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Potrzebne wsparcie
dla budowy kresowego 
pomnika
Budowa pomnika to inicjatywa 
Stowarzyszenia Pamięci Polskich
Termopil i Kresów im. Ks. Broni-
sława Mireckiego w Przemyślu i 
Klubu Inteligencji Katolickiej w
Przemyślu. Stanisław Szarzyński,
inicjator i prezes Stowarzyszenia
oraz przemyskiego KIK, członek
Zarządu Światowego Kongresu
......strona 2

Kim był Hryhoryj 
Perehijniak?.
Inaugurując 8 lutego 2017 roku 
„kampanię informacyjną” w 
związku z obchodami 75. (do-
mniemanej) rocznicy powstania 
UPA Wołodymyr Wiatrowycz 
wykreował legendę o rzekomej 
walce UPA z Niemcami, której 
początek miała dać 7 lutego 1943
roku sotnia......strona 9

Dwubiegunowość po-
lityki zagranicznej 
Polski wobec wschod-
nich sąsiadów.
W poniedziałkowym (27 lutego) 
Poranku Wnet Maria Przełomiec
nie jest zaskoczona, że Ukraińcy
pomnik w Hucie Pieniackiej 
odbudowali. No cóż, nawet od 
dziecka wymaga się by uporząd-
kowało zabawki jeśli zrobiło ba-
łagan. Maria......strona 11

Stepan Bandera na 
parkanie polskiej
ambasady w Kijo-
wie.Portret przywódcy ukraiń-
skich nacjonalistów Stepana Ban-
dery zawiesili tam członkowie 
organizacji „Czarny Komitet”. 
Jak poinformowali, miał to być 
protest przeciwko antyukraińskim 
oświadczeniom ważnych, pol-
skich polityków. .....strona 13

Rok UPA
8 lutego 2017 roku w Kijowie ne-
gacjonista wołyński Wołodymyr
Wiatrowycz zainaugurował wiel-
ką „kampanię informacyjną” w 
związku z obchodami 75. roczni-
cy powstania UPA, która przypada 
w bieżącym roku. Ukraiński IPN, 
któremu przewodzi Wiatrowycz, 
ogłosił 2017 rok „rokiem
Ukraińskiej Powstańczej Armii”.
Ja myślę, że obchody „roku UPA” 
zostały zainaugurowane..strona 15

Współczesny nacjona-
lizm ukraiński - kon-
tynuacja OUN - UPA-
Prezentowany artykuł stanowi 
kolejną próbę przybliżenia pol-
skim czytelnikom ideologii i 
praktyki działania współczesne-
go nacjonalizmu ukraińskiego. 
W tym rozumieniu tekst stanowi 
kontynuację dzieła zapoczątko-
wanego ......strona 18

Gorzka prawda
Pochodzący z Wołynia Iwan Mo-
rozowski – uczestnik rewolty na 
Majdanie i świadek masakry z 20
lutego 2014 roku, podczas której
został ranny – potwierdził, że 
uczestnicy Majdanu posiadali 
broń palną i korzystali z niej. W 
tragicznych wydarzeniach z 20 
lutego 2014 roku brali udział snaj-
perzy, którzy strzelali zarówno do
uczestników Majdanu, jak i do 
funkcjonariuszy......strona 23

Gdzie słomka a gdzie 
belka
Wysłuchałam rozmowy Witolda 
Gadowskiego z ks. Tadeuszem 
Isakowiczem -Zaleskim, dr An-
drzejem Szeptyckim (foto poni-
żej) i Rafałem Dzięciołowskim. 
Niepoważne argumenty dr An-
drzeja Szeptyckiego począwszy
od jego oceny, iż działanie anty-
polskie w postaci zburzenia po-
mnika ......strona 24

„Żołnierz polski bić się może o wolność wszystkich narodów - umiera tylko dla Polski” - mawiał gen. Stanisław Maczek, dowódca I Dywizji 
Pancernej w czasie walk o wyzwolenie Europy Zachodniej spod okupacji hitlerowskiej w 1944 roku. - Dokończenie na stronie 26

... i stał się żołnierzem wyklętym

„Żołnierz polski bić się może o wolność wszystkich narodów - umiera tylko dla Polski” - mawiał gen. Stani-
sław Maczek, dowódca I Dywizji Pancernej w czasie walk o wyzwolenie Europy Zachodniej spod okupacji 
hitlerowskiej w 1944 roku.

Na Tropie „Niezłom-
nych” z 27 WDP AK
26. 02. 2017 r., jak podały media
w kraju i za granicą, odbyły się już 
kolejne „Biegi Tropem Niezłom-
nych”. Parlament polski kilka lat 
temu ustanowił święto „Niezłom-
nych”, wokół którego ciągle jed-
nak są spory, że nie wszyscy z .. 
......strona 25

Moje Kresy Emilia 
Kulińska cz. 1
Miasteczko leży na pograniczu 
dwóch odmiennych krajobrazów 
w samym środku Małego Polesia
przy ujściu rzeczki Kamionki do 
Bugu, 35 kilometrów na północny
wschód od Lwowa. Przed wojną 
mieszkało w nim ponad 8 tysięcy 
mieszkańców, a zwie się Kamion-
ka Strumiłowa. ......strona 27

Czesława Cydzikowa 
z domu Hnatówna 
„Krystyna”, „Krzy-
sia”, „Krysia”, żoł-
nierz AK
Zawsze, kiedy stajemy przed 
pięknie położonym na skarpie do-
mem państwa Cydzików, odnosi-
my wrażenie, iż nagle cudownym
zrządzeniem losu znaleźliśmy się 
w baśniowym ogrodzie, że gdzieś 
poza nim jest południowe morze, 
jakiś egzotyczny .strona 29

Lista nauczycieli 
polskich zamordo-
wanych przez Ukra-
ińców na Kresach w 
latach 1939 - 1947
Pierwsza część listy zawiera wy-
kaz nauczycieli polskich zamor-
dowanych przez Ukraińców, tj. 
głównie przez bojówki Organi-
zacji Ukraińskich Nacjonalistów 
(OUN), Ukraińską Powstańczą 
Armię (UPA) oraz chłopów ukra-
ińskich. Pominięte zostały zabój-
stwa polskich ...strona 31

Kresowe drogi.
Z Oszmiany przez 
Wschową do Wrocła-
wia- Get Stankiewicz
Do niedawna Oszmiana kojarzyła 
mi się jedynie z moralizatorskim
wierszem Mickiewicza o przy-
jaźni: „Nie masz teraz prawdzi-
wej przyjaźni na świecie; Ostatni 
znam jej przykład w oszmiańskim 
powiecie….” Teraz poszerzyłam 
tę wiedzę i odkryłam oszmiańskie 
korzenie naszego wrocławskiego 
artysty Eugeniusza- ....strona 44

Mój kresowy, dzie-
cięcy Patriotyzm
Uroczystą mszą świętą z okazji
73 rocznicy powstania 27 Wołyń-
skiejDywizji Piechoty Armii Kra-
jowej wrocławskie środowisko 
rozpoczęło obchody poświęcone 
rocznicy powstania dywizji. Uro-
czystość odbyła się .....strona 47
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77. rocznica pierwszej fali 
deportacji na wschód, 1940-
1941   
Redakcja
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Potrzebne wsparcie 
dla budowy 

kresowego pomnika
Redakcja za „Nasz Dziennik”

Od wielu wieków Syberia była 
wykorzystywana przez Władców 
Kremla jako docelowe miejsce 
zsyłek i olbrzymie więzienie dla 
wszystkich przeciwników władzy. 
Niezależnie czy był to czas samo-
dzierżawienia czy też Wielkiego 
Terroru w głąb Rosji czyli na tak 
zwane „białe niedźwiedzie” wy-
syłano niemal codziennie tysiące 
ludzi. Podobny los spotkał rów-
nież wielu mieszkańców Kresów 
Wschodnich zajętych przez Ar-
mię Czerwoną 17 września 1939r. 

Pierwsza deportacja, deportacja 
lutowa – miała miejsce w nocy 
z 9/10 lutego 1940 r. Wywózka 
objęła ludność miejscową, głów-
nie tzw. „spiecpieriesieliency-
-osadniki” czyli: osadników woj-
skowych, pracowników leśnych, 
pracowników PKP, niższych 
urzędników państwowych.

Polacy stanowili w tym kontyn-
gencie 70% wszystkich wywo-
żonych, pozostałe 30% ludność 

białoruska i rusińska (ukraińska).

Zabierano całe rodziny bez wy-
jątku. Zgodnie ze ściśle tajnymi 
materiałami sowieckimi deporto-
wano ponad 140 tys. osób. Zesłań-
ców rozlokowano w Komi ASRR, 
w północnych obwodach RFSRR: 
archangielskim, czelabińskim, 
czkałowskim, gorkowskim, ir-
kuckim, iwanowskim, jarosław-
skim, kirowskim, mołotowskim, 
nowosybirskim, omskim, swier-
dłowskim i wołogodzkim, w Ja-

kuckiej i Baszkirskiej ASRR oraz 
Kraju Krasnojarskim i Ałtajskim. 
Wysiedlony kontyngent określo-
no mianem „spiecpieriesieliency-
-osadniki”. Bardzo złe warunki 
atmosferyczne, praca ponad siły 
przy wyrębie lasów oraz osady o 
charakterze prawie że łagrowym i 
takiej dyscyplinie pracy, do któ-
rych trafiła deportowana ludność, 
sprawiły, że śmiertelność tego 
kontyngentu była najwyższa, i 
wyniosła w już pierwszych mie-
siącach zesłania około 3-4%.

Zakaz wjazdu na Ukrainę ma 
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
Tłumaczenie Wiesław Tokarczuk
P r a w d o p o -
dobnie jest to 
związane z kry-
t y k o w a n i e m 
przez polskie-
go duchowne-
go ukraińskich 
władz za poli-
tykę historycz-
ną. I zapewne 
ze współpracą 
z byłym depu-
towanym Wadi-
mem Kolesni-
czenką (wiosną 
2014 r. uciekł 
na Krym, gdzie 
przyjął obywatelstwo rosyjskie, 
prokuratura generalna w Kijowie 
wszczęła postępowanie karne).”
Warto zapytać, jak MSZ dba o 
swych obywateli: Którzy Polacy 
mają zakaz wstępu na Ukrainę? 
Warto zapytać o uzasadnienie - i 
naciskać - wtedy być może oka-
zać się, że to „techniczna pomył-
ka”.
Jeśli MSZ nie podejmie żadnej 
interwencji, to może oznacza to 
milczącą zgodę władz państwa 
polskiego na dyskryminację 
części swoich obywateli przez 
państwo sąsiednie ze względu 
na wyrażane poglądy. Lub nie-
równe traktowanie przez polski 
MSZ pana Chomy i księdza Isa-
kowicza.

Teraz zgadza się na ich dyskry-
minację, nie przeciwdziała moż-
liwości skazywania przez sądy 
ukraińskie za potępianie zbrod-
niarzy z OUN-UPA, potem być 
może pozwoli na ich uwięzienie, 
czy kiedyś będzie temu koniec, 
tym ustępstwom?
I w imię czego ta pokora pol-
skich urzędników wobec „part-
nera”, czyż sensem istnienia 
państwa nie jest dobro wszyst-
kich własnych obywateli, bez 
żadnych wyjątków?

Jak wielu swoich obywateli pań-
stwo może (jeśli w ogóle może?) 
złożyć w ofierze realizowanych, 
zdarza się, że błędnie wytyczo-
nych celów, zanim machina 

państwowa zacznie się zacinać 
podczas naruszania, miażdżenia 
wręcz, ich przekonań, poglądów, 
uczuć, dobrego imienia, praw i 
losów?
Jeśli państwo polskie interwe-
niowało w sprawie prezydenta 
Chomy, powinno tak samo po-
stąpić w sprawie księdza Tade-
usza Isakowicza-Zaleskiego.
Dotychczas być może MSZ nie 
miał wiedzy o zakazie wjazdu na 
Ukrainę ks. Tadeusza Isakowi-
cza-Zaleskiego. Teraz ta infor-
macja jest w mediach. Co zrobi 
minister Waszczykowski?

h t t p : / / p o l o n e w s . i n . u a / o p i -
nie/90258-90258-/

Budowa pomnika to inicjatywa 
Stowarzyszenia Pamięci Polskich 
Termopil i Kresów im. Ks. Broni-
sława Mireckiego w Przemyślu i 
Klubu Inteligencji Katolickiej w 
Przemyślu. Stanisław Szarzyński, 
inicjator i prezes Stowarzyszenia 
oraz przemyskiego KIK, członek 
Zarządu Światowego Kongresu 
Kresowian w rozmowie z Na-
szymDziennikiem.pl podkreśla, 
że pomnik, który zostanie zloka-
lizowany przy obwodnicy Prze-
myśla, przy drodze na Kresy, ma 
upamiętniać bohaterstwo Pola-
ków, którzy polegli na Kresach w 
walce o wolność i niepodległość 
Polski. – Pomnik będzie upamięt-
niał bohaterów „Polskich Termo-
pil”, którzy polegli w obronie ca-
łości ziem kresowych, oddali swe 
życie, abyśmy mogli żyć wolni. 
Wpisuje się w obowiązek pamię-
ci o bohaterach naszej wolności 
– zauważa Stanisław Szarzyński. 
Monument zostanie usytułowany 
w wyjątkowym miejscu –przed 
mostem Brama Przemyska, przy 
skarpie w pobliżu skrzyżowania 
ul. Zadwórzańskiej z aleją Wol-
ności. – Żelbetowa konstrukcja i 
kształt pomnika wzorowany jest 
w pewnym stopniu na pomniku 
w Zadwórzu upamiętniającym 
bitwę polskich oddziałów dowo-
dzonych przez kpt. Bolesława 
Zajączkowskiego z 17 sierpnia 
1920 r. przeciwko dziesięciokrot-
nie liczniejszym bolszewikom. 
Krwawa potyczka i zatrzymanie 
wroga pozwoliły wycofać się 
do Lwowa 13. Dywizji Piechoty 
oraz innym polskim jednostkom i 
przygotować się do obrony mia-
sta. W bitwie pod Zadwórzem z 
armią Budionnego z liczącego po-
nad czterystu żołnierzy polskiego 
oddziału poległo 318. Pozostali 
zaginęli bądź trafili do łagrów 
sowieckich, skąd powrócił tylko 
jeden. Za pomnikiem stanie słup 
graniczny zwieńczony godłem, 
zaś na bocznych ścianach trójką-
ta zostaną umieszczone napisy o 
treści „Polegli, abyśmy mogli żyć 
wolni, Chwała Bohaterom, Cześć 
ich Pamięci” – mówi Stanisław 

Szarzyński. Na pomniku znajdą 
się obok Zadwórza nazwy innych 
miejscowości na Kresach: – Ko-
stiuchnówka, Dytiatyn, Horpin – 
z datami bitew. Na płycie głównej 
zostanie umieszczony napis: „Le-
gionistom polskim poległym na 
Kresach w walkach o niepodległą 
ojczyznę i bohaterom polskich 
Termopil – Obrońcom odrodzo-
nej Rzeczypospolitej”. Budowa 
będzie realizowana ze społecznej 
zbiórki, która zostanie ogłoszona 
po otrzymaniu stosownego po-
zwolenia na budowę. – W imieniu 
członków Stowarzyszenia Pamię-
ci Polskich Termopil i Kresów i 
KIK w Przemyślu zwracam się 
z prośbą o pisemne poparcie na-
szej inicjatywy i projektu budowy 
w Przemyślu pomnika pamięci 
„Legionów Polskich i Bohaterów 
Polskich Termopil”. Poparcie ini-
cjatywy i projektu z ewentualną 
deklaracją finansowego wsparcia 
budowy pomnika Legionów Pol-
skich i Bohaterów Polskich Ter-
mopil proszę kierować pocztą na 
adres: Robert Choma Prezydent 
Miasta Przemyśla, ul. Rynek 1, 
37-700 Przemyśl – zachęca pre-
zes Stanisław Szarzyński. Zwraca 
uwagę, że upamiętnienie Boha-
terów Polskich Termopil, a także 
Legionów Polskich będzie pierw-
szym takim pomnikiem w Polsce, 
a ponadto zlokalizowanym w wy-
jątkowym, patriotycznym kreso-
wym mieście Przemyśl. – Pomnik 
ten – „Świadek Historii” – będzie 
jednocześnie miejscem edukacji o 
historii, której nie uczyliśmy się w 
polskich szkołach. Będzie łączył 
Polaków i Ukraińców – miesz-
kańców naszego miasta, którzy 
po Mszy św. w kościele pw. Świę-
tego Brata Alberta będą mogli 
przejść ok. 800 m we wspólnym 
marszu na uroczystości pod po-
mnik – argumentuje prezes Stani-
sław Szarzyński.

Artykuł opublikowany na stro-
nie: http://www.naszdziennik.pl/
polska-kraj/175753,potrzebne-
w s p a r c i e - d l a - b u d o w y -
kresowego-pomnika.html



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                           1 marca 2017  - strona 3AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Szanowni Państwo
Członkowie Organizacji Katolickich, Patriotycznych i Kresowych 

	 W	imieniu	członków	Stowarzyszenia	Pamięci	Polskich	Termopil	i	Kresów	i	Klubu	Inteligencji	
Katolickiej	w	 Przemyślu	 zwracam	 się	 do	 Państwa	 z	 serdeczną	 prośbą	 o	 pisemne	 poparcie	 naszej	
inicjatywy	i	projektu	budowy	w	Przemyślu	pomnika	pamięci	„LEGIONÓW POLSKICH I BOHATERÓW 
POLSKICH TERMOPIL”. Lokalizacja	pomnika	jest	przy	obwodnicy	miasta	(drodze	na	Kresy),	przed	
mostem	Brama	Przemyska,	przy	skarpie	w	pobliżu	skrzyżowania	ulicy	Zadwórzańskiej	(nazwa	nadana	
z	naszej	 inicjatywy	obywatelskiej)	z	Aleją	Wolności.	Pomnik,	w	tym	wyjątkowym	miejscu	będzie	w	
nocy	podświetlony,	widoczny	przez	przejeżdżających	Aleją	Wolności	mieszkańców,	a	także	turystów	
udających	się	na	Kresy.			
	 Konstrukcja	i	kształt	pomnika	żelbetowa,		wzorowana	częściowo	na	pomniku	w	Zadwórzu.	Za	
pomnikiem	słup	graniczny	zwieńczony	godłem.		Na	bocznych	ścianach	trójkąta	będą	napisy	o	treści	
POLEGLI, ABYŚMY MOGLI ŻYĆ WOLNI , CHWAŁA BOHATEROM + CZEŚĆ ICH PAMIĘCI. 
Na	 pomniku	 napisy	 miejscowości	 na	 Kresach:	 -	 KOSTIUCHNÓWKA, ZADWÓRZE, DYTIATYN, 
HORPIN z datami bitew	w	tych	miejscowościach.	Płyta	główna	pomnika	z	napisem	–	LEGIONISTOM 
POLSKIM POLEGŁYM NA KRESACH W WALKACH O NIEPODLEGŁĄ OJCZYZNĘ I BOHATEROM 
POLSKICH TERMOPIL – OBROŃCOM ODRODZONEJ RZECZYPOSPOLITEJ. 
	 Pomnik	ten		będzie	realizowany	ze	społecznej	zbiórki	pieniędzy,	którą	ogłosimy	po	otrzymaniu	
pozwolenia	na	budowę.	
Upamiętnienie	 naszym	 pomnikiem	Bohaterów	 Polskich	 Termopil	 oraz	 	 także	 	 Legionów	 Polskich	
będzie	 pierwszym	 w	 Polsce	 takim	 pomnikiem,	 zlokalizowanym	 w	 wyjątkowym	 patriotycznym	
kresowym	Przemyślu.	Pomnik	ten	–„Świadek Historii”,	będzie	miejscem	edukacji	o	historii,	której	
nie	uczyliśmy	się	w	polskich	szkołach.	Ponadto	będzie łączył Polaków i Ukraińców mieszkańców 
naszego miasta,	którzy	po	Mszy	Św.	w	kościele	Św.	Brata	Alberta	będą	mogli	(przejść	ok.	800m)	we	
wspólnym	marszu	na	uroczystości	pod	pomnik.
W	załączeniu	przesyłam	rys.	widok	projektowanego	pomnika.
Poparcie	 inicjatywy	 i	 projektu	 pomnika	 z	 ewentualną	 deklaracją	 finansowego	 wsparcia	 budowy	
pomnika		Legionów Polskich i Bohaterów Polskich Termopil  proszę kierować pocztą na adres: 
Pan Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl , lub pismo skanowane 
przesłać na  mój adres  e-mailowy, a ja przekażę Prezydentowi. 
Z góry dziękuję za poparcie.
Z Kresowym i katolickim pozdrowieniem  Szczęść Boże! , a Matka Boska da„szwajnery” na pomnik.

Stanisław	Szarzyński
PREZES	Stowarzyszenia	Pamięci	Polskich	Termopil	i	Kresow	i	Klubu	Inteligencji	Katolickiej	w	
Przemyślu,	Członek	Zarządu	Światowego	Kongresu	Kresowian,	Opiekun	miejsc	pamięci	narodowej
 Tel.kom.608-611-549

Członkowie  honoro-
wi

„ Maria  Mirecka – 
Loryś

„ Koło Lwowian  w  
Chicago

„ ks. Tadeusz  Pater

Kresowianin

„ ks.  Prałat 

„ Stanisław Czenczek

„ Kapelan Stowarzy-
szenia

„ Organizacje  wspie-
rające 

„ Światowy Kongres 
Kresowian z  siedzibą  
w  Bytomiu

„ „Czarna  Trzynast-
ka”

Z H P  w  Przemyślu

„ Klub Inteligencji 
Katolickiej  w  Prze-
myślu

„ Towarzystwo  Przy-
jaciół Dobromila  i  
Chyrowa w  Przemy-
ślu 

„ Polskie  Towarzy-
stwo Opieki  nad  
Grobami Wojskowy-
mi  we  Lwowie

Kresowy Serwis Informacyjny                                       28 luty 2017r.

Pan 
Robert Choma
Prezydent Miasta Przemyśla
37-700 Przemyśl, Rynek 1

Niniejszym popieramy ideę budowy pomnika pamięci Legionów Pol-
skich i Bohaterów Polskich Termopil, którego inicjatorem  jest Sto-
warzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów im. Ks. Bronisława 
Mireckiego w Przemyślu oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Przemy-
ślu.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów 
im Ks. Bronisława      Mireckiego w Przemyślu
3. Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu
4. a/a

Wyślij podobne poparcie
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220 lat Mazurka 
Dąbrowskiego
 Andrzej Łukawski

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Już od 220. lat Mazurek Dąbrow-
skiego towarzyszy nam na dobre 
i złe. 
Mazurek dąbrowskiego jest pol-
ską pieśnią patriotyczną z 1797 
roku, a najprawdopodobniej od 
26 lutego 1927 stał się oficjalnym 
hymnem państwowy Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Tekst wg. Wybickiego

Jeszcze Polska nie umarła,
kiedy my żyjemy.
Co nam obca moc wydarła,
szablą odbijemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski
do Polski z ziemi włoski
za Twoim przewodem
złączem się z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania
wracał się przez morze
dla ojczyzny ratowania
po szwedzkim rozbiorze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...
Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę
będziem Polakami
dał nam przykład Bonaparte
jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Niemiec, Moskal nie osiędzie,
gdy jąwszy pałasza,
hasłem wszystkich zgoda będzie
i ojczyzna nasza.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
mówi zapłakany:
„słuchaj jeno, pono nasi
biją w tarabany”.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Na to wszystkich jedne głosy:
„Dosyć tej niewoli
mamy Racławickie Kosy,
Kościuszkę, Bóg pozwoli”.

Tekst Aktualne śpiewany

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Trudno dzisiaj ustalić moment 
pierwszego publicznego wykona-
nia Mazurka na ulicach Reggio ale 
według Juliusza Willaume mogło 
to nastąpić 16 lipca 1797 roku, 
podczas defilady. 
29 sierpnia 1797 gen. Dąbrowski 
pisał do autora tekstu z Bolonii: 
Żołnierze do Twojej pieśni co-
raz więcej gustu nabierają. Z po-
czątkiem 1798 znana była już we 
wszystkich zaborach. Tekst ogło-
szono po raz pierwszy w Mantui 
w lutym 1799 w gazetce „Dekada 
Legionowa”. Śpiewana była pod-
czas triumfalnego wjazdu gen. H. 
Dąbrowskiego i J. Wybickiego 
do Poznania 3 listopada 1806 r., 
podczas powstania listopadowe-
go (1830), styczniowego (1863), 
przez Polaków na Wielkiej Emi-
gracji, w czasie rewolucji 1905, I 
i II wojny światowej. 
Tekst Mazurka był tłumaczony 
przez poetów solidaryzujących się 
z walczącą Polską i znany był w 17 
językach, m.in.: niemieckim, fran-
cuskim, angielskim, rosyjskim, 
węgierskim, chorwackim, mace-
dońskim, serbskim, słowackim, li-
tewskim oraz żmudzkim. Podczas 
Wiosny Ludów (1848) Mazurek 
Dąbrowskiego śpiewany był na 
ulicach Wiednia, Berlina i Pragi, 
gdzie cieszył się szczególną popu-
larnością. Mazurek Dąbrowskiego 
był wykorzystywany w utworach 
muzycznych. Jako jeden z pierw-
szych użył go Karol Kurpiński, 

który skomponował w 1821 forte-
pianową (organową) fugę na jego 
temat. Fuga ta, zinstrumentowana 
przez autora, zabrzmiała pod jego 
batutą 1 stycznia 1831 roku w 
wykonaniu orkiestry Opery War-
szawskiej. Ryszard Wagner wyko-
rzystał melodię Mazurka w uwer-
turze Polonia skomponowanej po 
upadku powstania listopadowego. 
Grano ją pod okupacją niemiecką 
w czasie II wojny światowej, gdy 
zabronione było granie polskiego 
hymnu. W zmienionej postaci uży-
to muzyki hymnu w nazistowskim 
filmie propagandowym Powrót do 
ojczyzny (Heimkehr).

Na melodię polskiego hymnu śpie-
wano na Śląsku popularną patrio-
tyczną pieśń pt. „Długo nasz Śląsk 
ukochany...” do słów śląskiego 
poety oraz pisarza Konstantego 
Damrota.
W czasie powstania warszawskie-
go w 1944 roku węgierskie jed-
nostki stacjonujące w Warszawie 
sympatyzowały z walczącymi 
Polakami. Orkiestra 5 węgierskiej 
dywizji rezerwowej odegrała dla 
warszawiaków Mazurka Dąbrow-
skiego na Ursynowie. 1)

Dla Polaków na obczyźnie a 
zwłaszcza zamieszkujących Kre-
sy Rzeczpospolitej Mazurek Dą 
browskiego jest „łącznikiem” z 
Macierzą, która niestety coraz sła-
biej spełnia wobec nich obowiąz-
ki. Słuchany przez Polonię nadal 
wyciska szczere łzy, łzy tęsknoty i 
bezgranicznego patriotyzmu. 
---
1). https://pl.wikipedia.org/wiki/
Hymn_Polski

/ Faksymile rękopisu Mazurka Dąbrowskiego Józefa Wybickiego. Żródło Wikipedia
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Jak donosi „onet wiadomości”, 
pomnik  w Hucie Pieniackiej zo-
stał odbudowany. 
Onet informuje, że to lokalna spo-
łeczność odbudowała pomnik w 
Hucie Pieniackiej.

Z kolei „Niezależna” pisze o Hu-
cie Pieniackiej m.in: 

Lokalna społeczność odnowi-
ła, zniszczony w styczniu przez 
wybuch, pomnik Polaków, po-
mordowanych w 1943 r. w Hu-
cie Pieniackiej – poinformował 
gubernator obwodu lwowskiego, 
Ołeh Syniutka.
„Nie ma niczego silniejszego od 
ludzkiej inicjatywy i nie ma dziś 
niczego ważniejszego od przyjaź-
ni między Ukraińcami i Polaka-
mi” - powiedział Syniutka PAP i 
Informacyjnej Agencji Radiowej.
Syniutka ujawnił, że na odbudowę 
pomnika złożyli się mieszkańcy 
miejscowości w okolicach Huty 
Pieniackiej i oświadczył, że pań-
stwo ukraińskie nie było w to za-
angażowane finansowo.

„Było mi bardzo miło, kiedy do-
wiedziałem się, że ludzie, Ukraiń-
cy, pomyśleli, że mają być przykła-
dem tego, jak mają zachowywać 
się dziś Ukraińcy i Polacy, kiedy 
mamy do czynienia ze wspólnym, 
rosyjskim zagrożeniem” – podkre-
ślił. 
Gubernator ocenił, że wydarze-
nia w Hucie Pieniackiej oraz akty 
wandalizmu na Polskim Cmen-
tarzu Wojennym w Bykowni pod 
Kijowem oraz w odniesieniu do 
konsulatu RP we Lwowie to pro-
wokacja, której celem jest poróż-
nienie Polaków i Ukraińców.

 „Jednoznacznie są to prowokacje 
o takiej samej naturze, jak prowo-

kacje wobec ukraińskich miejsc 
pamięci w Polsce. Jestem prze-
konany, że stoją za tym rosyjskie 
służby specjalne, które opracowu-
ją scenariusze skłócenia Ukraiń-
ców i Polaków” – oświadczył. 

W niedzielę Syniutka wraz z am-
basadorem RP na Ukrainie Ja-
nem Piekło weźmie udział w uro-
czystościach 73. rocznicy zbrodni 
w Hucie Pieniackiej. W lutym 
2009 roku hołd zamordowanym 
Polakom oddali prezydenci Polski 
i Ukrainy, Lech Kaczyński i Wik-
tor Juszczenko.

Wiadomość o zniszczeniu pomni-
ka w Hucie Pieniackiej dotarła 
do opinii publicznej 9 stycznia za 
pośrednictwem rosyjskich mediów 
społecznościowych. Opublikowa-
no tam wideo i zdjęcia, na których 
widniał rozbity kamienny krzyż 
i zdewastowane tablice z nazwi-
skami ofiar zbrodni. Część jednej 
z tablic zamalowano niebieską i 
żółtą farbą, co stanowi odwołanie 
do flagi ukraińskiej. Drugą tabli-
cę pomalowano na kolory flagi 
Ukraińskiej Powstańczej Armii 
(UPA), pod którą umieszczono li-
tery SS. 

Pomnik w Hucie Pieniackiej 
odbudowany
Redakcja

Konferencja
Redakcja

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie

Zaproszenie
Konferencja w 70-rocznicę Operacji „Wisła”, która zakończyła ukraińskie ludobójstwo dokonane na Po-
lakach w latach 1939-1947.

11.03.2017r godzina 12.30. Warszawa budynek Pasty ul. Zielna 37-39

dr Lucyna Kulińska – Kraków, „Stan zagrożenia ludności polskiej ze strony band OUN- UPA w latach 1944-
1947 w świetle dokumentów Ministerstwa Administracji Publicznej”.

prof. Czesław Partacz – Koszalin, Operacja „Wisła”, a Polska Racja Stanu

dr Andrzej Zapałowski (Uniwersytet Rzeszowski), „Ukraińska narracja w sprawie Operacji Wisła”.

dr Bogusław Kuźniar (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Przemyślu), „Operacja „Wisła” jako 
realizacja naturalnego prawa RP do obrony swojego terytorium i ludności”.

Artur Brożyniak (IPN Rzeszów), „Działania Przemyskiego Kurenia UPA w okresie operacji „.

Piotr Szelągowski -film Zapomnij o Kresach

Szanowni Państwo, od 3-ch mie-
sięcy jestem członkiem -sympaty-
kiem Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Drohobyckiej :-)
Stowarzyszenie jest aktywne, 
między innymi pan Stanisław 
Furman organizuje zloty kreso-
we w Warszawie, wcześniej dla 
młodzieży, obecnie dla osób jak 
określił „średniacy-juniorzy starsi 
31 -- 65 lat” wyróżniających się 
w działaniach na rzecz polskości 
na terenie zabranych Wschodnich 
Ziem RP.
Zostałam poproszona o pomoc, 
organizator chciałby zaprosić 1 
osobę z Kresów spoza Ukrainy , 
może z Białorusi, może z Litwy, 
Kazachstanu... oraz 5 osób z Po-

lonii. Planowany termin zlotu: 
29.06- 7.07.2017r.
Pomysł okazania wdzięczności 
naszym Rodakom pozostającym 
na Wschodzie poprzez zorgani-
zowanie im poznania Polski i na-
wiązanie kontaktu z Rodakami , 
zmuszonymi do emigracji wydaje 
się ze wszelkich miar serdeczny.
Zwracam się do Państwa o po-
moc, jestem osobą zrzeszoną z 
Państwem tylko sercem a tu po-
trzebna jest znajomość wymienio-
nych środowisk.

Pozdrawiam serdecznie
Bożena Ratter
Kontakt via KSI
redakcjaksi@kresy.info.pl

Poszukiwani chętni  do 
udziału w zlocie 

kresowym w Warszawie.
Bożena Ratter

Ukraina potrzebuje pieniędzy na 
budowę pomników nazistowskich 
kolaborantów. Polsko, daj pienię-
dze.

*Kijów, 25 lutego. Na ulicy Ołe-
ny Telihi tuż przy wejściu na teren 
Babiego Jaru, miejsca rozstrzela-
nia kilkudziesięciu tysięcy Ży-
dów doprowadzonych tam przez 
ukraińskich policjantów, głównie 
członków i sympatyków OUN, 
odsłonięto pomnik aktywistki i 
propagandzistki OUN(m), Ołeny 
Telihi.*

*Uroczystość uświetnili swoją 
obecnością lider OUN Bohdan 
Czerwak, mer Kijowa Witalij 
Kliczko, wicepremier Paweł Roz-
ienko, minister Jewhenij Nisz-
czuk, patriarcha Filaret.*

*Wszyscy oni bez wyjątku mówi-
li, że działaczka OUN(m) rzeko-
mo walczyła z Niemcami w oku-
powanym Kijowie i za to została 
rozstrzelana przez Gestapo w Ba-
bim Jarze.*

*Wicepremier ukraińskiego rzą-
du powiedział: „Tutaj, dzisiaj, na 
tym miejscu, my wszyscy razem 
odpowiadamy na te sowieckie, a 
dzisiaj rosyjskie stereotypy o roli 
i stanowisku ukraińskich patrio-
tów. Jeszcze raz powtarzam, w tej 
ziemi leżą pochowane setki ukra-
ińskich patriotów, w tym także z 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów, którzy zostali zamęczeni
przez niemieckich okupantów.”*

Analogiczne wersje historii 
przedstawili kolejno wódz OUN 
Bohdan Czerwak, patriarcha Fi-
laret, Witalij Kliczko i minister 
kultury Jewhenij Niszczuk (ten 
sam, który ogłosił tezę o gorszej 
jakości genotypu mieszkańców 

Donbasu)

W rzeczywistości, wbrew zapi-
som Wikipedii, OUN(m), której 
członkinią była Teliha, praktycz-
nie do końca wojny nie tylko nie 
walczyła z nazistami, ale wręcz z 
nimi kolaborowała.

Ołena Teliha przybyła do Kijowa 
22 października 1941 roku wraz 
z taborami tzw Bukowińskiego 
Kurenia OUN, którego jedna sot-
nia brała bezpośredni udział w 
rozstrzeliwaniu Żydów w Babim 
Jarze (tam 1200 ukraińskich poli-
cjantów pomagało 300 Niemcom 
rozstrzeliwać dzieci, kobiety i 
mężczyzn żydowskich). Na bazie 
Kurenia Bukowińskiego OUN we 
wrześniu 1941 roku utworzono 
Kijowski Kureń OUN, w rzeczy-
wistości jednostkę ukraińskiej 
nazistowskiej policji pomocniczej 
pod dowództwem nacjonalisty 
Petra Zachwałyńskiego. Ci kola-
boranci po Żydach mordowali w 
Babim Jarze Cyganów, komuni-
stów, sowieckich jeńców wojen-
nych i resztki ukrywających się, 
ale schwytanych Żydów.

OUN(m) i OUN(b) nie wysyłały 
swoich ludzi zorganizowanych w 
tzw grupach pochodnych po to, 
aby walczyć z Niemcami, lecz w 
celu zorganizowania władz lokal-
nych i milicji OUN i prowadzenia 
walki u boku nazistów z Sowie-
tami.
Tak więc Teliha w miarę swoich 
możliwości pomagała w organi-
zowaniu okupacyjnych organów 
władzy, lokalnego samorządu, 
milicji, prasy, i co z tym związane 
– propagandy OUN.

Więcej w materiale źródłowym.
http://www.istpravda.com.ua/
short/2017/02/25/149573/

„Polsko daj pieniądze.”
Wiesław Tokarczuk
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Na Ukrainie chcą uchwalić kara-
nie więzieniem  za krytykę OUN 
- UPA. Projekt Ustawy  nr 5692 
czeka na głosowanie i uchwale-
nie
Niezwykle łagodne kary za kry-
tykę  OUN - UPA  na  Ukrainie. 
Mają już nie zabijać, lecz tylko 
nakładać grzywny i wsadzać do 
więzienia.  Odpowiedni  projekt 
Ustawy został wniesiony i cze-
ka na uchwalenie. http://112.ua/
politika/ 
Szuchewycz  zaproponował  Ra-
dzie Werchownej  Ukrainy  ka-
ranie za nieuznania zasadności 
walki o niepodległość Ukrainy 
w XX wieku. Chodzi o grzywnę 
do 170 tysięcy hrywien i pozba-
wienia wolności do 5 lat.
Parlamentarzysta  z  Partii  Ra-
dykalnej,  Jurij-Bohdan  Szu-
chewycz, ( syn zbrodniarza-
-bandyty Jurija Szuchewycza 
„Czuprynki”) zaproponował 
Parlamentowi  karanie grzywna-
mi i pozbawieniem wolności za 
nie  uznawanie  zasadności  wal-
ki o  niepodległość  Ukrainy  w  
XX wieku  i  zaprzeczenie  fak-
tu  Hołodomoru w latach 30. na 
Ukrainie. Informacja o przedsta-
wieniu odpowiedniego  projektu  
Ustawy jest dostępna na stronie 
internetowej Rady Najwyższej 
Ukrainy. 

Chodzi o projekt ustawy No5692 
http://w1.c1.rada.gov.ua/ „o  
zmianie  niektórych  aktów usta-
wodawczych Ukrainy w sprawie  
ustanowienia  odpowiedzialno-
ści  za  odrzucanie  zasadności 
walki o niepodległość Ukrainy 
w XX wieku, faktu Hołodomoru 
z lat 1932-1933 na Ukrainie”. 
Dokument  przewiduje  zmiany 
w kodeksie karnym, w wyniku  
których  publiczne  zaprzecza-
nie zasadności walki o niepodle-
głość Ukrainy w XX wieku pod-
lega karze grzywny do 850 hry-
wien lub pozbawienia  wolności  
na  okres do sześciu miesięcy. 
W przypadku, gdy tego samego 
czynu dopuści się przedstawiciel 

władzy lub  zorganizowana gru-
pa, albo w warunkach recydywy, 
lub za pomocą środków  maso-
wej  informacji  - kara  powinna  
wynosić  do  170 000  hrywien,  
lub  pozbawienia wolności na 
okres do 5 lat. 
Przewiduje się, że ustawa wej-
dzie w życie w dniu następują-
cym po jej opublikowaniu. W 
notatce wyjaśniającej do usta-
wy  zaznaczono:  „Negowanie 
głównej roli bojowników o nie-
podległość  Ukrainy  we  współ-
czesnym  państwie  jest  przeja-
wem  przestępczym,  który  w 
warunkach  zewnętrznej  agresji, 
wtargnięcia  obcych  wojsk  na 
Ukrainę, budzi wątpliwości co 
do celowości istnienia państwo-
wej i narodowej godności na-
rodu ukraińskiego. Uszczerbek 
wynikający z  takiej  negacji.  
i  publicznego manifestowania  
lekceważącego stosunku  do  
bojowników  o  niepodległość 
Ukrainy w XX wieku jest oczy-
wisty - separatyzm i pełny nihi-
lizm prawny w odniesieniu do  
suwerenności  i  terytorialnej 
integralności  Ukrainy,  następ-
stwem  czego  doszło  do  wojny 
na  wschodniej  Ukrainie,  która 
zabrała życie dziesiątków tysię-
cy ludzi. 

Przypominamy,  że  obecnie  na 
Ukrainie  obowiązuje  ustawa 
„O  prawnym  statusie  i  uczcze-
niu  pamięci  bojowników  o  
niepodległość  Ukrainy  w  XX  
wieku”  „О  правовом  статусе  
и чествование памяти борцов 
за независимость Украины в 
XXвеке”.  http://112.ua/politi-
ka/rada-priznala-pravovoy-sta-
tus-boycov-upa-218019.html”, 
uchwalona w 2014 roku.

Projekt ustawy skomentował 
dyrektor  Ukraińskiego  Ko-
mitetu Żydowskiego Eduard 
Doliński.„Jurij  Romanowycz  
(Szuchewycz) proponuje, że 
jeśli Pan, na przykład,  napisze  
(w  Internecie) post o tym, że 

członkowie OUN i UPA mor-
dowali Żydów, to zostanie  Pan  
ukarany  grzywną  do wysoko-
ści  wartości  minimalnej pięć-
dziesięciu   nieopodatkowanych 
dniówek lub posadzą Pana w  
zakładzie  karnym  na  okres  
sześciu  miesięcy.  Jeśli  Pan  ra-
zem z kolegami nazwie Roma-
na Szuchewycza  nazistowskim  
kolaborantem  i  zbrodniarzem  
wojennym, to już będzie to „gru-
pa”,  która jest zagrożona karą 
grzywny w wysokości wartości 
minimalnej dziesięciu  tysięcy  
nieopodatkowanych dniówek 
lub pozbawieni wolności do 5 
lat” - napisał  Doliński 24 stycz-
nia na swojej stronie na portalu 
społecznościowym:
Facebook - http://izrus.co.il/

Zdaniem dyrektora Ukraiń-
skiego Żydowskiego Komite-
tu (UŻK), dotyczy to również 
przedstawicieli władz. „Jeśli  
prezydent  Izraela  znów  zechce  
coś  powiedzieć  o  OUN, to  
zostanie  aresztowany  natych-
miast w sali parlamentu. Jest to 
niespotykana  łagodność  prawa, 
ponieważ w UPA  za kwestiono-
wania  legalności  eksterminacji 
Żydów i Polaków po prostu za-
bijali na miejscu”, - zauważył.
Doliński  twierdzi  również,  że 
za  projektem  Ustawy  „sterczą 
uszy”  Wołodymyra  Wiatrowy-
cza,  dyrektora  ukraińskiego  
Instytutu Pamięci Narodowej, 
która 
promowała  ustawę  o  heroizacji 
OUN - UPA. Zajął się również 
odpowiedzialnością  za  nego-
wanie zasadności walki, ale 
sama kara nie  została  sprecy-
zowana.  
„Tę haniebną Ustawę obiecano 
zmienić i usunąć z niej ogólną 
gloryfikację i wzmianki o karze. 
Ale, jak teraz widzimy, sprawa 
doszła do tego, że  ludzie  będą  
znowu  wsadzani do  więzień  
za  nieprawomyślność. Ustawa 
nie tylko zatrzyma historyczne 
debaty, ale po prostu zniszczy 

wolność słowa w kraju”,- uważa 
dyrektor Ukraińskiego Żydow-
skiego Komitetu (UŻK).
W  kompleksie  upamiętniają-
cym Instytutu  „Yad  Vashem”  
uważają, że Szuchewycz brał 
udział w mordowaniu Żydów w 
czasie Holokaustu. Szuchewycz 
kolaborował z nazistami i jako 
dowódca batalionu „Nachtigall” 
brał udział w  pogromie  antyży-
dowskim  we  Lwowie w 1941 
roku. Na Ukrainie chcą uchwa-
lić karanie więzieniem  za kry-
tykę OUN-UPA.

Projekt Ustawy  nr 5692 czeka 
na  głosowanie i uchwalenie.

Wiesław Tokarczuk:

NA UKRAINIE ŻYDZI MOR-
DUJĄ ŻYDÓW, POGROM 
ŻYDÓW NA CMENTARZU W 
HUMANIU NA UKRAINIE BIJ 
ŻYDA AŻ DO ZABICIA

Obywatel Izraela, bresławski 
chasyd, który przybył do Huma-
nia na grób rabina Nachmana, 
został brutalnie pobity w ponie-
działek rano przez tłum pijanych 
mieszkańców wykrzykujących 
antysemickie przekleństwa. 
Wkrótce poszkodowany zosta-
nie przewieziony do Izraela. 
Na Ukrainie systematycznie 
ofiarą wandalizmu padają cmen-
tarze żydowskie, budynki sy-
nagog i domy kultury, pomniki 
upamiętniające Żydów zabitych 
w Holokauście. Neofaszystow-
ska symbolika i antysemickie 
graffiti pokrywają ściany do-
mów, znani w społeczeństwie 
wybitni Żydzi otrzymują po-
gróżki pod swoim adresem.

Wzrost tego rodzaju przestępstw 
jest powiązany ze wzrostem po-
litycznego statusu  partii „Swo-
boda” kierowanej przez bande-
rowca, nacjonalistę i antysemitę 
Ołeha Tiahnyboka.  
Ultra-nacjonaliści, którzy nie 
ukrywają swojej ksenofobicznej 

ideologii, po raz pierwszy zało-
żyli własną grupę parlamentar-
ną, i w rzeczywistości, legitymi-
zują antysemityzm.
W wyniku wyborów do parla-
mentu ukraińskiego przedsta-
wicieli  „Swobody” już stali 
się „bohaterami” szeregu anty-
semickich incydentów. Ekstre-
mizm „Swobody” narastał wraz 
ze zbliżającymi się wyborami 
prezydenckimi w 2015 roku. 
Dotyczy to również antypol-
skiej, banderowskiej, faszy-
stowskiej partii Julii Tymoszen-
ko „Batkiwszczyna”.
s
Rano 18  czerwca 2013r. w Hu-
maniu został zaatakowany i bru-
talnie pobity bresławski chasyd 
z Izraela, który przyszedł do 
grobu sprawiedliwego rabina 
Nachmana. Według strony in-
ternetowej „Kikar Szabat”, in-
cydent miał miejsce o godzinie 
6 rano, kiedy młody Izraelczyk 
siedział sam w altance koło gro-
bu, studiując książki religijne.
Według poszkodowanego, zo-
stał zaatakowany przez kilku 
pijanych miejscowych  miesz-
kańców, wykrzykujących an-
tysemickie przekleństwa. Oni 
rozbili twarz młodemu człowie-
kowi i złamali co najmniej jed-
no żebro. Na krzyk bitego czło-
wieka przybiegli inni chasydzi, 
widząc ich napastnicy uciekli. 
Sanitariusze z lokalnego oddzia-
łu ZAKA udzielili Izraelczyko-
wi pierwszej pomocy. Wkrótce 
zostanie on wysłany do domu i 
umieszczony w szpitalu.
Pogromom antysemickim patro-
nują - Żyd prezydent Ukrainy 
Walzman (pseud. Petro Poro-
szenko), Żyd premier Ukrainy  
Wołodomyr Hrojsman, Ukraiń-
ski Żydowski Komitet (UŻK), 
Jurij Szuchewycz syn zbrodnia-
rza Romana Szuchewycza „Ta-
rasa Czuprynki”.
                                                                        
Opracował i uzupełnił Aleksan-
der Szumański
 

Na Ukrainie demokracja w pełni...?
Kto skrytykuje zbrodnie Bandery, Szuchewycza tego Żydzi rządzący 
Ukrainą wsadzą na 5 lat do kryminału. Podpisał Żyd Walzman (pseud. 
Petro Poroszenko) i Jurij Szuchewycz syn zbrodniarza Romana Szuchewycza. 
Ustawa dotyczy również obywteli innych państw.
Aleksander Szumański

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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Uzyskane informacje wskazu-
ją na to, że zorganizowane na 
„Uniwersytecie Paryż II” Pan-
théon Assas Międzynarodowe 
Sympozjum „Shoah na Ukra-
inie.
Nieszczęścia XX wieku w nowej 
perspektywie” jest konferencją 
dającą okazję Wiatrowyczowi 
na podjęcie rozpaczliwej próby 
ratowania OUN-UPA przed za-
rzutami o udział w niemieckim, 
nazistowskim Holokauście.

Współorganizatorem konferen-
cji jest „Europejskie Forum na 
rzecz Ukrainy”.

Wśród zaproszonych badaczy 
wymieniony został fałszerz hi-
storii Wołodymyr Wiatrowycz, 
nie pojawiają się natomiast 
nazwiska John-Paul Himka, 
Ivan Katchanowski, Grzegorz 
Rossoliński-Liebe, Per Anders 
Rudling, Marco Carynnyk, 
Witold Mędykowski i wiele 
innych, tak jakby z góry wyklu-
czono wielu spośród prawdzi-
wych, solidnych naukowców z 
całego świata, będących wybit-
nymi specjalistami w przedmio-
towej tematyce. 
Tak więc dzięki nieobecności 
tych wielkich Wiatrowycz ma 
trochę łatwiej, ale nie do końca.

Niewiele wiadomo o obra-
dach okrągłego stołu na temat 
„„Ukraińcy i Żydzi: zmierzając 
do napisania wspólnej historii”, 
zaplanowanych na 8 marca o 
godzinie 18:00 w salach hono-
rowych INALCO w Paryżu. Ta 
impreza nie jest wymieniana i 
omawiana na stronie interneto-
wej Uniwersytetu Paryż II.

https://www.u-paris2.fr/sites/
default/files/document/evene-
ment/20170311-progamme.pdf

9 marca odbędzie się oficjalne 
otwarcie sympozjum, o godzinie 
18:00 prof. Yohanan Petrowsy-
-Shtern z USA wygłosi wykład 
„Shoah w kulturze ukraińskiej,
1943-2016.”, a Anastazja Sim-
ferowska z Lwowa - „Lwów 
1939-1944: śmierć artystów, 
przetrwanie sztuki”. 
Tego dnia, jak się wydaje, kłam-
stwom Wiatrowycza nic nie za-
grozi.

W piętek 10 marca na „pierw-
szej sesji” pojawią się pierwsze 
zagrożenia wyjścia prawdy na 
jaw, ponieważ Jarosław Hry-
cak będzie się wypowiadał na 
temat „kwestii żydowskiej w 
ukraińskim nacjonalizmie”, a 
Nicolas Wert omówi dziedzic-
two epoki pogromów w latach 
1917-1921. 
Jako pewnego rodzaju uspra-
wiedliwienia antysemityzmu w 
OUN-UPA być może zostaną po-
traktowane wypowiedzi Oksany 
Pachlowskiej o „wpływie Hoło-
domoru (1932-1933) na stosunki 
żydowsko-ukraińskie” [jak wia-
domo, ukraiński IPN promował 
tezę o żydowskich sprawcach 
wielkiego głodu]. Philippe de 
Lara i Ihor Derewiany omó-
wią „mit żydo-bolszewizmu”, 
a przecież według wielu ukra-
ińskich nacjonalistów pojecie 
żydo-komuny wcale mitem nie 
jest.

Nie można wykluczyć, że tema-
ty poruszone w pierwszej sesji 
bardziej posłużą usprawiedli-
wianiu i uzasadnianiu zbrodni-
czych działań OUN-UPA, niż 
ich potępieniu.

„Sesja druga” zostanie poświę-
cona eksterminacji Żydów na 
Ukrainie. 
Nie wiem, co wniesie referat 
Christiana Ingrao „Germa-
nizacja i eksterminacja”, ale 
wiem, że gorzką pigułką dla 
apologetów banderowców bę-
dzie wykład Christopha Micka 
„Pogrom lwowski 1941: fakty, 
relacje, konsekwencje”. 

Głęboko wierzę, że prof. Mick 
nie pominie milczeniem naj-
nowszych ustaleń badawczych 
Johna-Paula Himki, Kai Stru-
ve’go i Rossolińskiego-Liebe 
na temat pogromu lwowskiego, 
a mianowicie odpowiedzialno-
ści OUN oraz jej późniejszych 
fałszerstw zmierzających do za-
tarcia prawdy. 

Alti Rodal zaprezentuje temat 
„Masakra w wiosce w Bukowi-
nie w lipcu 1941: mikro-historia 
i kontekst”. Wiadomo, że w ma-
łych miejscowościach ukraińscy 
nacjonaliści w 1941 roku nawet 

bez obecności Niemców, czyli 
bez żadnej zachęty z ich strony, 
całkowicie z własnej inicjatywy 
mordowali Żydów. Wiec to nie 
będzie miłe dla Wiatrowycza. 
Tak
jakby dla zrównoważenia tej 
gorzkiej prawdy.

Ihor Szczupak przedstawi „Fe-
nomen ukraińskich zbawców 
Żydów podczas Holocaustu: 
aspekty regionalne, społeczne, 
narodowe i religijne”. 
Bez jednoznacznego potępienia 
zbrodni OUN-UPA może to być 
kolejna próba wykorzystania 
szlachetnych ludzi w charakte-
rze parawanu dla starających się 
pozostać w cieniu bestialskich 
morderców. Kiedyś takich ra-
tujących okrutnie mordowali, 
teraz chcą się za nimi schować.

Spodziewam się, że Wiatrowy-
cza bardzo zmartwią wyniki 
badań Karela Berkhofa „Akty-
wiści ukraińscy podczas Holo-
kaustu w Kijowie”. 
Berkhoff oskarża ludzi, uważa-
nych przez Wiatrowycza za bo-
haterów narodowych Ukrainy, o 
zachęcanie do wydawania Ży-
dów w ręce nazistów oraz bez-
pośredni udział w ich mordo-
waniu, między innymi Kurenia 
Bukowińskiego w masakrze w 
Babim Jarze. Niedawno zostały 
opublikowane nowe dowody w 
tej sprawie. Znane są badania 
Jurija Radczenki, który kilka 
miesięcy razem z innymi histo-
rykami ukraińskimi temu po-
konał Wiatrowycza w debacie 
- Wiatrowyczowi nie udało się 
wtedy obronić tezy o nie popeł-
nianiu zbrodni na Żydach przez 
OUN-UPA.
Tematem wykładu Radczenki 
tym razem będą „Władze lokalne 
w obliczu Shoah w Charkowie i 
Stalino”. Problem Wiatrowycza 
polega na tym, że takie władze 
lokalne i milicję organizowały 
i obsadzały swoimi członkami 
grupy pochodne OUN - zatem 
odpowiedzialność za czynny 
udział tych struktur w Holokau-
ście obciąża bezpośrednio OUN. 
Jeśli chodzi o referat Leonida 
Finberga „Jestem stróżem brata 
mego, nazistowska praktyka re-
presji wobec ludzi próbujących 
ratować Żydów”, mam tylko 

nadzieję, że zwróci on uwagę 
na analogiczną praktykę OUN-
-UPA, którą doskonale ilustruje 
odręcznie napisany dokument 
z datą 12 lipca 1943 (na dru-
gi dzień po masowym ataku na 
wsie polskie na Wołyniu). 
Data jest na karcie pierwszej. 
Podpisu nie ma ale kontekst jest 
jednoznaczny. Na drugiej kar-
cie jest w dole strony to zdanie, 
napisane w języku ukraińskim, 
„„za przechowywanie Żydów i 
Polaków każdy będzie rozstrze-
lany”. Sygnatura archiwum (sy-
gnatura archiwum w Równem), 
DARO, f. R 30, op. 2, spr. 15, 
k. 126).

W sobotę 11 marca w trakcie” 
trzeciej sesji” kontynuowany 
będzie temat eksterminacji Ży-
dów na Ukrainie. Nadal będzie 
to Wiatrowyczowi przypomina-
ło, mam
nadzieję, wizytę u dentysty - 
Raisa Ostapenko będzie drąży-
ła bardzo niemiłą dla neo-ban-
derowców kwestię: 
„Ukraińscy kolaboranci i widzo-
wie: Odcienie szarości.” No nie 
wiem, jak można tutaj uniknąć 
konfrontacji z prawdą dokumen-
talną, że znakomitą część ukra-
ińskich nazistowskich kolabo-
rantów stanowili ideologicznie 
zindoktrynowani członkowie 
OUN, i że ich zapał w krwawej 
części Holokaustu był bardzo 
szczery. 
Jestem pewny, ze Francuzka 
Delphine Bechtel nie będzie 
oszczędzała starganych nerwów 
Wiatrowycza podczas wygłasza-
nia referatu „Pogromy w Gali-
cji”. Pani profesor „Delphine 
Bechtel”, tak samo jak „Jurij 
Radczenko i Christoph Mick”, 
jest współautorką tomu „OUN-
-UPA i zagłada Żydów”, którego 
druku w krakowskim Wydaw-
nictwie Księgarnia Akademicka 
wciąż z niecierpliwością ocze-
kujemy. Wielka szkoda, że jej 
jeszcze w druku nie ma, można 
by ją zaprezentować na między-
narodowym
sympozjum w Paryżu. 
Na przykład pani profesor Del-
phine Bechtel mogłaby poka-
zać słuchaczom egzemplarz tej 
książki - więc Wołodymyr Wia-
trowycz
oczekujący na swoją kolej z re-

feratem „Kwestia żydowska w 
ideologii OUN 1920-1950” na 
widok tej książki mógłby zostać 
wybity z rytmu swoich kłamstw, 
co daj panie Boże. Może także 
pani dr Ola Hnatiuk, przygo-
towująca wykład pt „Polityka 
sowiecka wobec Holokaustu na 
Ukrainie (1944-1949)”, dowie-
działaby się o istnieniu książki, 
z której mogłaby coś wreszcie 
się nauczyć. 

Po jej wystąpieniu nie oczekuje 
niczego pozytywnego, ponieważ 
znam jej stosunek do OUN-UPA 
na przykładzie ludobójstwa wo-
łyńsko-małopolskiego. 
„Sesja czwarta” nosi nazwę „Po 
Katastrofie”. W jej ramach bę-
dzie można wysłuchać Szymo-
na Redlicha „Moja Ukraina: 
wspomnienia z dzieciństwa w 
kontekście historycznym,” oraz 
Anny Medwedowskiej „Ho-
lokaust w ukraińskiej pamię-
ci w latach 1960”. Z niechęcią 
natomiast myślę o wystąpieniu 
publicysty ukraińskiego „Tara-
sa Woźniaka” „Świat utracony 
miasteczek-sztetl w Galicji”.
Znając poglądy redaktora na-
czelnego magazynu „Ji” na zna-
czenie tradycji OUN i UPA dla 
narodu ukraińskiego nie jestem 
w stanie uwierzyć w szczerość 
żalu tego pana za utraconym 
rajem żydowskich miasteczek 
galicyjskich. Nie wiem czego 
oczekiwać po wypowiedzi Galii 
Ackerman „Pamięć o Holokau-
ście w USRR
i państwowy antysemityzm”, je-
śli chodzi o OUN-UPA. Ogólne 
omówienie i uwagi zamykające 
Annetty Wiewiórki są dla mnie 
tajemnicą przyszłości. 

Obawiam się, że będą niejed-
noznaczne i wzywające do dal-
szych badań, dzięki czemu Wia-
trowycz dalej będzie mógł łgać 
na Ukrainie, tak samo jak po wi-
zycie w Yad Vashem 10 lat temu.

Ponownie wyrażam żal, że nie 
ma jeszcze fizycznie książki 
”OUN-UPA i zagłada Żydów” 
pod redakcją prof. Andrzeja 
Zięby z UJ Kraków. Ona powin-
na być pokazana na tym sympo-
zjum w Paryżu. Wielka, wielka 
szkoda.

Sympozjum międzynarodowe w Paryżu 
- kolejna rozpaczliwa, ale niemożliwa 
do zrealizowania próba Wiatrowycza 
oczyszczenia OUN-UPA z udziału w 
Holokauście.
Opracował Wiesław Tokarczuk 
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24 lutego o 15.00 w Rówieńskim 
Obwodowym Muzeum Krajo-
znawczym (ul. Drahomanowa 19, 
Równe) odbędzie się prezentacja 
książki Tetiany Samsoniuk «Jeńcy 
września 1939».
Książka przedstawia losy 19 żoł-
nierzy i rezerwistów Wojska Pol-
skiego represjonowanych przez 
sowiecki reżim totalitarny na te-
renie Rówieńszczyzny w latach 
1939–1941. Szkice biograficzne 
napisane po polsku i po ukraińsku 
uzupełniają materiały archiwalne, 
dokumenty i zdjęcia, skonfisko-
wane jeńcom wojennym podczas 
aresztowań odbywających się w 
placówkach obozowych Budowy 
Nr 1 NKWD.
Publikacja przeznaczona jest dla 
naukowców, rodzin i bliskich 
wspomnianych żołnierzy oraz 
dla wszystkich zainteresowanych 
historią, a zwłaszcza okresem II 
wojny światowej.
Recenzenci wydania: Wołodymyr 
Borszczewycz, doktor habilito-
wany nauk historycznych, prezes 
Rówieńskiej Organizacji Obwo-
dowej Stowarzyszenia Memoriał 

oraz Wołodymyr Marczuk, doktor 
nauk historycznych, starszy wy-
kładowca Katedry Historii im. M. 
P. Kowalskiego Uniwersytetu Na-
rodowego «Akademia Ostrogska».
Książka została przygotowana 
do druku przez zespół redak-
cyjny polsko-ukraińskiego cza-
sopisma «Monitor Wołyński» 
(«Волинський монітор»). Na 
łamach MW Tetiana Samsoniuk, 
główny specjalista Działu Udo-
stępniania Informacji z Dokumen-
tów Państwowego Archiwum Ob-

wodu Rówieńskiego, od grudnia 
2014 r. prowadzi rubrykę «Ocaleni 
od zapomnienia». Na książkę zło-
żyły się teksty wcześniej opubliko-
wane w ramach tej rubryki.
Popularno-naukowe wydanie 
«Jeńcy września 1939» ukazało 
się dzięki wsparciu finansowe-
mu Konsulatu Generalnego RP w 
Łucku oraz Fundacji Wolność i 
Demokracja.
Wkrótce książkę będzie można po-
brać bezpłatnie w formacie pdf na 
stronie www.monitor-press.com. 

Na Rówieńszczyźnie trwają przy-
gotowania do druku monografii 
pt. «Pietas et Litterae». Spuścizna 
kulturowo-oświatowa zakonu Pi-
jarów na Wołyniu (koniec XVII 
– pierwsze trzydziestolecie XIX 
w.)».
Autorami pozycji są: Rusłana 
Szeretiuk, doktor nauk histo-
rycznych i kierownik Katedry 
Sztuk Pięknych i Dekoracyjnych 
Państwowego Uniwersytetu Hu-
manistycznego w Równem, oraz 
Nadia Stokołos, doktor nauk hi-
storycznych i kierownik Katedry 
Religioznawstwa i Teologii Uni-
wersytetu Narodowego «Akade-
mia Ostrogska».
Ten zapoczątkowany na Ró-
wieńszczyźnie projekt naukowy 
jest świadectwem odkrywania 
na nowo znaczenia i roli wkładu 
Kościoła Rzymskokatolickiego, 
a zwłaszcza poprzez działalność 
poszczególnych przedstawicieli 
wspólnot zakonnych, w rozwój 
duchowny Ukrainy w okresie od 
końca XVII w., do pierwszego 
trzydziestolecia XIX w. Przewi-
duje on przeprowadzenie szeregu 
badań poświęconych przedsta-
wieniu działalności kulturowo-
-oświatowej zakonów rzymsko-
katolickich na terenach Wołynia.
Ponieważ w roku 2017 zakon 
Pijarów (nazwa pełna brzmi: Za-
kon Kleryków Regularnych Ubo-
gich Matki Bożej Szkół Poboż-
nych) będzie obchodził jubileusz 
420-lecia, badaczki postanowiły 
rozpocząć swe prace właśnie od 
niego. W ramach realizacji tej ini-
cjatywy został już opublikowany 
szereg artykułów. W styczniu b.r. 
Rusłana Szeretiuk została laure-
atką programu stypendialnego 

Muzeum Historii Polski w War-
szawie, dzięki czemu będzie ona 
miała możliwość korzystania z 
dokumentów znajdujących się w 
archiwach i bibliotekach Polski.

Cechą charakterystyczną działal-
ności zakonu Pijarów jest jego 
główny charyzmat polegający na 
wychowaniu dzieci i młodzieży. 
Oprócz trzech podstawowych 
ślubów, które składają zakonnicy 
katoliccy (czystości, ubóstwa i 
posłuszeństwa), Pijarzy składają 
również czwarty – szczególnej 
troski o wychowanie dzieci i mło-
dzieży. Warto zwrócić uwagę, że 
w założonej w Rzymie w listopa-
dzie 1597 r. przez św. Józefa Ka-
lasancjusza (założyciela Pijarów) 
pierwszej szkole publicznej nie 
pobierano opłat. Wszystkie bez 
wyjątku dzieci mogły z niej ko-
rzystać, bez względu na wyzna-
nie, warstwę społeczną czy kolor 
skóry.
Na ziemiach wołyńskich działały 
trzy ośrodki prowadzone przez 
zakon Pijarów: w Dąbrowicy, Lu-
bieszowie i Międzyrzeczu Korec-
kim. Szkoły te zasłynęły w całym 
kraju jako wzorcowe placówki 
edukacyjne. Ich wizytówką był 
wysoki poziom naukowo-dydak-
tyczny wykładowców oraz nale-
żyte zaplecze materialne. Kierow-
nikami kolegiów pijarskich były 
zazwyczaj osobistości nieprze-
ciętne, których wkład w rozwój 
oświaty i kultury Wołynia okazał 
się niewymierny. Metodyka dzia-
łalności dydaktyczno-wycho-
wawczej w szkołach pijarskich na 
Wołyniu korzystała z najbardziej 
aktualnego dorobku ówczesnej 
europejskiej oświaty i nauki.

Książka poświęcona 
zakonowi Pijarów 
na Wołyniu wkrótce 
ujrzy świat 
MONITOR WOŁYŃSKI

Umieść link do KSI w swoim serwisie, my umieścimy Twój w TYM miejscu
info@kresy.info.pl

U k a z a ł a  s i ę  k s i ą ż k a 
„ J e ń c y  w r z e ś n i a  1 9 3 9 ”  
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej

15 lutego odbyło się polsko-ukra-
ińskie spotkanie, podczas którego 
zostały omówione perspektywy roz-
woju przygranicznej infrastruktury 
kolejowej obwodu wołyńskiego i 
województwa lubelskiego – podaje 
Wołyńska Obwodowa Administra-
cja Państwowa.
Stronę ukraińską w czasie negocjacji 
reprezentowali zastępcy przewodni-
czącego Wołyńskiej Obwodowej 
Administracji Państwowej Ołek-
sandr Stepancow i Serhij Koszaruk, 
kierownik Wydziału Rozwoju, In-
westycji i Integracji Europejskiej Ju-
rij Kresak, kierownik Departamen-
tu Infrastruktury I Turystyki Iwan 
Myrka.  Stronę polską – członek 
Zarządu Województwa Lubelskiego 
Paweł Nakonieczny, zastępca Pre-
zydenta Miasta Chełm Józef Górny, 
radca prezesa Zarządu Ukrzalizny-
cia SA ds. Integracji Europejskiej 
Tomasz Majka, dyrektor Wydziału 
Rozwoju, Promocji i Współpracy z 
Zagranicą Urzędu Miasta Chełm Te-
resa Dobrowolska.

Głównym tematem rozmowy były 
poszukiwania sposobów realizacji 

projektu pasażerskiego połączenia 
kolejowego Kowel–Chełm–Lublin 
oraz poprawa infrastruktury przy-
granicznej i komunikacji.
Podczas spotkania rozmawiano 
również o procedurach celnych i 
bezpieczeństwie podróżujących tra-
są międzynarodową.
W wyniku rozmów udało się okre-
ślić propozycje wdrożenia połącze-
nia kolejowego Kowel–Chełm–
Lublin realizowanego przez stronę 
ukraińską, zwłaszcza przez Ukrza-
liznycię.

«Naszym obowiązkiem jest zawar-
cie umowy ze strażą graniczną i cel-
ną, które przeprowadzają kontrolę 
podróżujących na granicy» – pod-
kreślił Paweł Nakonieczny.

W wyniku tego posiedzenia zostanie 
stworzona grupa robocza składają-
ca się z przedstawicieli obu stron w 
celu dokładnej analizy i wdrożenia 
projektu transgranicznego. Pozo-
staje do uzgodnienia jeszcze jedna 
ważna kwestia – polityka taryfowa.

Z Kowla do Lublina przez Chełm  
MONITOR WOŁYŃSKI
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Kim był Hryhoryj Perehijniak? 
Bohdan Piętka

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Inaugurując 8 lutego 2017 roku 
„kampanię informacyjną” w 
związku z obchodami 75. (do-
mniemanej) rocznicy powstania 
UPA Wołodymyr Wiatrowycz 
wykreował legendę o rzekomej 
walce UPA z Niemcami, której 
początek miała dać 7 lutego 1943 
roku sotnia Hryhoryja Perehij-
niaka. Tym samym szef ukraiń-
skiego IPN wylansował nowego 
bohatera narodowego Ukrainy i 
zarazem bohatera walki z oku-
pantem niemieckim, jaką miała 
zdaniem Wiatrowycza toczyć 
UPA. Kim jednak naprawdę był 
Perehijniak?

Otóż był on – tak jak i pozosta-
li współcześni mu nacjonaliści 
ukraińscy – niemieckim kolabo-
rantem i na dodatek uczestnikiem 
zbrodni holokaustu. Dowiadu-
jemy się o tym z artykułu bio-
graficznego Parehijniaka, który 
opublikowali obecni epigoni 
spuścizny Stepana Bandery. Au-
torką tego biogramu jest Ljubow 
Iwaniuk i został on zamiesz-
czony 10 lutego 2012 roku na 
ukraińskiej stronie interneto-
wej „Portal nacjonalistyczny” 
(Націоналістичний портал) pod 
adresem: www.ukrnationalism.
com.

Z biogramu – pod egzaltowanym 
tytułem „Hryhoryj Perehijniak – 
dowódca pierwszej sotni UPA” 
(Григорій Перегіняк – командир 
першої сотні УПА) – dowiadu-
jemy się, że Perehijniak urodził 
się 7 lutego 1910 roku w Uhryno-
wie Starym w powiecie kałuskim 
(województwo stanisławowskie), 
a więc w tej samej miejscowości, 
w której rok wcześniej (1 stycz-
nia 1909 roku) urodził się Stepan 

Bandera, a także jego bracia Wa-
syl i Ołeksandr.
/ Fotp: Hryhoryj Perehijniak, ps. 
„Dowbeszka-Korobka” (1910-
1943), dowódca pierwszego 
oddziału banderowskiej UPA, 
sprawca ludobójczej zagłady pol-
skiej kolonii Parośle I w powie-
cie sarneńskim. Fot.: ukraińska 
Wikipedia.

Bandera wywarł największy 
wpływ na życie i osobowość 
Perehijniaka, który był nim za-
fascynowany. Późniejszy przy-
wódca „rewolucyjnego” skrzydła 

Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów był nie tylko sąsiadem 
Perehijniaka, ale stał się jego 
nauczycielem i przewodnikiem 
życiowym, a nawet współto-
warzyszem w celi więziennej. 
Perehijniak siedział w polskim 
więzieniu razem z Banderą i in-
nymi znanymi członkami OUN 
(Jarosław Karpyneć, Mykoła 
Kłymyszyn), którzy poddali go 
tam intensywnej obróbce ide-
owej. Można powiedzieć, że to 
był „uniwersytet” Perehijniaka. 
Odnotowuje to autorka jego ha-
giograficznego biogramu, gdzie 
czytamy, że w więziennej celi 
„Najbardziej wybijał się Pere-
hijniak. On chłonął w siebie, jak 
gąbka, wszystko, co mu powie-
dziano. I pojmował wszystko z 
wielką łatwością... ”

Życiorys tego watażki był typo-
wy dla jego rówieśników z pierw-
szego pokolenia członków OUN. 
Z zawodu był kowalem, na po-
czątku lat 30. XX wieku wstąpił 
do OUN i wkrótce stał się terro-
rystą. Jego pierwszą akcją terro-
rystyczną było zabójstwo w 1935 
roku Polaka, który zajmował sta-
nowisko sołtysa Uhrynowa Stare-
go. Za ten czyn Perehijniak trafił 
najpierw przed oblicze polskiego 
sądu, który skazał go na dożywo-
cie, a potem do polskich więzień 
na Świętym Krzyżu i we Wron-
kach.

O kolaboranckiej przeszłości Pe-
rehijniaka świadczy następujący 
fragment panegiryku pani Iwa-
niuk: „Po uwolnieniu (w wyniku 
najazdu III Rzeszy na Polskę w 
1939 roku – uzup. BP) Hryć prze-
dostaje się do Krakowa, gdzie do-
łącza do zwolenników OUN pod 
kierownictwem Stepana Bandery. 
W tym czasie był już dobrze wy-
szkolony. Dużo czytał, zajmował 
się samokształceniem i przeszedł 
trzy kursy szkolenia wojskowego 
OUN, rekrucki, dla podoficerów 
młodszych i podoficerów star-
szych. Jak stwierdza Kłymyszyn, 
w 1940 roku spotkał się z Perehij-
niakiem w Krakowie. W tym cza-
sie Hryć był w Starachowicach, 
gdzie stacjonowały oddziały 
ochraniające (niemieckie – uzup. 
BP) obiekty wojskowe. Od lata 
1941 roku Hryć znalazł się w sze-
regach jednej z grup marszowych 
OUN, a w latach 1941-1942 słu-
żył w szeregach (ukraińskiej – 
uzup. BP) policji pomocniczej 
„Schutzmannschaft”, której pod-
oddziały z czasem zostały prze-
rzucone na Wołyń i Polesie. Do-
strzegając negatywny, a z czasem 
wrogi do siebie stosunek, OUN 
w 1942 roku wydała rozkaz swo-
im członkom, którzy z pewnych 
względów taktycznych przeby-
wali w niemieckich oddziałach 
policyjnych, przejść do podzie-
mia i rozpoczęcia walki zbroj-
nej przeciwko nazistom. Starszy 
sierżant policji ukraińskiej Hry-

horij Perehijniak porzucił służbę 
i zostaje żołnierzem w pierw-
szych oddziałach wojskowych na 
Wołyniu. Z biegiem czasu otrzy-
muje coraz więcej i więcej obo-
wiązków, a w październiku 1942 
roku formuje jeden z pierwszych 
oddziałów UPA”.

Faktycznie oddział ten został 
sformowany na początku lutego 
1943 roku i był to pierwszy od-
dział banderowskiej UPA. Teza o 
tym, że UPA powstała jakoby 14 
października 1942 roku jest bo-
wiem wymysłem banderowskiej 
propagandy, przyjmowanym 
obecnie na Ukrainie. Droga ży-
ciowa Perehijniaka nie różniła się 
zatem od innych nacjonalistów 
ukraińskich i była naznaczona 
kolaboracją z Niemcami hitle-
rowskimi – ich najbardziej pożą-
danym sojusznikiem. Najpierw 
więc była służba dla niemieckich 
władz okupacyjnych w General-
nym Gubernatorstwie w latach 
1939-1941 i szkolenia wojsko-
we pod okiem Niemców. Potem 
jedna z tzw. grup pochodnych 
(marszowych) OUN, z którą w 
wyniku agresji Niemiec na ZSRR 
Perehijniak wkroczył w 1941 
roku do Małopolski Wschod-
niej i – czego pani Iwaniuk nie 
pisze – brał udział w aktach lu-
dobójstwa (pogromy na Żydach, 
mordy na Polakach). Dalej była 
służba w sformowanej przez oku-
panta niemieckiego ukraińskiej 
policji pomocniczej, która poma-
gała Niemcom w deportacjach 
miejscowych Żydów do obozu 
zagłady w Bełżcu i współdziała 
z Niemcami w egzekucjach na 
ludności żydowskiej. Na koniec 
Perehijniak uczestniczył w zbio-
rowej dezercji policjantów ukra-
ińskich w styczniu 1943 roku, 
której rezultatem było utworzenie 
banderowskiej UPA. Stał się na-
stępnie specyficznym symbolem 
ukraińskiego nacjonalizmu – on 

pierwszy rozpoczął genocicum 
atrox na narodzie polskim.

