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Ostatni żołnierz z Relacje partyzanRadowicz.
tów Kmicica - ŁuZenon Leśniewski urodził się 4 paszki
– Ronina
maja 1929roku w Radowiczach Armii
Krajowej
Gmina Turzysk na Wołyniu. Był
Wileńszczyźnie
jednym z siedmiorga dzieci Mar- na
III.1943
– VII.1944.
celego Leśniewskiego i Marianny
z domu Nadratowska. Miał nie- część 3
spełna 14 lat gdy Ukraińcy bestialsko zamordowali 10 kwietnia
1943 roku Ojca i dwóch starszych
braci Eugeniusza i Antoniego. Na
Zenona jako........strona 12.

WYDRA - Kundro Kazimierz
Urodziłem się 15. I. 1926 r. w
miejscowości Kuliki koło Miadzioła. Ojciec przed wybuchem
II wojny pracował na różnych
obiektach jako stolarz, poza tym
miał własne gospodarstwo rolne o
powierzchni 2,5 ha. W Kulikach
pełnił również........strona 32.

Rzecz o powstaniu
i walkach Polskiej
Samoobrony
na
Wołyniu 1943 -1944 MICHAŁ BOYM
Mało kto pamięta, bo mało o tym
Z
się mówi i pisze, o Samoobronie -PODRÓŻNIK
KRESÓW
Polskiej która w 1943 r. odegrała
niebagatelną rolę w obronie życia
ludności cywilnej zamieszkałej
w jednym z największych województw kresowych. W tym miejscu należy powiedzieć, że po zajęciu Wołynia przez Niemców w
1941 r. nie u od razu dało się dobrze zorganizować......strona 12.

75. rocznica ludobójstwa Maj 1943

W tym roku przypada 75 rocznica „Rzezi Wołyńskiej”,. Tego określenia używano w sierpniowych raportach do Polskiego Rządu w Londynie, przedstawiając sytuację na Wołyniu 1943r. Nie wykluczone, że jakieś tam obchody tej rocznicy odbędą się w okolicach 11 lipca, zarówno w Warszawie jak i innych miastach
naszego kraju. Upamiętnienie wymordowania 60 tys. naszych rodaków ( są tacy co twierdzą, że ta liczba jest
znacznie zaniżona) na Wołyniu, mimo wielu przeszkód trafia jednak na stałe do kalendarza historycznej pamięci narodu. Warto jednak przypomnieć, że liczba wymordowanych byłaby znacznie większa i pozbawiona
świadków, gdyby nie Samoobrona Polska powstała wśród mieszkańców tamtej ziemi. Samoobrona, słowo
oddające całą prawdę o tej organizacji i tragicznej sytuacji w jakiej powstawała ... Dokończenie na str. 3

W futorze Dąbrowa koło wsi Kąty
/Kuty/ pow. Krzemieniec upowcy
wyłapywali Polaków, gromadzili w jednym domu, który potem
podpalili - żywcem spalili co najmniej 28 Polaków, w tym rodziny 6 i 4-osobowe. „W odległości
około 3 km od wsi Kąty, za niewielkim lasem, na polu zwanym
Dąbrową, mieszkała rodzina Józefa Jasińskiego i jego żonaty syn
Albin Jasiński. Dnia 1 maja 1943
roku grupa banderowców przez
cały dzień wyłapywała Polaków
na polach Dąbrowy i gromadziła
ich w zabudowaniach J. Jasińskiego. O zmierzchu pomordowano
ich w okrutny sposób i podpalono
mieszkanie oraz zabudowania gospodarskie.......strona 18.

Moje Kresy GeNie ma zgody aby Samoobrony, ostoje WSPÓŁCZESNY nowefa PniewskaZwiązek Ukraiń- polskości na Woły- NACJONALIZM -Puszczewicz cz. 1
ców w Polsce or- niu
UKRAIŃSKI
Dla wszystkich mieszkańców
ganizował za pu- W tym roku ukazała się następna Nasi południowo-wschodni są- Wołynia nastał ciężki i tragiczny
„uraczyli” nas zbezczesz- rok 1943. Ludzie w mojej rodzinbliczne pieniądze książka Marka A. Koprowskiego siedzi
czeniem lwowskiego pomnika nej wsi Horodyszcze kolonia, co
imprezy na 100 - le- poświęcona w dalszym ciągu lo- wystawionego na Wzgórzach jakiś czas dowiadywali się o wypolskich mieszkańców z Wocie Niepodległości som
Wuleckich we Lwowie, miejscu darzeniach na froncie wschodnim.
łynia w latach 1943-1945. Pozystracenia 4 lipca 1941 roku przez
RP
Niemcy od sierpnia 1942 roku zacja ta wpisuje się w 75 rocznicę
25 kwietnia razem z kolegami z
zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Samorządowa Doliny Sanu”
złożyliśmy do Urzędu Miasta w
Przemyślu swoje uwagi na temat
oferty Związku.......strona 2.

zbrodni ukraińskich i 75 rocznicę
powstania i walk samoobrony
polskiej na Wołyniu. Bardzo interesujące jest wprowadzenie w temat samego wydawcy, godne polecenia i prezentacji........strona 5.

batalion
ukraińsko-hitlerowski
Nachtigall (Słowiki) profesorów
lwowskich wyższych uczelni ,
w czym brali udział również nacjonaliści ukraińscy spod znaku
OUN - UPA. ......strona 10.

ciekle walczyli z Armią Czerwoną
pod Stalingradem, bowiem w
tym rejonie wojska sowieckie zamknęły w kotle przeważające siły
niemieckie......strona 30

Coraz więcej odkrywamy kresowych ciekawostek i historii.
Mamy teraz o wiele większe możliwości dzięki internetowi i łatwemu dostępowi do informacji.
Dziwi mnie jednak, że nie uczono
nas w szkole o wielu ciekawych i
wybitnych ludziach z Kresów. Na
przykład Michał Boym- zaledwie
garstka osób zdaje sobie sprawę
z jego niezwykłych dokonań, a
szkoda, bo to ciekawa historia.
Zacznę jednak od kaplicy. Jest we
Lwowie piękna renesansowa kaplica.....strona 37.

JĘZYKOWE POGRANICZA POLSZCZYZNY

Celem artykułu jest próba całościowego spojrzenia na język
polski na pograniczu wschodnim i
po-łudniowym ziem dawnej Rzeczypospolitej w formie przeglądu
i charakterystyki jego odmianek
geo-graficznych, pewnych osobliwości gramatycznych i słownikowych oraz świadectw pisanych
i lite-rackich, m. in. twórczości
Adama Mickiewicza, Władysława Syrokomli, ......strona 38.

TEATR WIELKI
WE LWOWIE
ARCYDZIEŁO ZYGMUNTA
GORGOLEWSKIEGO
Zagapił się jeden z drugim na
pomnik króla Jana Sobieskiego na Wałach Hetmańskich i nie
może się napatrzeć. Aż przenosząc wzrok z pomnika, zobaczył
lwowski teatr u wylotu Wałów w
ramach alei drzew, zwężającej się
w perspektywie. Idzie ku niemu.
Im bliżej, tym.....strona 40.
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Protest patriotów pod
gdańskim billboardem.
Redakcja

www.ksi.btx.pl

Zaproszenie na promocję
poematu „Fotografie Polskie”
Aleksander Szumański
Szanowni Państwo,
serdecznie Państwa zapraszam na
promocję mojego poematu martyrologiczno - niepodległościowego,
wydanie II powiększone - „Fotografie polskie”.

25 kwietnia odbyło się zgromadzenie środowisk patriotycznych
na którym odczytano odczytano
oświadczenie.
Przedstawiciele tych środowisk
uważają, że sprawa powinna trafić
do prokuratury.
Za onet:
Autorem billboardu jest dr Maciej
Śmietański, chirurg (pracuje w
Polsce, i na Ukrainie, gdzie szkoli
tamtejszych specjalistów), ale od
ponad 20 lat także artysta. Dzisiaj wydał on oświadczenie, które
zamieścił w mediach społecznościowych: „Chcę rozważnej polityki państwa budującej pozycję w
świecie. Plakat mówi, że czasem
pożyteczne stwory w dobrej intencji coś psują, bo nie rozważyły, co z tego może być. Przed tym
przestrzegam” - to jeden z jego
fragmentów.
A w rozmowie z Onetem dopowiada: - Nie mogłem dzisiaj spo-

tkać się z tymi osobami, które
mnie krytykują. Byłem w pracy.
Ale oglądałem w internecie ich
przekaz. I naprawdę wierzę, że są
to ludzie, którzy kochają Polskę.
Że są to patrioci. Ale ja też jestem
patriotą, tylko patriotyzmu nie
widzę pod hasłem „Bóg, Honor,
Ojczyzna”, a pod takimi wartościami jak wolność, równość, braterstwo i praca.
- Oni mówią, że patriotyzm to
walka, że wciąż musimy walczyć.
Ale Polska od 200 lat nie wygrała żadnej wojny dzięki swojej sile
militarnej czy dyplomacji. Jeżeli nasz naród przetrwał, to tylko
dzięki sztuce i kulturze – mówi
dr Śmietański, który nie ukrywa,
że nie podobają mu się działania
obecnego rządu np. w kwestii polityki historycznej. Jako przykład
wymienia tutaj ustawę o IPN.
Foto: Piotr Olejarczyk / Onet

Odeszli na Wieczna Wartę
2 kwietnia 2018r., po długiej i ciężkiej chorobie
odszedł na wieczną wartę

Zenon LEŚNIEWSKI
Żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej II/50 ps. „Gałązka” .
Przeszedł cały szlak bojowy 27 WDP AK od Wołynia przez Polesie na
Lubelszczyznę, lasy Parczewskie, Ostrów Lubelski, Lubartów ,Kozłówkę po
Skrobów pod Lublinem gdzie 25 lipca 1944roku sowieci w podstępny sposób
rozbroili Dywizję.
Cześć jego pamięci.
Redakcja Kresowego Serwisu Informacyjnego

12 kwietnia 2018r., przeżywszy 97 lat
odszedł na wieczną wartę

Henryk GAWRYJOŁEK
Żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej I/50 pp ps. „Tyran” .
Cześć jego pamięci.
Redakcja Kresowego Serwisu Informacyjnego

W czasie promocji zaproszeni goście otrzymają egzemplarz książki,
a jeżeli sobie życzą z dedykacją autorską.
W czasie promocji wystąpi zespół
„Chawira” z piosenką lwowską w
aranżacji Karola Wróblewskiego,
prezesa fundacji „Ocalenia Kultury
Kresowej”.
Utwór w prezentacji Wojciecha Habeli i własnej.
Wydanie pierwsze poematu ukazało się w maju 2000 r. Otrzymałem
wówczas historyczne już dzisiaj
podziękowanie od Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof.
Lecha Kaczyńskiego. Za poemat
zostałem uhonorowany przez ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem Komisji Edukacji Narodowej
Drugie wydanie poematu - poszerzone - wydawnictwo „Penelopa” w
Warszawie - kwiecień 2018 r.
Termin i miejsce promocji:
- 14 maja 2018 r. godz. 18 Klub
Dziennikarzy „Pod Gruszką” ul.
Szczepańska 1 w Krakowie.
Wstęp bezpłatny.