Heroizację Perehijniaka („Do-
wbeszki-Korobki”) – uczestnika 
niemieckiego ludobójstwa na 
Żydach – zauważył rosyjskoję-
zyczny portal IzRus w Izraelu 
(adres: www.izrus.co.il) w no-
tatce pt. „Nazistowski pomocnik 
stał się przykładem bohaterstwa 
dla Ukraińców?” (Нацистский 
прихвостень стал примером 
героизма для украинцев?). Fak-
tu tego nie zauważyło natomiast 
żadne z mediów w Polsce, gdzie 
w kwestii przemilczania gloryfi-
kacji banderowskich zbrodniarzy 
na Ukrainie panuje świadoma 
dyscyplina.

Należy przypomnieć, że pod ko-
niec 1942 roku w pobliżu Lwo-
wa odbyła się konferencja refe-
rentów wojskowych lokalnych 
struktur Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów-Banderowców 
(OUN-B), na której postanowio-
no utworzyć formację partyzanc-
ką pod nazwą Wojskowe Od-
działy OUN-SD (Samostijnikiw 
Derżawnikiw, faktycznie OUN-
-B). Pierwszym oddziałem WO 
OUN-SD była właśnie sotnia 
Hryhorija Perehijniaka, ps. „Do-
wbeszka-Korobka”, utworzona 
na polecenie Iwana Łytwynczu-
ka, ps. „Dubowyj”, zapewne w 
pierwszych dniach lutego 1943 
roku. Tak więc był to oddział 
OUN-SD (OUN-B). Nazwa 
Ukraińska Powstańcza Armia 
pojawiła się później i została 
przez banderowców skradzio-
na opozycyjnej wobec Bandery 
formacji Tarasa Bulby-Borowcia 
(tzw. Pierwsza UPA, określana w 
historiografii jako Sicz Poleska, 
od sierpnia 1943 roku Ukraińska 
Armia Ludowo-Rewolucyjna). 
To dlatego ludność polska Wo-
łynia identyfikowała na początku 
(mniej więcej do czerwca 1943 

roku) swoich morderców omył-
kowo jako „bulbowców”, a nie 
banderowców.

Sotnia „Dowbeszki-Korobki” w 
nocy z 7 na 8 lutego 1943 roku 
zaatakowała posterunek policji 
w miasteczku Włodzimierzec, 
który był broniony przez siedmiu 
niemieckich żandarmów i dzie-
więciu Kozaków z ukraińskiej 
policji pomocniczej. Po co go 
zaatakowała? Po to, by rozpocząć 
bohaterską walkę banderowskiej 
UPA z Niemcami hitlerowskimi, 
jak twierdzi Wiatrowycz? Nie! 
Posterunek policji zaatakowa-
no tylko po to, by uniemożliwić 
jakąkolwiek pomoc ze strony 
miejscowej policji dla polskiej 
ludności kolonii Parośle I, któ-
rą sotnia „Dowbeszki-Korobki” 
wymordowała 9 lutego 1943 
roku. Atak na posterunek policji 
we Włodzimierzcu – który w hi-
storiografii banderowskiej ucho-
dzi za wielką bitwę z Niemcami 
(miano zabić 63 Niemców i 19 
ranić, w rzeczywistości zabito 
jednego Niemca i trzech Koza-
ków, sześciu Kozaków wzięto do 
niewoli i zamordowano później 
w Parośli) – został dokonany wy-
łącznie pod kątem zdobycia broni 
i odcięcia jakiejkolwiek pomocy 
dla Polaków z Parośli, a także 
usunięcia potencjalnych świad-
ków ich zagłady.

Tak naprawdę wyglądał początek 
lansowanej przez Wiatrowycza 
walki UPA z Niemcami pod do-
wództwem bohatera narodowego 
Ukrainy – Perehijniaka.

W związku z tym pragnę przy-
pomnieć panu Wiatrowyczowi 
oraz funkcjonariuszom Związku 
Ukraińców w Polsce, którzy – jak 
słyszę – zapowiedzieli kierowa-
nie do sądów pozwów przeciw 
osobom oskarżającym UPA o 
zbrodnie, opis zagłady Polaków 

/ Foto: - Fragment propagandowej planszy przygotowanej przez ukraiński IPN z informacją o ataku sotni Perehijniaka na posterunek 
policji niemiecko-ukraińskiej w miejscowości Włodzimierzec. Fot.: www.izrus.co.il
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w Parośli. Jej autorem jest gen. 
Czesław Piotrowski (1926-2005) 
– mieszkaniec Wołynia ocalony z 
ludobójstwa wołyńsko-małopol-
skiego, żołnierz samoobrony pol-
skiej przed UPA, później żołnierz 
27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
AK i zawodowy oficer ludowego 
Wojska Polskiego, gdzie doszedł 
do stanowiska szefa wojsk in-
żynieryjnych. W opublikowanej 
w 2002 roku przez Światowy 
Związek Żołnierzy AK pracy pt. 
„Zniszczone i zapomniane osie-
dla polskie oraz kościoły na Wo-
łyniu” Czesław Piotrowski tak 
opisał zagładę Parośli:

„Uzbrojona banda ukraińska z 
okolic Włodzimierca, udająca 
radzieckich partyzantów, weszła 
z rana do kolonii i rozmieściła 
się we wszystkich domach, by po 
południu podstępnie wszystkich 
powiązać i na umówiony sygnał 
zamordować, zabijając ostrymi 
narzędziami, przeważnie siekie-
rami, nie oszczędzając nikogo. 
Zamordowano 173 osoby, tylko 
11 osób, przeważnie dzieci, cięż-
ko okaleczone, zostały potem 
uratowane. Jak zwykle czyniły 
to bandy, po dokonanym morder-

stwie gospodarstwa ograbiono, 
zabierając cały dobytek i żywy 
inwentarz. Późniejsze oględzi-
ny pomordowanych wykazały 
szczególne okrucieństwo opraw-
ców. Niemowlęta były przybijane 
do stołów nożami kuchennymi, 
kilku mężczyzn było obdartych 
ze skóry pasami, niektórzy mieli 
wyrywane żyły od pachwiny do 
stóp, kobiety były nie tylko gwał-
cone, lecz wiele z nich miało po-
obcinane piersi. Wielu pomordo-
wanych miało poobcinane uszy, 
nosy, wargi, oczy powyjmowane, 
głowy często poobcinane. Po do-
konaniu rzezi mordercy urządzili 
libację w domu sołtysa. Po odej-
ściu oprawców, wśród resztek 
jedzenia i butelek po samogonie 
znaleziono martwe dziecko około 
12-miesięczne, przybite bagne-
tem do stołu, a w ustach dziecka 
włożony był niedojedzony kawa-
łek kiszonego ogórka”.

Wspomniane dziecko zostało tak 
przybite bagnetem albo nożem 
do stołu, że świadkowie, którzy 
przyszli do Parośli po odejściu 
sotni „Dowbeszki-Korobki”, nie 
byli w stanie wyjąć tego narzę-
dzia z ciała dziecka. Ofiary były 
rąbane siekierami na kawałki, 
główki dzieci miażdżone obucha-
mi siekier. Według relacji świad-
ków, ciało Walentego Sawickie-
go było porąbane „na sieczkę”. 
Oprawców rozjuszył fakt, że 
przed wojną był on komendantem 
miejscowej organizacji Związku 
Strzeleckiego. Te – według róż-
nych relacji – 8 do 12 rannych 
ofiar, które odratowano, do końca 
życia pozostało inwalidami.

Tak wyglądała „walka z Niemca-
mi” sotni Perehijniaka vel „Do-
wbeszki-Korobki” panie Wia-
trowycz i panie Tyma – prezesie 
Związku Ukraińców w Polsce, 
który grozi dzisiaj pozwami są-
dowymi tym, którzy będą przy-

pominać o zbrodniach UPA.
Opis ten dedykuję również tym 
wszystkim polskim przyjaciołom 
Ukrainy – a faktycznie sojuszni-
kom pogrobowców zbrodnicze-
go nacjonalizmu ukraińskiego – 
dzięki którym Perehijniak może 
być dzisiaj bohaterem Ukrainy i 
patronem zakłamanej historii gło-
szonej przez ukraiński IPN. Tym 
wszystkim Michnikom, Sakiewi-
czom, Wóycickim, Targalskim, 
Smoleńskim, Piekłom, Żuraw-
skim vel Grajewskim itd. Dzi-
siaj plujecie jadem na każdego 
kto śmie upominać się o pamięć 
niewinnych ofiar, kto nie godzi 
się na politykę sojuszu z pogro-
bowcami ich morderców masko-
waną górnolotnymi sloganami o 
integracji europejskiej Ukrainy, 
Międzymorzu i diabli wiedzą 
czym jeszcze. Ale to nie swoim 
oponentom plujecie w twarz, ale 
temu polskiemu dziecku przybi-
temu bagnetem do stołu. Piszecie 
w historii Polski kolejny rozdział 
hańby domowej i to wyłącznie tę 
hańbę domową zapamiętają wam 
na zawsze przyszłe pokolenia, 
jeśli Polska będzie w przyszłości 
istnieć.

Sam „Dowbeszka-Korobka” zgi-
nął niecałe dwa tygodnie po za-
gładzie Parośli – 22 lutego 1943 
roku. Według banderowskiej hi-
storiografii miał zginąć – a jak-
że – w walce z Niemcami pod 
Wysockiem (około 60 km na 
północ do Parośli). Faktycznie 
okoliczności jego śmierci nie są 
dokładnie znane. Różne sprzecz-
ne relacje dają podstawę do przy-
puszczeń, że Perehijniak mógł 
zostać zlikwidowany przez Służ-
bę Bezpeky OUN-B w ramach 
wewnętrznych porachunków, 
albo po prostu dla pozbycia się 
sprawcy-świadka ludobójstwa, 
którego negację banderowcy roz-
poczęli równocześnie z jego po-
pełnianiem.

/ Foto: - Zbiorowa mogiła Polaków zamordowanych w Parośli.

/ Foto: - Tablica pamiątkowa w miejscu byłej kolonii Parośle I ku czci Polaków zamordowanych 9 lutego 1943 roku przez sotnię Pere-
hijniaka. Fot.: Wikipedia.
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Jan Piekło, ambasador 
Reczypospolitej  w Kijowie
Aleksander Szumański
„RZECZPOSPOLITA” W 
DNIU 09.09.2016 PODAJE:

Ambasadorem w Kijowie jest 
już oficjalnie Jan Piekło. Decy-
zję MSZ krytykują środowiska 
kresowe i posłowie Kukiz’15.
Uroczystość nominacji odbyła 
się w ubiegłym tygodniu w MSZ. 
Szef dyplomacji Witold Waszczy-
kowski wręczył Janowi Piekle de-
cyzję podpisaną przez prezyden-
ta Andrzeja Dudę. Tym samym 
zakończyła się trzymiesięczna 
procedura powołania dyploma-
ty. Za rządów PiS jeszcze żadna 
nie wzbudziła takiego sprzeciwu 
opozycji, działaczy społecznych, 
a nawet samych posłów partii rzą-
dzącej.
Kim jest Jan Piekło? W odróż-
nieniu od swojego poprzednika 
w Kijowie Henryka Litwina nie 
jest zawodowym dyplomatą, tyl-
ko dziennikarzem. W PRL pisał w 
„Gazecie Krakowskiej”, jednak z 
powodu działalności opozycyjnej 
został pozbawiony możliwości 
wykonywania zawodu. Do dzien-
nikarstwa wrócił w wolnej Polsce. 
Pracował m.in. w „Tygodniku 
Powszechnym”. W 2003 r. zajął 
się dialogiem polsko-ukraińskim. 
Został dyrektorem Instytutu Mo-
sty na Wschód, a dwa lata później 
szefem Fundacji Współpracy Pol-
sko-Ukraińskiej PAUCI.
Wątpliwości części środowisk 

nie budzą jednak działania Pie-
kły w fundacji, ale wypowiedzi, 
zwłaszcza te dotyczące ludobój-
stwa na Wołyniu i Ukraińskiej 
Powstańczej Armii. Przykłado-
wo w ubiegłym roku w wywia-
dzie dla „Dziennika Polskiego” 
Jan Piekło nazwał zbrodnię wo-
łyńską „epizodem bratobójczej 
walki między Ukraińcami a Po-
lakami”. Dodał, że nie widzi nic 
złego w czczeniu przez Ukra-
ińców „ludzi, którzy walczyli z 
komunistycznym reżimem”.
– Na Ukrainie obserwujemy obec-
nie gloryfikację UPA. Codziennie 
powstają tablice upamiętniające 
przywódców UPA Romana Szu-
chewycza i Stepana Banderę, 
zmieniane są nazwy ulic i orga-
nizowane festiwale. Nie powin-
niśmy więc wysyłać ambasadora, 
który twierdzi, że na Wołyniu nic 
się nie stało – oburza się poseł 
Kukiz’15 Tomasz Rzymkowski.
Wraz z klubowym kolegą posłem 
Andrzejem Maciejewskim moc-
no atakowali kandydaturę Jana 
Piekły w Sejmie. Zmusili do od-
powiedzi dwóch wiceszefów dy-
plomacji, wysyłając interpelację i 
zadając pytania na sali plenarnej. 
Przeciw Piekle ostro wystąpił 
też duszpasterz Kresowian ks. 
Tadeusz Isakowicz-Zaleski i 
portal Kresy.pl.
MSZ odpowiadało, że za nomina-
cją Piekły przemawia dobra zna-

jomość środowisk politycznych, 
kulturalnych i pozarządowych 
na Ukrainie, także wieloletnie 
doświadczenie w budowaniu 
stosunków dwustronnych. – Do-
niesienia medialne o rzekomym 
gloryfikowaniu przez ambasadora 
Jana Piekłę działalności UPA są 
bezpodstawne – mówi „Rzeczpo-
spolitej” Rafał Sobczak, dyrektor 
biura prasowego w MSZ.
Nominacja Piekły wzbudziła 
emocje w samym PiS. – Dotych-
czasowe wypowiedzi nowego 
ambasadora raczej nie dają na-
dziei na prowadzenie twardszej 
polityki historycznej, której ocze-
kuje wielu Polaków – mówi sena-
tor PiS Robert Gaweł.
Dlaczego więc PiS zdecydowało 
się na tę nominację? Nasi roz-
mówcy wskazują, że w obozie 
władzy ścierają się dwa środo-
wiska zainteresowane polityką 
polsko-ukraińską. Pierwsze ceni 
sobie prawdę historyczną i do-
prowadziło do przyjęcia uchwały 
uznającej zbrodnię wołyńską za 
ludobójstwo.
Drugie jest skłonne wybaczyć 
zbrodnie w imię dobrych relacji 
dwustronnych. Do tego środo-
wiska zalicza się m.in. posłanka 
PiS Małgorzata Gosiewska, do-
radca szefa MSZ Przemysław 
Żurawski vel Grajewski. Po-
dobne stanowisko zajmuje „Ga-
zeta Polska”.

Nominacja dla Piekły ma być 
ukłonem w ich stronę. Podczas 
przesłuchania przed sejmową Ko-
misją Spraw Zagranicznych Pie-
kło pochwalił zresztą Małgorzatę 
Gosiewską za rozliczanie zbrodni 
rosyjskich w Donbasie.

– Pomysł powołania Piekły od 
początku promował osobiście 
Witold Waszczykowski, choć 
początkowo rozważał też inne 
kandydatury, również nieza-
wodowych dyplomatów – mówi 
jeden z wpływowych polityków 
PiS. – Nie kierował się jednak 
tylko poglądami potencjalnego 
ambasadora, ale też znajomością 
realiów ukraińskich, czego Piekle 
nie można odmówić – dodaje.
Nasz rozmówca przekonuje, że 
obawy dotyczące Piekły są przed-
wczesne, bo ambasador jest zbyt 
inteligentny, by sprzeciwić się 
polityce rządu. Czy tak się stanie, 
okaże się we wrześniu. To wtedy 
w praktyce obejmie placówkę w 
Kijowie.
 
STEPAN BANDERA NA PAR-
KANIE POLSKIEJ AMBASA-
DY W KIJOWIE.

Do sprawy odniósł się („bar-
dzo ładnie”) ambasador RP na 
Ukrainie, Jan Piekło. – To był 
maleńki transparent z portre-
tem Bandery i napisem „Nasza 

ziemia – nasi bohaterowie”. To 
korespondowałoby z przesła-
niem, które próbowano napisać i 
którego nie dokończono na murze 
polskiego konsulatu we Lwowie 
– powiedział PAP. Jak maleńki 
transparencik mordercy, to zda-
niem Piekły może być, tym bar-
dziej, iż istniał napis „nasza zie-
mia, nasi bohaterowie”.
Przypomnijmy. 8 lutego 2017 r. 
nieznani sprawcy zakradli się w 
pobliże polskiego konsulatu we 
Lwowie i obrzucili go czerwoną 
farbą. Na tym jednak nie skoń-
czyli. Na parkanie namalowali 
napis „Nasza ziemia”. Ambasador 
stwierdził wtedy, że były to dzia-
łania wymierzone w dobrą współ-
pracę i wzajemne relacje Polaków 
i Ukraińców. Sprawcom chodziło 
o to, by je popsuć.
Zachodzi pytanie, kiedy Jan 
Piekło zostanie odwołany z peł-
nienia funkcji ambasadora RP 
w Kijowie?

Dokumenty, źródła, cytaty:

http: / /www.rp.pl /Dyplom -
acja/160809120-Jan-Pieklo---
kontrowersyjny-ambasador-
na-Ukrainie.html#ap-1

http:/ /wiadomosci .onet.pl /
swiat/ukraina-portret-bandery-
na-parkanie-ambasady-rp-w-
kijowie/d6tm3cv

Dwubiegunowość polityki zagranicznej 
Polski wobec wschodnich sąsiadów.
Bożena Ratter
W poniedziałkowym (27 lutego) 
Poranku Wnet Maria Przełomiec 
nie jest zaskoczona, że Ukraiń-
cy pomnik w Hucie Pieniackiej 
odbudowali. No cóż, nawet od 
dziecka wymaga się by uporząd-
kowało zabawki jeśli zrobiło 
bałagan. Maria Przełomiec jest 
członkiem Polsko Ukraińskiego 
Forum Dialogu i Porozumienia. 
Śledzi sprawy na bieżąco.

Przemysław Żurawski vel Gra-
jewski, członek gabinetu MSZ 
komentuje wypowiedzi litew-
skiego ministra MSZ odbywa-
jącego wizytę w Polsce. Na 
pytanie co myśli o działaniach li-
tewskiego rządu na rzecz mniej-
szości polskiej na Litwie Prze-
mysław Żurawski vel Grajewski 
odpowiada: „rzecz nie w dekla-
racjach, rzecz w realnym dzia-

łaniu”. Deklaracja otwarcia na 
media polskie to bardzo istotna 
kwestia przeciwdziałania rosyj-
skiej propagandzie medialnej na-
kierowanej na naszych rodaków 
na Litwie.
„Przestrzeń medialna wymaga 
polonizacji, musi to być prze-
strzeń polska”.
Wśród innych spraw do załatwie-
nia to przeciwdziałanie likwida-
cji szkół polskich, ograniczania 
tych placówek, „wprowadzenie 
pisowni nazwisk polskich po 
polsku nie tylko w dokumentach 
ale rola języka polskiego w prze-
strzeni publicznej”. Obecnie ję-
zyk polski ma status drugorzęd-
ny. No i najważniejsze, „zwrot 
majątków zagrabionych przez 
komunistów. Państwo litewskie 
majątki te odziedziczyło”, rozda-
ło swoim i udaje, że Polakom się 
nie należy.

Zgodnie z ustawą mienie skonfi-
skowane w czasach sowieckich 
powinno
zostać sprywatyzowane. Tego co 
nie można bezpośrednio zwró-
cić wymaga przydziału innego 
dobra. I te rekompensaty są od-
bierane przez obywateli Litwy 
przebywających na innych tere-
nach państwa na terytorium Wi-
leńszczyzny, która w 80% była 
zamieszkała przez ludność pol-
ską”.”

„Jest to działanie celowe, jest in-
strumentem lituanizacji”.

Zmiany nie tylko w kontekście 
stosunków polsko – ukraińskich 
ale w kontekście „widocznego 
realnego zagrożenia rosyjskie-
go”, na granicy ma być w tym 
roku wprowadzone potężne 
zgrupowanie wojsk rosyjskich.

Tyle wypowiedzi Przemysława 
Żurawskiego vel Grajewskiego i 
mam pytanie, czy zastosować do 
niej samoocenę: „„nabiera rosną-
cych cech świadomej (tzw. po-
żyteczni idioci) rosyjskiej agen-
tury wpływu”” . W ten sposób 
przecież ocenia on identyczne 
dążenie Polaków wypędzonych 
z Ukrainy i mniejszości polskiej 
pozostałej na Ukrainie.

Tymczasem na granicy Ukrainy 
„zgrupowania wojska rosyjskie-
go już działają” od jakiegoś cza-
su. „Państwo ukraińskie majątki 
polskie odziedziczyło” wraz z 
wielowiekowym „dziedzictwem 
narodowym Polski”i „udaje, że 
Polaków nigdy tam nie było”. 
Jest to działanie celowe, jest „in-
strumentem ukrainizacji”.

Mimo, iż konsul w Nowym Roz-
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dole zapewniał o godnym podzi-
wu porozumieniu między Pola-
kami i Ukraińcami wyrażającym 
się liczbą 200 000 Ukraińców 
chętnych rocznie do nauki języ-
ka polskiego, w Muzeum Jana III 
Sobieskiego we Lwowie „przy 
żadnym eksponacie nie ma opisu 
w języku polskim, jest natomiast 
w języku ukraińskim i angiel-
skim.”

Niestety, mimo wielkiej pomocy 
jakiej Polska udziela Ukrainie 
nie możemy odzyskać naszego 
dziedzictwa narodowego. „Zbio-
ry Maksymilian hrabiego Osso-
lińskiego darowane narodów” 
we Lwowie przechowywane są 
w fatalnych warunkach, nisz-
czeją. „Rząd ukraiński nie chce 
ich oddać”.”Ukrainizacja doty-
czy również Lwowskiej Galerii” 
„Obrazów”. „ Kiedyś budynek 
ten należał do Władysława Ło-
zińskiego, profesora lwowskiego 
Uniwersytetu, uczonego, a przede 
wszystkim co się zowie kolekcjo-
nera. Kogóż on tam nie pozawie-
szał na ścianach: Leopolskiego, 
Siemiradzkiego, Grottgera, Ma-
tejkę, Fałata, Rozwadowskiego, 
Malczewskiego, a jeszcze mu 
było mało i przejął zbiory Orze-
chowicza krociowej wartości, 
mistrzów weneckich i flamandz-
kich. Dziś na całość Galerii skła-
dają się ponadto zbiory z muzeum 
Lubomirskich, Dzieduszyckich, 
muzeum miejskiego, przemysło-
wego, Przybysławskiego z Uniża 
i Toepfera i dr. Łukasiewicza (to 
z jego zbiorów jest Veronese i 
Breughel). Jest tu portret Antonio 
Grimem pędzla ni mniej ni wię-
cej tylko Tycjana, jest Sebastian 
Ricci, Caravaggio,jest Reni, Bac-
ciarelli, Brandt, Luca Giordano, 
jest piętnastowieczny Gentile di 
Fabriano i Jan Breughel Starszy 
zwany Aksamitnym, i Wróbel i 
Gierymski, i jeśli komu mało, 
to jeszcze Rubens.Trzydzieści 
pięć tysięcy eksponatów! W tej 
liczbie i rzeźby, jak choćby na-
grobek dzieci Ponińskich dłuta 
Thorwaldsena. Trzeba bowiem 
wiedzieć, że słynny Duńczyk, 
zanim w Warszawie usadził na 
koniu księcia Poniatowskiego, 
zaprojektował dla Lwowa nagro-
bek Józefy Dunin Borkowskiej w 
kościele Dominikanów. („/Jerzy 
Janicki, Ni ma jak Lwów/”).

Oczywiście, przy tych wspania-
łych „dziełach nie ma żadnego 
napisu w języku polskim jak rów-
nież jakiejkolwiek wzmianki, iż 
pochodzą one z kolekcji odebra-
nej polskiej elicie”. Tego też nie 
może powiedzieć zwiedzającym 
polski przewodnik pilnowany 
przez ukraińskiego pracownika.

„Julian Kosiński (1873-1942) 
- urodzony w Głuszkowie pod 
Horodenką, absolwent studium 
nauczycielskiego w Stanisławo-
wie, żonaty z nauczycielką Ste-
fanią Myślik. W 1918 roku został 
uwięziony przez Ukraińców w 
obozie dla Internowanych w Ko-
saczowie pod Kołomyją, gdzie o 
głodzie i chłodzie przebywało i 
zmarło wielu polskich inteligen-

tów. Miał szczęście i przeżył to 
nieludzkie więzienie. Później był 
długoletnim kierownikiem szkoły 
powszechnej na Bałkach (przed-
mieście Śniatyna). W 1936 roku 
został burmistrzem Śniatyna i 
pełnił tę funkcję do inwazji bol-
szewickiej. Dbał o wszystkie gru-
py narodowościowe w mieście. 
Mówiono o nim: „nasz polski 
burmistrz”, „żydowski ojciec” i 
„ukraiński brat”. Za jego kadencji 
wzniesiono w mieście mleczarnię 
oraz sieć wodociągów i zbiorni-
ków wodnych, co sprzyjało roz-
wojowi winnic. Zlokalizowano 
je na stoku za kościołem ormiań-
skim. Posiadały 12 stopni o żel-
betowych murach
oporowych. Na każdym stopniu 
sadzono rzędy winorośli. Gdy 
Polska straciła Śniatyn, winnice 
te zostały zaniedbane, a później 
doszczętnie zniszczone. Julian 
Kosiński z żoną wyremontował 
też wieżę ratuszową, na której na 
wysokości 54 metrów osadzono 
hełm, a w mosiężnej kuli umiesz-
czono ważne daty z dziejów mia-
sta oraz dokumenty pamiątkowe 
opatrzone pieczęciami miejskimi 
świadczącymi o związkach Śnia-
tyna z Polską. Kontynuowano 
również starania, aby przyznać 
Śniatynowi prawa miejscowości 
letniskowej. Zaczęto budować 
wille i pensjonaty. Z tego czasu 
zachowały się oryginalne drew-
niane ganki i werandy ze zdob-
nymi naczółkami, o mistrzow-
skiej częstokroć snycerce, będące 
świadectwem, że budowniczowie 
tych willi korzystali z utalento-
wanych stolarzy o duszach arty-
stycznych.

W 2008 roku, już w niepodle-
głej Ukrainie – państwie zaprzy-
jaźnionym z Polską, ukazał się 
album ze zdjęciami wybitnego 
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ukraińskiego fotografika Wasyla 
Pylypyuka (Filipiuka) pt. „Snia-
tyne myi” (Śniatynie mój). Są 
tam zamieszczone piękne zdjęcia, 
m.in. werand i ganków w śniatyń-
skich willach i pensjonatach, ale 
w obszernym tekście towarzyszą-
cym tym fotografiom ani słowem 
nie wspomniano, że budowali 
je Polacy, że z pożogi pierwszej 
wojny światowej, która tak bar-
dzo okaleczyła Sniatyn,
miasto podniosło się i wypięknia-
ło dzięki polskim burmistrzom. 
Obecne władze ukraińskie Śnia-
tyna nie pamiętają o swych pol-
skich poprzednikach.
„W albumie nie wymieniono 
żadnego polskiego nazwiska”. 
Według twórców tego albumu 
(do którego słowo wstępne napi-
sał ukraiński mer miasta - Wita-
lij Bieca) w Śniatynie mieszkali 
„galicjanie”, a później tylko zwo-
lennicy UPA. W centrum miasta 
wzniesiono pomnik miejsco-
wemu przywódcy UPA, który 
ma na sumieniu m.in. Polaków 
zamordowanych we wsi Trójca 

pod Zabłotowem. Na śniatyńskim 
cmentarzu zachował się do dziś 
nagrobek ostatniego polskiego 
burmistrza Śniatyna - Juliana Ko-
sińskiego - „wytarto tylko z tabli-
cy epitafijnej nazwę funkcji, jaką 
w mieście pełnił”. Kosiński zmarł 
na zawał serca 18 stycznia 1942 
roku, gdy do jego domu weszło 
gestapo, aby go aresztować”. („/
Stanisław Sławomir Nicieja, Kre-
sowa Atlantyda tom XIX, 2017/”)

Mieszkanka Katowic otrzymała 
w2017 roku odpis aktu urodzenia 
z USC:
„miejsce urodzenia Lwów, pań-
stwo urodzenia: Ukraina. A uro-
dziła się w 1939 roku” w polskim 
mieście Lwów.

Możemy czekać na działania Ma-
rii Przełomiec, członka Polsko 
Ukraińskiego Forum Dialogu i 
Porozumienia, w wyniku których 
rząd Ukrainy, jego Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych przywróci 
„obecność języka polskiego w 
przestrzeni publicznej Ukrainy 

i polską przestrzeń medialną” 
pani Marii Pyż „nie tylko dla 
Lwowa”. A najważniejsze, że 
„pomoc dotrze do opuszczonych, 
cierpiących biedę Polaków na 
Ukrainie”. Ostatnio w Telewizji 
Trwam trafiłam na wzruszają-
cy film o wizycie chłopaków ze 
Stowarzyszenia Odra Niemen, 
oddział Wielkopolska, w Przemy-
ślanach gdzie przyjął ich ks. Piotr 
Smolka. Dorodnym chłopakom 
wymykały się łzy wzruszenia gdy 
słuchali śpiewającej gromadki 
dzieciaków w aniołkowych stro-
jach. Trochę słodyczy, zeszyty a 
jaka radość!

Przepraszam wszystkich moich 
Rodaków, wymieniłam Lwów ale 
te same oczekiwania mają Polacy 
ze Stanisławowa, Drohobycza, 
Borysławia, Krzemienia Podol-
skiego, Stryja, Kołomyi, Tru-
skawca, Kisielinai tysięcy innych 
polskich miast i wsi. „Urodzeni w 
Polsce a nie na Ukrainie.„

Bożena Ratter
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 Portret przywódcy ukraińskich 
nacjonalistów Stepana Bandery za-
wiesili tam członkowie organizacji 
„Czarny Komitet”. Jak poinformo-
wali, miał to być protest przeciwko 
antyukraińskim oświadczeniom 
ważnych, polskich polityków.
Stepan Bandera współtworzył 
frakcję OUN - B, która ponosi od-
powiedzialność za ludobójstwo Po-
laków na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej. Portret ukraińskiego 
nacjonalisty zawiesili w czwartek, 
16 lutego 2017 roku członkowie 
organizacji „Czarny Komitet”. 
Akcją pochwalili się na Facebo-
oku. „– My, obywatele Ukrainy, 
jesteśmy oburzeni antyukraiński-
mi oświadczeniami najwyższych 
urzędników Polski. Chodzi o pre-
zydenta Andrzeja Dudę i prezesa 
partii rządzącej Prawo i Sprawie-
dliwość Jarosława Kaczyńskiego, 
którzy w ultymatywnej formie 
żądają od Ukrainy, by wyparła się 
heroizacji Stepana Bandery i UPA 
(Ukraińskiej Powstańczej Armii)” 
– napisali w oświadczeniu człon-
kowie organizacji „Czarny Komi-
tet”. Opublikowali także nagranie 
sprzed polskiej placówki dyploma-
tycznej w Kijowie. 
Do sprawy odniósł się („bardzo 
ładnie”) ambasador RP na Ukra-
inie, Jan Piekło. „– To był maleńki 
transparent z portretem Bandery i 
napisem „Nasza ziemia – nasi bo-
haterowie”. To korespondowałoby 
z przesłaniem, które próbowano 
napisać i którego nie dokończono 
na murze polskiego konsulatu we 
Lwowie” – powiedział ambasador 
RP w Kijowie Jan Piekło( PAP). 
Jak maleńki transparencik morder-
cy, to zdaniem Piekły może być, 
tym bardziej, iż istniał napis „nasza 
ziemia, nasi bohaterowie”.
Przypomnijmy więc:
8 lutego 2017 r. „nieznani spraw-
cy” zakradli się w pobliże polskie-
go konsulatu we Lwowie i oblali 
go czerwoną farbą. Na tym jednak 
nie skończyli. Na parkanie namalo-
wali napis „Nasza ziemia - nasi bo-
haterowie”. Ambasador RP w Ki-
jowie Jan Piekło stwierdził wtedy, 
że „były to działania wymierzone 
w dobrą współpracę i wzajemne re-
lacje Polaków i Ukraińców. Spraw-
com chodziło o to, by je popsuć”.
Sprawcy banderowskich działań to 
„Czarny Komitet”, wcale nie tak 
mało znana, jak twierdzą polskie 
media, organizacja nacjonalistycz-
nej Ukrainy, ale kontynuatorka 
„Czarnej Sotni” - rosyjskiego ru-
chu politycznego, jaki ukształtował 
się na początku XX wieku, w cza-
sie rewolucji 1905 roku. Ruch ten 
odwoływał się do idei radykalnie 
nacjonalistycznych

„CZARNA SOTNIA”
 
Obecnie banderowski „Czarny 
Komitet” - jest kontynuatorem 
rosyjskiego ruchu politycznego , 
„Czarna Sotnia” działającego rów-
nież na  Chełmszczyźnie, Wołyniu 
i Podlasiu, budzącego  poczucie 
zagrożenia. Banderowski „Czarny 
Komitet” występuje jako konty-
nuator ideologii „Czarnej Sotni” 
odwołującej się do idei radykalnie 
nacjonalistycznych, ksenofobicz-
nych i antysemickich.
„Czarna Sotnia” była ruchem an-
tysemickim i faszystowskim. Jej 
działacze obarczali Żydów odpo-
wiedzialnością za konflikty spo-
łeczne, uważając ich za głównych 
i najaktywniejszych wrogów Rosji 
i samodzierżawia. 
Popierali pogromy, domagali się 
wydania Żydom zakazu nauki w 
szkołach publicznych i zakładania 
własnych szkół, utrzymania zakazu 
osiedlania się poza tzw. strefą osie-
dlenia, zakazu zatrudnienia Żydów 
w administracji, szkolnictwie, far-
macji, medycynie księgarstwie i 
prasie, służby w armii, czy nawet 
wysiedlenia ich do Palestyny.
Nicholas V. Riasanovsky określa 
ideologię „Czarnej Sotni” jako pro-
tofaszystowską.
Najgorsze i najtragiczniejsze było 
ciągłe, nieustanne podtrzymywanie 
atmosfery zaciekłej i bezwzględnej 
nienawiści, ciągłe odgrażanie się 
niemal wszystkim nie-Rosjanom 
i nieprawosławnym, potworne in-
wektywy podczas różnych zgro-
madzeń i na łamach czarnoseciń-
skich organów.
 Heller wprost twierdzi, że organi-
zacje skrajnie prawicowe rozpętały 
w Rosji terror.
Szczególnie zaangażowane w ruch 
nacjonalistyczny było duchowień-
stwo prawosławne działające na 
zachodnich ziemiach Imperium 
Rosyjskiego (ziemie zagarnięte w 
czasie trzech rozbiorów Polski).
 Konwersje byłych wiernych unic-
kiej diecezji chełmskiej, zmuszo-
nych w 1875 do przyjęcia prawo-
sławia, na katolicyzm obrządku 
łacińskiego, wywołały u prawo-
sławnych kapłanów Chełmszczy-
zny, Wołynia i Podlasia poczucie 
zagrożenia. 
Na Wołyniu powstało 1000 lokal-
nych oddziałów Związku Narodu 
Rosyjskiego - w 300 duchowni 
prawosławni pełnili funkcje prze-
wodniczących. Arcybiskup wołyń-
ski i żytomierski Antoni popierał 
taką postawę podległych mu ka-
płanów i sam głosił idee „Czarnej 
Sotni”. Szczególnym ośrodkiem 
skrajnego nacjonalizmu rosyjskie-
go stała się Ławra Poczajowska 

po objęciu godności jej namiest-
nika przez archimandrytę Witalisa 
(Maksimienkę), działacza Związku 
Narodu Rosyjskiego.
Z organizacjami czarnosecinnymi 
związanych był szereg hierarchów 
i duchownych Rosyjskiego Ko-
ścioła Prawosławnego. 
Wydawnictwa „Ławry” zamieniły 
się w  bardzo agresywne, antyse-
mickie, wrogie wszelkim „niero-
syjskim” siłom pisma, zawzięcie 
zwalczające katolicyzm, mazepiń-
stwo, zgniły Zachód itd. Rażąco 
niechrześcijański duch przesiąka-
jący wydawnictwa Ławry zmuszał 
do dystansowania się od nich na-
wet wysokich hierarchów Cerkwi 
z „obozu patriotycznego”.
Archimandryta Witalis regularnie 
jeździł do Petersburga i konsulto-
wał swoje poczynania z najwyż-
szymi władzami kraju.

ZBRODNIE CZARNOSECIŃ-
CÓW POGROMY ŻYDÓW

18 października 1905 r. doszło do 
pierwszego pogromu zainspirowa-
nego przez działaczy czarnosecin-
nych. Ataki na ludność żydowską 
łączyły się często z demonstracja-
mi lojalności wobec cara. Czar-
nosecińcy dopuszczali się aktów 
wandalizmu, grabieży i morderstw 
w dzielnicach żydowskich.
Wszystkie organizacje czarno-
secinne zawarły w swoich pro-
gramach żądanie bezwzględnego 
zwalczania przez carat ruchów re-
wolucyjnych. Czarnosecińcy wie-
lokrotnie atakowali manifestacje 
robotnicze i socjalistyczne. Ofiara-
mi Czarnej Sotni padli m.in. dzia-
łacze robotniczy Nikołaj Bauman i 

Fiodor Afanasjew.
Czarna Sotnia organizowała zama-
chy na osoby uznane za wrogów 
Rosji - w takich okolicznościach 
zginęli deputowani do dumy Gri-
gorij Jollos, Michaił Herzenstein i 
Andriej Karawajew. 
Autor ten podkreśla przy tym, że 
w tym samym czasie kampanię 
terroru rozpętały także organizacje 
rewolucyjne, zabijają 9 tys. osób. 
 „Obóz patriotyczny” - jedno z 
określeń rosyjskiego ruchu nacjo-
nalistycznego, jakim posługiwali 
się jego działacze.

POGROMY ŻYDOW NA 
WSPÓŁCZESNEJ UKRAINIE

„Czarny Komiet”, „Swoboda”, 
„Batkiwszczyna” , banderow-
skie bataliony „Azow”, Donbas, 
Ajdar,”Ruś kijowska”, Dnipro2, 
„UNSO”, „Prawy Sektor”, Bata-
lion im. Kulczyckigo, OUN, to 
ukraińska polityczna i zbrojna ban-
derowska jaczejka. Niby poróżnie-
ni z prezydentem Żydem Walzma-
nem (pseud. Petro Poroszenko) i z 
premierem Żydem Wołodymyrem 
Borysowyczem Hrojsmanem dzia-
łają wspólnie i w porozumieniu 
przeciwko Polsce, wprowadzając 
ustawy czczące Szuchewyczów, 
Banderów, a kto się sprzeciwi 
czczeniu „bohaterów” to „smert 
Lachom”. Sami Żydzi, a żeby było 
po banderowsku, to urządzają po-
gromy Żydów pod hasłem:

SWOBODA NA UKRAINIE.
BIJ ŻYDA – ZE ZBRODNIAMI 
UKRAIŃSKIMI W TLE

Kierowana z zagranicy działalność 

OUN w okresie międzywojennym 
polegała na aktach terrorystycz-
nych dywersyjnych i sabotażo-
wych skierowanych przeciwko 
polskiej władzy. 
Zamordowany został poseł Tade-
usz Hołówko, minister Bronisław 
Pieracki i szereg policjantów. Z 
rąk „Czuprynki” (Romana Szu-
chewycza) zginął kurator szkolny 
Stanisław Sobiński zamordowany 
w nocy nożem na ul. Zielonej we 
Lwowie. 
Dzisiaj w faszystowskiej Ukrainie 
organizuje się pochody, rozlegają 
się okrzyki – „smert Lachom”. 
Organizatorzy tych faszystowskich 
pochodów to m.in. Jurij Szuche-
wycz syn „Czuprynki” i Ołeh Tiah-
nybok (ukr. Олег Ярославович 
Тягнибок, ur. 7 listopada 1968 
roku we Lwowie) — ukraiński po-
lityk nacjonalistyczny, od 2004 r. 
lider Ogólnoukraińskiego Zjedno-
czenia Swoboda.
Ukraiński dziennik internetowy 
„Izrus” (18 czerwca 2013 roku) 
podaje:
14 czerwca 2013 roku przedstawi-
ciel Żydów Ukrainy na konferencji 
OBWE alarmował o antysemickim 
zagrożeniu ze strony neo-bande-
rowskiej „Swobody”. „Swoboda” 
odrzuciła te oskarżenia jako ten-
dencyjne, fałszywe i szkalujące 
Ukrainę. W dniu 18 czerwca 2013 
r. rzeczywistość okazała się prze-
rażająca - w Humaniu ukraińscy 
antysemici bestialsko pobili  Żyda 
modlącego się przy grobie rabina 
Nachmana.
Niedługo nam Polakom w naszym 
kraju zrobią „Drugi Katyń”, jak od-
graża się Oleh Tiahnybok z partii 
„Swoboda”.

Stepan Bandera na parkanie polskiej 
ambasady w Kijowie.
Ambasador Piekło - maleńki transparent - nasza ziemia - nasi bohaterowie - 
czyli może być.
Aleksander Szumański
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Promocja kolejnych tomów „Kresowej 
Atlantydy” Stanisława Niciei.
Eugeniusz Szewczuk

 W wypełnionej po brzegi Sali 
Studenckiego Centrum Kultury w 
Opolu odbyła się w poniedziałko-
we popołudnie 20 lutego br. pro-
mocja VIII i IX tomu „Kresowej 
Atlantydy” autorstwa Stanisława 
Niciei.

Na spotkanie przybyło wielu za-
cnych gości w osobach: prof. 
Marian Zębala, dyrektor Śląskie-
go Centrum Chorób Serca w Za-
brzu, Wicemarszałek Wojewódz-
twa Opolskiego Roman Kolek,  
ks. prałat Zygmunt Lubieniecki, 
Prezydent Opola Arkadiusz Wi-
śniewski oraz ponad 300 osobowa 
grupa kresowian i sympatyków 
Kresów Wschodnich II Rzeczy-
pospolitej.

 Wielu uczestników spotkania 
przed wejściem do sali kupiło 
ostatnią część opowieści profeso-
ra Niciei. Urodziłem się w Kozo-
wej – mówi pięknym kresowym 
zaśpiewem Adam Biszko. Jestem 
na każdym spotkaniu na któ-
rym prof. Nicieja promuje swoje 
książki, to jest moja dusza i serce.
Kozowa, siedmiotysięczne mia-
steczko położone w sercu Po-
dola, w trójkącie Brzeżany – 

Tarnopol - Podhajce, u źródeł 
rzeki Koropiec, wpadającej do 
Dniestru - nie miała szczęścia u 
historyków. Nikt nie napisał o 
tym miasteczku większego tek-
stu, zrobił to dopiero Nicieja. 
Kozowa była w przeszłości wła-
snością kilku rodzin: Skarbków, 
Wolskich, Potockich, Moszyń-
skich i Szeliskich. Ludność 
żyła z rzemiosła i handlu. Było 
tam duże skupisko Żydów i 
Ormian. Co pewien czas od-
bywały się tam wielkie targi 
nierogacizny, na które ściągali 
kupcy z całego Podola. Kozo-
wa była miastem powiatowym 
i chlubiła się wielką cegielnią.  
 
Witając uczestników Rektor Uni-
wersytetu Opolskiego, prof. Ma-
rek Masnyk dodał, że to kolejne 
tomy wspaniałej kresowej epopei, 
które jak obiecał prof. Nicieja 
mają systematycznie ukazywać 
się przed każdymi większymi 
świętami – Bożym Narodzeniem 
i Wielkanocą. Przed nami Wielka-
noc i jest kolejny tom IX, a VIII to 
zaległość z grudnia. Poszczególne 
tomy „Kresowej Atlantydy” bez 
problemu można kupić w każdej 
większej księgarni na terenie ca-

łego kraju.

Od dawna śledzę twórczość pro-
fesora Niciei i jestem w stu pro-
centach przekonany, że to co robi, 
robi to z wielką pasją, mówił pro-
fesor Zębala. Jego książki to przy-
pomnienie polskiego dziedzictwa 
kulturowego na Kresach, pisząc je 
pomaga zrozumieć Ukrainę i jej 
współczesne problemy. Kiedy po 
raz pierwszy pojechałem na Ukra-
inę czułem się jak Miłosierny 
Samarytanin. Jeszcze za czasów 
profesora Religi rozpoczęliśmy 
w Centrum Chorób Serca współ-
pracę ze Lwowem, potem z inny-
mi ośrodkami kardiologicznymi 
na Ukrainie, między innymi na 
Wołyniu, w Łucku i Równem. W 
czasie wakacji braliśmy urlopy, 
leki i sprzęt i jechaliśmy tam ope-
rować. Naszymi pacjentami byli 
ludzie ubodzy. Wyszkoliliśmy he-
modynamistów dla Lwowa, Sta-
nisławowa, Łucka. W Równem 
pomogliśmy stworzyć Centrum 
Szkoleniowe Leczenia Zawałów. 
Zabliźniamy rany polsko – ukra-
ińskie. Uważam, że to działa, ale 
czy Ukraińcy to doceniają?

Co łączy obu profesorów Zemba-
lę i Nicieję? Odpowiedź na to 
pytanie dał wydawca Kresowej 
Atlantydy” Bogusław Szybkow-
ski. Ten pierwszy skalpelem ocala 
wielu od śmierci, ten drugi ratuje 
piórem ludzi od zapomnienia.

W kolejnym tomie „Kresowej Al-
tantydy” idę w trzech kierunkach, 
mówił profesor Nicieja. Pierwszy 
to Wołyń. Początek książki jest 
dopełnieniem filmu Smarzow-
skiego. Powstało wiele filmów o 
różnej tematyce, ale żadnego o 
Wołyniu. Film jest wstrząsający, 
nakręcony z wielkim rozmachem, 
ukazujący Wołyń plebejski, bie-

doty, chat krytych strzechą. Wo-
łyń, gdzie ludzie żyją nierzadko 
w wielkiej nędzy i ubóstwie. Ja 
pokazuję Wołyń mieszczański, 
zgoła inny obraz niż przedsta-
wiony przez Smarzowskiego. 
Uczono mnie, że historia ma być 
ciepła, dlatego w moich książ-
kach nie ma nienawiści do ludzi, 
co jest niestety współczesnym 
przekleństwem. Drugi kierunek 
to głębokie Podole, gdzie od 200 
lat nie ma  już Polski, bo przecież 
tam w Pikowie urodził się wielki 
archeolog, pisarz i podróżnik Jan 
Potocki. Trzecią przestrzenią jest 
Pokucie, a na nim miasto Śniatyn, 
które aktor Zbigniew Cybulski 
nazwał najładniejszym miastem 
II Rzeczypospolitej.

Profesor Nicieja w swojej wy-
powiedzi wspomniał też o na-
stępnym, X tomie „Kresowej 

Atlantydy” i o człowieku, który 
go zainspirował do napisania hi-
storii o Międzyrzeczu Koreckim. 
Brzeżanin, Julian Józef Jamróz, 
o nim była mowa, żywa historia 
tego wołyńskiego miasteczka. 
Członek wrocławskiego środo-
wiska 27 WDP AK ps. „Goniec”, 
aktywny członek Koła Towarzy-
stwa Miłośników Kultury Kreso-
wej w Brzegu na Opolszczyźnie. 
Niebawem poznacie państwo cała 
przedwojenną historię Między-
rzecza Koreckiego i rodziny Jam-
rozów, którą zawarłem w swojej 
książce „Kresy mojej rodziny”, a 
która niebawem ukaże się na pół-
kach księgarskich. To druga część 
i kontynuacja wspomnień ludzi 
z Kresów, którzy opowiadają o 
swoim życiu.

Tekst i zdjęcia:
Eugeniusz Szewczuk

/ Promocja kolejnego tomu przez prof. Zębalę

/ W kolejce po dedykację od autora/ Prof.S. Nicieja z Julianem Jamrozem i Elżbietą Wilk wnuczką kamerdynera hr Steckiego

/ Ks.prałat Z. Lubieniecki przekazuje prof.ikonę w imieniu bp opolskiego A.Czai.

/ Tłumy na sali podczas sotkania autorskiego
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8 lutego 2017 roku w Kijowie 
negacjonista wołyński Wołody-
myr Wiatrowycz zainaugurował 
wielką „kampanię informacyjną” 
w związku z obchodami 75. rocz-
nicy powstania UPA, która przy-
pada w bieżącym roku. Ukraiński 
IPN, któremu przewodzi Wiatro-
wycz, ogłosił 2017 rok „rokiem 
Ukraińskiej Powstańczej Ar-
mii”. Ja myślę, że obchody „roku 
UPA” zostały zainaugurowane 
już w styczniu, kiedy „nieznani 
sprawcy” najpierw wysadzili w 
powietrze pomnik Polaków za-
mordowanych przez ukraińskich 
esesmanów w Hucie Pieniackiej, 
a następnie zniszczyli pomnik 
polskich ofiar NKWD w Kijowie-
-Bykowni.

W oficjalnej inauguracji roku 
UPA, oprócz Wiatrowycza, wziął 
udział kwiat preparatorów hero-
icznej historii OUN-UPA oraz 
epigonów ideologii Doncowa i 
Bandery. A mianowicie: Andrij 
Kohut – dyrektor Oddziałowego 
Archiwum Państwowego Służby 
Bezpieczeństwa Ukrainy, Iwan 
Patryliak – dziekan wydziału hi-
storii Kijowskiego Uniwersytetu 
Narodowego im. T. Szewczenki i 
członek Rady Naukowej Centrum 
Badań Ruchu Wyzwoleńczego, 
Pyłyp Ilienko – szef Państwowej 
Agencji Ukrainy ds. Filmu oraz 
Serhij Kwit – przewodniczący 
Rady Naukowej Uniwersytetu Ki-
jowsko-Mohylańska Akademia, 
jedna z czołowych postaci prze-
wrotu politycznego z 2014 roku.

Wiatrowycz nie pozostawił naj-
mniejszej wątpliwości wokół ja-
kiego tematu będą ogniskować 
się obchody „roku UPA”. Oczy-
wiście tematem wiodącym bę-
dzie domniemana walka UPA z 
Niemcami hitlerowskimi. Tym ra-
zem nie z „Sowietami”, ale z na-
zistowskimi Niemcami właśnie. 
Można z ukraińskich faszystów i 
kolaborantów Hitlera zrobić bo-
jowników z hitleryzmem? Można. 
Wszak banderowska historiogra-
fia – emigracyjna i krajowa – nie 
robi nic innego od 1945 roku.

Dowiedzieliśmy się zatem od Wia-
trowycza, że przez UPA przeszło 
ponad sto tysięcy osób (w rzeczy-
wistości 25-35 tys.), a za przyna-
leżność do niej lub jej wspieranie 
represjonowano w ZSRR pół mi-
liona ludzi (liczba grubo zawyżo-
na). UPA – zdaniem Wiatrowycza 
– walczyła z Niemcami, Sowieta-
mi i – a jakże – z Polakami na Wo-
łyniu i w Małopolsce Wschodniej. 
Nie mordowała bezbronnej ludno-
ści cywilnej. Po prostu walczyła z 
Polakami.

Czołowy falsyfikator historii UPA 
i kreator ukraińskiej polityki histo-
rycznej wyjaśnił też dlaczego „rok 
UPA” zainaugurowano 8 lutego. 
Ano dlatego, że 8 lutego 1943 
roku UPA miała podobno przejść 

swój chrzest bojowy w walce z 
Niemcami. Tego dnia sotnia UPA 
pod dowództwem Hryhoryja Pe-
rehijniaka („Dowbeszki-Korob-
ki”) rzekomo zapoczątkowała 
walkę nacjonalistów ukraińskich 
z Niemcami w miasteczku Wło-
dzimierzec na Wołyniu.

Jest to legenda spreparowana po 
wojnie przez banderowską emi-
grację w Kanadzie. Faktycznie 
sotnia „Dowbeszki-Korobki” na-
padła w nocy z 7 na 8 lutego 1943 
roku na posterunek ukraińskiej 
policji pomocniczej we Włodzi-
mierzcu. Według mitologii ban-
derowskiej była to wielka bitwa, 
w której UPA zabiła 63 Niemców 
i wzięła 19 jeńców. W rzeczywi-
stości oddział Perehijniaka zabił 
wtedy czterech funkcjonariuszy 
policji. Był wśród nich tylko je-
den żandarm-Niemiec i trzech 
Kozaków z ukraińskiej policji 
pomocniczej. Do niewoli ludzie 
Perehijniaka wzięli natomiast sze-
ściu Kozaków, których następnie 
zarąbali siekierami. Celem ataku 
na posterunek policji we Włodzi-
mierzcu nie była walka z Niem-
cami hitlerowskimi, ale zdobycie 
broni w związku z planowanym 
ludobójstwem na Polakach. Na-
stępnego dnia bowiem – 9 lutego 
1943 roku – sotnia „Dowbeszki-
-Korobki” zainaugurowała ludo-
bójstwo wołyńsko-małopolskie, 
dokonując zagłady Polaków w 
miejscowości Parośle I w gminie 
Antonówka na terenie powiatu 
sarneńskiego przedwojennego 
województwa wołyńskiego.

9 lutego 1943 roku oddział „Do-
wbeszki-Korobki” wszedł do 
Parośli, przedstawiając się jako 
rzekomy oddział partyzantki ra-
dzieckiej. Po drodze do Parośli 
sotnia spotkała w lesie pięciu 
Polaków z kolonii Wydymer rą-
biących drzewo. Wszyscy zostali 
zamordowani. Sotnia Perehijnia-
ka otoczyła Parośle i zatrzymy-
wała każdego kto chciał wejść 
do wsi. Następnie upowcy roz-
stawili straże w pobliżu polskich 
gospodarstw, weszli do odmów 
i zażądali podania sobie obiadu. 
W domu rodziny Kołodyńskich, 
gdzie rozlokowało się dowództwo 
sotni, przesłuchali i zamordowali 
siekierami sześciu Kozaków wzię-
tych do niewoli podczas ataku na 
posterunek we Włodzimierzcu. Po 
zjedzeniu obiadu rzekomi party-
zanci radzieccy oznajmili, że Pa-
rośla zostanie niedługo napadnię-
ta przez Niemców i w związku z 
tym muszą zabezpieczyć ludność 
przed ich zemstą za udzielenie 
pomocy partyzantom. Zażądali w 
związku z tym, by wszyscy Pola-
cy położyli się na ziemi i pozwo-
lili się związać, co miało dowieść, 
że zostali zmuszeni do wsparcia 
partyzantki.

Mieszkańcy wsi zgodzili się na 
to lub zostali do tego zmuszeni. 

Związanych i bezbronnych Pola-
ków upowcy zabili przy pomocy 
noży i siekier. Zginęło od 149 do 
173 osób, w tym kobiety i dzieci. 
Ocalało tylko 12 rannych osób. 
Ze szczególnym okrucieństwem 
zamordowano Walentego Sawic-
kiego – komendanta miejscowego 
Związku Strzeleckiego. Po odej-
ściu z Parośli oddział Perehijniaka 
zamordował 15 Polaków w Top-
tach. Tak wyglądał początek ludo-
bójstwa banderowskiego na Wo-
łyniu. W 74. rocznicę tej zbrodni 
Wiatrowycz zainaugurował ob-
chody „roku UPA”, kamuflując 
to incydentalną potyczką sotni 
Perhijniaka z ukraińską policją 
pomocniczą w służbie niemiec-
kiej. Sam Perehijniak był bliskim 
współpracownikiem Stepana Ban-
dery. Razem z nim siedział przed 
wojną w więzieniu, skazany za 
zamordowanie sołtysa-Polaka[1].

Incydentalna potyczka sotni Pe-
rehijniaka z ukraińską policją 
pomocniczą, przy przemilczeniu 
równoczesnej zagłady Polaków 
w Parośli, ma w zamyśle Wia-
trowycza przedstawić UPA jako 
„główną siłę antynazistowską” na 
Ukrainie. „Dlatego w tych dniach 
to właśnie anty-nazistowski front 
UPA znalazł się w centrum uwagi 
Ukraińskiego Instytutu Pamięci 
Narodowej” – oświadczył Wia-
trowycz na konferencji inauguru-
jącej „rok UPA”. Jego zdaniem 
„UPA była fenomenem i armią 
podziemną, która walczyła z to-
talitaryzmem najdłużej w Euro-
pie”. Oświadczył następnie, że w 
trakcie całego 2017 roku „zapla-
nowano udostępnianie informacji 
o głównych frontach walki UPA 
– antynazistowskim i antykomu-
nistycznym”. Tych tematów mają 
dotyczyć wystawy i międzynaro-
dowa konferencja naukowa.

Jakiego typu będą to informa-
cje nie pozostawił wątpliwości 
Andrij Kohut, który oznajmił, że 
SBU przygotowała specjalną ko-
lekcję dokumentów pt. „Antyna-
zistowski front UPA”, mających 
dowodzić rzekomego wkładu 
UPA w walkę z Niemcami. Wtó-
rował mu Iwan Patryliak, wedle 
którego „Ruch powstańczy przez 
długi czas miał bezsprzecznie an-
tyniemiecki charakter. Głównym 
celem OUN-owców było wyzwo-

lenia Ukrainy od najeźdźców, i 
tylko przebieg wojny dyktował 
przynależność [narodową] wro-
ga. Gdy terytoria znajdowały się 
pod okupacją niemiecką – ukra-
ińscy nacjonaliści prowadzili 
metodyczną, dobrze zaplanowa-
ną walkę przeciwko nazistom”. 
Zdaniem Patryliaka mordowanie 
Polaków na Wołyniu i w Mało-
polsce Wschodniej było „walką z 
kolonializmem”.

Patryliak ustalił, że „to właśnie 
ukraińskich nacjonalistów naziści 
postrzegali jako największe za-
grożenie dla swego panowania w 
kraju. UPA wykonała maksymal-
ny wysiłek, na jaki w takiej sy-
tuacji stać armię partyzancką bez 
żadnego wsparcia z zewnątrz”.

Z kolei Pyłyp Ilienko zapowie-
dział stworzenie kolekcji filmów 
poświęconych UPA, która ma 
być zaprezentowana przy pomocy 
mobilnego festiwalu filmowego 
oraz w internecie. Wreszcie Serhij 
Kwit przypomniał, że w świetle 
przyjętej w 2015 roku „Koncepcji 
narodowo-patriotycznego wycho-
wania dzieci i młodzieży” – „Na-
sze szkoły w tym roku także będą 
zwracać uwagę na uroczystości 
rocznicowe UPA, ponieważ u 
podstaw tego dokumentu znalazła 
się idea wychowania narodowo-
-patriotycznego i obywatelskie-
go. Tak więc wychowanie naro-
dowo-patriotyczne jest częścią 
wychowania obywatelskiego. 
Oznacza to, że ta data ukraińskiej 
historii adresowana jest nie tylko 
do Ukraińców, ale do wszystkich 
obywateli Ukrainy”[2].

Do wypowiedzi Serhija Kwita 
należy dodać, że młodzież ukra-
ińska jest poddawana nie tylko 
wyjątkowemu praniu mózgów 
– porównywanemu tylko z in-
doktrynacją hitlerowską lub sta-
linowską. Indoktrynacja ta jest 
jeszcze uzupełniana przez dzia-
łania, których wymowa przeraża. 
Już dwa lata temu przystąpiono 
bowiem na Ukrainie do tworzenia 
czegoś w rodzaju neobanderow-
skiego Hitlerjugend. Oto bowiem 
w obwodzie iwano-frakowskim 
sformowano wtedy dziecięcy ba-
talion „Sokół”, który nawiązywał 
do neobanderowskich formacji 
„Azow”, „Ajdar” itp., pacyfikują-

cych Donbas. Na nagraniu wideo 
z inauguracji dziecięcego batalio-
nu „Sokół” można zobaczyć dzie-
ci w wyszywankach, trzymające 
banderowskie flagi i śpiewające: 
„Sława Ukrainie! – Herojam Sła-
wa! – Moskalom śmierć!”[3].

Tak wygląda polityka historyczna 
pomajdanowej Ukrainy. Czy Ki-
jów może dopuszczać się aż takiej 
manipulacji i kłamstwa? Może, 
bo ma potężnych protektorów 
w USA i nie tylko. 10 stycznia, 
a wiec na miesiąc przed zainau-
gurowanym przez Wiatrowycza 
w Kijowie „rokiem UPA”, mini-
strem spraw zagranicznych Ka-
nady została Chrystia Freeland – 
znana dotychczas z energicznego 
wspierania Majdanu i oligarchów 
ukraińskich, prywatnie wnuczka 
nacjonalisty ukraińskiego i kola-
boranta nazistowskiego Mychajło 
Chomiaka. Dziadek pani Freeland 
wydawał w latach 1940-1944 roku 
w Krakowie, w porozumieniu z 
administracją Hansa Franka, ukra-
iński dziennik „Krakivsky Vesti”. 
Gazetę tę drukowano na sprzęcie 
zarekwirowanym wydawanej do 
2 września 1939 roku żydow-
skiej gazecie „Nowy Dziennik”. 
Niemcy ufali Chomiakowi, a jego 
gazeta miała większą autonomię 
niż jakakolwiek inna gazeta ukra-
ińska wydawana w tym czasie w 
Generalnym Gubernatorstwie.

Pani Freeland wielokrotnie chwa-
liła się publicznie swoim dziad-
kiem, Mychajło Chomiakiem, 
opisując go jako wielkiego ukra-
ińskiego patriotę. Pomijała jednak 
starannie jego działalność w la-
tach 1940-1945[4]. Czy w świetle 
nowej wersji historii nacjonali-
zmu ukraińskiego nazistowski ko-
laborant Chomiak też bohatersko 
walczył z nazistowskimi Niem-
cami? Mając takich sojuszników 
i protektorów Wiatrowycz może 
spokojnie głosić swoje kłamstwa 
bez obawy, że jakieś czynniki 
polityczne na Zachodzie wyrażą 
sprzeciw.
Hucpę Wiatrowycza jako pierw-
szy skrytykował dr Iwan Ka-
czanowski – ukraiński politolog 
z uniwersytetu w Ottawie, któ-
ry zdemaskował jako fałszywą 
oficjalną wersję propagandową 
masakry na Majdanie 20 lutego 

Rok UPA
Bohdan Piętka

/ Foto -Szef ukraińskiego IPN Wołodymyr Wiatrowycz. Źródło  PrawicowyInternet.pl
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2014 roku. Kaczanowski skomen-
tował „rok UPA” następująco: 
„Ukraiński IPN kierowany przez 
Wiatrowycza zaczyna kampanię 
propagandową, by świętować fał-
szywą rocznicę utworzenia UPA 
w październiku 1942 roku i by 
przedstawiać OUN i UPA jako 
główne siły antynazistowskie na 
Ukrainie w czasie drugiej wojny 
światowej. Studia akademickie 
prowadzone przez zachodnich 
badaczy, w tym moje własne, do-
tyczące kolaboracji OUN-UPA z 
nazistowskimi Niemcami na po-
czątku i pod koniec wojny, a także 
udział OUN-UPA w masowych 
mordach Żydów, Polaków, Ukra-
ińców i Rosjan są atakowane lub 
ignorowane”[5].

Fakty podane przez Wiatrowy-
cza zanegował też natychmiast 
szwedzki historyk Per Anders 
Rudling – wybitny badacz historii 
nacjonalizmu ukraińskiego. Uznał 
on za wątpliwe dane zawarte w 
książce Patryliaka z 2012 roku, 
gdzie ten podał, iż UPA miała w 
latach 1942-1944 przeprowadzić 
2526 akcji antyniemieckich, w 
których zginęło 12427 Niemców, 
2047 zostało rannych, a 2448 
wzięto do niewoli, sama nato-
miast miała stracić 2251 zabitych, 
475 rannych i 536 wziętych do 
niewoli. „W książce Patryliaka z 
2012 roku nie ma przypisów i nie 
wydaje się, aby dane te zostały 
zweryfikowane. Jego niezwykłe 
twierdzenie, że chronicznie niedo-
statecznie wyposażone [oddziały] 
OUN(b)-UPA zabiły 12427 nie-
mieckich okupantów, przy wła-
snych stratach wynoszących 2251 
osób, jest skrajnie mało praw-
dopodobne” – podsumował Ru-
dling. Wedle jego ustaleń źródłem 
Patryliaka była wydana w 2008 
roku dwutomowa książka Ołek-
sandra Denyszczuka – działacza 
neobanderowskiego z obwodu 
rówieńskiego, z zawodu terapeu-
ty. Książka ta była sponsorowana 
przez lidera neobanderowskiej 
partii „Swoboda” Ołeha Tiahny-
boka. W związku z tym szwedzki 

historyk poprosił stronę ukraińską 
o przedstawienie mu dokumen-
tów – nie tych spreparowanych 
przez SBU – ale oryginalnych, 
dowodzących starć UPA z siłami 
niemieckimi[6].

Reakcji na proklamowanie „roku 
UPA” zabrakło natomiast ze stro-
ny historyków, dziennikarzy i po-
lityków polskich. Ci tradycyjnie 
milczą, gdy odsłania się kompro-
mitujące oblicze nacjonalizmu 
ukraińskiego. Co prawda niespo-
dziewanie krytyczna wobec kul-
tu OUN-UPA na Ukrainie wypo-
wiedź Jarosława Kaczyńskiego z 
końca stycznia sugerowała jakiś 
przełom, ale nadzieje z tym zwią-
zane rozwiały wystąpienia sej-
mowe ministra Witolda Waszczy-
kowskiego i posłanki Małgorzaty 
Gosiewskiej, stojące na gruncie 
dotychczasowego ślepego wspie-
rania Ukrainy przez stronę polską.

Kaczyńskiemu natomiast pogroził 
obecny lider frakcji melnykow-
skiej OUN, Bohdan Czerwak. 
Oświadczył on dosłownie: „Jego 
[Jarosława Kaczyńskiego] stano-
wisko odnośnie OUN i UPA ni-
czym nie różni się od stanowiska 
Kremla. Kreml naszą odpowiedź 
dostaje w Donbasie. Konkretnie 
– pod Awdijiwką. Kaczyński jest 
albo ślepy, albo głupi, skoro tego 
nie widzi. Myśli, że istnieje jakaś 
siła, która może zmienić nasta-
wienie Ukraińców do OUN, UPA, 
Konowalca, Melnyka, Bandery, 
Olżycza, Szuchewycza. Taka siła 
nie istnieje. O czym przekonali się 
Moskale. Polacy też chcą się prze-
konać?”[7].

Została więc sformułowana 
otwarta groźba, którą jakże dys-
kretnie przemilczano w mediach 
polskich, zwłaszcza w „Strefie 
Wolnego Słowa” red. Sakiewicza. 
Niejako w uzupełnieniu gróźb 
Czerwaka i hucpy Wiatrowycza 
epigoni banderyzmu z organiza-
cji o nazwie „Czarny Komitet” 
zawiesili 16 lutego portret Stepa-
na Bandery na płocie ambasady 

polskiej w Kijowie. Ambasador 
Jan Piekło incydent ten zbagate-
lizował twierdząc, że portret był 
„mały” i sugerując, że to była – a 
jakże – rosyjska prowokacja. Na-
leży w to wątpić zważywszy na 
to, że lider owego „Czarnego Ko-
mitetu” – niejaki Bogdan Tyckij 
– protestując przeciw „antyukra-
ińskim oświadczeniom najwyż-
szych urzędników w Polsce” nie-
mal dosłownie zacytował poglądy 
Jana Piekły, Tomasza Sakiewicza, 
Jerzego Targalskiego, Kazimierza 
Wóycickiego, czy Przemysława 
Żurawskiego vel Grajewskiego: 
„polityka antyukraińska Polski 
zawsze sprzyjała temu, że Impe-
rium Rosyjskie podbijało i Polskę 
i Ukrainę”. Znajomo brzmi? Zna-
jomo. „Strefa Wolnego Słowa” 
powtarza to na okrągło. Dalej ze 
strony pana Tyckiego padły już 
pogróżki: „Nie powtarzajcie swo-
ich błędów! Jeśli ukraińskie mini-
sterstwo spraw zagranicznych nie 
jest w stanie obronić naszych inte-
resów, to zajmiemy się tym sami. 
Nie mamy za co przepraszać! 
Nasz kraj – nasi bohaterowie!”[8].

Kompromitująca polityka Piekły 
i Waszczykowskiego doprowadzi 
na koniec do tego, że portret Ban-
dery zawiśnie w polskim Sejmie. 
Tym samym Sejmie, który lekką 
ręką przeznaczył w zeszłym roku 
30 mln złotych na „współpra-
cę rozwojową” z Ukrainą, czym 
chwalił się publicznie minister 
Waszczykowski[9]. Jakiego ro-
dzaju „współpraca rozwojowa” 
może mieć miejsce z państwem 
upadłym, istniejącym coraz bar-
dziej tylko w teorii, oczekującym 
od Polski wsparcia bez wzajem-
ności i prowadzącym antypolską 
politykę historyczną?

Z polityków polskich tylko Le-
szek Miller potrafił powiedzieć: 
„Rozkwit ukraińskiego nacjona-
lizmu i faszyzmu ma miejsce w 
okolicznościach, gdy zdecydo-
wana większość ofiar rzezi wo-
łyńskiej nie ma swoich grobów. 
Ich kości porozsypywane są po 

polach, lasach i drogach Wołynia, 
a świadkowie tamtych wydarzeń, 
którzy mogliby coś powiedzieć, 
milczą. Wolą być cicho, bo spe-
cjalna ustawa przewiduje karanie 
więzieniem wszystkich, którzy 
okazywaliby lekceważenie dla 
weteranów zbrodniczych organi-
zacji lub negowali celowość ich 
walki. Dotyczy to także cudzo-
ziemców (…)”[10].

Ze strony proukraińsko nastawio-
nych polityków z obozu solidar-
nościowego na taką wypowiedź 
nie ma szans. Podstawowy pro-
blem, jaki mają polscy ukrainofile 
z przyjęciem do wiadomości agre-
sji antypolskiej na Ukrainie wyni-
ka z kilku przyczyn. Cynicznego 
karierowiczostwa i związanego 
z tym lekceważącego stosunku 
do spraw polskich, agenturalno-
ści części z nich – czyli otwartej 
zdrady, ale przede wszystkim z 
politycznego analfabetyzmu, któ-
rego objawem jest bezwarunkowa 
miłość do Ukrainy manifestowa-
na zewnętrznie poprzez nawią-
zywanie do prometeizmu, idei 
Międzymorza itd. „Oni nie mogą 
nam tego zrobić, bo my ich wspie-
ramy” – tak myśli szczerze wielu 
polskich ukrainofilów. Wychodzi 
z tego tylko ich wielka historycz-
na ignorancja, albowiem ludobój-
stwo wołyńsko-małopolskie z lat 
1943-1944 zostało zorganizowane 
właśnie na obszarze sanacyjnego 
proukraińskiego eksperymentu 
politycznego. W nocy z 10 na 11 
lipca 1943 roku koło wsi Kusty-
cze na Wołyniu UPA rozerwała 
końmi przecież nie jakiegoś po-
tomka księcia Jaremy, ale polskie-
go poetę i oficera, wychowanego 
w empatii dla ukraińskich „dążeń 
niepodległościowych” i hołdu-
jącego proukraińskiej linii woje-
wody Henryka Józewskiego. Coś 
takiego właśnie jakby ponownie 
zaczy
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Wyklęta pamięć o nich. 
Bożena Ratter
„Urodziłam się w Rydze na Ło-
twie, chodziłam tam do polskiej 
szkoły. Było tam sześć polskich 
szkół. W pierwszej klasie język 
polski. W drugiej łotewski, w 
trzeciej angielski, w czwartej 
niemiecki i rosyjski. Uczyły-
śmy  się pięciu języków. Przy-
jeżdżaliśmy zawsze do Polski na 
wakacje. W 1939 roku przedłu-
żyłyśmy razem z mamą pobyt 
w Polsce, a tu wojna. Byłyśmy 
w majątku rodzinnym Gudele 
k. Oszmiany. Mama była na-
uczycielką, tata urzędnikiem 
państwowym. Jeden stryj był 
profesorem na Uniwersytecie 
Wileńskim. Drugi był dyrek-
torem w banku w Wilnie. (…)  
Włączyłyśmy się całą rodziną do 
konspiracji. Otrzymałam polece-
nie od naszej komendy podjęcia 
pracy na stacji  kolejowej Gu-
dogaje. Do moich obowiązków 
należało przygotowanie tzw. ko-
lejówek, informacji o pociągach 
przewożących wojsko niemiec-
kie i broń. (…) Jeździłam do 
Wilna pociągami dla Niemców. 
Oni spali, byli  strasznie zmę-
czeni. Pasy z kaburą wieszali 
na półki. Kładłam zwykle obok 
swoje rzeczy i sprawdzałam, czy 
można ją szybko wyciągnąć – 
broń.  (…) Zostałam aresztowa-
na 18 grudnia 1944 r. …W Ku-
taisi była wysoka śmiertelność, 
lekarze nie mieli środków do 
leczenia chorych. Pracowałem w 
szpitaliku obozowym, w którym 
szefem był dr Niuoradze. A wa-
runki w obozie były straszne. Lu-
dzie chorowali na zapalnie płuc, 
malarię, tyfus brzuszny, gruźli-
cę. Umierali także od dystrofii. 
Wywieźli nas do Borowicz. Tam 
były lepsze warunki. Ziemianki 
dla mężczyzn, baraki dla kobiet. 
W Borowiczach znalazł się Le-
opold Szymkowicz  i spora gru-
pa lwowiaków: Jurek Kuchar-
ski, Antoni Szostakiewicz i inni. 
Stworzyli oni zespół artystycz-
ny. ..Ania Żukowska uczyła nas 
francuskiego, pan Dunajewski 
ze Lwowa recytował  Trylogię, 
znał ją na pamięć!” . (wspo-
mnienia Ireny Moderskiej z 
domu Osit, „Przeżyliśmy łagry, 
wspomnienia żołnierzy Okręgu 
Wileńskiego AK (1945-1949)”).  
Wyklęty Żołnierz, wróciła z ła-
gru w 1949 roku.
Przez ponad 45 lat istnienia Pol-
ski Ludowej starano się wyma-
zać z pamięci narodu żołnierzy 
Armii Krajowej – jeśli już o 
nich wspominano, nazywano 
ich m.in. „sanacyjnymi pachoł-
kami”, „sługusami Andersa”, 
„bandytami”,„zaplutymi karła-
mi reakcji”. W tym samym cza-
sie skazywano ich na wieloletnie 
kary więzienia lub mordowano 
w majestacie prawa. Historią 
całkowicie przemilczaną, bez 
względu na przemiany - bardziej 
personalne niż polityczne - była 
walka AK na Kresach Wschod-
nich IIRP i to nie tylko z oku-

pantem niemieckim, ale także 
sowieckim i litewskim. Wyma-
zano z oficjalnej historiografii 
walki o Wilno i Lwów, Grodno. 
Tysiące wilnian, traktowanych 
już jako obywatele ZSRR, zo-
stało aresztowanych i skierowa-
nych do obozów pracy. (Dariusz 
Rogut).
 „13 kwietnia 1940 roku. Ka-
zachstan, Semipałatyńska ob-
łaść. Panią Zofię osiedlono w 
posiołku Baradulicha, gdzie była 
cegielnia i szwalnia, w której  ją 
zatrudniono. Państwo Ludmiła i 
Stanisław w Kamieniu Alabaster, 
zwanym tak od pokładów alaba-
stru właśnie, który wydobywali 
z ziemi. Wszyscy zaopatrzeni w 
paszporty z pieczęcią po wsie 
wremia jako niebezpieczny poli-
tycznie element. Te wsie wremia 
trwały na szczęście do układu, 
który podpisał Sikorski. Z X 
Dywizją Wojska Polskiego, sfor-
mowaną w Ługowoje okrętem 
wydostali się do Pahlevi. Matka, 
pani Zofia, wyjechała dopiero z 
drugim transportem, w sierpniu 
42 zabierając się z V Dywizją. 
Wycieńczona niewolniczą pracą 
w cegielni, wychudła o trzydzie-
ści kilogramów, cały transport 
odbyła już nieprzytomna. Zmar-
ła w Pahlevi w wieku 62 lat i tam 
ją pochowali na polskim cmen-
tarzyku obok polskiego kościół-
ka. A spadkobiercy teliczkowej 
sławy i fortuny długo mieli 
jeszcze piętno „niebezpiecznego 
politycznie elementu”. Po prze-
byciu Środkowego Wschodu, 
po całej włoskiej kampanii, po 
uczestnictwie w walkach o Mon-
te Cassino, gdzie pan Stanisław 
służył w artylerii pomiarowej, a 
pani Ludmiła w łączności, po-
wrócili wreszcie do Polski. Ale 
powrócili jako „andersowcy”. 
Znajdźcie mi w owych czasach 
personalnego, który ośmieliłby 
się ich zatrudnić”. (Jerzy Janic-
ki, Alfabet Lwowski). Stanisław 
i Ludmiła, Wyklęci Żołnierze, 
na szczęście przeżyli.
Polscy Generałowie, wysokiej 
rangi Oficerowie Polskich Sił 
Zbrojnych  walczący na Zacho-
dzie, u boku aliantów , nie mogli 
wrócić do Polski po II wojnie 
światowej, gdyż zostali pozba-
wieni obywatelstwa polskie-
go uchwałą  Rady Ministrów 
Tymczasowego Rządu Jedności 
Narodowej z dnia  26 września 
1946.
Zakaz powrotu dotyczył 76 Ofi-
cerów Polskich Sił Zbrojnych, 
przedstawicieli polskiej elity o 
międzynarodowej sławie, od-
znaczonych medalami i orde-
rami przez monarchów i przy-
wódców krajów europejskich 
za zasługi w walce z okupantem 
niemieckim.  Na liście pozba-
wionych obywatelstwa polskie-
go czyli wszelkich praw, w tym 
prawa do pochowania na cmen-
tarzu wojskowym z należnymi 
honorami, był Generał Włady-

sław Anders, dowódca II Kor-
pusu Polskiego od  8.XI  1946 
Naczelny Wódz i Generalny In-
spektor Sił Zbrojnych. Zostali 
Wyklętymi Żołnierzami, żyli na 
zachodzie na skraju ubóstwa ale 
z dumnie podniesioną głową i 
bezwzględną miłością do Polski. 
Wykluczeni z pamięci Polaków 
jak cywilni mieszkańcy Kresów, 
którym udało się przetrwać za-
gładę na zachodzie Europy i na 
innych kontynentach.
Ostatni Komendant Narodowych 
Sił Zbrojnych (Wyklętej orga-
nizacji wojskowej) Stanisław 
Kasznica, całe życie poświęcił 
walce o niepodległość i walce z 
okupantem niemieckim. Oskar-
żony fałszywie przez prokura-
tora Czesława Prądowskiego o 
współpracę z Niemcami został 
skazany utratę praw obywatel-
skich i honorowych i na śmierć 2 
maja 1948 r. Urodzony we Lwo-
wie, potomek posła Antoniego 
Trębickiego, syn Stanisława 
Wincentego Antoniego Kaszni-
cy, profesora i dwukrotnie rek-
tora Uniwersytetu Poznańskiego 
w II RP, odmówił pułkownikowi 
Różańskiemu (Józefowi Gold-
bergowi) składania fałszywych 
zeznań za cenę ocalenia życia. 
Po fizycznych torturach w wię-
zieniu na Mokotowie, otrzymał 
strzał w tył głowy. Kopniakiem 
został wepchnięty do budy. Jego 
ciało wrzucono do papierowego 
worka i pochowano w niezna-
nym miejscu. Jak tysiące innych, 
szukanych przez prof. Krzysz-
tofa Szwagrzyka w miejscach 
ubeckich katowni.
W styczniu 1945 roku pierwsze 
czołgi sowieckich „wyzwolicie-
li” wjechały również na teren 
Górnego Śląska. W masakrze, 
jakiej dopuścili się w dniach 25-
28 stycznia w Miechowicach, 
sowieccy bandyci zastrzelili 
albo zamordowali w inny spo-
sób, bagnetem, kolbą (obrażenia 
głów zabitych były tak rozległe, 
że trudno było ocenić, czy zo-
stali zastrzeleni, czy też zmiaż-
dżono im głowy kolbami) około 
320 osób, najmłodszy miał 14 
lat a najstarszy ponad 70 lat. (Jó-
zef Bonczoł współautor książ-
ki „Ofiary stalinizmu na ziemi 
bytomskiej 1945-1956). Na 
Śląsku  było wielu mężczyzn, 
którzy nie zostali wcieleni do 
Wermachtu,zostali zatrudnieni 
jako siła robocza w niemieckich  
zakładach. Po przeprowadzeniu 
spisu ludności, 13 lutego 1945r 
do domów wkraczali „wyzwo-
liciele”, kazali zabrać jedzenie 
na 3 dni, coś ciepłego i łopaty. 
Sowietów wspierali niemieccy 
komuniści, którzy chodzili i na-
kłaniali ludzi do zgłaszania się 
grożąc sankcjami. Kto nie zgło-
si się do internowania zostanie 
rozstrzelany – pisali pędzlem na 
budynkach (wspomina Jan Wi-
duch ). Cały Górny Śląsk został 
usiany siecią obozów przejścio-

wych, gdzie przetrzymywano 
internowanych do czasu wy-
wózki na teren Zagłębia Doniec-
kiego, Syberii i Kazachstanu. 
Bici brutalnie przez sowieckich 
żołnierzy, opluwani przez tych, 
którzy uwierzyli w propagandę 
przedstawiającą internowanych 
jako przestępców wojennych, 
czasem wpisywani na listę in-
ternowanych przez sąsiadów. 
Wywożeniu ludzi do gułagów 
towarzyszyły grabieże. Ojciec 
był piekarzem – cukiernikiem, 
w 1945 roku deportowano go 
do ZSRR.  Głównym powodem 
deportacji było to, iż ówczesny 
burmistrz Piotrowic miał zięcia , 
który chciał zawładnąć piekarnią 
i tak się stało – wspomina córka 
Roberta Pilota, który zmarł po 4  
miesiącach w Stalińskiej – Do-
nieckiej Obłastii. Z 50 000 in-
ternowanych wrócił do domu co 
piąty. To były obozy ekstermina-
cyjne, tylko 20% ludzi przeżyło. 
Po powrocie przestrzegani  byli 
przez UB przed rozpowszech-
nianiem informacji o pobycie 
w ZSRR. Z badań zdrowotnych  
przeprowadzonych wśród nich 
wynika, iż 93% posiadało do-
legliwości będące następstwem 
katorżniczej pracy w sowieckich 
łagrach. Wyklęci,  pamiętajmy 
o nich 1 marca w Narodowym 
Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych.
„W 1951 roku Sowieci zesła-
li na Syberię, głównie do ob-
wodu irkuckiego, około 4tys. 
zdemobilizowanych żołnierzy 
gen. Władysława Andersa z II 
Korpusu, walczących m. in. pod 
Monte Cassino, którzy po woj-
nie wrócili na Kresy. Okazało 
się, że polscy jeńcy, zesłańcy i 
łagiernicy, z których składał się 
II Korpus, a zatem ludzie nie 
mogący mieć złudzeń, co do 
postępowania sowietów …zde-
cydowali się na powrót… zosta-
wili, bowiem na Nowogródczyź-
nie, Wileńszczyźnie czy Polesiu 
swoje rodziny i gospodarstwa”. 
Polaków przesiedlono a pozo-
stawione przez nich mienie roz-
kradano…W sowieckiej Polsce 
także należało zatrzeć pamięć 
o polskich Kresach. Wszystkie 
pojęcia świadczące o polskości 
zagarniętych ziem były objęte 
zapisem cenzury. W PRL nawet 
Pani Dulska ze sztuki Gabrieli 
Zapolskiej musiała mieszkać w 
Krakowie a nie we Lwowie, po-
dobny los spotkał Męża i Żonę 
Aleksandra Fredry, tym razem 
akcję przeniesiono do Warsza-
wy. O Lwowie, Wilnie, Nowo-
gródku, Krzemieńcu, Matce 
Boskiej Ostrobramskiej Polacy 
mieli zapomnieć raz na zawsze.” 
(Joanna Wieliczka-Szarkowa 
„Czarna księga Kresów”).
Wyklęta została  pamięć o Kre-
sach wraz z jej mieszkańcami 
na 70 lat. Jeśli odradza się to nie 
dzięki temu, że była/jest tema-
tem istotnym w polityce rządu 

choćby po 1989 roku. Dzięki od-
dolnym inicjatywom, za wdowi 
grosz zbieranymi w całej Pol-
sce świadectwami i wydawany-
mi biuletynami i dokumentami, 
wspomnieniami drukowany-
mi za prywatne pieniądze (no i 
dzięki odważnym drukarzom), 
tworzeniem miejsc upamiętnień 
i katalogów tych miejsc, spotka-
niami żyjących jeszcze świad-
ków z młodzieżą, postawie nie 
zastraszonych nauczycieli, pu-
blicystów, naukowców, którzy 
wbrew środowisku akademic-
kiemu temat badań podjęli, ta-
blicami w obiektach Kościoła 
(który nie poddawał się presji 
funkcjonariuszy) i działalności 
duszpasterskiej księży, zapa-
lanymi zniczami, sprzątanymi 
cmentarzami przez żyjących na 
skraju nędzy, wiekowych kom-
batantów AK (szykanowanych 
za to na Białorusi i na Ukrainie), 
zbieranymi darami przez „wy-
klętych z zamożnego życia” na 
rzecz „wyklętych z pamięci i po-
zostałych na ojcowiźnie”, dzięki 
wspaniałej części emigracji po-
wojennej i naszej Polonii, która 
zmuszona została do pozostania 
na zachodzie lub do wyjazdu z 
„wolnej” Polski (jak wspaniały 
kompozytor Andrzej Panufnik) i 
również została z naszej pamięci 
„wyklęta”. Obecnie  młoda Po-
lonia w Irlandii wspiera naszych 
rodaków na Kresach, również  
młodzi kibice polskich drużyn 
piłkarskich z Poznania i War-
szawy, młodzi z organizacji po-
zarządowych, młodzież ze szkół 
Warszawy, Śląska, Pomorza, 
Białegostoku itp. inspirowana 
przez nauczycieli. Dzisiaj szcze-
gólnie dziękuję Szefowi Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Janowi Józe-
fowi Kasprzykowi i historykom 
IPN.
 „Pani została jedna w Nowo-
gródku. Czy nie czuje się pani 
osamotniona?” – pyta Teresa 
Siedlak-Kołyszko, której repor-
taże z ziem I i II RP w latach 
80-tych pojawiły się na falach 
radiowych.
 „Mam dobrych przyjaciół. Je-
stem w przyjaźni z Żydami i 
Tatarami. Szczególnie bliscy są 
mi nasi Tatarzy. Ta wielonarodo-
wość przypomina mi naszą wiel-
ką Rzeczypospolitą i jakoś tak 
raźniej się czuję. Nasi Tatarzy 
nowogródzcy są tu od dawien 
dawna, od najazdów tatarskich, 
ale oczywiście czują się Polaka-
mi; przecież wielu z nich wier-
nie służyło Polsce i walczyło w 
jej obronie w 1939. Mamy tu 
jeszcze takich, chętnie rozma-
wiają po polsku. Dużo wywieźli 
na Sybir i do Kazachstanu – od-
powiada Maria Dobrzyńska, 
Dobrzyńska z tych „Maćków 
nad Maćkami”.(Teresa Siedlar-
-Kołyszko, Przecież tu Polska 
kiedyś była)
 „Właśnie w tym okresie szkole-
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nia ( w Audley End)  spotkałem 
ochotników Polaków z Kanady, 
gdzie działała komisja werbun-
kowa  na czele z gen. Duchem, 
w której oficerem rekrutacyjnym 
był kpt. dypl. Marian Utnik. Je-
den z tych kanadyjskich ochot-
ników, młody, dwudziestolet-
ni  Żyd, gdy zapytałem go, jak 
długo mieszkał w Kanadzie, 
odpowiedział, że trzy tygodnie... 
Okazało się, że w 1939 wojna 
zastała go w Wilnie. Przedostał 
się na Łotwę, gdzie otrzymał 
paszport  oraz wizę do Japonii 
i przejechał koleją transsyberyj-
ską całą Rosję. Z Japonii prze-
rzucono go do Kanady. Tam, gdy 
dowiedział się, że działa Polska 
Komisja Werbunkowa, natych-
miast zgłosił się ochotniczo do 
Wojska Polskiego. Jako ochot-
nik miał prawo wyboru broni. 
Wybrał Brygadę Spadochrono-
wą. Pamiętam, że kiedyś, gdy 
znaleźliśmy się w samolocie, a 
moja kolejka w skakaniu wypa-
dła za nim, odezwał się szeptem: 
„Gdybym się zawahał, to niech 
mnie pan podchorąży popchnie”. 
Jednak nie potrzebował popy-
chania. Skoczył sam”.(Adam 
Pilch, Partyzanci Trzech Puszcz)
Jakiś czas temu na aukcji w USA 
pojawił się obraz Cranacha wy-
stawiony przez obywatela łotew-
skiego. Skąd u niego? Otóż wła-
ściciel obrazu, polski Żyd zabrał 
go ze sobą do getta w 1941 roku, 
gdzie podczas ataku dokonane-
go przez Łotewską Dywizję  SS 
sam zginął a obraz został zabra-
ny. Syn właściciela obrazu, go-
rący patriota, który przebywał  
w Paryżu na wieść o napaści 
Niemiec natychmiast wrócił do 
Polski  i włączył się do walki w 
podziemiu.
Czy uczeni, publicyści z kręgu 
„ojca imperium medialnego”  
nazywający wymienionych po-
wyżej przedstawicieli polskiej 
elity  „bandytami” nie boją się 
oskarżeń o rasizm, antysemi-
tyzm, ksenofobię?
„A z tą tolerancją, Ojcze mia-
łeś rację. Leży oto przede mną 
wypowiedź angielskiego po-
dróżnika Roberta Bargrave, 
który był we Lwowie w roku 
1651 i tak pisze (cytuję za Ste-
fanem Mękarskim „Lwów-Kar-
ta z Dziejów Polski”, str. 18) o 
uprzywilejowanym stanowisku 
Żydów: Żydzi są tu poborcami 
ceł i dopuszczani do różnych 
innych czynności urzędowych 
nad chrześcijanami nie tylko 
w dzielnicach przez siebie za-
mieszkałych. Są oni tak uprzy-
wilejowanie, że w sporach mię-
dzy Żydem a chrześcijaninem 
nie stawiają się przed sędziami 
chrześcijańskimi, lecz przed 
żydowskimi cakam’ami; ta po-
tworna („horrid”) zgoda na to ze 
strony Polaków ściągnie na nich 
brzemię największych klęsk, jak 
mór, ogień, miecz, niewola, któ-
re doprowadzają do prawdziwe-
go spustoszenia. No i mimo tej 
horrid - zgody czy horrid - tole-
rancji był ten Lwów przez 599 
lat zdrów”. (Jerzy Michotek)

Bożena Ratter

Prezentowany artykuł stano-
wi kolejną próbę przybliżenia 
polskim czytelnikom ideologii 
i praktyki działania współ-
czesnego nacjonalizmu ukra-
ińskiego. W tym rozumieniu 
tekst stanowi kontynuację 
dzieła zapoczątkowanego opu-
blikowaniem w wydawnictwie  
Księgarnia Akademicka w 
roku 2008 podstawowej pracy 
programowej Dmytro Donco-
wa „Nacjonalizm” z komenta-
rzami Wiktora Poliszczuka i 
„Przedmową” Bogumiła Grot-
ta”. Właśnie do wyłożonych w 
tej książce wskazań odwołują 
się dziś prawie wszystkie dzia-
łające na Ukrainie organizacje 
nacjonalistyczne.
Trwający od kilku lat, szczególnie 
na Zachodniej Ukrainie żywioło-
wy rozwój organizacji i partii na-
wiązujących do szowinistycznej i 
agresywnej ideologii Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów budzi 
w Polsce duże zaniepokojenie. 
Przywódcy i członkowie OUN 
dopuścili się w okresie między-
wojennym licznych aktów terroru 
wobec państwa polskiego, a pod-
czas II Wojny Światowej i bez-
pośrednio po niej, działając sa-
modzielnie, a także  w szeregach 
Ukraińskiej Powstańczej Armii 
i innych ukraińskich formacji 
zbrojnych, dokonali ludobójstwa 
na polskiej ludności kresowej.
Ukraina boryka się dzisiaj z wie-
loma problemami, a wewnętrzne 
zawirowania polityczne przebie-
gają u naszych sąsiadów bardzo 
dramatycznie. Narastaniu agre-
sywnych postaw młodych Ukra-
ińców towarzyszy dzisiaj kryzys 
finansowy i polityczny, który do-
tyka zarówno ich ojczyznę, jak 
i wiele innych krajów europej-
skich. Doświadczenia historycz-
ne Europejczyków dowodzą, że 
w okresie wzrastających napięć 
społecznych i biedy ideologie 
skrajne znajdują największy po-
słuch. Dlatego właśnie mnogość 
zakładanych po roku 1991 na 
zachodniej Ukrainie ugrupowań 
nacjonalistycznych i rosnąca 
liczba ich członków zmusza nas 
do refleksji nad tym, czy kraj ten 
może być w przyszłości dobrym i 
pewnym partnerem Polski.
Bariera językowa i brak w pol-
skich mediach podstawowej 
wiedzy na temat rozszerzania 
się  ideologii nacjonalistycznej 
na Ukrainie powoduje wiele nie-
jasności w ocenie tego zjawiska. 
Relacje z masowych wystąpień, 
pochodów itp. organizowanych 
przez nacjonalistów ukraińskich 
śledzić można dziś głównie na 
zagranicznych kanałach informa-
cyjnych. Media polskie z reguły 

nie przekazują też informacji o 
odsłanianiu kolejnych pomników 
S. Bandery, R. Szuchewycza, D. 
Kłaczkiwskiego (Kłyma Sawura) 
i innych przywódców odpowie-
dzialnych za eksterminację pol-
skiej ludności. Nie informują też 
opinii publicznej o aktach niechę-
ci, a nawet agresji ze strony człon-
ków szowinistycznych organiza-
cji ukraińskich wobec osób piel-
grzymujących do miejsc męczeń-
stwa swoich bliskich na Ukrainie 
(np. w Hucie Pieniackiej) czy ar-
cheologów i patologów polskich 
pracujących nad ekshumacjami 
ofiar ( np. w Ostrówkach i Woli 
Ostrowieckiej). Brak komentarzy 
politycznych i ustosunkowania 
się polskich władz państwowych 
do tych wydarzeń.
Marginalizowanie tego problemu 
może w dalszej perspektywie za-
grozić budowaniu poprawnych 
stosunków polsko-ukraińskich. 
Przeświadczenie to wynika nie 
tylko z wcześniejszych badań 
nad ukraińskim nacjonalizmem, 
którego cechą było bardzo silne 
nastawienie antypolskie i anty-
demokratyczne, ale i ze spostrze-
żenia, że współpraca z krajem 
ogarniętym różnego rodzaju szo-
winizmami jest bardzo trudna, a 
czasem nawet niemożliwa. Jak 
stwierdził ostatnio w swym tek-
ście poświęconym polskiej po-
lityce wschodniej Dariusz Piotr 
Kucharski:

„Dla zapewnienia prestiżu podej-
mowanych przez Polskę kroków 
musi istnieć szczególna zasada 
współpracy oparta na prawdzie 
i pamięci. Działania ostatniego 
20-lecia w zdecydowanym stop-

niu pokazują słabość, a właściwie 
brak planów zaangażowania pol-
skiego w kontekście politycznym, 
historycznym i gospodarczym 
[…] Niedopuszczalna jest tu czę-
sto dostrzegana inercja, uległość 
polskich środowisk naukowych i 
politycznych dla poczynań ukra-
ińskich. Zachowujemy się w tych 
kontaktach jak wieczni ucznio-
wie, dodatkowo godząc w pozo-
stających tam Polaków i majestat 
państwa polskiego. Niestety, w 
tych relacjach jawimy się jako 
słabi i rozbici. Dla własnej powa-
gi powinniśmy dążyć do budowy 
polityki godnej, jako poważne 
państwo. Bez tego będziemy stale 
ponosić mniej lub bardziej spek-
takularne porażki […]”.
Autorka stara się przybliżyć pol-
skiemu czytelnikowi podstawo-
we informacje o działających na 
Ukrainie organizacjach nacjo-
nalistycznych i ich programach, 
a także o poglądach głoszonych 
przez ich liderów. Na zakończe-
nie umieściła polemiczne wy-
powiedzi  kilku intelektualistów 
ukraińskich nie zgadzających się 
z poglądami nacjonalistów. Trze-
ba mieć bowiem świadomość, że 
duża grupa Ukraińców nie akcep-
tuje postulatów nacjonalistów i 
staje po stronie prawdy, podobnie 
jak w czasie trwającego w latach 
II Wojny Światowej  ludobójstwa 
broniła swoich polskich sąsiadów 
przed zagładą. To budzi najwięk-
szą nadzieję na przyszłość.
Podejmując analizę medium in-
ternetowego autorka ma z jednej 
strony na względzie specyfikę 
działania organizacji nacjonali-
stycznych, które znajdują swoich 
zwolenników głównie w sieci i w 

niej prowadzą swoją propagandę. 
Dotyczy to głównie środowisk 
młodzieżowych dla których In-
ternet jest głównym sposobem 
pozyskiwania informacji i wza-
jemnego komunikowania. Z dru-
giej strony dla badaczy polskich 
jest to także najbardziej dostępne 
do analizy medium.
Na razie brak jeszcze w Polsce 
pogłębionych analiz politologicz-
nych czy socjologicznych doty-
czących odradzania się skrajnych 
form ukraińskiego nacjonalizmu. 
Warto jednak  zapoznać się z kil-
koma istniejącymi już tekstami. 
Jest to np. artykuł Roberta Potoc-
kiego poświęcony głównie orga-
nizacji ukraińskiej UNA- UNSO 
czy internetowym komentarzem 
dotyczący partii „Swoboda” au-
torstwa Tadeusza Andrzeja Ol-
szańskiego. Naszą wiedzę bardzo 
poszerzy też opracowanie Miro-
sława Gilarskiego pt. Banderyzm 
2011 Ponieważ temat ten podej-
mowany jest stosunkowo rzadko 
warto też odesłać czytelników do 
tekstów zamieszczanych na inter-
netowych portalach  kresowych 
jak: Kresy, Światowy Związek 
Kresowian, Stowarzyszenie In-
stytut Kresów Rzeczypospolitej, 
Portal Polskie Kresy, Portal Kre-
sy.24.pl, Portal Wołyń Wczoraj i 
Dziś, Archiwum Kresowe[, Bez 
Przesady  i innych, lub stron te-
matycznych funkcjonujących w 
Internecie na społecznym portalu 
Facebook. Dyskusje na ten temat 
prowadzone są także na blogach 
internetowych. Nie do przecenie-
nia jest pod tym względem jest 
blog prowadzony przez księdza 
Tadeusza Isakowicza - Zaleskie-
go, który ma bodaj najszerszy 

Współczesny nacjonalizm 
ukraiński - kontynuacja OUN - UPA.
Aleksander Szumański
Poniższy  materiał zapowiada ukazanie się książki pt. „Nacjonalizmy różnych narodów: 
perspektywa politologiczno – religioznawcza” pod red. Bogumiła Grotta i Olgierda Grotta.
Tekst z roku 2012.

/ Marsz nacjonalistów ukraińskich. Żródło - http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/zdjecia/503019,1,marsz-nacjonalistow-przeszedl-ulica
mi-kijowa-slawili-bandere-i-upa.html
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zasięg odbiorców i gdzie trafiają 
na bieżąco przekazywane przez 
internautów wszystkie ważniej-
sze informacje dotyczące losów 
kresowian i powtarzających się 
antypolskich wystąpień nacjona-
listów ukraińskich.  W Internecie 
funkcjonuje też „Kresowy Serwis 
Informacyjny”. Wiele ciekawych 
danych zaczerpnąć też można z 
pisma Polaków mieszkających 
na Ukrainie „Kurier Galicyjski”, 
które posiada też swoje wydanie 
internetowe. Popularność tych 
portali i blogów nie jest jednak 
zbyt duża, dlatego zawarte w nich 
informacje docierają do kilkuset, 
może kilku tysięcy osób, głów-
nie o korzeniach kresowych. Ich 
niszowy charakter powoduje, że 
nie mogą mieć  większego wpły-
wu  na świadomość zbiorową Po-
laków.

I. NAJWAŻNIEJSZE UGRU-
POWANIA PROPAGUJACE 
DZIŚ NACJONALIZM NA 
UKRAINIE

1. Kongres Ukraińskich Nacjo-
nalistów – w skrócie KUN..

Organizacja powołana do życia 
w roku 1992 z inicjatywy Jaro-
sławy Stećko. Zarejestrowana 
w roku 1993. Swój program 
opiera na założeniach Organi-
zacji Ukraińskich Nacjonali-
stów. Odwołuje się wprost do 
ideologii głoszonej przez  My-
kołę Michnowskiego i Dmytra 
Donicowa. Działacze kongresu 
ubiegają się o przyznanie człon-
kom OUN-UPA statusu uczest-
ników działań wojennych. Na 
czele organizacji stoi aktualnie 
Ołeksij Iwczenko.

2.Ukraińskie Zgromadzenie 
Narodowe Ukraińska Samo-
obrona Narodowa  UNA_ 
UNSO.

 Partia młodzieżowa, o szowini-
stycznym programie założona 
30 czerwca 1990 roku we Lwo-
wie. Składa się z partii o cha-
rakterze politycznym o nazwie 
UNA- czyli Ukraińskie Zgro-
madzenie Narodowe i radykal-
nego odłamu o charakterze pa-
ramilitarnym o nazwie UNSO – 
Ukraińska Samoobrona Naro-
dowa. Na stronie internetowej 
zamieszczono statut organiza-
cji przyjęty w roku 2004. Or-
ganizacja prowadzi działalność 
propagandową i szkoleniową. 
Na czele organizacji stoją: Ju-
rij Tima, Aleksander Kowalen-
ko, Walerij Bobrowicz, Jurij 
Dołżenko Patronuje organiza-
cji syn Romana Szuchewycza 
-Jurij .
 
3. Wszechukraińska Organiza-
cja „Tryzub” im. Stepana Ban-
dery.

 Organizacja o charakterze pa-
ramilitarnym o ideologii nacjo-
nalistycznej odwołującej się do 
tradycji banderowskiego OUN 
i UPA. Założona 14 X 1993 
roku. Na stronie zamieszczony 
jest program organizacji przy-

jęty w roku 2005. Prowadzi ona 
szeroką działalność propagan-
dową wydając liczne książki 
i broszury. W latach 1998 do 
2010 wydawała periodyk pod 
nazwą „Banderowiec”. Prowa-
dzi też klub historyczny. Posia-
da komendanta, którym jest 
Dmytro Jarosz.

 4. Sojusz Narodowy -Wszech-
ukraińska Młodzieżowa Orga-
nizacja Społeczna Sojusz Naro-
dowy.

W Polsce często nazywana tez 
często Alansem Narodowym. 
Organizacja została założona 
25 stycznia 2005 roku w Kijo-
wie. Ma swój oddział na Wo-
łyniu –w Łucku. Według po-
dawanych na swych stronach 
internetowych danych liczy 
kilka tysięcy członków. Prezen-
towany na stronie internetowej 
statut i program wskazują na 
jej nacjonalistyczny charakter 
i kierunek silnie antyliberalny. 
Podobnie jak wcześniej wy-
mienione ugrupowania odwo-
łuje się do tradycji OUN-UPA 
i gloryfikuje Stepana Banderę. 
Organizacja wspiera rehabi-
litowanie członków UPA i Dy-
wizji „SS- Galizien”.. Wydaje 
pisma „Nasz Kłycz” i „Spro-
tyw”. Jest organizatorem ma-
sowych marszów pamięci po-
święconych UPA. Uczestniczy 
w organizowaniu festiwali na-
cjonalistycznych pod nazwą” 
Bandersztat” Członkowie ostro 
protestują przeciwko wszelkim 
działaniom na rzecz rozliczenia 
zbrodni ludobójstwa dokona-
nego na Polakach na Wołyniu 
i w Małopolsce wschodniej w 
czasie II Wojny Światowej. Jej 
przedstawiciele czynnie pro-
testują przeciwko budowaniu 
upamiętnień dla pomordowa-
nych. Są odpowiedzialni za za-
kłócanie przebiegu uroczystości 
w Hucie Pieniackiej  Zawoła-
niem organizacji jest „Ukraina 
ponad wszystko”. Organizuje 
obozy szkoleniowe, w tym para-
militarne  dla swoich  członków 
i zwolenników, głównie ludzi 
młodych. Na tych zgrupowa-
niach prowadzone są wykłady 
historyczne i światopoglądowe. 
Członkowie Aliansu prowadza 
też popularne blogi polityczne 
w Internecie Przywódcą orga-
nizacji jest młody człowiek (ur. 
1982) Ihor Huź ,
 
5 „Patriota Ukrainy”

Organizacja „Patriota Ukra-
iny” powstała w roku 1999 jako 
młodzieżowa przybudówka So-
cjal- Nacjonalistycznej Partii 
Ukrainy (jej następczynią jest 
obecnie partia „Swoboda”) Od 
roku 2005  funkcjonuje jako or-
ganizacja niezależna. Jej najsil-
niejsze ośrodki znajdują się w 
Charkowie i Kijowie. Posiada 
aktualnie kilka oddziałów w in-
nych miastach. o tej organiza-
cji jest mowa w tej informacji. 
Obok tryzuba posługuje się go-
dłem wolfsangel wzorowanym 
na symbolice faszystowskich 

Niemiec, do których ideologii 
nawiązuje.  Dowodzi tego sty-
lizowana swastyka z liter „I” i 
„N” (Idea Nacji) i  hasło „nacja 
ponad wszystko”. Nawiązują 
do tradycji OUN- Bandery i 
UPA, ale i tradycji pogańskich, 
na przykład święta  Kupały.
Przywódcy organizacji to zde-
cydowani militaryści, nieustan-
nie szkolący swych młodych 
adeptów w sztukach walki. W 
propagandzie odwołuje się do 
siły, a za najlepszą drogę do 
dobrobytu Ukrainy uznają „ro-
bienie porządków” w kraju. 
Akcentują konieczność prze-
ciwstawiania się  imigracji i 
walki z „wrogami Ukrainy”, do 
których zaliczają też Polaków. 
Organizacja uczestniczy w 
licznych wystąpieniach nacjo-
nalistycznych, m.in. gloryfiku-
jących UPA. Wśród zalecanej 
przez nią literatury znajdujemy 
prace głównych przedwojen-
nych ideologów nacjonalizmu 
ukraińskiego „Nacjonalizm” 
Dmytra Doncowa czy „Nacjo-
kracja” Mykoły Ściborskiego. 
W ramach swych działań an-
typolskich, zasłynęła spaleniem 
polskiej flagi w czasie żałoby 
narodowej w roku 2010 i groże-
niem „wrogom Ukrainy” nową 
koliszczyzną  XXI wieku, którą 
przywódcy organizacji zapo-
wiedzieli na swych stronach.

6. Bractwo.

Zakłócanie, a nawet zrywanie 
meczy w czasie trwania EURO 
2012 ,odbywających się nie tyl-
ko na Ukrainie ale i w Polsce  
Na czele partii stoi Andrij Bi-
łećkyj. Organizacja o charak-
terze nacjonalistyczno- anar-
chistycznym powstała w roku 
2004. W stosunku do wcześniej 
przedstawionych mniej rady-
kalna i podejmująca dyskusję 
z katolicyzmem. Partią prze-
wodzi Dmytro Korczyńskyj. Na 
stronach internetowych tej par-
tii znajdziemy jednak pochwałę 
faszyzmu.

7. Kijowska Miejska Organiza-
cja OUN

To kolejna organizacja odwo-
łującą się bezpośrednio do ide-
ologii Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów. Została powoła-
na do życia w roku 1995. Pro-
widnykiem KMO OUN został  
Bohdan Czerpak. Oficjalnym 
organem propagandowym 
KMO OUN jest „Narodowa 
Trybuna”. Przy organizacji 
działa tzw. „Szkoła OUN” i 
Klub czytelników Ukraińskiego  
Słowa”. Organizacja, a szcze-
gólnie jaj prowidnyk od wielu 
lat zwalcza wszelkie próby bu-
dowania ( nawet w Warszawie) 
upamiętnień ofiar ludobójstwa 
dokonanego na Kresach przez 
członków OUN-UPA.

8. Organizacja  Ukraińskich 
Nacjonalistów na Ukrainie 
(OUN w U)

Partia powstała w roku 1993. 

Odwołuje się do tradycji OUN. 
Przywódcą jest aktualnie Ro-
man Kozak.

9. Ogólnoukraińskie Zjedno-
czenie „Swoboda” — (ukr. 
Wseukrajinśke ob´jednannia 
„Swoboda”’).

Pod aktualną nazwą zareje-
strowana została w roku 2005. 
To aktualnie najpopularniej-
sza i najbardziej wpływowa 
skrajnie nacjonalistyczna par-
tia głoszącą na Ukrainie hasła 
szowinistyczne, nawiązująca do 
ideologii Organizacji Ukraiń-
skich Nacjonalistów i Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii. Stała 
się ona znaczącym składnikiem 
ukraińskiego życia polityczne-
go i znajduje w zachodniej czę-
ści Ukrainy coraz więcej zwo-
lenników. Niewątpliwie popu-
larności przysparza jej fakt, że 
jest aktualnie w opozycji wobec 
rządzącej ekipy Wiktora Janu-
kowycza lansującej kulturowe, 
językowe, a nawet religijne 
zbliżenie z Rosją. Poparcie dla 
partii wśród starszego pokole-
nia ogranicza jednak jej postu-
lat przeprowadzenia radykal-
nej lustracji i dekomunizacji. 
Prekursorką partii „Swoboda” 
była założona w roku 1991 or-
ganizacja Socjal - Nacjonali-
styczna Partia Ukrainy. Jak 
ustalił w swym opracowaniu 
Tadeusz Olszański przywódcy 
tej organizacji już w połowie 
lat dziewięćdziesiątych nawią-
zali  kontakty z europejskimi 
partiami i ruchami skrajnej 
prawicy, jawne z francuskim 
Frontem Narodowym, niejaw-
ne z organizacjami neonazi-
stowskimi. Jesienią 2009 roku 
„Swoboda” weszła w skład 
Sojuszu Europejskich Ruchów 
Narodowych jako jedyna or-
ganizacja spoza Unii Europej-
skiej. Partia głosiła ideologię 
tzw. socjalnacjonalizmu, który 
łączył radykalny nacjonalizm z 
radykalnymi hasłami socjalny-
mi. Program ten podobnie jak 
program Organizacji Ukraiń-
skich Nacjonalistów niewąt-
pliwie nawiązywał do niemiec-
kiego narodowego socjalizmu. 
Także symbol tej partii, litery 
I + N (Idea Narodu), nawiązy-
wał do symbolu neonazistow-
skich organizacji europejskich 
(runa Wolfsangel). Ideologia tej 
partii podobnie jak wcześniej 
ta głoszona przez OUN uznaje 
naród za najważniejszą, natu-
ralną wspólnotę. Prawa narodu 
stawiane są najwyżej i muszą 
przed nimi ustąpić prawa czło-
wieka, a nawet prawa własno-
ści. W ideologii tej znajdziemy 
też wątki rasistowskie, twier-
dzenia o dominacji białej rasy 
i wyjątkowym miejscu Ukra-
ińców wśród wszystkich naro-
dów.
Z oficjalnymi programami 
„Swobody” zapoznać się moż-
na na stronach tej partii. Jest 
to program „mocarstwowy”, 
głoszący prymat Ukrainy w 
Europie, przy czym Ukraina 
ma wzmocnić się militarnie 

przez wejście do NATO i uzy-
skać dostęp do taktycznej broni 
jądrowej. W dokumentach nie 
poruszano kwestii wstąpienia 
Ukrainy do Unii Europejskiej. 
Partia „Swoboda” głosi ukra-
iński skrajny etnocentryzm. 
Mniejszości zamieszkujące 
Ukrainę miałyby być pozba-
wione prawie wszystkich praw. 
Z oficjalnych dokumentów pro-
gramowych „Swobody” znikły 
wprawdzie wątki rasistowskie, 
ale wiadomo, że jest to raczej 
zabieg taktyczny, bowiem obok 
programu oficjalnego istnieje 
również nieoficjalny, radykal-
no-rasistowski. Przykładem 
mogą być wielkie rocznicowe 
akcje propagandowe poświęco-
ne tradycjom OUN, UPA, dy-
wizji SS-Galizien, batalionów 
„Nachtigall” i „Roland”, anty-
polskie akcje w  Hucie Pieniac-
kiej czy w Ostrówkach.
Na czele partii stoi Oleh Tiah-
nybok. Był on wcześniej zastęp-
cą szefa SNPU. W roku 1998 z 
ramienia tej partii wszedł do 
ukraińskiej Rady Najwyższej. 
Aktualnie szykuje się do wy-
borów parlamentarnych roku 
2012. „Swoboda” jest wroga 
wszelkiemu dialogowi histo-
rycznemu z sąsiadami Ukra-
iny. Usprawiedliwia wszystkie 
krzywdy, których doznali od 
Ukraińców przedstawiciele in-
nych narodów, za zbrodnie zaś 
uznaje wszelkie jej zadaniem 
antyukraińskie działania Ro-
sjan, Polaków, Węgrów. Ostat-
nio na Ukrainie toczy się też 
ożywiona dyskusja na temat 
związków OUN z faszyzmem 
włoskim.
W proteście przeciwko szo-
winistycznym i rasistowskim 
wypowiedziom i działaniom 
„Swobody” oraz innych tego 
typu organizacji na Ukrainie 
wypowiadają się już w otwar-
tych listach protestacyjnych 
przedstawiciele nauki z całego 
świata. 

Warto też nadmienić, że praw-
dopodobnie nieświadoma do 
końca celów, ideologii i tradycji 
„Swobody” młodzież polska z 
Narodowego Odrodzenia Pol-
ski spotkała się na „roboczym 
spotkaniu” z przedstawiciela-
mi tej partii 29 lipca 2011 roku 
w Warszawie. Zaproszenie do 
Warszawy było odpowiedzią na 
deklarację nawiązania współ-
pracy wysuniętą w stosunku do 
NOP przez stronę ukraińską. 
Narodowe Odrodzenie Polski 
reprezentowali Adam Gmur-
czyk i Konrad Bednarski, 
„Swobodę” – Vasyl Pavlyuk, 
sekretarz Rady Miejskiej Mia-
sta Lwowa, Taras Osaulenko z 
Kijowa, szef wydziału zagra-
nicznego partii, oraz Stanisław 
Stohniy, przedstawiciel OZ 
„Swoboda” w Polsce.
Wypowiedzi znanych polity-
ków nacjonalistycznych dema-
skujące ich prawdziwe poglądy 
plany na przyszłość:

Tiahnybok Oleg, szef partii „ 
„Swoboda””. Wypowiedź z 26 
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stycznia 2011 roku:

„Nasza Ideologia jest oparta 
na pracach Dmytro Doncowa 
[…]”.

Jurij Michalczyszyn, radny 
Rady Miejskiej Miasta Lwowa, 
czołowy ideolog partii „Swobo-
da”. Autor podręcznika do na-
uczania  socjal- nacjonalizmu. 
Pracy tej i neonazimnowi pro-
pagowanemu przez „Swobodę” 
i Jurija Michalczyszyna poświę-
cił ciekawy tekst pt. Neonazizm 
i WO Swoboda na swoim blogu 
Taras Wozniak. Warto też za-
poznać się z samym czasopi-
smem nacjonal- rewolucyjnym 
„Watra”, edukującym czytelni-
ków np. o propagandzie Goeb-
belsa i programach NSDAP.Nie 
brak tam tez tekstów poświęco-
nych samemu Banderze.
Odnośnie Dywizji „Galicja” 
Mychalczyszyn podkreślił: „To 
są nasi bohaterowie, z których 
jesteśmy dumni, których bę-
dziemy bronić i których dzieło 
będziemy kontynuować”… „W 
rzeczywistości my nie słowa-
mi, ale czynem udowadniamy, 
że Lwów – to Bandersztadt, to 
stolica ukraińskiego nacjonali-
zmu” – dodał. Ponieważ niektó-
rzy uczestnicy akcji ukrywali 
twarze pod ciemnymi maska-
mi, jeden z nich wyjaśnił, że „są 
śledzeni przez służby specjalne-
”i i ukrywają swoje twarze dla 
własnego bezpieczeństwa i bez-
pieczeństwa swoich rodzin.
Dnia 12 kwietnia 2011 roku Mi-
chalczyszyn stwierdził:
„My uznajemy kult siły w służ-
bie idei. Idea ukraińskiej nacji 
przewiduje priorytet Ukraiń-
ca przed innymi ideami—ży-
cie i zdrowie Ukraińca ponad 
wszystkie inne względy. Gdy 
przy zagrożeniu dla tych war-
tości konieczne jest działanie, 
związane z pozbawieniem życia 
wrogo nastawionego do Ukra-
ińca osobnika, oczywiście, takie 
działanie musi być zrealizowa-
ne”. […] To jest moje stanowi-
sko, to jest stanowisko partii, to 
jest nasz styl pracy.
Komentując kampanię pro-
mowania postaci Mikołaja Łe-
myka sprawcy morderczego 
zamachu na konsulat sowiecki 
w roku 1933 Michalczyszyn  za-
pewnił:
Dla mnie Mikołaj Łemyk jest 
bohaterem zdecydowanie po-
zytywnym. To wzór do naślado-
wania w ekstremalnych warun-
kach historycznych. Jeśli mnie 
intuicja nie zawodzi, to my zbli-
żamy się do takich warunków. 
Dlatego chciałbym powiedzieć, 
że my działamy nie tyle odtwa-
rzając wzorce przeszłości, ile w 
ramach przygotowań do przy-
szłych zdarzeń, w przyszło-
ści„. […] W przyszłości, mam 
nadzieję, da to swoje rezulta-
ty. Młodzież myśli kategoria-
mi „cool”, „nie cool”. Chcemy 
sprawić, aby postępowanie ta-
kie, jak Łemyka było „cool””.
Na manifestacji i marszu po-
święconym pamięci UPA w dniu 
14 października 2011 roku Mi-

chalczyszyn powiedział:
„My razem z Wami jesteśmy ar-
mią, która ma tylko jeden front. 
Nie mamy nikogo na flankach, 
nikt nas nie zachodzi od tyłu. 
Wiecie, przyjaciele, nie jest 
strasznie, gdy strzelają w pierś… 
est strasznie, gdy strzelają w 
plecy. Dlatego też, gdy razem 
pójdziemy ku zwycięstwu, to na 
naszych tyłach nie powinno być 
liberastów, tolerastów, ideolo-
gicznej agentury wroga.
 Kiedy pójdziemy w swój ideolo-
giczny pochód, na naszych ty-
łach nie powinno być Hrycaków, 
Andruchowiczów, Marinowi-
czów i innej lewatywowej inte-
ligencji, która nazywa bojowni-
ków o wolność narodową „fa-
szystami” i „nazistami”, mówi, 
że nie jesteśmy tolerancyjni, że 
jesteśmy zbyt radykalni, że jeste-
śmy niedemokratyczni. Jesteśmy 
tacy, jacy jesteśmy. „Swoboda” 
jest taka, jak naród ukraiński, i 
ona będzie go bronić”.
 Michalczyszyn wzywał też Ukra-
ińców, by uczyli się prowadzenia 
akcji terrorystycznych i nienawi-
ści do Izraela od Hamasu. Wy-
głosił na ten temat wykład dla 
studentów zatytułowany „Wojna 
partyzancka w mieście”. Kiedy 
wygłaszał ten wykład za jego 
plecami wisiała flaga UPA. Oto 
fragmenty tego wystąpienia:
„Wspaniały i nietolerancyjny 
naród palestyński wysadza w po-
wietrze najeźdźców, prowadząc 
wojnę partyzancką w mieście. 
HAMAS—to islamski ruch an-
tyglobalistyczny, wzorcowy mo-
del oporu, gdy wielcy palestyń-
scy Kulibinowie, Edisonowie i 
Einsteinowie produkują systemy 
do ataków rakietowych na Izra-
el… Tak zwane państwo Izrael 
powstało absolutnie niezgodnie z 
prawem. Ono stale posługuje się 
terrorystycznymi metodami. To 
państwo zinstytucjonalizowanej 
segregacji rasowej i eliminacji 
bez sądu przeciwników politycz-
nych… Naród palestyński wy-
kazał wysoką gotowość do po-
święceń, wysokie zdolności mo-
bilizacji. W Strefie Gazy pojawił 
się nowy typ bojowników ruchu 
oporu w warunkach miejskich. 
Przywódcy Hamasu wypracowa-
li nadzwyczajną osobistą pokorę. 
Ogółem zabito 1.500 Izraelitów, 
którzy stali się ofiarami palestyń-
skich bojowników ruchu oporu. 
Wystąpiło fenomenalne zjawisko 
bojowników oddających swoje 
życie i odbierających (jednocze-
śnie) życie kilku okupantów… 
Widzimy tu skuteczność walki 
partyzanckiej z udziałem ideolo-
gicznie zaangażowanych bojow-
ników. Palestyńczycy dają nam 
pozytywne wzory, które należa-
łoby naśladować – narodową so-
lidarność, aktywność społeczną, 
rolę religii, utrzymanie porządku 
na ulicach, który zapewniają bo-
jownicy HAMAS-u. Nie zważa-
jąc na ich bieżącą działalność w 
przygotowywaniu zabójstw oku-
pantów, wysadzania w powietrze 
busów, ataków na punkty kon-
trolne, HAMAS będzie wkrótce 
stanie się legalnym partnerem 
międzynarodowej społeczności. 

Ogólnie rzecz biorąc, palestyń-
ski ruch oporu, powinien otrzy-
mywać od nas wsparcie i szacu-
nek”.
Wiaczesław Lichaczew ekspert 
w dziedzinie badania antysemi-
tyzmu i ekstremizmu Związku 
Żydowskich Gmin Wyznanio-
wych i Organizacji Ukrainy 
dowodzi, że Michalczyszyn 
prezentuje poglądy neonazi-
stowskie i wzywa do „rewolucji 
socjalnej i narodowej”. Powo-
łuje się na jego wpisy na blogu 
internetowym prowadzonym 
przez  Michalczyszyna na por-
talu Live Journal pod nickiem 
„Nachtigal 88”. Jego zdaniem 
cyfry z nica to zaszyfrowane 
hasło „Heil Hitler!”, a słowo 
„Nachtigall” odnosi się nie-
wątpliwie do ukraińskiego ba-
talionu Abwehry, który dopu-
ścił się w czasie wojny zbrodni 
przeciwko ludzkości i dokonał 
m.in. eksterminacji Żydów we 
Lwowie w pierwszych dniach 
okupacji niemieckiej. Inter-
nauta „Nachtigal 88” pisze na 
blogu, że na ulicach demonstru-
je hitlerowskie pozdrowienie, i 
że „Mein Kampf” Hitlera jest 
jego „przewodniczką”. Infor-
muje też, że jego „kandydacka” 
praca naukowa poświęcona 
była strategiom politycznym 
NSDAP i włoskiej Partii Faszy-
stowskiej.
Z kolei w opracowaniu  „Ban-
deryzm 2011 odnaleźć można  
faszystowskie wypowiedzi Iry-
ny Farion członka zarządu par-
tii „Swoboda” i radnej Lwowa 
m.in. wezwanie skierowane do 
Rady Obwodowej Lwowa z 1 
marca 2011 r. o konieczność za-
kupienia dla dzieci takich ksią-
żek , które nauczą „nasze dzieci 
, jak trzymać broń w rekach”. 
Powiedziała też: „W Galicji jest 
mnóstwo „chruni” (wyrodków, 
zdrajców), tworzących partię 
tolerancyjnych Ukraińców.” Z 
kolei dnia 13 stycznia 2011 r. wy-
powiedziała następujące słowa: 
„Ja w ogóle nie uważam za ludzi 
członków Partii Regionów”. 

Zaapelowała do Lwowian, aby 
byli egoistyczni, agresywni, ego-
centryczni, bezkompromisowi, 
aby zapomnieli o obelżywych 
słowach „tolerancja” i „kom-
promis”. 
Na czele państwa stoją bandyci, 
a najbardziej niebezpieczną dla 
społeczeństwa ideologią jest ide-
ologia liberalna. „Są tylko dwie 
drogi – albo banderyzacja Ukra-
iny, albo bandytyzacja Ukrainy. 
Trzeciej możliwości nie ma”. 
Odwołanie do ideologii OUN-
-UPA znajdziemy też w wypowie-
dziach Olega Pankiewicza, prze-
wodniczący Obwodowej Rady 
Lwowskiej, partii „Swoboda”. 
Na wystąpieniu 5 marca 2011 
powiedział on:„UPA jest nam 
potrzebna do walki ideologicznej 
z wrogami Ukrainy.”
Dnia 14 października 2011 r. 
podczas wiecu z okazji powsta-
nia Ukraińskiej Powstańczej 
Armii radna Irina Farion po-
wiedziała:
„Historia—to przede wszystkim 

prowydnycy (przywódcy), któ-
rzy rzucają wyzwanie czasom. 
Bandera i Szuchewycz swoją 
wytrwałą działalnością wygra-
li dwubój ze swoim własnym 
czasem historycznym” […] 
Idee Bandery i Szuchewycza to 
najpewniejsza broń w naszych 
rękach, ich metody walki naj-
lepsze podręczniki budowania 
państwa” […] Historia dowodzi, 
że państwo buduje się sztuką i 
wojną. „Sztuka z zakresu ducha. 
Wojna wyzwoleńcza to jej mate-
rializacja. Nasz dzisiejszy marsz 
narodził się z tej syntezy. Wiemy, 
że ich śmierć to jest nasze życie, 
a tym samym nasza forma zemsty 
za niewinnie zamordowanych 
i nasze natchnienie płynące z 
ich bohaterstwa. Wysiłek UPA 
to niezaprzeczalna perspektywa 
nacjonalistycznej Ukrainy. Stąd 
taki strach sprawującej wła-
dzę hordy przed historycznym 
faktem istnienia tej armii. Stąd 
nasze niepowstrzymany postęp 
i duchowe dziedzictwo naszych 
bohaterów […]”.
Warto też zapoznać z się wy-
stąpieniem innego młodego na-
cjonalistycznego działacza An-
drija Libicza przedstawiciela 
tzw. „wolnych nacjonalistów” 
na wiecu w Mostach Wielkich  
w powiecie lwowskim. Doszło 
do niego 1 stycznia 2012 roku  
z okazji 103 urodzin Stepana 
Bandery i odsłonięcia jego po-
mnika w Mostach Wielkich. 
Film ukazujący owo wystą-
pienie został upubliczniony. 
Ukazuje on Libicza  w pozach 
i retoryce wzorującej się na 
Mussolinim i Hitlerze. Relację 
z tego wydarzenia zamieścił na 
portalu „Salon 24” pod tytu-
łem Pojawił się banderowski, 
ukraiński Hitler  internauta 
występujący pod pseudonimem 
Szturman. Autor przytacza też 
w nim  fragmenty wystąpienia 
Libicza. Oto one :

„…Wódz nie był tolerancyjny 
i demokratyczny! Prawdziwy 
Bandera nie bawił się w puste 
słowa! Za pasem nosił pistolet, 
w kieszeni nóż i ulotki z ape-
lem, aby zarżnąć jakąś okupa-
cyjną świnię… Banderowcy 
byli woluntarystami i pluli na 
opinie innych, żyli miłością do 
narodu i ostrą nienawiścią do 
wrogów… W naszych czasach 
Bandera w żadnym wypadku nie 
organizowałby akcji protestu bez 
agresji…. Można go uważać za 
bojownika – nacjonalistę, któ-
ry każdego dnia walczył o życie 
narodu. Bandera już dawno roz-
prawiłby się z Janukowyczem i 
Azarowem, tak jak rozprawił się 
z Pierackim, i to byłaby wyższa 
sprawiedliwość. Nasza idea jest 
tak czysta i piękna, że dla jej re-
alizacji dopuszczalne są wszelkie 
metody„…” Głodujecie, bo żyje-
cie w demokracji. 
Nie potrzebujemy demokra-
cji, czy raczej „żydokracji”… 
”Wszelkie rozmowy z socjali-
stycznymi kastratami Bandera 
kończył bardzo szybko – kulą 
między oczy…… ”Potrzebujemy 
władzy nacjonalistów, którzy za-

prowadzą porządek twardą ręką. 
Wszystko możecie zmienić sami 
– ale nie przy urnach wybor-
czych! Naplujcie na polityków 
– oportunistów! Wasz los jest w 
waszych rękach, i wszystko moż-
na zmienić na ulicy….”.

 NACJONALIZM UKRAIŃSKI 
W PRAKTYCZNYM DZIAŁA-
NIU

W organizacjach nacjonalistycz-
nych działają przede wszystkim 
ludzie młodzi. Posługują się In-
ternetem, telefonią komórkową. 
Popularyzują swój ruch przez ak-
cje plakatowe, oklejanie swoimi 
ulotkami klatki schodowe, przy-
stanki, środki transportu. 
Młodzi nacjonaliści noszą specy-
ficzny dla subkultur ubiór, swoje 
twarze ukrywają w kapturach. 
Symbolikę nacjonalistyczną i 
swoich idoli popularyzują przez 
umieszczanie ich podobizn na 
podkoszulkach, dresach, pleca-
kach itp. Z roku na rok ich szeregi 
i wyszkolenie młodych nacjonali-
stów wzrasta.
Jednak najważniejszą meto-
dą popularyzacji nacjonalizmu 
na Ukrainie są od kilku już lat  
imprezy masowe i kampanie 
sponsorowane przez samorządy 
opanowane przez nacjonalistów 
gloryfikujące m.in. ludzi odpo-
wiedzialnych za terroryzm w II 
RP i  ludobójstwo dokonane na 
ludności polskiej w czasie ostat-
niej wojny. Autorka spotkała się 
z licznymi gadżetami, które mają 
przybliżyć te postacie i ich poglą-
dy i działania zwykłym ludziom.
W propagowaniu ideologii OUN 
i UPA przodują przedstawiciele 
samorządów miast, które zostały 
opanowanie przez członków par-
tii nacjonalistycznych. Polskiego 
czytelnika poraża wykaz tema-
tów kampanii reklamowych za-
twierdzonych przez władze mia-
sta Lwowa w roku 2011.
Znajdziemy wśród nich upamięt-
nienia poświęcone Stefanowi 
Banderze, Romanowi Szuchewy-
czowi, Jewgenowi Konowalcowi, 
Mikołajowi Łemykowi ,Dywizji 
SS Galizien, OUN , UPA…
To co bulwersuje szczególnie to 
fakt, że w kwietniu 2009 roku 
we Lwowie partia „Swoboda” 
dzięki pomocy finansowej Ra-
tusza wystartowała z kampanią 
skierowana głównie do mło-
dzieży, promującą Waffen SS 
Dywizję Galizien. Robiła to pod 
hasłem „Oni bronili Ukrainy”. 
Takie tematy kampanii ulicz-
nych powinny budzić niepokój, 
gdyż dowodzą jak daleko po-
sunęła się już propaganda idei 
szowinizmu ukraińskiego i bez-
krytyczność jego odbiorców.. 
Jednak o wiele poważniejsze 
w skutkach niż plakatowanie 
miast i wsi jest masowe uczest-
niczenie głównie młodych ludzi 
w marszach i manifestacjach, 
na których głoszone są ofi-
cjalnie hasła szowinistyczne, 
antypolskie i rasistowskie: 29 
stycznia 2011 roku  we Lwowie 
odbył się marsz tysięcy dzieci i 
młodzieży niosącej emblematy 
„wolfsangel”, portrety bande-
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rowców, flagi banderowskie i 
pochodnie[. Na YOU_TUBE 
możemy obejrzeć szokujący 
odbiorców film z tego przemar-
szu. - Lachiw rizaty - UPA idee”
Podobną oprawę miał kolejny 
marsz nacjonalistów we Lwo-
wie, który  poświęcony był 68 
rocznicy utworzenia Dywizji SS 
Galizien i odbył  się  28 kwiet-
nia. W marszu uczestniczyło ok. 
700 osób, głównie uczniów szkół 
lwowskich. Marsz prowadził rad-
ny Lwowa Jurij Michalczyszyn. 
Rok wcześniej Dywizja SS była 
już upamiętniona podobnym 
marszem nazwanym „paradą wy-
szywanek” nazwana  tak od  ha-
ftów na koszulach  ukraińskich  
W czasie marszu roku 2011 
wznoszono hasła: „Galicja” – 
Dywizja bohaterów!”, „Melnyk, 
Bandera – Bohaterowie Ukrainy, 
„Szuchewycz, Bandera – Boha-
terowie Ukrainy!”, „Jedna rasa, 
jeden naród, jedna Ojczyzna!”, 
„Pamiętaj, cudzoziemcze, tutaj 
gospodarzem jest Ukrainiec!”, 
Bandera przyjdzie, zaprowadzi 
porządek!” i inne. 
Jak podkreślił w swoim ilustrowa-
nym bogato zdjęciami opracowa-
niu Mirosław Gilarski  ten marsz 
nacjonalistów był bardzo dobrze 
zorganizowany (podobnie jak po-
przednie). Była to manifestacja z 
bogatą, przemyślaną „oprawą”. 
Dziesiątki jednakowych flag z 
nazistowskim znakiem „wol-
fsangel” i identycznych tablic z 
emblematem esesmańskiej dywi-
zji Galizien (lew na niebieskim 
tle), niesionych przez młodzież 
dowodzą, że przedsięwzięcie to 
było bardzo kosztowne. 14 paź-
dziernika 2011 zwolennicy Ban-
dery i Szuchewycza maszerowali 
ulicami Kijowa i innych miast. 
Przedstawiciele WO „Swobo-
da”, Kun, UNA-UNSO domaga-
li się oficjalnego  uznania OUN 
i UPA, a dnia 14 października 
świętem państwowym- Dniem 
utworzenia UPA. Opis przebiegu 
manifestacji znaleźć można na 
stronach Towarzystwa Miłośni-
ków Lwowa i Kresów Południo-
wo-Wschodnich w Kędzierzynie 
Koźlu. Kolejny „Marsz Nacjona-
lizmu” odbył się we Lwowie 15 
października 2011. Był poświę-
cony 69 rocznicy Ukraińskiej 
Powstańczej Armii i 52 rocznicy 
śmierci przywódcy ukraińskich 
nacjonalistów (rewolucyjnym) 
Stepana Bandery. Akcję zorga-
nizowały  - Lwowska obwodowa 
organizacja społeczna „Patriota 
Ukrainy”, UNA-UNSO i KUN. 
Po marszu odbył się wiec, a na 
nim występowali przedstawiciele 
i liderzy organizacji nacjonali-
stycznych. W swoich wystąpie-
niach mówili, że żołnierze UPA 
ginęli nie za takie państwo, w 
którym żyjemy. Powiedzieli, że 
nacjonaliści będą nadal walczyć z 
wrogami, którzy rządzą Ukrainą. 
Akcja rozpoczęła się pod pomni-
kiem Stepana Bandery. Uczestni-
cy w pochodzie nieśli podobizna-
my Jewhena Konowalca, Stepana 
Bandery i Romana Szuchewycza. 
Skandowali patriotyczne hasła: 
„Chwała Ukrainie – bohaterom 
chwała”, „Chwała zwycięstwu 

– wodzowi chwała”, „Chwała 
nacji – Śmierć wrogom”, „Jedna 
rasa, jeden naród, jedna ojczyzna 
– to Ukraina”, „Pamiętaj, obcy, 
tu gospodarzem jest Ukrainiec”, 
„Rewolucja”, „Biały człowiek – 
Wielka Ukraina”, „OUN – UPA  
uznanie państwowe”, „Bandera 
przyjdzie, zaprowadzi porządek”, 
śpiewali też pieśni o treściach na-
cjonalistycznych.
W kolejnych obchodach gloryfi-
kujących rocznice urodzin Stepa-
na Bandery, do których doszło 1 
stycznia 2012 roku we Lwowie 
Oleh Pańkiewicz powrócił do po-
mysłu nadania imienia Bandery 
stadionowi i lotnisku we Lwo-
wie. Wtórował mu Michalczy-
szyn, nazwę Lwów chce zmienić 
na  „Miasto Bandery”. Przypomi-
na to do złudzenia czasy komu-
nistyczne, a nawet uwielbienie 
dla przywódców wyrażane przez 
społeczeństwo północnokoreań-
skie.
Partia „Swoboda” i pozosta-
łe nacjonalistyczne organizacje 
ukraińskie mają swoje zaplecze 
także wśród kibiców sportowych, 
a nawet zwykłych bojówkarzy. 
Nacjonaliści organizują dla nich 
specjalistyczne obozy treningo-
we. Bojówkarze to z reguły lu-
dzie bardzo młodzi. Jak ustalił 
Mirosław Gilarski są to najczę-
ściej nieletni, nawet poniżej 15 
roku życia i właśnie tacy  młodzi 
ludzie uczestniczą w „zadymach” 
szczególnie we Lwowie.
Nacjonaliści opanowali też sta-
diony piłkarskie. Przykładem 
może być umieszczenie na try-
bunach stadiony Karpat Lwów 
w czasie meczu z Szachtiarem 
Donieck potężnego portretu Ban-
dery, a na barierach napis „Ban-
derstadt” jako nową nazwa Lwo-
wa. Nacjonaliści podjęli też, na 
razie bez sukcesu próby nazwa-
nia lwowskiego stadionu na któ-
rym maja być rozgrywane mecze 
EURO 2012 imieniem Stepana 
Bandery. Próby przeciwstawie-
nia się kibicom- szowinistom na 
Ukrainie może stanowić zagroże-
nie dla zdrowia i życia. Przykła-
dem może być człowiek, który za 
usunięcie transparentu z portre-
tem Bandery ze stadionu został 
pobity i  pozbawionym pracy.
Ukraińską organizacją nacjo-
nalistyczną, która szykuje się 
do zakłócania przebiegu EURO 
2012 jest „Patriota Ukrainy”. In-
formacje ma ten temat możemy 
znaleźć na stronach tej mili mi-
litarystycznej organizacji[. Coraz 
więcej doniesień mówi o tym, że 
„zrywanie” meczy w trakcie mi-
strzostw na Ukrainie i w Polsce 
ma być zemstą za represjonowa-
nie aktywistów tej organizacji. 
Groźby te pojawiły się w refera-
cie lidera Oleha Odnorożenki. 
Z kolei kierownik kijowskiej or-
ganizacji „PU” Ewgenij Komis-
sar, występując na konferencji 
prasowej w dniu 29 grudnia 2011 
r., powiedział, że „represje” wo-
bec jego zwolenników są zwią-
zane właśnie z nadchodzącymi 
mistrzostwami.
Cytowany Komissar, poinformo-
wał wcześniej, że jeśli zatrzy-
mani wcześniej aktywiści „PU” 

zostaną skazani, to my „po prostu 
nie pozwolimy na przeprowadze-
nie mistrzostw tak, jak tego chce 
władza”. „To jest w istocie, nasze 
ultimatum” – dodał.
Niestety, wiele wskazuje na to, 
że członkowie tej organizacji 
zdolni są do dokonywania aktów 
przemocy, gdyż wielu liderów 
w tym Andrij Bielecki było za-
mieszanych w rozboje i napady 
z użyciem broni. Tematowi za-
grożeń na stadionach EURO na 
Ukrainie poświęcony jest też film 
zamieszczony na You Tube pt. 
EURO 2012 a polityka faszystów 
ukraińskich, który powstał dzięki 
współpracy polskich kibiców pił-
karskich i środowisk kresowych.

FAŁSZOWANIE HISTORII I 
ANTYPOLONIZM PREZEN-
TOWANY PRZEZ UKRAIŃ-
SKICH NACJONALISTÓW

W ideologii współczesnych 
ukraińskich nacjonalistów wy-
stępuje silny antypolonizm. 
Ustępuje on  jedynie wrogości 
do Rosji i Rosjan. Takie podej-
ście wpływa jednoznacznie na 
interpretację wspólnej histo-
rii i prowadzi do sabotowania 
uroczystości upamiętniają-
cych pomordowanych w czasie 
ostatniej wojny przez nacjona-
listyczne formacje ukraińskie 
Polaków w czasie ostatniej woj-
ny  czy odmawiania Polakom 
prawa do budowania pomni-
ków ofiar na Ukrainie. Wbrew 
oczywistym faktom zwolennicy 
„Swobody” obarczają Polaków 
nawet winą za masowe zbrod-
nie dokonane przez ukraiń-
skich nacjonalistów. 

Tak działo się na Wołyniu w 
roku 2008 ( w trakcie obcho-
dów 63 rocznicy Rzezi Wo-
łyńskich, tak w Tarnopolu w 
sierpniu 2009 roku, kiedy Rada 
Obwodu (odpowiednik naszego 
województwa) przyjęła z ini-
cjatywy nacjonalistycznej par-
tii „Swoboda” apel, w którym 
żądała przeprosin od Polski za 
„czystki etniczne” podczas II 
Wojny Światowej. Krytykuje 
też uchwałę Sejmu RP z 15 lipca 
w sprawie tragicznego losu Po-
laków na Kresach Wschodnich. 
Taką zmanipulowaną i fałszywą 
wiedzę o przeszłości przekazują 
nacjonaliści swojej młodzieży. 
Rodzi to i nieuchronnie będzie 
rodzić zadrażnienia w stosun-
kach polsko-ukraińskich.
Dnia 30 kwietnia 2011 roku w 
audycji Radia „Era” członek 
politrady „Swobody” Andrij 
Ilienko oświadczył, iż „Polaków 
trzeba tak samo nienawidzieć 
jak Moskali, bo przed II Woj-
ną Światową swoimi akcjami 
ludobójczymi chcieli zniszczyć 
Ukraińców, ale dzięki Banderze 
Polacy nie potrafili wymordować 
wszystkich Ukraińców w II RP”. 
Obiektem szczególnych zafał-
szowań są ludobójcze działa-
nia Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów i Ukraińskiej 
Powstańczej Armii wobec lud-
ności Polskiej (a także innych 
narodowości zamieszkujących 

Kresy II RP).  Wyjątkowo bo-
lesne dla strony Polskiej jest 
przerzucanie na Polaków od-
powiedzialności za przeprowa-
dzoną z niezwykłym okrucień-
stwem rzeź co najmniej 150 tys. 
polskich  cywilów najpierw na 
Wołyniu, potem Podolu, Pole-
siu, Lubelszczyźnie…
NIE DOPUŚCIĆ DO UJAW-
NIENIA PRAWDY - OSTRÓW-
KI I WOLA OSTROWECKA 
NA WOŁYNIU

Do skandalu doszło w czasie prac 
ekshumacyjnych prowadzonych 
w lecie 2011 Roku przez polskich 
archeologów w nieistniejących 
już polskich wsiach Wołynia, 
Ostrówki Wola Ostrowiecka. 
Większość ofiar ludobójstwa do-
konanego przez członków  OUN, 
UPA i miejscową ludność ukraiń-
ską to kobiety i dzieci, w sumie 
1080 osób. W jednym z odkry-
tych grobów znaleziono ponad 
230 ciał, w tym 100 dzieci do lat 
sześciu i 50 do lat 14. Reszta to 
kobiety i tylko kilku mężczyzn. 
Badania od początku odbywały 
się pod wielką presją nagonki 
prasowej ze strony nacjonalistów 
ukraińskich. Eskalacja wrogiej 
kampanii doprowadziła do na-
padu na archeologów i rozrzuca-
nia kompletowanych przez nich 
szczątków polskich ofiar przez 
członków „Swobody”.
W Hucie Pieniackiej , polskiej 
wsi  w powiecie lwowskim do-
szło w czasie ostatniej wojny 
do  straszliwej zbrodni. Niemal 
wszyscy jej mieszkańcy w liczbie 
1100 zostali bestialsko wymordo-
wani przez Oddziały SS-Galizien 
przy współudziale UPA i oko-
licznej ukraińskiej ludności. W 
roku 2010 w miejscu tym prezy-
denci Polski i Ukrainy odsłonili 
pomnik. Nie ma na nim napisu, 
kto był sprawcą mordu, a sama 
uroczystość była pikietowana 
przez ukraińskich nacjonalistów. 
Każda pielgrzymka rodzin po-
mordowanych do tego miejsca 
męczeństwa odbywa się dziś w 
atmosferze presji ze strony nacjo-
nalistów.  
Przewodniczy im najczęściej Ra-
tysław Nowożenec, były radny 
lwowskiej rady obwodowej lider 
partii „Swoboda”. Nacjonaliści 
ustawili też koło pomnika napi-
sy fałszujące historię tego miej-
sca[88].
Pomnik Romana Szuchewycza 
umieszczony na Polskiej szkole 
i pomnik profesorów lwowskich.
Faktem szczególnie perfidnym 
i bulwersującym Polaków jest 
umieszczenie na ścianie budyn-
ku szkoły polskiej we Lwowie 
popiersia Romana Szuchewycza, 
przywódcy UPA, który naka-
zywał podwładnym bezlitośnie 
mordować Polaków. Doszło też 
do profanacji pomnika polskich 
profesorów Lwowa na Wzgó-
rzach Wóleckich dokonanej 
przez nacjonalistów ukraińskich. 
Odsłonięcie 5 lipca 2011 roku 
nowego pomnika ku czci profe-
sorów lwowskich pomordowa-
nych w 1941 roku przez Niem-
ców i Ukraińców odbyło się w 
atmosferze skandalu. Prowoku-

jące stronę polską i aroganckie 
było wystąpienie radnego Olega 
Pankiewicza (Oleha Pańkewy-
cza) ze „Swobody”. Na pomniku 
nie umieszczono, podobnie jak 
w Hucie Pieniackiej  informacji, 
z czyjej ręki spotkała profeso-
rów śmierć i ani słowa o tym, że 
byli Polakami.  Oleh  Pańkiewicz 
za to zażądał na konferencji we 
Lwowie od władz polskich de-
montażu pomnika polskich ofiar 
ludobójstwa nacjonalistów ukra-
ińskich we Wrocławiu i nieuzna-
wania przez Sejm polski UPA za 
formację zbrodniczą.
Brak jednoznacznego potępienia 
przez stronę polską ludobójców 
i czystki etnicznej, która dopro-
wadziła do opuszczenia przez 
Polaków województw wschod-
nich, prowadzi tymczasem do tak 
kuriozalnych, ale równocześnie 
niebezpiecznych sytuacji, jak po-
jawianie się ze strony  organiza-
cji ukraińskich roszczeń „depor-
towanych z Polski Ukraińców” 
o odszkodowania materialne i 
moralne ze strony Polski. Plany 
nacjonalistów dotyczą podniesie-
nia tych roszczeń na fora między-
narodowe..

ROSZCZENIA TERYTO-
RIALNE WOBEC POLSKI

Coraz częściej na Ukrainie 
pojawiają się hasła  „zwro-
tu” Ukrainie „etnicznych ziem 
ukraińskich”.  Nawoływał do 
tego deputowany Rostysław 
Nowożeniec na wiecu poświę-
conym Dniu Jedności Ukrainy. 
Tak samo wypowiadał się Jurij 
Szuchewycz, syn komendanta 
Ukraińskiej Powstańczej Armii 
(UPA), Romana Szuchewycza. 
Oto ich wypowiedzi: – „Straci-
liśmy Łemkowszczyznę, Nadsa-
nie, Chełmszczyznę i Podlasie, 
które weszły w skład Polski…” 
– mówił na wiecu Nowożenec. 
[…]- „Jedności kraju jeszcze nie 
osiągnęliśmy, lecz powinniśmy 
do niej dążyć „- oświadczył No-
wożenec. – „To prawda: jeszcze 
nie wszystkie etniczne ziemie 
(ukraińskie) zostały zebrane w 
całość. Do prawdziwej jedności 
dojdziemy, kiedy zbierzemy te 
ziemie, które znajdują się jesz-
cze poza granicami Ukrainy”– 
powiedział Jurij Szuchewycz.  
Nowożenec przewodniczy fun-
dacji Ukraina-Ruś, która w 
roku 2010 wydała przewodnik 
po ukraińskich miejscach w 
Polsce. Znalazło się w nim m.in. 
twierdzenie, że poeta Juliusz 
Słowacki i królowie Zygmunt 
August oraz Stanisław August 
Poniatowski byli Ukraińcami, 
a także, że Kraków jest „staro-
ukraińskim grodem”.
O mentalności „imperialnej” 
nacjonalistów ukraińskich tak 
napisał na swoim blogu Euge-
niusz Lubański: „Na to, że po-
wiedziałem w pewnej dyskusji, 
iż Kraków to miasto polskie i 
królewskie jeden z banderow-
ców, który współtworzył „„Swo-
bodę”” we Lwowie powiedział, 
że myśmy za mało was Polaków 
wieszaliśmy. Właśnie z takimi 
banderowcami trzeba budo-
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wać wspólną przyszłość polsko-
-ukraińską”.

POLITYKA NACJONALI-
STÓW UKRAIŃSKICH SKIE-
ROWANA PRZECIW MNIEJ-
SZOŚCI NARODOWEJ POL-
SKIEJ.