Nie ma zgody aby Związek Ukraińców
w Polsce organizował za publiczne
pieniądze imprezy na 100 - lecie
Niepodległości RP
Andrzej Zapałowski
25 kwietnia razem z kolegami z zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota
Samorządowa Doliny Sanu” złożyliśmy do Urzędu Miasta w Przemyślu swoje uwagi na temat oferty Związku Ukraińców w Polsce
oddziału przemyskiego. Polecamy
zapoznać się z ich treścią:
W związku z Ofertą Związku
Ukraińców w Polsce Oddział w
Przemyślu złożoną w trybie art. 19a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.
U. z 2018r., poz. 450) na realizację
zadania publicznego pn. 100 Lat
Niepodległości RP i praw człowieka – od Wilsona, Daszyńskiego
do WATCH DOCS i w związku z
zamiarem jednostki samorządu terytorialnego zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem
otwartego konkursu ofert, w myśl
art. 19a ust. 3 i 4 ustawy zgłaszamy
uwagi do tejże oferty.
Pragniemy na wstępie zwrócić
uwagę, na fakt iż działalność organizacji jaką jest ZUwP budzi wiele
kontrowersji. Pomimo apeli nigdy
nie potępiła zbrodniczej działalności OUN i jej zbrojnego ramienia
UPA, a prezes tegoż stowarzysze-

nia w debacie
telewizyjnej
odpowiadając
na pytanie księdza
Isakowicza zaprzeczył
ludobójstwu
na
Wołyniu.
Organizacja ta
jest wydawcą
miesięcznika
„Nasze Słowo”
i portalu prostir.
pl, w których
znajdziemy wiele antypolskich
odniesień i słów
krytyki wobec
władz Rzeczpospolitej jak
również samorządu Przemyśla
i jego włodarza
Roberta Chomy. Natomiast
naszym stowarzyszeniom niejednokrotnie zarzucano działalność antyukraińską
i agenturalność na rzecz Moskwy.
Słów krytyki nie szczędzili wobec
wojewódzkich i państwowych instytucji takich jak Centrum Kulturalne w Przemyślu czy rzeszowski

oddział IPN.
Całość na: https://dachnowicz.
blogspot.com/2018/04/nie-ma-zgody-aby-zwiazek-ukraincow-w.html
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Zaproszenie na Uroczystości Maj 2018 r., miesiącem
Polskiej Samoobrony na
Marwice 2018
Ryszard Laudański

Redakcja

Wołyniu

dokończenie ze strony 1

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu, Koło w Marwicach, k/
Gorzowa Wlkp.- zaprasza na
coroczne uroczystości w Kościele p.w. Narodzenia NMP
w Marwicach - poświęcone pamięci pomordowanym
Naszym Braciom i Siostrom
przez nacjonalistów ukraińskich spod znaku OUN-UPA.
W tym roku przypada 75 lat
od okrutnego ludobójstwa popełnionego na naszych Rodakach. Jest to również 15 rocznica odsłonięcia Marwickiego
Pomnika symbolu gehenny
pomordowanych Polaków a w
szczególności Tych z Parafii
Kąty, gmina Szumsk, powiat
Krzemieniec.
Uroczystości odbędą się w następującej kolejności :
Msza Św., w intencji ludobójstwa popełnionego przez
nacjonalistów
ukraińskich,
odbędzie się w Kościele Marwickim pw. Narodzenia NMP

w dniu 6 maja 2018 r. o godz.
godz. 12.30./Poczty Sztandarowe

na przez Księdza Proboszcza
Jarosława Zagozdę. Po modlitwie odśpiewanie Roty.

o godz.12.00/

Po uroczystościach - poczęstunek w sali sołeckiej /w pobliżu marwickiego kościoła/.

W kościele, po Mszy Św.,
młodzież z Zespołu Szkół w
Baczynie, w montażu słowno-muzycznym przybliży tragiczne losy Huty Pieniackiej.
W uroczystościach udział będzie brała Pani Małgorzata
Gośniewska-Kola, Prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka.
Po prezentacji młodzieży,
również w kościele, wystąpi
chór ”Cantare” z wiązanką
pieśni lwowskich.
Następnie przed Pomnikiem
Marwickim,
po
złożeniu
kwiatów, wspólny śpiew hymnu Rzeczypospolitej.
Po hymnie zostaną wygłoszone okolicznościowe referaty /
goście honorowi i przedstawiciel Koła SUOZUN/.
Następnie wspólna modlitwa
przed pomnikiem, prowadzo-

Jak co roku we Mszy Św.
udział biorą weterani i stowarzyszenia kresowe
z Gorzowa Wlkp. wraz z
pocztami
sztandarowymi,
harcerze, jak również grupa
rekonstrukcyjno-historyczna
Wojska Polskiego z Lubiszyna.
Uroczystości odbywają się
pod patronatem Pana Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka.
Przewodniczący
SUOZUN
Koło w Marwicach Ryszard
Laudański,
Marwice 26/1, 66-432 Baczyna, tel.: 696 567 232
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
Wsparcie budowy Pomnika Wołyńskiego w
Lublinie
Fundacja Niepodległości, 20-75 Lublin,
ul Bohaterów Monte Cassino 53
Nr. konta

34 1540 1144 2015 6416 4838 0001
Z dopiskiem: Na cele statutowe Fundacji
OBELISK WOŁYŃSKI

W dużym uproszczeniu można
by powiedzieć, że polscy mieszkańcy Wołynia wobec zbliżającej się nieuchronnie „fali
zbrodni OUN- UPA”, zostali
sami bez żadnej pomocy, sami
się organizowali, sami zbroili i
sami rozpoczęli walkę w obronie wszystkiego co polskie. Na
pierwsze masowe zbrodnie, Polskie Państwo Podziemne, mimo
depesz nie zareagowało, a nawet
zbagatelizowało prezentowane
fakty. To „poprawność polityczna”: nie drażnić Ukraińców,
nie prowokować sowietów a
nade wszystko nie narażać się
Anglikom, spowodowała, że odmówiono jakiejkolwiek pomocy
spontanicznie tworzącym się
placówkom samoobrony polskiej. Henryk Cybulski komendant samoobrony Przebraża opisując sytuację po latach napisał:
Dla polskiej ludności wiejskiej,
która nie decydowała się porzucić swych gospodarstw, pozostawało jedyne wyjście: organizować samoobronę i poszukiwać
sojuszników, gdyż siły własne,
choćby i w pełni zmobilizowane,
nie wystarczały dla ratowania życia przed wrogim żywiołem nacjonalistycznym. W dziesiątkach
wsi rozwinął się samorzutnie
ruch samoobrony rozpaczliwej,
prymitywnej, nie mającej właściwie perspektyw na przetrwanie, bo pozbawionej koniecznego
minimum broni i amunicji.. Na
przełomie kwietnia i maja 1943
r., władze PPP zdecydowały się
włączyć w ten spontaniczny ruch
ochrony polskiej ludności Wołynia.. Komenda Główna AK zdała sobie sprawę, że cel główny
czyli plan akcji „Burza” będzie
nie możliwy do zrealizowania,
jeżeli UPA wyrżnie wszystkich
Polaków a ci którzy nawet się
uratują zostaną wywiezieni przez
Niemców na roboty przymusowe.
Właśnie w maju 1843 r. powstało 56 samoobron, gdy w skali
całego roku było ich 128. Polskie
Państwo Podziemne próbowało
włączyć się w ten spontaniczny
ruch samoobrony za późno i zbyt
opieszale. Na 3400 polskich
miejscowości jedynie w 128 powstały samoobrony. To dlatego
straty osobowe były wielkie, ale
były by jeszcze większe gdyby
nie męstwo i wola walki kilkunastu ośrodków samoobrony, dających schronienie tysiącom uciekinierów spod upowskich toporów.
Rybcza, Przebraże, Pańska
Dolina, Zasmyki, Bielin, Stara
Huta, Rożyszcze i wiele innych
zapisały się złotymi zgłoskami
w naszej narodowej historii. W
75 rocznicę ich powstania i walk
niestety jedynie potomkowie
obrońców o tym pamiętają i to na
ich wniosek ogłaszamy Maj 2018
r., miesiącem Samoobrony Polskiej na Wołyniu. Znów powtarza się sytuacja z „poprawnością

polityczną” nie pozwalającą państwu polskiemu na godne obchody rocznic wydarzeń związanych
z tragiczną historią stosunków
polsko- ukraińskich. Owszem
w 2009 r. prawdopodobnie na
wniosek ludowców : Sejm RP
złożył hołd (...) członkom Armii
Krajowej, Samoobrony Kresowej
i Batalionów Chłopskich, którzy
podjęli dramatyczną walkę w
obronie polskiej ludności cywilnej… (z uchwały Sejmu z dnia 15
lipca 2009) Składając ten hołd posłowie raczej nie wiele wiedzieli
o samoobronie kresowej, zresztą i dziś nic się nie zmieniło. W
roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości państwo zapomina o patriotach z Kresów
Wschodnich. Na Wołyniu I w
Małopolsce Wschodniej OUN-UPA mordowała Polaków, tylko dlatego że byli Polakami, że
w 1918 r. walczyli o ziemię swoich ojców, o niepodległość. W
bardzo wielu samoobronach byli
legioniści, ich potomkowie i potomkowie powstańców styczniowych, stąd pochodziło męstwo
i determinacja w walce o to co
polskie. W tym miejscu jeszcze
raz wypada zacytować Henryka
Cybulskiego: Dzieje tej samoobrony to jednocześnie świadectwo sprawności organizacyjnej,
dzielności, męstwa i odwagi
zwykłych ludzi, mieszkańców
zwykłej, przeciętnej polskiej wsi,
bo taką przecież było Przebraże.
Po latach więc chciałem złożyć
podziękowanie wszystkim, którzy dali liczne dowody ofiarności
i poświęcenia. Słowa moje nie
dotrą niestety do tych, którzy,
czuwając nad bezpieczeństwem
tysięcy bezbronnych kobiet i
dzieci, oddali, co najcenniejsze
– własne życie. Autor tych słów
już dawno nie żyje, jak większość
członków samoobrony, dlatego
obowiązek pamięci i przekazu
spoczywa na młodszym pokoleniu. Redakcja Kresowego Serwisu Informacyjnego będzie starała się przez pozostałe miesiące
tego roku publikować materiały
związane z Samoobroną Polską
na Wołyniu. Przebraże mimo, że
jest wspaniałym przykładem, to
jednak nie jedynym, chociaż ktokolwiek wypowiada się w tym
temacie to mówi, czy pisze głównie o tej miejscowości. Wszystko
dlatego, że napisano o Przebrażu
trzy książki a np. o Rybczy żadnej, chociaż ta placówka powstała i skutecznie broniła się
w tym samym czasie. W miarę
naszych możliwości przybliżymy naszym czytelnikom również
historie innych samoobron. Już
w tym numerze w dziale historia publikujemy artykuł : Rzecz
o powstaniu i walkach Polskiej
Samoobrony na Wołyniu 1943
-1944 . Zapraszamy również naszych czytelników do nadsyłania
posiadanych wspomnień
( z
szuflad i zakamarków rodzinnej
pamięci).
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Z prasy polonijnej
„Linie światła” w Łucku Janowa Dolina w gminie Kostopol
MONITOR WOŁYŃSKI
Łuck
odwiedził
Bogdan Zadura –
znany polski poeta
i prozaik, tłumacz,
krytyk
literacki,
redaktor
naczelny
miesięcznika
«Twórczość», laureat wielu nagród europejskich oraz jeden z największych
popularyzatorów literatury ukraińskiej
w Polsce.
18 kwietnia w Muzeum Łesi Ukrainki Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego w Łucku
Bogdan Zadura zaprezentował
antologię «Linie światła». Zawiera ona wybrane wiersze sześciu
poetów – Anny Marii Goławskiej,
Marka Danielkiewicza, Magdaleny Jankowskiej, Waldemara Michalskiego, Wacława Oszajcy oraz
Bohdana Zadury – w przekładach
na sześć języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, litewski,
węgierski i ukraiński). Antologia
poświęcona jest Lublinowi – każdy autor opowiada o nim na swój
sposób.
Bogdan Zadura, wspólnie z prowadzącą spotkanie, prezesem Zjednoczenia Artystycznego «stendaL»
Elwirą Jacutą, w trakcie prezentacji
urządzili swoistą improwizowa-

ną bitwę pomiędzy polską poezją,
czytaną przez Bogdana Zadurę oraz
przekładami na ukraiński, wygłaszanymi przez Elwirę Jacutę. Ostatni wiersz Bogdan Zadura przeczytał po ukraińsku.
Członkowie Klubu Polskiego w
Łucku przygotowali dla poety oraz
dla uczestników prezentacji niespodziankę – zarecytowali wiersze z
antologii «Linie światła».
W trakcie prezentacji Bogdan Zadura sypał żartami, dzięki czemu
panowała miła atmosfera i zanikała
bariera językowa między uczestnikami spotkania. Na zakończenie
Elwira Jacuta przypomniała zgromadzonym również o poetyckiej
książce Bohdana Zadury «Najgorsze za» w tłumaczeniu Andrija
Lubki.