Jednym z przykładów utrud-
nień, które spotykają polską 
mniejszość ze strony nacjona-
listów ukraińskich są losy pol-
skiego kościoła pod wezwaniem 
św. Marii Magdaleny we Lwo-
wie. Władze ukraińskie zamie-
niły kościół na salę koncertową 
i klub dla młodzieży. Polacy 
mieszkający we Lwowie bez-
skutecznie od 20 lat walczą o 
zwrot tej świątyni.
Szykany ze strony nacjonali-
stów dotknęły też parafii rzym-
skokatolickiej w Ostrogu (nie-
daleko Równego). 24 stycznia 
2012 roku zakłady energetycz-
ne z Ostroga na rozkaz władz 
miejskich uniemożliwiły działa-
nie dzwonów kościelnych, które 
drażniły nacjonalistów. Należą-
cy do „Swobody” mer Ostro-
ga Aleksandr Szyker wystąpił 
przeciwko lokalnym Polakom i   
dzwonom na „Anioł Pański” w 
ich kościele.
Podobnie uciążliwe są ciągnące 
się latami starania o Dom Pol-
ski we Lwowie, mimo że strona 
polska jednostronnie przekazała 
Związkowi Ukraińców w Pol-
sce ogromny Narodowy Dom w 
Przemyślu, od którego to posu-
nięcia strona ukraińska uzależ-
niała przekazanie Polakom nieru-
chomości we Lwowie.

Tymczasem organizacje nacjo-
nalistyczne nielegalnie przypisu-
jące sobie prawo bycia przedsta-
wicielami i wyrazicielami poglą-
dów całego narodu ukraińskiego 
prowadzą w Polsce aktywną poli-
tykę międzynarodową o nieusta-
nowieniu 11 lipca Dniem Pamię-
ci Męczeństwa Kresowian. Wielu 
Ukraińców niezgadzających się z 
działaniami ekstremalnej prawi-
cy i  takich partii jak „Swoboda” 
wyraźnie oczekuje wsparcia ze 
strony Polski. A co widzą? Pełną 
chęć do współpracy z radykałami 
ukraińskimi ze strony rad miej-
skich wielkich miast polskich, 
Wrocławia, Krakowa i Lublina.

NIELICZNI „SPRAWIEDLI-
WI”

Na Ukrainie, nawet zachodniej, 
pojawiają się autorzy, głównie 
intelektualiści, którzy starają się 
przeciwstawić mitologizowaniu 
tradycji OUN i UPA przez dzi-
siejszych ukraińskich skrajnych 
nacjonalistów, niekoniecznie 
przy tym reprezentują zwolenni-
ków Rosji. Podejmują dyskusję i 
polemiki z ideologami „Swobo-
dy” i innych nacjonalistycznych 
organizacji. Wypowiedzi niektó-
rych chciałabym zaprezentować].
Pierwszy z nich to Wasyl Rase-
wycz, autor wielu bardzo mą-
drych artykułów. W jednym z 
nich opublikowanym na portalu 
Zaxid.net, i cytowanym na pol-

skich portalach można znaleźć 
przenikliwą interpretację zacho-
wania naszych sąsiadów:

„[…] Współczesne społeczeń-
stwo ukraińskie nie wyróżnia 
się specjalną tolerancją wobec 
poglądów. Badania socjologicz-
ne uparcie pokazują wysoki po-
ziom ksenofobii wśród ludności 
ukraińskiej […]. Członkom WO 
„Swoboda” nie jest potrzebna 
harmonia między grupami et-
nicznymi we współczesnym spo-
łeczeństwie ukraińskim, im jest 
potrzebne ustawodawcze wzmoc-
nienie przywilejów z tytułu po-
siadania w żyłach ukraińskiej 
krwi, dlatego właśnie domagają 
się oni specjalnych przywilejów 
dla „„tytułowej”” nacji albo dla 
jakiegoś wyznania religijnego 
[…]”.

Drugim ukraińskim autorem, o 
którym chciałabym wspomnieć, 
jest Pawlo Zubjuk. Podjął on 
trudną polemikę z nacjonalista-
mi. W tekście pod znamiennym 
tytułem „Czy mamy prawo za-
bijać Polaków” próbuje on wyja-
śnić rodakom, co zdarzyło się na 
Wołyniu. Od początku zastrzega 
się:

„Oczywiście, zdaję sobie spra-
wę, że wielu czytelników na-
tychmiast uzna moje rozważania 
za zdradę. Zgodnie z ich logiką, 
prawda jest tylko jedna: Polacy to 
okupanci ciemiężyciele,  Ukraiń-
cy to niewinne ofiary, które miały 
prawo do obrony. Jakiekolwiek 
odchylenie, na milimetr w lewo 
lub w prawo od tej bezapelacyj-
nej prawdy — to „pełzanie przed 
polskimi sponsorami” i „narodo-
we samobiczowanie”. 
„Ach tak, jeszcze „tolerastja”. 
Termin ten, ukuty przez rosyj-
skich szowinistów, nasi „patrio-
ci” najbardziej ukochali i używa-
ją przy każdej okazji”.

Na końcu apeluje do rodaków:

„Spróbujmy nie myśleć szablo-
nowo, nazywajmy rzeczy po 
imieniu. Nie kreślmy obrazu są-
siednich narodów jako burżujów 
w cylindrach, panów z nahajka-
mi, katów z bałałajkami i tym 
podobnych. Nie wyobrażajmy 
sobie wszystkich ukraińskich or-
ganizacji, partii i instytucji woj-
skowych jako takich sobie niedo-
ścignionych, idealnych rycerzy 
bohaterów. Dostrzegajmy błędy 
zarówno w naszej przeszłości, jak 
i w naszej współczesności. Może 
wtedy w końcu nauczymy się 
wyciągać prawidłowe wniosek. I 
zdobędziemy prawo do ludzkiej 
przyszłości”.

Temat prześladowania niechęt-
nych „Swobodzie” naukowców i 
publicystów podjął w swoich tek-
stach Ostap Krywdyk. Pisał:

„Pierwszym zwiastunem dzia-
łań „Swobody” w stosunku do 
nowych przeciwników ideolo-
gicznych był nacisk na Ukraiński 
Uniwersytet Katolicki. Odmo-
wa Lwowskiej Rady Miejskiej, 

zdominowanej przez „Swobodę” 
zwolnienia Ukraińskiego Uniwer-
sytetu Katolickiego od podatku 
gruntowego nie jest przypadko-
wa Uniwersytet jest ideologiczną 
alternatywą dla radykałów. Tu, na 
przykład, pracuje jeden z konse-
kwentnych krytyków radykalne-
go nacjonalizmu Jarosław Hry-
cak. […] Drugą „jaskółką” stało 
się niedawne zwolnienie innego 
niewygodnego intelektualisty, 
aktywnego uczestnika procesu 
polsko-ukraińskiego pojednania 
Tarasa Woźniaka ze stanowiska 
szefa Departamentu Stosunków 
Międzynarodowych Lwowskiej 
Rady Miejskiej pod pretekstem 
„nieobecności”, „spóźnienia”. W 
sposób oczywisty redaktor czaso-
pisma „I” i moderator lwowskie-
go środowiska intelektualnego 
przeszkadzał „Swobodzie”, zaj-
mując dotychczasowe stanowi-
sko. W związku z tymi wydarze-
niami pojawiły się pewne pytania. 
Czy mamy bezczynnie czekać na 
zwolnienie z pracy następnych 
„nielojalnych” lwowskich dyrek-
torów szkół i muzeów? Jak za-
chowają się kontrolowane przez 
„Swobodę” lokalne rady miejskie 
w stosunku do dziennikarzy ga-
zet, którzy mają odmienne poglą-
dy?… Zwróćmy uwagę na słowa, 
śpiewane we Lwowie 11 kwietnia 
2011 roku przez protestujących 
przeciwko Janukowyczowi: „Na-
chtigall i Roland wojsko wyzwa-
lają kraj aryjski. Za kraj aryjski 
Ukrainę, będziemy walczyć aż do 
śmierci”. Te protesty organizo-
wała „Swoboda”.

Jeszcze ostrzejszą ocenę wysta-
wił ten autor całej partii „Swobo-
da”:

„Niezdolność do dialogu i ego-
izm, kategoryczność i samouwiel-
bienie, aktywne wykorzystanie 
„mowy nienawiści” składają się 
na styl tej partii. Idea skierowana 
na lumpen - proletariat nie jest w 
stanie systemowo konkurować w 
sferze budownictwa państwowe-
go, ponieważ nie może być pod-
stawą do praktycznej realizacji 
polityki (public policy).  
W czym „swobodowscy” pro-
pagandziści są lepsi od komuni-
stycznych? Drugi ważny element 
systemu gry „Swobody”  – to 
agresja, (która jest, jak wiadomo, 
drugą stroną strachu), i przemoc 
- jako zalecane i pożądane środki 
działania.

Gdy aktywiści „Swobody” skan-
dują hasło „Śmierć wrogom”- w 
jaki sposób oni zamierzają to re-
alizować? Na podstawie czyich 
decyzji i czy przewidziana jest in-
stancja apelacyjna? A może „nie 
ma osób niewinnych”? Jak to ha-
sło „Śmierć wrogom” ma się do 
skasowania kary śmierci w pań-
stwie ukraińskim i jej zniesienia 
w większości cywilizowanych 
krajów na świecie? 
Czy „Swoboda” zamierza prze-
kształcać się w rewolucyjny 
wojskowy sąd polowy i zastąpić 
sobą organa prawa i porządku pu-
blicznego? Władze chętnie zare-
agują na wybuchy przemocy wte-

dy nie tylko będą mogły dobrze 
przećwiczyć działania oddziałów 
„berkutowców”, ale także zwięk-
szyć swój autorytet w trakcie 
„przywracania porządku w imię 
demokracji”.” […] Etniczni 
Ukraińcy stanowią większość w 
swoim kraju i dlatego nie mają 
prawa uciekać się do ideologii i 
działań właściwych dla mniej-
szości narodowych. Właśnie oni 
mają obowiązek jednoczyć wo-
kół siebie inne mniejszości na-
rodowe Ukrainy, integrować je, 
prowadzić dialog z ich pamięcią 
historyczną, wypracowywać po-
kój społeczny i udoskonalać pań-
stwo. Partia „Swoboda” nie ma 
monopolu na nacjonalizm i ukra-
ińskie problemy. Ultragalicyjski 
swobodowski nacjonalizm jest 
zły i szkodliwy dla ukraińskiej 
sprawy w tym kształcie, w któ-
rym jest propagowany obecnie. 
Dlatego też sukces „„Swobody”” 
obecnie to klęska sprawy ukraiń-
skiej”.

PODSUMOWANIE

Wielu komentatorów sceny poli-
tycznej, głównie po stronie ukra-
ińskiej, zauważa, że rozwój ruchu 
nacjonalistycznego w archaicznej 
narodowo-socjalistycznej formie 
jest inspirowany i finansowany 
z zewnątrz. Mówi się o pienią-
dzach ze wschodniej Ukrainy lub 
nawet z państw ościennych. Są to 
jednak przypuszczenia i speku-
lacje, choć należy zauważyć, że 
przemawia za nimi analiza ko-
rzyści. Kto zatem jest głównym 
beneficjentem neobanderyzmu? 
Niektórzy komentatorzy podkre-
ślają, że Janukowycz doszedł do 
władzy i jest ją w stanie spra-
wować właśnie dzięki temu, że 
umiejętnie potrafi wykorzystać 
lęk Ukraińców przed neobande-
ryzmem. Dlatego go toleruje, a 
może nawet po cichu wspiera. 
Wydaje się też, że w dłuższej 
perspektywie geopolitycznej, ist-
nienie „Swobody” silnej formacji 
nacjonalistycznej na Zachodniej 
Ukrainie może być na rękę Ro-
sji. Zbliżenie z Unia Europejską  
może okazać się  trudne, a nawet 
niemożliwe  dla kraju w którym 
funkcjonują i sprawują władze na 
razie samorządową  partie i orga-
nizacje głoszące hasła szowini-
styczne i antydemokratyczne.
Działania władz w Kijowie nie są 
jednoznaczne. Z jednej strony de-
krety Juszczenki dotyczące nada-
nia Szuchewyczowi i Banderze 
tytułu bohaterów Ukrainy zostały 
uchylone, z drugiej strony  rośnie 
ilość pomników i upamiętnień ich 
imienia ,a Rada miejska w Łucku 
nadaje Banderze honorowe oby-
watelstwo tego miasta.  
Wasyl Rasewycz uważa, że jeżeli 
nacjonaliści ze „Swobody” real-
nie, a nie tylko werbalnie podąża-
ją drogą OUN i UPA, należy się 
spodziewać ofiar, zarówno wśród 
zwolenników liberalnego społe-
czeństwa obywatelskiego, jak i 
wśród samych liderów „Swobo-
dy”..
Badacze problematyki w tym 
Tadeusz Olszański dowodzą, że 
„Sukces „Swobody” i podobnych 

jej ugrupowań świadczy o rosną-
cym zapotrzebowaniu części spo-
łeczeństwa ukraińskiego na nową 
prawicę o charakterze antyde-
mokratycznym, ksenofobicznym 
oraz prosocjalnym i pronacjona-
listycznym. Dalszy wzrost jej po-
pularności może wywołać reakcję 
w postaci rozwoju i powstawania 
podobnych programowo ugrupo-
wań, nie odwołujących się do tra-
dycji ukraińskiego nacjonalizmu 
lub otwarcie mu wrogich .
Większość członków organizacji 
nacjonalistycznych to młodzież, 
która zawsze jawi się jako prota-
goniści buntu i rewolucji.  Ideolo-
gia ,którą serwują im przywódcy 
zawiera gloryfikację siły, prze-
mocy i ksenofobii .
Może to  prowadzić do  eskalacji  
napięcia we wzajemnych  stosun-
kach polsko- ukraińskich zarów-
no na poziomie samorządów jak 
i państw. Poważne obawy budzą 
między innymi groźby kierowane 
przez niektóre nacjonalistyczne 
organizacje  ukraińskie dotyczą-
ce przerywania meczy w czasie 
Euro 2012.    
Trzeba jednak mieć nadzieję, 
że obecne władze Ukrainy nie 
dopuszczą, by szowiniści mieli 
wpływ na politykę zagraniczną i 
przebieg  mistrzostw w piłce noż-
nej. Tymczasem strona polska, 
choćby w osobie jednego z głów-
nych komentatorów kwestii ukra-
ińskich, Piorta Maciążka, wyraża 
pełną optymizmu tezę:

„Od przeszło 350 lat w ukraiń-
skiej myśli politycznej dominuje 
przekonanie, że strategiczny wy-
bór gwarantujący własnego het-
mana (dziś: prezydenta) i zacho-
wanie majątków ziemskich przez 
starszyznę kozacką (obecnie: in-
teresy oligarchów) to jedyna wła-
ściwa droga dla Ukrainy. Ukra-
ińska klasa polityczna uważa, że 
lepiej jest trwać, niż reformować. 
A sensowne reformy nad Dnie-
prem można wprowadzić jedynie 
razem z UE […]”.
I dobrze, ale w tym scenariuszu 
autor nie uwzględnił, podobnie 
jak większość piszących o tym 
zagadnieniu Polaków, jednego: 
że po drodze mogą zdarzyć się 
rzeczy nieprzewidywalne i dużo, 
dużo zła…, że ono już czeka za-
klęte w tej strasznej ideologii, 
której głównym twórcą i symbo-
lem był i jest Doncow, przyczajo-
ne i gotowe do skoku…
Tekst napisany w roku 2012 
przedstawił warunki społecz-
no - polityczne w owym czasie. 
Moim zdaniem ideologia ban-
deryzmu na Ukrainie na dzień 
dzisiejszy nie tylko nie uległa 
zmianie, ale ten stan wyraźnie 
sprzyja historycznym zbrod-
niarzom, „bohaterom” Ukra-
iny.

Dokumenty, źródła, cytaty:

http://narodowikonserwatysci.
pl/2012/05/22/wspolczesny-
n a c j o n a l i z m - u k r a i n s k i - i -
jego-antypolski-charakter-
w - s w i e t l e - p r o g r a m o w -
partyjnych- i -wypowiedzi -
liderow/
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Pochodzący z Wołynia Iwan Mo-
rozowski – uczestnik rewolty na 
Majdanie i świadek masakry z 20 
lutego 2014 roku, podczas któ-
rej został ranny – potwierdził, 
że uczestnicy Majdanu posiadali 
broń palną i korzystali z niej. W 
tragicznych wydarzeniach z 20 
lutego 2014 roku brali udział snaj-
perzy, którzy strzelali zarówno do 
uczestników Majdanu, jak i do 
funkcjonariuszy milicyjnej for-
macji „Berkut”[1]. „Broń była i u 
nich, i u nas. (…) kostką brukową 
z automatami nie podyskutujesz. 
Broni było dość: u kogoś własna, 
komuś wydawali sami komendan-
ci. Automaty [broń automatyczną] 
i karabiny snajperskie dostawali 
tylko specjalnie wyszkoleni, któ-
rzy strzelali zza naszych pleców. 
Jak się okazało – nam w plecy” – 
powiedział Morozowski.

Takie oświadczenie Morozow-
skiego opublikował ukraiński por-
tal volynnews.com, należący do 
lokalnego oligarchy z klanu Ihora 
Kołomojskiego – jednego z głów-
nych organizatorów i sponsorów 
Majdanu, który następnie popadł 
w konflikt z Poroszenką i został 
przez niego odsunięty od władzy 
i wpływów. Morozowski powie-
dział także, że na Majdanie docho-
dziło do „podziału stref wpływów” 
i kradzieży środków finansowych.

„Usunąwszy od władzy jeden dyk-
tatorski reżim, wynieśliśmy do 
władzy inny” – stwierdził Moro-
zowski. Według jego relacji „ogień 
był z trzech stron. Oczywiście, 
strzelał Berkut, strzelali również 
protestujący, ale byli też tacy, któ-
rzy strzelali i do jednych i do dru-
gich – to fakt. Uwierzcie człowie-
kowi, który widział to na własne 
oczy”. Jeszcze bardziej ciekawe 
jest to, co Morozowski powiedział 
na temat zachowania milicji: „[jej] 
większa część podporządkowała 
się Janukowyczowi, ale byli tacy, 
którzy podporządkowali się opo-
zycji – i właśnie na nich spoczy-
wa odpowiedzialność za pierwsze 
ofiary na Majdanie. Mam na myśli 
Nihojana i [Michaiła] Żyzniew-
skiego”.

Odnośnie roli, jaką odegrali obec-
ny prezydent Proszenko i Andrij 
Parubij – obecny przewodniczący 
parlamentu Ukrainy, a wówczas 
„koordynator Samoobrony Maj-
danu” – Morozowski powiedział: 
„Wśród ludzi, którzy byli najbliżej 
ówczesnej opozycji mówiono o 
tym, że z Domu Związków Zawo-
dowych prowadzony był główny 
ostrzał przez snajperów Poro-
szenki-Parubija”. Ujawnił też, że 
funkcjonariusze „Berkutu”, ujęci 
przez „majdanowców”, zagadko-
wo zniknęli, a z głównej trybuny 
Majdanu przemawiali „specjalnie 
wyszkoleni ludzie”, którzy głosili 
„populistyczne hasła”.

Jego zdaniem „wszystko finanso-

wali zagraniczni inwestorzy” oraz 
oligarchowie ukraińscy, którzy 
przekazywali „olbrzymie kwoty”. 
Środki te miały później zostać 
zdefraudowane przez „Jaceniuka 
i kompanię”. „Wszystkie dowody 
rzeczowe szybko zniknęły, znik-
nęli berkutowcy, którzy strzelali, 
zniknęli snajperzy, nawet broni 
nie można znaleźć; w ciągu godzin 
ścięli drzewa, dzięki którym mogli 
wyznaczyć trajektorię lotu kul” – 
podsumował Morozowski.

To co powiedział nie jest żadną 
sensacją, chociażby w świetle 
tego, co ustalił dotychczas dr Iwan 
Kaczanowski z Kanady, wedle 
którego „była to operacja typu 
„false flag”, pod fałszywą flagą, 
przeprowadzona przez część przy-
wódców Majdanu ze stronnictw 
oligarchicznych i skrajnie prawi-
cowych. Jej celem było zabicie lu-
dzi stojących po tej samej stronie, 
którzy nie byli świadomi tego, że 
zginęli zastrzeleni przez własnych 
strzelców”[2]. Nie jest to też sen-
sacją w świetle informacji przeka-
zanych dotychczas przez innych 
świadków, np. uczestnika Majdanu 
Iwana Bubenczuka, który potwier-
dził, że strzelał 20 lutego 2014 
roku do „Berkutu”[3], anonimo-
wego uczestnika Majdanu, który 
powiedział o tym samym BBC[4], 
dziennikarzy śledczych „Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung”, którzy 
w dwóch oddzielnych śledztwach 
ustalili, że „opozycyjni demon-
stranci na kijowskim Majdanie 
strzelali do milicji 20 lutego 2014 
roku, co było preludium do masa-
kry”[5], byłego szefa administracji 
prezydenckiej Andrija Klujewa i 
byłego premiera Mykoły Azaro-
wa, którzy twierdzą, że dysponują 
protokołem przesłuchania gruziń-
skiego snajpera strzelającego na 
Majdanie rankiem 20 lutego 2014 
roku[6], rannego uczestnika Maj-
danu Pawło Onufrijiwa, który ze-
znał, że strzelało do niego dwóch 
snajperów z Hotelu „Ukraina” 
oraz Pałacu Październikowego, 
po drugiej stronie ulicy Instytuc-
kiej[7], rannego uczestnika Maj-
danu Światosława Kolesznikowa, 
który zeznał, że postrzelił go snaj-
per z okna Hotelu „Ukraina”[8], 
dowodów ukraińskiej prokuratury 
potwierdzających, że uczestniczą-
cy w protestach na Majdanie Po-
lak Leonid Polański został zabity 
przez snajpera z Hotelu „Ukra-
ina”[9] oraz ustaleń zastępcy szefa 
Departamentu Śledczego MSW 
Ukrainy Witalija Sakala, który w 
styczniu 2015 roku ujawnił, że 
„ukraińska milicja nie dysponuje 
takimi rodzajami broni jak te, z 
których oddano śmiertelne strzały 
[na Majdanie]”[10].

O tym, że w masakrę sprzed trzech 
lat na Majdanie byli zaangażo-
wani „ludzie, którzy dziś są przy 
władzy” – czyli Poroszenko i jego 
otoczenie – powiedziała niedawno 
otwarcie na antenie telewizji „112 

Ukraina” wiceprzewodnicząca 
parlamentu ukraińskiego Oksana 
Syrojid[11].

W świetle tych i innych dowo-
dów jest od dawna oczywiste, że 
masakra na Majdanie 20 lutego 
2014 roku – po której prezydent 
Janukowycz musiał ustąpić ze sta-
nowiska, zmuszony do tego przez 
zachodnie rządy i zszokowaną 
międzynarodową opinię publiczną 
– nie była dziełem funkcjonariuszy 
formacji milicyjnej „Berkut” i nie 
została dokonana na rozkaz pre-
zydenta Janukowycza. Zbrodnia 
ta była dziełem oligarchów Poro-
szenki i Kołomojskiego, którzy 
finansowali i organizowali pucz na 
Majdanie oraz doszli do władzy w 
jego następstwie.

Nie jest to natomiast oczywiste 
dla polskiej opinii publicznej, 
przed którą powyższe informa-
cje są ukrywane przez tzw. media 
głównego nurtu i która jest przez 
te media regularnie okłamywa-
na co do charakteru wydarzeń na 
Ukrainie – zarówno puczu z 2014 
roku, wojny domowej w Donba-
sie, stopnia gloryfikacji bandery-
zmu na pomajdanowej Ukrainie 
oraz rzeczywistego (tj. skorumpo-
wanego i przestępczego) oblicza 
pomajdanowych ekip rządzących. 
Przed polską opinią publiczną 
ukrywa się nawet to, że udział 
tajemniczych snajperów w masa-
krze z 20 lutego 2014 roku został 
potwierdzony przez ukraińską 
prokuraturę, a dowody w tej spra-
wie dopuszczone w toczącym się 
obecnie w Kijowie postępowaniu 
sądowym. Polska opinia publicz-
na jest systematycznie karmiona 
kłamstwami i bzdurami na temat 
„rewolucji godności”, rzekomego 
demokratycznego charakteru tego 
przewrotu, rzekomego demokra-
tycznego oblicza pomajdanowej 
Ukrainy, rzekomej „agresji rosyj-
skiej” wobec Ukrainy itd.

Doniosłą rolę w dezinformowaniu 
opinii publicznej w Polsce odgry-
wają czołowi polscy politycy, dla 
których Poroszenko jest nie tylko 
partnerem politycznym, ale wzo-
rem demokratycznego przywód-
cy, przeciwstawianym Putinowi 
i którzy poprzez różne gesty i za-
chowania manifestują poparcie dla 
kłamstw pomajdanowego reżimu 
oraz legitymizują go. Mam tutaj 
na myśli chociażby manifesta-
cyjne składanie kwiatów pod po-
mnikiem „Niebiańskiej Sotni” w 
Kijowie (czyli ofiar masakry z 20 
lutego 2014 roku, zabitych niby 
przez „Berkut”) przez prezydenta 
Dudę i innych oficjeli polskich.

24 lutego br. Jan Piekło – amba-
sador Polski na Ukrainie, chociaż 
bardziej zasadne byłoby powie-
dzieć, że polski ambasador Ukra-
iny w Kijowie – następująco sko-
mentował niedawną wypowiedź 
prezesa PiS, w której ten stwier-

dził, że z Banderą Ukraina do Eu-
ropy nie wejdzie: „To historia. Hi-
storia jest ważna dla Polaków i dla 
Ukraińców. Ale jest też przyszłość, 
a przyszłość jest ważniejsza. Musi-
my myśleć o przyszłości. Kaczyń-
ski też myśli o przyszłości. Wielu 
już, na pewno, zapomniało, jak 
on podczas Rewolucji Godności 
był na Majdanie i krzyczał „Sława 
Ukrainie!”. To jaskrawy przykład 
tego, że jest nastawiony proukra-
ińsko, a nie odwrotnie”[12]. Piekło 
dodał też, że gloryfikacja Stepana 
Bandery na Ukrainie na pewno nie 
wpłynie na relacje obu państw.

Nie wpłynie… No proszę. Cieka-
we, że postsolidarnościowe elity 
polityczne nie myślą tak przyszło-
ściowo w kontekście trudnej histo-
rii o stosunkach polsko-rosyjskich, 
gdzie ciągle wysuwają jakieś pre-
tensje historyczne mimo, że w Ro-
sji nie są gloryfikowani ani Stalin, 
ani Beria, ani NKWD, a władze ro-
syjskie wielokrotnie przepraszały 
za zbrodnię katyńską i pozwoliły 
na jej godne upamiętnienie, czego 
nie można powiedzieć o upamięt-
nieniu (a właściwie jego braku) lu-
dobójstwa wołyńsko-małopolskie-
go na Ukrainie. Nikt w tych elitach 
nie zastanawia się nad tym jak taka 
dychotomia w traktowaniu trudnej 
historii odnośnie Rosji i Ukrainy 
jest postrzegana i oceniana już nie 
tyle na Kremlu, co wśród narodu 
rosyjskiego. Nie mówiąc już, żeby 
w gronie owych elit ktoś odczuwał 
wstyd z tego powodu, bo wstydu 
nie czują one nawet wobec wła-
snego narodu.

Polityka uprawiana przez postso-
lidarnościowe elity na kierunku 
ukraińskim, a szerzej wschodnim, 
dowodzi tylko, że w stosunku do 
tych elit zostały w pełni zreali-
zowane postanowienia uchwały 
Krajowego Prowidu Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów z 22 
czerwca 1990 roku, gdzie m.in. 
czytamy: „należy przenikać do 
polskich organizacji tam, gdzie 
jest to możliwe i lansować nasz 
punkt widzenia cierpliwie ale 
uparcie, zyskiwać zwolenników 
wśród Polaków, a tam, gdzie to 
najbardziej celowe, nie żałować 
środków z Funduszu Wyzwole-
nia Ukrainy. Kupować audycje 
w polskim radiu oraz miejsca w 
polskich gazetach. Wchodzić do 
polskich zespołów redakcyjnych. 
Dyskusje prowadzić w duchu he-
roizmu UPA (…) należy popie-
rać w Polsce wszystkimi siłami 
wszystko co ma posmak antyro-
syjski. Katyń, wywózki na Sybir, 
zbrodnie NKWD i UB. Taki stan 
rzeczy odwraca uwagę Polaków 
od UPA, którą polscy komuniści 
przedstawili narodowi polskiemu 
kłamliwie nie jako zbrojny ruch 
narodowo-wyzwoleńczy, lecz jako 
bandy. Podkreślać z całą mocą, że 
pełne wyzwolenie Polski nie jest 
możliwe bez samostijnej Ukrainy 
(…). Oznacza to pełne zaufanie 
Polaków do antymoskiewskiej po-
lityki Ukraińców, pozwoli na ich 
zupełny bezkrytycyzm i na pełne 
ich zaangażowanie po naszej stro-
nie. Zaangażowanie to ma pomóc 
do umocnienia pozycji Ukrainy 

i osłabienia Polski, co pozwoli w 
przyszłości podporządkować pań-
stwo polskie ukraińskim interesom 
narodowym”[13].

Taka jest gorzka prawda.

[1] „Uczestnik Majdanu potwier-
dza: mieliśmy broń, snajperzy 
strzelali do protestujących”, www.
kresy.pl, 24.02.2017.

[2] Dr Kaczanowski dla Kresów.
pl: masakra na Majdanie była 
operacją typu „false flag”, www.
kresy.pl, 8.03.2016; „Nowa ana-
liza dr. Iwana Kaczanowskiego: 
większość zabitych na Majdanie to 
ofiary uzbrojonych aktywistów”, 
www.kresy.pl, 23.02.2015; „Kto 
odpowiada za masakrę na Majda-
nie? Publikujemy cały raport dra 
Kaczanowskiego”, www.kresy.pl, 
28.10.2014.

[3] „Aktywista Euromajdanu dla 
portalu Bird In Flight: strzelałem 
do Berkutu na Majdanie”, www.
kresy.pl, 19.02.2016; „Strze-
lec z Majdanu w filmie doku-
mentalnym: zastrzeliłem dwóch 
berkutowców”, www.kresy.pl, 
20.02.2016.

[4] „BBC ujawnia świadectwo 
snajpera, który strzelał do mili-
cjantów na Majdanie”, www.kre-
sy.pl, 15.02.2015.

[5] „Frankfurter Allgemeine Ze-
itung ujawnia przyczyny masa-
kry na Majdanie”, www.kresy.pl, 
18.02.2015.

[6] „Byli współpracownicy Ja-
nukowycza: na Majdanie strzelał 
gruziński snajper”, www.kresy.pl, 
30.11.2016.

[7] „Zeznania kolejnego świadka 
potwierdzają obecność strzelców 
w Hotelu Ukraina podczas masa-
kry na Majdanie”, www.kresy.pl, 
12.11.2016.

[8] „Ukraina: nowe dowody na 
obecność snajperów w Hotelu 
Ukraina podczas masakry na Maj-
danie”, www.kresy.pl, 5.11.2016.

[9] „Polak zastrzelony z Hotelu 
Ukraina – nowe dowody ujawnio-
ne w procesie ws. masakry na Maj-
danie”, www.kresy.pl, 4.10.2016.

[10] „Śledczy z ukraińskiego 
MSW: pierwsze ofiary majdanu 
nie zginęły z rąk milicji”, www.
kresy.pl, 26.01.2015.

[11] „Wiceszefowa ukraińskiego 
parlamentu: przedstawiciele władz 
mogli być zamieszani w masa-
krę na Majdanie”, www.kresy.pl, 
25.02.2017.

[12] „Polski ambasador w Kijowie 
bagatelizuje gloryfikację Bande-
ry na Ukrainie”, www.kresy.pl, 
24.02.2017.

[13] Cyt. za: W. Poliszczuk, 
„Gorzka prawda – zbrodniczość 
OUN-UPA”, Toronto 1995, s. 372-
379.
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Gdzie słomka a gdzie belka
Bożena Ratter
Wysłuchałam rozmowy Witolda 
Gadowskiego z ks. Tadeuszem 
Isakowiczem -Zaleskim, dr An-
drzejem Szeptyckim (foto poni-
żej) i Rafałem Dzięciołowskim. 
Niepoważne argumenty dr An-
drzeja Szeptyckiego począwszy 
od jego oceny, iż działanie anty-
polskie w postaci zburzenia po-
mnika w Hucie Pieniackiej jest  
prowokacją agenta sowieckie-
go zmusza mnie do zadania py-
tania. Od kilkudziesięciu lat 
znamy antypolską politykę na 
Ukrainie, podaję przykłady: 
 
-antypolski jest marsz 1 stycz-
nia 2017r ku czci Bandery ulica-
mi Kijowa, Lwowa i Zaporoża 
-antypolskie jest nazywanie ulic 
miast nazwiskami morderców 
z OUN UPA (Szymon Wiesen-
thal wysyłał protestu do rzą-
du Ukrainy już wiele lat temu. 
On również ścigał 230 ukraiń-
skich oficerów jako zbrodnia-
rzy wojennych winnych shoah) 
-antypolskie jest stawianie pomni-
ków Banderze i innym bohaterom 
w miastach i wsiach  -antypolskie 
jest usuwanie śladów poprzez 
zmiany nazwy miejscowości by 
utrudniać dostęp Polakom  poszu-
kującym kości swoich bliskich 
-antypolskie jest usuwanie śla-
dów polskich na budynkach 
Lwowa by ukryć fakt iż stawiali 
je Polacy (w tym spolszczeni Ży-
dzi, Niemcy, Czesi, Węgrzy itp.) 
 
-antypolskie jest usuwanie śla-

dów polskości z zabytkowych, 
budowanych przez Polaków 
obiektów, które Ukraina zaanek-
towała i wykorzystuje do dzisiaj 
 
-antypolskie jest usuwanie śladów 
polskości w zabytkowych ko-
ściołach i  na kościołach polskich 
przejętych przez kościół ukraiński 
 
-antypolski jest brak zwrotu obiek-
tów sakralnych katolickiej mniej-
szości  polskiej choć ochoczo 
są zwracane innym wyznaniom 
 
-antypolski jest nacisk by Msze 
św. dla mniejszości polskiej odpra-
wiane  były w języku ukraińskim. 
Odmawia się Polakom, którzy 
za przysłowiowy  wdowi grosz 
odnowili kościoły lub wybudo-
wali Mszy św. w języku polskim 
 
-antypolskie jest przechowywanie 
archiwum polskiego w warunkach 
, które powodują ich niszczenie 
i gdy władze Ukrainy zechcą je 
oddać okażą się bezużyteczne 
 
-antypolski jest brak polskiego 
języka w opisie obiektów muze-
alnych, które były tworzone i na-
bywane przez Polaków mieszka-
jących do wojny na terenie Ukra-
iny, zwłaszcza w Muzeum króla 
polskiego, Jana III Sobieskiego 
 
-antypolski jest brak informacji w 
polskich muzeach o tym, iż stwo-
rzyli je Polacy a Ukraina zaanek-
towała po wypędzeniu Polaków 

-antypolski jest napisu na pomni-
ku profesorów lwowskich za-
mordowanych przez Niemców 
iż byli to profesorowie polscy 
 
-antypolskie jest wymazanie 
na pomnikach orląt lwowskich 
„zginęli w obronie ojczyzny” 
 
-antypolskie jest usuwanie pomni-
ków i tablic z napisami z polskich 
nagrobków i wykorzystywanie 
ich do pochówku osób innych 
 
-antypolskie jest niszczenie 
grobów na starych cmenta-
rzach polskich i ukrywanie ich 
pod zarastającą roślinnością 
 
-antypolska jest odmowa rząd 
Ukrainy (oficjalnie) Polakom 
prawa do stawiania pomników 
ofiarom ludobójstwa na Kresach 
w tysiącach wsi usuniętych bez 
śladu z powierzchni ziemi. Dzię-
ki cierpliwym działaniom potom-
ków i zawieranym po wielu latach 
układom z lokalnymi władzami 
i mieszkańcami (często opłaca-
nymi, korupcja na Ukrainie pa-
nuje na wszystkich szczeblach 
władzy) udaje się odnaleźć, eks-
humować i pochować niektóre i 
w nielicznych miejscach szcząt-
ki zamordowanych. Nie jest to  
realizacja projektu rządu Ukrainy 
czy rządu Polski. Pomniki stawia-
ne są za własne pieniądze, tzw. 
wdowi grosz poszkodowanych. 
 
-antypolskie jest odmawianie 
wskazywania miejsc gdzie mogą 
znajdować się szczątki pomor-
dowanych. Atmosfera jest taka, 
że Ukrainiec, który chce pomóc 
i robi wywiad wśród sąsiadów 
musi ukryć fakt, iż dowiaduje się 
o miejsce zbrodni dla Polaków. 
 
-antypolskie jest zakłócanie 
uroczystości przy pomnikach. 
 
Jeśli to wszystko jest dziełem agen-
tów sowieckich to czy na Ukra-
inie mieszkają jeszcze Ukraińcy? 
 

Andrzej Szeptycki ustosunkował 
się w rozmowie do uwagi ks. Ta-
deusza Isakowicza-Zaleskiego: 
 
„ksiądz powiedział ,że Ukraina jest 
targana wewnętrznymi sprzeczno-
ściami, myślę, że to samo można 
powiedzieć, zwłaszcza jak się po-
czyta zachodnie media, o Polsce. 
Nawet to dzisiaj czytałem o Stanach  
Zjednoczonych. Może więc ży-
jemy w takich czasach iż sta-
bilność się skończyła ”. Może 
i można powiedzieć ale jest 
to tylko oznaką arogancji.  
To nie Ukraina dała Polsce 300 mi-
lionów zł na odbudowę infrastruk-
tury, to nie Ukraina dała Polsce 20 
milionów na współpracę gospodar-
czą, to nie ukraińscy przedsiębior-
cy wspierają Polaków zatrudniając 
ich u siebie, to nie Ukraina przy-
jęła 2 miliony Polaków zapew-
niając wysokie stypendia dla stu-
dentów, 500+ na dzieci, pracę na 
warunkach lepszych niż Polakom 
(sprzątająca Ukrainka u malarza 
zarabia 18 zł na godzinę), to nie 
Polacy cisną się drzwiami i okna-
mi do Ukrainy uciekając przed 
nędzą spowodowaną korupcją i 
cwaniactwem oligarchów wspie-
ranych rosyjskimi agentami. To  
nie Ukraina płaci mniejszości 
narodowej polskiej 1,5 milio-
na złotych na działania kultu-
ralne, to nie Ukraina przyjęła 
w skład parlamentu mniejszość 
polską w wymiarze, pozwalają-
cym jej na stawianie warunków. 
Tymczasem z Warszawy co ty-
dzień sympatyk Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Drohobyckiej , 
emeryt również w wieku zaawan-
sowanym, wysyła paczki żywno-
ściowe z wędliną i serem żółtym, 
których to produktów Polacy nie 
są w stanie sobie kupić za 150 zł 
emerytury, paczki z budyniem, 
kisielem do czterech Polaków ze 
Stanisławowa, swoich dawnych 
sąsiadów. Starych, opuszczonych 
i wymagających opieki. Ich nie 
stać na płacenie Ukraince 4000 zł 
miesięcznie za opiekę co czynią 
bogaci Warszawiacy. W Droho-

byczu 2 starych, schorowanych 
Polaków mieszka bez światła i 
gazu bo nie stać ich na opłacenie. 
 
To jest ta słomka w oku Andrzeja 
Szeptyckiego, belką zaś dewasta-
cja ukraińskich cmentarzy w Pol-
sce . Nie wiem, które cmentarze 
miał na myśli dr Andrzej Szep-
tycki , jeśli mowa o grobach ban-
derowców, którzy palili polskie 
wsie i ich mieszkańców po II woj-
nie światowej do czasu Operacji  
Wisła, która była jedyną skuteczną 
operacją wojskową ratującą lud-
ność polską przed oprawcami to 
może warto przenieść je na teren 
Ukrainy gdzie z dnia na dzień wzra-
sta kult banderowców. Banderow-
cy wymordowali 130 000 , kobiet, 
starców, dzieci, resztę wypędzili 
zagarniając ich wielowiekowy ma-
jątek i ziemię, zagarniając nasz ma-
jątek narodowy w postaci kultury,  
sztuki, architektury, gospodarki, 
biznesu, majątku kościelnego, 
szpitali, uzdrowisk, ochronek, 
szkół, klasztorów itp. To my po 
wojnie odbudowywaliśmy spusto-
szoną Polskę, do tej zniszczonej 
Polski uciekała spod noża sąsiada 
ludność wsi polskich. I działo się 
to w czasie, gdy Niemcy i Rosja-
nie mordowali Polaków w obozach 
koncentracyjnych, zsyłali na robo-
ty i do ciężkich łagrów na bezkresy 
Rosji. Gdy bandy banderowców 
mordowały ludność na terenie 
Polski , władze komunistyczne 
sterowane przez sowietów sto-
sowały represje wobec żołnierzy 
polskich. Wraz z przesuwającym 
się frontem armii bolszewickiej 
zesłano do łagrów z terenów lu-
belszczyzny i podkarpacia 50 000 
żołnierzy Armii Krajowej, pod-
czas przesuwania się frontu na za-
chód zesłano dodatkowo 100 000  
żołnierzy Armii Krajo-
wej (Konferencja Nauko-
wa IPN Sprzeczne narracje.  
Historia Polski powojennej, dr To-
masz Łabuszewski). Nie mieli nad 
nimi litości ideolodzy Doncowa. 
 
Bożena Ratter
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26.  02. 2017 r., jak podały me-
dia w kraju i za granicą, odbyły 
się już kolejne „Biegi Tropem 
Niezłomnych”. Parlament polski  
kilka lat temu ustanowił  święto 
„Niezłomnych”, wokół które-
go ciągle jednak są spory, że nie 
wszyscy z wymienianych na nie 
zasługują. Spory trwają a tymcza-
sem zapomina się o dziesiątkach 
prawdziwych bohaterów spoczy-
wających w bezimiennych mogi-
łach i często pod płotem. Trzeba 
by wielkiej pracy badawczej by 
oddać honor wszystkim którzy 
na to zasługują, ale na to się nie 
zanosi, bo we wszystkim bierze 
udział polityka, a ta nie służy 
historii. Kogo, poza rodziną i ja-
kimś pasjonatem historii, może 
obchodzić np. niespełna 23 letnia 
sanitariuszka z 27 WDP AK, któ-
rą rozstrzelało UB na Zamku w 
Lublinie? Zapomniano przecież 
o całej dywizji która rozpoczęła 
Akcję „Burza” w okupowanej 
Polsce. 

Zofia  Leszczyńska, kustosz pa-
mięci narodowej, historyk badają-
cy zbrodnie sądowe komunistycz-
nej władzy, ustaliła, że jednym z 
dwóch pierwszych straconych 
ma Zamku w Lublinie, w listo-
padzie 1944 r. był żołnierz 27 
WDP AK - Stanisław Gadzała 
ps. „Marzec” (według spisów dy-
wizyjnych ps. „Wilk” - 1/43). 

Taki sam los spotkał w/w sanita-
riuszkę ps. „Wdowa” z 27 Wo-
łyńskiej Dywizji AK. Kazimiera 
Garbowska ( z d. Gutkowska)  
urodziła się w Siedlisku pod Hutą 
Stepańską. 

Jak opowiada Lidia Gutkowska 
- Dziwak, jej bratanica, która od 
lat usiłuje ustalić tragiczne losy 
Kazimiery, nie jest to takie proste. 
Wiadomo, że Kazimiera Gutkow-
ska w 1942 r. wyszła za mąż za 
Edwarda Garbowskiego, którego 
pół roku po ślubie zamordowali 
bandyci ukraińscy. Oni też spalili 

rodzinną wieś Siedliska. W tej sy-
tuacji, jak usłyszała o powstaniu 
w Perespie k/Wydymera oddziału 
partyzanckiego zorganizowanego 
przez “Bombę” (kpt. Władysła-
wa  Kochańskiego), zgłosiła się 
jako sanitariuszka przyjmując 
pseudonim “Wdowa”. Faktycz-
nie miała jeszcze przedwojenne 

przeszkolenie medyczne. Znana 
z odwagi i zaangażowania brała 
udział nie tylko w akcjach bojo-
wych ale i opiece nad rannymi. W 
końcu roku 1943 oddział ruszył 
na koncentrację oddziałów party-
zanckich w powiecie kowelskim. 
Po drodze jednak doszło do dra-
matycznego porwania przez so-
wietów dowódcy oddziału, czyli 
“Bomby” i zamordowania kilku 
partyzantów z jego asysty. Mimo 
tego oddział szedł dalej, z posto-
jem w okolicy Przebraża, spo-
wodowanego epidemią tyfusu. 
Mimo wszystko oddział “Bom-
by” dotarł na koncentrację i został 
włączony do I batalionu 45 pułku 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. 
Sanitariuszka “Wdowa” przeszła 
cały szlak bojowy dywizji aż do 
rozbrojenia przez sowietów w 
dniu 26 lipca 1944 r. w Skrobowie 
k/Lubartowa. 

Niestety nieznane są losy wielu 
żołnierzy 27 WDP AK, potrakto-
wanych przez sowietów i nową 
władze komunistyczną PRL-
-u jako wrogów nowego ustro-
ju. Nie mniej jednak wiemy, że 
wielu z nich, tak jak Włady-
sław Kobylański ps. „Jerzyk” 
z oddziału „Bomby” , a później 
oddziału Leona Taraszkiewicza 
„Jastrzębia” z WIN - u ( pisze o 
tym w swojej książce «W szpo-
nach trzech wrogów») znalazło 
się w więzieniu na Zamku lubel-

skim. W lutym 1945 r. wspomina, 
że zobaczył Kazię pracującą na 
UB, przez którą przesłał wiado-
mość o zdradzie do kolegów z 
konspiracji. Według niego Kazia 
wykonała zadanie, ale wpadła w 
ręce UB. Odszukany w archiwach 
przez Zofię Leszczyńską protokół 
wykonania wyroku śmierci jest je-
dynym śladem tragicznych losów 
tej niespełna 23 letniej żołnierki. 
Czytając sentencję wyroku należy 
sądzić, że powierzoną przez Ko-
bylańskiego misję wykonała. Ka-
zimiera Gutkowska pracowała na 
UB jako telefonistka. Nie udało 
się ustalić na czyje polecenie pod-
jęła tą pracę i jakie wiadomości 
przekazywała konspiracji i dalej 
rządowi w Londynie. Nie można 
zweryfikować informacji, mówi 
Lidia Gutkowska - Dziwak, że w 
maju 1945 r. Kazia razem z plut. 
Alojzym Grochowskim, również 
Wołyniakiem, który był wartow-
nikiem w WUB, uciekają z Lu-
blina do Uścimowa. 25 czerwca 
zostają aresztowani, a 10 lipca 
Wojskowy Sąd Okręgowy wy-
daje wyrok śmierci. 13 lipca 
Kazimiera Gutkowska i Alojzy 
Grochowski (24 lata) zostają 
zamordowani  w podziemiach 
Zamku Lubelskiego. Rodziny 
nie poinformowano ani o procesie 
ani o wykonaniu wyroku. Ciała 
pogrzebano w bezimiennej mogi-
le na cmentarzu przy ul. Unickiej 
w Lublinie, aby nie było żadnego 

Na Tropie „Niezłomnych”  
z 27 WDP AK
Bogusław Szarwiło

/ Na zdjęciu od prawej: Romualda Gutkowska (młodsza siostra), Kazimiera Garbowska (pośrodku), Edward Gutkowski (starszy brat) 
(FOT. ARCH.)

/ Jastrzab_rozkaz_15_05_45
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śladu. Nie pomogły starania mat-
ki w czasach PRL-u, by zrehabi-
litować  córkę, która walczyła za 
swój kraj w dywizji najdłużej to-
czącej boje w ramach Akcji „Bu-
rza”. Dopiero dzięki pracy Zofii 
Leszczyńskiej, część historia 
śmierci Kazimiery Gutkowskiej 
- Karbowskiej stała się jawna, ale 

czy dziś ktoś był na jej grobie?  
Adam Kruczek w Naszym Dzien-
niku z 2013 r napisał artykuł tytu-
łując go  „ Nie zasłużyła na taką 
śmierć”. Przywołując dokumenty 
ujawnił nazwiska ludzi, sędziów, 
ławników  którzy wydali ten ha-
niebny wyrok.  Być może jeszcze 
niektórzy żyją, zastanawiam się 

czy mogą spokojnie spać?  

Na Gdańskim Zabytkowym 
Cmentarzu Srebrzysko, znajduje 
się grób z napisem płk. AK Wła-
dysław Czermiński ps. „Jastrząb”. 
Rzadko kto ten grób odwiedza, bo 
bliska rodzina daleko, a zwykli 
mieszkańcy nawet nie wiedzą kto 

to był? W Gdańsku jest nawet uli-
ca im. Władysława Czermińskie-
go , ale gdyby tak zapytać prze-
chodniów, to prawdopodobnie nie 
wiedzieli by kim tak naprawdę 
był patron tej części miasta.. Do 
pseudonimu „Jastrząb” z 27 WDP 
AK należało by dopisać jeszcze 
jeden „Stal”.  Po zdradzieckim 

rozbrojeniu 27 WDP AK przez 
sowietów, „Jastrząb”  nie złożył 
broni. Na Wołyniu dzięki jego 
działaniom udało się uratować kil-
ka tysięcy polskich mieszkańców 
wsi w ośrodku samoobrony za-
smyckiej. Jako twórca i dowódca 
jednego z pierwszych oddziałów 
partyzanckich AK zaskarbił sobie 
zaufanie bardzo wielu żołnierzy. 
Na Lubelszczyźnie włączył się 
ponownie w nurt konspiracji an-
tykomunistycznej. Widział jak 
wywożono do syberyjskich gu-
łagów oficerów z jego dywizji,  
jak tropiono żołnierzy AK. Pod-
jął próbę stworzenia Batalionu 
Kadrowego 27 DP. Archiwa IPN 
są w posiadaniu  jego rozkazów 
z maja 1945 r. i rozkazów jego 
podkomendnych. Wezwał byłych 
żołnierzy 27 WDP AK do zbiór-
ki w celu kontynuowania walki 
w celu odzyskania ziem wschod-
nich. Do wielu ten rozkaz dotarł, 
ale nie uszedł też uwadze UB, co 
wywołało nasilenie działań tro-
piących konspiratorów. Niestety 
prawdopodobnie przecenił moż-
liwości organizacyjne konspiracji 
w nowej komunistycznej rzeczy-
wistości. Wciągnięty w pułap-
kę został poważnie ranny. Czas 
przeznaczony na wyleczenie ran 
wykorzystał na realną ocenę sytu-
acji, czyli bezsens dalszej walki. 
Nie wierzył w żadne obietnice no-
wej władzy i zamiast się ujawnić 
postanowił opuścić kraj , który 
znalazł się pod nową okupacją. 
Wiele lat później na zadane pyta-
nie, dlaczego tak uczynił, odpo-
wiedział : „nie mogłem strzelać 
do rodaków”. 

Podobnie uczyniło wielu innych 
żołnierzy 27 WDP AK. 

/ Kania_rozkaz_31_05_45

dokończenie ze strony 1
„Dziś w 75 rocznicę sformowa-
nia w Szkocji 1 Polskiej Dywizji 
Pancernej stajemy do uroczystego 
Apelu Pamięci u stóp pomnika 
upamiętniającego walecznych 
Pancerniaków Generała Stani-
sława Maczka” . Apel odczytany 
25.02.2017 r. podczas uroczysto-
ści zorganizowanej przez Urząd 
do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych z udziałem 
kombatantów i asysty honoro-
wej Wojska Polskiego. Jan Józef 
Kasprzyk podziękował obecnym 
weteranom „za to, co uczynili-
ście podczas II wojny światowej 
walcząc o niepodległość, ale dzię-
kujemy Wam również za to, że 
nigdy nie straciliście wiary w to, 
że Polska odzyska niepodległość. 
Dziękujemy za honor, za dumę 
za wierność żołnierskiej przysię-
dze”.
„Drugim wywodzącym się z Dro-
hobycza sławnym generałem był 
Stanisław Maczek (1892-1994) 
absolutnie legendarna postać z 
czasów II wojny, otoczony es-
tymą oraz sławą dowódcy zwy-

cięskiego i troszczącego się o 
podkomendnych. .. Maczek był 
z pochodzenia po części Chor-
watem. Jego dziadek - prawnik, 
sędzia, przywędrował do Galicji 
z Chorwacji i uległ polonizacji. 
Ojciec generała - Witold Maczek, 
również sędzia…Stanisław Ma-
czek był bliźniakiem - jego młod-
szy brat, Franciszek, przyszedł na 
świat kilka minut po nim. Miał 
jeszcze dwóch młodszych braci: 
Jana i Karola oraz starszego, przy-
rodniego brata (z pierwszego mał-
żeństwa swej matki). Był nim Sta-
nisław Mueller - wybitny pisarz, 
autor powieści „Henryk Flis”…
Trzej rodzeni bracia Stanisława 
Maczka w wieku młodzieńczym 
zginęli w I wojnie światowej.
Przyszły generał uczęszczał do 
gimnazjum drohobyckiego (do 
jednej klasy z Brunonem Schul-
zem) i ukończył je z wyróżnie-
niem. Po maturze podjął studia 
polonistyczne i filozoficzne na 
Uniwersytecie Lwowskim. Duży
wpływ wywarł na niego ojciec 
polskiej filozofii - Kazimierz 
Twardowski oraz polonista Józef 

Kallenbach, którzy wystawili mu 
wysokie noty na swoich semina-
riach…
Walnie przyczynił się do powodze-
nia aliantów w bitwie pod Falaise 
(zamknął Niemców w kotle). Był 
wyzwolicielem m.in, Gandawy 
i Bredy - jego ostrożna taktyka 
uchroniła przed zniszczeniem wy-
sokiej klasy zabytki w tych mia-
stach, Dzięki temu *stal się boha-
terem narodowym Holendrów*, 
czego dowodem jest, że do dziś 
ulice i place w tym państwie noszą 
jego imię. Posiada wysokie odzna-
czenia francuskie, belgijskie i ho-
lenderskie”(/Stanisław Sławomir 
Nicieja, Kresowa Atlantyda/).
Dla kolejnych władz Polski na kil-
kadziesiąt lat *stał się Żołnierzem 
Wyklętym,* został umieszczony na 
liście 76 Oficerów Polskich Sił
Zbrojnych, którzy uchwałą Rady 
Ministrów Tymczasowego Rzą-
du Jedności Narodowej z dnia 26 
września 1946 zostali pozbawieni 
obywatelstwa polskiego, otrzy-
mali zakaz powrotu i pozbawieni 
byli majątku. Po wojnie w stolicy 
Szkocji Generał Stanisław Maczek 

pracował jako sprzedawca sklepo-
wy, robotnik w fabryce, barman. 
Mając 72 lata, stał za barem od 
12.00 do 15.00 i zarabiał 10 funtów 
tygodniowo. Jest to wstrząsająca i 
niebywale.
„Gdy patrzę na te fotografie trzy-
mane przez obecną tutaj młodzież 
to wszyscy zaczynali walkę pod-
czas okupacji niemieckiej i konty-
nuowali ją w warunkach okupacji 
komunistycznej. 200 000 ludzi w 
strukturach podziemnych i 20 000 
a może więcej uczestników kon-
spiracji młodzieżowej i dziesiątki 
a może setki tysięcy ludzi, którzy 
wspierali te działania niepodległo-
ściowe. To dane, które można po-
równać z danymi powstań z wieku 
XIX. Ten ruch niepodległościowy 
historycy nazywają powstaniem 
antykomunistycznym. Zostali 
przez komunistów zniszczeni fi-
zycznie, rozdeptani, ich rodziny 
zostały zgnębione i rozpędzone, ci 
którzy im pomagali zostali za to 
srodze ukarani, zapłacili wysoką 
cenę. Losy rodziny Pani Weroniki 
tu obecnej są dobitnym przykła-
dem, 25 lat

sowieckiego obozu koncentracyj-
nego dla kilkunastoletniej dziew-
czyny, śmierć ojca w więzieniu 
i morderstwo brata to cena, jaką 
płacili polscy niepodległościowcy. 
Oni walkę o prawo do polskości 
kontynuują na Białorusi, na Li-
twie” – fragment wypowiedzi dr 
Kazimierza Krajewskiego
podczas uroczystości 25.02.2017 
r. pod Pomnikiem Armii Krajowej 
i Polskiego Państwa Podziemnego 
organizowanych przez Stowarzy-
szenie Łagierników Żołnierzy Ar-
mii Krajowej i władze samorządo-
we Wołomina i Kobyłki z udziałem 
kombatantów, asysty honorowej 
Wojska Polskiego, nauczycieli i 
naszej polskiej młodzieży, poczy-
nając od pierwszoklasistów do 
licealistów ze szkól w Kobyłce i 
Wołominie. A Pani Weronika Se-
bastianowicz to bohaterka filmu 
„Pani Weronika i jej
chłopcy Artura Pilarczyka, doku-
mentu który opowiada „historię
wyjątkowej kobiety i wielkiej pa-
triotki. Gdy Polska była okupo-
wana przez Sowietów i Niemców 
Weronika „Różyczka” była żołnie-

Stał się żołnierzem wyklętym
Bożena Ratter
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rzem Armii Krajowej, zaprzysiężo-
na w wieku 13 lat” (filmpolski.pl). 
Od powrotu z łagru aktywnie działa 
w Stowarzyszeniu Żołnierzy AK na 
Białorusi i mimo szykan ze strony 
władz Białorusi do dzisiaj nazywa-
jących polskich żołnierzy AK ban-
dytami, szykan również względem 
rodzin, mimo wieku i nie najlepsze-
go stanu zdrowia, kombatanci dbają 
o pamięć swoich kolegów na biało-
ruskich cmentarzach i zaszczycają 
nas obecnością dzięki staraniom i 
opiece szefa Stowarzyszenia Ła-
gierników, pana Artura Kondrata i 
wymienionych wyżej środowisk. 
Nasi Rodacy, których Polska nie 
przyjęła po II wojnie, wykluczyła 
z naszego narodu i naszej pamię-
ci, przyjeżdżają by przekazać nam, 
a zwłaszcza młodzieży, wierność 
ideałom, wierność wolności i nie-
podległości Polski.
Szkoda tylko, że uczestnicy uro-
czystości, nasi goście z Białorusi a 
przede wszystkim młodzież, nara-
żeni byli na prostackie komentarze 
i niechciane nagłaśnianie uroczy-
stości przez niektórych uczestni-
ków
pikiety KOD i Ruchu Obywatel-
skiego za naszymi plecami. Uczest-
nicy uroczystości przemieścili się o 
godzinie 19.00 pod tablicę umiesz-
czoną na murze więzienia przy ul. 
Rakowieckiej, w którym mordowa-
na była polska elita o czym przypo-
mniał witający Dyrektor Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych. Szkoda, że 
mieszkańcy Warszawy nie zostali 
powiadomieni przez władze mia-
sta o odbywających się uroczysto-
ściach. Czyżby nadal władze tego 
miasta trwały przy stalinowskiej 
wersji zdarzeń sprzed 75 lat? Na 
ogrodzeniu przy Rakowieckiej po-
wieszone zostały biogramy ze zdję-
ciami Cichociemnych Żołnierzy 
Armii Krajowej, przedwojennych 
funkcjonariuszy Policji Państwo-
wej. Bardzo cenna inicjatywa.
„19 maja 1945 roku w niemieckim 
miasteczku i Haren, tuż przy gra-
nicy holenderskiej, gen. Maczek 
stworzył enklawę dla około 5 ty-
sięcy Polaków, w tym 1728 kobiet 
- uczestniczek powstania warszaw-
skiego więzionych w Oberlangen, 
i nadał temu miasteczku nazwę 
„Lwów”, ale po protestach dyplo-
matów sowieckich w brytyjskim 
MSZ, na wniosek gen. Tadeusza
Bora-Komorowskiego, przemia-
nowano je na „Maczków”… W 
Maczkowie był polski burmistrz - 
dr Zygmunt Gałecki i były polskie 
nazwy ulic: Jagiellońska, Legio-
nów, Mickiewicza, Łyczakowska, 
Utworzono tam również polską 
policję, polską straż pożarną, pol-
skie gimnazja (uczył w nich m.in, 
znany po wojnie pisarz i dzienni-
karz RWE Tadeusz Nowakowski), 
Uniwersytet Ludowy, bibliotekę 
i kino. Stworzono nawet teatr, 
w którym spektakl przygotował 
zwolniony z obozu jenieckiego 
znany przed wojną reżyser Leon 
Schiller, a scenografem był słynny 
Józef Szajna – zwolniony z obozu 
w Buchenwaldzie. W lipcu 1945 
roku w Maczkowie koncertował 
skrzypek wirtuoz Yehudi Menuhin 
oraz akompaniujący mu brytyjski 
pianista i kompozytor Benjamin 
Britten”. (/Stanisław Sławomir Ni-
cieja, Kresowa Atlantyda/).
Jakże przydałaby się nam dzisiaj 
ta wysokiej klasy elita walki o nie-
podległość Polski i rozwój jej oby-
wateli, zwana do dzisiaj Żołnierza-
mi Wyklętymi.

Bożena Ratter

Miasteczko leży na pograniczu 
dwóch odmiennych krajobrazów 
w samym środku Małego Pole-
sia przy ujściu rzeczki Kamionki 
do Bugu, 35 kilometrów na pół-
nocny wschód od Lwowa. Przed 
wojną mieszkało w nim ponad 8 
tysięcy mieszkańców, a zwie się 
Kamionka Strumiłowa. 

Miastaeczko było siedzibą po-
wiatu, pisze w swym opracowa-
niu „Ziemia Lwowska” Grzegorz 
Rąkowski. Przez miasto przebie-
ga linia kolejowa ze Lwowa do 
Łucka. Na zachód od niego cią-
gnie się jeden z żyznych, wyżyn-
nych garbów z kulminacją Góry 
Lipowej (284m), wznoszącej się 
o 60 -70 metrów ponad przyległe 
tereny dawnych mokradeł. Na 
wschodzie na tak zwanym Zabu-
żu leży płaska, niemal bezludna 
równina którą pokrywa jeden z 
największych na lwowskiej ziemi 
zwartych kompleksów leśnych. 

Od dawien dawna Kamionka 
Strumiłowa była w starostwie 
lwowskim zwana królewszczy-
zną, bo prawa miejskie uzyska-
ła już w 1448 roku. Działalność 
prowadziła tu misja franciszka-
nów, którzy być może założyli 
tu parafię katolicką, bowiem jako 
datę powstania wymienia się rok 
1432. W 1441 roku miejscowość 
objął w dzierżawę pochodzący z 
Mazowsza Jerzy Strumiłło - póź-
niejszy kasztelan lwowski- któ-
ry otrzymał to nadanie od króla 
Władysława Warneńczyka za 
zasługi w wyprawie węgierskiej. 
Zapewne jego staraniem Ka-
mionka uzyskała prawa miejskie. 

Od tego czasu używano nazwy 
Kamionka Strumiłowa. 

Strumiłło usunął z miasta fran-
ciszkanów, ofiarując im w za-
mian dwie wsie. Potem ofiarował 
kościół parafialny i szpital, które 
zbudowano poza murami miej-
skimi. 

Mijały lata różnej świetności. 
Szybki rozwój miasta nastąpił po 
wybudowaniu kolei ze Lwowa do 
Łucka i powstaniu w Kamionce 
stacji węzłowej z odgałęzieniem 
na Sokal. 

W 1896 roku majątek od Mierów 
kupili Potoccy. Na początku XX 
wieku znalazł się on w ręku Bran-
dysów, a w 1910 przeszedł do 
Wisłockich. Ostatnią właściciel-
ką miejscowego majątku była do 
1939 roku  Wanda z Wisłockich 
Rakowska. 

W okresie międzywojennym mia-
steczko liczyło 8 tysięcy miesz-
kańców i było stolicą powiatu 
w województwie tarnopolskim. 
Trochę to dziwne, gdyż do Lwo-
wa było tylko 35 kilometrów, a 
do Tarnopola z tamtej strony spo-
ry kawałek. 

Po zajęciu miasta przez Niem-
ców, latem 1941 roku doszło tu 
do pogromu Żydów, w którym 
zginęło około 200 osób. Wkrót-
ce potem w Kamionce utworzo-
no getto, w którym w listopadzie 
1941 roku zamordowano około 
500 osób, a we wrześniu 1942 
roku następnych 600. Jesienią 
1942 kolejne 2 tysiące ludzi wy-
wieziono do obozu w Bełżcu. 

Do lipca 1943 roku w mieście ist-
niał obóz pracy przymusowej dla 
Żydów, podczas jego likwidacji 
straciło życie prawie 5 tysięcy 
ludzi. Wśród lasów na Zabużu, 
5 kilometrów na wschód od Ka-
mionki Strumiłowej, rozciąga się 
rozległa polana, przez którą prze-
pływa rzeczka Jazienicki Bór. Do 
II wojny światowej istniały tu 
wsie Jazienica Ruska, Jazienica 
Polska, Maziarnia Kamionionec-

ka i Berbeki. Trzy ostanie były 
zamieszkane w większości przez 
Polaków. 

Na przełomie marca i kwietnia 
1944 roku stały się celem ataku 
bojówek OUN - UPA, które za-
mordowały około 50 osób i spali-
ły większość zagród. 

Po wojnie wszystkie wsie, także 
zamieszkana przez Ukraińców 
Jazienica Ruska, zostały w cało-
ści wysiedlone i zlikwidowane w 
związku utworzeniem tam przez 
Sowietów poligonu wojskowe-
go. Bug płynąc za Kamionką w 
kierunku północno – zachodnim, 
jakby oddala się od linii kolejo-
wej idącej w kierunku Stojano-
wa. Rzeka ma tutaj naturalne krę-
te koryto, staje się coraz szersza 
o niskich i podmokłych brzegach, 
po obu stronach w niewielkiej od-
ległości towarzyszy mu las. Mija 
Rudę Sielecką i płynie pod miej-
scowość Sielec Bieńków. Jadąc 
w kierunku wschodnim widzimy 
jak miejscami z zarośli błyskają 
lustra starorzecza, droga wiedzie 
przez jakby oddalony teren na ta-
rasie zalewowym Bugu. 

Wśród łąk, piaszczystych pól, nie-
kiedy nieużytków i mokradeł po-
rośniętych przez kępy krzewów i 
oczeretu, tuż za torowiskiem sto-
ją pierwsze zabudowania pięk-
nej wsi Budki Niezabitowskie. 
Wieś przecina niewielki strumień / Budki Nieznanowskie 1.02.1943r. nauczyciele z uczniami szkoły powszechnej

/ Emilia Kulińska

Moje Kresy
Emilia Kulińska cz. 1
Eugeniusz Szewczuk
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Bobrówka zwany przez miej-
scowych kanałem. Łączność z 
miastem powiatowym Kamionką 
Strumiłową umożliwia kolej ze 
stacją Sielec Bieńków. 

Po prawej i lewej stronie drogi 
piękny świerkowo - sosnowy las, 
opodal duży tartak własność hr 
Rakowskiego. Tartak to miejsce 
pracy wielu okolicznych miesz-
kańców. Niebawem mijamy le-
śniczówkę w której sprawuje 
swój urząd i zamieszkuje nadle-
śniczy inż. Dobiecki, trochę dalej 
miejscowy cmentarz. 

Docieramy do dużego skrzyżo-
wania, już z daleka widoczny jest 
wysoki krzyż. W tym miejscu 
krzyżują się drogi z Sielca, z głę-
bi wsi Budki i idąca w kierunku 
wschodnim droga do Nieznanowa 
i dalej na Radziechów. Po I woj-
nie światowej Budki Nieznanow-
skie tworzą samodzielną wiejską 
gminę. Przez długi okres wójtem 
gminy jest Marcin Kostuj, przed 
wojną w czasie największego 
niemieckiego i ukraińskiego ter-
roru – Karol Żółtaniecki. 

W związku z reformą scaleniową 
1 sierpnia 1934 roku gmina Budki 
włączona zostaje do nowo utwo-
rzonej wiejskiej gminy zbiorowej 
Nieznanów z siedzibą w Niezna-
nowie. W skład tej gminy wcho-
dzą następujące dotychczasowe 
gminy wiejskie; Berbeki, Budki 
Nieznanowskie, Nieznanów, Po-
łoniczna, cześć gruntów gminy 
Sokale oraz grunty dotychczaso-
wej gminy Sielec Bieńków, po-
łożone na wschód  od toru kolei 
lokalnej Lwów – Stojanów. 

Dzisiaj po Budkach Nieznanow-
skich nie ma nawet śladu, jedno 
wielkie pole otoczone starzeją-
cym się gęstym lasem. Po lu-
dziach którzy tu żyli i mieszkali 
od dawna, pozostały tylko wspo-
mnienia i zrujnowane nagrobki 
przodków ukryte w gęstwinie  
krzaków i drzew dawnego lasu 
hr. Wisłockiej. 

Do dawnego dekanatu Gliniany 
należało 14 parafii, w tym para-
fia Matki Boskiej Szkaplerznej 
w Budkach Nieznanowskich, 
do której należało ponad tysiąc 
wiernych wyznania rzymsko-
katolickiego. Niektórzy wierni 
używali też nazwy kościół pod 
wezwaniem Matki Bożej z Góry 
Karmel. 

Jak mówią źródła pisane, szka-
plerz to wierzchnia cześć habitu 
w niektórych zakonach w posta-
ci szerokiego płata materiału z 
otworem na głowę, takiego same-
go z jakiego uszyta jest tunika i 
zazwyczaj w tym samym co ona 
kolorze. Szkaplerz okrywa barki 
oraz sięga na plecy i na piersi. 
Noszący(a) Szkaplerz jako czci-
ciel(ka) Matki Boskiej zapewnia 
sobie Jej opiekę co do duszy i 
ciała w tym życiu i szczególną 
pomoc w godzinie śmierci. Pier-

wotnie wieś Budki Nieznanow-
skie terytorialnie należała do pa-
rafii Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Kamionce Stru-
miłowej. W 1921 roku na miejscu 
erygowana została samodzielna 
parafia. W jej skład wchodziły 
kaplice i kościoły filialne z miej-
scowości Budki Nieznanowskie, 
Nieznanów i Maziarnia Wawrz-
kowa. W połowie XIX wieku w 
Budkach Nieznanowskich zosta-
ła wzniesiona drewniana kaplica 
mszalna. W 1927 roku przystą-
piono do budowy obszerniejsze-
go drewnianego kościoła para-
fialnego. 

Dnia 16 lipca 1927 roku w nie-
dzielę odbyło się poświęcenie 
kościoła, bowiem dzień 17 lip-
ca jest świętem Matki Bożej z 
Góry Karmel, to dzień parafial-
nego odpustu. Konsekracji ko-
ścioła dokonał sam arcybiskup 
metropolita lwowski - Bolesław 
Twardowski, następca zmarłe-
go w 1923 roku abp. Józefa Bil-
czewskiego, wielki zwolennik 
i budowniczy wielu kościołów 
na lwowskiej ziemi. Cała cere-
monia dokonywała się według 
starego obrzędu i składała się z 
trzech części. Biskup pokropił 
zewnętrzne ściany kościoła wodą 
święconą i tym samym objął go 
w posiadanie, następnie odbyła 
się procesja do wnętrza świąty-
ni. Po odśpiewaniu hymnu Veni 
Creator wypisał pastorałem na 
popiele alfabet grecki i łaciński. 
Potem za pomocą gregoriańskiej 
wody uświęcił wnętrze kościoła, 
po czym odmówił tzw. prefację, 
w której błagał o wspomożenie 
Ducha Świętego. Po modlitwie 
nastąpiło właściwe poświęcenie 
murów poprzez namaszczenie 
olejem tzw. zacheuszków, sym-
bolizujących 12 apostołów. Po 
namaszczeniu ołtarza spalono na 
nim kadzidło w czterech rogach 
i pośrodku. Równocześnie ze 
świątynią obok kościoła zbudo-
wano na podmurówce drewnia-
ną dzwonnicę. W 1933 roku dla 
kościoła wykonano nowy ołtarz 
główny Matki Bożej, tuż przed 
wojną w roku 1938 dach świą-
tyni przykryto blachą w miejsce 
dotychczasowego pokrycia gon-
towego. W tym nowym Domu 
Bożym brakowało jedynie orga-
nów. Krótkie są dzieje nowego 
kościoła, dzwonnicy i odlanego 
dlań dzwonu, gdyż po 17 latach 
w 1944 roku w wyniku tragicz-
nych wydarzeń we wsi, dzwon 
zdjęto i zakopano by nie wpadł 
w ręce banderowców. Wiedziało 
o tym tylko kilka osób, prawdo-
podobnie tajemnicę miejsca za-
kopania zabrali ze sobą do grobu, 
gdyż dalsze losy budkowskiego 
dzwonu nie są znane do dnia 
dzisiejszego. Zaszczytną funkcję 
kościelnego pełnił pan Kołomyj-
ski, najpierw przy pierwszym 
proboszczu parafii Budki Niezna-
nowskie ks. Szklarczyku, potem 
aż do kwietnia 1944 roku przy ks. 
Józefie Skrabalaku, byłym kape-

lanie wojskowym. 

Dużą, całkowicie polską wieś 
Budki Nieznanowskie zamiesz-
kiwały 1084 osoby na 152 za-
grodach, w tym jedna rodzina 
Ukraińca Ołeksy Wasyliuka. 
Mieszkała też jedna rodzina ży-
dowska, nazywali się Mendel. 
Żydowskie małżeństwo miało 2 
córki i syna, zajmowali się han-
dlem.                  