Przysłowia
zawsze
prawdę powiedzą
MONITOR WOŁYŃSKI
«Przysłowia są mądrością
narodów». Któż z nas nie
słyszał i nie zna tej, wypowiadanej zawsze w trybie
oznajmującym oraz z powagą godną lepszej sprawy,
sentencji?
Gdzieś tam w zakamarkach
naszej świadomości mamy
zakodowane, że w przysłowiach i porzekadłach
zamknięta jest wszelka wiedza
tudzież doświadczenie jakiejś
nacji. I wielką głupotą byłoby z
tego almanachu nie skorzystać.
Wszak lepiej uczyć się z książek
niż na błędach, do tego własnych.
Zatem czego mogą dotyczyć owe
sentencje przekazywane z pokolenia na pokolenie? Właściwie
wszystkiego. Mogą odnosić się
do każdej sfery życia ludzkiego:
zdrowia, pogody, religii, miłości,
świąt i obyczajów, wad oraz zalet
istot ogólnie uważanych za żywe,

pieniędzy, wreszcie tak zwanego
codziennego życia. Nie sposób
więc pominąć milczeniem dość
prostych pytań: Ile jest prawdy w
przysłowiach? Dlaczego w ogóle
używamy przysłów? Odpowiedź,
może dość banalna lub zbyt
uproszczona, nasuwa się sama:
bo uogólniają rzeczywistość, ponieważ wykorzystujemy je jako
narzędzia do zrozumienia i przyswojenia świata, ponieważ traktujemy porzekadła tak troszkę, jak
wszystkowiedzącą wróżkę, która
zawsze prawdę ci powie.

MONITOR WOŁYŃSKI
Umiłowanemu, emerytowanemu
Ks. Biskupowi Marcjanowi Trofimiakowi, byłemu Ordynariuszowi
Łuckiemu, ten fotoreportaż ofiaruję. Ks. Biskup wyprzedził swoje
czasy, Jego nauczanie będzie zrozumiałe dla następnych pokoleń.
Kiedy w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek 1943 r. banderowcy wspomagani przez okolicznych chłopów atakowali i palili
Janową Dolinę, w Hucie Stepańskiej oddalonej w linii prostej o 25
kilometrów, ludzie z przerażeniem
obserwowali łunę pożaru. W tę noc
w Janowej Dolinie zginęło ponad
600 osób. Dane mi było rozmawiać
z kilkoma osobami, cudem Bożym,
ocalonymi z tego mordu.
Kiedy pod koniec lipca Niemcy
wycofywali się ze Stepania, zabrali ze sobą do Janowej Doliny
ocalonych Polaków. Po przybyciu
umieścili Ich w domach, które się
nie spaliły. Pani Maria Rosa z Mielnicy, ur. w 1929 r., zamieszkała z
rodziną właśnie w takim domu.
Ucieszyli się widokiem – dom był
zupełnie nienaruszony. W piwnicy
jednak było pełno zaschniętej krwi,
którą widzi w koszmarach nocnych
do dziś. Nie dało rady tam miesz-

kać, czuć było śmierć.
Pomnik na zbiorowej mogile w
miejscu spalonej kaplicy, wzniesiono staraniem i kosztem Wołyniaków. Kiedy przybyli oni, żeby
go poświęcić w 1998 r., to zorganizowane formacje postbanderowców nie pozwoliły zbliżyć się do
pomnika Polakom ani miejscowym
Ukraińcom, którzy tłumnie szli na
tę uroczystość. Poświęcenie się nie
odbyło.
W 2011 r. mieliśmy zamiar po-

święcić krzyż na miejscu kościoła
w Stepaniu. Tam jednak współcześni postbanderowcy zorganizowali wiec, a pozwolenie na odbycie
poświęcenia uzależnili od złożenia
uszanowania przez Polaków banderowskiemu pomnikowi. Wtedy
udaliśmy się do Janowej Doliny
i tam odprawiona została Msza
Święta i Panahyda oraz opóźnione
o 13 lat poświęcenie. Bp Marcjan
Trofimiak powiedział wówczas:
«Był to zamysł Boży».

W Łucku odbyły się eliminacje
miejskie Konkursu Recytatorskiego
im. Juliusza Słowackiego
MONITOR WOŁYŃSKI
20 kwietnia w Gimnazjum nr 4
im. Modesta Lewickiego w Łucku odbyły się eliminacje miejskie
Konkursu Recytatorskiego im.
Juliusza Słowackiego, polskiego
poety związanego z Krzemieńcem. W konkursie wzięło udział
30 uczniów. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach: 9–13
lat oraz 14–18 lat.
Konkurs otworzyli: Prezes Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polonistów im. Gabrieli
Zapolskiej w Łucku Switłana Zinczuk, Konsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Marek Zapór
oraz Wicedyrektor Gimnazjum nr
4 Natalia Husak.
Występy uczniów oceniało Jury
w składzie: Julia Wasejko – docent Katedry Filologii Słowiańskiej Wschodnioeuropejskiego
Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki,
Wiesław Pisarski – nauczyciel
ORPEG, Switłana Zinczuk – nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum nr 4, Olena Trubnikowa
– kierownik miejskiego zjednoczenia nauczycieli języka polskiego, nauczyciel języka polskiego w

Szkole Ogólnokształcącej numer
1, Wita Buhajewa – nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum nr
21 im. Mychajła Krawczuka.
Przed występem uczestnicy konkursu obejrzeli film «Animowana
historia Polski», a zaraz potem
Jury przesłuchało najpierw pierwszą grupę (14 osób) i zaraz potem drugą grupę uczestników (16
osób).
Najlepsi w kategorii młodszej: I

miejsce – Iwan Werbowecki, II
miejsce – Ulana Herasymczuk i
Sołomija Powstiana, III miejsce
– Ewa Remba, Kateryna Nechodiuk, Tetiana Prydalna i Anna Litwińczuk.
Zwycięzcy w kategorii starszej:
I miejsce – Daryna Kucharuk, II
miejsce – Marharyta Jermejczuk,
III miejsce – Iryna Bondar, Aleksandra Safatiuk, Nazar Saczuk i
Oleh Iszczuk.
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Samoobrony,
ostoje
polskości
na
Wołyniu
Redakcja
W tym roku ukazała się następna
książka Marka A. Koprowskiego poświęcona w dalszym ciągu
losom polskich mieszkańców z
Wołynia w latach 1943-1945.

Pozycja ta wpisuje się w 75
rocznicę zbrodni ukraińskich i
75 rocznicę powstania i walk samoobrony polskiej na Wołyniu.
Bardzo interesujące jest wprowadzenie w temat samego wydawcy, godne polecenia i prezentacji
co czynimy poniżej za: http://
replika.eu/ksiegarnia/mordwolyniu-zbrodnie-ukrainskieswietle-relacji-dokumentowtom-2/
Pełna historia tragedii wołyńskiej ‒ kolejna odsłona
Niniejsza książka opowiada o
ostojach polskości podczas rzezi wołyńskiej ‒ największych
ośrodkach samoobrony. Tworzone ad hoc stały się azylem dla Polaków starających się uchronić
przed wyrżnięciem. Ukraińscy
nacjonaliści skazali ich bowiem
na eksterminację. Na dowód autor przytacza opisy ukraińskich
zbrodni, które rozszalały się na
Wołyniu i które zmusiły Polaków do utworzenia samoobrony
w miastach. Nie wszyscy zdołali
się w nich schronić. Ci, którym
się to udało, stali się świadkami
zwyrodniałych mordów. Ukraińcy nie chcieli pozostawiać
świadków, dlatego też z zaciekłością atakowali miasta. Nie
zrezygnowali nawet wówczas,
gdy ziemia drżała już od wystrzałów armat, zwiastując nadejście Sowietów.
Książka omawia działalność samoobrony w Pańskiej Dolinie,
zorganizowanej przez działaczy
ruchu ludowego, która odpierała
ataki sił ukraińskich aż do nadejścia Sowietów. Nie miał tego
szczęścia Mizocz. Jego mieszkańcy, po zaciekłej obronie, musieli pod eskortą wycofać się do
Dubna.
Ataki odparła samoobrona w
Dederkałach i Ostrogu. Obroniła się pobliska Witoldówka.
Nie dali się wyrżnąć mieszkańcy
Rybcza. Banderowcy, nie chcąc
podejmować walki z dobrze
uzbrojoną załogą, udali się do
Wiśniowca, gdzie w klasztorze
Karmelitów wyrżnęli kilkuset
Polaków.
Częściowo wypełniła zadanie
samoobrona w Hucie Stepańskiej. Poniosła ciężkie straty i z
braku amunicji musiała – wraz z
ochranianą ludnością – wycofać
się. Duży sukces, porównywalny
ze Zbarażem, osiągnęła samoobrona polska w rejonie Zasłucza.
Na północno-wschodnim Wołyniu sytuacja była jeszcze
bardziej skomplikowana. Tu-

taj Polacy, broniąc się przed
Ukraińcami, musieli balansować między Niemcami a silnymi zgrupowaniami partyzantki
sowieckiej. Ich dowódcy nie
ukrywali, że traktują Wołyń jako
część Związku Radzieckiego.
Jakikolwiek sojusz i współpraca
mogły mieć tylko charakter czasowy i taktyczny.