7 lutego 1932roku w maleńkim 
drewnianym kościółku w Maziar-
ni Kamioneckiej, terytorialnie 
należącej do parafii w Kamionce 
Strumiłowej odbywa się uroczy-
stość ślubna Marii, córki Julii i 
Marcina Poźniak z Janem Dem-
skim, synem Karola i Katarzy-
ny. Celebrantem kościelnej uro-
czystości jest proboszcz parafii 
Wniebowzięcia NMP z Kamion-
ki. Huczne wesele odbywa się w 
domu Pani Młodej w Maziarni. 
Wieś to duża ze 130 zagrodami, 
którą zamieszkuje 689 mieszkań-
ców w tym 473 Rusinów i 188 
Polaków, pozostali to mieszkańcy 
pochodzenia żydowskiego. Mło-
dzi zamieszkują u rodziców Pana 
Młodego - Demskich  w Budkach 
Nieznanowskich. W takich to 
okolicznościach, w domu szczę-
śliwych młodych małżonków 
(Maria 24 lata, Jan 25 lat) przy-
chodzi na świat pierworodna cór-
ka Demskich - Emilia, późniejsza 
Kulińska. Urodziła się 7 grudnia 
1932 roku we wsi Budki Nie-
znanowskie, powiat Kamionka 
Strumiłowa, województwo tarno-
polskie. Po ślubie i weselu mama 
Emilii – Maria przyszła do Dem-
skich jako synowa i zamieszkała 
z mężem w Budkach Nieznanow-
skich. Oboje zaczęli pracować na 
swoim gospodarstwie. Na wiano 
od mojego dziadka Karola mło-
dzi małżonkowie dostali 2 mor-
gi pola, dokupili jeszcze 3 i tak 
zaczęli gospodarzyć. Mieszkali 
jednak w starym, krytym strze-
chą domu, pamiętającego jeszcze 
zapewne pradziadka mojego taty. 
Najbardziej dokuczliwe było jed-
nak to, że chata stała na terenie 
pradoliny Bugu, na mokradłach 
których pełno było wokoło. Mło-
dzi małżonkowie z dziadkiem 
postanowili, że wyprowadzą się 
z bagien. Stary dom na specjalnej 
platformie po palach przesuną 
na lepsze, wyższe we wsi miej-
sce. Nadarzała się super okazja, 
bowiem przesunięty dom mógł 
stanąć na nowo zakupionym 
gruncie. Większość ludzi we wsi 
w ten sposób postępowała, nowe 
chałupy stawiali na nowo zaku-
pionych podczas parcelacji grun-
tach. Tak też było z częścią tata 
rodziny, jego młodszą siostrą, 
moją ciocią Antoniną, późniejszą 
Bełz i ciocią Bronisławą, później-
szą Bielec. Wychodząc za mąż 
obie moje ciotki zamieszkały w 
zbudowanych czworakach, na 
ziemi zakupionej w 1934 roku w 
wyniku parcelacji majątku ziem-
skiego. Wspaniale im się tam 
gospodarzyło, mieli dużo krów, 

sprzedawali mleko, śmietanę 
i ser. Doskonale pamiętam ten 
smak swojskiego nabiału, gdyż 
od czasu do czasu na krótko przed 
wojną bywałam z tatą na zagro-
dzie u ciotek. Gdy jechaliśmy 
do nich zajmowało nam to cały 
Boży dzień, gdyż mieszkały od 
nas jakieś 20 kilometrów. Oprócz 
wymienionych ciotek, tato miał 
jeszcze młodszego brata Włady-
sława oraz dwie starsze siostry 
Zofię i Marię. Maria wyszła za 
mąż za Piotra Nykuna. Mężowie 
obu ciotek i stryj Władek praco-
wali w pobliskim tartaku hrabie-
go Rakowskiego we wsi Sielec 
Bieńków i tam opodal tartaku 
zamieszkiwali. Nie było zbyt da-
leko od naszego nowego domu 
do ciotek, ponieważ tartak był w 
sieleckim lesie, my mieszkaliśmy 
tuż za nim, z tą tylko różnicą, 
że stał po drugiej stronie kanału 
Bobrówka. Woda w kanale do 
najczystszych nie należała, bo 
gdyby tak było, mama z pewno-
ścią by w nim prała, nie pamię-
tam by kiedykolwiek tak czyni-
ła. Przestrzegała nas zawsze by 
nie zbliżać się do głębokiego, 
mającego strome brzegi kanału. 
Nieraz ciągnęło mnie w jego kie-
runku, zwłaszcza w lecie gdy doj-
rzały wiśnie i czereśnie, bowiem 
brzeg kanału obsadzony był z na-
szej strony takimi właśnie drze-
wami owocowymi. W tej chwili 
nie pamiętam który z ówczesnych 
gospodarzy jako pierwszy wycią-

gnął swój dom z mokradeł i prze-
sunął na lepsze miejsce, bowiem 
zrobiło to kilka rodzin. Nie spo-
sób było dłużej mieszkać na tych 
bagnach, ludzie często chorowali, 
większości dokuczał reumatyzm. 
Leczono się jednak tylko domo-
wymi sprawdzonymi metodami, 
na lekarzy specjalistów nikt nie 
miał pieniędzy. Nikt jednak nie 
mógł odebrać im przyjemności 
korzystania z uroków przyrody 
koło swoich domostw w okresie 
letnim. Przepiękny śpiew ptaków, 
terkot bociana, szczebiot skow-
ronka, cykanie świerszczy. Ta-
kiej przyjemności nie miał żaden 
mieszczuch. Zdrowie dla czło-
wieka było i jest jednak dobrem 
najwyższym, gdy tylko nadarzała 
się ku temu okazja, ludzie  zo-
stawiali przyrodę i przesuwali 
domy. Uczynili też także m.in. 
Semenowiczowie. Być może z 
powodu wilgotności i innych zja-
wisk zmarła najmłodsza siostra 
taty - Karolina. Opowiadał, że 
dożyła tylko 25 lat i mała bardzo 
długie śliczne włosy. Gdy poło-
żyli ją w trumnie, włosy sięgały 
jej aż do stóp. 

Wspomnień wysłuchał  - Euge-
niusz Szewczuk          

Osoby pragnące dowiedzieć  się 
czegoś więcej o życiu na Kre-
sach, proszone są o kontakt ze 
mną tel. 607 565 427 lub e-mail 
pilotgienek@wp.pl     

/ Mama Emilii - Maria Demska zd.Poźniak
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CZESŁAWA CYDZIKOWA Z DOMU HNATÓWNA 
„KRYSTYNA”, 

„KRZYSIA”, „KRYSIA”, ŻOŁNIERZ AK
Aleksander Szumański
Zawsze, kiedy stajemy przed 
pięknie położonym na skarpie 
domem państwa Cydzików, od-
nosimy wrażenie, iż nagle cu-
downym zrządzeniem losu zna-
leźliśmy  się w baśniowym ogro-
dzie, że gdzieś poza nim jest po-
łudniowe morze, jakiś egzotycz-
ny kraj. Wydaje się, że nie jest to 
możliwe by te wszystkie nie raz 
bardzo egzotyczne rośliny wyro-
sły pod lwowskim niebem.
Piękno jest tu jak gdyby wszech-
obecne. Pani Czesława, która stu-
diowała przed wojną w Lwow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych 
jest plastyczką, z zamiłowania 
zaś, po ojcu -  wykształconym 
ogrodniku -  znawczynią roślin, 
sprowadza je z całego niemal 
świata. Oboje, wraz z mężem 
Eugeniuszem Cydzikiem, rów-
nież żołnierzem AK (Grodno), 
pomimo przeciwieństw losu, 
okrucieństw wojny, odebrania 
im ich pięknej, wspaniałej Oj-
czyzny-Polski, pomimo zsyłek, 
tortur, szykan potrafili stworzyć 
swój świat - piękny polski dom, 
zachować kulturę, ład, porządek, 
harmonię, dochować wierności 
starym, dobrym obyczajom, pol-
skim tradycjom. 
Słowa Bóg, Honor, Ojczyzna w 
tym domu nie zatraciły swej ran-
gi i znaczenia.
Trudno uwierzyć, że ta drobna, 
krucha niczym z porcelany ko-
bieta, z tego domu pełnego kwia-
tów i pamiątek przyszła kiedyś do 
oddziału AK, młodziutka, prawie 
dziecko-przynosząc trzy pistole-
ty, że brała udział w ostrych ak-
cjach, że nie było południowych 
mórz, tylko... Workuta, gdzie ją 
zesłano na dwadzieścia lat, że 
była przesłuchiwana na Kadec-
kiej 20, że była więźniem na 
Łąckiego.
Ze wspomnień pani Czesławy 
Cydzikowej, z domu Hnatównej: 

„Urodziłam się w najpiękniej-
szym na świecie kraju - wolnej 
Polsce. Miałam piękne dzieciń-
stwo. To były wspaniałe dni. W 
wieku trzynastu lat wstąpiłam 
do harcerstwa. Uczęszczałam 
do Zakładów Naukowych Zofii 
Strzałkowskiej przy ul. Zielonej 
we Lwowie. 
Później studiowałam malarstwo. 
Moi rodzice-Polacy, patrioci. 
Byliśmy szczęśliwą rodziną. Ale 
to piękne dzieciństwo, ten świat 
pełen dobra i piękna skończył 
się-przyszli wrogowie. Trzeba 
było szybko dorośleć, dokony-
wać wyboru. Wstąpiłam do Na-

rodowej Organizacji Wojskowej 
(NOW).”
WSPOMNIENIE O CESI

Wspomnienie o Cesi, bo tak ją 
koleżanki nazywały, towarzyszki 
jej niedoli w sowieckim łagrze 
przy ul. Pełtewnej, Wandy Chwa-
stowskiej-Bystram w książce „W 
czepku urodzona, AK, więzie-
nie, łagry Uralu” (wydawnictwo: 
Światowy Związek Żołnierzy 
AK, Okręg Polesie, Warszawa, 
styczeń 2002):

„Opiekę nad naszym barakiem 
sprawował oficer NKWD, które-
go interesowało życie i historia 
Polski. W dużej mierze dzię-
ki jego staraniom uzyskałyśmy 
większą swobodę poruszania się 
po terenie obozu i na zorgani-
zowanie dwóch pracowni arty-
stycznych tekstylnej i malarskiej. 
(...).
W sąsiednim pokoiku urządzi-
ła swoją „pracownię malarską” 
młodsza moja koleżanka z Insty-
tutu Sztuk Plastycznych - dokąd 
uczniów przyjmowano po tzw. 
małej maturze. Rodzice Cesi na 
dalsze studia chcieli ją wysłać do 
Paryża, lecz wojna zniweczyła 
te plany. W obozie wykonywała 
szkice głów współwięźniarek, 
niestety niewiele z jej prac się 
zachowało. Posiadam swój por-
trecik i uważam, że rysunek jest 
udany, a podobieństwo uchwyco-
ne”.

O Cesi można by pisać długo, 
choć ona o swojej pracy w kon-
spiracji mówi niewiele i bardzo 
skromnie. Cesia Czesława Hna-
tówna urodziła się we Lwowie 
w 1920 roku. Do Narodowej Or-
ganizacji Wojskowej wstąpiła w 
lipcu 1942 roku i przyjęła pseu-
donim „Krystyna”. Angażowała 
się całym sercem w wykonanie 
zleconych jej zadań. Początkowo 
rysowała plakaty upamiętniają-
ce 25. Rocznicę Obrony Lwo-
wa, a następnie włączyła się do 
ich rozklejania na murach mia-
sta. Odprowadzała „spalonych” 
chłopców do partyzanckich od-
działów leśnych i była wszędzie 
tam gdzie zaszła tego potrzeba. 
Później, gdy Niemcy aresztowa-
li jej przyjaciółkę z tego samego 
oddziału, dla zapewnienia kaza-
no Cesi opuścić miejsce zamiesz-
kania.
 A gdzie w tych czasach lepiej 
można było się ukryć jak nie w 
lesie? Wzięła więc z domu trzy 
pistolety i zgłosiła chęć służby w 
partyzantce. Jak wiadomo, żoł-
nierzom podziemia brakowało 
broni, do dzisiejszego dnia Cesia 
twierdzi, że tylko dzięki tym pi-
stoletom została przydzielona do 
szturmowego plutonu. 
Visa sobie zatrzymała, sztajera i 
mauzera oddała na potrzeby od-
działu. Wraz ze swoim plutonem 
szła do akcji. Razem z chłopcami 
przyjmowała zrzuty i, gdy zaszła 
potrzeba nie gorzej od nich rzu-

cała granatami. 
Szefem jej był Józef Szajda, 
sierżant francuskiej Legii Cu-
dzoziemskiej, swój pseudonim 
„Bela-bes” przyjął od miasta Si-
di-bel-Abbes, w którym stacjo-
nował jego garnizon w Algierii. 
Cesia bardzo go lubiła, ale miała 
pretensję o to, że nie pozwalał jej 
samotnie stać na warcie. Nato-
miast on swój rozkaz motywował 
tym, że człowiek przechodzą-
cy przez las może nie usłuchać 
ostrzeżenia: -Stój, bo strzelam! 
- wypowiedzianego cienkim 
dziewczęcym głosikiem i dojdzie 
do tragedii.

Od wiosny 1944 r. oddziałami 
leśnymi, chlubnie noszącymi 
przedwojenną nazwę 14 Pułku 
Ułanów Jazłowieckich, w zastęp-
stwie dowódcy, załatwiającego 
we Lwowie interesy związane z 
partyzantką, dowodził i prowa-
dził akcje bojowe Serb, kpt. Dra-
gan Sotirović „Draża”.
„Dragana poznałam w lesie - 
wspomina pani Czesława. Prze-
mawiał do nas przed akcją. Pro-
sił, żebyśmy się pomodlili przed 
walką, żeby nam Pan Bóg nie 
dał przypadkowo skrzywdzić 
niewinnych, żeby wybaczył, je-
żeli w tej akcji zginą kobiety 
lub dzieci. Pomyślałam wtedy, 
dlaczego tak dziwnie mówi po 
polsku? Nie wiedziałam wtedy, 
że nie jest Polakiem. Był bardzo 
odważny i silny.” [...] 

W krótkim czasie „Draża” objął 
dowództwo, a ponieważ miał 
trudności z polską mową i pi-
sownią do kancelarii przydzie-
lono mu Cesię, by swoim czy-
telnym, równym, drobniutkim 
pismem wypełniała meldunki. 31 
lipca 1944 r. sowieci aresztowali 
„Drażę” wraz z innymi dowódca-
mi, podstępnie zwołanymi niby 
na odprawę. Żołnierzom AK i 
oddziałom leśnym kazano złożyć 
broń.
Ostatnim dokumentem pisanym 
ręką Cesi z czasów działań par-
tyzanckich był spis zdawanego 
oręża. Numer 1 otrzymał ciężki 
karabin maszynowy zdobyty na 
wieży ciśnień, dalej spisywała 
sam szmelc, ponieważ trzeba 
było coś zdać, a lepszą broń każ-
dy sobie zostawiał.
Po powrocie z lasu do domu Ce-
sia ponownie nawiązała kontakt 
z NOW i włączyła się w dzia-
łania konspiracyjne. Pewnego 
wrześniowego dnia otrzymała 
radosną wiadomość o ucieczce 
„Draży”. (...) „Draża” nie zwra-
cając uwagi na fakt, że jest po-
szukiwany przez NKWD i miej-
scowych Ukraińców, postanowił 
przed wyjazdem pożegnać się z 
współtowarzyszami broni, a po-
nieważ nadal źle władał polską 
mową, poprosił Cesię by mu w 
tej imprezie towarzyszyła. Nie 
zgłosili zamierzonej wyprawy w 
dowództwie obawiając się zaka-
zu ze względu na niepotrzebne 
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ryzyko przedsięwzięcia.
W umówionym dniu Cesia wło-
żyła płaszcz z dużymi kieszenia-
mi by ukryć w nich visa i ruszyli 
w drogę. 
Trasa wiodła przez zagajnik so-
snowy i gęste bukowe zarośla 
pozostałe po wyrębie lasu, spoza 
których nieoczekiwanie wyszedł 
bolszewicki patrol z pepesza-
mi gotowymi do strzału. Zostali 
przeszyci ostrym przenikliwym 
wzrokiem, następnie słyszeli, że 
patrol stanął i zapewne bacznie 
obserwował, ale zmylony spo-
kojnym zachowaniem piechurów 
nic zatrzymał ich. Za zakrętem 
„Draża” rozchylił szeroką luźną 
kurtkę i pokazał zatknięte za pa-
sem obronne granaty, dodając że 
nosi je zawsze przy sobie oprócz 
pistoletu, a więc łatwo by się nie 
poddali.
Na zachód pojechał w towarzy-
stwie Władysława Pruczkow-
skiego „Boksera”, wysokiego, 
dobrze zbudowanego partyzanta 
szybkiego w decyzjach, brawu-
rowego w akcjach. Opowiadano 
o nim, że za czasów okupacji nie-
mieckiej szedł z dwoma innymi 
partyzantami, stanowiąc ochronę 
swego dowódcy. Opodal głównej 
siedziby Gestapo zostali wezwa-
ni przez pięcioosobowy patrol do 
pokazania kenkarty. W odpowie-
dzi „Bokser” wyjął pistolet oddał 
do żandarmów serię strzałów, 
koledzy wsparli go swoimi au-
tomatami, po czym całej trójce 
udało się zbiec szczęśliwie. Teraz 
obydwaj odziani w polskie woj-
skowe płaszcze i czapki zgodnie 
z nowo wystawionymi fałszywy-
mi dokumentami z domu Cesi na 
dworzec kolejowy odjeżdżali do-
rożką, serdecznie żegnani przez 
najbliższych przyjaciół. 
Wisia Łamasz, która dzięki złej 
wymowie „Draży” wybrała za 
swój pseudonim „Wiszka” roz-
stanie ze swoim ukochanym do-
wódcą oblała gorącymi łzami.
(...) Za zasługi wobec Naszej 
Ojczyzny oddane na polu walki 
otrzymał najwyższe bojowe od-
znaczenie Krzyż Virtuti Militari. 
Cesia pozostała we Lwowie, i 
oprócz organizowania przerzu-
tów za San, brała czynny udział 
w różnych akcjach, głównie ta-
kich w jakich posiadanie broni 
automatycznej było rzeczą pożą-
daną. Między innymi stanowiła 
ochronę w czasie zdobywania 
pieniędzy z biura gdzie składano 
dzienne utargi zebrane w dużych 
sklepach spożywczych przezna-
czonych wyłącznie dla obywateli 
Związku Radzieckiego a wie-
czorem odwożono je do banku. 
Powyższe udane przedsięwzię-
cie przyniosło poważny zastrzyk 
pieniężny. W dniu tym przyjęto 
dla organizacji ponad 170 000 
rubli. Sumę tę wykorzystano na 
leczenie rannych w czasie akcji 
bojowych i na wspomożenie ro-
dzin żołnierzy zabitych i uwię-
zionych.
Pewnego dnia Cesia spotkała 
znajomego z partyzantki „Sasa”. 

Powiedział, że był aresztowany i 
uciekł z więzienia. Pobita twarz 
sugerowała prawdziwość jego 
słów, więc uwierzyła. Niestety 
później okazał się groźnym kon-
fidentem, mającym na sumieniu 
wielu kolegów. Rozpoczęły się 
aresztowania. W domu Cesi po 
przeprowadzonej rewizji zakro-
jonej na szeroką skalę ojciec 
zdecydował się wyjechać za San 
i wstąpić do oddziału „Draży”. 
Cesia odprowadzała go na dwo-
rzec w towarzystwie „Sasa”, 
który od chwili pierwszego spo-
tkania kręcił się wokół niej. W 
pewnym momencie „Sas” od-
szedł do telefonu a w następstwie 
tej rozmowy do pociągu wpadli 
żołnierze i na szczęście bezsku-
tecznie szukali starego człowieka 
z plecakiem. Po pożegnaniu ojca, 
gdy wracali do domu, nie przy-
puszczała, że to ostatni spacer 
przed aresztowaniem.

Był wieczór. „Sas” wiedział, że 
„Krystyna” stale nosi przy so-
bie pistolet i użyje broni w razie 
zagrożenia, dlatego moment jej 
aresztowania był tak zorganizo-
wany by nie miała czasu na wyję-
cie visa. Przechodząc przez plac 
zatrzymał ją przed ciemnym sa-
mochodem w którym nagle roz-
błysły reflektory i na krótko ośle-
piły Cesię. Chwila ta wystarczyła 
by z ciężarówki wyskoczyli „ła-
pacze”, obezwładnili, rozbroili, 
na jej ręce nałożyli kajdanki i 
powiedli do więzienia. W maju 
wraz z aresztowanymi oficerami 
NOW „Markiem” i „Rysiem” zo-
stała przewieziona do Moskwy i 
osadzona w boksach na Łubian-
ce. Chciano ich wykorzystać 
jako świadków na procesie Oku-
lickiego, który zaufał obietnicom 
NKWD, przyjął ich zaproszenie i 
pojechał na rozmowy w towarzy-
stwie 15 przywódców Polskiego 
Państwa Podziemnego, którzy za 
swą łatwowierność zapłacili ży-
ciem. 
Gdy NKWD żadnych informacji 
od Cesi i jej współtowarzyszy nie 
uzyskało, odstawiono ich z po-
wrotem do Lwowa. Proces mieli 
ciężki, a wyroki wysokie. Cesi 
wymierzono 20 lat katorgi, gdyż 
otrzymała dodatkowo punkt 8 tj. 
terror. Obydwaj oficerowie zo-
stali skazani na karę śmierci. Ce-
sia w ostatnim słowie, uważając, 
że działali wspólnie, poprosiła o 
taki sam wymiar kary. Nie dano 
jej tej satysfakcji. Natomiast ko-
legom po dwumiesięcznym prze-
trzymaniu w celi śmierci zamie-
niono wyroki na 20 lat katorgi.”
Były próby ucieczki z obozu na 
Pełtewnej, niestety nieudane. Pa-
nią Czesławę, która była jedną z 
organizatorek ucieczki osadzono 
w izolatce bez możliwości poro-
zumienia się z kimkolwiek. 15 
grudnia 1945 r. odjechała trans-
portem do Workuty. W Workucie 
naczelnik kopalni zainteresował 
się umiejętnościami plastyczny-
mi pani Czesławy. Nie zesłano 
więc jej do prac w szybie. Ryso-

wała, malowała w klubie garni-
zonowym, szkicowała portrety, 
dekorowała nowo zbudowaną 
szkołę. 
I znów powrócimy do wspo-
mnień Wandy Chwastowskiej-
-Bystram: 

„Jeszcze przed aresztowaniem na 
terenie posiadłości rodziców Ce-
sia schowała w bunkrze, znajdu-
jącym się pod podłogą komórki 
ustawionym na granicy z drugą 
parcelą, stena, miny amerykań-
skie, żelazną kasetę i teczkę któ-
rą otrzymała od pana „Władysła-
wa”, znajomego z konspiracji z 
rozkazem ukrycia bez zaglądania 
do środka. W 1948 r. sąsiad wy-
jeżdżając za San pod komórką 
ze swojej strony zakopał parabe-
lum. Podpatrzył to 10-letni chło-
pak wyciągnął pistolet i próbo-
wał go sprzedać.”

Z Workuty przywieziono ją do 
Lwowa, widocznie w teczce 
do której zgodnie z życzeniem 
„Władysława” nie zaglądała były 
ważne dokumenty. Trzymano ją 
w karcerze. Pytano o kontakty. 
Do niczego się nie przyznała. 
Ze wspomnień pani Czesławy z 
więzienia na Łąckiego: 
„Bardzo mnie męczono o ten 
bunkier, upierałam się, że nic nie 
wiem, a oni już wszystko z na-
szego bunkra mieli u siebie. Nie 
mogłam tam nie rysować. Musia-
łam, bo inaczej bym zwariowała. 
Często gasło światło więc dawa-
no nam świece. Zbierałam sadzę, 
osadzałam ją na trzonku patycz-
ka i rysowałam. Był tam taki so-
wiecki żołnierz, który wrzucał mi 
przez okienko kota, kiedy wracał 
to zabierał żeby nie oskarżono go 
o jakieś współdziałanie ze mną. 
Z obozu miałam na sobie bieli-
znę, zdjęłam ją, rozciągnęłam ją 
na ramce i rysowałam tego kota, 
zamieniłam później ten rysunek 
na mydło. Innym razem ten żoł-
nierz rzucił mi kwiatek nasturcji. 
Nie miałam czym ja narysować 

więc poprosiłam, żeby mi dali 
nadpalony chleb, takiego nikt nie 
chciał brać. Tę nadpaloną skórkę 
roztopiłam z mydłem i rysowa-
łam tę nasturcję patyczkiem z 
miotły. Później oczywiście, żoł-
nierz zabrał ten kwiatek, żeby 
nikt go nie widział. W więzieniu 
spotkałam „starych dyżurnych”, 
których znałam z 1941 r. Jeden z 
nich nazywano go „Kat” bardzo 
chciał mnie uderzyć. Siedziałam 
w bardzo malutkiej celi. Otwie-
rał okienko i starał się dosięgnąć 
mnie laską. Unikałam tych cio-
sów jak mogłam. Krzyczał do 
mnie, że ja tu zgniję. Odpowia-
dałam mu: ale nie z własnej woli. 
A ty zgnijesz tu dobrowolnie bo 
nas pilnujesz i tak samo jak i my 
siedzisz w tym więzieniu.”
Po kilku miesiącach Czesławę 
znów odtransportowano na Wor-
kutę. Po śmierci Stalina dało 
się odczuć wyraźna odwilż, już 
mogła poruszać się poza obrę-
bem obozu, z początku z kon-
wojentem później samodzielnie. 
Pracowała w biurze projektów, 
ten okres wspomina z przyjem-
nością, ponieważ spotkała wielu 
ciekawych ludzi, fachowców, in-
teligentów, przysłanych tu z róż-
nych stron, z różnych krajów.
Państwo Cydzikowie poznali się 
i pokochali na zesłaniu. Ludzie 
tamtego pokolenia, stworzeni jak 
gdyby z innego, nieznanego już 
nam dziś szlachetnego kruszca. 
Zahartowani w walce. Pomimo 
przeciwieństw losu pozostający 
przyjaźni i życzliwi otoczeniu. 
Potrafili bardzo wiele w życiu 
dokonać wytrwać, nie zmienia-
jąc poglądów, nie uginając się 
przed podłością i przemocą re-
żimu, założyć piękne rodziny, 
dobrze wychować dzieci, cieszyć 
się wnukami. Ten artykuł to jak 
gdyby kontynuacja poprzednich 
wspomnień, bo losy obu rodzin 
Adamskich i Cydzików są po-
wiązane.
Krystyna z domu Cydzikówna 
stała się żoną Stefana Adamskie-

go - syna Stanisława. Cała rodzi-
na Krystyny i Stefana Adamskich 
należy do harcerstwa. Właściwie 
Związek Harcerstwa Polskiego 
na Ukrainie jest dziełem harc-
mistrza Stefana Adamskiego. 
Gromadka dzieci Krystyny i Ste-
fana wychowywana jest w naj-
piękniejszych tradycjach rodziny 
polskiej.
Wobec „Krystyny” – pani Cydzi-
kowej z domu Hnatówny mam 
szczególny, pełen atencji stosu-
nek również dlatego, że w 1990 
r. kiedy rozpoczęłam pracę nad 
reaktywowaniem ukazującej się 
do 1944 r. we Lwowie „Gazety 
Lwowskiej”, właśnie pani Cze-
sia stworzyła niepowtarzalną, 
nawiązującą do dwudziestolecia 
międzywojennego szatę graficz-
ną pisma, którą z resztą potem 
niezbyt udanie „podchwyciły” 
również inne ukazujące się obec-
nie we Lwowie gazety. Nawet 
krój czcionki tytułu który przed-
stawiła nam pani Czesia nawią-
zywał wówczas do wyszukanej 
dobrej tradycji prasy polskiej we 
Lwowie.

Nie znając jej jeszcze, w Świę-
to Zmarłych zawsze podziwia-
łam piękne papierowe lampiony, 
które co roku odnajdywaliśmy 
na Cmentarzu Orląt. Później do-
wiedziałam się, że były robione 
przez panią Cydzikową i w nocy, 
kiedy „smutni” panowie jeszcze 
spali, przynoszone na cmentarz. 
Dziś takie lampiony w szkółce 
plastycznej wraz z dziećmi robi 
Krystyna Adamska, nauczyciel-
ka plastyki szkoły polskiej nr 10, 
córka pani Czesi, jak i jej matka 
– plastyczka, podobnie jak ona 
absolwentka Lwowskiej ASP. 
A imię Krystyna otrzymała na 
cześć akowskiego pseudonimu 
swojej matki.

Bożena Rafalska, Aleksander 
Szumański „Lwowskie Spotka-
nia”
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Pierwsza część listy zawiera 
wykaz nauczycieli polskich za-
mordowanych przez Ukraiń-
ców, tj. głównie przez bojówki 
Organizacji Ukraińskich Na-
cjonalistów (OUN), Ukraińską 
Powstańczą Armię (UPA) oraz 
chłopów ukraińskich. Pomi-
nięte zostały zabójstwa polskich 
nauczycieli dokonane przez po-
licjantów ukraińskich z udziałem 
Niemców, wymienione zostały 
tylko nieliczne przypadki, gdy 
były one wynikiem ich samo-
dzielnej inicjatywy, aczkolwiek 
korzystających z ochrony oku-
pacyjnych władz niemieckich. 
Zbrodniarze ci wkrótce zresztą 
odeszli do UPA.  
Druga część listy zawiera wy-
kaz strat polskich nauczycieli 
będących wynikiem współpracy 
Ukraińców  z okupantem so-
wieckim.  
Trzecia część listy zawiera wy-
kaz strat polskich nauczycieli 
będących wynikiem współpracy 
Ukraińców z okupantem nie-
mieckim.
Wykazy te, a zwłaszcza drugi 
i trzeci, są zaledwie pierwszą 
próbą, bardzo fragmentaryczną, 
ujęcia zagadnienia martyrologii 
polskich nauczycieli w szponach 
sowieckiego bolszewizmu, nie-
mieckiego faszyzmu i ukraińskie-
go banderyzmu.    

 Część pierwsza: Zabójstwa 
nauczycieli polskich dokonane 
przez Ukraińców

1. Abrahamik Edmund, lat 38, 
nauczyciel gimnazjalny z Tarno-
pola, zięć unickiego proboszcza 
w Rypianach; został zamordowa-
ny przez UPA w nocy z 19 na 20 
października 1943 roku we wsi 
Rypany pow. Turka.  (Siekierka 
Szczepan, Komański Henryk, 
Bulzacki Krzysztof:: Ludobój-
stwo dokonane przez nacjonali-
stów ukraińskich na Polakach w 
województwie lwowskim 1939 
– 1947; Wrocław 2006, s. 1106).  

2. Andruszewski Jan, lat 65, eme-
rytowany dyrektor szkoły; został 
zamordowany przez bojówkarzy 
ukraińskich 15 października 1943 
roku we wsi Krasne pow. Lwów 
(AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 
20 - 26).

Anielówna Jadwiga, nauczyciela; 
została ciężko poraniona przez 
upowców w nocy z 8 na 9 maja 
1943 roku we wsi Paszowa pow. 
Dubno. (Siemaszko Władysław, 
Siemaszko Ewa: Ludobójstwo 
dokonane przez nacjonalistów 
ukraińskich na ludności polskiej 
Wołynia 1939 – 1945; Warszawa 
2000, s. 57)  

3. Arbesbauer Wacław, nauczy-
ciel z kolonii Antonówka; został 
zastrzelony przez bojówkarzy 
OUN 17 września 1939 roku 
w miasteczku Rożyszcze pow. 

Łuck. (Siemaszko..., s. 612)       

3 + 1?. Badecka Antonina, lat 
45, żona kierownika szkoły po-
wszechnej we wsi Wołoszcza,  
prawdopodobnie nauczycielka; 
została uprowadzona przez ban-
derowców razem z 14-letnim 
synem Piotrem w styczniu 1945 
roku we wsi Wołoszcza pow. Dro-
hobycz i utopiona razem z nim w 
kanale wodnym w okolicy wsi 
Majnicz gmina Sambor. (Siekier-
ka..., s. 186, lwowskie)  

3 + 2?. Badecka Genowefa, lat 22, 
córka nauczyciela Macieja Badec-
kiego prawdopodobnie nauczy-
cielka; została zastrzelona przez 
upowców w przysiółku Zady we 
wsi Wołoszcza pow. Drohobycz 
w nocy z 10 na 11 kwietnia 1944 
roku. (Siekierka..., s. 185, lwow-
skie; oraz: Jadwiga Badecka; w: 
Siekierka..., s. 188;  lwowskie).

1 Ukrainka. Badecka Maria, żona 
nauczyciela Macieja, Ukrain-
ka; została uprowadzona przez 
banderowców 29 kwietnia 1944 
roku z 4 letnim synem Kazimie-
rzem ze wsi Łąki pow. Sambor 
(uciekła do mieszkających tutaj 
rodziców z przysiółka Zady), któ-
rzy ją zgwałcili, obcięli piersi i 
zastrzelili a dziecko przywiązali 
do dwóch ugiętych drzew, które 
wyprostowując się, rozerwały je. 
Scenę tę oglądał z ukrycia paro-
bek. (Siekierka..., s. 185, lwow-
skie; oraz: Jadwiga Badecka; w: 
Siekierka..., s. 188,  lwowskie).

Bałeh (imię nieznane), Polka, 
żona Ukraińca nauczyciela ze 
wsi Chrusno Stare; została za-
mordowana przez banderowców 
pod koniec kwietnia lub na po-
czątku maja we wsi Dobrzany 
pow. Lwów. Mąż odmówił jej za-
mordowania, ale wydał ją w ręce 
oprawców. (Siekierka..., s. 616; 
lwowskie)

4. Barański Jan, kierownik szkoły 
powszechnej; uprowadzony przez 
banderowców w lutym 1944 roku 
we wsi Chorostków pow. Kopy-
czyńce zaginął bez wieści. (Ko-
mański Henryk, Siekierka Szcze-
pan: Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na Polakach w województwie tar-
nopolskim 1939 – 1946; Wrocław 
2004, s. 231)  

5. Barcz (imię nieznane), nauczy-
ciel; został zamordowany przez 
upowców 12 marca 1943 roku we 
wsi Białka pow. Kostopol razem 
z całą swoją 9-osobową rodziną 
Wcześniej chłopi ukraińscy za-
pewniali, że nic im się nie stanie. 
(Siemaszko..., s. 200)  Prawdo-
podobnie wśród zamordowanych 
była jego żona, 5-cioro ich dzieci 
oraz rodzice jego lub żony.

5 + 3?. Barcz (imię nieznane), 
żona nauczyciela Barcza, praw-

dopodobnie także nauczycielka.  
Patrz wyżej: Barcz (imię niezna-
ne)...  

6. Beer-Roth (imię nieznane), 
nauczyciel; został uprowadzony 
przez banderowców i po torturach  
zamordowany w lipcu 1944 roku 
we wsi Małowody pow. Podhajce. 
(Komański..., s. 263)  

7. Bereźnicka (Bereniewska?) 
Franciszka, lat 55, nauczycielka; 
została zamordowana przez UPA 
12 maja 1943 roku w kolonii Ugły 
pow. Kostopol razem z ponad 100 
osobami polskiej ludności cywil-
nej. (Siemaszko..., s. 302).  

8. Biała Wiktoria, nauczycielka, 
żołnierz AK „Wika”, która ukry-
wała Żydów; została utopiona 
przez banderowców w rzece Seret 
25 grudnia (Boże Narodzenie) 
1944 roku we wsi Petryków pow. 
Tarnopol. (Komański..., s. 387)  

9. Biesiadecki Ludwik, nauczy-
ciel, brat Władysława; podczas 
ataku UPA i chłopów ukraińskich 
na ludność polską 12 kwietnia 
1944 roku we wsi Hucisko pow. 
Bóbrka  został zakłuty nożami na 
strychu szkoły. (Siekierka..., s. 19 
- 22, lwowskie)  

10. Biesiadecki Władysław, na-
uczyciel, brat Ludwika; podczas 
ataku UPA i chłopów ukraińskich 
na ludność polską 12 kwietnia 
1944 roku we wsi Hucisko pow. 
Bóbrka  został zakłuty nożami na 
strychu szkoły. (Siekierka..., s. 19 
- 22, lwowskie)  

11. Blat Stanisława z d. Drzyma-
ła, lat 30, nauczycielka; została 
zamordowana razem z 5-letnim 
synem Cezarym 30 sierpnia 1943 
roku we wsi Ostrówki pow. Lu-
boml podczas rzezi około 520 
Polaków dokonanej przez UPA i 
chłopów ukraińskich z okolicz-
nych wsi. (Siemaszko..., s. 502 
– 511).

12. Boczkowski, imię nieznane, 
nauczyciel; został zamordowa-
ny przez banderowców w marcu 
1944 roku we wsi Gwoździec Sta-
ry pow. Kołomyja.  (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, Za: Ludobójstwo 
OUN-UPA tom 8 - Stowarzysze-
nie Kresowian  ).   

13. Boers (Boersówna) Helena, 
lat ok. 30, nauczycielka, spolsz-
czona Niemka; została zastrze-
lona 12 lipca 1943 roku we wsi 
Złoczówka pow. Dubno  razem 
z matką Boers, lat ok. 55 przez 
Ukraińca, narzeczonego nauczy-
cielki, podczas napadu UPA i 
chłopów ukraińskich na ludność 
polską. (Siemaszko...., s. 59)

14. Bogucki Tadeusz, kierownik 
szkoły; został zamordowany w 
nocy z 16 na 17 października 1943 
roku we wsi Jezupol pow. Stani-
sławów przez bandę ukraińską, 
ciało jego wrzucono do Dniestru.  
(AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, 
k. 20 – 26). Siekierka Szczepan, 
Komański Henryk, Różański Eu-
geniusz: Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na Polakach w województwie sta-
nisławowskim 1939 – 1946; Wro-
cław, bez daty wydania, 2007, s. 
487, datują omyłkowo mord na 
11/12 września 1944, podając na-
zwisko Tadeusz Bogucki.  

15. Bondarewicz Zygmunt, kie-
rownik szkoły; został zastrzelo-
ny w zasadzce utworzonej przez 
policjantów ukraińskich 12 lute-
go 1943 roku we wsi Turkowice 
pow. Hrubieszów.   (www.hru-
bieszow.info/info/hrubieszow_i_
okolice_e1/p17.htm )

16. Brichacek Stanisław, nauczy-
ciel pracujący w majątku ziem-
skim hrabiego Zaleskiego, aby 
uchronić się przed wywózką na 
roboty przymusowe do Niemiec; 
został zamordowany przez ban-
derowców w nocy 23 lutego 1944 
roku we wsi Okno pow. Skalat  ra-
zem z innymi 12 Polakami, wśród 
których także mogli być nauczy-
ciele. Za parę dni banderowcy 
powiesili ich ciała na słupach te-
legraficznych  razem z powieszo-
nymi mieszkańcami wsi Eleono-
rówka (Komański..., s. 343)

17. Brodecka Genowefa, nauczy-
cielka; została zamordowana 
przez banderowców po wojnie, 
w 1944 lub w 1945 roku, we wsi 
Rudnia Potasznia pow. Kostopol, 
po kilku tygodniach od urucho-
mienia szkoły, była nauczycielką 
z sąsiedniego Antolina.  (Sie-
maszko..., s. 277)       

18. Brynych Jerzy, nauczyciel 
ze szkoły leśnej w Białokryni-
cy pow. Krzemieniec; został za-
mordowany w lipcu lub sierpniu 
1943 roku przez uzbrojoną grupę 
Ukraińców podczas napadu na 
dwie ciężarówki jadące po zboże 
z kontyngentów z Krzemieńca do 
Wiśniowca, w których byli Niem-
cy i zatrudnieni przymusowo Po-
lacy. (Siemaszko..., s. 482)

19. Brzuchacz Józef, lat 60, na-
uczyciel (kierownik szkoły?); 
został zamordowany przez bande-
rowców  1 stycznia 1944 r. (Nowy 
Rok) we wsi Szczurowice pow. 
Radziechów  razem z żoną Anną, 
lat 55, ich  synem Mieczysławem 
oraz ich córkami: Jadwigą lat 23 i 
Władysławą lat 19. (Komański..., 
s. 324). Jednocześnie Siekierka 
podaje (s. 483, stanisławowskie), 
że w 1944 roku we wsi Byszów 
pow. Stanisławów banderowcy 
zamordowali dyrektora szkoły o 
nazwisku Brzuchacz wraz z żoną 

i trojgiem dzieci.  

19 + 4?. Brzuchacz Anna, lat 55, 
żona nauczyciela (kierownika 
szkoły?); prawdopodobnie na-
uczycielka. Patrz wyżej: Brzu-
chacz Józef...  

20. Buczkowski (imię nieznane), 
nauczyciel; został zamordowany 
przez banderowców w II poło-
wie 1944 roku we wsi Łukowiec 
Żurawski pow. Rohatyn. „We wsi 
mieszkał nauczyciel o nazwisku 
Buczkowski, który uciekł ze wsi 
Nowoszyny w powiecie Żydaczów, 
pobliskiej miejscowości Łukowca 
Żurawskiego. Schronił się tutaj w 
obawie o życie na początku 1944 
r. podczas okupacji niemieckiej. 
W drugiej połowie 1944 r., już 
podczas okupacji sowieckiej zde-
cydował się odwiedzić swój dom. 
W drodze powrotnej został za-
mordowany przez banderowców 
na drodze w pobliżu Łukowca 
Żurowskiego”  (Ludwik Targosz; 
w: Siekierka..., s. 453; stanisła-
wowskie).

21. Budzianowki (imię nieznane), 
profesor gimnazjum; został za-
mordowany przez Ukraińców 24 
lipca 1943 roku we wsi Kosmacz 
pow. Kołomyja. „W pobliskim 
Kosmaczu: zabito na drodze żonę 
inż. Kuźmińskiego wraz z 4 letnią 
córką, zamordowano inż. Żmi-
grodzkiego wraz z 9 letnią córką 
(22.VII.1943) i resztą rodziny, za-
bito w Kosmaczu p. Klisowskiego 
wraz z całą rodziną (zwłoki 6 osób 
znaleziono w leśnej rozpadlinie), 
w czasie napadu na pracowników 
kopalni naftowej w Kosmaczu 
bandyci Rusini gwałcili kobie-
ty i dziewczęta, zabito profesora 
gimnazjum Budzianowskiego”. 
(www.szeszory.3-2-1.pl).   

22. Budzyń Aleksander, nauczy-
ciel; został zamordowany przez 
banderowców w 1943 roku we 
wsi Modryniec pow. Hrubieszów. 
(Jastrzębski Stanisław: Ludobój-
stwo nacjonalistów ukraińskich 
na Polakach na Lubelszczyźnie 
w latach 1939 – 1947; Wrocław 
2007, s. 106).

23. Chałupka (imię nieznane), 
nauczyciel; został zamordowany 
12 lipca 1943 roku we wsi Stę-
żarzyce pow. Włodzimierz Wo-
łyński podczas nocnego napadu 
miejscowych bojówkarzy UPA 
„Krwawego Potapa”. W 1944 
roku, gdy kompania 27 DWAK 
ppor. Władysława Cieślińskiego 
„Piotrusia Małego” kwaterowała 
w szkole, odkryła w studni na po-
dwórzu szkoły kilkanaście zwłok 
przywalonych ławkami szkol-
nymi, wśród których była rodzi-
na zamordowanego nauczyciela 
Chałupki.  (Siemaszko..., s. 848 
– 850)

23 + 5?. Chałupka (imię niezna-
ne), żona nauczyciela, prawdopo-
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dobnie nauczycielka. Patrz wyżej: 
Chałupka (imię nieznane)...  

24. Chruszowiec Marcin (Hruszo-
wicz?), nauczyciel religii; zamor-
dowany podczas rzezi 250 Pola-
ków dokonanej przez UPA oraz 
chłopów ukraińskich z okolicz-
nych wsi  2 czerwca 1943 roku 
we wsi Hurby pow. Zdołbunów  
(http://wolyn.ovh.org/opisy/hur-
by-11.html )

25. Chrzanowska Jadwiga  (Krza-
nowska Janina ?), lat 26 , nauczy-
cielka; mieszkanka wsi Stara Dą-
browa pow. Kowel; zatrzymana 
przez upowców w kwietniu 1943 
roku w drodze do Łucka, została 
zgwałcona i zamordowana ra-
zem z ojcem inż. Władysławem 
Chrzanowskim, lat 48,  a ciała ich 
oprawcy wrzucili do studni. (Wi-
told Brania; w: „Biuletyn Infor-
macyjny 27 Dywizji Wołyńskiej 
AK”, nr 1/2000).  Siemaszko..., 
na  s. 404 – 405 podaje, że byli to: 
Krzanowski Władysław i Krza-
nowska Janina.  

26. Chudyba Edmund, kierownik 
szkoły powszechnej  w Surm-
czach; aresztowany przez policję 
ukraińską w lipcu 1943 roku w 
mieście Dubno woj. wołyńskie 
razem z innymi 11 lub 12 Pola-
kami związanymi z konspiracją 
AK i jego dalsze losy są  niezna-
ne. „Pan Edmund Chudyba był 
kierownikiem szkoły powszechnej 
na Surmczach, do której uczęsz-
czałam w latach 1935 – 1938. Nie 
miałam z nim lekcji, ale czasami 
bywały zastępstwa. Był surowy, 
wymagający, sprawiedliwy.” (Da-
nuta Białachowska z domu Baku-
niak, ps. „Dzika”: Wspomnienia 
z lat wojny; w: „Biuletyn Infor-
macyjny 27 Dywizji Wołyńskiej 
AK”, nr 2/2000).

27. Cirko Mikołaj, kierownik 
szkoły powszechnej; zatrzymany 
na drodze przez banderowców i 
po wylegitymowaniu zamordo-
wany 15 grudnia 1943 r. we wsi 
Janów pow. Trembowla.(Komań-
ski..., s. 402)  

28. Czaban Maria Zofia z d. Ada-
mowicz, lat 36, nauczycielka; 
została zamordowana 30 sierpnia 
1943 roku we wsi Ostrówki pow. 
Luboml podczas rzezi około 520 
Polaków dokonanej przez UPA i 
chłopów ukraińskich z okolicz-
nych wsi. (Siemaszko..., s. 502 
– 511)  

29. Czajkowska Elżbieta, lat 35, 
siostra Wandy, nauczycielka; 
została uprowadzona do lasu, 
zgwałcona i zamordowana razem 
z siostrą Wandą, także nauczy-
cielką, podczas rzezi ludności 
polskiej i ormiańskiej w dniach 
od 10 do 13 kwietnia 1944 roku 
dokonanej przez UPA w mie-
ście Kuty pow. Kosów Huculski. 
„Relacja Wojciecha Migockiego: 
Okrucieństwo nie ominęło zacnej 
i patriotycznej rodziny Czajkow-
skich. Rozegrała się tu straszliwa 
tragedia. Do palącego się domu 
wtrącono pp. Czajkowskich, a 
następnie w płomieniach zastrze-
lono. Córki uprowadzono do lasu, 
zgwałcono i zamordowano”. 
(Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: 
“Przemilczane ludobójstwo na 
Kresach”. Kraków 2008)  

30. Czajkowska Wanda, lat 30, 
siostra Elżbiety, nauczycielka; 

została uprowadzona do lasu, 
zgwałcona i zamordowana razem 
z siostrą Elżbietą, także nauczy-
cielką, podczas rzezi ludności 
polskiej i ormiańskiej w dniach 
od 10 do 13 kwietnia 1944 roku 
dokonanej przez UPA w mieście 
Kuty pow. Kosów Huculski. (Ks. 
Tadeusz Isakowicz-Zaleskiego..., 
jw.)   

31. Czarnecka Maria, nauczyciel-
ka z Oszczowa; została zamor-
dowana przez Ukraińców z USN 
z Werbkowic, Hostynnego, Ko-
torowa i Malic 14 października 
1943 roku we wsi Honiatyn pow. 
Hrubieszów podczas napadu na 
ludność polską. (Jastrzębski..., s. 
97, lubelskie)  Inni: 14 paździer-
nika 1944 roku we wsi Uhrynów 
pow. Sokal została zamordowana 
przez banderowców miejscowa 
nauczycielka z kolonii Honiatyn 
Maria Czarnecka. (Siekierka..., 
s. 1021, lwowskie).  Inni: We 
wsi Honiatyn pow. Hrubieszów 
Ukraińcy wymordowali 23 rodzi-
ny polskie, w tym: „14.10.44 r. 
Została zamordowana Czarnecka 
Maria, nauczycielka.” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.;  Seria – tom 8).  

32. Czarnoleska (imię nieznane), 
nauczycielka; została zamordo-
wana  przez Ukraińców w lipcu 
1943 roku  we wsi Wiczynie pow. 
Łuck. (Siemaszko..., s. 637)   

33. Czarnolewska Józefa , na-
uczycielka; została zamordowana 
przez Ukraińców w 1943 roku 
we wsi Studynie pow. Horochów.  
(Siemaszko..., s. 169)  

34. Czopor Stanisław, nauczyciel; 
został zamordowany przez bo-
jówkarzy OUN w sierpniu 1941 
roku w   miasteczku Barysz pow. 
Buczacz. (Komański..., s. 141)   

34 + 7?. Dąbrowska (imię nie-
znane), prawdopodobnie nauczy-
cielka; została zamordowana 
razem z 2 jej dzieci przez UPA 
20 marca 1943 roku we wsi An-
tonowce pow. Krzemieniec oraz 
z kierownikiem szkoły Kazimie-
rzem Seidelem (Zajdlem), lat 35 
i jego narzeczoną (żoną?) Wan-
dą z d. Pawłowską (Wysocką?), 
nauczycielką. (Siemaszko..., s. 
460).  Inni podają, że Ukraińcy 
zamordowali 8 Polaków, w tym 3 
nauczycieli  i ich 3 dzieci, wyni-
kałoby więc, że Dąbrowska także 
była nauczycielką.   

35. Dąbrowski Stanisław, na-
uczyciel ze wsi Swojczów; został 
zastrzelony podstępnie przez upo-
wców w nocy 10 na 11 lipca 1943 
roku we wsi Dominopol pow. 
Włodzimierz Wołyński z gru-
pą około 30 młodych Polaków, 
zwerbowanych pod pretekstem 
wspólnej walki z Niemcami (Sie-
maszko..., s. 914 – 916).   

35. Demkowski (imię nieznane), 
nauczyciel; wpadł w zasadzkę 
UPA 21 grudnia 1943 roku we 
wsi Ostra Mogiła pow. Skałat ra-
zem z nauczycielem Florianem 
Toporowskim (z miasta Skałat). 
Demkowski został uprowadzony i 
zaginął bez wieści, natomiast Flo-
rian Toporowski został zastrzelo-
ny. (Kubów Władysław: Terro-
ryzm na Podolu. Warszawa 2003)  

36. Derkacz Franciszek, kierow-
nik szkoły podstawowej; został 

zamordowany przez upowską sot-
nię „Bira” 16 marca 1947 roku we 
wsi Łukowe pow. Lesko.  „Dnia 
16.II. 1947 r. banda UPA sotni 
„Bira” zamordowała kierownika 
szkoły podstawowej w m. Łukowe 
pow. Lesko – ob. Derkacza Fran-
ciszka” („Wykaz czynów prze-
stępczych dokonanych przez ban-
dy UPA w latach 1944 – 1947” 
opracowany w Wydziale „C” 
Wojewódzkiego Urzędu Spraw 
Wewnętrznych w Rzeszowie; w: 
Edward Prus: Operacja „Wisła”; 
Wrocław 2006, s. 291).

37. Diak (imię nieznane), nauczy-
ciel; został wrzucony żywcem do 
studni przez Ukraińców razem ze 
swoją rodziną zimą 1942 roku w 
miasteczku Łokacze pow. Horo-
chów. (Siemaszko..., s. 142).

37 + 8?. Diak )imię nieznane), 
żona nauczyciela, prawdopodob-
nie nauczycielka. Patrz wyżej: 
Diak (imię nieznane)...  

38. Dmochowska Halina, kie-
rowniczka szkoły, działaczka 
społeczna wśród ludności ukra-
ińskie; została zamordowana 
przez upowców w 1943 roku we 
wsi Poddębce pow. Łuck poprzez 
przybicie do ziemi zaostrzonym 
kołkiem. Miejscowi chłopi ukra-
ińscy cieszyli się przyglądając 
się mordowaniu (Siemaszko..., 
s. 591).  „W pewnej wiosce w 
powiecie łuckim, nauczyciel-
kę, która tam pracowała przez 
osiemnaście lat. Zamordowali w 
ohydny sposób. Kazano jej się po-
łożyć na podwórku przed jej wła-
snym mieszkaniem i ciż starsi jej 
uczniowie wbili zaostrzony gruby 
pal w środek brzucha”  (Bolesław 
Gaweł: Lata włóczęgi. Olsztyn 
1977, s. 149).

39. Drozdowski Stanisław, lat 
44, dyrektor szkoły powszech-
nej;  został uprowadzony z domu 
przez  banderowców w grudniu 
1943 roku we wsi Barycz pow. 
Buczacz, wywieziony w kie-
runku wsi Czechów i zamordo-
wany przez swoich ukraińskich 
uczniów. (Komański..., s. 142).  

Dudar Jan, bibliotekarz polskiej 
biblioteki wiejskiej; został zamor-
dowany przez upowców w kwiet-
niu 1945 roku we wsi Nowosiółka 
Skałecka pow. Skałat. Ukraińscy 
„partyzanci” torturowali go przez 
kilka godzin, w język wbili ostry 
drut, który przywiązali do stopy. 
W końcu powiesili go na przy-
drożnym drzewie.  (Komański..., 
s. 343) Nie był nauczycielem.  

40. Dyka Walenty, były kierownik 
szkoły ze wsi Michałówka; zo-
stał  aresztowany jako zakładnik 
i rozstrzelany przez policjantów 
ukraińskich w listopadzie 1942 
roku w miasteczku Derażne pow. 
Kostopol. (Grzegorz Naumowicz 
Zarys historii rejonu samoobrony 
Huta Stepańska - Wyrka - Hały ; 
w: KSI nr 7/2013)  

41. Dyka Janina, lat 42, nauczy-
cielka, żona Walentego; została 
żywcem spalona w domu przez 
upowców 25 marca 1943 r. w 
kol. Michałówka pow. Kosto-
pol  razem z synem Jerzym, lat 
19, córką Jadwigą, lat 16, ojcem  
Janiny Dyki Franciszkiem Ma-
zurkiewiczem, lat ok. 70, oraz 
dziećmi osadnika wojskowego, 
które ukryły się u Dyków przed 

wywózką na Sybir w lutym 1940 
roku i w tej rodzinie pozostały: 
dziewczynką lat 15 i chłopcem lat 
12.  (Siemaszko..., s. 223)  

42. Engel Grzegorz, dyrektor 
szkoły; został zamordowany ra-
zem z żoną, nauczycielką przez 
bojówkarzy OUN w nocy z 18 
na 19 września 1939 roku we wsi 
Szumlany pow. Podhajce. (Ko-
mański..., s. 270)

43. Engel (imię nieznane), nauczy-
cielka, żona Grzegorza; została 
zamordowana przez bojówkarzy 
OUN razem z mężem Grzego-
rzem w nocy z 18 na 19 września 
1939 roku we wsi Szumlany pow. 
Podhajce. (Komański..., s. 270)  

44. Ferkaluk Józef, kierownik 
szkoły; został zamordowany 
przez banderowców 22 paździer-
nika 1943 roku we wsi Załucze 
nad Czeremoszem pow. Śniatyń:. 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria 
– tom 8).   

45. Filipecki Marian, nauczyciel, 
organizator tajnego nauczania 
szkoły średniej; został uprowa-
dzony 24  grudnia (Wigilia) 1943 
roku we wsi Monasterzyska pow. 
Buczacz przez bojówkę UPA i 
zaginął bez wieści. (Komański..., 
s. 160). Ks. Tadeusz Isakowicz-
-Zaleski twierdzi, że było to „w 
samo Boże Narodzenie”, gdy to 
policjanci ukraińscy zamordowali 
5 Polaków, w tym Mariana Fili-
peckiego (Komański..., s. 662).

46. Filipowicz Wanda, lat 35, na-
uczycielka; została zamordowana 
przez banderowców 8 kwietnia 
1944 r. we wsi Chrusno Stare pow. 
Lwów. (Siekierka..., s. 616, lwow-
skie)  

47. Flisak Stanisław, nauczyciel; 
został zakatowany w lesie w lipcu 
1943 r we wsi Kaczanówka pow. 
Skałat przez  komendanta poste-
runku policji ukraińskiej i jedno-
cześnie aktywnego banderowca o 
nazwisku Małanych. W 1945 roku 
zbrodniarz ten uciekł do Polski 
posługując się polskimi dokumen-
tami, potem do USA udając Po-
laka i działając w amerykańskiej 
Polonii. Rozpoznany zbiegł i nie 
został już odnaleziony. (Komań-
ski..., s. 337)  

48. Frank Mieczysław, nauczyciel 
szkoły w nieustalonej miejscowo-
ści; został zamordowany wraz ze 
swoją rodziną 12 lipca 1943 roku 
we wsi Zagaje pow. Horochów, 
podczas rzezi około 260 Polaków  
(Siemaszko..., s. 184).   

48 + 9?. Frank (imię nieznane), 
żona Mieczysława, nauczyciela, 
prawdopodobnie nauczycielka. 
Patrz wyżej: Frank Mieczysław...

49. Galicki Piotr, nauczyciel; za-
mordowany przez upowców w 
1943 roku w okolicach Kostopola 
razem z innymi kilkunastoma Po-
lakami, wśród których był także 
nauczyciel Jana Lubczak pracują-
cy w Ludwipolu, legionista i po-
wstaniec śląski.  (Siemaszko..., s. 
324)  

50. Gałkowski Stanisław, nauczy-
ciel; został zamordowany przez 
banderowców w 1944 lub w 1945 
roku w mieście Tarnopol. (Ko-
mański..., s. 385)

51. Garbowicz Paweł, kierownik 
szkoły powszechnej; został za-
mordowany przez banderowców 
25 września 1944 roku we wsi 
Zazdrość pow. Trembowla razem 
z 15 innymi Polakami. (Komań-
ski..., s. 423).  

52. Garczyński Mieczysław, lat 
20, nauczyciel w Zubilnie pow. 
Łuck; został zamordowany przez 
upowców 18 marca 1943 roku we 
wsi Jungówka pow. Horochów, 
gdzie mieszkał. (Siemaszko..., s. 
158).

53. Gąsiorowski Józef, lat ok. 30, 
nauczyciel; został zamordowa-
ny okrutnie przez miejscowych 
Ukraińców 1 września 1939 roku 
we wsi Smerdyń pow. Łuck  ra-
zem z 15-letnim bratem Stanisła-
wem i Ukraińcem, który u niego 
gościł.  (Siemaszko..., s. 654)  

54. Glapel Tadeusz, lat 44, kie-
rownik szkoły; został zamor-
dowany przez banderowców w  
nocy z 28 na 29 lutego 1944 roku 
we wsi Korościatyn pow. Buczacz 
razem ze 136 Polakami. (Komań-
ski..., s. 157; natomiast na s. 155 
podaje, że na stacji kolejowej 
zamordowany został m.in., NN, 
kierownik szkoły podstawowej z 
Krościatynia oraz na s. 156 wy-
mieniony jest kierownik szkoły 
podstawowej Stanisław Stępień, 
lat 44, zarąbany siekierą)    

55. Gliwa Stanisława, nauczyciel-
ka; została zamordowana przez 
upowców 25 sierpnia 1944 roku 
w Przemyślu. (Siekierka..., s. 696, 
lwowskie).

56. Górecka Anna, lat 35, na-
uczycielka; została zamordowana 
przez upowców 22 kwietnia 1943 
roku (Wielki Czwartek) we wsi 
Białogródka (Białohorodka) pow. 
Dubno razem z mężem Kazimie-
rzem, lat 40, który był leśniczym 
oraz z ich córką Ireną, lat 5 i jej 
matką, która była wyznania pra-
wosławnego. (Siemaszko..., s. 
109)  

57. Grabas (imię nieznane), na-
uczyciel; został uprowadzony 
przez banderowców w listopadzie 
1943 roku we wsi Hukałowce 
pow. Zborów i zaginął bez wieści 
razem z innymi 9 Polakami. (Ko-
mański..., s 477)  

58. Gregorasz Władysław, lat 29, 
były nauczyciel; został zamordo-
wany przez banderowców 6 paź-
dziernika 1943 roku we wsi Kor-
szów pow. Kołomyja. (AAN, AK, 
sygn. 203 /XV/ 42, k. 20 – 26)

59. Groszek Jan, lat ok. 30, kie-
rownik szkoły powszechnej w 
Horożance, mąż nauczycielki He-
leny; został spalony żywcem w 
piwnicy przez bojówkarzy OUN 
w nocy z 18 na 19 września 1939 
roku we wsi  Szumlany pow. Pod-
hajce razem z żoną, ich 2-letnim 
synem i rodzicami. (Komański..., 
s. 260)

60. Groszek Helena, lat 26, na-
uczycielka, żona kierownika 
szkoły powszechnej Jana. Patrz 
wyżej: Groszek Jan...     

61. Grudniewski Antoni, nauczy-
ciel; został zamordowany przez 
upowca, byłego oficera SS „Ga-
lizien” - „Hałyczyna” rodem z 
Uchania 17 kwietnia 1945 roku 
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we wsi Huta gmina Wojsławice 
pow. Chełm  (Jastrzębski..., s. 80, 
lubelskie).

61 + 10?. Gutkowska (imię nie-
znane), żona kierownika szkoły 
będąca w ostatnim miesiącu cią-
ży, prawdopodobnie nauczyciel-
ka; została  zamordowana przez 
bojówkarzy OUN  w nocy z 17 
na 18 września 1939 roku we wsi  
Sławentyn, pow. Podhajce. Ukra-
ińcy nożem rozpruli jej brzuch 
oraz zarżnęli nożami jej 7-letnią 
córkę Romualdę. (Janina Mazur; 
w: Komański..., s. 760).

62. Haladewicz Stanisław, kie-
rownik szkoły, został zamordo-
wany przez UPA  w nocy z 10 na 
11 lutego 1944 roku we wsi Bo-
ków pow. Podhajce razem z inny-
mi 66 Polakami. (Komański..., s. 
255)  

63. Hanczarek Jan , lat 35, na-
uczyciel; został zamordowany 
podczas rzezi ludności polskiej i 
ormiańskiej dokonanej przez UPA 
w dniach od 10 do 13 kwietnia 
1944 roku w mieście Kuty pow. 
Kosów Huculski. (Siekierka..., s. 
286, stanisławowskie)

64. Haniszewski Władysław, na-
uczyciel; został zamordowany ra-
zem z rodziną przez bojówkarzy 
OUN 12 lipca 1941 roku we wsi 
Słobódka Górna pow. Buczacz. 
(Komański..., s. 173)  

64 + 11?. Haniszewska (imię nie-
znane), żona Władysława, praw-
dopodobnie nauczycielka. Patrz 
wyżej: Haniszewski Władysław...

65. Hartman Wacław, nauczy-
ciel; został zatrzymany przez 
policję ukraińską razem z dru-
gim Polakiem 17 kwietnia 1944 
roku w miasteczku Krystynopol 
pow. Sokal, która przesłuchiwała 
ich przez tydzień i torturowała. 
Obaj Polacy zaginęli bez wieści. 
(Adolf Kondracki; w: Siekier-
ka..., s. 1062 – 1063, lwowskie)

66. Hruszowicz Marcin, na-
uczyciel; został zamordowany 2 
czerwca 1943 roku we wsi Hurby 
pow. Zdołbunów podczas rzezi 
około 250 osób ludności polskiej 
dokonanej przez UPA oraz oko-
licznych chłopów i kobiety naro-
dowości ukraińskiej. (Siemasz-
ko..., s. 967).

67. Hulak Eugeniusz, miejscowy 
nauczyciel języka polskiego; zo-
stał uprowadzony przez UPA  w 
nocy z 23 na 24 kwietnia 1945 
roku we wsi Kniażyce pow. Prze-
myśl i zaginął bez wieści. (Sie-
kierka..., s. 708, stanisławowskie)  

68. Huszkiewicz (imię nieznane), 
kierownik szkoły; został uprowa-
dzony przez banderowców w lu-
tym lub marcu 1944 roku we wsi 
Skwarzawa pow. Złoczów razem 
z z grupą co najmniej 10 Polaków 
powiązanych drutem i ślad po 
nich zaginął (Komański..., s. 509)

69. Hutnik Józef, kierownik szko-
ły, mąż nauczycielki; został zarą-
bany siekierą razem z żoną  przez 
banderowców w marcu 1943 roku 
we wsi Potok Złoty pow. Bu-
czacz. (Komański..., s 168)  
70. Hutnik (imię nieznane), na-
uczycielka, żona kierownika 
szkoły Józefa; została zarąbana 
siekierą razem z mężem przez 

banderowców. Patrz wyżej: Hut-
nik Józef...       

71. Jacurzyńska (Jacuszyńska ?) 
Stanisława, lat ok. 30, nauczyciel-
ka; została zamordowana przez 
Ukraińców z sąsiednich wiosek 
Buszcza i Nowomalin  w marcu 
1943 roku we wsi Eliaszówka 
pow. Zdołbunów. (Siemaszko...., 
s. 983)   

72. Jakubów Henryk, lat 35, na-
uczyciel, komendant AK w Ja-
błonowie; został uprowadzony 
z domu  przez banderowców w 
Wigilię 1943 roku, w miasteczku 
Zabłotów pow. Śniatyn do lasu 
koło wsi Dżurów razem z 40-let-
nim inżynierem górnictwa, gdzie 
po torturach obaj zostali zamor-
dowani. (Siekierka..., s. 648, sta-
nisławowskie)   

73. Janiewicz (imię nieznane), 
nauczycielka; została zamordo-
wana przez banderowców 13 lu-
tego 1943 roku we wsi Capowce 
pow. Zaleszczyki: „13.02.1943 r. 
została zam. Janiewicz i.n. – na-
uczycielka” (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie do listy 
strat ludności polskiej podanej 
przez Komańskiego i Siekierkę 
dla województwa tarnopolskiego 
[2004]; w: Ludobójstwo OUN-
-UPA na Kresach Południowo-
-Wschodnich. Seria – tom 7, pod 
redakcją Witolda Listowskie-
go, Kędzierzyn-Koźle 2015; w: 
http://www.kresykedzierzynko-
zle.home.pl/attachments/File/2__
Ksi____ka_tom_7.pdf).  Podawa-
na jest także data 13 lutego 1945 
roku.  

74. Janowicz Maria, lat 42, na-
uczycielka; została zakłuta noża-
mi razem z 9-letnią córką podczas 
rzezi ludności polskiej i ormiań-
skiej dokonanej przez UPA w 
dniach od 10 do 13 kwietnia 1944 
roku w mieście Kuty pow. Kosów 
Huculski. (Siekierka..., s. 286, 
stanisławowskie)

75. Jeż Jerzy, nauczyciel; został 
zamordowany przez trzech Ukra-
ińców w I półroczu 1943 roku we 
wsi Huta Stara pow. Kostopol za 
to, że kiedyś synowi jednego z 
nich wystawił ocenę dostateczną 
z rysunku. Mordercy tłukli jego 
głową o ławki, aż wypłynął mózg. 
Salę zajęć zmywał w straszliwej 
rozpaczy syn zamordowanego 
(Siemaszko..., s. 257).  

76. Kaczkowski Tadeusz, nauczy-
ciel;  został zamordowany przez 
Ukraińców 4 lipca 1941 roku we 
wsi Kowalówka pow. Buczacz. 
(Komański..., s. 1147) Oraz: W 
sierpniu 1943 roku w lesie w po-
bliżu drogi Kowalówka - Olesza 
pow. Buczacz znaleziono zakopa-
ne po szyję zmasakrowane zwłoki 
nauczyciela o nazwisku Kacz-
kowski (Komański..., s. 158).

77. Kajkowski (Kajtowski?) Sta-
nisław, kierownik szkoły; został 
zamordowany przez miejscowych 
Ukraińców 22 września 1939 
roku w osadzie wojskowej Szczu-
rzyn pow. Łuck. (Siemaszko..., s. 
636)

78. Kałwa (imię nieznane), kie-
rownik szkoły powszechnej w są-
siedniej wsi Krzeczewicze; został 
zamordowany przez upowców 
w kwietniu 1943 roku we wsi 
Hrywiatki pow. Kowel, którzy 

bestialsko znęcali się nad nim. 
„Człowiek ten nie miał osobistych 
wrogów, był na to za szlachetny 
i za dobry, by prywatne rozra-
chunki mogły wchodzić tu w grę. 
Musiała to być zorganizowana 
akcja.” (Leon Karłowicz: Mord w 
Hrywiatkach; w: „Biuletyn Infor-
macyjny 27 DWAK”, nr 3/1987)

79. Kapuściński (imię nieznane); 
został uprowadzony przez bandę 
ukraińską 16 lipca 1943 roku w 
miasteczku powiatowym Skałat i 
zaginął bez śladu. „16.VII.1943. 
Stary Skałat. Banda ukr. napadła 
na szkołę polską skąd uprowa-
dziła w pole nauczyciela, Polaka 
Kapuścińskiego, który zaginął 
bez śladu” („Meldunek Komendy 
okręgu Tarnopol Obszaru Lwów 
z 14.IX.1943”; AAN, AK, sygn. 
203 /XV/ 9, k. 170 – 174).  

80. Kawecka (imię nieznane), na-
uczycielka; została zamordowa-
na razem z córką i 118 Polakami 
przez UPA 11 lipca 1943 roku we 
wsi lub majątku Zamlicze pow. 
Horochów. (Siemaszko..., s. 147)    

81. Klapa Maria, lat 25, nauczy-
cielka szkoły powszechnej; zosta-
ła uprowadzona przez banderow-
ców i po torturach zamordowana 
w kwietniu 1944 roku we wsi 
Łuka Mała pow. Skałat. (Komań-
ski..., s. 341)

82. Klisowski Stefan, nauczyciel; 
został zamordowany przez ban-
derowców 24 lipca w 1943 roku 
we wsi Kosmacz pow. Kołomyja. 
(Siekierka..., s. 247, stanisławow-
skie) „Stefan Klisowski razem 
z 5 członkami rodziny został za-
mordowany w 1943 roku. Byli to 
żona: Katarzyna z d. Żurkowska, 
córka Zofia (1924), syn Tadeusz 
(1913) i jego dwoje dzieci: Ry-
szard (1937) i Dorota (1941). Po 
śmierci zostali wrzuceni do studni 
przez oprawców z UPA/OUN. Na 
Pana stronie wyliczeni są hurtem 
jako Klisowscy - 6 osób” (Ry-
szard Mieczysław Klisowski; w: 
www.stankiewicze.com/ludoboj-
stwo.pl ).

83. Kociuba Grzegorz, lat 55, 
nauczyciel; został zamordowa-
ny przez Ukraińców w kwietniu 
1943 roku we wsi Leduchów 
pow. Krzemieniec. (Siemaszko..., 
s. 442)   

2 Ukrainka. Kocz Aniela, na-
uczycielka, Ukrainka; została za-
mordowana przez Ukraińców w 
1944 roku we wsi Dorożów pow. 
Lwów. „We wsi Dorożów została 
zamordowana w okrutny sposób 
nauczycielka - Ukrainka (moja 
chrzestna) Aniela Koczówna. W 
1944 roku przyjechał do niej sio-
strzeniec z Drohobycza - Polak, 
aby kupić trochę mąki. Posłała 
go do młyna. Tam zatrzymali go 
banderowcy. Na wiadomość o tym 
Koczówna pobiegła do młyna. Za-
stała tam swoich uczniów, którzy 
odmówili wydania siostrzeńca. 
Zamordowano ich oboje. Nie po-
mogła jej ukraińska narodowość 
ani pozycja szanowanej we wsi 
nauczycielki. Aniela Koczówna 
została zamordowana dlatego, że 
jej siostra wyszła za mąż za Pola-
ka w Drohobyczu, a ich syn, który 
przyjechał do ciotki, był Pola-
kiem.” (Jadwiga Badecka; w: Sie-
kierka..., s. 188 - 189; lwowskie).
84. Kolibska Celina, lat 55, na-
uczycielka; została uprowadzona 

przez Ukraińców i zamordowana 
w lesie 13 kwietnia 1943 roku we 
wsi Ulaniki II pow. Łuck razem 
ze Stanisławą Daszkiewicz, lat 
28. (Siemaszko..., s. 565)

85. Komorowski Zygmunt, s. An-
toniego i Jadwigi, lat 37, nauczy-
ciel zamieszkały w Satyjowie 
pow. Dubno; został zamordowany 
przez upowców 22 sierpnia 1943 
roku we wsi Korabliszcze pow. 
Dubno. (Siemaszko..., s. 87)  

86. Konarska Karolina, kierow-
niczka szkoły powszechnej; zo-
stała uprowadzona przez bande-
rowców 17 września 1943 r. we 
wsi Sołowa pow. Przemyślany i 
zaginęła bez śladu. (Komański..., 
s. 301)

87. Kosiek Jan, nauczyciel; został 
ujęty na drodze podczas tradycyj-
nego odwiedzania się polskich ro-
dzin z życzeniami świątecznymi 
przez uzbrojoną bandę ukraińską 
24 grudnia, w Wigilię 1942 roku, 
w kol. Rudnia pow. Łuck razem z 
2 innymi Polakami, którymi byli: 
były urzędnik bankowy w Łucku 
Stefan Michałowski oraz były se-
kretarz gminy Kołki Rogaliński. 
Ofiary popędzono w kierunku 
Kołek. Wiosną 1943 r. ich ciała 
skrępowane drutem kolczastym 
wyciągnięto z rzeki Styr. (Sie-
maszko..., s. 576)

88. Koteryna (imię nieznane), 
nauczycielka znana z dobroci; 
została zamordowana przez Ukra-
ińców w 1943 roku w gminie De-
derkały pow. Krzemieniec. (Sie-
maszko..., s. 482)     

89. Kowal Karol, nauczyciel; zo-
stał zamordowany przez UPA 4 
marca 1944 roku we wsi Olejów 
pow. Zborów: „W Olejowie - jak 
zeznaje naoczny świadek Ludwik 
Pichur, ówczesny sekretarz gmi-
ny: 4 marca 1944 r., gdy wra-
całem ze młyna w Trościańcu, 
natknąłem się na kilka furmanek 
wyjeżdżających z Olejowa. Na 
pierwszej i ostatniej furmance 
jechali uzbrojeni osobnicy. W 
pośrodku, na powozie leśnicze-
go Leona Grzeszczuka siedzieli: 
Walerian Pawłowski - kierownik 
szkoły, Karol Kowal - emeryto-
wany nauczyciel, Kazimierz Wie-
lichowski - pracownik nadleśnic-
twa oraz woźnica - 17-letni Józef 
Miaskowski. Cała ta kolumna 
skręciła z szosy w drogę wiodącą 
do wsi Manajów. W pobliskim le-
sie wszystkich w okrutny sposób 
zamordowano...”  (http://www.
olejow.pl/readarticle.php?artic-
le_id=250)

89 + 12?.  Kowalczyk Leoka-
dia, nauczycielka zamieszkała 
z mężem i ich synem w mieście 
Krzemieniec, zaginęli bez wie-
ści w czasie II wojny światowej. 
„Poszukuję wiadomości na temat 
Michała Kowalczyka ur. w 1897 
r. w Sieprawiu/Kraków, jego zony 
Leokadii i syna Wiesława. W roku 
1939 mieszkali w Krzemieńcu. 
Michał był zawodowym wojsko-
wym. Od roku 1936 w randze 
starszego ogniomistrza 2.Pułku 
Artylerii Ciężkiej stacjonującej w 
Chemie (Lubelskie) został służbo-
wo odkomenderowany do Krze-
mieńca do Wojskowej Komendy 
Uzupełnień. Jego zona Leokadia 
była z zawodu nauczycielką. Syn 
Wiesław ur~ 1925. Już w czasie 
II Wojny Światowej ślad po nich 

zaginał”. (Barbara Zach, 21 mar-
ca 2011; w: http://rzecz-pospolita.
com/wolyn/krzemieniec/ksiega.
php)

90. Kozłowski Jan, nauczyciel ze 
wsi Strychanka, mąż nauczyciel-
ki Wandy; został zastrzelony na 
drodze do stacji kolejowej  przez 
upowców  6 kwietnia 1944 roku  
(Wielki Czwartek) we wsi Stry-
chanka pow. Kamionka Strumi-
łowa, którzy następnie wywieźli 
ze wsi 3 Polki, w tym żonę Jana 
Kozłowskiego, Wandę, lat 44 - i 
ślad po nich zaginął (Komański..., 
s. 219).

91. Kozłowska Wanda, lat 44, 
nauczycielka, żona Jana; wywie-
ziona ze wsi  przez upowców 
6 kwietnia 1944 roku  (Wielki 
Czwartek) we wsi Strychanka 
pow. Kamionka Strumiłowa, ra-
zem z 2 innymi Polkami  -  i ślad 
po nich zaginął. (Komański..., s. 
219).

92. Kozłowski (Leon, mąż Ire-
ny?), nauczyciel; został zamor-
dowany 30 sierpnia 1943 roku we 
wsi Wola Ostrowiecka pow. Lu-
boml podczas rzezi ludności pol-
skiej dokonanej przez UPA i chło-
pów ukraińskich z sąsiednich wsi. 
„W rozmowie z żoną nauczyciela 
Kozłowskiego z Woli Ostrowiec-
kiej ukazał się straszliwy dramat 
tej wsi i sąsiednich Ostrówek. Z 
około tysiąca ludzi, ocalało kil-
kudziesięciu. Ona straciła męża i 
czworo dzieci, z którymi uciekała 
i kolejno je zabijali mordercy, go-
niąc ją. Z ostatnim najmłodszym, 
już martwym, dotarła w krzaki i 
tam zemdlała. Ocalała i nie chce 
żyć mimo, że spodziewa się pią-
tego dziecka” (Ryszard Markie-
wicz „Mohort”: Zarys powstania 
i działalności OP „Kord” - K. Fi-
lipowicz; w: Siemaszko..., s. 1173 
- 1179).