Autor poświęca tej sprawie dużo
uwagi, cytując sowieckie dokumenty, szyfrówki i rozkazy. Podobnie jak w pierwszym tomie,
przywołuje unikatowe dokumenty ukraińskie oraz relacje, wspomnienia i pamiętniki świadków,
którzy na własne oczy widzieli
tamte wydarzenia.
Wydawca udostępnił
fragment:

również

W listopadzie 1942 r. dwadzieścia kilometrów od Dubna we
wsi Werba, leżącej przy drodze
do Lwowa, banderowcy zamordowali kierownika szkoły wraz z
całą rodziną. Ten bestialski mord
zapoczątkował falę zbrodni. Początkowo, jak wspomina Cybulski: Na razie mordowano wybiórczo – nauczycieli, kolonistów
przybyłych z centralnej Polski,
inteligentów i zaangażowanych
działaczy. Każdej nocy widać
było łuny pożarów, po czym
przychodziły wiadomości, które
wsie, kogo i gdzie wyrżnięto czy
spalono. Ludność, której udało
się ujść z życiem, uciekała do
miast, do Dubna, Łucka, Młynowa i innych, gdzie szukano możliwości zahaczenia się i przeżycia u znajomych czy krewnych,
lub w innych dostępnych pomieszczeniach. Wszyscy polscy
nauczyciele uciekli do miast,
niektórych ukraińscy działacze,
popi i inni starali się nakłonić do
pozostania na swoim stanowisku, zapewniając, że nic im się
nie stanie. Mieszkańcy Pańskiej
Doliny zaczęli się starać o broń
i przygotowywać swoje gospodarstwa do obrony. Zaleciliśmy
innym i sami robiliśmy w swoich gospodarstwach podziemne
bunkry z tunelem do mieszkania
lub innych budynków. Pierwsi
i na dużą skalę do takiej pracy
przystąpili Kozłowscy, pod kierownictwem najstarszego brata
Alberta. Obok ich murowanego
domu była też murowana piwnica, z której do mieszkania wykopali wygodny korytarz. Oprócz
tego z piwnicy kręty tunel łączył
się z obszernym, z zamaskowanymi otworami strzelniczymi,
dużym bunkrem. Wykonanie takiej pracy było nie lada sztuką.
Po pierwszym banderowskim
napadzie założyliśmy tu centrum
placówki. Żeby się nie zdradzić
przed ciekawskimi Ukraińcami
(zachodzili czasem) i różnego
rodzaju władzami, prace wykonywano tylko nocą. Ziemię
z wykopów ukrywano i masko-

wano. Wszystkie obronne czynności musieliśmy przyspieszać,
bo spodziewaliśmy się napadu z
dnia na dzień. Obserwowaliśmy
conocne łuny pożarów. Zostały
spalone prawie wszystkie polskie osiedla i wsie wokół nas.
Otrzymaliśmy od zaufanych
Ukraińców wiadomość, ze banderowcy już koncentrują siły
na Pańską Dolinę. Konspiracja
zaczęła się tworzyć w Pańskiej
Dolinie w 1942 r. Wtedy to do
drzwi Antoniego Cybulskiego
zapukał Zygmunt Rumel, udający domokrążcę sprzedającego
kamienie do zapalniczek. Cybulski go nie poznał, ale Rumel
powołał się na znane mu osoby
i poinformował go, ze został
skierowany przez Delegaturę
Rządu RP na Kraj i przez Zarząd
Główny Stronnictwa Ludowego
z Warszawy. Poinformował Cybulskiego, że w związku z sytuacją, która wynikła na Wołyniu,
władze podziemne zdecydowały,
żeby zorganizować działalność
konspiracyjną, powołać tu ad-

ministrację cywilną, założyć samoobronę, ogólnie zająć się zahamowaniem banderowskiej fali
terroru. Rumel, jak wspomina
Cybulski, liczył, że wielu zdrowo myślących Ukraińców też
weźmie udział w uświadamianiu
nas i powstrzyma swoich ziomków przed rozpętaniem terroru.
Cybulski złożył przysięgę, przyjął pseudonim „Oliwa” od rodowego nazwiska matki. Otrzymał
też do wiadomości i służbowego
użytku hasła i kontakty do komórek organizacyjnych w powiecie
Dubno. Bazując na dotychczasowych kontaktach, Cybulski zaczął budować zręby konspiracji
nie tylko w Pańskiej Dolinie, ale
i w całym powiecie. Jego pierwszym pomocnikiem był Albert
Kozłowski, który przyjął pseudonim „Jastrząb”. Wraz z nim
Cybulski ustalił trzypunktowy
program działania: W celu podtrzymania ducha do przetrwania prowadzić będziemy bardzo
szeroką pracę uświadamiającą o
walce całego narodu, teraz już

łącznie z nami i że nie jesteśmy
już samotni. Temu miały służyć
otrzymywane gazetki. Na dalszym etapie – zorganizowane
przez Polaków, mieszkających
w mieście, pomocy dla mieszkańców wsi. Pomoc ta miała
polegać na wyszukiwaniu pomieszczeń, zameldowywaniu,
wyszukiwaniu pracy i w ogóle, w zaaklimatyzowaniu się w
tych przymusowych warunkach
w środowisku miejskim. 2) Do
zaprzysiężenia i wciągnięcia do
pracy w konspiracji mogą być
werbowani ludzie pewni z charakteru, o znanym obliczu patriotycznym, bez jakichkolwiek
odchyleń, mogących doprowadzić do zdrady, należy przed
wtajemniczeniem
przeprowadzić dokładnie rozeznanie otoczenia werbowanego, jego kontakty, jego morale i osobowość.
3) Przyjęliśmy system trójkowy.
Żadnych spisów imiennych nie
wolno sporządzać, posługiwać
się wyłącznie pseudonimami.
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3 MAJA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
PANNY KRÓLOWEJ POLSKI.
JASNA GÓRA - KOŚCIÓŁ I PAŃSTWO TO DUSZA I
CIAŁO.
Aleksander Szumański
3 Maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do
ważnych wydarzeń z historii
Polski: Obrony Jasnej Góry
przed Szwedami w 1655 roku,
ślubów króla Jana Kazimierza
- powierzenia Królestwa Królowej Korony Polskiej Matki
Bożej, a także do uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Uroczystość została ustanowiona na prośbę biskupów polskich
po odzyskaniu niepodległości po
I Wojnie Światowej. Oficjalnie
święto obchodzone jest od 1923
roku. W 1920 roku zatwierdził
je dla Kościoła w Polsce papież
Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 roku święto
zostało podniesione do rangi
uroczystości.
Święto wyraża wiarę narodu w
szczególną opiekę Bożą, jakiej
Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi.
Jej kult jako Królowej Polski
jest bardzo stary. Przykładem
może być „Bogurodzica”, najstarsza polska pieśń religijna,
która przez wieki pełniła rolę
narodowego hymnu.
W czasie najazdu szwedzkiego,
1 kwietnia 1656 r. w katedrze
lwowskiej, przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, król Jan Kazimierz złożył
uroczyste Śluby, w których m.in.
zobowiązywał się szerzyć cześć
Maryi, wystarać się u papieża o
pozwolenie na obchodzenie Jej
święta jako Królowej Korony
Polskiej, a także zająć się losem
chłopów i zaprowadzić w państwie sprawiedliwość społeczną.
Temu uroczystemu wydarzeniu
towarzyszyło odśpiewanie litanii
do Najświętszej Panny. Nuncjusz
apostolski dodał do tej modlitwy
wezwanie „Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”, które
zgromadzeni biskupi i senatorowie trzykrotnie powtórzyli.
Szczególne związanie kultu Maryi, Królowej Korony Polskiej, z
Jasną Górą nastąpiło 8 września
1717 roku, kiedy to dokonano
koronacji jasnogórskiego obrazu,
co uznano za koronację Maryi na
Królową Polski.
Wezwanie „Królowo Polski” zostało na stałe wpisane do litanii
loretańskiej w 1908 roku, kiedy
zezwolił na to papież Pius X. W
tym samym roku ustanowił on też
święto Królowej Polski dla diecezji lwowskiej.
Po uzyskaniu niepodległości
przez Polskę biskupi zwrócili się
do Stolicy Apostolskiej z prośbą
rozszerzenia tego święta na cały
kraj. Jako datę zaproponowano

dzień 3 maja, na
pamiątkę pierwszej
polskiej
Konstytucji, która realizowała
część ślubowań
króla Jana Kazimierza. Święto
zatwierdzone
zostało oficjalnie w 1920 roku
przez
papieża
Benedykta XV.
W 300. rocznicę
królewskich ślubów, nową ich
wersję opracował przebywający wówczas w
miejscu internowania Prymas
Polski kard. Stefan Wyszyński.
Jasnogórskie
Śluby Narodu po uwolnieniu
Prymasa - złożył
uroczyście na Jasnej Górze Episkopat Polski 26 sierpnia 1956
roku w uroczystość Matki Boskiej
Częstochowskiej w obecności miliona wiernych. 10 lat później, 3
maja 1966 roku, tam właśnie odbyły się centralne uroczystości
milenijne chrztu Polski. Dokonano wówczas aktu zawierzenia
Matce Bożej i powierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne
1000 lat.
Dokładnie dzisiaj mijają 52 lata
od wypowiedzenia na Jasnej Górze Milenijnego Aktu Oddania
Polski w Macierzyńską Niewolę
Miłości za Wolność Kościoła w
Polsce i na świecie.
ZAWIERZYLIŚMY
BOŻEJ

MATCE

3 maja 1966 roku na Jasnej Górze Episkopat Polski dokonał
aktu oddania naszego narodu w
macierzyńską niewolę Maryi za
wolność Kościoła w Polsce i na
świecie.
Milenijny akt oddania prymas
Polski Stefan kard. Wyszyński
nazwał w liście dziękczynnym do
papieża Pawła VI aktem konsekracji. Za rok obchodzić będziemy 53. rocznicę tego wydarzenia
Oddanie narodu polskiego w macierzyńską niewolę Matce Bożej
stanowiło centralny punkt obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski.
Do Sacrum Poloniae Millennium
przygotowywała Polaków Wielka
Nowenna – dziewięcioletni program duszpasterski. Każdy rok
nowenny miał swoje hasło, które
wierni realizowali. Etap przygotowań był długi ze względu na
doniosłość wydarzenia.

Czym jest akt podpisany przez
biskupów na Jasnej Górze 3 maja
1966 roku? To oddanie Polaków
i wszystkiego, co Polskę stanowi,
w macierzyńską niewolę Maryi.
W dokumencie określone zostały
dwa cele tego oddania: ubezpieczenie Kościoła świętego na drugie tysiąclecie chrześcijaństwa i
przekazanie nienaruszonej wiary
kolejnym pokoleniom Polaków.
Najlepiej można było to uczynić
w dłoniach Matki Najświętszej,
której opieki naród nasz nieustannie w swoich dziejach doświadczał i znajduje sie w stałej potrzebie.
Do aktu oddania komentarz teologiczno-duszpasterski
napisał
abp Karol Wojtyła. Prymas Wyszyński w jednym z przemówień
podkreślał przekonanie Metropolity Krakowskiego, że oddanie w
macierzyńską niewolę Maryi to
czyn heroiczny, który nie polega
na efektownych dokonaniach, tylko na ogromie zawierzenia Matce
Najświętszej.
PAWEŁ VI UCZCIŁ SACRUM
POLONIAE MILLENIUM
Smutna była dla Księdza Prymasa informacja, że na obchody Tysiąclecia Chrztu Polski nie mógł
przybyć Ojciec Święty Paweł VI.
Władze PRL nie wyraziły zgody
na jego przyjazd. Papież ustanowił wówczas kard. Stefana Wyszyńskiego swoim legatem, a o
pragnieniu przyjazdu na Jasną
Górę wiele razy mówił i pisał:
„Bardzo żałujemy, że nie możemy spełnić życzeń świętej hierarchii i wiernych, którzy prosili,
byśmy się udali w pielgrzymce
do przesławnej świątyni Matki

Bożej Jasnogórskiej. Mimo to nie
będziemy od was oddaleni (…).
W przyszłym miesiącu, maju, zamierzamy uroczyście obchodzić
w Rzymie Millennium Polski
wiernej”. I rzeczywiście tak było.
Ojciec Święty Paweł VI obecny
był już na uroczystości Polonii
włoskiej, inaugurującej obchody Tysiąclecia Chrztu Polski 13
stycznia 1966 roku. Podczas centralnych uroczystości Tysiąclecia
we Włoszech, 15 maja 1966 roku,
Papież odprawił dla pielgrzymów
Mszę św. w Bazylice św. Piotra.
Następnego dnia „L’Osservatore Romano” na pierwszej stronie
umieściło obszerny artykuł o tej
uroczystości, w którym przytoczono słowa Ojca Świętego, nawet te wypowiedziane po polsku:
„(…) Wybiega nade wszystko
nasza myśl ku Pani Częstochowskiej, aby otaczała nieustającą
opieką ziemię, Kościół i Naród
polski”.
W liście apostolskim napisanym
z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski
papież Paweł VI podał głębokie
uzasadnienie aktu milenijnego:
„Gorąco pragniecie, aby ta jubileuszowa uroczystość Tysiąclecia
stała się dla Was jakby nowym
chrztem (…) z wielkim wzruszeniem składamy nasze modlitwy
za Was u stóp Chrystusowych
(…) oto złożyliście siebie w ofierze na wzór mistycznego całopalenia, aby odnowa wypracowana
przez Sobór powszechny dla Kościoła i świata doprowadziła do
pomyślnych wyników i w całej
pełni je osiągnęła”.
MATKA BOSKA NIEPOKALANA -11 LISTOPADA ŚWIĘTO KRÓLOWEJ POLSKI

Jedenasty listopada
To Twoje Królowo Święto,
Na Tronie Polski zasiadasz
Bo jesteś w Niebo wzięta.
Bo Najjaśniejsza jest z Tobą
Jak Ty z Najjaśniejszą Królowo,
Dzisiaj jest Twoje Święto
Naród na zawsze z Twą wolą.
Syna swego wybłagasz
By nas wysłuchał prosimy,
Obdarz nas suwerennością,
Ciebie i Boga chwalimy.
Pamiętaj o swych bohaterach
Co krew za Ojczyznę oddali
Oni u Stóp Twych są z nami
Zmiłuj się Matko nad nami.
Panno Najświętsza Królowo
Co w Ostrej świecisz Bramie
I Jasnej bronisz Częstochowy
Tam Twego Syna ramię.
W tym Dniu jedynym w roku
Błogosław Swoją Stolicę
O polskim Lwowie pamiętaj
On w Twoim Królestwie ma
lice.
Aleksander Szumański 11 listopada 2017 r.
Źródła:
http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/
art,18489,3-maja-uroczystosc-nmp-krolowej-polski.html
http://centrumzawierzenia.jasnagora.pl/akt-milenijny-sluby-jasnogorskie/
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Nr 1/73 kwartalnika ZNAD WILII z Wilna
Romuald Mieczkowski
to 160 stron fascynującej i różnorodnej, fachowo podanej lektury.
Polecam m.in.w numerze:

MÓJ KĄT EUROPY
Felieton redaktora naczelnego
Nasze niepodległości nawiązujący do 100. rocznic ich odzyskania w Polsce i na Litwie, osobistego stosunku do nich, a także
kwestii dokonywania wyborów
sprzed wieku, co do przyszłości
państwowej, stąd mowa m.in. o
Polakach, zwolennikach niepodległości Litwy.
ZNAD DNIEPRU
Korespondent własny w Kijowie, Maciej Mieczkowski, pisze
z Ukrainy, tym razem też o nietypowych miejscach rozrywki,
tudzież gastronomicznej, choćby
o pójściu na drinka do ...psychiatryka.
KAWIARNIA
LITERACKA
WOLNOŚĆ NIEJEDNO MA
IMIĘ. PRZEZ ĆWIERĆ STULECIA BYŁY „MAJE NAD WILIĄ”
Znajdziemy tu opis Jubileuszowego XXV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU POEZJI, tym razem z udziałem ok.
50 uczestników z wielu krajów
świata, od Australii, po Amerykę i Europę, w tym czołowych
pisarzy polskich na czele z Wiesławem Myśliwskim; muzyków
i aktorów, m.in. Joanny Moro,
Stanisława Soyki, Jana Maksimowicza; z wyprawą śladami
niepodległości i marszałka Józefa
Piłsudskiego na Litwie; z galowym koncertem w Pałacu Balińskich w Jaszunach; konferencją o
różnych drogach do niepodległości i polsko-litewskimi spotkaniami literackimi, premierą filmu
o „wileńskim Wojaczku” - Sławomirze Worotyńskim.
Dokładny program zostanie
wkrótce upowszechniony. Proszę
śledzić te wydarzenia!
Do zagadnień literackich nawiązuje esej prof. Mieczysława Jackiewicza o Edwardzie Witoldzie
Żeligowskim pt. Polski przyjeciej Tarasa Szewczenki Znajdziemy tu też prezentację ciekawej
książki Podwileńskie bajanie dra
Józefa Szostakowskiego, który
zebrał opowieści o pochodzeniu
nazw tych miejscowości.
Tytuł prezentacji:
Wieść gminna.
Artykuł Andrzeja Koteckiego
Dziedzictwo i pamięć Kresów
Wschodnich opowiada o działalności Muzeum Niepodległości
w Warszawie w zakresie troski
o ocalenie zbiorów dzieł sztuki,
archiwaliów, materiałów fotograficznych pochodzących z dawnych Kresów.
W przedrukowanym z „Kurjera
Wileńskiego” z 1936 roku artykułu Józefa Dubickiego Kaliś pisali... Jurja mowa jest o dawnym
obrzędzie białoruskim na terenie
Wileńszczyzny, znanym u Litwinów jako Jurgine.
Leonard Drożdżewicz nawiązuje
do Rajmunda Kalickiego, zno-

wuż do „Maja nad Wilią”, jak też
do dróg miłosierdzia wileńskiego
na Białostoćczyźnie Z DOLINY
LOSOŚNY
w Kawiarni Literackiej z cyklu
„Opowieści morskie” drokowana
jest kolejna opowieść, autora rodem z Wileńszczyzny, Grzegorza
Żukowskiego pt. Paganini.
W numerze zainicjowano ważny
cykl OPOWIEŚCI O OCALENIU
Tym razem drukowane są dwie
kroniki z ocalenia autorstwa Romualda Mieczkowskiego:
o szczęśliwym uratowaniu przez
jego dziadków Marii i Stanisława
Pietrowskich rodziny żydowskiej
Gołąbów pt. Amerykańskie spinki ojca oraz Życie za lejkę. Gdzie
jest Musia Bursztajn?
o uratowaniu młodej Żydówki
przez wileńskiego fotografa Wilhelma Skarżyńskiego.
Ważnym tematem jest holocaust,
podjętym przez prof. Mieczysława Jackiewicza:
Getto i eksterminacja Żydów w
Wilnie
Z zakresu historii, jak zwykle, fachowo i z lekkością podany jest
esej prof. Władysława Zajewskiego
Appeasement w sprawie Polski
na kongresie wiedeńskim.
KRESOWE LOSY
Tadeusz Pardej podaje spisaną
przez siebie historię Czesława
Balkiewicza z Trok, człowieka
trudnego losu i schorowanego,
któremu władze zabroniły w czasach sojalizmu wyjazdu do siostry w Polsce.
SŁYNNI RODACY
Polecamy artykuł Marii Duszki
o sławnym biochemiku polskim,
spokrewnionym z Katarzyną
Markiewicz, uczestniczką jednego z „Majów nad Wilią”.
Marceli Nencki - stypendysta
Nobla
PONADTO:
Poczet twórców literatury wileńskiej zawiera ich notki od XVI
wieku do 1945 roku (odcinek 21,
litera P).
LISTEM i MAILEM. POCZTA
REDAKCYJNA
LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA
NA MIESIĄC.
WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE. STATYSTYKA I RANKINGI. POLACY NA LITWIE,
LITWINI W POLSCE. A TAKŻE
INNE DZIAŁY.
Nigdzie Państwo nie znajdą tak
pełnej kroniki relacji polsko-litewskich, z przedstawieniem
wydarzeń z udziałem Polaków
na Litwie i Litwinów w Polsce,
działalności odrębnych placówek
(np. Instytutu Polskiego w Wilnie, Litewskiego Centrum Kultury w Warszawie, Domu Kultury
Polskiej i in.). Sygnalizowane są
ważniejsze nagrody i nobilitacje,
nowości wydawnicze. Są to informacje szczególnie przydatne
dla zainteresowanych regionem
badaczy, studentów, ludzi stąd
pochodzących.

***
Czasopismo jest bogato ilustrowne, w kolorowej wklejce tym razem są prezentowane zdjęcia z
wiosennego Wilna.
ZNAD WILII w Wilnie
w ksiegarniach ELEPHAS (w
Domu Kultury Polskiej, Naugarduko 76), AKADEMINE KNYGA (Universiteto 4), KATALIKU
PASAULIS (Pl.Katedralny).
W Polsce i w Warszawie:
W salonikach-kioskach RUCHu,w Domu Spotkań z Historią (Karowa 20), w księgarni im. B. Prusa (Krakowskie Przedmieście 7).
Czasopismo wysyłamy pocztą.
Zamówić można mailem lub telefonicznie:
48 508764030 (w Polsce) i 370
68469052 (na Litwie) Informacja o naszych działaniach na
www:facebook.com/znadwilii,
znadwiliiwilno.lt
Przypominam, że można zamówić numery archiwalne, roczniki
, wydawnictwa z serii Biblioteka
Znad Wilii:
Zenowiusz Ponarski, Przyjaciel
Litwy i ptaków. Wokół Oskara Miłosza, Biblioteka Znad
Wilii (dalej: BZW) 6, Wilno
2017,ISBN 978-9986-532-08-8,
s.196
W latach 2012-2015 drukowana w odcinkach w „Znad Wilii”,
rozbudowana – o „dziwnym
krewnym” noblisty, znanym poecie – już francuskim z wyboru,
mistyku, który nieoczekiwanie
został rzecznikiem interesów odradzającej się Litwy w Paryżu.
O człowieku dość skomplikowanego pochodzenia, z rodowodem herbowym na terenie WKL.
Ukazująca zawiłość stosunków
wzajemnych pomiędzy Litwinami i Polakami, próby ułożenia
racjonalnych relacji z ówczesnymi i jakże aktywnymi społecznie mniejszościami narodowymi
Wilna, z całym spektrum myśli
i działalności Żydów, Białorusinów, Rosjan, Tatarów czy Karaimów – z tragicznym finałem
podstępnych rozgrywek Rosji
Sowieckiej oraz Niemiec faszystowskich – w obliczu Apokalipsy, która zawisła złowieszczą
chmurą i niebawem miała się dopełnić. Stąd autor sporo miejsca
poświęcił m.in. prof. Marianowi
Zdziechowskiemu, całej plejadzie myślicieli tamtego okresu, w
tym rosyjskich, prawosławnych.
Z nutką mistycyzmu i tego, co
przeminęło.
Tomasz Snarski, Werblista, BZW
5,
Wyd. Znad Wilii, Wilno 2016,
s.40, ISBN 978-9986-532-07-1
Werblista to tytuł tomiku poetyckiego Tomasza Snarskiego, urodzonego w 1985 roku w Gdańsku, w rodzinie o wileńskich
korzeniach. Prawnika, piszącego
wiersze. W dodatku działającego
na forum europejskim na rzecz
praw językowych Polaków na
Litwie. W zeszłym w roku został laureatem konkursu „Polacy
Wielu Kultur”, organizowanego
właśnie przez redakcję kwartalnika „Znad Wilii” – za tekst pt.
Wilno moich marzeń. Wydanie
Werblisty w serii jest nagrodą w
tym konkursie. Tomasz Snarski
tomik zadedykował swej Babci