93. Kropiwnicka  (Krzepiwnic-
ka?) Maria, nauczycielka, która 
na własnym fortepianie uczyła 
gry dzieci ukraińskie; została za-
mordowana przez Ukraińców w 
czerwcu lub lipcu 1943 roku w 
jednej z wsi powiatu horochow-
skiego. (Siemaszko..., s. 195). 
Inni mord datują na lipiec 1943 
roku i wymieniają jako Marię 
Krzepiwnicką.

94. Król Julian, kierownik szkoły; 
został zabity przez Ukraińców w 
1943 roku w kol. Konstantynów-
ka pow. Sarny, którzy wpadli do 
szkoły i podczas lekcji na oczach 
dzieci zabili go. (Siemaszko..., s. 
788)

95. Krupa (imię nieznane), kie-
rowniczka szkoły; została za-
mordowana przez banderowców 
9 marca 1945 roku we wsi Czer-
niatyń pow. Horodenka, a zwłoki 
ofiary oprawcy zbezcześcili (Sie-
kierka..., s. 109; stanisławow-
skie).

96. Krupski (imię nieznane), były 
nauczyciel; został zamordowany 
przez banderowców 11 września 
1943 roku  we wsi Jezupol pow. 
Stanisławów.  (Prof. dr hab. Le-
szek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8).

Krzanowska Janina (Chrzanow-
ska Jadwiga?) lat 26, nauczyciel-
ka – patrz: Chrzanowska Jadwiga.  
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97. Krzywonos Stanisław, na-
uczyciel; został uprowadzony 
przez banderowców podczas noc-
nego napadu razem z 3 innymi 
Polakami i zamordowany w lesie 
we wrześniu 1943 roku, we wsi 
Słobódka Dolna pow. Buczacz. 
(Komański..., s. 173, nie podaje 
jego imienia)

97 + 13?. Kubit Bronisława z d. 
Łaskawiec, lat 29,  żona nauczy-
ciela Tadeusza Kubita; została 
zamordowana przez upowców 
w nocy z 10 na 11 lipca we wsi 
Zawidów pow. Włodzimierz Wo-
łyński, którzy wtargnęli do domu 
nauczyciela Kubita i zamordo-
wali: jego żonę Bronisławę, ich 
3-letniego syna Wiesława oraz 
36-letnią siostrę żony Agnieszkę 
Łaskawiec. Tadeusz Kubit ukry-
ty w piwnicy pod podłogą oca-
lał, sądził, że Ukraińcy nie będą 
mordować kobiet i dzieci. Mordu 
dokonali miejscowi Ukraińcy, z 
którymi nauczyciel był w dobrych 
stosunkach, m.in. sąsiad Ukra-
iniec Wasyl Bojko, jego siostra z 
mężem Wiuterem, szkolnym stró-
żem. Zwłoki pomordowanych zo-
stały przez morderców wrzucone 
do rzeki Ługa. W tej wsi z Pola-
ków mieszkała tylko ta jedna ro-
dzina nauczycieli (Siemaszko..., 
s. 904 – 905).

98. Kukliński Jan, s. Andrzeja 
i Aleksandry, lat 36, kierownik 
szkoły; został zamordowany w 
lesie przez czterech upowców  i 
tam pochowany 5 lutego 1944 
roku we wsi Dorotyszcze pow. 
Kowel, w której mieszkała tylko 
jedna polska rodzina nauczyciela. 
(Siemaszko..., s. 366).

99. Kułak Maria, lat 30, kierow-
niczka szkoły, została zamordo-
wana przez UPA  w nocy z 23 na 
24 marca 1946 roku we wsi Ko-
mańcza pow. Sanok (Bieszcza-
dy).  (Siekierka..., s. 946)  

100. Kunisz (imię nieznane), na-
uczyciel; został zamordowany 
przez miejscowych Ukraińców 
we wrześniu 1939 roku we wsi 
Zabłocie, pow. Kowel. (Siemasz-
ko..., s. 402)  

101. Kwiatkowski Władysław, lat 
30, nauczyciel; został uprowadzo-
ny z domu przez upowców około 
15 marca 1943 roku w kol. Jachi-
mówka pow. Horochów.  Na dru-
gi dzień żona z pomocą uczniów 
znalazła jego zwłoki z powyła-
mywanymi kończynami w kupie 
gnoju. (Siemaszko..., s. 155)

102. Lapińska Albina, żona kie-
rownika szkoły Fabiana, nauczy-
cielka; została zamordowana 
przez Ukraińców  w 1943 roku 
we wsi Bykowce pow. Krzemie-
niec razem z mężem Fabianem i 
ich dziećmi Andrzejem i Barbarą 
oraz kilkudziesięcioma Polakami. 
(Siemaszko..., s. 417)

103. Lapiński Fabian, kierownik 
szkoły, mąż Albiny, nauczyciel-
ki; został zamordowany przez 
Ukraińców w 1943 roku we wsi 
Bykowce pow. Krzemieniec  ra-
zem z żoną Albiną, nauczycielką, 
ich dziećmi Andrzejem i Barbarą 
oraz kilkudziesięcioma Polakami. 
(Siemaszko..., s. 417)  

104. Laucz Zygmunt, nauczy-
ciel; został zamordowany przez 
Ukraińców w lutym lub w marcu 

1944 roku we wsi Lipowce pow. 
Przemyślany Ukraińcy razem z 5 
innymi Polakami. (Komański..., 
s. 294)  

105. Lech Kazimierz, nauczyciel 
mieszkający w futorze Ostki; zo-
stał zamordowany po torturach 
przez Ukraińców (obcięli mu 
uszy, nos i częściowo odarli ze 
skóry) w 1943 roku we wsi Derć 
pow. Sarny, gdy powracał ze wsi 
Rudnia Lwa do domu. (Siemasz-
ko... ,s 761).

105 + 13?. Lewandowska (imię 
nieznane), lat 40, żona nauczy-
ciela; została zamordowana przez 
Ukraińców we wrześniu 1943 
roku we wsi Pohorylce pow. Prze-
myślany razem z synem Zbignie-
wem, lat 10 oraz teściami, lat 60 i 
65. (Komański..., s. 298)   

Lewicki Kazimierz, syn dyrektora 
szkoły powszechnej; został upro-
wadzony przez banderowców w 
październiku 1943 roku we wsi 
Trybuchowce pow. Buczacz za-
ginął bez wieści. (Komański..., s. 
175)

106. Lichota Stanisław, lat 50, 
kierownik szkoły, został zamor-
dowany przez upowców w mar-
cu 1943 roku we wsi Świszczów 
pow. Dubno, którzy wtargnęli 
nocą do mieszkania małżeństwa 
nauczycieli, porąbali go siekie-
rami i wrzucili w kawałkach do 
studni. (Siemaszko..., s. 67)

107. Lipowska Jadwiga, lat 25, 
była nauczycielka w szkole po-
wszechnej; została zamordo-
wana przez upowców 11 lipca 
1943 roku w kolonii Rogowicze 
pow. Horochów razem z matką 
Agnieszką, Aleksandrem  Lipow-
skim (synem także Aleksandra), 
jego żoną Marianną i ich 2- letnią 
córką.  „Ojciec mój Aleksander 
oprócz gospodarstwa rolnego po-
siadał młyn, siostra Jadwiga, lat 
25, panna, była nauczycielką w 
szkole powszechnej, starszy brat 
Aleksander, lat 35 był sekretarzem 
gminy, ja zaś miałem kuźnię. /.../  
Weszło ich trzech, nieznanych mi 
z widzenia, uzbrojonych w kara-
biny. /.../  Zagonili nas z kuchni 
do pokoju, a kiedy siostra Jadwi-
ga nie uklękła jak inni i na ich 
krzyki odpowiedziała: my zginie-
my, ale i wy zginiecie, nie zbudu-
jecie Ukrainy na krwi niewinnej 
i bezbronnej ludności polskiej, a 
okryjecie siebie i naród ukraiński 
wieczną hańbą, jesteśmy solą tej 
ziemi, zamiast mordować uczcie 
się od nas jak żyć godnie i dostat-
nio – została uderzona przez ban-
dytę lufą karabinu, zachwiała się 
i upadła na szafę.”.  (Eugeniusz 
Lipkowski: „Musicie zginąć, nie 
ma tu dla was miejsca”; w: http://
www.martyrologiawsipolskich.
pl/mwp/wirtualne-mauzoleum/
modul- iv-kresy-i i - rp/kresy-
-wschodnie/relacje/2511,quot-
Musicie-zginac-nie-ma-tu-dla-
was-miejscaquot-Lipcowa-rzez-
w-kolonii-Rogowicz.html ). W. 
i E Siemaszko, na s. 144 podają, 
że w kolonii w lipcu 1943 roku 
zamordowany został sołtys Ukra-
iniec za pomoc Polakom oraz 
4-osobowa rodzina Łebkowskich, 
których ciała zakopano w gnoju, 
zapewne więc chodzi o 5-osobo-
wą rodzinę Lipkowskich.  

108. Lorek Artur (Jerzy, Antoni) 
lat 50, nauczyciel; został upro-

wadzony przez banderowców 20 
lutego 1944 roku we wsi Szutowa 
pow. Jaworów razem z 8 innymi 
Polakami, wśród których byli kie-
rownik szkoły powszechnej Fran-
ciszek Tworek, lat 32, oraz ks. 
proboszcz Albin Barnaś. Wszyscy 
zaginęli bez śladu. (Siekierka..., 
s. 352, lwowskie). Inni: „ Lorek 
(Porek?, Sorek?) Franciszek l. 34 
nauczyciel.” (Prof. dr hab. Leszek 
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw.;  Seria – tom 8).

109. Lubczak Jan, nauczyciel 
pracujący w Ludwipolu; został 
zamordowany przez Ukraińców 
w 1943 roku w okolicach miasta 
Kostopol razem z kilkunastu  in-
nymi Polakami, w tym z nauczy-
cielem Piotrem  Galickim. (Sie-
maszko..., s. 324)  

110. Lubińska (imię nieznane), 
nauczycielka; została zamordo-
wana przez banderowców w nocy 
z 24 na 25 marca 1944 roku we 
wsi Białe pow. Przemyślany ra-
zem z matką, inną nauczycielką 
NN, lat 65 oraz  80 innymi Pola-
kami. (Komański..., s. 281)     

111. Lwowska Wanda, lat 60, na-
uczycielka; została zamordowana 
przez UPA  w lutym 1945 roku we 
wsi Kurniki Szlachcinieckie pow. 
Tarnopol razem z 15-letnią Geno-
wefą Łagisz i jej 17-letnią siostrą  
Stefanią Łagisz. (Komański..., s. 
374)  

1. Ormianin.  Łomej Dorko (Teo-
dor), Ormianin, nauczyciel; zo-
stał zamordowany razem z matką 
podczas rzezi ludności polskiej i 
ormiańskiej dokonanej przez UPA 
w dniach od 10 do 13 kwietnia 
1944 roku w mieście Kuty pow. 
Kosów Huculski. (Siekierka..., s. 
286, stanisławowskie).

112. Łoziński Włodzimierz (Wła-
dysław?), nauczyciel, członek 
ZWZ-AK; został zamordowany 
przez UPA 25 marca 1943 roku w 
kolonii Perełysianka pow. Kosto-
pol razem z żoną.     

112 + 15?. Łozińska (imię niezna-
ne), żona nauczyciela Włodzimie-
rza (Władysława?); prawdopo-
dobnie także nauczycielka. Patrz 
wyżej: Łoziński Włodzimierz 
(Władysław?)...    

112 + 16?. Magier Stanisław, lat 
29, mąż nauczycielki Aleksandry 
(nauczyciel?); został podstępnie 
powiązany drutem kolczastym, 
uprowadzony i zamordowany 
przez upowców 27 sierpnia 1943 
roku we wsi  Rużyn pow. Kowel 
razem z ośmioma młodymi Pola-
kami. „Nasza nauczycielka Alek-
sandra Magier błagała oprawców 
o litość nad bezprawnie pojmany-
mi, już katowanymi, lecz została 
brutalnie odpędzona od jednej z 
wielu furmanek i wepchnięta ude-
rzeniami kolb karabinów do przy-
drożnego rowu, mimo jej zaawan-
sowanego bardzo widocznego 
stanu odmiennego. Ta wspaniała 
nasza nauczycielka przeżyła” 
(Tadeusz Kotarski; w: Siemasz-
ko..., s. 1144). Wśród pojmanych 
i zamordowanych był jej mąż Sta-
nisław Magier.

113 + 3 – 4  Ukrainki. Marczak 
Michał, nauczyciel,  został za-
mordowany bestialsko przez 
UPA w czerwcu 1945 roku we 
wsi Iskań pow. Przemyśl z całą 

rodziną.  Byli to: Polak Michał 
Marczak, nauczyciel, jego żona 
Maria, Ukrainka oraz jej matka 
(teściowa Michała) Aniela Czura, 
Ukrainka, która została powieszo-
na  głową do dołu „za zdradę na-
rodu ukraińskiego”. (Siekierka..., 
s. 706 - 707; lwowskie)   

114. Masojada Felicja, lat 45, 
nauczycielka; została bestialsko 
zamordowana przez upowców 
15 czerwca  we wsi Kisorycze 
pow. Sarny, Upowcy zatrzymali  
jadących furmanką 3 Polaków: 
45-letnią nauczycielkę Felicję 
Masojadę, jej 80-letnią służącą 
Elżbietę Jeż oraz 30-letniego fur-
mana Kacpra Kozińskiego. Feli-
cja Masojada była powszechnie 
znana i jak się wydawało powa-
żana nie tylko przez Polaków, ale 
i Ukraińców, ponieważ pomagała 
w różnych sprawach wszystkim 
ludziom, niezależnie od narodo-
wości i wyznania oraz leczyła. Z 
jej pomocy korzystali ukrywający 
Żydzi. Nauczycielkę „partyzanci 
ukraińscy” żywcem powiesili za 
nogi na drzewie, odcięli piersi, 
wydłubali oczy, z brzucha wy-
ciągnęli wnętrzności. Podobnie 
zginęła służąca i woźnica.  (Sie-
maszko..., s. 764 – 765)  

115. Maślanka Bronisława, na-
uczycielka, siostra Karoliny, tak-
że nauczycielki; została utopiona 
przez banderowców w rzece Seret 
25 grudnia (Boże Narodzenie) 
1944 roku we wsi Petryków pow. 
Tarnopol. Wśród 12 ofiar byli: 
także Wiktoria Biała, ur. 1890 
r., nauczycielka, żołnierz AK ps. 
„Wika”, która ukrywała Żydów -  
utopili ją w rzece Seret; Karolina 
Maślanka, nauczycielka, siostra 
Bronisławy - utopili ją w rzece 
Seret;  Józef Turski, nauczyciel - 
wraz z żoną spalony we własnym 
domu (Komański..., s. 387).

116. Maślanka Karolina, nauczy-
cielka; siostra Bronisławy; zosta-
ła utopiona w rzece Seret przez 
banderowców.  Patrz wyżej: Ma-
ślanka Bronisława...

117. Mazewska Stanisława, eme-
rytowana nauczycielka; została 
uprowadzona przez upowców 
ze wsi Białozorka  14 czerwca 
1943 roku (drugi dzień Zielonych 
Świąt) i zamordowana w okoli-
cach wsi Łanowce pow. Krzemie-
niec (Siemaszko..., s. 482)

118. Mazur Władysław „Aleksan-
der”, nauczyciel ze Szczerca; zo-
stał zamordowany 26 lipca 1944 
roku we wsi Siemianówka pow. 
Lwów podczas pacyfikacji prze-
prowadzonej przez ukraińskich 
esesmanów z SS „Galizien” – 
„Hałyczyna”. (Siekierka..., s. 630, 
lwowskie)  

119. Mądrzycki Adam, nauczy-
ciel; został zastrzelony przez 
Ukraińca, syna sąsiada latem 
1944 roku we wsi Stojanów pow. 
Radziechów: „Pewnego dnia la-
tem 1944 do ogrodzenia domu 
- w którym mieszkał stojanow-
ski nauczyciel i świetny pszcze-
larz Adam Mądrzycki, znany 
także z tego, że ze wszystkimi żył 
zgodnie - podszedł syn jednego 
z ukraińskich sąsiadów, Emil, i 
przywołał go mówiąc, że chce 
mu coś powiedzieć. Kiedy Mą-
drzycki podszedł, ten wystrzelił 
do niego serią z automatu. Mą-
drzycki upadł na ziemię, ale wie-

czorem odzyskał przytomność, ja-
koś wstał, dobrnął na probostwo 
i o wszystkim powiedział księdzu 
Kutrowskiemu, który z niejakim 
Radwanem, Ukraińcem, ułożył 
go na wymoszczonym słomą wo-
zie i zawiózł na stację kolejową, 
a stamtąd lokomotywą do szpitala 
w Kamionce Strumiłowej. Nieste-
ty, wykonana zaraz operacja była 
już spóźniona i Adam Mądrzyc-
ki zmarł” (http://www.gazeta.
olawa.pl/archiwum2/aktualnosci-
,wiecej,1818.htm ; za: Tadeusz 
Kukiz: Ziemia Radziechowska i 
ludzie stamtąd. Wrocław 2008).  
 
120. Mederski Kazimierz, na-
uczyciel; został zastrzelony na 
oczach żony i dzieci przez po-
licjantów ukraińskich, którzy 
zbiegli ze służby niemieckiej 19 
marca 1943 roku we wsi Żdżary 
Duże pow. Włodzimierz Wołyń-
ski. (Siemaszko..., s. 839)  

121. Mierzejewska (imię niezna-
ne), nauczycielka; została powie-
szona przez Ukraińców do góry 
nogami na drzewie z jej 14-letnim 
synem, którym następnie odcinali 
różne części ciała i wydłubywali 
oczy 28 maja 1943 roku we wsi 
Staryki pow. Sarny: „Nauczyciel-
kę p. Mierzejewską i jej 14-let-
niego syna Henryka powiesili do 
góry nogami na drzewie, odcinali 
części ciała i wydłubywali oczy”  
(Jadwiga Bogdanowa: Moja dzie-
cięca gehenna; w: „Nasz Dzien-
nik” z 27 lutego 2009 - „Dodatek 
Historyczny IPN” 2/2009).

122. Mierzwiński (Krzewiński 
?) (imię nieznane), nauczyciel; 
został uprowadzony przez ban-
derowców w nocy  30 września 
1943 r. we wsi Winiatyńce pow. 
Zaleszczyki razem z 13 innymi 
Polakami. Oprawcy  powiązali 
ich sznurami i popędzili do lasu., 
gdzie ich zamordowali. (Komań-
ski..., s. 447). Inni:  „być może 
Mierzwiński – nauczyciel to Krze-
wiński.” (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., 
tom 7).

123. Molska (imię nieznane), na-
uczycielka; została zamordowana 
przez upowców w 1943 roku w 
okolicy miasta Krzemieniec ra-
zem z ciotką Zofią Morozgalską, 
także nauczycielką.  (Siemasz-
ko..., s. 483)

124. Momot Melania, nauczyciel-
ka; została zamordowana przez 
Ukraińców w kwietniu 1943 roku 
we wsi Okniny Duże pow. Krze-
mieniec. Sołtys wsi,  Ukrainiec, 
wraz z policjantami ukraiński-
mi (lub upowcami ubranymi w 
mundury policyjne), pojechał do 
Krzemieńca po kierownika szko-
ły Tadeusza Szreffela, lat ok. 40 
i nauczycielkę Melanię Momot, 
którzy wcześniej ze wsi uciekli, i 
namówił ich, żeby wrócili, bo nic 
im nie grozi, a przynajmniej żeby 
wzięli sobie swoje rzeczy. Wraz 
z nimi pojechał do Oknin swym 
wozem młody Kosicki, z rodziny 
uchodźców, przebywających w 
Krzemieńcu. Wszyscy oni zostali 
po przyjeździe do wsi zamordo-
wani (Siemaszko..., s. 427).
125. Mornol Stanisław, nauczy-
ciel, były komendant Z.S, i dzia-
łacz społeczny; został zamordo-
wany przez Ukraińców ze wsi 
Stary Skałat 18 lipca 1943 roku 
we wsi Połupanówka pow. Ska-
łat: „18.VII.1943. Połupanówka 
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pow. Skałat. Zamordowany został 
przez Ukraińców nauczyciel Mor-
nol Stanisław, b. komendant Z.S. 
i działacz społeczny. Morderstwa 
dokonali Ukraińcy ze Starego 
Skałatu. Przybyli oni furmanką w 
nocy ze Starego Skałatu i po pol-
sku zażądali od warty nocnej aby 
zaprowadzono ich do nauczycie-
la Mornola. Warta wskazała im 
mieszkanie, dokąd weszli i zabra-
li Mornola ze sobą. Za kilka dni 
znaleziono jego trupa w sąsied-
niej wsi pod lasem” (AAN, AK, 
sygn. 203 /XV/ 9, k. 170 – 174).  

126. Morozgalska Zofia, nauczy-
cielka; została zamordowana 
przez upowców w 1943 roku w 
okolicy miasta Krzemieniec ra-
zem z  jej siostrzenicą Molską, 
także nauczycielką.  (Siemasz-
ko..., s. 483)

127. Myczewska Kazimiera, na-
uczycielka; została zamordowana 
przez bulbowców w marcu 1943 
roku we wsi Werbcze Duże pow. 
Kostopol, którzy powiesili ją w 
sieni domu na drabinie, a jej dwo-
je nieletnich dzieci udusili. Wcze-
śniej Ukraińcy zapewniali ją o 
bezpieczeństwie. (Siemaszko..., 
s. 303)

128. Myczkowska Maria, lat 20, 
nauczycielka we wsi Zalesie; 
została zamordowana w sposób 
okrutny przez upowców w  sierp-
niu 1944 roku we wsi Germaków-
ka pow. Borszczów.. „Podczas 
dnia, w sierpniu 1944 r., zabra-
no ze szkoły Marię Myczkowską 
- nauczycielkę, która pracowała 
we wsi Zalesie. Przyprowadzo-
no ja do domu jej ciotki, u której 
mieszkała. Mordercy zamknęli się 
z nią w pokoju, kolejno gwałcili 
ją i bili. Po kilku godzinach wy-
prowadzili ją z domu, a właści-
wie wyciągnęli, bo jak zeznają 
świadkowie, nie mogła już iść 
sama. Tak trwało przez dwa dni. 
Na trzeci lub czwarty dzień zna-
leziono jej zwłoki na brzegu Zbru-
cza. Jej ciało było zmasakrowane, 
ręce i nogi związane drutem kol-
czastym” (Danuta Kosowska; w: 
Komański..., s. 535).

129. Nabowczuk (imię nieznane), 
nauczyciel; został zamordowany 
przez bojówkarzy OUN-UPA w 
lutym 1945 roku we wsi Rzepiń-
ce pow. Buczacz razem z żoną i 
2 córkami oraz 25 innymi Polaka-
mi. (Komański..., s. 171)

129 + 17?. Nabowczuk (imię nie-
znane), żona nauczyciela, praw-
dopodobnie także nauczycielka, 
Patrz wyżej: Nabowczuk (imię 
nieznane)...

130. Naczas Konstanty, pracow-
nik oświaty, mąż Marii, nauczy-
cielki; został zamordowany przez 
bojówkę OUN-UPA 17 lutego 
1945 roku we wsi Grabowa pow. 
Kamionka Strumiłowa razem z 
żoną Marią, nauczycielkę. (Ko-
mański..., s. 209)  We wsi Jazie-
nica Ruska pow. Kamionka Stru-
miłowa zgięli z rąk UPA: Naczas 
Konstanty, jego żona Maria oraz 
Polityło Katarzyna (Kubów..., 
jw.).
131. Naczas Maria, nauczyciel-
ka, żona Konstantego; została 
zamordowana przez bojówkę 
OUN-UPA.  Patrz wyżej: Naczas 
Konstanty...

5 Ukrainiec. Nesin Teodor, lat 

22,  nauczyciel  ukraiński; został 
uprowadzony przez upowców ze 
wsi Wydźgów i zamordowany 23 
sierpnia 1943 roku we wsi Olesk 
pow. Włodzimierz Wołyński za 
to, że miał żonę Polkę. (Siemasz-
ko..., s. 878)  

132. NN, nauczycielka, z domu 
Kokoczyńska (imię nieznane), 
Polka, żona ks. prawosławnego; 
została  bestialsko zamordowa-
na przez upowców  w czerwcu 
1943 roku we wsi Rafałówka Sta-
ra pow. Sarny.  (Siemaszko..., s. 
794)  

133. NN, miejscowa nauczyciel-
ka; została zamordowana przez 
Ukraińców18 września 1939 
roku we wsi  Mieczyszczów pow. 
Brzeżany.  (Lucyna Kulińska: 
„Preludium zbrodni. Nacjonalizm 
ukraiński na Brzeżańszczyźnie w 
latach 1922-1941.”, w:  Ludobój-
stwo OUN-UPA na Kresach Po-
łudniowo-Wschodnich. Seria pod 
redakcją Witolda Listowskiego, 
Kędzierzyn-Koźle 2012).

134. NN, miejscowy nauczyciel, 
został zamordowany przez Ukra-
ińców w nocy z 18 na 19 września 
1939 roku we wsi Trościaniec 
pow. Brzeżany. (Komański..., s. 
130)    

135. NN, młody polski nauczy-
ciel; został zabity przez Ukraińca  
Mikołaja Mulikiewicza ok. 20 
– 25 września 1939 roku we wsi 
Ihrowica pow. Tarnopol. (Józef 
Jaroszewski; w: Komański..., s. 
835)  

136. NN, miejscowy kierownik 
szkoły powszechnej; aresztowany 
przez czerwoną milicję ukraińską 
pod koniec września 1939 roku 
we wsi Michalcze pow. Horoden-
ka zaginął bez wieści. (Siekier-
ka..., s. 113, stanisławowskie)

136 + 18?. NN, profesor gimna-
zjum w Bytomiu, uciekinier przed 
Niemcami; został wywieziony 
przez Ukraińców około paździer-
nika 1939 roku ze wsi  Godomi-
cze (Hodomicze) pow. Łuck i dal-
szy jego los pozostaje nieznany.  
(Zofia Szyszkowska : „Dziecko z 
kresów ”, Fundacja Moje Wojen-
ne Dzieciństwo, 2011; za: http://
www.mojewojennedziecinstwo. 
pl/pdf/18szyszkowskadziecko.
pdf ).   
 
137. NN, 3-osobowa rodzina na-
uczycieli; została zamordowana 
przez Ukraińców jesienią 1941 
roku we wsi Hołubne pow. Kosto-
pol. (Siemaszko..., s. 201) NN na-
uczyciel, mąż nauczycielki NN.

138. NN, nauczycielka, żona na-
uczyciela NN. Patrz wyżej: NN, 
3-osobowa rodzina nauczycieli...    

139. NN, kierownik szkoły; został 
zamordowany przez bojówkarzy 
OUN w październiku 1942 roku 
we wsi Krasne pow. Złoczów ra-
zem z lekarzem i kierownikiem 
urzędu pocztowego. (Jadwiga 
Wieloch; w: Komański..., s. 982). 
Emerytowanym kierownikiem 
szkoły był Jan Andruszkiewicz, 
który został zamordowany 15 
października 1943 roku. Zapew-
ne ofiarą był ówczesny kierownik 
szkoły NN.
 
140. NN, nauczycielka wiejskiej 
szkoły; została zamordowana w 

okrutny sposób przez Ukraińców 
jesienią 1942 roku niedaleko mia-
steczka Kuty pow. Kosów Hu-
culski. „Jesienią 1942 r. zaczęły 
docierać do nas wieści o przy-
padkach zamordowania pojedyn-
czych osób. Było to zwykle daleko 
w górach i tak mało prawdopo-
dobne, że trudno było uwierzyć. 
Najbardziej w naszym domu oma-
wiano przypadek zamordowania 
w okrutny sposób nauczycielki 
wiejskiej szkoły, którą znali moi 
rodzice. /.../ Było to niedaleko Kut 
w górach. Znaleziono ja w rowie, 
niedbale czymś przykrytą. Miała 
obcięte piersi, wydłubane oczy, 
obcięty język, całe ciało skłute 
nożem” (Grażyna Drobnicka; w: 
Siekierka..., s. 299; stanisławow-
skie).  

141. NN, kierownik szkoły; zo-
stał zabrany z mieszkania przez 
uzbrojonych Ukraińców i zastrze-
lony w grudniu 1942 roku we 
wsi Chorupań pow. Dubno. „Do 
mieszkania nauczyciela i kierow-
nika szkoły powszechnej Polaka, 
ożenionego z Ukrainką, szano-
wanego przez miejscową ludność 
ukraińską za wprowadzenie do 
szkoły języka ukraińskiego i po-
moc w załatwianiu różnych spraw 
urzędowych, przyszło kilku uzbro-
jonych Ukraińców i siłą zabra-
ło go z mieszkania, a następnie 
zastrzeliło. Gdy żona Ukrainka 
wystąpiła w jego obronie, tłuma-
cząc jego zasługi dla ludności 
ukraińskiej, została przez jednego 
z bojówkarzy uderzona kolbą ka-
rabinu ze słowami: „Ty zisuwała 
ukrajinśku krow” („Ty zepsułaś 
ukraińską krew”). (Siemaszko..., 
s. 84 – 85)  
 
142. NN, nauczyciel; został za-
mordowany przez chłopów ukra-
ińskich pod koniec 1942 roku we 
wsi Radomyśl pow. Łuck.  (Sie-
maszko.., s. 603)  

143. NN, nauczyciel z NN żoną 
nauczycielką; zostali zamordo-
wani przez bulbowców 3 lute-
go 1943 roku we wsi Kamienne 
pow. Sarny razem z ich dwoma 
kilkuletnimi synami. Ocalała 
nie zauważona kilkumiesięczna 
córeczka, którą wzięła rodzina 
ukraińska, a następnie dziecko 
odebrała z wielkimi trudnościami 
siostra matki dziecka - zakonnica 
ze Zdołbunowa. (Siemaszko..., s. 
775).

144. NN, nauczycielka z NN 
mężem nauczycielem, ze wsi 
Kamienne. Patrz wyżej: NN, na-
uczyciel z NN żoną nauczyciel-
ką...

145. NN, nauczyciel w wieku ok. 
26 lat; został zamordowany w 
szkole przez bojówkę ukraińską 
w lutym 1943 roku w kol. Ceza-
ryn pow. Łuck. (Siemaszko..., s. 
587).

146. NN, nauczyciel z NN żoną 
nauczycielką; zostali zamordo-
wani przez bulbowców w lutym 
1943 roku we wsi Karpiłówka 
pow. Sarny. (Siemaszko..., s. 
763).

147. NN, nauczycielka z NN mę-
żem, nauczycielem, ze wsi Karpi-
łówka. Patrz wyżej: NN, nauczy-
ciel z NN żoną nauczycielką...  

148. NN, nauczyciel wiejski; zo-
stał zamordowany przez policjan-

tów ukraińskich w lutym 1943 
roku w majątku Szpikołosy pow. 
Krzemieniec razem z żoną (Sie-
maszko..., s. 410). Być może był 
to Piotr Ramski.

148 + 19?. NN, żona nauczyciela 
wiejskiego, (Piotra  Ramskiego 
?), prawdopodobnie nauczyciel-
ka. Patrz wyżej: NN, nauczyciel 
wiejski...  

149. NN, kierownik szkoły; zo-
stał zamordowany razem z rodzi-
ną przez policjantów ukraińskich 
18 marca 1943 roku we wsi Brzu-
chowicze pow. Kowel. (Siemasz-
ko..., s. 331)  

149 + 20?. NN, żona kierownika 
szkoły, prawdopodobnie nauczy-
cielka. Patrz wyżej: NN, kierow-
nik szkoły...  

150. NN, nauczycielka; została 
zamordowana przez policjantów 
ukraińskich 18 marca 1943 roku 
w kolonii Nowa Dąbrowa pow. 
Kowel razem z dwiema rodzina-
mi polskimi (Siemaszko..., s. 334)  

151. NN, nauczycielka ze szkoły 
w Derażnem; została zamordo-
wana razem z mężem  podczas 
nocnego ataku UPA na ludność 
polską 20 marca 1943 roku w 
miasteczku Derażne pow. Kosto-
pol. (Siemaszko..., s. 220)  

152. NN, nauczyciel, zatrudniony 
jako tłumacz;  spłonął żywcem 
w szkole podpalonej przez upo-
wców 22 marca 1943 r. we wsi 
Młynowce pow. Krzemieniec ra-
zem z 2 Polkami, kucharkami i 
załogą niemiecką.  (Siemaszko..., 
s. 443)   

NN, kierownik szkoły; został za-
mordowany przez banderowców 
w marcu 1943 roku, w niedzielę,  
we wsi Rublin k. Potoku Złotego 
pow. Buczacz razem z żoną oraz 
adoptowaną 18-letnią córką. (Ur-
szula Modelska; w: Komański..., 
s. 671 - 672). Prawdopodobnie 
chodzi o Hutnika Józefa i jego 
żonę ze wsi Potok Złoty, już uję-
tych w opracowaniu.    

153. NN, nauczyciel; został za-
mordowany przez zbiegłych ze 
służby policjantów ukraińskich 
w marcu 1943 roku we wsi Zaho-
rów Nowy pow. Horochów razem 
z żoną i dwojgiem dzieci, których 
wrzucili do studni (Siemaszko..., 
s. 145).

153 + 21?. NN, żona nauczyciela, 
prawdopodobnie nauczycielka. 
Patrz wyżej: NN, nauczyciel...  

154. NN, lat ok. 40, nauczycielka 
miejscowej szkoły; została za-
mordowana przez miejscowych 
Ukraińców przy współudziale 
kilku jej uczniów w kwietniu 
1943 roku we wsi Chorupań pow. 
Dubno, wcześniej gwarantowali 
jej bezpieczeństwo. Przywiązali 
ją do słupa i żywcem spalili. (Sie-
maszko..., s. 85)  

155. NN, nauczycielka; została 
zamordowana podczas napadu 
UPA i chłopów ukraińskich na 
ludność polską 28 maja 1943 roku 
w kolonii Hurby pow. Kostopol.  
(Siemaszko..., s. 256)  

156. NN, dyrektor (kierownik) 
szkoły; został zamordowany 
przez bojówkarzy z UPA w maju 

1943 roku we wsi Szczodrochosz-
cze pow. Kobryń woj. poleskie ra-
zem z żoną i dwójką dzieci.  „W 
maju 1943 r. do jego domu wtar-
gnęli bojówkarze z UPA i zamor-
dowali go wraz z żoną i dwójką 
dzieci. Zapisał się on na tyle w 
pamięci tutejszych Ukraińców, 
którzy uznali, ze trzeba upamięt-
nić jego postać. Umieścili oni 
koło szkoły w wiosce obelisk, na 
którym umieścili napis: ”Pamięci 
dyrektora szkoły zamordowanego 
przez nieznanych sprawców w 
1943 r.” (Marek Koprowski:  W 
nowej rzeczywistości, 14 września 
2012, wspomnienia Eugeniusza 
Pindycha; www.kresy.pl ). Szko-
łami powszechnymi zarządzali 
kierownicy, natomiast dyrektorzy 
szkołami średnimi (gimnazja, li-
cea).

156 + 22?. NN, żona dyrektora 
(kierownika) szkoły, prawdopo-
dobnie nauczycielka. Patrz wy-
żej: NN, dyrektor (kierownik) 
szkoły...    

157. NN, nauczyciel; został za-
mordowany przez upowców wio-
sną 1943 roku we wsi Dereczyn 
pow. Włodzimierz Wołyński ra-
zem z całą rodziną. (Siemaszko..., 
s. 887)  

157 + 23?. NN, żona nauczyciela, 
prawdopodobnie nauczycielka we 
wsi Dereczyn. Patrz wyżej: NN, 
nauczyciel...    

158. NN, dwie rodziny nauczy-
cielskie liczące 8 osób; zostały 
zamordowane przez upowców w  
czerwcu 1943 we wsi Oszczów 
pow. Horochów. (Siemaszko..., 
s. 187). NN, nauczyciel z rodziny 
pierwszej.

159. NN, nauczycielka, z rodzi-
ny pierwszej nauczycieli ze wsi 
Oszczów: Patrz wyżej: NN, dwie 
rodziny nauczycielskie...    

160. NN, nauczyciel, z drugiej 
rodziny  nauczycielskiej ze wsi 
Oszczów. Patrz wyżej: NN, dwie 
rodziny nauczycielskie...

161. NN, nauczycielka, z drugiej 
rodziny nauczycielskiej ze wsi 
Oszczów. Patrz wyżej: NN, dwie 
rodziny nauczycielskie...
  
NN, dwie rodziny nauczycielskie; 
zostały zamordowane w czasie 
rzezi ludności polskiej 12 lipca 
1943 roku we wsi Zagaje doko-
nanej przez UPA i chłopów ukra-
ińskich z okolicznych wsi. „Ban-
dyci zaczęli mordować, palić, kto 
mógł, to do szkoły doleciał a tam 
było dwóch nauczycieli z rodzina-
mi. Mieli broni dużo, ale na tyle, 
żeby obronić się to zabrakło. Sie-
kli oni z tego murowanego budyn-
ku, ale cóż, jak się do nich dostali, 
to nikt żywy nie uciekł.”  (Wspo-
mnienia Józefy Wolf z domu Za-
wilskiej; w: http://wolyn.freehost.
pl/wspomnienia/aleksandrowka-
-jozefa_wolf.html ) Prawdopo-
dobnie ofiary te są wymienione 
imiennie na tej liście.

162 + 6 Ukrainka. NN, matema-
tyk; został zamordowany przez 
Ukraińców 16 lipca 1943 roku w 
kolonii Popielowka pow. Kowel, 
razem z rodziną. „Zostali zamor-
dowani: Polak, z zawodu mate-
matyk, ożeniony z Ukrainką i ich 
dwóch synków” (Siemaszko..., s. 
350).
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163. NN nauczycielka; została 
zamordowana przez upowców 
razem z synem około 7 sierpnia 
1943 roku we wsi Rudnia pow. 
Łuck: „Dwa tygodnie przed wami 
złapali Ukraińcy kobietę z synem. 
Przebili do drzwi w stodole pier-
siami, z pleców cięli żyw[c]em 
pasy, potem oderwali, przebili 
plecami. Jak z przodu zaczęli ciąć, 
dopiero ta matka z synem skona-
li. /../  Mówi, że przed nami zła-
pali nauczycielkę z synem, która 
uczyła tam dzieci, i też zamordo-
wali w okropny sposób.” (Edward 
Szpringel: Bóg nas uratował. W:  
http://wolyn.org/index.php/wo-
lyn-wola-o-prawde/842-bog-nas-
-uratowa.html).

164. NN (Sroczyński Roman?), 
nauczyciel z Trembowli; został 
zamordowany przez Ukraińców w 
nocy z 20 na 21 sierpnia 1943 roku. 
„W nocy z 20 na 21.VIII.1943. 
Kluwińce pow. Kopyczyńce. Oko-
ło 23,30 Ukraińcy zamordowali 
trzech Polaków zaś jednego ranili. 
Zamordowani zostali: /.../ Troja-
nowski Tadeusz b. inspektor szkół 
w powiecie Rawa Ruska obecnie 
buchalter na folwarku, Sroczyń-
ski Roman także buchalter rodem 
spod Krakowa. /.../ W związku z 
tym morderstwem aresztowano 
miejscowego księdza gr.-kat. Pro-
skurnickiego i jego syna Stefana, 
którzy są moralnymi sprawcami 
zbrodni. Stefan Proskurnicki b. 
komendant milicji ukr. posądzony 
jest również o zamordowanie 6 
Polaków wracających z więzienia 
w Berdyczowie w r. 1941 w czasie 
wkraczania Niemców na nasz te-
ren ” (ANN, AK, sygn. 203 /XV/ 
9, k. 170 – 174). Inni datują napad 
na noc z 28 na 29 sierpnia. „Dru-
ga grupa napastników poszła do 
oficyny, gdzie mieszkał ogrodnik 
Michał Michalik (prawdziwe na-
zwisko mgr Tadeusz Trojanowski, 
były inspektor szkolny ze Zbaraża) 
wraz z żoną i roczną córeczką. Go-
ścił on u siebie ukrywającego się 
przed ukraińskimi nacjonalista-
mi swego znajomego nauczyciela 
z Trembowli, starszego wiekiem 
o nieznanym mi nazwisku. Obu 
mężczyzn i mnie przyprowadzono 
pod budynek administracyjny. /.../ 
Odjechaliśmy w kierunku wsi Klu-
wińce. /.../ Zatrzymaliśmy się na 
polu po zżętym jęczmieniu, gdzie 
kazano nam usiąść na ścierni-
sku. Następnie kilku napastników 
zaczęło kopać rów. /.../ Kiedy za-
kończyli kopać, kazali nam wstać i 
rozbierać się. /.../ Powoli zdjąłem 
marynarkę i nagle, mimo woli, 
całą siłą uderzyłem pięścią w 
twarz stojącego przede mną ban-
derowca, ten upadł, a ja rzuciłem 
się do ucieczki. Powstało wśród 
nich zamieszanie, dzięki temu 
ubiegłem kilkanaście metrów. Za-
częli strzelać. Dostałem postrzał, 
na szczęście lekki, w rękę powyżej 
łokcia.  /.../ Nazajutrz powiadomi-
łem o napadzie niemiecką Służbę 
Bezpieczeństwa i tzw. „Kripo” 
(policja kryminalna). Zabrawszy 
mnie, dotarli do miejsca nocnej 
tragedii. Odkopano zwłoki Tade-
usza Trojanowskiego i jego go-
ścia” (Zbigniew Fleszer; w: Ko-
mański..., s. 747 - 748).   

165. NN, nauczycielka; została 
zamordowana przez upowców 
latem 1943 roku we wsi Rusnów 
pow. Włodzimierz Wołyński ra-
zem z matką i ciotką. (Siemasz-
ko..., s. 865)  

166. NN, nauczycielka; została 
zamordowana  przez bandę OUN 
składającą się z policji ukraiń-
skiej 15 października 1943 roku 
koło miasta Tłumacz woj. stani-
sławowskie: „15.X.43. Na dro-
dze między Józefem a Tłumaczem 
banda z OUN składająca się z mi-
licji ukr. napadła na przejeżdża-
jących do pociągu kierowniczkę 
poczty i nauczycielkę mordując 
ich na miejscu” (AAN, AK, sygn. 
203 /XV/ 42, k. 20 – 26).  

167. NN, nauczycielka; została 
zamordowana przez banderow-
ców w październiku 1943 roku 
we wsi Drohomyśl pow. Jawo-
rów, którzy w nocy napadli na 
dom miejscowego nauczyciela, 
wrzucili do pokoju granat i pod-
palili dom. Zginęły 3 osoby: żona 
nauczyciela i jej dziecko oraz lo-
katorka, nauczycielka. (Siekier-
ka..., s. 341, lwowskie)

167 + 24?. NN, żona nauczyciela, 
prawdopodobnie nauczycielka we 
wsi Drohomyśl. Patrz wyżej: NN, 
nauczycielka...  

168. NN, kierownik szkoły; został 
zamordowany przez banderow-
ców około 24 grudnia 1943 roku  
we wsi Zbychów pow. Sokal ra-
zem z rodziną: „Około 24.12.43 r. 
zamordowano rodzinę kierownika 
szkoły NN, około 4 osób.”  (Prof. 
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 
8).

168 + 25?. NN, żona kierownika 
szkoły, prawdopodobnie nauczy-
cielka, Patrz wyżej: NN, kierow-
nik szkoły...  

169. NN, nauczyciel; został za-
mordowany w sposób podstępny 
razem z drugim nauczycielem 
przez upowców w 1943 roku 
we wsi Wielimcze pow. Kowel. 
Ukraińscy mieszkańcy tej wsi, w 
tym baptyści, ukrywali 5 nauczy-
cieli: 3 Polaków i 2 Rosjan. Uży-
wając podstępu bojówkarze UPA 
zamordowali 4 nauczycieli, piąty 
o nazwisku Cholewa uratował się 
(Siemaszko..., s. 330).

170. NN, nauczyciel, drugi spo-
śród ukrywanych przez bapty-
stów polskich nauczycieli; został 
zamordowany przez upowców we 
wsi Wielimcze (trzeci o nazwisku 
Cholewa, zapewne nauczyciel 
polski, uratował się). Patrz wyżej: 
NN, nauczyciel...  

171. NN, nauczyciel; został aresz-
towany przez policjantów ukraiń-
skich w 1943 roku w miasteczku 
Żurawno pow. Żydaczów i zagi-
nął bez wieści razem z 3 innymi 
Polakami, wśród których był ar-
tysta rzeźbiarz Jerzy Terz.  (Sie-
kierka..., s. 766, stanisławowskie)   

172. NN, nauczycielka; zosta-
ła  uprowadzona i zamordowana 
przez upowców w lutym 1944 
roku we wsi Klubowce pow. Tłu-
macz razem z drugą nauczycielką 
NN. (Siekierka..., s. 696; stanisła-
wowskie)  

173. NN, nauczycielka, druga z 
zamordowanych przez upowców 
we wsi Klubowce. Patrz wyżej: 
NN, nauczycielka...

174. NN, nauczycielka; została 
zamordowana przez banderow-
ców w lutym 1944 roku na drodze 

do miasteczka Tyśmienica pow. 
Tłumacz razem z 3 innymi Pola-
kami. (Siekierka..., s. 712, stani-
sławowskie)  

175 + 7 Ukrainiec.  NN, nauczy-
cielka; została zamordowana 
przez Ukraińców 12 marca 1944 
roku we wsi  Przedrzymichy 
Wielkie pow. Żółkiew razem z 
mężem Ukraińcem. (Siekierka..., 
s.1137, lwowskie)

176. NN, lat 65, nauczycielka, za-
mordowana przez banderowców 
w nocy z 24 na 25 marca 1944 
roku we wsi Białe pow. Przemy-
ślany razem z 80 innymi Polaka-
mi, w tym z nauczycielką Lubiń-
ską  i jej matką.  (Komański..., s. 
281)  

177. NN, lat 78, emerytowana 
nauczycielka; ciężko poraniona 
przez upowców, której odcięli ję-
zyk, zmarła w szpitalu w marcu 
1944 roku w mieście Rawa Ruska 
woj. lwowskie. (Siekierka..., s. 
752; lwowskie).

178. NN, nauczyciel lat 75; został 
zamordowany przez upowców 
9 kwietnia 1944 roku (Wielka-
noc)  we wsi Hołyń pow. Kałusz.  
Upowcy obrabowali i spalili go-
spodarstwa polskie oraz zamor-
dowali 21 Polaków, „przy czym 
napastnicy szczególnie bestial-
sko zamordowali miejscowego 
nauczyciela, Polaka, lat ok. 75, 
którego porwali za ręce i nogi 
i wrzucili do płonącej stodoły. 
Spłonął żywcem” (Siekierka..., s. 
148; stanisławowskie).

179. NN, nauczycielka; została 
zamordowana przez banderow-
ców 14 kwietnia 1944 roku we 
wsi Fraga pow. Rohatyn podczas 
kolejnego nocnego napadu razem 
z jej 2 dzieci, w tym z noworod-
kiem. „Pamiętam, że Rozalia 
Duma, siostra mojej babci, była 
położną i w tym czasie przebywa-
ła u nauczycielki przy odbiorze 
połogu. Została zamordowana z 
nauczycielką, noworodkiem i jej 
trzyletnią córeczką” (Michał Ma-
tys; w: Siekierka..., s. 440, stani-
sławowskie).

180. NN, nauczyciel; został za-
mordowany przez banderowców 
w nocy z 25 na 26 kwietnia 1944 
roku we wsi Gliniany pow. Prze-
myślany razem z ponad 41 innymi 
Polakami. (Komański..., s. 286)   

181. NN, nauczycielka; została 
zamordowana przez banderow-
ców w październiku 1944 roku 
we wsi Załucze pow. Borszczów 
razem z drugą nauczycielką NN. 
„Tej nocy dwóm nauczycielkom 
polskim, banderowcy obcięli piła-
mi stolarskimi obie nogi, następ-
nie nożycami języki i połamali 
ręce, a gdy były w agonii, obie 
zastrzelili” (Komański..., s. 56).

182. NN, druga nauczycielka za-
mordowana przez banderowców 
we wsi Załucze. Patrz wyżej: NN, 
nauczycielka...  

183. NN, nauczycielka; zosta-
ła zastrzelona przez banderow-
ców 1 listopada 1944 roku we 
wsi Nyrków pow. Zaleszczyki: 
„Nagle w drzwiach stanęło dwu 
uzbrojonych mężczyzn w woj-
skowych mundurach, w towarzy-
stwie naszego sołtysa i zapytali o 
ojca. Polecili, by po powrocie z 

cmentarza czekał na nich. Po ich 
wyjściu usłyszałam dwa strzały. 
przestraszyłam się. Pobiegłam 
do sprzątaczki z prośbą o po-
wiadomieniu o wszystkim ojca. 
Po chwili wojskowi wrócili i do 
przygotowanego worka zagarnę-
li ojcowski strój do polowania. 
W kancelarii zniszczyli obrazy 
sowieckich przywódców. Jak się 
później dowiedziałam, zastrze-
lili nauczycielkę i  siedzącą przy 
niej Ukrainkę. W domu już nie 
nocowałam, zostając u sprzątacz-
ki. Ostrzeżony ojciec z braćmi i 
księdzem Juraszem przesiedzieli 
całą noc w kaplicy cmentarnej.” 
(Czesława Stecka z d. Sadurska; 
w: Komański..., s. 905).

184 + 8 Ukrainka. NN, nauczy-
cielka, Polka; została powieszona 
razem z nauczycielką Ukrainką 
przez banderowców na drzewie 8 
listopada 1944 roku we wsi Bere-
żanka pow. Borszczów. (Komań-
ski..., s. 1143)

185. NN nauczycielka; została za-
mordowana przez banderowców  
13 listopada 1944 roku we wsi 
Zeżawa pow. Zaleszczyki razem z 
jej matką. (Komański..., s. 1164).

186. NN, nauczycielka lat 30, po-
chodząca ze wsi Cebrów; została 
spalona żywcem podczas rzezi 64 
osób ludności polskiej 24 grudnia 
(Wigilia) 1944 roku we wsi Ih-
rowica pow. Tarnopol dokonanej 
przez UPA i chłopów ukraińskich 
w czasie wieczerzy wigilijnej.  
(Komański..., s. 369)  „Słyszeli-
śmy w tym czasie straszne krzyki, 
nie dające się opisać ludzkie jęki. 
Wołanie do Boga i ludzi o pomoc. 
Ten krzyk wydobywał się ze stry-
chu domu rodziny Jana Bialową-
sa (mojego chrzestnego) o prze-
zwisku Głąb, którego podstępnie 
zabili tydzień wcześniej. Były 
tam: matka, trzy córki i mieszka-
jąca u nich samotna nauczyciel-
ka. Uciekły na strych, gdzie paliły 
się żywcem” (Jan Bialowąs; w: 
Komański..., s. 827)

187. NN, nauczycielka;  zosta-
ła zamordowana przez UPA 8 
stycznia 1945 roku we wsi Mi-
chałówka pow. Podhajce razem z 
drugą nauczycielką NN. Upowcy 
dokonali napadu na dom Anieli 
Stencel, gdzie mieszkały. Anie-
lę Stencel i jedną z nauczycielek 
NN spalili żywcem w budynku, 
natomiast drugą nauczycielkę NN 
zastrzelili podczas próby uciecz-
ki. (Komański..., s. 265)  

188. NN, druga z nauczycielek  
ze wsi Michałówka zamordowa-
na przez UPA. Patrz wyżej:  NN,  
nauczycielka...

189. NN, nauczyciel; został za-
mordowany podczas napadu sotni 
UPA „Burłaki” 28 kwietnia 1945 
r. we wsi Wojtkowa pow. Prze-
myśl, która  wtedy zamordowa-
ła 12 milicjantów i 7 cywilnych 
Polaków, mieszkańców wsi. „W 
Wojtkowej napadnięto na polską 
szkołę i zamordowano nauczy-
ciela Polaka, nazwiska nie pa-
miętam” (Edward Konopelski; 
w: „Gazeta Bieszczadzka” nr 
2/2005;  Żurek Stanisław: UPA w 
Bieszczadach. Wyd. II, Wrocław 
2010, s. 62).

190. NN, nauczyciel ze wsi Mły-
niska; został zamordowany przez 
banderowców  w 1945 roku w 

miasteczku Budzanów  pow. 
Trembowla, gdy przebywał u ro-
dziny Saków (także zamordowa-
nej). (Komański..., s. 395)  

191. NN, nauczycielka z Sambo-
ra; została zamordowana przez 
banderowców  w 1945 roku w 
miasteczku  Janów Lwowski pow. 
Grodek Jagielloński razem z mę-
żem i 17-letnią Marią Kowalik.   
(Siekierka..., s. 209; lwowskie)

192. NN, nauczyciel; został za-
mordowany razem z matką przez 
upowców 16 czerwca 1946 roku 
we wsi Łodzinka Górna pow. Do-
bromil, którzy jednocześnie ob-
rabowali gospodarstwa polskie i 
spalili 8 budynków . (Siekierka...,  
s. 136, lwowskie: podaje, że 15 
czerwca 1946 roku zamordowany 
został milicjant z matką).  

193. Nagi (imię nieznane), na-
uczycielka; została zamordowa-
na razem z mężem podczas rzezi 
ludności polskiej  12 marca 1944 
r. we wsi Palikrowy pow. Bro-
dy dokonanej przez esesmanów 
ukraińskich  z SS „Galizien” - 
„Hałyczyna” wraz z UPA i SKW 
z okolicznych wsi. „Tam też zo-
stał zamordowany mój dziadek 
Jan Krompiec, nie ma go w wy-
kazie pomordowanych. Zginęła 
moja nauczycielka Nagi i jej mąż. 
Imion ich nie pamiętam.”  (Jan 
Lis: „Wymordowane Palikro-
wy”, w: „Gazeta Lubuska” z 12 
października 2009; oraz www.
stakiewicze.com/ludobojstwo.pl). 
H. Komański, Sz. Siekierka..., 
na s. 81 podają, że zamordowana 
nauczycielka nazywała się Janina 
Nowak, nie wymieniają jej męża.  

194. Noga Jan, nauczyciel; został 
uprowadzony przez bojówkarzy 
OUN 4 kwietnia 1942 roku we 
wsi Hleszczawa pow. Trembow-
la, gdy jechał rowerem do swo-
ich rodziców do Trembowli  na 
święta Wielkanocne. Jego zwłoki 
odnalezione w lipcu 1942 roku w 
studni w jednym z gospodarstw 
w Hleszczowie miały wydłubane 
oczy, odcięte genitalia i zaciśnię-
ty na szyi sznur. (Komański..., s. 
397)  

195. Nowak Janina, nauczyciel-
ka; została zamordowana podczas 
rzezi ludności polskiej 12 marca 
1944 r. we wsi Palikrowy pow. 
Brody dokonanej przez esesma-
nów ukraińskich  z SS „Galizien” 
- „Hałyczyna” wraz z UPA i SKW 
z okolicznych wsi. (Komański..., 
s. 81)       

196. Nowak Stefan, nauczyciel, 
komendant placówki AK w Ju-
lianowie; został wyciągnięty z 
domu przez upowców i zamor-
dowany w niewiadomym miejscu 
22 sierpnia 1943 roku w kolonii 
Julianów pow. Kowel razem z kil-
koma innymi Polakami (Siemasz-
ko..., s. 381)   

197. Ogniewczuk Otylia z d. Stę-
pień, lat 34, pochodząca z Dąbro-
wy Górniczej, nauczycielka szko-
ły powszechnej; została zarąbana 
siekierą 29 sierpnia 1943 roku we 
wsi Turyczany pow. Włodzimierz 
Wołyński przez Ukraińca Leoni-
da Ogniewczuka, syna nauczycie-
la z Ostroga n. Horyniem. Zamor-
dowana została także jej rodzina 
(Siemaszko..., s. 886).  

198. Oleś Stanisław, były pro-
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fesor historii z gimnazjum we 
Włodzimierzu Wołyńskim; został 
zamordowany przez Ukraińców 
w 1943 roku na drodze z Włodzi-
mierza Wołyńskiego do Łucka. 
(Siemaszko..., s. 961)

199. Oleśniewicz „Naumowicz” 
(imię nieznane), nauczyciel,  
por. rez., organizator konspiracji 
ZWZ-AK; został uprowadzony 
przez upowców 28 marca 1943 r. 
ze wsi Chołoniewicze pow. Łuck 
do sąsiedniej Halinówki, gdzie go 
zamordowali i spalili w stodole 
Rokitów razem z lekarzem – chi-
rurgiem  Schoenem (Seheniem). 
Jego kryjówkę wydała żona, 
Ukrainka, córka duchownego 
prawosławnego z Harajmówki, 
demonstrująca od początku woj-
ny nienawiść do Polaków. (Sie-
maszko..., ss. 619, 621)   

200. Oświęcimska Maria, lat 36, 
nauczycielka, wdowa po Piotrze; 
została wywieziona pod koniec 
sierpnia 1943 roku ze wsi Tu-
ria pow. Włodzimierz Wołyński 
przez Ukraińców ze wsi Rewusz-
ki, jej uczniów, wraz  z synem 
Aleksandrem, lat 13, pod pretek-
stem przeniesienia do szkoły w 
Rzewuszkach, którzy  pomiędzy 
wsią Turia a wsią Rzewuszki pow. 
Kowel zamordowali ją. Wśród 
morderców znajdował się uczeń o 
nazwisku Kłym (Siemaszko..., s. 
943, 960).  

201. Pałka (imię nieznane), lat 
ok. 40, nauczyciel; został zamor-
dowany przez upowców w marcu 
1943 roku we wsi Zastawie (Ka-
tarzynówka) pow. Horochów ra-
zem z kilkoma innymi Polakami. 
Zwłoki ofiar znaleziono w pobli-
skim lesie. (Siemaszko..., s. 136)  

202. Pastuszewska (imię niezna-
ne), nauczycielka; została za-
mordowana przez upowców 12 
marca 1943 roku we wsi Białka 
pow. Kostopol razem z mężem, 
nauczycielem. Wcześniej chłopi 
ukraińscy zapewniali, że nic im 
się nie stanie (Siemaszko..., s. 
200)

203. Pastuszewski (imię niezna-
ne), nauczyciel; zamordowany 
przez upowców 12 marca 1943 
roku we wsi Białka pow. Kosto-
pol razem z żoną, nauczycielką. 
(Siemaszko..., s. 200)

204. Pawłowicz Jadwiga, nauczy-
cielka; została powieszona przez 
banderowców razem z matką Ma-
rią w pobliżu szkoły na drzewie 
przy użyciu drutu kolczastego 
zaciśniętego na szyjach ofiar w 
marcu 1945 roku we wsi Olesza 
pow. Tłumacz. (Siekierka..., s. 
704, stanisławowskie).

205. Pawłowski (imię nieznane), 
nauczyciel; został zamordowany 
przez Ukraińców w 1943 roku w 
kol. Bronowice pow. Kałusz na 
drodze, gdy szedł do szkoły we 
wsi Humenów. (Siekierka..., s. 
144, stanisławowskie)

206. Pawłowski Walerian, kie-
rownik szkoły; został wywiezio-
ny ze wsi Olejów pow. Zborów 
i zamordowany przez banderow-
ców w lesie koło wsi Manajów 
4 marca 1944 roku. „W Olejowie 
- jak zeznaje naoczny świadek 
Ludwik Pichur, ówczesny sekre-
tarz gminy: 4 marca 1944 r., gdy 
wracałem ze młyna w Trościańcu, 

natknąłem się na kilka furmanek 
wyjeżdżających z Olejowa. Na 
pierwszej i ostatniej furmance 
jechali uzbrojeni osobnicy. W 
pośrodku, na powozie leśnicze-
go Leona Grzeszczuka siedzieli: 
Walerian Pawłowski - kierownik 
szkoły, Karol Kowal - emeryto-
wany nauczyciel, Kazimierz Wie-
lichowski - pracownik nadleśnic-
twa oraz woźnica - 17-letni Józef 
Miaskowski. Cała ta kolumna 
skręciła z szosy w drogę wiodącą 
do wsi Manajów. W pobliskim le-
sie wszystkich w okrutny sposób 
zamordowano...”  (http://www.
olejow.pl/readarticle.php?artic-
le_id=250)

207. Pecowa (Pec ?), nauczy-
cielka; została zamordowana 
przez około 10-osobową grupę 
upowców 25 lipca 1943 roku 
w kol. Jeziorany Czeskie pow. 
Łuck razem z 13 osobami z 2 ro-
dzin Biernackich, które uciekły 
z Jezioran Szlacheckich, chociaż 
tam wcześniej opłaciły złotem 
Ukraińcom swe bezpieczeństwo i 
otrzymały obietnice, że nic niko-
mu się nie stanie. Wszystkie oso-
by torturowali 4 - 5 godzin i za-
dając liczne obrażenia. Kobietom 
poobcinali piersi i zmasakrowali 
twarze, wszystkich dźgali bagne-
tami. Zaczynali od najmłodszych 
członków rodziny kończąc na naj-
starszych. Podczas mordowania 
„powstańcy ukraińscy” mówili, 
że ofiary „muszą długo umierać, 
bo są dobrymi ludźmi”. Zginę-
li: 48-letni Stanisław Biernacki, 
jego około 45-letnia żona Maria, 
ich dzieci: 24-letni Franciszek, 
22-letnia Stefania, 20-letnia Hali-
na, 18-letnia Bronisława i 5-letnia 
Jadwiga; druga rodzina: 41-letni 
Józef Biernacki, jego 39-letnia 
żona Marta, ich córki: 16-letnia 
Stanisława i druga, 14-letnia; a 
także nauczycielka tych dzie-
ci Pecowa oraz przebywający u 
Józefa Biernackiego: 45-letnia 
Ewelina Budkiewicz - siostra 
Marty Biernackiej -  i  45-letni 
Sinicki - siostrzeniec Józefa Bier-
nackiego. (Siemaszko..., s. 597)  

208. Pelc Antoni, nauczyciel, ofi-
cer rezerwy, żołnierz AK; został 
zamordowany w nocy przez bo-
jówkę ukraińską 18 marca 1943 
roku we wsi Turkowice pow. 
Hrubieszów. Inni: W marcu 1944 
roku we wsi Wronowice pow. 
Hrubieszów policja ukraińska 
zamordowała Antoniego Pelca - 
nauczyciela, oficera rezerwy, żoł-
nierza AK (Jastrzębski..., s. 122; 
lubelskie – oraz na s. 120 poda-
je on, że 18 marca 1943 roku we 
wsi Turkowice pow. Hrubieszów 
UPA zamordowała miejscowego 
nauczyciela Antoniego Pelca)  

209. Petrymusz Stefan, lat 45, na-
uczyciel; został spalony żywcem 
29 sierpnia 1943 roku w kolonii 
Sokołówka pow. Włodzimierz 
Wołyński w czasie rzezi ponad 
200 osób cywilnej ludności pol-
skiej dokonanej przez UPA oraz 
chłopów ukraińskich z sąsiednich 
wsi. (Siemaszko..., s. 880 – 881)   

210. Podlewska Emilia, nauczy-
cielka, żona Albina, nauczyciela; 
została zarąbana siekierami przez 
banderowców w marcu 1943 roku 
we wsi Potok Złoty pow. Buczacz 
razem z mężem Albinem, nauczy-
cielem. (Komański..., s. 168)

211. Podlewski Albin, nauczyciel, 

mąż Emilii, nauczycielki; został 
zarąbany siekierami przez bande-
rowców w marcu 1943 roku we 
wsi Potok Złoty pow. Buczacz ra-
zem z żoną Emilią, nauczycielką. 
(Komański..., s. 168)   

212. Popek Edward, kierownik 
szkoły pochodzący z Lubelszczy-
zny; został uprowadzony przez 
upowców i zastrzelony w lesie 
wiosną 1943 roku we wsi Łoba-
czówka pow. Horochów razem z 
nauczycielem o nazwisku Szleser 
pochodzącym z Pomorza.  (Sie-
maszko..., s. 124)  

213. Popiel de Choszczak (Cho-
ściak) Marian, nauczyciel; został 
zamordowany razem z żoną, na-
uczycielką, Zofią z Matusiaków 
i dwojgiem ich dzieci podczas 
rzezi 410 osób ludności polskiej 
11 lipca 1943 roku w kolonii Gu-
rów pow. Włodzimierz Wołyński 
dokonanej prze UPA i chłopów 
ukraińskich z okolicznych wsi. 
(Siemaszko..., s. 828 - 830; „Nasz 
Dziennik” nr 4/2002).

214. Popiel de Choszczak  (Cho-
ściak) Zofia z Matusiaków, na-
uczycielka, żona Mariana, za-
mordowana w kolonii Gurów. 
Patrz wyżej: Popiel de Choszczak 
(Chościak) Marian...    

215. Puszkarczukowa (imię nie-
znane), kierowniczka szkoły; 
została zamordowana przez miej-
scowych Ukraińców we wrześniu 
1939 roku w osadzie wojskowej 
Nawóz  pow. Łuck, którzy następ-
nie jej ciało powiesili. (Siemasz-
ko..., s. 609)  

215 + 26?. Romachowa, żona kie-
rownika szkoły; została zamordo-
wana przez banderowców między 
10 a 15 marca 1944 roku we wsi 
Słoboda Konkolnicka pow. Ro-
hatyn.  (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8).  

216. Romanowski Roman, na-
uczyciel pochodzący z okolic 
Żytomierza; został zamordowany 
przez upowców pod koniec 1944 
roku we wsi Romanowe Sioło 
pow. Zbaraż. (Komański..., s. 
465)

217. Rościcki Marian, nauczy-
ciel; został zamordowany przez 
policjantów ukraińskich 12 lutego 
1943 roku we wsi Tłuste Miasto 
pow. Zaleszczyki. (Komański..., 
s. 1162). Inni:  We wsi Tłuste 
Miasto pow. Zaleszczyki: „15-
16.09.1943 r. zostali zamordowa-
ni: Adamski Roman - telegrafi-
sta;  Roślicki (Rościcki) Marian? 
– nauczyciel.” (prof. dr hab. Le-
szek Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw., tom 7).  Inne źródło podaje, 
że zamordowani zostali: naczel-
nik poczty z żoną i 1-rocznym 
dzieckiem,  Adamski – kolejarz, 
Roślicki – nauczyciel z Tłustego, 
Skiba – nauczyciel w Różanówce 
zamordowany wraz z zięciem, 
oraz Szumowski – gospodarz w 
Dupliskach (AAN, AK, sygn. 203 
/XV/ 28, k. 73 – 90).  Także: We 
wsi Podśniatynka gm. Koszyłow-
ce pow. Zaleszczyki  „W sierpniu 
1943 r. zostali zamordowani: Ski-
ba i.n., nauczyciel; Jasiewicz i.n. 
szwagier Skiby.” (prof. dr hab. 
Leszek Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw. tom 7).  

218. Różalski Wacław, s. Józe-

fa i Balbiny z Kałuckich, lat 33, 
nauczyciel, pchor, rez.; został 
zamordowany przez upowców 8 
kwietnia 1943 roku w kol. Mań-
ków pow. Horochów (Siemasz-
ko..., s. 165). Inni: „ nauczyciela, 
p. Wacława Różalskiego zastrze-
lili we własnym jego mieszka-
niu.” (Aleksander Kulawiak, były 
mieszkaniec kolonii Mańków; w:  
http://dziennik.artystyczny-mar-
gines.pl/zbrodnie-upa-relacja-
-aleksandra-kulawiaka ; ze zbio-
rów Ewy Siemaszko)  

219. Rychlińska imię nieznane, 
nauczycielka, żona nauczyciela; 
została zamordowana bestialsko 
przez upowców  pod koniec 1942 
lub na początku 1943 roku we wsi 
Stołbiec pow. Dubno razem z mę-
żem, nauczycielem  i ich córką.  
(Siemaszko..., s. 113).  

220. Rychliński (imię nieznane), 
nauczyciel, mąż nauczycielki; 
został zamordowany bestialsko 
przez upowców pod koniec 1942 
lub na początku 1943 roku we 
wsi Stołbiec pow. Dubno razem 
z żoną, nauczycielką i ich córką. 
(Siemaszko..., s. 113).  

221. Sadowska (imię nieznane), 
nauczycielka mieszkająca we wsi 
Liczkowce pow. Kopyczyńce; 
została zamordowana przez po-
licjantów ukraińskich na terenie 
wsi Hołodnica w 1943 roku. (Ko-
mański..., s. 237)  

222. Sawicki Piotr, kierownik 
szkoły w Ulanikach; został za-
mordowany przez bojówkę ukra-
ińską w październiku 1942 roku 
we wsi Ulaniki II pow. Łuck.  
(Siemaszko..., s. 565)   

223. Seidel (Zajdl? ) Kazimierz, 
lat 35, kierownik szkoły; został 
zamordowany przez upowców 
20 marca 1943 roku we wsi An-
tonowce pow. Krzemieniec razem 
z narzeczoną (żoną?) Wandą z d. 
Pawłowską (Wysocką?), nauczy-
cielką. (Siemaszko..., s. 460).  
Inni: Ukraińcy zamordowali 8 
Polaków, w tym 3 nauczycieli i 
ich 3 dzieci (także Dąbrowską z 
2 dzieci?).  

224. Seidel (Zajdl) Wanda z d. 
Pawłowska (Wysocka ?), na-
uczycielka; została zamordowana 
przez upowców 20 marca 1943 
roku we wsi Antonowce pow. 
Krzemieniec razem z mężem (na-
rzeczonym?).  (Siemaszko..., s. 
460)   

225. Semczuk Emil, nauczyciel; 
został uprowadzony przez bande-
rowców i zamordowany 14 kwiet-
nia 1944 roku we wsi Lipina pow. 
Jaworów.  (Siekierka..., s. 345, 
lwowskie)   

226. Sieńkowski (imię nieznane), 
nauczyciel; został zamordowany 
przez UPA 12 lutego 1944 roku 
we wsi Pohorylce pow. Przemy-
ślany razem z żoną: „12.02.1944 
r. zostali zamordowani: nauczy-
ciel Sieńkowski z żoną”. (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw. tom 7).

226 + 27?. Sieńkowska (imię nie-
znane), żona nauczyciela, praw-
dopodobnie nauczycielka. Patrz 
wyżej: Sieńkowski (imię niezna-
ne)...     

227. Sierżycki Jerzy, s. Konstan-

tego, lat 39, nauczyciel; został 
zamordowany przez grupę uzbro-
jonych Ukraińców, policjantów i 
cywili, 7 listopada  1942  we wsi 
Wołkowyja pow. Dubno razem 
z żoną, nauczycielką i ich troj-
giem dzieci. Zbrodniarze wdarli 
się do domu rodziny nauczycieli 
Sierżyckich oraz ziemian Obuch-
-Woszczatyńskich. „Zamordo-
wani zostali: nauczyciele Jerzy 
Sierżycki, s.. Konstantego, lat 
39 z żoną Zofią i trojgiem dzie-
ci: Janem, lat 5, półtorarocz-
nymi bliźniętami Stanisławem i 
Anną; rodzice Zofii Sierżyckiej; 
Wacław Obuch - Woszczatyński, 
s. Jana, lat 83 (ziemianin, które-
go majątki zostały skonfiskowa-
ne przez carat po 1863 r.) i jego 
żona Maria z Jezierskich, c. Józe-
fa, lat 71. Zastrzeleni na miejscu 
zostali Obuch - Woszczatyńscy 
i dzieci Sierżyckich, natomiast 
małżeństwo Sierżyckich bojówka-
rze wywieźli wozem w pole, gdzie 
ich maltretowali, a zwłoki ledwo 
przysypali ziemią. Mały Staś z 
dwoma ranami w głowie, pilno-
wany przez policjantów, męczył 
się 23 godziny, zanim zmarł. (Sie-
maszko..., s. 105 - 106). Wacław 
i Maria Obuch - Woszczatyńscy 
byli teściami gen. Franciszka 
Niepokólczyckiego „Teodora” 
(zastępcy Komendanta Kedywu 
Komendy Głównej AK, a po roz-
wiązaniu AK prezesa Zrzeszenia 
WiN). Byli oni także spokrewnie-
ni z żoną Jana Kiwerskiego „Oli-
wy”, d-cy 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK. Sierżyccy żywili 
ukrywających się Żydów.   

228. Sierżycka Zofia, nauczyciel-
ka, żona Jerzego, nauczyciela; 
została zamordowana przez gru-
pę uzbrojonych Ukraińców, poli-
cjantów i cywili, 7 listopada  1942  
we wsi Wołkowyja pow. Dubno 
razem z mężem   i ich trojgiem 
dzieci. Patrz wyżej: Sierżycki Je-
rzy, s. Konstantego, lat 39...   

229. Sikorski Zygmunt, nauczy-
ciel; został postrzelony przez 
upowców 12 sierpnia 1943 roku 
pod lasem w okolicy miasteczka 
Mizocz pow. Zdołbunów, którzy 
napadli na samochód wiozący 
z Równego ponad 20 Polaków. 
Oprawcom zdołał uciec tylko 
nauczyciel Zygmunt Sikorski, 
pomimo postrzelenia, lecz niedłu-
go potem zmarł. (Siemaszko..., s. 
997)  

Siwulak Jan, nauczyciel; został 
zastrzelony omyłkowo w grud-
niu 1944 roku we wsi Huta Nowa 
pow. Buczacz przez żołnierzy so-
wieckich, gdyż słysząc stukanie 
w okno, myślał, że są to bande-
rowcy, wyskoczył przez drugie 
okno i rzucił się do ucieczki, pod-
czas której otrzymał śmiertelny 
postrzał.  (Komański..., s. 152).

230. Skiba Dominika, nauczyciel-
ka; została uprowadzona z domu 
przez banderowców i zamordo-
wana 5 sierpnia 1943 roku we 
wsi Anielówka pow. Zaleszczyki 
razem ze studentem UJ Jaśkiewi-
czem. Ich straszliwie okaleczone 
ciała znaleziono po kilku dniach 
na polu wśród kukurydzy nieda-
leko wsi Nyrki. (Komański..., s. 
429) Oraz:  We wsi Podśniatynka 
gm. Koszyłowce pow. Zalesz-
czyki  „W sierpniu 1943 r. zostali 
zamordowani: Skiba i.n., nauczy-
ciel; Jasiewicz i.n. szwagier Ski-
by.” (prof. dr hab. Leszek Jankie-
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wicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).  
Prawdopodobnie w tym czasie 
zamordowany został także mąż 
Dominiki Skiby, nauczyciel, oraz  
jej brat Jaśkiewicz lub Jasiewicz.

231. Skiba (imię nieznane), na-
uczyciel, został zamordowany 
przez banderowców w sierpniu 
1943 roku we wsi Anielówka 
pow. Zaleszczyki. Patrz wyżej: 
Skiba Dominika, nauczycielka...    