Basi, której zawdzięcza Wilno.
Na pewno o nim, jako poecie,
usłyszymy nieraz.
-----------Romuald Mieczkowski, Na litewskim paszporcie, BZW(4),
Wyd. Znad Wilii, Wilno 2011, s.
160, ISBN 978-9986-532-06-4
W 5 rozdziałach: Canaletto maluję Wilno; Pytanie o korzenie; Pokochać Warszawę; Białe i czarne
oraz Dwa miody. Stron 160.
Na planie pierwszym są kwestie
tożsamości, spuścizny dziejowej,
szukania ojczyzny przez tych,
których dzisiejsze uwarunkowania usiłują odciąć od wielowiekowych korzeni. Z echami WKL,
które kształtowało charakter Wilna. Z szukaniem odpowiedzi na
pytanie: co dziś oznacza pisać po
polsku na Litwie i gdziekolwiek
bądź poza Polską.
W wydaniu 28 fotografii Wilna.
------Przenieść Wilno do serca. Portret
Miasta
Biblioteka Znad Wilii nr 2, Wilno
2009, ISBN 978-9986-532-05-7
Poezja Polaków (z Wilna, Polski
i na emigracji), Litwinów, Białorusinów, Tatara, Rosjanina, Czecha i Estończyka tworzy unikalny
Portret Miasta z najpiękniejszymi wierszami 50 autorów. Są to
m.in.: Ihar Babkou, Tadeusz Chabrowski, Leszek Długosz, Vytautas Landsbergis, Marcelijus Martinaitis, Henryk Mażul, Zianon
Paźniak, Wojciech Piotrowicz,
Alicja Rybałko, Ramute Skucaite, Józef Szostakowski, Tomas
Venclova, Sławomir Worotyński.
W opracowaniu zamieszczono
oddzielne wklejki z 24 fotografiami Wilna.
------------------Romuald Mieczkowski, Nikt nie
woła,BZW 2, Wilno 2007, ISNB
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82 wiersze ukazują Wilno, widziane przez Polaka, mocno
związanego z tym Miastem. Dostrzega on złożoność nieodwracalnych zmian, stara się uzmysłowić sens wielkich i małych,
straconych i pozyskanych Ojczyzn. Wilno w tych wierszach
bywa zawsze, nawet gdy mowa
jest o czymś innym. To widzenie
świata dopełniają fotogramy autorstwa poety, którymi szkicuje
Miasto, potraktowane jako otoczka zawartych przeżyć.
-----------------Romuald Mieczkowski, Objazdowe kino i inne opowiadania
wileńskie, BZW 1, Wilno 2007,
ISBN 978-9986-532-03-31
Literatury o Wilnie i Wileńszczyźnie powstało niemało. Cieszyła się ona sympatią przed
wojną, istniała w ocenzurowaniu
w PRLu, temat podejmowano na
emigracji. Po wojnie w większości opisywała wojenną gehennę,
życie na obczyźnie. A co działo
się na terenach na Wschodzie, na
których pozostali Polacy? Świadectw takich niewiele. Szczególnie, jeśli chodzi o dokonania,
tworzone przez naocznych świadków. Niektóre moje opowiadania
obrazują trudny świat człowieka,
wychowanego w polskiej tradycji, ale żyjącego w twardych
sowieckich realiach. Zdarzenia, mimo fabuły literackiej, są
rodzajem dokumentu, bowiem
ludzie noszą swe prawdziwe nazwiska. To hołd, który oddałem
rodzinie, krewnym. Dzięki jednemu opowiadaniu moi dziadkowie
Piotrowscy pośmiertnie zostali
upamiętnieni za uratowanie podczas wojny rodziny żydowskiej.
Jest to próba przypomnienia o
nas, Polakach na Wileńszczyźnie.
W książce zawarłem drogie dla
mnie zdjęcia z archiwum rodzinnego (RM).
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„Sztuka dla sztuki”
Bandera. Faszyzm,
Dla kogo znowelizowano
ustawę o IPN?
ludobójstwo, kult.
Andrzej Łukawski
Życie i mit ukraińskiego
nacjonalisty
Trwają spory o to, czy z Art. 55a.
nowelizacji ustawy:
1. Kto publicznie i wbrew faktom
przypisuje Narodowi Polskiemu
lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III
Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w art. 6 Karty
Międzynarodowego Trybunału
Wojskowego załączonej do Porozumienia międzynarodowego
w przedmiocie ścigania i karania
głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. poz.
367), lub za inne przestępstwa
stanowiące zbrodnie przeciwko
pokojowi, ludzkości lub zbrodnie
wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność
rzeczywistych sprawców tych
zbrodni, podlega grzywnie lub
karze pozbawienia wolności do
lat trzech. Wyrok jest podawany
do publicznej wiadomości.”
jasno i precyzyjnie wynika penalizacja za używanie określenia
„polskie obozy śmierci”.
Nie jest to dość czytelnie sprecyzowane w noweli i tylko kwestią
czasu jest kiedy to określenie po
raz enty pojawi się w międzynarodowej przestrzeni medialnej.

Redakcja

„Bandera. Faszyzm, ludobójstwo, kult. Życie i mit ukraińskiego nacjonalisty” to pierwsza naukowa biografia Stepana
Bandery i pierwsze dogłębne
studium jego kultu. Książka
oparta jest na długoletnich i
obszernych badaniach w kilkudziesięciu archiwach całego
świata. Napisana jest w sposób
krytyczny, ale też ciekawy i
wciągający. Grzegorz Rossoliński-Liebe osadza biografię
Bandery w kontekście faszyzmu europejskiego, Holokaustu i działalności Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów.
Książka rzuca światło na szereg najciemniejszych momentów współczesnej historii
ukraińskiej i ukazuje powiązania między historią ukraińską,
żydowską, polską, rosyjską,
niemiecką i radziecką. Jednym
z najciekawszych elementów
monografii jest analiza narodzin kultu Bandery w latach
30. XX wieku i przestudiowanie jego złożonej i pełnej niespodziewanych przemian ewolucji, aż do końca pierwszego
dziesięciolecia tego wieku.
Publikacje Grzegorza Rossolińskiego-Liebe są od dawna znane na Ukrainie. Fakt,
że umieszcza on dzieje OUN
i UPA w kontekście historii
faszyzmu europejskiego, wywołał tam gorącą dyskusję
wśród historyków i publicystów, przez co książka do dziś
nie została przetłumaczona na
język ukraiński (...) Jeśli ktoś
chciałby się dowiedzieć, jak
wyglądałaby monografia będąca „ukraińską” analogią prac
Jana Tomasza Grossa albo Jana
Grabowskiego, powinien koniecznie sięgnąć po książkę
Rossolińskiego-Liebe.
Grzegorz Motyka, Instytut Studiów Politycznych PAN
Ta fascynująca monografia
oparta na solidnych badaniach
prezentuje całościowe ujęcie
kariery politycznej ukraińskiego nacjonalisty Stepana Ban-

Chwilowo wycisza się medialna wrzawa rozpętana m.in przez
izraelską dyplomację a sprawa
Art. 55a nowelizacji „spadła” z
pierwszych stron mainstreamowych mediów.

dery oraz kultu, jakim zaczęto
otaczać jego osobę. Jest to podstawowa lektura dla wszystkich zainteresowanych historią
Ukrainy i Europy Wschodniej
w XX wieku.
Antony Polonsky, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

im Foundation, United States
Holocaust Memorial Museum,
Fritz-Thyssen-Stiftung i Fondation pour la Mémoire de la
Shoah. Autor licznych publikacji dotyczących historii faszyzmu, Holokaustu, nacjonalizmu i antysemityzmu.

Grzegorz
Rossoliński-Liebe
- historyk, pracujący na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim (Freie Universität Berlin). Studiował na Europejskim
Uniwersytecie Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą zaś doktorat obronił na Uniwersytecie Hamburskim (Universität
Hamburg). Był stypendystą
The Harry Frank Guggenhe-
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Nowelizacja ustawy o IPN dotyczy też ludobójstwa na Wołyniu i
Małopolski Wschodniej.
W ustawie z dnia 18 grudnia
1998 r. o Instytucie Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz.
1575 oraz z 2018 r. poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1:
a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
a) popełnionych na osobach
narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od dnia 8
listopada 1917 r. do dnia 31 lipca
1990 r.:
– zbrodni nazistowskich,
– zbrodni komunistycznych,
– zbrodni ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich
formacji kolaborujących z Trze-

cią Rzeszą Niemiecką,
– innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne,”,
b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w
brzmieniu:
„2a) ochronę dobrego imienia
Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego;”;
2) po art. 2 dodaje się art. 2a w
brzmieniu:
„Art. 2a. Zbrodniami ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą
Niemiecką, w rozumieniu ustawy, są czyny popełnione przez
ukraińskich nacjonalistów w latach 1925–1950, polegające na
stosowaniu przemocy, terroru
lub innych form naruszania
praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności. Zbrodnią ukraińskich nacjonalistów i
członków ukraińskich formacji
kolaborujących z Trzecią Rzeszą
Niemiecką jest również udział
w eksterminacji ludności żydowskiej oraz ludobójstwie na obywatelach II Rzeczypospolitej na
terenach Wołynia i Małopolski
Wschodniej.”
W 28 dniu obowiązywania ustawy, Adam Jaroczyński z Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ
wnosi o 6 miesięczną karę dla
rozlepiającego andybanderowskie wlepki Roberta D. z Olsztyna. Ten sam prokurator jednak nie
widzi nic złego w promowaniu
elementarza „Bandera i ja” albo
w promowaniu banderowskiej
symboliki w szkole w Górowie
Iławieckim. W kwietni skazujący
wyrok 6 miesięcy prac publicznych zostaje ogłoszony w olsztyńskim sądzie.
25 kwietnia, przedstawiciele
patriotycznych środowisk protestowali pod skandalicznym
billboardu w Gdańsku (strona
1) więc stawiam pytanie: „Dla
kogo znowelizowano ustawę o
IPN?” W obu zaprezentowanych
przykładach nowelizacja ustawy
o IPN NIE DZIAŁA a nie są to
odosobnione przypadki. Bezczelność probanderowskich środowis
w Polsce powala z nóg bo jak
można ubiegać się przez te środowiska środków finansowych -jak
np.w Przemyślu- na wrogą Polsce
działalność.
W moim przekonaniu ta nowelizacja jest tylko „sztuką dla sztuki”.

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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Zapomniany rozdział
polskiej historii
- Polska Samoobrona
Wołynia
Redakcja
W 1943 r. kiedy obok zagrożenia ze strony niemieckiego okupanta, pojawiła się „fala zbrodni
OUN- UPA”, Wołyniacy niestety musieli liczyć tylko na własne
siły. Komendant AK ( zgodnie
z zaleceniem rządu w Londynie)
stał na stanowisku, że: Udział Sił
Zbrojnych w Kraju w organizowaniu samoobrony oraz jej bojowe nastawienie musi być ograniczone, gdyż nie mogę wszczynać
powszechnej walki równej powstaniu i stracić z oczu głównego, późniejszego zadania. ( Akcja
„Burza”- red) Nie mam też do dyspozycji dostatecznego uzbrojenia
ani amunicji. Mieszkańcy Wołynia zaczęli sami się organizować,
spontanicznie powoływać do życia placówki i bazy samoobrony.
Ich powołanie to „ostatnią” linia
obrony ludności cywilnej przed
okrutną śmiercią z rąk „rezunów”
z OUN.. Mimo, że temat ten jest
stosunkowo dobrze zbadany, do
dziś nie ma dobrego opracowa-

nia obejmującego w całości zagadnienie powstania i walk samoobrony. Warto wspomnieć, że
już za czasów PRL-U ukazały się
pierwsze książki, Józefa Sobiesiaka i Henryka Cybulskiego poświęcone samoobronie Przebraża.
Kilka lat temu ponownie temat
Przebraża powrócił w książce
Władysława Filara. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że nie
była to jedyna samoobrona Wołynia, chociaż znacząca. Wystarczy
tu wspomnieć chociażby o samoobronie Rybczy , która również
zaliczała się do pierwszych,
powstałych już w marcu 1943 r..
Placówka ta oparła się atakom
UPA bez pomocy oddziałów
partyzanckich AK, których w
pow. Krzemieniec nie było.
Dotrwała do tzw. „wyzwolenia”
niepokonana. Takich przykładów
jest znacznie więcej. Niestety w
75 rocznicę powstania i walk
Polskiej Samoobrony Wołynia,
jakoś cicho w ty temacie. Pań-

stwo polskie zaangażowane w
przygotowanie obchodów setnej
rocznicy odzyskania niepodległości Polski, zapomina o patriotach
z Kresów Wschodnich. Dlatego
godne odnotowania jest wydanie przez wydawnictwo „Polska
Walcząca – Historia Polskiego
Państwa Podziemnego”, książki ( tom 42) zatytułowanej : „
Samoobrona na Wołyniu i 27
Dywizja Piechoty Armii krajowej”. Mimo, że objętość jest
skromna, to jednak istotny w
tym wszystkim jest sygnał, że
jednak tli się iskierka pamięci o
tym czynie Polaków z Wołynia.
Wydawca zaprasza do poznania
niezwykłej historii ludzi pełnych
odwagi i pogardy śmierci, którzy
walczyli, często w beznadziejnej
walce, o dobro dla nich najwyższe – Niepodległą Polskę. W tym
miejscu warto wspomnieć, że w
tej 60-cio tomowej kolekcji prezentowany jest fenomen polskiego państwa podziemnego. Każdy

2 maja -Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej
Redakcja

JAK POWSTAŁ DZIEŃ FLAGI
RP za http://dzienflagi.org/jakpowstal.html
Polski naród chcąc oddać należyte honory fladze polskiej za jej
wiekowe przewodnictwo, zaczął
szukać sposobu na jej uhonorowanie.
Oburzony brakiem szacunku do Flagi Polskiej były poseł
Edward Płonka, chcąc oddać
należyte honory fladze postanowił zawalczyć o to, aby dzień 2
maja był dniem czczącym zasługi flagi polskiej dla narodu.
Skąd się wziął ten pomysł? W
jednym z wywiadów były poseł
Edward Płonka odpowiada na to
pytanie:
„Mieszkałem przez wiele lat w
Szwecji, gdzie Dzień Flagi jest
świętem państwowym. Tam
bardzo szanuje się barwy narodowe, przed domami znajdują
się maszty, na które Szwedzi
wyciągają flagi. Nikogo to nie
dziwi, a wręcz przeciwnie – flaga jest codziennym elementem
życia, zupełnie inaczej niż u
nas. Bardzo mi się to podobało
– wspomina Edward Płonka. Dopiero po latach, gdy zostałem
posłem, powróciła idea zrehabilitowania polskiej flagi, nadania
jej szczególnej rangi. I tak na-

rodził się pomysł ustanowienia
Dnia Flagi” – mówi były poseł.
Dzień Flagi Polskiej jest jednym
z najmłodszych świąt państwowych.
To właśnie Edward Płonka wykazał inicjatywę i przy aprobacie ówczesnego marszałka
Donalda Tuska z redaktorem
Andrzejem Zaporowskim przygotowali ogólny kształt ustawy o
fladze już w styczniu 2003 roku.
Droga do przyjęcia ustawy przez
Sejm okazała się długa i żmudna. Jak sobie przypomina poseł
Płonka, który należał do opozycyjnego klubu rządzącej wówczas
SLD ,trzeba było przekonywać do
jego pomysłu dużą część posłów i
przeprowadzić wiele konsultacji z
heraldykami i weksylologami na
temat flagi oraz pozostałych symboli narodowych.
Po przegłosowaniu przez Sejm
RP w styczniu 2004 roku, 397a głosami dnia 2-go maja, jako
Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej, Senat wniósł poprawkę zmieniającą Dzień Flagi na
Dzień Orła Białego. Poseł z Żywca musiał znów bardzo aktywnie
pracować aby Sejm odrzucił senacką poprawkę, uruchamiajac
wszystkich zwolenników Dnia

Flagi. Pomocne okazały się ulotki
dostarczane przez pana Bogdana
Rodziewicza, popierające ideę
ustanowienia Dnia Flagi.Wielkim
zwolennikiem tego pomysłu był
także Senator Robert Smoktunowicz, do którego poseł Płonka napisał poniższy list:
„Patrząc na flagę państwową
dociekliwy umysł widzi nie tylko
flagę,lecz samo państwo i niezależnie od jego symboli i insygniów widzi na fladzę przede
wszystkim formę rządów, pryncypia, prawdy i historię narodu,
który ją używa”.
Henry Ward Beecher

tom dostarcza najważniejszych
informacji na temat ruchu niepodległościowego, czynu zbrojnego,
najważniejszych postaci i bohaterów tamtym czasów. Całość zilu-
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strowano fotografiami ze zbiorów
Muzeum Wojska Polskiego w
Warszawie, Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.
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WSPÓŁCZESNY
NACJONALIZM
UKRAIŃSKI
Aleksander Szumański
Rozważania wokół książki Dmytro Doncowa „Nacjonalizm”.
Nasi południowo-wschodni sąsiedzi „uraczyli” nas zbezczeszczeniem lwowskiego pomnika
wystawionego na Wzgórzach
Wuleckich we Lwowie, miejscu
stracenia 4 lipca 1941 roku przez
batalion ukraińsko-hitlerowski
Nachtigall (Słowiki) profesorów
lwowskich wyższych uczelni , w
czym brali udział również nacjonaliści ukraińscy spod znaku OUN - UPA. Umieszczony
tam napis namalowany czerwoną farbą: „smiert Lacham”
nie pozostawia żadnych wątpliwości. Najbardziej jednak bulwersujące są wydarzenia, kiedy
to prezydent Ukrainy Wiktor
Juszczenko został odznaczony
doktoratem honoris causa przez
Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Przyczyną oburzenia i różnorakich demonstracji grupowych i
indywidualnych stał się fakt, iż
Juszczenko dawał wielokrotnie wyraz swoim daleko idącym
sympatiom dla ukraińskiego
szowinistycznego nacjonalizmu
o charakterze faszystowskim
spod znaku OUN-UPA. Korzystał równocześnie z poparcia
organizacji odwołujących się do
faszyzmu ukraińskiego.
Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko wydał dekret w sprawie
obchodów na szczeblu państwowym 65-lecia powstania UPA, a
jednym z punktów tego dokumentu jest „przyspieszenie sprawy budowy pomnika Romana
Szuchewycza (pseudonim „Taras Czuprynka”), dowódcy UPA
i wielkiego kata Polaków oraz
niszczyciela polskości. Również
we Lwowie w ramach obchodów
65-lecia UPA został odsłonięty
pomnik Stepana Bandery, szefa
„frakcji banderowskiej” Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, która stworzyła UPA - odpowiedzialną za ludobójstwo dokonane na ludności polskiej, żydowskiej, ormiańskiej, czeskiej,
a nawet i ukraińskiej, o innych
niż szowinistyczne poglądach
- na południowo-wschodnich
Kresach II Rzeczypospolitej.
Czy taki człowiek jak Juszczenko
zasługuje na tego rodzaju wyróżnienie jak doktorat honoris causa
KUL?
Odpowiedź jest niezwykle prosta.
Oczywiście nie. Przyznawanie mu
takich wyróżnień jest hańbą, demoralizacją narodu i zabijaniem
w nim instynktu samozachowawczego. Jest mieszaniem pojęć i robieniem ludziom w głowach wielkiego zamętu, który już przyniósł
negatywne skutki.
Aby lepiej zrozumieć powagę
sytuacji sięgnijmy po książkę
Dmytro Doncowa „Nacjonalizm”
- przetłumaczoną na język polski
przez dr. hab. Wiktora Poliszczuka
- podstawową pracę teoretyczną
głównego ideologa integralnego
nacjonalizmu ukraińskiego.
Jest to książka ważna. Jej waga
wydaje się tym większa, im bardziej energicznie dają o sobie znać

w życiu politycznym Ukrainy
wspomniane elementy skrajne i
wrogie Polsce i Polakom.
„Nacjonalizm” Doncowa powinien być dla nas w dalszym ciągu
poważnym ostrzeżeniem i dlatego
tekst ten warto znać. Powinien on
dotrzeć do świadomości możliwie najszerszych kręgów polskiej
opinii publicznej. Na książkę tę
będziemy patrzeć jako na istotny
dokument odzwierciedlający charakter radykalnego skrzydła ukraińskiej myśli politycznej, które
reprezentowała i właściwie nadal
reprezentuje Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i inne organizacje oraz środowiska poczuwające się do kontynuowania jej
tradycji niezależnie od aktualnej
nazwy. To właśnie one popierają
Juszczenkę i Petro Poroszenkę.
Nacjonalizm ukraiński okresu
międzywojennego wsławił się
na terenie II Rzeczypospolitej,
gdzie funkcjonował i rozwijał
swoją działalnością terrorystyczną, sabotażową oraz szpiegowską
wymierzoną przeciwko państwu
polskiemu i Polakom. W latach
II Wojny Światowej doprowadził
do krwawego ludobójstwa ludności polskiej zamieszkującej południowo-wschodnie województwa
II Rzeczypospolitej. Jego działalność kosztowała życie od ok. 200
tys. osób w ludobójstwie okrutnym (genocidum atrox).
Jest więc fenomenem, który musi
budzić zainteresowanie badaczy,
a powinien być także brany pod
uwagę z pełną powagą również i
przez polityków praktyków. Nacjonalizm ten, mimo tak wielu
zbrodni, które popełnił, jako teoria nie jest u nas bliżej znany. Na
taki stan rzeczy złożyło się wiele
czynników. Dlatego polskojęzyczne wydanie głównej pracy Doncowa jest świetną okazją, aby mu się
dokładnie przyjrzeć, konstatując
jego istotę, i wyciągnąć właściwe wnioski zarówno co do oceny
jego minionej działalności, jak i
perspektywicznych możliwości.
Jak napisał jeden z publicystów
paryskiej „Kultury”- gdy w latach
istnienia II RP chodziło o znaczną
część społeczeństwa ukraińskiego,
a zwłaszcza o młode pokolenie,
Doncow był niemal wyłącznym
władcą uczuć i myśli. Młodzi nacjonaliści z OUN widzieli w nim
przywódcę z powszechnej nominacji, ideologa o niewątpliwym
autorytecie, niemal narodowego
proroka.
Takie stwierdzenie nie powinno
już pozostawiać żadnej wątpliwości co do faktycznej roli Doncowa
w najnowszej historii Ukrainy i zamieszkujących wraz z Ukraińcami
te same ziemie Polaków. Ocenę
znaczenia jego doktryny uzupełnia wypowiedź, która wyszła spod
pióra najlepszego jak dotychczas
historyka ukraińskiego nacjonalizmu dr. hab. Wiktora Poliszczuka.
Stwierdził on, że „istnieje oczywista spójność miedzy doktryną
D. Doncowa, programowymi (i
innymi) uchwałami i postanowieniami OUN oraz praktyką ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego,