232. Skiba Jan, lat ok. 30, nauczy-
ciel, komendant samoobrony; 
został uprowadzony podstępnie 
przez Ukraińców i zamordowa-
ny 2 kwietnia 1943 roku we wsi 
Wyrka pow. Kostopol, którzy pro-
ponując za pośrednictwem jakiejś 
kobiety wymianę, w umówionym 
miejscu w lesie, karabinów za 
zboże ujęli go i pobitego, z wypa-
loną swastyką na policzku, utopili 
w wyrobisku.  (Siemaszko..., s. 
304 oraz Stanisław Szumski; w: 
Siemaszko..., s. 1224)   

233. Skrzyński Paweł, przedwo-
jenny nauczyciel matematyki; zo-
stał zamordowany przez bojów-
kę ukraińskich nacjonalistów w 
1947 roku we wsi Zahajki  pow. 
Włodawa. (Źródło: Bogumiła 
Rutkowska, wnuczka nauczycie-
la; relacja w zbiorach autora opra-
cowania)   

234. Słuszkiewicz Augustyn lat 
58, kierownik szkoły, delegat Pol-
skiego Komitetu Opieki; został 
zamordowany przez Ukraińców 
15 grudnia 1943 roku we wsi 
Pietrycze pow. Złoczów. (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw., tom 7).

235. Smerczyńska lub Smery-
czańska? ( imię nieznane), żona 
nauczyciela; została zamordowa-
na przez banderowców  9 wrze-
śnia 1944 roku we wsi Grzęda 
pow. Lwów podczas napadu o 
3,oo w nocy razem z mężem i ich 
córką oraz 30 innymi Polakami. 
(Siekierka..., s. 618; lwowskie). 
Świadek Katarzyna Gigiel poda-
je, że była to rodzina Smerczyń-
skich, małżeństwo nauczycielskie 
z córką (jw., s. 638)

236. Smerczyński lub Smery-
czański? (imię nieznane), nauczy-
ciel; został zamordowany przez 
banderowców  9 września 1944 
roku we wsi Grzęda pow. Lwów. 
Patrz wyżej: Smerczyńska lub 
Smeryczańska...  

237. Smoczyński (imię nieznane), 
nauczyciel; został zamordowany 
przez Ukraińców w maju 1943 
roku w kol. Budy Ossowskie pow. 
Kowel. (Siemaszko..., s. 379).

238. Sokołowski (imię nieznane), 
nauczyciel; został zamordowa-
ny przez banderowców jesienią 
1943 roku we wsi Wojsławice 
pow. Sokal (Siekierka..., s. 1023, 
lwowskie) Inni: 9 października 
1943 roku we wsi Osławice pow. 
Sokal: „09.10.1943 r. zostali za-
mordowani: /.../  Sokołowski i.n., 
nauczyciel /.../” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw.;  Seria – tom 8).  Za-
pewne chodzi o wieś Wojsławice.

239. Sosnowski Aleksander, kie-
rownik szkoły powszechnej; zo-
stał zamordowany przez bande-
rowców w nocy z 23 na 24 lutego 
1944 roku we wsi Zawadka pow. 

Kałusz razem z 19-letnią córką 
Antoniną (Siekierka..., s. 166; 
stanisławowskie; na s. 231 pod 
zdjęciem Antoniny Sosnowskiej 
jest informacja, że miała lat 17).

240. Sroka Franciszek, lat ponad 
60, nauczyciel; został zamordo-
wany przez miejscowych upo-
wców, jego niedawnych uczniów 
w kwietniu 1943 roku we wsi 
Chorochoryń pow. Łuck. (Sie-
maszko..., s. 632)   

241. Stachurski Bronisław, były 
dyrektor szkoły we wsi Nyrków, 
komendant samoobrony; został 
ciężko ranny podczas napadu 
UPA w nocy z 2 na 3 lutego 1945 
roku na wieś Czerwonogród pow. 
Zaleszczyki  zmarł w szpitalu w 
maju 1945 roku.  „Dyrektor szko-
ły z Nyrkowa, pan Bronisław Sta-
churski, przeżył z nami straszne 
lata wojny, tak ciężkie dla polskiej 
szkoły. Mógł wyjechać ze swoimi 
dziećmi do Zaleszczyk, ale tego 
nie zrobił. Nie ma większej ofia-
ry nad tę, gdy się oddaje życie za 
przyjaciół. On oddal je w naszej 
obronie. Ciężko ranny, po długich 
cierpieniach, zmarł w maju 1945 
r., osierocając troje nieletnich 
dzieci” (Stanisława Wierzbicka; 
w: Komański..., s. 910). „Pan Sta-
churski, z młodymi ludźmi, bronili 
wejścia do górnej wioski z Domu 
Ludowego i szkoły. Żona leśnicze-
go broniła wejścia do kościoła. 
W tym czasie został ciężko ranny 
pan Stachurski” (siostra zakonna 
Władysława z klasztoru św. Win-
centego a Paulo w Nyrkowie; w: 
Komański..., s. 911).

242. Stachurski (imię nieznane), 
nauczyciel; został zamordowany 
przez banderowców w nocy z 15 
na 16 września 1943 r. we wsi Ja-
gielnica pow. Czortków. (Komań-
ski..., s. 189)  

243. Stankiewicz Józef, lat 34, na-
uczyciel we wsi Pieczychwosty, 
oficer rezerwy; został zamordo-
wany podczas rzezi około 260 Po-
laków razem z żoną Marią lat 31, 
nauczycielką i ich synem Włady-
sławem lat 4  12 lipca 1943 roku 
we wsi Zagaje pow. Horochów, 
dokonanej przez UPA i okolicz-
nych chłopów ukraińskich.  (Sie-
maszko..., s. 184).

244. Stankiewicz Maria, lat 31, 
nauczycielka, żona Józefa; za-
mordowana we wsi Zagaje pow. 
Horochów. Patrz wyżej: Stankie-
wicz Józef, lat 34...   

244 + 28?. Stankiewicz Stanisła-
wa, nauczycielka; przebywała w 
klasztorze w Podkamieniu pow. 
Brody, tuż prze rzezią 12 - 16 
marca 1944 roku i nie są znane jej 
dalsze losy. (Anna Jasińska; w: 
Komański..., s. 580).

245. Staszkiewicz Jan, lat 55, 
kierownik szkoły; został uprowa-
dzony przez upowców i zamordo-
wany w nocy z 24 na 25 stycznia 
1945 roku we wsi Uhryń pow. 
Czortków  razem z żoną Janiną 
lat 50, nauczycielką oraz z inny-
mi osobami (Komański..., s. 197)

246. Staszkiewicz Janina, lat 50, 
nauczycielka, żona Jana, kierow-
nika szkoły;  uprowadzona przez 
upowców i zamordowana. Patrz 
wyżej: Stankiewicz Jan, lat 55...

247. Stesiek Stefan, lat około 30, 

nauczyciel; został zamordowany 
razem z żoną Ewą, lat 24 oraz 
jej matką Pelagią Rakowską, le-
czącą bezpłatnie w okolicy Pola-
ków i Ukraińców,  podczas rzezi 
220 Polaków dokonanej 11 lipca 
1943 roku we wsi Dominopol 
pow. Włodzimierz Wołyński, w 
nocy z niedzieli na poniedziałek, 
przez uzbrojone bojówki UPA z 
Wołczaka i ludność ukraińską z 
innych miejscowości. (Siemasz-
ko...., s. 915).

247 + 29?. Stesiek Ewa, lat 24, 
żona Stefana, prawdopodobnie 
nauczycielka. Patrz wyżej: Ste-
siek Stefan...

248. Stępień Maria, młoda miej-
scowa nauczycielka; została roz-
cięta toporem od rozkrocza po 
brodę na płocie przez bojówka-
rzy OUN 28 września 1939 roku 
we wsi  Mokrany pow. Kobryń 
woj. poleskie. Marynarz Jerzy 
Krakus z monitora ORP „Wil-
no” zeznał: „Na pochylonym w 
stronę drogi płocie wisiał w dół 
trup młodej dziewczyny, roz-
cięty od rozkrocza aż po brodę 
straszliwie toporem. Z opadnię-
tych na twarzy włosów zwisały 
sople zakrzepłej krwi, tworząc 
na ziemi brunatną plamę obsia-
dłą przez muchy i bąki.” (http://
nowahistoria.interia.pl/ii-rzecz-
pospolita/news-17-wrzesnia-
1939-roku-zdrada-wlasnych-
obywateli,nId,1883780#utm_so-
urce=paste&utm_medium=paste-
&utm_campaign=chrome).  

249. Stępień Stanisław, lat 44, 
kierownik szkoły powszechnej; 
został zarąbany siekierą przez 
banderowców w nocy z 28 na 
29 lutego 1944 roku we wsi Ko-
rościatyn pow. Buczacz podczas 
rzezi 136 Polaków.  (Komański..., 
s. 156)

250. Strzygocki Jerzy, dyrektor 
polskiej szkoły na ul. Panieńskiej 
w Dubnie; został aresztowany 
przez policję ukraińską w lipcu 
1943 roku w mieście Dubno woj. 
wołyńskie razem z innymi 11 lub 
12 Polakami związanymi z kon-
spiracją AK, w tym z Edmundem 
Chudybą, kierownikiem szkoły 
powszechnej w Surmczach i ich 
dalsze losy są nieznane. „Jerzy 
Strzygocki w latach 1939 – 1941 
był dyrektorem polskiej szkoły 
na ul. Panieńskiej w Dubnie, do 
której uczęszczałam w tym czasie. 
Był wspaniałym wykładowcą ję-
zyka polskiego, wielkim patriotą, 
prawym i mądrym człowiekiem. 
Wykłady z języka polskiego były 
najciekawszymi wykładami w 
szkole. Poza lekcjami przygoto-
wywał z nami recytacje różnych 
utworów wybranych, fragmenty 
z „Dziadów”, „Pana Tadeusza” 
i innych, również w formach mu-
zycznych i tanecznych.” (Danuta 
Białachowska z domu Bakuniak, 
ps. „Dzika”: Wspomnienia z lat 
wojny; w: „Biuletyn Informacyj-
ny 27 Dywizji Wołyńskiej AK”, 
nr 2/2000).

251. Sugier Aniela, nauczycielka, 
żona nauczyciela Jana; została 
zamordowana przez upowców w 
makabryczny sposób 3 stycznia 
1945 roku we wsi Sufczyna koło 
Birczy pow. Przemyśl  razem z 
mężem Janem, nauczycielem oraz 
synami: Zbigniewem i Mieczysła-
wem. „Ciała ofiar, Jana Sugiera, 
jego żony Anieli i synów Zbignie-

wa i Mieczysława znaleźliśmy w 
piwnicy. Zostały tam zawleczo-
ne po torturach zadanych im w 
mieszkaniu, w którym podłoga i 
całe ściany były zbryzgane krwią. 
Prawdopodobnie jak zawleczo-
no ich do piwnicy byli wszyscy 
w agonii. W piwnicy uformowa-
no z nich straszliwą scenę orgii 
seksualnej, Zbigniewowi obcięto 
genitalia i włożono je w usta jego 
matki. Obciętą pierś matki wło-
żono w usta Zbigniewowi, a do 
drugiej piersi przystawiono usta 
jej męża Jana” (Leopold Beńko; 
w: Siekierka..., s. 149; lwowskie).

252. Sugier Jan, nauczyciel, mąż 
nauczycielki Anieli; został za-
mordowany przez upowców. 
Patrz wyżej: Sugier Aniela...   

253. Sułek Wincenty, lat ok. 40, 
nauczyciel; został zamordowany 
przez miejscowych upowców w 
czerwcu 1943 roku we wsi Puzów 
pow. Włodzimierz Wołyński, któ-
rzy uprowadzili go z kolonii Wor-
czyn, związali drutem kolczastym 
i torturowali przez dwa dni aż do 
zgonu. Nad nauczycielem znęca-
li się również młodzi Ukraińcy z 
Worczyna. Ciało zamordowanego 
zakopali w ogrodzie. (Siemasz-
ko..., s. 847, 852)  

254. Suszkiewicz Teodor, nauczy-
ciel; został zamordowany przez 
Ukraińców w lipcu 1941 roku we 
wsi Wierzbiatyn pow. Buczacz.  
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7)

256. Szczerska Lusia (Lechosła-
wa?), nauczycielka, łączniczka 
AK; została zamordowana w 
okrutny sposób przez banderow-
ców w połowie marca 1944 roku 
we wsi Gołogóry pow. Złoczów: 
„W naszej wsi banderowcy, w 
połowie marca tego roku, zamor-
dowali nauczycielkę - Szczerską. 
Była to młoda osoba. Została 
ona przywiązana drutem do drze-
wa, rozebrano ją do naga, miała 
wydłubane oczy, obcięty język, 
oskalpowaną głowę, ze skórą 
zawiniętą do tyłu, odcięto jej też 
piersi, a zdarte kawałki skóry z 
całego ciała położono na ziemi, 
przed wiszącym ciałem. Był to 
widok przerażający, pokazujący 
do czego zdolny jest ukraiński 
faszysta” (Tadeusz Kobański; w: 
Komański..., s. 980).

257. Szewczyk Władysław, lat 36, 
kierownik szkoły w Zagajach, ofi-
cer rezerwy; został zamordowany 
podczas rzezi około 260 osób 
ludności polskiej, razem z żoną 
Leokadią lat ok. 30, będącą w 8. 
miesiącu ciąży 12 lipca 1943 roku 
we wsi Zagaje pow. Horochów, 
dokonanej przez UPA i chłopów 
ukraińskich z sąsiednich wsi (Sie-
maszko..., s. 184).

257 + 30?. Szewczyk Leokadia 
lat ok. 30, będąca w 8. miesiącu 
ciąży, prawdopodobnie nauczy-
cielka, żona kierownika szkoły. 
Patrz wyżej: Szewczyk Włady-
sław...

258. Szleser (imię nieznane), 
nauczyciel pochodzący z Pomo-
rza; został uprowadzony przez 
upowców i zastrzelony w lesie 
wiosną 1943 roku we wsi Łoba-
czówka pow. Horochów razem z 
kierownikiem szkoły pochodzą-
cym z Lubelszczyzny Edwardem 
Popkiem. W lipcu upowcy za-

mordowali kilkudziesięciu Po-
laków, w tym rodzinę Szlesera. 
(Siemaszko..., s. 124)  

259. Szreffel Tadeusz, lat ok. 40, 
kierownik szkoły; został podstęp-
nie zamordowany przez Ukraiń-
ców w kwietniu 1943 roku we wsi 
Okniny Duże pow. Krzemieniec., 
razem z nauczycielką Melanią 
Momot oraz młodym chłopcem 
Kosickim. Sołtys wsi, Ukrainiec, 
wraz z policjantami ukraiński-
mi (lub upowcami ubranymi w 
mundury policyjne), pojechał do 
Krzemieńca po kierownika szko-
ły Tadeusza Szreffela, lat ok. 40 
i nauczycielkę Melanię Momot, 
którzy wcześniej ze wsi uciekli, i 
namówił ich, żeby wrócili, bo nic 
im nie grozi, a przynajmniej żeby 
wzięli sobie swoje rzeczy. Wraz 
z nimi pojechał do Oknin swym 
wozem młody Kosicki, z rodziny 
uchodźców, przebywających w 
Krzemieńcu. Wszyscy oni zostali 
po przyjeździe do wsi zamordo-
wani. (Siemaszko..., s. 427)  

260. Szymański Adam, lat 39, na-
uczyciel w Peremylu pow. Dub-
no, mąż Anieli; został zamordo-
wany razem z żoną Anielą oraz 
ich dziećmi Władysławą lat 15 i 
Stanisławem lat 1o podczas rze-
zi około 260 Polaków dokonanej 
przez UPA i chłopów ukraińskich 
12 lipca 1943 roku we wsi Zagaje 
pow. Horochów. (Siemaszko..., s. 
184)  

260 + 31?. Szymańska Aniela, 
lat 56, prawdopodobnie nauczy-
cielka, żona Adama. Patrz wyżej: 
Szymański Adam...   

261. Śladek Władysław Józef ur. 
1895 r., były dyrektor szkoły le-
śnej; został uprowadzony przez 
banderowców i bestialsko zamor-
dowany w lesie w nocy z 6 na 7 
października  1943 roku  we wsi 
Polanica pow. Dolina razem z 
żoną i 2 ich dzieci oraz innymi  
pracownikami nadleśnictwa z 
ich rodzinami;  łącznie 15 Pola-
ków; w tym 3 mężczyzn, reszta 
to kobiety i dzieci od 1 roku ży-
cia. „Śladek Władysław Józef ur. 
1895 r. dyrektor szkoły leśnej /../  
po agresji sowieckiej szkołę leśną 
zamknięto, a jej dyrektor został  
nadleśniczym w Polanicy, Upro-
wadzony do lasu i zamordowany 
wraz z rodziną przez bandę OUN-
-UPA w czasie obławy i napadu 
na biuro nadleśnictwa”  (Woj-
ciech Moskaluk, w: http://www.
swietoszow.wroclaw.lasy.gov.pl/
documents/21700551/27220520/
Lis ta+pomardowanych.pdf /
fc266838-157c-4429-a3bd-
c4fd238f25f4 ).  „Żona Władysła-
wa Sladka miała na imię Lidia” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria 
– tom 8).  

262. Taraba Elżbieta, nauczyciel-
ka w Kopczu Ruskim, żona kie-
rownika szkoły w Kopczu Cze-
skim Karola Taraby narodowości 
czeskiej; została wywieziona z 
domu z 2 dzieci i zamordowana 
przez bojówkę ukraińską w lutym 
1943 roku we wsi Kopcze Cze-
skie pow. Łuck w pobliskim lesie. 
Jej męża, Czecha Karola Tarabę, 
kierownika szkoły w Kopczu 
Czeskim, uwiązali powrozem za 
szyję i wlekli za wozem, na któ-
rym wieźli jego żonę Elżbietę i 
ich 2 dzieci na miejsce kaźni (Sie-
maszko..., s. 590). „Pod koniec 
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pobytu w Armatniowie dowie-
dzieliśmy się o tragedii w pobli-
skiej wsi Kopcze. Była to czeska 
wieś, która żyła sobie spokojnie, 
bo Ukraińcy, nie wiem czemu, 
Czechów tolerowali. Mieszkało 
tam zaprzyjaźnione z rodzicami 
nauczycielskie małżeństwo, Ela i 
Karol Tarabowie z trojgiem ma-
łych dzieci. Pani Ela była Polką, 
ale jako żona Czecha czuła się 
w Kopczach bezpiecznie. Jak się 
okazało – niesłusznie. Wypatrzyli 
ją i tam. Ileż trzeba mieć w sobie 
zawziętości i nieprzytomnej nie-
nawiści, aby przyjść do wsi po 
jedną, bezbronną kobietę, tylko 
dlatego, że jest Polką, próbować 
zabrać ją z domu z trojgiem dzie-
ci, oferując łaskawie mężowi wol-
ność i życie. Ponieważ pan Karol 
z oferty nie skorzystał, zabito go 
pierwszego. Dzieci zamęczono 
na oczach pani Eli, którą na koń-
cu zgwałcono i zabito. Znajomy 
Czech, który moją mamę o tym 
bestialskim wydarzeniu poinfor-
mował, znał nazwiska oprawców. 
Obiecał, że po wojnie je ujawni, 
ale nie wiem, czy to zrobił. Dłu-
go płakałam po śmierci Tarabów, 
lubiłam ich dom czysty, zadbany, 
serdecznie gościnny, ich synów 
Wiesia i Romka. Najbardziej żal 
było mi jednak małej, zaledwie 
trzyletniej Bogusi. Czy dla wy-
zwolenia Ukrainy, dla jej niepod-
ległości potrzebna była męczeń-
ska śmierć Tarabów i ich dzieci?” 
(Barbara Krawczyk: Gorzki kraj 
lat dziecinnych...  Fundacja Moje 
Wojenne Dzieciństwo, 1999).

1 Czech. Taraba Karol, Czech, 
kierownik szkoły w Kopczu Cze-
skim; zamordowany przez bo-
jówkę ukraińską z tego powodu, 
że jego żoną była Polką, której 
nie chciał pozostawić. Oprawcy 
uwiązali go  powrozem za szyję i 
wlekli za wozem, na którym wieź-
li jego żonę Elżbietę i ich 2 dzieci 
na miejsce kaźni (Siemaszko..., s. 
590). Polsko-czeska rodzina na-
uczycieli Tarabów miała 3 dzieci, 
które zostały zamordowane. Patrz 
wyżej: Taraba Elżbieta...  

263. Tejchman Jan ur. w 1907 r., 
nauczyciel; został zamordowany 
przez banderowców w 1944 roku 
we wsi Orłów pow. Radziechów. 
(Komański..., s. 319)   

264. Teleszewska Jadwiga, lat 41, 
nauczycielka; została zamordo-
wana przez bojówkę upowską 29 
sierpnia 1943 roku we wsi Olesk 
pow. Włodzimierz Wołyński ra-
zem z mężem lekarzem medy-
cyny Janem Telszewskim lat 45 
oraz ich 2 dzieci: Marią lat 8 i 
Krystyną lat 5. Upowcy najpierw 
zarąbali Telszewskiego i dzieci na 
oczach jego żony, a potem ją (Sie-
maszko..., s. 878).

265. Tetiuk Michał, kierownik 
miejscowej szkoły, żołnierz WP  
przebywający na urlopie zdrowot-
nym;  został zamordowany przez 
banderowców w marcu 1945 roku 
we wsi Romanówka pow. Tarno-
pol. „Zaprowadzono go do go-
spodarza, który nie posiadał nóg, 
Ukraińca nazwiskiem Kawalok, i 
zamknięto w dużej piwnicy z ka-
mienia. Tam Polaka torturowano, 
wyrywając mu palce u rąk i nóg, a 
ponieważ przy tym krzyczał, ucięli 
mu język. Nie wiadomo jak długo 
pastwili się nad ofiarą i co zrobi-
li z ciałem.” (Wanda Jarzyna z d. 
Tetiuk; w: Komański..., s. 836).

266. Topeszer (imię nieznane) 
nauczycielka; została zamordo-
wana przez banderowców razem 
z dwójką jej dzieci pod koniec 
grudnia 1943 roku we wsi Stebnik 
pow. Drohobycz. (Siekierka...,s. 
183, lwowskie)  

267. Toporowski  Florian, na-
uczyciel; został zastrzelony przez 
upowców w zorganizowanej za-
sadzce 21 grudnia 1943 r. we wsi 
Ostra Mogiła sołectwo Ostapie 
pow. Skałat  (Kubów..., jw.)  

268. Trojanowski Tadeusz, były 
inspektor szkół w powiecie Rawa 
Ruska (Zbaraż?); został upro-
wadzony i zamordowany przez 
Ukraińców w nocy z 20 na 21 
sierpnia 1943 roku we wsi Klu-
wińce pow Kopyczyńce, razem z 
innym nauczycielem z Trembow-
li.  „W nocy z 20 na 21.VIII.1943. 
Kluwińce pow. Kopyczyńce. 
Około 23,30 Ukraińcy zamordo-
wali trzech Polaków zaś jedne-
go ranili. Zamordowani zostali: 
Jan Kostecki b. posterunkowy 
P.P. obecnie rolnik, Trojanowski 
Tadeusz b. inspektor szkół w po-
wiecie Rawa Ruska obecnie bu-
chalter na folwarku, Sroczyński 
Roman także buchalter rodem 
spod Krakowa. /.../ W związku z 
tym morderstwem aresztowano 
miejscowego księdza gr.-kat. Pro-
skurnickiego i jego syna Stefana, 
którzy są moralnymi sprawcami 
zbrodni. Stefan Proskurnicki b. 
komendant milicji ukr. posądzony 
jest również o zamordowanie 6 
Polaków wracających z więzienia 
w Berdyczowie w r. 1941 w cza-
sie wkraczania Niemców na nasz 
teren ” (ANN, AK, sygn. 203 /
XV/ 9, k. 170 – 174). Inni datu-
ją napad na noc z 28 na 29 sierp-
nia. „Druga grupa napastników 
poszła do oficyny, gdzie mieszkał 
ogrodnik Michał Michalik (praw-
dziwe nazwisko mgr Tadeusz Tro-
janowski, były inspektor szkolny 
ze Zbaraża) wraz z żoną i roczną 
córeczką. Gościł on u siebie ukry-
wającego się przed ukraińskimi 
nacjonalistami swego znajomego 
nauczyciela z Trembowli, star-
szego wiekiem o nieznanym mi 
nazwisku. Obu mężczyzn i mnie 
przyprowadzono pod budynek 
administracyjny. /.../ Odjecha-
liśmy w kierunku wsi Kluwińce. 
/.../ Zatrzymaliśmy się na polu po 
zżętym jęczmieniu, gdzie kazano 
nam usiąść na ściernisku. Na-
stępnie kilku napastników zaczęło 
kopać rów. /.../ Kiedy zakończyli 
kopać, kazali nam wstać i rozbie-
rać się. /.../ Powoli zdjąłem ma-
rynarkę i nagle, mimo woli, całą 
siłą uderzyłem pięścią w twarz 
stojącego przede mną banderow-
ca, ten upadł, a ja rzuciłem się 
do ucieczki. Powstało wśród nich 
zamieszanie, dzięki temu ubie-
głem kilkanaście metrów. Zaczęli 
strzelać. Dostałem postrzał, na 
szczęście lekki, w rękę powyżej 
łokcia.  /.../ Nazajutrz powiado-
miłem o napadzie niemiecką Służ-
bę Bezpieczeństwa i tzw. „Kripo” 
(policja kryminalna). Zabrawszy 
mnie, dotarli do miejsca nocnej 
tragedii. Odkopano zwłoki Tade-
usza Trojanowskiego i jego go-
ścia” (Zbigniew Fleszer; w: Ko-
mański..., s. 747 - 748).    

269. Trudzińska Wanda, s. zakon-
na Longina; została zamordowa-
na przez UPA 15 maja 1944 roku 
w pobliżu kol. Modryń, między 
wsią Malice a Werbkowicami 

pow. Hrubieszów razem z 7 wy-
chowankami,  chłopcami w wie-
ku 10 - 12 lat, sierotami z Zakładu 
dla Sierot w Turkowicach  Jechali 
oni derezyną po zaopatrzenie w 
żywność i zauważyli płonący ko-
ściół we wsi Modryń, wysiedli 
ratować obraz z ołtarza i zostali 
ujęci przez upowców. Zamordo-
wali oni także sierotę – chłop-
ca ukraińskiego, aby pozbyć się 
świadka zbrodni. „14 maja 1944 
roku w Turkowicach siostra Lon-
gina (Wanda Trudzińska) została 
schwytana razem z 7 chłopcami 
w wieku 10-12 lat przez Ukraiń-
ców i następnego dnia 15 maja 
zastrzelono ich w lesie w Modry-
niu, prawdopodobnie wcześniej 
wykopali sobie grób”  (www.
hrubieszow.info/info/hrubieszo-
w_i_okolice_e1/p17.htm ).  

270. Trześniowska Zofia, polska 
nauczycielka, żona miejscowego 
popa; została zamordowana przez 
banderowców w maju 1944 roku 
w miasteczku Niemirów Zdrój 
pow. Rawa Ruska.  (Siekierka..., 
s. 753, lwowskie)

271. Tuńska Aniela, lat 38, na-
uczycielka; została zamordowana 
podczas rzezi koło 80 osób lud-
ności polskiej 12 lipca 1943 roku 
we wsi Wólka Sadowska pow. 
Horochów  dokonanej przez UPA 
i chłopów ukraińskich z okolicz-
nych wsi, razem z mężem  Alek-
sandrem Tuńskim lat 40, stola-
rzem oraz 5 ich dzieci: 18-letnią 
Teresą, 15-letnim Tadeuszem, 
8-letnim Piotrem, 7-letnią Alicją 
i 5-letnią Tuńską. Rodzina ta zo-
stała uprowadzona do lasu, gdzie 
najpierw musieli wykopać sobie 
grób.  (Siemaszko..., s. 173).

272. Turski Józef, nauczyciel; zo-
stał spalony wraz z żoną we wła-
snym domu przez UPA 25 grud-
nia (Boże Narodzenie) 1944 roku 
we wsi Petryków pow. Tarnopol. 
Wśród ofiar były także: Wiktoria 
Biała, ur. 1890 r., nauczycielka, 
żołnierz AK ps. „Wika”, która 
ukrywała Żydów -  upowcy uto-
pili ją w rzece Seret; Bronisława 
Maślanka, nauczycielka - utopili 
ją w rzece Seret; Karolina Ma-
ślanka, nauczycielka, siostra Bro-
nisławy - utopili ją w rzece Seret.  
(Komański..., s. 387).

273. Tworek Franciszek, lat 32, 
kierownik szkoły powszechnej; 
został oprowadzony i zamordo-
wany przez banderowców 20 lu-
tego 1944 roku we wsi Szutowa 
pow. Jaworów razem z 8 inny-
mi Polakami, wśród których był 
nauczyciel Artur Lorek, lat 50, 
oraz ks. proboszcz Albin Barnaś. 
Wszyscy zaginęli bez śladu. (Sie-
kierka..., s. 352, lwowskie)

274. Tyszkiewicz Piotr „Bródka”, 
nauczyciel, ppor. rez., dowódca 
małej grupy samoobrony w ko-
lonii Huta Mydzka pow. Kosto-
pol;  zginął w potyczce z UPA  
na początku lipca 1943 roku, gdy  
patrol samoobrony z Huty Ste-
pańskiej został zaatakowany pod 
Mydzkiem.

275. Uhlik Wiktor, nauczyciel; 
został zakłuty nożami przez Ukra-
ińców w lipcu 1941 roku we wsi 
Uhryńkowce pow. Zaleszczyki.  
(Komański..., s. 445 oraz Maria 
Sosnowska..., jw. s. 905)  

276. Unold Leopold, lat 45, na-

uczyciel; został zamordowany 
przez Ukraińców w lutym 1943 
roku we wsi Antonowce pow. 
Krzemieniec Ukraińcy. (Siemasz-
ko..., s. 460)  

277. Unold Florian, kierownik 
szkoły; został zamordowany 
przez upowców razem z żoną Ste-
fanią, nauczycielką w maju 1943 
roku we wsi Huszyn pow. Kowel. 
Była to jedyna polska rodzina 
mieszkająca w tej ukraińskiej wsi. 
(Siemaszko..., s. 366).

278. Unold Stefania, nauczy-
cielka, żona kierownika szkoły 
Floriana. Patrz wyżej: Unold Flo-
rian...  

279. Ułanowicz Stanisław lat 54, 
nauczyciel; został zastrzelony 
przez Ukraińców 4 czerwca 1943 
roku w miasteczku Kołki pow. 
Łuck. (Siemaszko..., s. 571)

280. Urbański (imię nieznane), 
kierownik szkoły; został zamor-
dowany w nocy za pomocą noży 
przez uzbrojonych Ukraińców 
w listopadzie 1942 roku we wsi 
Werba pow. Dubno razem z żoną 
i 2 ich dzieci.  (Siemaszko..., s. 
113)

280 + 32?. Urbańska (imię nie-
znane), żona kierownika szkoły, 
prawdopodobnie nauczycielka. 
Patrz wyżej: Urbański (imię nie-
znane)...   

281. Usiński (imię nieznane), 
nauczyciel; został zamordowany 
przez upowców w 1943 roku w 
pobliżu miasta Krzemieniec. (Sie-
maszko..., s. 483)  

282. Walas Stanisław, lat ok. 
40, były nauczyciel ze szkoły w 
Zofiówce; został zamordowany 
przez upowców w sierpniu 1943 
roku we wsi Siekierzyce pow. 
Łuck, gdy podążał z Przebraża do 
Kiwerc. (Siemaszko..., s. 558)   

283. Walkówna Danuta, pocho-
dziła z Czortkowa, nauczyciel-
ka; została zamordowana przez 
poderżnięcie gardła 13 kwietnia 
1941 roku we wsi Skorodyńce 
pow. Czortków, zbrodni doko-
nał  miejscowy Ukrainiec Antoni 
Szewciw. (Wiktor Chmieluk; Ko-
mański..., s. 694) Władysław Ku-
bów podaje, że była to  Wałkówna 
Maria (c. Stanisława).

284. Weiss Stanisław, były kie-
rownik szkoły powszechnej, por. 
rez.; został zastrzelony podczas 
pracy w lesie przez Ukraińców 
10 października 1943 r. we wsi 
Hanaczów pow. Przemyślany. AK 
ujęła sprawców zbrodni, byli nimi 
Ukraińcy z pobliskiej wsi, a mor-
du dokonali na rozkaz OUN-UPA 
z Podhajczyk k. Łahodowa. „Sta-
nisław Weiss, porucznik rezerwy 
z Romanowa, pracował przed 
wojną z żoną Marią jako nauczy-
ciel w Hanaczówce, był oficerem 
AK. W czasie okupacji pracował 
jako brakarz drzewa w lesie. /.../ 
podczas wypisywania kwitów 
na drewno, por. Weiss został za-
mordowany przez banderowców 
strzałem w tył głowy. Według 
danych uzyskanych od Żydów, 
będących naocznymi świadkami 
tej zbrodni, morderstwa dokonał 
banderowiec z Turkocina.” (Bog-
dan Biegalski, Leokadia i Antoni 
Wojtowiczowie; w: Komański..., 
s. 774 – 775).

285. Węgrzyn Jan, nauczyciel, 
podch. AK; został zamordowany 
przez upowców 12 kwietnia 1944 
roku na terenie wsi Bródki pow. 
Bóbrka. (Siekierka.., s. 21, lwow-
skie).

286. Wielosz Tomasz, nauczy-
ciel; został zamordowany przez 
bojówkę ukraińska 30 maja 1943 
roku we wsi Nabroż pow. Hru-
bieszów.  (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8).  

287. Wierzbicki Marian, na-
uczyciel; został zamordowany 
przez bojówkę ukraińską 28 lu-
tego 1943 roku we wsi Hubków 
pow. Kostopol, która na czele z 
mieszkańcem Głuszkowa sotni-
kiem inż. Iwanem Szymczukiem 
(przed wojną występującym pod 
nazwiskiem Jan Główka) i Ko-
walczukiem dokonała napadu na 
dom nauczyciela Wierzbickiego, 
który tam od 20 lat uczył. Naj-
pierw jego, a później żonę i córkę 
poćwiartowali nożami. Zwłoki 
wrzucili do rzeki Słucz. Zginę-
li: Marian Wierzbicki, jego żona 
Elżbieta i córeczka Beata (Ma-
ria?).  (Siemaszko..., s. 255)

287 + 33?. Wierzbicka Elżbieta, 
żona nauczyciela Mariana, praw-
dopodobnie także nauczycielka. 
Patrz wyżej: Wierzbicki Marian...

288. Wierzbicki (imię nieznane), 
nauczyciel, członek konspiracji 
ZWZ-AK; został zamordowany 
razem z żoną i ich 3 dzieci pod-
czas rzezi 154 Polaków 29 sierp-
nia 1943 roku w kolonii Czmykos 
pow. Luboml dokonanej  przez 
UPA i chłopów ukraińskich z 
okolicznych wsi. (Siemaszko..., 
s. 491).

288 + 34?. Wierzbicka (imię nie-
znane), żona nauczyciela, praw-
dopodobnie także nauczycielka. 
Patrz wyżej: Wierzbicki (imię 
nieznane)...

289. Wierzbicki (imię nieznane), 
nauczyciel; został uprowadzony 
przez banderowców 15 marca 
1944 r. we wsi Jezierzany pow. 
Tłumacz i ślad po nim zaginał. 
(Siekierka..., s. 696, stanisławow-
skie)     

290. Wierzbicki Mieczysław, lat 
52, kierownik szkoły powszech-
nej; został uprowadzony i za-
mordowany przez banderowców 
przebranych w mundury żołnie-
rzy sowieckich razem z grupą 
około 40 Polaków 17 listopada 
1944 roku we wsi Nowosiółka 
Biskupia pow. Borszczów. (Ko-
mański..., s. 49)  „Większość 
z nich poprowadzili nad rzekę 
Zbrucz i tam w bestialski sposób 
mordowali, wrzucając swe ofia-
ry do rzeki. Podobny los spotkał 
naszego ojca, następnego dnia 
znalazłyśmy z matką jego zwło-
ki nad brzegiem rzeki. Miał ręce 
związane drutem kolczastym, a 
głowę i plecy porąbane ostrym 
narzędziem. /.../ Z nazwisk ofiar 
zapamiętałam nazwisko młodej 
nauczycielki, Marii Myczkow-
skiej, która uczyła razem z moimi 
rodzicami, a pochodziła ze wsi 
Germakówka”  (Alina Urban z 
d. Wierzbicka, ur. 22.07.1926; w: 
Komański..., s. 549).

291. Wilczyńska Wilhelmina, lat 
23, nauczycielka, mieszkanka wsi 
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Wielkie Oczy; została zamordo-
wana przez upowców 16 kwietnia 
1945 roku w lesie niedaleko wsi 
Łukawiec pow. Lubaczów pod-
czas podróży furmanką razem z 
25-letnim milicjantem Tadeuszem 
Szachińskim. (Dobrzański Mie-
czysław: Gehenna Polaków na 
Rzeszowszczyźnie w latach 1939 – 
1948;  Wrocław 2002, s. 300 oraz 
Siekierka..., s. 353, lwowskie)  
 
292. Wilgierz Stefan, nauczyciel 
ze szkoły w Uhrynowie; został 
zamordowany przez Ukraińców 
latem 1943 roku we wsi Uhrynów 
pow. Łuck razem z żona, która 
była Ukrainką. (Siemaszko..., 
s.551). Podane jest też, że zostali 
zamordowani w kolonii Szkliń-
skie Budki pow. Łuck: „Zamor-
dowany został z żoną i synkiem 
Sławkiem (moim chrześniakiem) 
nauczyciel ze szkoły w Uhrynowie 
p. Stefan Wilgierz. Żona jego była 
Ukrainką” (Helena Kozarska; w: 
Siemaszko..., s. 1190)

293. Winiara (imię nieznane), na-
uczyciel, inżynier; został areszto-
wany przez policjanta ukraińskie-
go w lipcu 1941 roku we wsi So-
kołów pow. Stryj na rozkaz tere-
nowego prowidnyka OUN  Iwana 
Zubika i po torturach wrzucony 
do nieczynnej studni pod lasem 
(Siekierka..., s. 580, stanisławow-
skie)

294. Witulski (imię nieznane), 
nauczyciel z Hermanówki; został 
zamordowany przez upowców na 
przełomie 1943/1944 roku, któ-
rzy zatrzymali pociąg na trasie 
Kiwerce - Przebraże pow. Łuck, 
przeżyła ciężko ranna jego córka 
Halina, gdyż sądzili, że ją też za-
bili. (Siemaszko..., s. 663)

295. Wojciechowska Jadwiga, 
nauczycielka pochodząca ze wsi 
Monasterzyska; została zamordo-
wana przez upowców razem z jej 
małym dzieckiem oraz 20 innymi 
Polakami w nocy z 28 na 29 lute-
go 1944 roku we wsi Korościatyn 
pow. Buczacz na stacji kolejowej. 
(Komański..., s. 155)   

296. Wojna Jan, nauczyciel; zo-
stał aresztowany i zamordowany 
razem z grupą 12 Polaków przez 
kilkunastu samozwańczych poli-
cjantów ukraińskich w lipcu 1941 
roku we wsi Poznanka Hetmańska 
pow. Skałat woj. tarnopolskie. Po 
kilku dniach znaleziono 10 ciał, w 
tym nauczyciela Jana Wojny. Po-
laków torturowano przed śmiercią 
(Komański..., s. 347)  

297. Wolański (imię nieznane), 
nauczyciel; został uprowadzony 
i zamordowany przez banderow-
ców 20 listopada 1944 roku we 
wsi Koszyłowce pow. Zaleszczy-
ki.  (prof. dr hab. Leszek Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7)  

298. Woynarowska Wanda, na-
uczycielka; została zatłuczona 
kijami nad stawem przez Ukra-
ińców, jej byłych uczniów latem 
1943 roku we wsi Chromiaków 
pow. Łuck.  (Siemaszko..., s. 580).

299. Wróbel Stanisław, lat 31, 
nauczyciel, uciekinier z Polski 
centralnej ukrywający się przed 
Niemcami; został uprowadzony 
i zamordowany po torturach w 
lesie przez banderowców  razem 
z proboszczem ks. Andrzejem 
Wierzbowskim 12 października 

1943 roku we wsi Bybło pow. 
Rohatyn. (Siekierka..., s. 385, 
stanisławowskie; podaje datę „w 
październiku 1943 r.”)    

300. Wysoczańska Michalina lat 
70, emerytowana nauczycielka; 
została ciężko ranna w czasie 
napadu upowców 31 marca 1944 
roku we wsi Ostrów pow. Sokal. 
(Adolf Kondracki; w: Siekier-
ka..., s. 1061, lwowskie)  Oraz: w 
marcu 1944 roku w mieście Rawa 
Ruska woj. lwowskie w szpita-
lu zmarła 78-letnia nauczycielka 
polska NN, której banderowcy 
odcięli język.  (Siekierka..., s. 
752; lwowskie).  Być może doty-
czy tej samej ofiary.

301. Zachariasiewicz  N., nauczy-
ciel; został zamordowany przez 
miejscowych Ukraińców w listo-
padzie 1939 roku we wsi Połow-
ce, pow. Czortków, (Kubów..., 
jw.)     

302. Zagrobelny Adam, lat 42,  
nauczyciel ze wsi Wicyń; został 
zamordowany przez Ukraińców 
1 kwietnia 1944 roku we wsi Żu-
ków pow. Złoczów. (Komański..., 
s. 512)    

303. Zawadzka Irena, lat ok. 45, 
nauczycielka mieszkająca we wsi 
Twerdynie; została spalona przez 
upowców żywcem w kuchni ple-
bani na parterze 11 lipca 1943 
roku w miasteczku Kisielin pow. 
Horochów podczas rzezi ludności 
polskiej zgromadzonej na mszy w 
kościele. (Siemaszko..., s. 161)    

304. Zdeb Irena z d. Małaczyń-
ska, ur. w 1913 roku, miejscowa 
nauczycielka; została zakłuta wi-
dłami przez Ukraińców w nocy z  
17 na 18 września 1939 roku we 
wsi Sławentyn, pow. Podhajce. 
„Moja siostra - Irena Zdeb z d. 
Małczyńska, ur. w 1913 r., uczyła 
w szkole powszechnej w Sławen-
tynie, w powiecie Podhajce. Jej 
mąż, Antoni Zdeb, ur. w 1912 r. 
w Brzeżanach, ukończył Uniwer-
sytet Jana Kazimierza we Lwowie 
i był urzędnikiem w Syndykacie 
Emigracyjnym w Warszawie oraz 
ppor. rezerwy WP. Aresztowany w 
1939 r. został zamordowany przez 
NKWD w Charkowie w 1940 r. 
Siostra mieszkała w 1939 r. u go-
spodarza Ukraińca. Kiedy banda 
faszystów ukraińskich spod znaku 
OUN dokonała napadu na pol-
skich mieszkańców Sławentyna, 
gospodarze, u których mieszkała 
usiłowali ją ratować. Przebrali ją 
w ukraiński strój i ukryli w sadzie 
obok domu. Została tam jednak 
odnaleziona przez napastników i 
zakłuta widłami. Otrzymała kilka 
ran kłutych w piersi i głowę. Po-
chowano ją w zbiorowej mogile z 
ponad 50 Polakami - mieszkań-
cami wsi Sławentyn. O śmierci 
siostry dowiedziałem się po dwu 
dniach. Miałem wtedy 15 lat. Z 
Ukraińcem Josefem, który był w 
tym czasie radzieckim milicjan-
tem oraz Stanisławą Żuczkowską, 
pojechaliśmy do Sławentyna. Tam 
gospodarz, u którego mieszkała 
Irena, pokazał nam miejsce jej 
pochowku. Odkopaliśmy jej zwło-
ki i przewieźliśmy do Brzeżan, 
gdzie pochowaliśmy na miejsco-
wym parafialnym cmentarzu. U 
tego Ukraińca była jeszcze córka 
siostry - Bożena, ur. 1937 r., którą 
on ukrył i w ten sposób ocalił od 
śmierci. Zabraliśmy ją wtedy rów-
nież do Brzeżan. Bożena aktualnie 

nosi nazwisko Ziomek i mieszka w 
Zielonej Górze”  (Jan Małaszyń-
ski; w: Komański..., s. 759 – 760). 
Ale istnieje też inna wersja zbrod-
ni. „W liście wysłanym 17 grud-
nia 1941 r. przez polskiego rząd-
cę z dworu w Szumlanach Jana 
Serafina do Polskiego Komitetu 
Pomocy w Brzeżanach, pisał on: 
„We wrześniu 1939 r. Ukraińcy 
zamordowali w Sławentynie miej-
scową nauczycielkę p. Zdebową, 
z domu Małaczyńską. Mordo-
wali ją w sposób wyrafinowany. 
Egzekucja trwała w mieszkaniu 
nauczycielki od zmroku do świtu. 
Powodem mordu był fakt, że Zde-
bowa była Polką”. („Antypolska 
akcja nacjonalistów ukraińskich 
w Małopolsce Wschodniej w 
świetle dokumentów Rady Głów-
nej Opiekuńczej  1943 – 1944”, 
wstęp i opracowanie L. Kulińska i 
A. Roliński,  Kraków 2003)  

305. Zdeb (imię nieznane), miej-
scowy nauczyciel; został zamor-
dowany przez Ukraińców 18 
września 1939 roku we wsi Mie-
czyszczów pow. Brzeżany. (Ko-
mański..., s. 117)     

9 Ukrainiec. Zieliński Zenon, na-
uczyciel Ukrainiec; został zamor-
dowany przez banderowców w 
sierpniu 1943 roku we wsi Stry-
jówka pow. Zbaraż, mąż Polki 
związanej z AK.  (Komański..., s. 
467)  

306. Ziembikiewicz Stanisław 
„Strzemię”, kierownik szkoły w 
Smoligowie; został zamordowa-
ny podczas rzezi 232 osób ludno-
ści polskiej 27 marca 1944 r. we 
wsi Smoligów pow. Hrubieszów 
dokonanej przez  oddziały SS 
„Galizien” – „Hałyczyna” wspar-
te przez policję ukraińską oraz 
chłopów ukraińskich z SKW (Sa-
moobronne Kuszczowe Widdiły) 
z okolicznych ukraińskich wsi. 
(Jastrzębski..., s. 116 – 117, lu-
belskie; oraz:  Michał Wężowski 
„Orlik”: Mój jeden dzień w Smo-
ligowie; w: Jerzy Jóźwiakowski: 
Armia Krajowa na Zamojszczyź-
nie, tom II, s. 618 – 619)

307. Zygadło Marceli, syn Kle-
mensa, lat 32, nauczyciel; został 
zamordowany przez Ukraińców 
15 marca 1943 roku we wsi Ka-
mionka pow. Kostopol razem z 
żoną Zofią z Trawińskich, c. Wła-
dysława, lat 25, ich córką Barbarą 
w wieku 1 roku oraz innymi Po-
lakami.  Rodzina nauczyciela zo-
stała spalona w domu jego żony. 
(Siemaszko..., s. 202)  

307 + 35?. Zygadło Zofia, lat 
25, żona nauczyciela Marcelego, 
prawdopodobnie nauczycielka. 
Patrz wyżej: Zygadło Marceli...   
 
308. Żołyńska Maria, młoda na-
uczycielka; została zamordowa-
na 23 października 1944 roku we 
wsi Trójca pow. Śniatyn podczas 
napadu dokonanego przez kureń 
UPA dowodzony przez Wasyla 
Andrusiaka „Rizuna” razem z 
innymi 116 Polakami, w tym z 
drugą młodą nauczycielką, Zofią 
Żołyńską (siostrą?). (Siekierka..., 
s. 646; stanisławowskie). „Wi-
działam też moją nauczycielkę, 
nie pamiętam nazwiska, która 
miała przybite ręce gwoździami 
do gospody”  (Aleksandra Mazur; 
w: jw., s. 662). „We wrześniu 1944 
r. powróciłem do domu od babci. 
Rozpoczęła się nauka w szkole. 

Chodziłem do szkoły polskiej, 
uczyła nas pani Trzcińska, żona 
byłego kierownika szkoły, który 
został  zmobilizowany do polskie-
go wojska” (Jan Świca; w: jw., s. 
671)

309. Żołyńska Zofia, młoda na-
uczycielka; została zamordowa-
na 23 października 1944 roku we 
wsi Trójca pow. Śniatyn podczas 
napadu dokonanego przez kureń 
UPA dowodzony przez Wasyla 
Andrusiaka „Rizuna” razem z in-
nymi 116 Polakami, w tym drugą 
młodą  nauczycielką, Marią Żo-
łyńską (siostrą?). (Siekierka..., s. 
646; stanisławowskie).

Wymienionych wyżej jest udoku-
mentowanych 309 zamordowa-
nych polskich nauczycieli oraz 
prawdopodobnych dalszych 35 
takich ofiar, będących małżon-
kami zamordowanych. W latach 
międzywojennych pracę w szko-
łach wiejskich podejmowały z za-
sady małżeństwa nauczycielskie.  
Można więc z dużym prawdopo-
dobieństwem przyjąć, że w latach 
1939 – 1947 zostało zamordowa-
nych przez bojówki OUN i UPA  
oraz wspomagających ich chło-
pów ukraińskich  344 nauczycieli 
polskich. W rzeczywistości ofiar 
tych było znacznie więcej. Na 
wsiach ukraińskich często jedyną 
rodziną polską tam mieszkającą 
była rodzina nauczycieli. Te ro-
dziny zniknęły bez śladu. Także 
wśród masowo wycinanej ludno-
ści polskich wiosek ocaleli świad-
kowie mogli przekazać tylko 
wycinkowy, niewielki fragment 
widzianej przez siebie zbrodni, 
zwłaszcza dotyczący osób naj-
bliższych, stąd losy rodzin na-
uczycieli zaginęły w masie ofiar 
anonimowych. A ukraińscy faszy-
ści spod znaku Bandery i Szuche-
wycza ze szczególną zaciekłością 
i okrucieństwem „usuwali z ziem 
ukraińskich” (aż po San) przede 
wszystkim księży katolickich, le-
śników i nauczycieli. Wymienio-
nych jest także 9 osób narodowo-
ści ukraińskiej z nauczycielskich 
rodzin polsko-ukraińskich, 2 na-
uczycieli Ormian oraz 1 Czech z 
rodziny nauczycielskiej polsko-
-czeskiej.

                                                
      Część druga: Straty polskich 
nauczycieli będące wynikiem  
współpracy Ukraińców z Sowie-
tami  w latach 1939 – 1941 (za-
rys tematu).   

1. Biliński Michał, kierownik 
szkoły powszechnej we wsi Me-
ducha pow. Stanisławów; został 
zesłany przez NKWD na Sybir w 
1940 roku z inicjatywy miejsco-
wych Ukraińców. (Tadeusz Lesz-
czyński; w: Siekierka...., s. 528, 
stanisławowskie)  

2. Chlebik Edward, lat 45, kie-
rownik szkoły, oficer rezerwy; 
został aresztowany przez NKWD 
na skutek donosów ukraińskich 
we wrześniu 1939 roku w osadzie 
wojskowej Niweck pow. Sarny i 
los jego pozostaje nieznany. (Sie-
maszko..., s. 754)   

Czajkowska Elżbieta, nauczyciel-
ka; aresztowana przez NKWD 
przy aktywnej pomocy miej-
scowych Ukraińców i Żydów w 
miasteczku Kuty pow. Kosów 
Huculski po napadzie Niemiec 
na Związek Sowiecki wróciła 

do domu ; została zamordowana 
przez UPA (patrz część pierwsza 
Listy). (Siekierka..., s. 285 – 287, 
stanisławowskie).

Czajkowska Wanda, nauczyciel-
ka; aresztowana przez NKWD 
przy aktywnej pomocy miej-
scowych Ukraińców i Żydów w 
miasteczku Kuty pow. Kosów 
Huculski po napadzie Niemiec 
na Związek Sowiecki wróciła 
do domu; została zamordowana 
przez UPA (patrz część pierwsza 
Listy). (Siekierka..., s. 285 – 287, 
stanisławowskie).

3. Dębski Henryk, ur. 1875 r.,  
emerytowany profesor łaciny z 
K.K.J.  gimnazjum w Kołomyi, 
aresztowany przez Sowietów we 
wrześniu 1939 roku w mieście 
Kołomyja woj. stanisławowskie 
zmarł na zesłaniu w 1940 roku. 
(Siekierka..., s. 241, stanisławow-
skie)

4. Hołubowicz Franciszek, kie-
rownik szkoły powszechnej, zo-
stał aresztowany przez NKWD 
w  grudniu 1940 roku we wsi 
Czabarówka pow. Kopyczyńce  i 
skierowany do obozu pracy.  (Ko-
mański..., s. 227).

Honczarek Jan  nauczyciel; 
aresztowany przez NKWD przy 
aktywnej pomocy miejscowych 
Ukraińców i Żydów w miastecz-
ku Kuty pow. Kosów Huculski 
po napadzie Niemiec na Związek 
Sowiecki wrócił do domu; został 
zamordowany przez UPA (patrz 
część pierwsza Listy). (Siekier-
ka..., s. 285 – 287, stanisławow-
skie).

Janowicz Maria, Ormianka,  na-
uczycielka; aresztowana przez 
NKWD przy aktywnej pomocy 
miejscowych Ukraińców i Żydów 
w miasteczku Kuty pow. Kosów 
Huculski po napadzie Niemiec 
na Związek Sowiecki wróciła 
do domu; została zamordowana 
przez UPA (patrz część pierwsza 
Listy). (Siekierka..., s. 285 – 287, 
stanisławowskie).

5. Lenart (imię nieznane), dyrek-
tor szkoły; został aresztowany 
przez NKWD w wyniku dono-
su Ukraińców razem z 3 innymi 
miejscowymi nauczycielami w 
połowie czerwca  1941 roku w 
mieście Chyrów pow. Dobromil 
i po kilku dniach wszyscy zostali 
rozstrzelani. (Siekierka..., s. 119 - 
120, lwowskie).

Łomej Dorko, Ormianin, nauczy-
ciel; aresztowany przez NKWD 
przy aktywnej pomocy miej-
scowych Ukraińców i Żydów w 
miasteczku Kuty pow. Kosów 
Huculski po napadzie Niemiec 
na Związek Sowiecki wrócił do 
domu; został zamordowany przez 
UPA (patrz część pierwsza Listy). 
(Siekierka..., s. 285 – 287, stani-
sławowskie).

6. NN, miejscowy nauczyciel; 
został aresztowany przez NKWD 
w wyniku donosu Ukraińców 
razem z 3 innymi miejscowymi 
nauczycielami, w tym z dyrek-
torem szkoły o nazwisku Lenart, 
w połowie czerwca  1941 roku w 
mieście Chyrów pow. Dobromil i 
po kilku dniach wszyscy zostali 
rozstrzelani. (Siekierka..., s. 119 - 
120, lwowskie).
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7. NN, miejscowy nauczyciel; 
został aresztowany przez NKWD 
w wyniku donosu Ukraińców ra-
zem z 3 innymi miejscowymi na-
uczycielami, w tym z dyrektorem 
szkoły o nazwisku Lenart, w poło-
wie czerwca  1941 roku w mieście 
Chyrów pow. Dobromil i po kilku 
dniach wszyscy zostali rozstrze-
lani. (Siekierka..., s. 119 - 120, 
lwowskie).

8. NN, miejscowy nauczyciel; 
został aresztowany przez NKWD 
w wyniku donosu Ukraińców ra-
zem z 3 innymi miejscowymi na-
uczycielami, w tym z dyrektorem 
szkoły o nazwisku Lenart, w poło-
wie czerwca  1941 roku w mieście 
Chyrów pow. Dobromil i po kilku 
dniach wszyscy zostali rozstrze-
lani. (Siekierka..., s. 119 - 120, 
lwowskie).

9. Piskozub Amelia, nauczycielka 
Szkoły Powszechnej im. A. Mic-
kiewicza w Kołomyi; zesłana w 
głąb Związku Sowieckiego razem 
z 3 córkami, wszystkie zagięły 
bez wieści. (Siekierka..., s. 242, 
stanisławowskie). Jej mąż, Jan 
Piskozub, policjant z Kołomyi, 
aresztowany przez tzw. czerwoną 
milicję ukraińską i przekazany do 
NKWD we wrześniu 1939 roku, 
został rozstrzelany 21 październi-
ka 1939 roku w lesie koło wsi Pa-
sieczna pod Stanisławowem. (Sie-
kierka..., s. 240, stanisławowskie)

10. Zademski Franciszek, kierow-
nik Szkoły Powszechnej im. M. 
Kopernika w Kołomyi, areszto-
wany przez NKWD w 1940 roku 
w mieście Kołomyja woj. stani-
sławowskie, zesłany zaginął bez 
wieści (Siekierka..., s. 242, stani-
sławowskie).

11 + ? Nauczyciele z miasta 
Borszczów, około 40 osób; zostali 
wywiezieni na Sybir w deportacji 
13 kwietnia 1940 roku z miasta 
Borszczów, woj. tarnopolskie. 
„Tym samym transportem jechało 
wiele rodzin polskich z Borszczo-
wa, między innymi prawie całe 
grono profesorskie z borszczow-
skiego gimnazjum i liceum. Tak, 
jak w lutym kolonistów, tak teraz 
rdzennych mieszkańców tych ziem 
wskazali miejscowi Ukraińcy, 
jako groźnych „wrogów socjali-
zmu i ZSRR”. (Ludwik Fijał; w: 
Komański..., s. 520).

Ustalenie rzeczywistych strat na-
uczycieli polskich poniesionych 
na skutek współpracy Ukraińców 
z Sowietami prawdopodobnie 
będzie już niemożliwe. Zapew-
ne nie będzie można dotrzeć do 
osobowych składów tzw, Komi-
tetów Ukraińskich, które sporzą-
dzały w danych miejscowościach 
listy Polaków przeznaczonych 
do deportacji, a zwłaszcza usta-
lić, jak duży wpływ posiadali w 
nich nacjonaliści ukraińscy.  Tym 
bardziej, że nawet próby takich 
badań polscy historycy podjąć 
nie chcą., dla nich chyba nadal 
jest to temat zakazany.  Nie są w 
stanie nawet ustalić przybliżonej 
liczby deportowanych Polaków 
i zaczynają bazować na danych 
podawanych przez Rosję, Przyj-
mując ostrożnie, że wynosiła ona 
około 1 miliona Polaków oraz, 
że nauczyciele stanowili jeden 
promil wśród nich, daje to liczbę 
tysiąca nauczycieli, z których co 
najmniej połowa poniosła śmierć  
w łagrach.

Część trzecia: Straty polskich 
nauczycieli będące wynikiem  
współpracy Ukraińców z Niem-
cami w latach 1939 – 1944  

1 Argasiński Władysław, nauczy-
ciel z miasta Lubaczów; został 
rozstrzelany podczas egzekucji 
75 Polaków, 3 Ukraińców, 1 Ro-
sjanina i 1 Żydówki w dniach 14, 
16 i 18 sierpnia 1941 roku w lesie 
„Niwki” koło Lubaczowa przez 
policjantów ukraińskich z gesta-
powcami. O aresztowaniu i roz-
strzelaniu decydował komendant 
policji ukraińskiej o nazwisku Pa-
czocha, Ukrainiec z Lubaczowa. 
Wśród zamordowanych byli: na-
uczyciel z Lubaczowa Władysław 
Argasiński, kierownik szkoły 
powszechnej we wsi Opaka pow. 
Lubaczów Piotr Łukasiewicz (lat 
55), oraz nauczycielka ze wsi 
Oleszyce pow. Lubaczów Broni-
sława Michalikowa z d. Bystrzyc-
ka (Siekierka..., s. 463, 506 - 507; 
lwowskie).

2. Babij Leon nauczyciel; został 
aresztowany przez policję ukra-
ińską w akcji masowych aresz-
towań nauczycieli polskich 8 
sierpnia 1941 roku w miasteczku 
Mariampol pow. Stanisławów i 
rozstrzelany razem z innymi na-
uczycielami w nocy z 14 na 15 
sierpnia w Czarnym Lesie.

3. Bańkowska Janina, nauczyciel-
ka; została aresztowana razem z 
mężem, który nie chciał opuścić 
żony, przez policję ukraińską 17 
sierpnia 1941 roku w miastecz-
ku Tyśmienica pow. Tłumacz 
razem z 9 innymi nauczycielami 
i przekazana do Gestapo w Stani-
sławowie  a  w kilka dni później 
zamordowana razem z innymi 
nauczycielami w Czarnym Lesie. 
(Siekierka..., s. 712, stanisławow-
skie)    

4. Barta Franciszek, nauczyciel; 
został aresztowany przez poli-
cję ukraińską w akcji masowych 
aresztowań nauczycieli polskich 
8 sierpnia 1941 roku w miastecz-
ku Mariampol pow. Stanisławów 
i rozstrzelany razem z innymi 
nauczycielami w nocy z 14 na 15 
sierpnia w Czarnym Lesie.

5. Bogucki Józef, nauczyciel;  
został aresztowany przez poli-
cję ukraińską w akcji masowych 
aresztowań nauczycieli polskich 
8 sierpnia 1941 roku w miastecz-
ku Halicz pow. Stanisławów i 
rozstrzelany w nocy z 14 na 15 
sierpnia w Czarnym Lesie

6. Boroń Stanisław,  dyrektor i 
profesor Gimnazjum KKJ w Ko-
łomyi; został aresztowany przez 
gestapowców na podstawie list 
sporządzonych przez policję 
ukraińską w mieście Kołomyja 
woj. stanisławowskie w okresie 6 
- 11 listopada 1942 roku, wywie-
ziony na Majdanek, gdzie zginął. 
(Siekierka..., s. 243 - 245; stani-
sławowskie).  

7. Borucka (imię nieznane), na-
uczycielka; została aresztowana 
przez policję ukraińską w akcji 
masowych aresztowań nauczycie-
li polskich 8 sierpnia 1941 roku w 
miasteczku Tyśmienica pow. Tłu-
macz i rozstrzelana w nocy z 14 
na 15 sierpnia w Czarnym Lesie   

8. Bragiel Adela, ur. 21.10.1887 
r., nauczycielka; zastrzelona 

przez policjantów ukraińskich 
7 marca 1943 roku na łące, gdy 
szła z Radymna,  na terenie wsi 
Kaszyce pow. Jarosław podczas 
pacyfikacji. Wówczas  postrzelili 
oni także nauczyciela Stanisława 
Wielgosza. „Został postrzelony w 
twarz i oko i opowiadał nam o tym 
wielokrotnie. Mówił, że do niego 
strzelał sam Janusz, komendant 
policji ukraińskiej w Radymnie. 
Mówił, że jak został postrzelony, 
nie stracił przytomności i leżał ci-
chutko bez ruchu. I że oni świecili 
mu w twarz latarką, sprawdzali, 
czy przypadkiem nie trzeba go 
dobić. Zalana krwią twarz i duża 
jej ilość na podłodze przekonała 
ich, że leży bez życia. Następnie 
próbowali ściągnąć mu z nóg 
nowe buty, oficerki. Mówił, że jak 
wychodzili, usłyszeli płacz córek 
Włodka (jego brata), które scho-
wały się za piecem i że jeden z 
nich wrócił, przeszedł przez niego 
i zastrzelił te dziewczątka” (Anto-
ni Grabowski; w: Siekierka..., s. 
297, lwowskie).
    
9. Buderkiewicz Bolesław, na-
uczyciel; został aresztowany 
przez Niemców w wyniku dono-
sów Ukraińców w październiku 
1939 roku we wsi Korczów pow. 
Rawa Ruska i zginął w Oświęci-
miu  (Siekierka..., s. 761, lwow-
skie).

10. Chirowska Maria, nauczyciel-
ka; została aresztowana przez po-
licję ukraińską 17 sierpnia 1941 
roku w miasteczku Tyśmienica 
pow. Tłumacz razem z 9 innymi 
nauczycielami i przekazana do 
Gestapo w Stanisławowie  a  w 
kilka dni później zamordowana 
razem z innymi nauczycielami w 
Czarnym Lesie. (Siekierka..., s. 
712, stanisławowskie)    

11. Chudyba Jan, kierownik szko-
ły powszechnej w mieście Dub-
no w dzielnicy Surmicze; został 
aresztowany przez dowódcę poli-
cji ukraińskiej Ukraińca Burka w 
sierpniu 1942 r. w mieście Dub-
no woj. wołyńskie. Burek, syn 
nauczyciela, aresztował swojego 
byłego wychowawcę, pobił go i 
odstawił do więzienia, skąd już 
Polak nie wyszedł. (Siemaszko..., 
s. 114).

12. Dziedziniewicz Mieczysław, 
nauczyciel; został aresztowany 
przez policję ukraińską 17 sierp-
nia 1941 roku w miasteczku Ty-
śmienica pow. Tłumacz razem z 9 
innymi nauczycielami i przekaza-
ny do Gestapo w Stanisławowie  a  
w kilka dni później zamordowany 
razem z innymi nauczycielami w 
Czarnym Lesie. (Siekierka..., s. 
712, stanisławowskie)    
 
13. Dziedziniewicz Stanisława, 
nauczycielka; została aresztowa-
na przez policję ukraińską w akcji 
masowych aresztowań nauczycie-
li polskich 8 sierpnia 1941 roku w 
miasteczku Tyśmienica pow. Tłu-
macz i rozstrzelana w nocy z 14 
na 15 sierpnia w Czarnym Lesie  
(Siekierka..., s. 501, stanisławow-
skie)                

14. Ejsmund Konstanty, nauczy-
ciel Liceum Krzemienieckiego; 
został aresztowany  28 lipca 1941 
roku w Krzemieńcu woj. wołyń-
skie na podstawie listy ułożonej 
przez nacjonalistów ukraińskich, 
wśród których najważniejszą rolę 
odgrywał Iwan Miszczena, były 

uczeń Liceum Krzemienieckie-
go.. Aresztowani byli torturowani 
przez Sonderkommando i poli-
cję ukraińską. Pomiędzy 28 a 30 
lipca pobitych Polaków wypro-
wadzili pijani oprawcy pod Górę 
Krzyżową i rozstrzelali - około 30 
Polaków. (Siemaszko..., s. 478 – 
479)  

15. Gaj Łukasz, przedwojenny 
dyrektor Gimnazjum Związku 
Osadników, matematyk; został 
aresztowany przez policję ukraiń-
ską razem z wszystkimi nauczy-
cielami ze szkoły tzw. dziesięcio-
latki w lipcu 1941 r. w mieście 
Równe woj. wołyńskie. Po kilku 
dniach ok. 40 Polaków zostało 
rozstrzelanych przy ul. Białej. 
(Siemaszko..., s. 723 - 724).  

Górecki Stefan, magister, prze-
wodniczący Komitetu Rodziciel-
skiego szkół Liceum Krzemie-
nieckiego; został aresztowany 
wraz z córką Ireną i synem Cze-
sławem (studentami) 28 lipca 
1941 roku w Krzemieńcu woj. 
wołyńskie na podstawie listy 
ułożonej przez nacjonalistów 
ukraińskich, wśród których naj-
ważniejszą rolę odgrywał Iwan 
Miszczena, były uczeń Liceum 
Krzemienieckiego,  Aresztowani 
byli torturowani przez Sonder-
kommando i policję ukraińską. 
Pomiędzy 28 a 30 lipca pobitych 
Polaków wyprowadzili pijani 
oprawcy pod Górę Krzyżową i 
rozstrzelali - około 30 Polaków. 
(Siemaszko..., s. 478 – 479)  

16. Horak Adam, plastyk, nauczy-
ciel; został aresztowany przez po-
licję ukraińską razem z wszystki-
mi nauczycielami ze szkoły tzw. 
dziesięciolatki w lipcu 1941 r. w 
mieście Równe woj. wołyńskie. 
Po kilku dniach ok. 40 Polaków 
zostało rozstrzelanych przy ul. 
Białej. (Siemaszko..., s. 723 - 
724).  

17. Horodyński (imię nieznane), 
dyrektor powszechnej szkoły żeń-
skiej; został aresztowany przez 
gestapowców w wyniku donosów 
policji ukraińskiej w  listopadzie 
1942 roku w miasteczku Kuty 
pow. Kosów Huculski i jego los 
pozostaje nieznany (Siekierka..., 
s. 284, stanisławowskie).

18. Jarocki Wojciech, lat 45, in-
spektor oświaty w Rawie Ru-
skiej; został aresztowany przez 
Niemców w wyniku donosów 
Ukraińców w październiku 1939 
roku we wsi Korczów pow. Rawa 
Ruska i zginął w Oświęcimiu  
(Siekierka..., s. 761, lwowskie).  
Oraz: Jarocki Wojciech, nauczy-
ciel; został aresztowany przez 
policję ukraińską w 1942 roku we 
wsi Biłka Szlachecka pow. Lwów  
i przekazany do gestapo, zginął w 
Oświęcimiu. (Siekierka..., s. 614, 
lwowskie)

19. Jędrzejewska Stanisława, na-
uczycielka; została aresztowana 
przez policję ukraińską w akcji 
masowych aresztowań nauczycie-
li polskich 8 sierpnia 1941 roku w 
mieście Tłumacz woj. stanisła-
wowskie i rozstrzelana w nocy 
z 14 na 15 sierpnia w Czarnym 
Lesie     

20. Kalinowski Józef, lat 40, kie-
rownik szkoły w Zakępiu; został 
zastrzelony razem ze 189 Po-
lakami w czasie wspólnej akcji  

policjantów ukraińskich i gesta-
powców 14 kwietnia 1940 roku 
w kolonii Józefów pow. Łuków. 
Świadek Władysław Stachniak 
zeznaje: „Usłyszałem głos Kali-
nowskiego, kierownika szkoły w 
Zakępiu „Hura - do ucieczki!”. 
Zrobił się zamęt i wielu mężczyzn 
rozproszyło się w różne strony” 
(w: Jastrzębski..., s. 167, lubel-
skie). Wśród zabitych wymie-
niony jest Józef Kalinowski (jw., 
s. 166). Stachniakowi udało się 
uciec, chociaż został ranny.  

21. Kisielewicz Stefania, nauczy-
cielka; została zabrana przez po-
licję ukraińską do więzienia we 
Lwowie  6 marca 1944 r. we wsi 
Zawonie pow. Sokal  a następnie 
wywieziona do  Ravensbrück. 
„Nad ranem oddział policji ukra-
ińskiej okrążył wieś, wypędzając 
ludzi z domów, wrzucając gra-
naty do wnętrza budynków i pa-
ląc zabudowania. Mieszkańców, 
których nie zabito, spędzono do 
miejscowej kaplicy, trzymano ich 
przez dwie noce i jeden dzień. W 
nocy napastnicy zabrali wszyst-
kich mężczyzn, nauczycielkę Ste-
fanię Kisielewicz, Jadwigę Chu-
dą z dwójką dzieci: Emilią (9 
lat) i synkiem (9 miesięcy), oraz 
załadowano ich na samochód i 
wywieziono do lwowskiego wię-
zienia i następnie mężczyzn do 
obozu Gross-Rosen, a kobiety do 
Ravensbrück” (Siekierka..., s. 
1025; lwowskie).

22. Koczyrkiewicz Eugeniusz 
(Jan?), nauczyciel, prawdopo-
dobnie kierownik szkoły; został 
zamordowany przez policjantów 
ukraińskich razem z innymi Po-
lakami 18 marca 1943 roku w 
kolonii Byteń pow. Kowel, pod 
pretekstem likwidowania komu-
nistów. Listę Polaków przezna-
czonych do likwidacji sporządzili 
znani z nazwiska miejscowi na-
cjonaliści ukraińscy.

23. Kokówna Karolina,  nauczy-
cielka; została aresztowana przez 
policję ukraińską 17 sierpnia 
1941 roku w miasteczku Tyśmie-
nica pow. Tłumacz razem z 9 in-
nymi nauczycielami i przekazana 
do Gestapo w Stanisławowie  a  w 
kilka dni później zamordowana 
razem z innymi nauczycielami w 
Czarnym Lesie. (Siekierka..., s. 
712, stanisławowskie)    

24. Kopcińska Jolanta, magister, 
harcmistrzyni, nauczycielka Li-
ceum Krzemienieckiego; została 
aresztowana  28 lipca 1941 roku 
w Krzemieńcu woj. wołyńskie 
na podstawie listy ułożonej przez 
nacjonalistów ukraińskich, wśród 
których najważniejszą rolę od-
grywał Iwan Miszczena, były 
uczeń Liceum Krzemienieckie-
go.  Aresztowani byli torturowani 
przez Sonderkommando i policję 
ukraińską. Pomiędzy 28 a 30 lip-
ca pobitych Polaków wyprowa-
dzili pijani oprawcy pod Górę 
Krzyżową i rozstrzelali - około 30 
Polaków. (Siemaszko..., s. 478 – 
479)

25. Kostrubiak Kazimierz, pro-
fesor Gimnazjum Kupieckiego 
w Kołomyi; został aresztowany 
przez gestapowców na podstawie 
list sporządzonych przez policję 
ukraińską w mieście Kołomyja 
woj. stanisławowskie w okresie 
6 - 11 listopada 1942 roku, wy-
wieziony na Majdanek, potem do 
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Weimaru, gdzie został wyzwo-
lony przez armię amerykańską 
i zmarł w szpitalu w 1945 roku. 
(Siekierka..., s. 243 - 245; stani-
sławowskie).  

26. Leuruk Stanisław,  nauczy-
ciel; został aresztowany przez po-
licję ukraińską 17 sierpnia 1941 
roku w miasteczku Tyśmienica 
pow. Tłumacz razem z 9 innymi 
nauczycielami i przekazany do 
Gestapo w Stanisławowie  a  w 
kilka dni później zamordowany 
razem z innymi nauczycielami w 
Czarnym Lesie. (Siekierka..., s. 
712, stanisławowskie)  

27. Lubczyński Zygmunt,  profe-
sor Gimnazjum KKJ w Kołomyi, 
został aresztowany przez gesta-
powców na podstawie list sporzą-
dzonych przez policję ukraińską 
w mieście Kołomyja woj. stani-
sławowskie w okresie 6 - 11 li-
stopada 1942 roku, zmarł na tyfus 
w więzieniu w Kołomyi w 1942 
roku.  (Siekierka..., s. 243 - 245; 
stanisławowskie).  

28. Łucki (imię nieznane), na-
uczyciel;  został aresztowany 
przez Niemców w wyniku dono-
sów policji ukraińskiej w 1943 
roku w mieście Kuty pow. Kosów 
Huculski, dalszy los jego jest nie-
znany.   

29. Łukasiewicz Piotr, lat 55, kie-
rownik szkoły powszechnej we 
wsi Opaka pow. Lubaczów ; zgi-
nął w egzekucji 75 Polaków do-
konanej przez policjantów ukra-
ińskich i gestapowców w dniach 
14, 16 i 18 sierpnia 1941 roku w 
lesie „Niwki” koło Lubaczowa. 
O aresztowaniu i rozstrzelaniu 
decydował komendant policji 
ukraińskiej o nazwisku Paczocha, 
Ukrainiec z Lubaczowa. (Siekier-
ka..., s. 463, 506 - 507; lwowskie).  

30. Magdziński (imię nieznane), 
biolog; został aresztowany przez 
policję ukraińską razem z wszyst-
kimi nauczycielami ze szkoły 
tzw. dziesięciolatki w lipcu 1941 
r. w mieście Równe woj. wołyń-
skie. Po kilku dniach ok. 40 Po-
laków zostało rozstrzelanych przy 
ul. Białej. (Siemaszko..., s. 723 - 
724).  

31. Maksymowicz Adela Boże-
na, nauczycielka;  została aresz-
towana przez gestapowców na 
podstawie list sporządzonych 
przez policję ukraińską w mieście 
Kołomyja woj. stanisławowskie 
w okresie 6 - 11 listopada 1942 
roku, zginęła na Majdanku 16 
sierpnia 1943 r.; (Siekierka..., s. 
243 - 245; stanisławowskie).  

32. Maląg Józefa, nauczycielka; 
została aresztowana przez poli-
cję ukraińską w akcji masowych 
aresztowań nauczycieli polskich 
8 sierpnia 1941 roku w miastecz-
ku Tyśmienica pow. Tłumacz i 
rozstrzelana w nocy z 14 na 15 
sierpnia w Czarnym Lesie  (Sie-
kierka..., s. 501, stanisławowskie; 
natomiast na s. 712 podana jest 
data aresztowania 17 sierpnia 
1941 roku razem z 9 innymi na-
uczycielami)  

33. Mączak Franciszek, magister, 
nauczyciel Liceum Krzemieniec-
kiego; został aresztowany 28 
lipca 1941 roku w Krzemieńcu 
woj. wołyńskie na podstawie li-
sty ułożonej przez nacjonalistów 

ukraińskich, wśród których naj-
ważniejszą rolę odgrywał Iwan 
Miszczena, były uczeń Liceum 
Krzemienieckiego. Aresztowani 
byli torturowani przez Sonder-
kommando i policję ukraińską. 
Pomiędzy 28 a 30 lipca pobitych 
Polaków wyprowadzili pijani 
oprawcy pod Górę Krzyżową i 
rozstrzelali - około 30 Polaków. 
(Siemaszko..., s. 478 – 479)  

34. Michalikowa Bronisława  z d. 
Bystrzycka, nauczycielka ze wsi 
Oleszyce pow. Lubaczów;  zginę-
ła  w egzekucji 75 Polaków do-
konanej przez policjantów ukra-
ińskich i gestapowców w dniach 
14, 16 i 18 sierpnia 1941 roku w 
lesie „Niwki” koło Lubaczowa. 
O aresztowaniu i rozstrzelaniu 
decydował komendant policji 
ukraińskiej o nazwisku Paczocha, 
Ukrainiec z Lubaczowa. (Siekier-
ka..., s. 463, 506 - 507; lwowskie).  

35. Migocki (imię nieznane), dy-
rektor szkoły powszechnej mę-
skiej;  został aresztowany przez 
gestapowców razem z 2 synami 
w wyniku donosów policji ukra-
ińskiej w  listopadzie 1942 roku 
w miasteczku Kuty pow. Kosów 
Huculski i ich los pozostaje nie-
znany (Siekierka..., s. 284, stani-
sławowskie).
 
36. Młodzianka Bolesław, ma-
gister,  nauczyciel matematyki 
Liceum Krzemienieckiego; zo-
stał aresztowany  28 lipca 1941 
roku w Krzemieńcu woj. wołyń-
skie na podstawie listy ułożonej 
przez nacjonalistów ukraińskich, 
wśród których najważniejszą rolę 
odgrywał Iwan Miszczena, były 
uczeń Liceum Krzemienieckie-
go,  Aresztowani byli torturowani 
przez Sonderkommando i poli-
cję ukraińską. Pomiędzy 28 a 30 
lipca pobitych Polaków wypro-
wadzili pijani oprawcy pod Górę 
Krzyżową i rozstrzelali - około 30 
Polaków. (Siemaszko..., s. 478 – 
479)  

37. Moczulski Piotr, dyrektor PSN 
w Krzemieńcu; ostał aresztowany  
28 lipca 1941 roku w Krzemieńcu 
woj. wołyńskie na podstawie li-
sty ułożonej przez nacjonalistów 
ukraińskich, wśród których naj-
ważniejszą rolę odgrywał Iwan 
Miszczena, były uczeń Liceum 
Krzemienieckiego,  Aresztowani 
byli torturowani przez Sonder-
kommando i policję ukraińską. 
Pomiędzy 28 a 30 lipca pobitych 
Polaków wyprowadzili pijani 
oprawcy pod Górę Krzyżową i 
rozstrzelali - około 30 Polaków. 
(Siemaszko..., s. 478 – 479)  

38. Moczydłowska Stanisława, 
nauczycielka;  została areszto-
wana przez policję ukraińską w 
akcji masowych aresztowań na-
uczycieli polskich 8 sierpnia 1941 
roku we wsi Drohomirczany pow. 
Stanisławów i rozstrzelana w 
nocy z 14 na 15 sierpnia w Czar-
nym Lesie  (Siekierka..., s. 485, 
stanisławowskie)  

39. Mogielnicki, Adam Emil, 
nauczyciel z Kołomyi, został 
aresztowany przez gestapowców 
na podstawie list sporządzonych 
przez policję ukraińską w mieście 
Kołomyja woj. stanisławowskie 
w okresie 6 - 11 listopada 1942 
roku i zginął na Majdanku; Sie-
kierka..., s. 243 - 245; stanisła-
wowskie).  

40. Monstrański (imię nieznane), 
nauczyciel; został aresztowany 
przez policję ukraińską razem 
z wszystkimi nauczycielami ze 
szkoły tzw. dziesięciolatki w lip-
cu 1941 r. w mieście Równe woj. 
wołyńskie. Po kilku dniach ok. 40 
Polaków zostało rozstrzelanych 
przy ul. Białej. (Siemaszko..., s. 
723 - 724)

41. NN, nauczycielka; zosta-
ła aresztowana i zamordowana 
razem z nauczycielem Janem 
Pawliszynem   przez gestapo  na 
podstawie donosów policji ukra-
ińskiej w dniach 6 – 14 listopada 
1942 roku w mieście Śniatyn woj. 
stanisławowskie.  

42. NN, nauczycielka; została 
zamordowana przez policjantów 
ukraińskich 18 marca 1943 roku 
w kolonii Nowa Dąbrowa pow. 
Kowel razem z dwiema rodzina-
mi polskimi.  

43. NN, kierownik szkoły; został 
zamordowany razem ze swoją 
4-osobową rodziną przez poli-
cjantów ukraińskich 18 marca 
1943 roku we wsi Brzuchowicze 
pow. Kowel.

44. NN, nauczyciel;  został za-
mordowany razem z 280 Pola-
kami podczas pacyfikacji ukraiń-
sko-niemieckiej w czerwcu 1943 
roku  w kolonii Rudnia Kniaźsiel-
ska pow. Kostopol  (Piotrowski..., 
s. 29 oraz Siemaszko..., s. 213).

44. NN, dyrektor gimnazjum; zo-
stał aresztowany razem z innymi 
Polakami przez policjantów ukra-
ińskich w listopadzie 1943 roku 
w miasteczku Kuty pow. Kosów 
Huculski. „Wiosną ojciec i wujek 
zginęli na Majdanku” (Aleksan-
dra Solarewicz: „Gwiazda wycię-
ta na piersiach”, w: „Niezależna 
Gazeta Polska z 3 kwietnia 2009, 
wspomnienia Krystyny Terlec-
kiej).

45. Opolski Zdzisław Marceli, 
dr,  nauczyciel Liceum Krzemie-
nieckiego; został aresztowany 28 
lipca 1941 roku w Krzemieńcu 
woj. wołyńskie na podstawie li-
sty ułożonej przez nacjonalistów 
ukraińskich, wśród których naj-
ważniejszą rolę odgrywał Iwan 
Miszczena, były uczeń Liceum 
Krzemienieckiego.  Aresztowani 
byli torturowani przez Sonder-
kommando i policję ukraińską. 
Pomiędzy 28 a 30 lipca pobitych 
Polaków wyprowadzili pijani 
oprawcy pod Górę Krzyżową i 
rozstrzelali - około 30 Polaków. 
(Siemaszko..., s. 478 – 479)  

46. Palewicz Tadeusz, profesor 
gimnazjalny; został aresztowa-
ny razem z 16 innymi Polakami 
przez policją ukraińską i gestapo 
11 listopada 1941r. w mieście Ho-
rodenka woj. stanisławowskie, z 
których 14 zostało rozstrzelanych 
w egzekucji inteligencji polskiej 
w Szeperowcach k. Kołomyi 12 
marca 1942 roku. Wśród nich był 
profesor gimnazjalny mgr Tade-
usz Palewicz (Siekierka..., s. 111; 
stanisławowskie).

47. Paliwodzianka Helena, magi-
ster, harcmistrzyni, nauczycielka 
Liceum Krzemienieckiego; zo-
stała aresztowana  28 lipca 1941 

roku w Krzemieńcu woj. wołyń-
skie na podstawie listy ułożonej 
przez nacjonalistów ukraińskich, 
wśród których najważniejszą rolę 
odgrywał Iwan Miszczena, były 
uczeń Liceum Krzemienieckie-
go.  Aresztowanych umieszczono 
w Domu Społecznym pod Górą 
Krzyżową i tam byli oni torturo-
wani przez Sonderkommando i 
policję ukraińską. Pomiędzy 28 
a 30 lipca pobitych Polaków wy-
prowadzili pijani oprawcy pod 
Górę Krzyżową i rozstrzelali - 
około 30 Polaków. (Siemaszko..., 
s. 478 – 479)  

48. Pawliszyn Jan, nauczyciel; 
został aresztowany i zamordowa-
ny razem z bratem i nauczycielką 
NN przez gestapo  na podstawie 
donosów policji ukraińskiej w 
dniach 6 – 14 listopada 1942 roku 
w mieście Śniatyn woj. stanisła-
wowskie.  

49. Pisowicz (imię nieznane), po-
lonista, nauczyciel; został aresz-
towany przez policję ukraińską 
razem z wszystkimi nauczyciela-
mi ze szkoły tzw. dziesięciolatki 
w lipcu 1941 r. w mieście Równe 
woj. wołyńskie. Po kilku dniach 
ok. 40 Polaków zostało rozstrze-
lanych przy ul. Białej. (Siemasz-
ko..., s. 723 - 724)

50. Polański (imię nieznane), 
fizyk, nauczyciel; został aresz-
towany przez policję ukraińską 
razem z wszystkimi nauczyciela-
mi ze szkoły tzw. dziesięciolatki 
w lipcu 1941 r. w mieście Równe 
woj. wołyńskie. Po kilku dniach 
ok. 40 Polaków zostało rozstrze-
lanych przy ul. Białej. (Siemasz-
ko..., s. 723 – 724)  

51. Poniatowska Joanna, magi-
ster,  harcmistrzyni, nauczycielka 
Liceum Krzemienieckiego; zo-
stała aresztowana  28 lipca 1941 
roku w Krzemieńcu woj. wołyń-
skie na podstawie listy ułożonej 
przez nacjonalistów ukraińskich, 
wśród których najważniejszą rolę 
odgrywał Iwan Miszczena, były 
uczeń Liceum Krzemienieckie-
go. Aresztowani byli torturowani 
przez Sonderkommando i poli-
cję ukraińską. Pomiędzy 28 a 30 
lipca pobitych Polaków wypro-
wadzili pijani oprawcy pod Górę 
Krzyżową i rozstrzelali - około 30 
Polaków. (Siemaszko..., s. 478 – 
479)  

52. Praczyński Tadeusz, kierow-
nik szkoły; został zamordowany 
podczas pacyfikacji  2 lutego 1944 
roku we wsi Borów pow. Kraśnik 
Niemcy dokonanej przez SS „Ga-
lizien” i policję ukraińską pod 
dowództwem Niemców. (Włady-
sław Stańczak; w: Jastrzębski..., 
s. 145; lubelskie).

54. Prus - Patkowski Franciszek, 
nauczyciel w Szkole Przemysłu 
Drzewnego w Kołomyi;  został 
aresztowany przez gestapowców 
na podstawie list sporządzonych 
przez policję ukraińską w mieście 
Kołomyja woj. stanisławowskie 
w okresie 6 - 11 listopada 1942 
roku, wywieziony do obozu w 
Buchenwaldzie, zmarł w Norym-
berdze w 1945 roku. (Siekierka..., 
s. 243 - 245; stanisławowskie).

55. Rogowski Marian, nauczyciel 

w szkole kolonii Wielick; został 
zamordowany razem z 16 innymi 
Polakami przez policję ukraińską 
18 marca 1943 roku w miastecz-
ku Mielnica pow. Kowel podczas 
pacyfikacji przeprowadzonej pod 
pretekstem likwidowania komu-
nistów. Wśród nich byli: nauczy-
ciel w szkole w kolonii Wielick 
Marian Rogowski, lat 35; kie-
rownik szkoły Wójcik (przebił 
go bagnetem policjant ukraiński 
Stryżewśkyj) oraz proboszcz pa-
rafii Mielnica  ks. Innocenty Wa-
cław Majewski, lat 47. „Ofiary 
wyciągano z domów wczesnym 
rankiem, wiązano ręce drutem 
kolczastym, pędzono w kierunku 
Wielicka i w lesie zamordowano” 
(Siemaszko..., s. 398). Takie ak-
cje „likwidowania komunistów” 
policjanci ukraińscy pod dowódz-
twem Niemców, przy współpra-
cy z nacjonalistami ukraiński-
mi, którzy przygotowywali listy 
proskrypcyjne, przeprowadzili 
w kilkunastu miejscowościach 
w powiecie Kowel. Przekupieni 
gęsią, kurą i wódką Niemcy po-
zwalali ukraińskim szowinistom  
na eksterminację polskich pa-
triotów, mogących organizować 
samoobronę. „Komunistą” mógł 
być każdy Polak, także ksiądz. 
Faszyści niemieccy załatwiali 
swoje sprawy rękami faszystów 
ukraińskich, a ukraińscy faszy-
ści załatwiali swoje sprawy pod 
ochroną okupacyjnych władz 
niemieckich. Nie wiadomo, ilu 
nauczycieli zostało w tej akcji za-
mordowanych jako „komuniści”.
18 marca 1943 roku we wsi Ho-
łoby pow. Kowel policjanci ukra-
ińscy z Niemcami przyjechali 
likwidować „komunistów”. Po-
licjanci przyprowadzili księdza 
Franciszka Czechmestrzyńskie-
go, kierownika szkoły Szczypiń-
skiego, nauczyciela Kazimierza 
Pomorskiego (który pracował 
u Niemców jako tłumacz) oraz 
kilkunastu innych Polaków. Eg-
zekucji na placu przed kościołem 
zapobiegł w ostatniej chwili inny 
nauczyciel, folksdojcz i również 
tłumacz, Skolimowski, który 
przekonał Niemców, że areszto-
wani nie są komunistami (Sie-
maszko..., s. 333).

56. Rychlicki Jan, profesor Pań-
stwowego Gimnazjum Żeńskiego 
w Kołomyi;  ostał aresztowany 
przez gestapowców na podstawie 
list sporządzonych przez policję 
ukraińską w mieście Kołomyja 
woj. stanisławowskie w okresie 6 
- 11 listopada 1942 roku, los jego 
pozostaje nieznany (Siekierka..., 
s. 243 - 244; stanisławowskie).  

57. Sapian August, nauczyciel; 
został aresztowany przez gesta-
powców na podstawie list spo-
rządzonych przez policję ukra-
ińską w mieście Kołomyja woj. 
stanisławowskie w okresie 6 - 11 
listopada 1942 roku, los jego po-
zostaje nieznany. (Siekierka..., s. 
243 - 244; stanisławowskie).  
58. Sobiecki Jan, nauczyciel;  zo-
stał aresztowany jesienią 1941 
roku we wsi Zaburze pow. Sokal 
z inicjatywy Ukraińców Wasyla 
Pupeca i Bilińskoho-Prystawś-
koho i zaginął bez wieści razem 
z kilkoma innymi Polakami. (Bo-
lesław Ćwinarowicz; w: Siekier-
ka..., s. 1043, lwowskie)  
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59. Stasel (Stofel?), (imię niezna-
ne), lat 50, nauczyciel; został za-
mordowany podczas pacyfikacji 
13 lipca 1943 roku w kolonii Lu-
dwikówka pow. Dubno dokona-
nej przez policję ukraińską razem 
z Niemcami.

60. Statkiewiczowa Aniela, na-
uczycielka; została aresztowana 
przez policję ukraińską 17 sierp-
nia 1941 roku w miasteczku Ty-
śmienica pow. Tłumacz razem z 9 
innymi nauczycielami i przekaza-
na do Gestapo w Stanisławowie  a  
w kilka dni później zamordowana 
razem z innymi nauczycielami w 
Czarnym Lesie. (Siekierka..., s. 
712, stanisławowskie)    

61. Studziński Ferdynand, na-
uczyciel; został aresztowany 
przez policję ukraińską w akcji 
masowych aresztowań nauczy-
cieli polskich 8 sierpnia 1941 
roku we wsi Odaje pow. Tłumacz 
i rozstrzelany razem z innymi na-
uczycielami w nocy z 14 na 15 
sierpnia w Czarnym Lesie. (Sie-
kierka..., s. 702, stanisławowskie)

62. Targoński Jan, nauczyciel 
Liceum Krzemienieckiego; zo-
stał aresztowany 28 lipca 1941 
roku w Krzemieńcu woj. wołyń-
skie na podstawie listy ułożonej 
przez nacjonalistów ukraińskich, 
wśród których najważniejszą rolę 
odgrywał Iwan Miszczena, były 
uczeń Liceum Krzemienieckie-
go.  Aresztowani byli torturowani 
przez Sonderkommando i poli-
cję ukraińską. Pomiędzy 28 a 30 
lipca pobitych Polaków wypro-
wadzili pijani oprawcy pod Górę 
Krzyżową i rozstrzelali - około 30 
Polaków. (Siemaszko..., s. 478 – 
479)  

63. Ungehayyer Tadeusz, nauczy-
ciel; został aresztowany w wyni-
ku donosu policjantów ukraiń-
skich w 1943 roku we wsi Krowi-
ca Hołodowska pow. Lubaczów i 
zginął w Oświęcimiu.

64, Wajda Stanisław,  nauczyciel; 
został aresztowany przez policję 
ukraińską 17 sierpnia 1941 roku 
w miasteczku Tyśmienica pow. 
Tłumacz razem z 9 innymi na-
uczycielami i przekazany do Ge-
stapo w Stanisławowie  a  w kilka 
dni później zamordowany razem 
z innymi nauczycielami w Czar-
nym Lesie. (Siekierka..., s. 712, 
stanisławowskie)  

65. Wołyński Adolf, nauczyciel; 
został aresztowany przez poli-
cję ukraińską w akcji masowych 
aresztowań nauczycieli polskich 
8 sierpnia 1941 roku we wsi 
Wołczyniec pow. Stanisławów i 
rozstrzelany razem z innymi na-
uczycielami w nocy z 14 na 15 
sierpnia w Czarnym Lesie. (Sie-
kierka..., s. 505, stanisławowskie)

66. Wójcik (imię nieznane), kie-
rownik szkoły; został zamordo-
wany razem z 16 innymi Polakami 
przez policję ukraińską 18 marca 
1943 roku w miasteczku Mielnica 
pow. Kowel podczas pacyfikacji 
przeprowadzonej pod pretek-
stem likwidowania komunistów, 
przebił go bagnetem policjant 
ukraiński Stryżewśkyj). „Ofiary 
wyciągano z domów wczesnym 
rankiem, wiązano ręce drutem 

kolczastym, pędzono w kierunku 
Wielicka i w lesie zamordowano” 
(Siemaszko..., s. 398).

67. Wysocka Helena,  nauczyciel-
ka; została aresztowana przez po-
licję ukraińską 17 sierpnia 1941 
roku w miasteczku Tyśmienica 
pow. Tłumacz razem z 9 innymi 
nauczycielami i przekazana do 
Gestapo w Stanisławowie  a  w 
kilka dni później zamordowana 
razem z innymi nauczycielami w 
Czarnym Lesie. (Siekierka..., s. 
712, stanisławowskie)    

68. Zawalnicki Ludwik, magister, 
nauczyciel Liceum Krzemieniec-
kiego; został aresztowany  28 
lipca 1941 roku w Krzemieńcu 
woj. wołyńskie na podstawie li-
sty ułożonej przez nacjonalistów 
ukraińskich, wśród których naj-
ważniejszą rolę odgrywał Iwan 
Miszczena, były uczeń Liceum 
Krzemienieckiego, Aresztowani 
byli torturowani przez Sonder-
kommando i policję ukraińską. 
Pomiędzy 28 a 30 lipca pobitych 
Polaków wyprowadzili pijani 
oprawcy pod Górę Krzyżową i 
rozstrzelali - około 30 Polaków. 
(Siemaszko..., s. 478 – 479)  

69. Zaremba Antoni, nauczyciel, 
organizator konspiracji; został 
zamordowany razem z żoną Anną 
i 6-giem ich dzieci podczas pa-
cyfikacji 15 marca 1943 roku w 
kolonii Koszyszcze pow. Łuck 
dokonanej przez policjantów 
ukraińskich pod dowództwem 
Niemców, której ofiarą padło 145 
Polaków.  

70. Ziomkowa Jadwiga,  nauczy-
cielka; została aresztowana przez 
policję ukraińską w akcji ma-
sowych aresztowań nauczycieli 
polskich 8 sierpnia 1941 roku w 
miasteczku Tyśmienica pow. Tłu-
macz i rozstrzelana w nocy z 14 
na 15 sierpnia w Czarnym Lesie  
(Siekierka..., s. 501, stanisławow-
skie; natomiast na s. 712 podana 
jest data aresztowania 17 sierpnia 
1941 roku razem z 9 innymi na-
uczycielami)  

71. Żeromski Edmund,  członek 
Zarządu Liceum Krzemienieckie-
go i adwokat. został aresztowany  
28 lipca 1941 roku w Krzemieńcu 
woj. wołyńskie na podstawie li-
sty ułożonej przez nacjonalistów 
ukraińskich, wśród których naj-
ważniejszą rolę odgrywał Iwan 
Miszczena, były uczeń Liceum 
Krzemienieckiego. Aresztowani 
byli torturowani przez Sonder-
kommando i policję ukraińską. 
Pomiędzy 28 a 30 lipca pobitych 
Polaków wyprowadzili pijani 
oprawcy pod Górę Krzyżową i 
rozstrzelali - około 30 Polaków. 
(Siemaszko..., s. 478 – 479)  

W nocy z 2 na 3 lipca 1941 roku 
we Lwowie gestapo razem z 
policją ukraińską aresztowało 
polskich naukowców, głownie 
profesorów lwowskich uczelni, 
którzy zostali rozstrzelani 4 lip-
ca. „Pierwszy aresztowany został 
prof. dr Kazimierz Bartel, w dniu 
2 lipca 1941 roku. W dniu następ-
nym aresztowano 20 profesorów i 
2 docentów, a 11 lipca tegoż roku, 
jeszcze 2 profesorów. Aresztowa-
nia przeprowadzone były przez 
jednostki Abwehry, a w szczegól-

ności przez Geheime Feldpolizei, 
współpracującą z nacjonalistami 
ukraińskimi, którzy sporządzili w 
Krakowie wykaz imion i nazwisk 
oraz adresów zamieszkania z póź-
niejszym uzupełnieniem ich dat 
urodzenia. /.../ Niektórzy aresztu-
jący, umundurowani i w cywilu, 
rozmawiali po ukraińsku, np. w 
czasie aresztowania prof. dra Ka-
spra Weigla czy prof. dra Roma-
na Witkiewicza. Wszyscy zostali 
rozstrzelani o świcie 4 lipca 1941 
roku, a także prawdopodobnie 5 i 
12 oraz 26 tego miesiąca. Wśród 
straconych byli wybitni Polacy, 
uczeni o światowej sławie, któ-
rzy odgrywali niejednokrotnie 
poważną rolę w życiu naukowym, 
kulturalnym oraz w życiu gospo-
darczym i politycznym II Rzeczy-
pospolitej Polskiej” (Siekierka..., 
s. 536 – 539, lwowskie). Razem 
z profesorami rozstrzelani zostali 
również niektórzy członkowie ich 
rodzin, przypadkowi goście oraz 
domownicy, łącznie co najmniej 
46 osób. „Przed rozstrzelaniem 
aresztowani przechodzili upoko-
rzenia i męczarnie, w szczegól-
ności ze strony Ukraińców, np. 
profesora K. Bartla, w więzieniu 
przy ul. Łąckiego, zmuszono do 
czyszczenia butów Ukraińcowi z 
policji pomocniczej, szydząc, „by 
polski profesor czyścił buty pa-
robkowi ukraińskiemu od koni”. 
W egzekucji polskich profesorów i 
osób towarzyszących, brali udział 
ukraińscy żołnierze batalionu Na-
chtigal” (jw.).

8 i 9 sierpnia 1941 roku w mie-
ście Stanisławów oraz powiecie 
stanisławowskim policja ukraiń-
ska aresztowała, według wcze-
śniej przygotowanych list imien-
nych przez ukraińskich działaczy 
OUN, w tym m.in. Iwana Ryb-
czyna i Danysza - nauczyciela 
ukraińskiego gimnazjum -  około 
800 Polaków i przekazała ich do 
gestapo, gdzie po przesłuchaniach 
wywiezieni zostali nocą z 14 na 
15 sierpnia do Czarnego Lasu k. 
Stanisławowa i tam zamordowa-
ni. Wśród nich było około 130 
nauczycieli oraz 67 czołowych 
przedstawicieli inteligencji (Sie-
kierka..., s. 476; stanisławow-
skie).  Lista pomordowanych na-
uczycieli z miasta Stanisławowa, 
aresztowanych 8 - 9 sierpnia 1941 
roku i rozstrzelanych w nocy z 14 
na 15 sierpnia 1941 roku w rejo-
nie Czarnego Lasu.
Szkolnictwo powszechne (66 na-
uczycieli):
72. Babczyszynowa Anna,
73. Białous Franciszka,
74. Bieńkowska Maria,
75. Bryczkowski Antoni (Tade-
usz),
76. Bryś Stefan,
77. Chudiawa Maria (na skutek 
zastosowanych tortur odebrała 
sobie życie),
78. Czerny Maria,
79. Dubas Julian,
80. Dubas Stefania,
81. Dubicka Albina,
82. Doller Jerzy,
83. Doller Zofia,
84. Filipska Stanisława,
85. Furman Kazimierz,
86. Gadzińska Leonora,
87. Garbarczykówna Józefa,
88. Gorzkowska Helena,
89. Haczko Kajetan,
90. Hanusz Adam,
91. Hanusz Józefa,

92. Hanuszowna Kazimiera,
93. Hołyńska Maria,
94. Hubicka Janina (Helena),
95. Ilczyszyn Aleksander,
96. Ilczyszyn Maria,
97. Jarosz Stefania,
98. Jaworska Janina,
99. Karczmarczykówna Krysty-
na,
100. Karaś Stefania,
101. Kawalcówna Stefania,
102. Kazimierska Kazimiera,
103. Kędlarska Krystyna,
104. Krzywiecka Stanisława,
105. Kujbida Józef,
106. Kuzyszynówna Antonina,
107. Latocha Jadwiga,
108. Lewicka Stanisława,
109. Majkut Tadeusz,
110. Majkut Helena,
111. Markiewicz Emilia,
112. Mączka Roman,
113. Misiołkówna Maria,
114. Nikosiewicz Apolonia,
115. Palestrówna Natalia,
116. Perucki Józef,
117. Pilawski Teodor,
118. Popowicz Jadwiga,
119. Radoniewicz Bogusława,
120. Radoniewicz Janina,
121. Radwany Modesta,
122. Radwany Piotr,
123. Rzemieniecki Władysław,
124. Sawicka Zofia,
125. Schussel Felicja,
126. Sokolnicka Aniela,
127. Sowówna Romana,
128. Stefanow Naria,
129. Stefańska Janina (emerytka),
130. Swaczyńska Anna,
131. Szafrański Franciszek J.,
132. Urbańska Janina,
133. Wieliczko Antonina,
134. Wiktorczyk Albina,
135. Zarzycka Halina,
136. Zelmanowicz Olga,
137. Żurawska Czesława
Szkolnictwo średnie ogólno-
kształcące i zawodowe.
   I Gimnazjum i Liceum:
138. Jun Franciszek - dyrektor,
139. Buchowski Leon - przyrod-
nik,
140. Freszel Maksymilian - ger-
manista,
141. Isakiewicz Kajetan - filolog 
klasyczny,
142. Jordan Aleksander - poloni-
sta,
143. Karsznia Antoni - rysunki,
144. Sawicki Franciszek - geo-
graf,
145. Telichowski Stanisław - 
przyrodnik, matematyk,
146. Tokarski Lucjan - ks. dr - ka-
techeta, zamęczony jesienią 1941 
r. w więzieniu,
147. Waligóra Kazimierz – fizyk.  
   II Gimnazjum i Liceum:
148. Umański Stanisław - dyrek-
tor, filolog,
149. Chudia Maksymilian - histo-
ryk,
150. Dąbrowski Witold - matema-
tyk,
151. Halpern Henryka - romanist-
ka,
152. Jakubiec Wawrzyniec - filo-
log klasyczny,
153. Kanarski Henryk - historyk,
154. Majgier Józef - polonista,
155. Rotter Alojzy - matematyk,
156. Scherman Anatol - germani-
sta,
157. Stamper Ignacy - romanista i 
germanista.  
   III Gimnazjum i Liceum:
158. Piskozub Władysław - dy-
rektor,
159. Jacyk Roman - geograf,
160. Jawocki Radosław - mate-

matyk,
161. Łuczyński Władysław - ry-
sunki,
162. Rosenbaum Maksymilian - 
germanista.
   IV Gimnazjum i Liceum:
163. Antoszewska Stanisława - fi-
zyk,
164. Kamiński Zygmunt - polo-
nista,
165. Planer Emil - germanista,
166. Rogozińska Władysława - 
wychowanie fizyczne,
167. Skwarczyńska Kazimiera - 
zajęcia praktyczne,
168. Szczepanowski Stanisław - 
filolog.
  V Gimnazjum i Liceum z ukraiń-
skim językiem nauczania:
169. Drozd Józef - polonista,
170. Folger Marcin, dr - germa-
nista,
171. Kopyta Stanisław - historyk,
172. Palczek Marian - polonista.
    Prywatne Gimnazjum i Liceum 
ss. Urszulanek:
173. Borg Leontyna -  siostra,
174. Brzozówna Stanisława - ma-
tematyk,
175. Hoyzmanówna Władysława 
- romanistka,
176. Kuźniarówna,
177. Tyberska Czesława - histo-
ryk,
178. Zającówna Zofia - romanist-
ka.
   Prywatne Gimnazjum im. E. 
Orzeszkowej:
179. Kropiwnicka Kamila - histo-
ryk,
180. Mażewska Helena - biolog,
181. Moldauer Irena - germanist-
ka,
182. Robin Jadwiga - filolog.
 Licea pedagogiczne (męskie i 
żeńskie):
183. Drabig Władysław - dyrek-
tor Liceum Męskiego -  polonista,
184. Bagier Władysław - przed-
mioty pedagogiczne,
185. Czaporożanka Stanisława - 
wychowanie fizyczne,
186. Kamiński Włodzimierz - fi-
zyk i matematyk,
187. Sowiński Stanisław,
188. Stefanow Marian - dyrektor 
Liceum Żeńskiego,
189. Szczepanowska Kamila - hi-
storyk.
   Gimnazjum Kupieckie:
190. Aperman Jerzy,
191. Berg Klemens - emeryt,
192. Firganek Kazimierz - dyrek-
tor gimnazjum.
Lista jest niepełna, obejmuje tyl-
ko osoby rozstrzelane w sierp-
niu i wrześniu 1941 roku. Nie 
uwzględnia nauczycieli Państwo-
wej Szkoły Przemysłu Drzewne-
go oraz Gimnazjum Żydowskie-
go, z których nie udało się ustalić 
nazwisk. Spośród wymienionych 
nazwisk ośmioro było pochodze-
nia żydowskiego, pozostali to Po-
lacy. Nie aresztowano natomiast 
ani jednego Ukraińca  (Siekier-
ka..., s. 499 - 501; stanisławow-
skie).  

Szacunkowo można przyjąć, że 
w wyniku różnych form działań 
ukraińskich (bezpośrednie zabój-
stwa, kolaboracja z okupantem 
sowieckim i niemieckim) śmierć 
poniosło ponad  tysiąc polskich 
nauczycieli oraz co najmniej 
dwukrotnie więcej członków ich 
rodzin.  
  
Opracował:  Stanisław Żurek

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
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Do niedawna Oszmiana kojarzyła mi się jedynie z morali-
zatorskim wierszem Mickiewicza o przyjaźni:

„Nie masz teraz prawdziwej przyjaźni na świecie;

Ostatni znam jej przykład w oszmiańskim powiecie….”

Teraz poszerzyłam tę wiedzę i odkryłam oszmiańskie ko-
rzenie naszego wrocławskiego artysty Eugeniusza- Geta 
Stankiewicza.  Był on grafikiem, ilustratorem, plakacistą 
i malarzem.  Zajmował się również scenografią, projekto-
waniem lalek teatralnych, typografią. Wykonywał medale, 
kameralne rzeźby, szyldy. 

To właśnie w Oszmianie 14 mają 1942 roku urodził się 
mały Eugeniusz- Geniu, później nazywany Getas, Get.

/ 1-Oszmiana 1943 Eugeniusz z mamą Anną Stankiewicz

Oszmiana Geta to było kresowe, sielskie miasteczko przy-
pominające bardziej wieś, ale z charakterem i specyficz-
nym  nastrojem.  Do 1945 była polskim miastem w woje-
wództwie wileńskim.

Oszmiana teraz -to miasto na Białorusi, w obwodzie gro-
dzieńskim.

Tym razem moją wędrówkę z aparatem śladami Geta 
Stankiewicza zaczęłam od wrocławskiego Rynku. I do-
brze zrobiłam, bo od razu trafiłam do źródła. Udało mi się 
wysłuchać gawędy pana Marka Stanielewicza i jego żony 
Małgorzaty w Domku Miedziorytnika, gdzie żył i pracował 
Eugeniusz Stankiewicz. 

Pan Marek jest kustoszem tego miejsca, pomaga mu żona- 
mistrzyni linorytu, której prace można podziwiać w Domku 
i nie tylko. To wspaniali ludzie! Poświęcili mi sporo czasu, 
bardzo mi pomogli. Dostałam też katalogi z wystaw i sporo 
materiałów o Stankiewiczu. Cieszę się, że ich poznałam. 

/ 2-Małgorzata i Marek Stanielewiczowie

Pan Stanielewicz, który dobrze znał Stankiewicza barwnie 
opowiadał mi o Gecie, i jego pomysłach, jego życiu. Teraz 
to właśnie pan Marek jest kontynuatorem dzieła Eugeniu-
sza Stankiewicza i robi to wspaniale. 

Eugeniusz Stankiewicz  zmarł 10 kwietnia 2011 roku. Na 
Cmentarzu Osobowickim jest jego grób z pięknym pomni-

kiem. Zapaliłam świeczkę Getowi i wyruszyłam dalej jego 
śladami. 

/ 3-Grób Eugeniusza Stankiewicza- Geta

Po śmierci artysty zaczęto się zastanawiać nad nowym 
przeznaczeniem Domku Miedziorytnika. Pokus było spo-
ro, bo to przecież świetne miejsce na interes- gastronomia, 
bank lub sklep w samym sercu miasta… Na szczęście wła-
dze Wrocławia zdecydowały inaczej. Prezydent miasta 
oddał kamieniczkę twórcom i zwiedzającym. To nie jest 
miejsce komercyjne. Wstęp jest wolny, do dyspozycji są 
też katalogi wystaw. Domek Miedziorytnika jest miejscem 
wystawy  prac Geta. Można tam też zobaczyć przedmioty, 
którymi artysta posługiwał się w codziennej pracy, a także 
studenci mogą  z nich skorzystać.

/ 4-Get przy pracy-sztychuje

/ 5-narzędzia Geta

Przede wszystkim jednak to miejsce spotkań ludzi zarówno ar-
tystów jak i zwiedzających. Są tu prowadzone zajęcia z grafiki 
ze studentami ASP we Wrocławiu, są rezydencje artystyczne i 
staże- przyjeżdżają młodzi artyści z całej Europy. 

Pan Marek wrócił mi uwagę na to, że nie można się za-
chłystywać samym Getem, jego ekscentrycznym sposobem 
życia i nim samym. Nie można doprowadzić do przesytu 
Getem. Najważniejsze jest to co on zrobił i do czego dą-
żył. Ważna jest praca u podstaw z młodymi studentami, z 
turystami, a także z przypadkowymi ludźmi takimi choćby 
jak ja.

Temu właśnie sprzyja to magiczne miejsce- maleńki do-
mek w samym centrum miasta, tuż przy Rynku- kamie-
niczka Jaś. To właśnie stworzony przez Geta Stankiewicza 
Domek Miedziorytnika. Artysta wydzierżawił od miasta 
ten domek, tam mieszkał, tam była jego pracownia, tam 
kształcił studentów, tam odbywały się artystyczne spotka-
nia i dyskusje. 

/6-Domek Miedziorytnika widziany od Rynku-ten z lewej. W głębi ko-
ściół św. Elżbiety 

Mieszkanie w takim miejscu nieraz bywało uciążliwe. 
Wracający z pobliskich lokali goście hałasowali w nocy, 
brudzili ściany, dewastowali elewacje. 

Get znosił to cierpliwie, a na zabrudzenia znalazł właściwy 
sobie sposób - z fantazją. Otóż wszelkie uszkodzenia odre-
montowanej kamieniczki razem z kolegami  zamalowywali 
punktowo różnymi farbami. To była ich akcja „kraszenia 
murów” i widać to do dziś.

/ 7-kraszone mury Domku

Jednak takie położenie domu miało też i plusy. Oczywi-
ście interesowali się nim wszyscy turyści odwiedzający 
Wrocław i nasz salon- czyli Rynek. W dodatku Get miał ze 
swych okien wspaniałe widoki, nieraz niedostępne ogóło-
wi. Wyglądając przed okno, uczestniczył w historycznych 
wydarzeniach- na przykład widział Jana Pawła II wycho-
dzącego z koscioła.. 

To było w 1997 roku. Wprawdzie cały plac przed kościołem 
był zamknięty przez ochronę, ale    pan Eugeniusz  obser-
wował orszak z papieżem z okna swego Domku Miedzio-
rytnika, a nawet zrobił zdjęcie. Po latach wykorzystał to 
zdjęcie, projektując wspólnie z Barbarą Idzikowską witraż 
dla pobliskiego Kościoła Garnizonowego p.w. św. Elżbiety. 

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

KRESOWE DROGI.
Z OSZMIANY PRZEZ WSCHOWĄ DO 
WROCŁAWIA- GET STANKIEWICZ
Anna Małgorzata Budzińska
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/ 8-witraż z wizerunkiem Jana Pawła II

Pan Marek Stanielewicz powiedział piękne zdanie:

- Wrocław jest jak Get. I dlatego Get tak dobrze się tu czuł- 
dodał pan Marek.

Tak Wrocław pełen jest ludzi przybyłych nie wiadomo skąd 
– jak Get. To miasto o zawikłanej historii, miasto o wielu 
twarzach, ciekawe, pełne intrygujących absurdów, a przy 
tym przyjazne i życzliwe -wszystko jak Get. Tu spotkać 
można ludzi myślących inaczej niż wszyscy. 

Zatrzymajmy się przez chwilę na tym skąd przybył Euge-
niusz Stankiewicz. Wiemy już, że urodził się w Oszmianie 
w czasie wojny. Niewiele z Oszmiany pamiętał, ale pewne 
obrazy pozostały. Wybrał Wrocław, ale ciągnęło go też w 
rodzinne strony. Jego brat Janusz Stankiewicz, który jest 
rodzinnym fotoreporterem i kronikarzem tak wspomina: 

- Get niewiele pamiętał z Oszmiany, właściwie jeden obra-
zek: jako dziecko często wpadał w zamyślenie. Rosjanie na 
jego widok mówili: „Ot, budiet Lenin”, a Niemcy często-
wali go czekoladą.

Artysta pojechał tam jeszcze w czasach głębokiej komuny, 
no i ….się rozczarował. W pamięci miał sielską miejsco-
wość, przyjaznych ludzi, swojskie widoki, swojskie smaki, 
które pielęgnowała i potem jego mama. Nic z tego tam nie 
zostało.

Janusz Stankiewicz-brat, który urodził się później i nie pa-
miętał w ogóle Oszmiany znał to miejsce tylko z rodzin-
nych przekazów:

- Z tych rodzinnych oszmiańskich opowieści wynikało, że 
żyło się tam biednie - co tydzień rodzice szli całą noc na 
sobotni targ do Wilna, żeby wrócić do domu w niedzielę 
przed świtem. Ojciec był gajowym, mama zajmowała się 
dziećmi. Urodziła się w Panawiliszkach.  Ojciec pochodził 
z Holszan. Po ślubie wynajmowali mieszkanie w Oszmia-
nie. Kiedy podczas wojny pojawili się tam Sowieci, mama 
od razu powiedziała, że musimy uciekać do Polski. Babcia 
została - czekała na syna, który walczył pod Monte Cassino 
i nie przeżył.

Opowieści te dotyczyły również ich podróży ze wschodu: 

- Podróż znam tylko z opowieści mamy. Z Oszmiany do 
Wschowy jechaliśmy przez wiele dni pociągiem, na od-
krytych platformach. Mama trzymała mnie przy piersi, Ge-
nia tuż obok, zawiniętego w kożuch. Musiało być zimno 

- wyruszyliśmy w lutym, do Wschowy przybyliśmy 3 maja 
1945 roku. Ojciec jechał w innym wagonie, z krową Mali-
ną, która w tej podróży ratowała nam życie. Poza tym mie-
liśmy worek sucharów, kawał słoniny i choinkowe ozdoby. 
Kolejne suchary potem mama latami suszyła we Wscho-
wie. Bo przecież w każdej chwili mogło się coś zmienić. 

Pan Janusz Stanielewicz jest niezwykłym człowiekiem. 
Nie tylko był bratem, ale też przyjacielem, fotografem, 
drukarzem i kronikarzem Geta

/ 9-bracia-Janusz i Eugeniusz luty2011

Wróćmy do Oszmiany. Niestety miasteczko w czasach 
Związku Radzieckiego straciło swój urok. Oszmiana so-
wiecka to nie była sielanka. W samym centrum postawiono 
paskudne bloczysko Domu Partii. Całe miasto zbrzydło. 
Jednak najgorsze były zmiany zachowania ludzi. Wszyscy 
nieufni, skryci, z obawą patrzący na obcych, a nawet ro-
dzina zestresowana, bo przecież źle widziane było okazy-
wanie swoich polskich korzeni. Wszyscy się bali i wizyta 
przebiegała w dość nerwowej atmosferze.

- Nie ma się co dziwić- to nie było i nadal nie jest państwo 
demokratyczne…- podsumował pan Marek Stanielewicz. 

Get wrócił rozczarowany, ale nie stłumił w sobie kreso-
wych korzeni i tęsknoty za ziemią rodzinną. Stworzył na 
przykład autorską odmianę dziwnego collage’u z poszar-
panymi brzegami, którą nazwał „oszmiańską szkołą passe-
-partout”.

/ 10-oszmiańska szkoła passe- partout

Niektóre jego prace miały pieczątki „ Muzeum w Oszmia-
nie”…. – a to był tylko żart, a raczej pragnienie. 

/ 11-praca z serii rebusów z pieczątką muzeum w Oszmianie

Pan Marek Stanielewicz zna te tęsknoty Geta i dlatego sam 
pojechał do Oszmiany z myślą o zaplanowaniu i zorga-
nizowaniu tam plenerowej wystawy plakatów Eugeniusz 
Stankiewicza- syna tej ziemi. W Oszmianie jest regionalne 
muzeum i właśnie tam próbował pan Marek dogadać się w 

tej sprawie. Pani dyrektor placówki chętnie podjęła temat 
i wystawa miała być realizowana. Marek Stanielewicz nie 
chciał sztywnej ekspozycji w salach muzeum. Miał wizje 
sztuki Geta, która wychodzi do ludzi. Plakaty Stankiewi-
cza miały być rozwieszone w różnych miejscach w pobliżu 
muzeum, ludzie mieli je spotykać na płotach, na murach i w 
całej przestrzeni. Mieli natknąć się na artystę, który stamtąd 
pochodził. To był ciekawy pomysł i zaakceptowany przez 
dyrektorkę. Pan Marek z radością przygotowywał wydruki 
plakatów i czekał na wystawę. Niestety w ostatniej chwili 
dostał informacje, ze wystawa nie może się odbyć, została 
odwołana...Trzeba zrozumieć dyrektorkę- wycofała się, bo 
nie podobało się to władzom. Na Białorusi nie można dys-
kutować z władzami. 

Później udało się panu Stanielewiczowi zorganizować wy-
stawę prac Eugeniusza Stankiewicza w Mińsku i cieszyła 
się ona dużym uznaniem wielu oglądających. Wydano na-
wet katalog prac Geta w języku białoruskim. Miejmy na-
dzieję, że i w Oszmianie plakaty i grafiki naszego artysty 
będą zaprezentowane wkrótce.

Na razie pan Marek nie ustaje w wysiłkach by Domek Mie-
dziorytnika żył i był otwarty dla ludzi. Odwiedzałam to 
miejsce już wcześniej kilkakrotnie i zawsze coś ciekawego 
tam się działo. Raz były to zajęcia ze studentami, innym 
razem ciekawa wystawa prac młodych adeptów sztychu, 
jeszcze innym razem oglądałam dokumenty z szuflady 
Geta. Warto tam zaglądać. 

Eugeniusz Stankiewicz odremontował kamieniczkę i ozdo-
bił ją swoimi pracami i szyldzikami. Na froncie widnieje 
jego podobizna. Takie głowy Geta często można zobaczyć 
na jego pracach- najprościej było użyć własnej fizjonomi 
jako modelu i tak robił, wplatając swoją twarz we własne 
prace

     

/ 12,13- twarz Geta na plakacie i na kamieniczce
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Jego plakat  do  „Wesela” Wyspiańskiego znalazł się nawet 
na znaczku pocztowym. 

/ 14-znaczek z plakatem Geta

Od strony kościoła widnieje słynna płaskorzeźba Stankie-
wicza: „Zrób to sam”- krzyż, gwoździe i napis. Drugi eg-
zemplarz można oglądać we wrocławskim Muzeum Naro-
dowym. Praca daje wiele do myślenia-  przypominające o 
osobistej odpowiedzialności każdego człowieka za ukrzy-
żowanie, za wybór dobra lub zła.

/ 15-płaskorzeźba Geta Stankiewicza „Zrób to sam-do it yourself”

Domek Miedziorytnika był i jest zabytkiem. Dzięki Getowi 
stał się też dziełem sztuki, a także magicznym miejscem- i 
niech takim pozostanie. 

/ 16- Get na tle Domku Miedziorytnika- plac przed kościołem św. Elżbiety

Wędrując dalej szlakiem Geta zaszłam na uliczkę Jatki. 
Tam, po lewej stronie za wejściem odnajdujemy dziwną, 
marmurową tablicę z napisem: 1+1=2. Cóż to takiego?

17- Tablica Ku Czci Prostych Działań

Otóż jest to kolejny pomysł Stankiewicza- Tablica Ku Czci 
Prostych Działań 1+1=2.

Wyraził w tym swoją dewizę- że trzeba być szczerym i 
otwartym wobec ludzi, nie wolno motać słów, owijać w 
bawełnę własnych myśli, trzeba je wyrażać prosto, normal-
nie, nawet jeśli się to komuś nie podoba. I takie powinny 
być też ludzkie działania- prosto do celu. Był to protest 
przeciwko obłudzie i kłamstwu. Tablica była często nisz-
czona przez wandali i dlatego Get dorobił złotą kratę. 

Idąc dalej szlakiem Geta trzeba zajrzeć na plac Solny po 
drugiej stronie Rynku. Tam kiedyś była Apteka pod Mu-
rzynem i właśnie tam, nad wejściem umieszczono rzeźbę 
człowieka naturalnej wielkości wykonaną przez Stanisława 
Wysockiego,  do której modelem był nagi Eugeniusz Stan-
kiewicz. Dzisiaj nie ma tam apteki, ale Get pozostał. 

/ 18-Get na placu Solnym

W czasie mojej młodości nie trzeba było chodzić do mu-
zeum, żeby oglądać prace Stankiewicza. Istniały one w 
przestrzeni publicznej Wrocławia jako plakaty. Informo-
wały nas o wydarzeniach, intrygowały, ciekawiły, nieraz 
wywoływały uśmiech. Get znany był z poczucia humoru 
i z żartów. 

/ 19- plakat Geta z lat 70-80

/ 20- plakat Geta z lat 70-80

W maju będziemy obchodzić kolejną rocznicę urodzin ar-
tysty. Raz do roku pan Marek Stanielewicz, kustosz tego 
muzeum organizuje spotkanie z Getem. Oprócz działalno-
ści Domku i pamiątek w nim wystawianych takie urodzi-
ny to wystarczy, żeby nie było przesytu Getem. Za to uro-
dziny bywają huczne. Na przykład pan Marek opowiadał 
mi jak rok temu  urządzono to święto:  przed Domkiem 
grał Nestor Band, a Tadeusz Nestorowicz odegrał hejnał 
Wrocławia z okna kamieniczki. Było odsłonięcie rzeźby, 
wystawa i piękny tort w formie Domku Miedziorytnika. 
Pan Marek zdradził mi część planów na Urodziny Geta w 
tym roku i zapewniam, że będzie to ciekawe wydarzenie, 
warto przyjść. Będzie można poznać kolejnego ciekawego 
człowieka związanego z Getem, któremu artysta też wiele 
zawdzięcza- to pan Mirosław Ratajczak

/ 21-Mirosław Ratajczak i Get Stankiewicz

Spacerując po Rynku spoglądałam melancholijnie na miej-
ski bruk pod nogami i zastanawiałam się: - Gdzie jest por-
tret Geta? Tak, to jeszcze jeden z jego pomysłów- wyrzeź-
bił swoją twarz w kostce brukowej  i kazał kamieniarzom 
wstawić ją wizerunkiem do ziemi- czyli została schowana 
nie wiadomo gdzie. 

/ 22- bruk w Rynku
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Podobnie uczynił z ptakiem- posadził wyrzeźbionego gaw-
rona na gałęzi dębu w parku, ale nikt nie wie gdzie. I do-
brze. W ten sposób Get daje nam wskazówkę:

-Patrzcie uważnie na ziemię i na niebo. 

/ 23- gawrony- może któryś jest Geta?

I ja tak właśnie czynię według wskazówek Geta- rozglą-
dam się pilnie wokół siebie wędrując przez życie. 

Zachęcam do zapoznania się dogłębniej z życiem i twór-
czością Eugeniusza Geta Stankiewicza, bo można odkry-
wać więcej jego ciekawych pomysłów i inspiracji, jak cho-
ciażby  „ Instytut Gładyszewa”, który intryguje, ale ja nie 
zdradzę czym on jest. 

/ 24-Tabliczka Instytutu Gładyszewa

Niech pamiętają o Gecie nie tylko Wrocławianie, ale też 
wszyscy Kresowianie i wszyscy ludzie ciekawi świata. 

Pasjonująca  jest kamieniczka Jaś- Domek Miedziorytnika 
we Wrocławiu i jej mieszkańcy. Mogę zacytować trochę 
przerobiony fragment powiedzenia: - I ja tam byłam, choć 
miodu i wina nie piłam to ciekawie czas spędziłam, a com 
widziała i słyszała w artykule umieściłam. 

Tym razem nie musiałam odnajdywać wiele wiadomości 
w internecie. Skorzystałam z opowieści państwa Staniele-
wiczów , ze wspomnień brata- Janusza Stankiewicza, oraz 
z innych materiałów zawartych w katalogach udostępnio-
nych mi w Domku Miedziorytnika- dziękuję. 

W artykule wykorzystałam zdjęcia własne oraz te, które ro-
bił pan Janusz Stankiewicz, brat artysty. 

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

«Kto nie ukochał swojej własnej zie-
mi, kto na jej ustach sercem nie za-
wisnął, o! temu płomień miłości nie 
błysnął, ten i świat obejmie dłońmi 
zimnemi» (Jan Kasprowicz).

Jestem Wołynianką i w mojej opowie-
ści pragnę zapoznać Czytelników z 
moim kresowym, dziecięcym patrio-
tyzmem. Dziecięcym? A cóż dziecko 
może o tym powiedzieć? O! bardzo 
wiele! Często pamięć dziecka potrafi 
zarejestrować nawet to, co umknęło 
spostrzeżeniom dorosłych. Cóż mogę 
powiedzieć o moim dziecięcym pa-
triotyzmie? Mając 7 lat nie rozumia-
łam, o czym mówili dorośli, nie zna-
łam się na polityce, ale miałam swój 
świat. Mój kresowy, mały świat, moje 
ukochane Podhajce. Świat zapamięta-
ny na zawsze zmysłami małej dziew-
czynki, która stale wraca do niego 
pamięcią, a wyobraźnia przed oczyma 
stawia to, co widziała dziecka oczami.

Była to dla mnie Kraina szczęśliwo-
ści, beztroska arkadia mojego dzie-
ciństwa. Cokolwiek robię, stale mam 
przed oczami te cudowne, nie dające 
się wymazać z pamięci, wołyńskie 
krajobrazy, niepowtarzalne kadry 
piękna z mojej małej Ojczyzny, o 
czym napisałam:

Moja mała Ojczyzno,

nad Ikwą, Styrem, Horyniem.

Któż mi pokaże piękniejszą

niż za lat mego

dzieciństwa Krainę?

Urokliwsze krajobrazy?

Żyźniejszą ziemię?

I bogatsze lasy?

Kolebko mojego dzieciństwa

dawno się z Tobą rozstałam,

ale nadal żyjesz i trwasz

w mym sercu i pamięci

mój Wołyniu ukochany.

Wspomnienia! Wspomnienia!

Dziś, otulona już życia jesienią, wra-
cam stale do przeżytych na Wołyniu 
dni. Dla mnie i mojej rodziny, tym 
szczęśliwszych, że nie dane nam było 
przeżyć okrucieństw, których doznali 
nasi sąsiedzi, znajomi i dalsza rodzi-
na.

Mój wujek Stefan Czyżewski, leśni-
czy z Podhajec, idąc na obchód po 
lesie, często brał mnie ze sobą. Ja, 
«jadąc na barana», z wysokości jego 
ramion podziwiałam otaczającą nas 
przyrodę. Często na skraju lasu, obok 
słodkich i dorodnych malin, kłębiły 
się kolące jeżyny, które jakby broniły 
wstępu do bogatego i urozmaiconego, 
nawet kolorystycznie, leśnego runa. 

Duże polany to czerwone kobierce z 
przyziemnych poziomek utkane. Wią-
że się z tym coś, co mogło skończyć 
się dla mnie tragicznie. Pewnego razu 
mój «kierowca» postawił mnie na 
ziemi, a sam zaczął zrywać do spo-
rządzonej z kory brzozowej korobki 
poziomki. Ja też wyciągnęłam w ich 
kierunku rączkę, ale wujek nie po-
zwolił dotykać smakowitych owoców. 
Wytłumaczył mi, że w tej przyziem-
nej gęstwinie może kryć się hadiuka 
– żmija, której ukąszenie jest groźne. 
Mój wujek był bardzo szlachetnym 
człowiekiem, o gołębim sercu. Nosił 
ze sobą fuzję, ale nigdy nie strzelał do 
leśnych zwierząt. One wyczuwały tę 
dobroć i nie uciekały, a jedynie pod-
nosiły łby, aby ponownie powrócić do 
przerwanego zajęcia, jak np.: dzik ry-
jący w ziemi lub sarna skubiąca trawę. 
Nieufne były jedynie wiewiórki, które 
zeskakiwały na ziemię i jak ogniste 
błyskawice przemieszczały się z drze-
wa na drzewo.

Mieszkaliśmy niedaleko lasu i często 
nasze podwórze odwiedzały sarny, a 
nawet «zaprzyjaźniony» dzik, któremu 
bardzo smakowało jadło przeznaczone 
dla drobiu. Pewnego letniego dnia le-
śniczy wracając z lasu spostrzegł na 
łące skupisko bocianów (szykowa-
ły się do odlotu). Zainteresował się 
co one «okładają» swoimi dziobami. 
Okazało się, że pastwiły się nad pora-
nionym bocianem. Stefan zabrał ptaka 
ze sobą. Wojtek, jak go nazwano, spał 
w oborze wśród krów, a szczególnie 
upodobał sobie grzbiet jednej z nich. 
Pobratymcy Wojtka tak go okaleczyli, 
że nie mógł fruwać i tak jakoś śmiesz-
nie podskakiwał, a szczególnie wte-
dy, gdy «bawił się» z naszym dużym 
psem, z którym żył w przyjaźni, a cza-
sami swoim długim dziobem «wbijał 
psu mądrość do głowy» co ten cierpli-
wie znosił. Bociek był bardzo przydat-
ny, gdyż łapał myszy, a wiosną i latem 
spędzał całe dnie na łące rozkoszując 
się «królewską» żabią ucztą.

Moje wędrówki po lesie i okolicy 
odbywały się w każdej porze roku 
(oprócz zimy). Jesienią wujek niósł 
nie tylko na swoich ramionach «ba-
gaż» w mojej postaci, ale także uzbie-

rane orzechy, grzyby, w tym białe bo-
rowiki (prawdziwki), których nigdzie 
nie spotkałam w dorosłym życiu. Nie 
spotkałam też takiego człowieka, ja-
kim był Stefan. Wychowany (wraz z 
rodzeństwem) w patriotycznym, kre-
sowym domu moich dziadków, gdzie 
priorytetem było «Bóg! Honor! Oj-
czyzna!», był człowiekiem wielkich 
moralnych wartości, i niezłomnym 
patriotą. Wujek nauczył mnie wielu 
krótkich, patriotycznych wierszyków. 
Był wraz z dziadziem - moim wy-
chowawcą. Mój dziadzio Franciszek 
Czyżewski był też wspaniałym czło-
wiekiem. Trudno już dzisiaj wśród 
naszych współczesnych doszukać się 
takich wzorców moralnych i patrio-
tycznych, które wrosły w serca, dusze 
i umysły Wołyniaków z krwi i kości. 
Mój dziadzio był niezwykle elokwent-
nym człowiekiem. Na początku lat 
40-tych, w 1942 r., wczesną wiosną, 
uprzedzeni przez sąsiada Ukraińca, ra-
tując się przed okrutną śmiercią, ucie-
kliśmy do Równego. Pożegnaliśmy na 
zawsze nasz wołyński dom, a jesienią 
1943 r. opuściliśmy ukochany Wołyń, 
ale On był z nami nadal. Dziadzio nie 
pozwolił nam o Nim zapomnieć, stale 
snując niezwykle ciekawe wołyńskie 
opowieści, które na zawsze pozostały 
w pamięci słuchających. A ja, w wieku 
15 lat napisałam:

Boże! Czyż będzie mi dane,

By stopy postawić

Na Ziemi Ukochanej?

By ją przywitać

Po długiej rozłące,

by choć raz jeszcze

ujrzeć wołyńskie słońce!

Ukochałam wiejską przyrodę, a pole, 
łąka, las były moim drugim domem. 
Jak żywe stoją przede mną obrazy 
Krainy uroczej, gdyż mój dziecięcy 
patriotyzm ogranicza się jedynie do 
przyrody. Nie jestem malarzem, nie 
potrafię tworzyć uroków pejzażu, ale 
w skromnych słowach może trochę 
piękna zachowam? Wspominając Cię, 
Ziemio Droga, wzmaga się moja tęsk-
nota do tych pól malowanych niczym 

MÓJ KRESOWY, DZIECIĘCY 
PATRIOTYZM
Danuta Siwiec

/ Równe. Foto przedwojenne
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mistrza dzieło. Złocistych łanów, 
lasem okolonych do miedz zielo-
nych, do gryki, co pola rozwese-
la swą bielą, do brzozy-sieroty w 
polu szczerym, do łąk soczystych, 
pagórków stromych. Myśl moja 
«biegnie», do widocznego z na-
szego domu, bliskiego i zwartego 
masywu leśnego zmieniające-
go swoje barwy w zależności od 
pory roku. Wiosną cieszył oczy 
odradzającą się jakby «nieśmiało» 
zielenią, która latem przybraw-
szy soczysty kolor, zmieszana z 
pstrokacizną krzewów o różnych 
odcieniach, a także rosnących pod 
lasem różnej wysokości cudow-
nych kwiatów tworzyła barwną 
artystyczną mozaikę, która jesie-
nią przybierała intensywniejsze 
kolory, a piękna dopełniały jesz-
cze czerwone korale licznych ja-
rzębin. Natomiast późną jesienią 
las stał goły, bezbarwny, stwarzał 
ponure wrażenie, ale «litościwa» 
zima otulała leśne drzewa i krze-
wy czapami śniegowymi i wów-
czas wyglądał jak piękna panna 
młoda. Jej śnieżnobiała «suknia» 
jarzyła się tysiącami migocących 
punkcików, niczym pięknych dia-
mentów, iskrzących się w promie-
niach wołyńskiego słońca.

Naszym leśnym wędrówkom to-
warzyszył poszum drzew leśnych 
i cudowne ptasie trele, niczym w 
«niebotycznym» kościele. Świer-
got ptasi (wołyńskie lasy słynęły z 
różnorodności i mnogości ptaków) 
rozlegał się w całym lesie, a wujek 
uczył mnie rozróżniania głosów 
poszczególnych ptaków. Nie uda-
ło się. Dziś też nie zdołam odtwo-
rzyć ptasich treli cudownych, ale 
zapamiętałam, rozlegające się z 
leśnej dąbrowy, basowe hukanie 
sowy i miarowy stukot dzięcioła. 
Dąbrowa, to skupisko dębów. Ta-
kimi skupiskami były też liczne 
zagajniki leszczynowe, a w nich 
orzechów zatrzęsienie, jak też 
często spotykane gaje brzozowe-
-wielopokoleniowe rodziny, ro-
snące obok siebie różnej wielkości 
i grubości brzozy. Takie gaje były, 
z wołyńska, zwane bereźniakami. 
Często we wspomnieniach opo-
wiadano, jakie to dorodne grzyby 
rosły w lesie, a w bereźniaku zbie-
rano piękne czerwone kozaki.

Wspominając nasze leśne wę-
drówki zapamiętałam kolorowe, 
puszyste kobierce wrzosowe, a 
nad nimi delikatne nici pajęcze. 
Wujek objaśniał, że to oznaka 
polskiego babiego lata, naszej zło-
tej polskiej jesieni. Jesienny las 
sprawiał wrażenie zaczarowanej 
krainy. Była tu bajkowa sceneria. 
Drzewa «stroiły się» w piękne 
barwy. Ich korony, w promieniach 
prześwitującego wśród listowia 
słońca, mieniły się złotem, czer-
wienią i gdzieniegdzie jeszcze 
zielenią, która zamierzała zmienić 
się w różne odcienie brązu. Zda-
wało się, że leśny drzewostan w 
swoich bajkowych «sukniach» 
wybierał się na wielki bal. Wśród 
tego malowniczego drzewosta-

nu, i jego bogatej różnorodności, 
królowały wiekowe dęby o kształ-
tach niezwykłych. Była to jakby 
arystokracja wśród innych drzew. 
Zachodziliśmy też na bagna, a nad 
nimi pochylone siostry- brzozy 
białe, w górze czajka kwili, w wo-
dzie brodzi czapla siwa, a dzikie 
ptactwo czyni wielką wrzawę. Z 
wujkowych ramion przyglądałam 
się skaczącym do wody żabom. 
Zdarzało się, że wśród mokradeł 
można było spotkać niejadowi-
tego zaskrońca lub zygzakowatą 
żmiję, która nie zaczepiona, zwin-
nie uciekała przed człowiekiem.

Bawiąc się pod lasem, na łące, 
przyglądałam się lecącym bo-
cianom z żabami lub wężami w 
dziobach. Miały one swoje liczne 
gniazda na dachach chłopskich 
domów, przeważnie słomianych. 
Zdarzało się, że w tej dachowej 
szarzyźnie zamajaczyła czerwona 
dachówka, lub blacha błyszcząca 
w promieniach słońca. A wyso-
ko ponad dachami ciągnęły klu-
cze żurawi, dzikich gęsi, kaczek 
i innych ptaków, przylatujących 
do nas wiosną, a odlatujących je-
sienią. Pod dachem naszej obory 
miały swoje małe «domki» ja-
skółki. Lubiłam przyglądać się 
tym małym, zwinnym ptaszkom. 
Uważano, że ich niski lot tuż, tuż 
nad ziemią był przepowiednią 
deszczu.

Dziadkowie mieli dwa domy. Je-
den z bali drewnianych, na biało 
malowany ze słomianą strzechą, 
od starości, poczerniałą, stał w 
ogrodzie otoczony «morzem» 
słoneczników i pięknych różno-
kolorowych krzewów różanych, a 
drugi (z 1936) murowany, z czer-
wonej cegły, z dachówką w kolo-
rze maków, stał z boku podwórza. 
Przy domu rosły różnokolorowe 
malwy, a na ścianie pyszniły się 
swoją dorodnością kiście grana-
towych dorodnych winogron. Za 
białą chatynką był stawek, a wo-
kół niego pachnący tatarak, któ-
rym na Zielone Światki majono 
dom. Nad stawem rosła wierzba 
stara z czarownicy kudłami, a na-
przeciwko okna w moim pokoju 
szumiała wysoka, płacząca brzo-
za, mój nocny koszmar. W księży-
cowe noce cienie jej «kudłatych» 
gałęzi wyprawiały harce na ścia-
nie strasząc dziecko. Innymi stra-
chami, na «dobranockę» raczyli 
mnie dorośli opowiadając bajki, 
w których roiło się od utopców, 
diabłów i innych niesamowitych 
stworów. Zasypiałam, zawsze z 
głową nakrytą kołdrą. Był jeszcze 
jeden «niesamowity» strach, któ-
rego ani ja, ani wróble się nie bały. 
Za domem rosły ciemnozielone 
konopie, a wśród nich «strach- 
generał», któremu z wojskowej 
czapki główki ptasie wystawa-
ły. Wieczorami przy stawie żaby 
urządzały swoje koncerty wtóro-
wało im świerszczy granie, ale nie 
było w zwyczaju sprawdzać, na 
czym tak pięknie grają? Była też, 
na skraju wsi, kuźnia, z wąsatym 

kowalem, ale tam chodzić się ba-
łam, bo w kowadło waliły młoty 
i leciały snopy iskier. Lubiłam 
słuchać szumu młyna i odgłosu 
dzwonów z targowickiego kościo-
ła. Ja to wszystko pamiętam! A 
ty? Zatrzymaj się na chwilę! Za-
słuchaj się w tamtą wiejską ciszę! 
Wróć pamięcią do tego co było Ci 
miłe i drogie i cóż Ci serce pod-
powie???

Przedstawiłam to, co mi pamięć 
i serce podpowiedziało. I jakże 
mi nie kochać mojej wołyńskiej 
Krainy, gdy tyle we mnie wspo-
mnień? Jakże zapomnieć o tym, 
co było dla dziecka piękne? Jakże 
mi zapomnieć o moim rodzinnym 
domu? I tych cudownościach ota-
czającej mnie przyrody? O moim 
wspaniałym wujku Stefanie, dzia-
dziu Franciszku, którym zawdzię-
czam to kim jestem i to czym 
się zajmuję? Dziadzio rozbudził 
we mnie tę wołyńską pasję, a ja 
podporządkowałam jej swój rytm 
życia. Bo Wołyń to moje tęskno-
ty, moje życie, moja miłość. Ten 
wspaniały człowiek wszczepił we 
mnie tę wielką miłość i chyba tak 
«po cichu» przekazał mi «misję», 
jakby niepisany testament, w któ-
rym zawarty jest mój nieutulony 
żal, nostalgia i miłość do kraju 
dziecięcych lat.

W moich wierszach i opowia-
daniach wołyńskich staram się 
ocalić te skarby pamięci od zapo-
mnienia.

My, piszący o Kresach i Wołyniu 
mamy obowiązek, świętą powin-
ność, aby przekazać prawdę mło-
demu pokoleniu, bo to przecież 
nasza polska, wschodnia historia, 
wycinek naszych dziejów, któ-
ry nie może odejść w niepamięć 
wraz z naszym kresowym poko-
leniem. Powinniśmy być dumni, 
że należymy do najmłodszego, 
niestety już ostatniego, pokolenia 
wołyńskich i kresowych patrio-
tów. Byłam «cząstką» Wołynia, a 
On nadal jest we mnie.

Wspomnienia o kresowym pa-
triotyzmie skłaniają do tego, aby 
zakończyć opowieść fragmentem 
mojego wiersza pt. «Kresy».

Kresy to bezmiar pamięci

dla urodzonych na wschodzie.

Kresy są w każdym z nas,

kto tam ujrzał świat Boży,

w każdej duszy kresowej.

Wracamy do nich sercem i myśla-
mi,

żalu często ukoić nie potrafimy

kochamy nadal nasze Kresy utra-
cone

i stale za nimi tęsknimy.

Za: http://www.monitor-
-press .com/pl /2-pol /ar tyku-
-y/4516-16331.html
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Jestem Wołynianką. Wychowy-
wałam się wśród cudownych, 
wołyńskich krajobrazów, w kre-
sowym, patriotycznym domu 
moich dziadków Pauliny i Fran-
ciszka Czyżewskich w Podhaj-
cach, dlatego chcę opowiedzieć 
o wsi wołyńskiej, aby ocalić od 
zapomnienia to, co bezpowrotnie 
zniknęło z wołyńskiego krajobra-
zu. Opisuję to, co latami słysza-
łam od rodziny, mojego dziadzia, 
świetnego narratora, który potrafił 
tak plastycznie opowiadać, że jak 
żywe wydawały się nam sceny z 
Wołynia. Będzie to też relacja z 
moich «doświadczeń», to znaczy 
to, co widziałam sama wokół sie-
bie. Byłam dzieckiem, a pamięć 
dziecka stanowi zagadkę, którą 
chcą zgłębić naukowcy, bo bardzo 
często dziecko zapamiętuje nawet 
to, co umknęło uwadze dorosłych. 
Ktoś powiedział: «Czas zaciera 
wszelkie ślady» - tych jednak nie 
sposób zatrzeć. Idąc po starych 
śladach, dzielę się znanymi mi 
realiami. Ze spisu ludności z lat 
30 ubiegłego wieku wynika, że aż 
79,4 procent Wołyniaków zajmo-
wało się leśnictwem i rolnictwem. 
Po odzyskaniu niepodległości po 
1918 roku na Wołyń do polskiej 
ludności zamieszkującej od stu-
leci tę ziemię zaczęli przybywać 
osadnicy wojskowi i cywilni z 
różnych regionów Polski, a nawet 
z innych krajów. Ludzi przyciąga-
ły rozległe przestrzenie, urodzaj-
ne ziemie, bogate lasy i urokliwe 
krajobrazy. Ziemia Wołyńska była 
domem dla Ukraińców, Polaków, 
Żydów i innych nacji. Te różne 
narodowości żyły w zgodzie ze 
sobą i w harmonii z urzekają-
cą pięknem przyrodą. Ich dzie-
ci siedziały w czteroosobowych 
szkolnych ławkach, a w miastach 
stały obok siebie kościół, prawo-
sławna cerkiew czy też żydowska 
synagoga. Małe miasteczka były 
przeważnie opanowane przez Ży-
dów, a prócz typowych polskich 
wsi (Dębowa Karczma) były całe 
kolonie czeskie (Malowana), nie-
mieckie (najwięcej w okolicach 
Łucka), były też wsie ukraińskie 
i mieszane, tak jak Podhajce, w 
których mieszkaliśmy. Zanim 
jednak zacznę opowiadać o na-
szej wsi, wrócę do wspomnień 
z Łucka. Mieszkała tu liczna ro-
dzina mojego dziadzia. Na Boże 
Narodzenie i Wielkanoc zjeżdżały 
się do stolicy województwa nasze 
rodziny, zamieszkałe w różnych 
wołyńskich miejscowościach. Za-
bierano mnie wczesnym rankiem 
na rezurekcję w katedrze. W cza-
sie nabożeństwa rozlegały się w 
kościele piękne trele kanarków. 
Mnie, dziecku, wydawało się, że 
to żywe ptaszki, bo nie tylko pięk-
nie śpiewały, ale też poruszały 
skrzydełkami. A prawda była taka, 
że organista uruchomił urządze-
nie pneumatyczno- mechaniczne, 
które nie tylko wpuszczało powie-
trze do kilku wysoko brzmiących 
piszczałek, ale i poruszało skrzy-
dełkami rzeźbionych w drewnie 
ptaszków. Nasze Podhajce leżały 
w odległości około trzech kilo-

metrów od miasteczka Targowica 
nad Ikwą, w gminie Jarosławice, 
w powiecie dubieńskim. Była 
to wieś ukraińska, w której żyło 
kilkanaście rodzin polskich. Za-
budowania dziadków znajdowały 
się tuż przy bitym trakcie Łuck 
— Dubno, w pewnym oddaleniu 
od wsi i ukraińskiego chutoru. 
Obie te narodowości — Polacy i 
Ukraińcy, ze wsi i chutoru — sza-
nowały się nawzajem. Chrzcili i 
żenili swoje dzieci, byli dla siebie 
świekrami i kumami. Zdarzały się 
bardzo często małżeństwa mie-
szane. Sąsiedzi zapraszali się w 
gości przy różnych okazjach, a 
także w czasie świąt katolickich i 
prawosławnych. Wieczorami, po 
ciężkiej pracy, zbierali się na wie-
czorki, rozmawiali ze sobą ser-
decznie, ale najczęściej wieczo-
rową ciszę urozmaicały piękne 
śpiewy w obu językach. Biegałam 
po lesie i polach, a najbardziej 
lubiłam sprawdzić czy mi buty 
nie przeciekają. Gdy było ciepło, 
mogłam eksperymentować na bo-
saka. Wiadomo, jak wyglądałam, 
a szczególnie jak wyglądały moje 
nogi, gdy błoto zaschło. Nie po-
magały żadne upomnienia, ale i z 
tym sobie poradzono. Przy domu 
rosło dużo słoneczników, gdy wy-
brano z nich ziarenka, pozostałość 
suszono i tym ostrym «środkiem 
kosmetycznym» szorowano mi 
nogi - nic przyjemnego! Opisu-
jąc wiejskie wołyńskie realia, nie 
można zapomnieć o zimach. Nie 
ma porównania do tych polskich, 
gdy jeśli śnieg napadał po kolana 
- już narzekamy. A na Wołyniu? 
Zasypywało wszystko: drogi, 
pola, lasy, domy po sam dach, a 
nawet komin w niskich chatach. 
Dwaj wujkowie - Jan i Stefan 
- zanim rozpoczęli odśnieżanie 
podwórza, musieli najpierw upo-
rać się ze śniegiem, który wdarł 
się do sieni. Gdy już sień była 
wolna od śniegu, kopali «tunele» 
przez podwórze, aby dostać się 
do obory, stajni, kurnika, stodoły. 
Gdy już szlaki na podwórzu były 
przetarte, szło się do chudoby jak 
kanionem, bo po obu stronach 
ścieżek piętrzyły się zwały śnie-
gu, przekraczające swoją wyso-
kością najwyższego człowieka. 
Widziałam ten mój ukochany 
Wołyń szczerymi oczami dziecka. 
Cokolwiek robię, tymi samymi 
oczami widzę urokliwe krajobra-
zy mojego dzieciństwa. Wołyń to 
moje życie, moje tęsknoty, moja 
miłość. Łza w oku się kręci, gdy 
to wszystko wspominam, a moja 
wołyńska nostalgia będzie ze mną 
do końca moich dni.Jestem dum-
na, że pochodzę z bogatej wołyń-
skiej krainy.

Wydanie o historii Łucka i Woły-
nia «Kroniki Lubarta» prezentuje 
serię publikacji wspomnień Pola-
ków, którzy szczerze kochali Wo-
łyń, swój dom, ale dzisiaj miesz-
kają poza nim.

Za: http://www.hroniky.com/
news/view/6917-ukochany-wo-
lyn-nostalgia-danuty-siwiec

„Wołyńska nostalgia”
Danuta Siwiec
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