/ https://krytyka.com/en/community/blogs/euromaidan-revolution-between-political-right-and-left

poczynając od UWO [Ukraińska
Wojskowa Organizacja) - poprzez
OUN i na UPA kończąc.
Wróćmy jednak do czynników,
które zamazują właściwy obraz
nacjonalizmu ukraińskiego, nieraz nawet sugerując, iż jest on
zjawiskiem równorzędnym np.
w stosunku do nacjonalizmu polskiego. Jest ich co najmniej kilka. Już w latach rządów sanacji
obowiązywała doktryna, że Rosję
sowiecką można rozbić przy pomocy narodów zamieszkujących
w ZSRS, które jednak pragną niepodległości. Takim narodem mieli
być przede wszystkim Ukraińcy.
Dlatego też polityka w stosunku
do tej mniejszości w Polsce była
stosunkowo liberalna (tzw. eksperyment wołyński wojewody Henryka Józefskiego), a zakres swobód znaczny.
Doktryna sanacyjna poprzestawała na koncepcji państwowej asymilacji mniejszości narodowych,
wstrzymując się na tym polu przed
polityką typowo nacjonalistyczną, która sugeruje konieczność
wynaradawiania. Taka sytuacja
oznaczała możliwość działania
na obszarze II Rzeczypospolitej
różnych organizacji i osób związanych z ukraińskim nacjonalizmem, byleby tylko nie wchodziły
w konflikt z obowiązującym prawem i wykazywały się oficjalnie
lojalnością w stosunku do państwa polskiego. Z takiej sytuacji
korzystał i Doncow przebywający
na terenie Polski. Wydał on swój
„Nacjonalizm” po raz pierwszy w
Żółkwi leżącej nieopodal Lwowa.
Ponadto jego doktryna wyłożona
w tej książce miała charakter wyraźnie antyrosyjski, sugerując konieczność wyrwania narodu ukraińskiego z wszelkich wpływów
rosyjskich, nie tylko w sensie politycznym, ale także mentalnym oraz
kulturowym. Doncow walczył z
ukraińskim „prowansalstwem”,
rozumiejąc pod tym terminem
duchowe uzależnienie Ukraińców
od Rosji. Reprezentował więc tendencję wyrwania Ukrainy, i to pod
każdym względem, z orbity wpływów rosyjskich. Taka postawa nie
mogła być niemile widziana w
ówczesnej Polsce, która popierała
tzw. prometeizm, a również dzisiaj

jest praktykowana w naszym kraju. W latach II Rzeczypospolitej
uważano, iż nacjonalizm ukraiński da się skanalizować przeciwko Rosji sowieckiej, zyskując w
ten sposób wyraźny atut i nic nie
tracąc w zamian. Rachuby takie
okazały się całkowicie błędne.
Zauważano jedynie antyrosyjski i
polityczny aspekt problemu ukraińskiego. I tak, jak można sądzić,
myśli się dzisiaj! Tymczasem jest
jeszcze jeden ważny czynnik w całej sprawie.
Ukraina, jak stwierdził Zbigniew
Brzeziński, jako niepodległe państwo nie była wyśnionym ideałem
milionów jej mieszkańców. Była
pewnym kaprysem historii i „produktem” rozpadu ZSRS. Mieszkańcy południowej i wschodniej
Ukrainy jeśli nie są Rosjanami, to
zostali mocno zrusyfikowani. Inaczej jest na zachodzie kraju, który
do roku 1939 stanowił część Polski.
Tam nacjonaliści - kontynuatorzy
OUN posiadali zdolność „reanimacji” narodu i nadania mu z powrotem aktywnego charakteru po
latach rusyfikacji i sowietyzacji.
Są też oni wrogo nastawieni do
Polski, Polaków i Żydów, pielęgnując tradycję OUN i UPA oraz
liderów tych organizacji, którzy
z polskiego punktu widzenia są
przede wszystkim ludźmi odpowiedzialnymi za zbrodnie ludobójstwa popełnionego na Polakach w latach II Wojny Światowej
i zaraz po jej zakończeniu. O roli
ukraińskich nacjonalistów dla procesu owej „reanimacji” narodowej na Ukrainie tak pisał profesor
Włodzimierz Pawluczuk w swojej
książce poświęconej współczesnej
Ukrainie: „Nie byłoby jednak niepodległej Ukrainy, nie byłoby historii narodu ukraińskiego jako narodu politycznego, walczącego o
pełną niepodległość, gdyby nie nacjonalizm, gdyby nie UPA, gdyby
nie narodowy fanatyzm jednostek
opętanych szaleńczą ideą stworzenia z amorficznej „ruskiej” masy
bitnego, znaczącego dziejowo narodu. Los Ukrainy byłby podobny
do losu Białorusi. Jeśliby wykreślić z dziejów Ukrainy zawartość
ideową i działalność nacjonalistów, w tym przede wszystkim

UPA, to kultura i historia Ukrainy
nie zawiera treści, które by dawały szanse na legitymizację pełnej
niepodległości tego kraju. Dziewiętnastowieczni patrioci Ukrainy
(...) nic nie mówili o niepodległej
Ukrainie i - co więcej - nie myśleli
o tym. Ale nie myśleli o tym nawet
Hruszewski, Wynnyczenko, przywódcy Centralnej Rady Ukrainy
w 1917 roku, postulując jedynie
autonomię Ukrainy w ramach Rosji”.
Mając na uwadze powyższą konstatację, nie należy się dziwić, iż
walka wypowiedziana przez Doncowa ukraińskiemu „prowansalstwu”, tak wyraźnie uwydatniona
w jego „Nacjonalizmie”, musiała
być dobrze przyjmowana przez
wszystkich, którzy w silnej Rosji
widzieli największe zagrożenie.
Do nich należał również Jerzy Giedroyć. Będąc na jesieni 1939 roku
pracownikiem polskiej ambasady
w Bukareszcie, wydał Doncowowi
polski paszport, co uchroniło tego
ostatniego od trudnej sytuacji, jaka
powstała w momencie załamania
się II Rzeczypospolitej.
Spojrzenie na ukraiński nacjonalizm jedynie przez pryzmat jego
antyrosyjskiego ostrza przysłaniało możliwość dostrzegania innych jego aspektów. A były one
nie mniej ważne. Wśród nich na
pierwszy plan wysuwa się zawarta w „Nacjonalizmie” filozofia
człowieka i ściśle związana z nią
filozofia społeczna oraz cała zaprezentowana tam aksjologia stanowiąca rdzeń szowinistycznego
nacjonalizmu o skrajnym charakterze. Takiej aksjologii nie posiadał nigdy nacjonalizm polski w
żadnej ze swoich odmian i dlatego
próba stawiania znaku równości
pomiędzy nim a nacjonalizmem
ukraińskim stanowi albo wyraz
złej woli, albo ewidentnej ignorancji w dziedzinie wiedzy o doktrynach politycznych.
Doktryna nacjonalizmu ukraińskiego w takiej postaci, w jakiej
ujmował ją Doncow w swoim
„Nacjonalizmie” i w jakiej przyjęła się w OUN, wykazuje cechy
faszystowskie pokrewne niemieckiemu nazizmowi. Jej osnową jest
tzw. darwinizm społeczny (teoria
o nieuchronności walki wszyst-
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kich przeciwko wszystkim celem
utrzymania się na powierzchni życia, akceptująca taką wyniszczającą walkę jako środek do wyselekcjonowania najlepszych. Doktryna
taka jest zaprzeczeniem wszelkiego humanitaryzmu zarówno w
jego religijnym, jak i świeckim
wydaniu), a jedną z zasadniczych
funkcji umacnianie Ukraińców w
nienawiści do innych narodów.
Doktryna Doncowa pośrednio,
poprzez propagowanie wartości właściwych „darwinizmowi
społecznemu”, była przyczyną
ludobójstwa dokonanego na Polakach, chociaż sam Doncow, jako
mieszkaniec II Rzeczypospolitej,
bezpośrednio nie wypowiadał się
przeciwko nam.
PODSTAWOWE
ZASADY
IDEOLOGII OUN DONCOWA
NARODY
ZBYDLĘCONE
PRZEZ HUMANIZM
Według niego, naród - „nacja”,
stanowi osobny gatunek w przyrodzie. Nacje pozostają więc
między sobą w stanie nieustającej wojny, walcząc o miejsce
pod słońcem i prawo do istnienia. Innej dla nich alternatywy
Doncow nie przewiduje. Tak widziany przez tego ideologa świat
miał być światem wojen narodu
ukraińskiego ze wszystkimi o
przestrzeń, o panowanie i zniszczenie konkurentów i przeciwników.
W takim świecie naród - „nacja”, staje się wartością najwyższą, wyrastając ponad Boga i
wszystkie inne wartości szanowane przez cywilizowane narody. Hasłem, które propaguje Doncow, jest „Nacja ponad
wszystko”. Stosunki panujące
wewnątrz niej też miały być odbiciem świata zwierzęcego. Miała tam obowiązywać hierarchia,
na czele której stałby wódz o nieograniczonej władzy. Widzimy
tu wyraźnie strukturę właściwą
faszyzmowi i nazizmowi hitlerowskich Niemiec.
Wódz miałby do dyspozycji tzw.
mniejszość inicjatywną - kategorię
ludzi uznanych za lepszych wo-
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bec reszty narodu, który w swojej
masie był traktowany dość pogardliwie. Ta „mniejszość inicjatywna” miałaby prawo stosowania w
stosunku do reszty społeczeństwa
„twórczej przemocy”, co oznaczało zapowiedź zupełnego nieliczenia się przewodniej elity z opinią
społeczną i szerokiego stosowania
przymusu i represji. Taką praktykę
widzimy już w obrębie UPA, gdzie
terror w stosunku do jej członków
był na porządku dziennym. Ową
„mniejszością inicjatywną” była
OUN. Widzimy tu więc dyktaturę
jednej partii, która powinna zdynamizować i podporządkować sobie
masy, a opornych i sceptyków po
prostu usuwać lub nawet fizycznie
zlikwidować. Aktywizacja narodu
według Doncowa miałaby odbywać się zgodnie z pewnymi zasadami, które nazywał on „siłami
motorycznymi nacjonalizmu ukraińskiego”.
Na pierwszym miejscu ideolog
ten stawiał „wolę”. Uznawał ją
za czynnik decydujący o istnieniu narodu - „nacji”. W związku
z tym pisał: „Na tej woli (nie na
rozumie), na dogmacie (nie na
udowodnionej prawdzie) (...) musi
być zbudowana nasza narodowa
idea”.
Drugim czynnikiem dla Doncowa
była „siła”. Tu powoływał się na
Darwina, mówiąc: „Teoria Darwina tłumaczy postęp zwycięstwem
silniejszego nad słabszym w nieustannej walce o byt”.
„Przemoc” to kolejna siła motoryczna ukraińskiego nacjonalizmu. Doncow poucza swoich
czytelników, iż „bez przemocy i
żelaznej bezwzględności niczego w historii nie stworzono (...)
przemoc, żelazna bezwzględność
i wojna oto metody, przy pomocy
których wybrane narody szły drogą postępu”, i dodaje za Sorelem:
„przemoc to jedyny sposób, pozostający w dyspozycji (...) narodów
zbydlęconych przez humanizm”.
Doncow tak rozumie rolę nacjonalistycznej elity - „mniejszości
inicjatywnej”: „ustanawia swoją
prawdę, jedyną i nieomylną, młotem wbija tę wiarę i tę prawdę w
zbuntowane mózgi ogółu, bezlito-

śnie zwalczając niedowiarków”.
Tym samym wyklucza wszelki
pluralizm, zapowiadając reżim totalitarny.
„Ekspansja” jako siła motoryczna
nacjonalizmu ukraińskiego wynika z uznania narodu - „nacji”, za
gatunek w przyrodzie. Doncow
powołuje się tu na Woltera, według
którego, „pragnienie świetności
swego kraju oznacza pragnienie
nieszczęścia swoich sąsiadów”, i
dodaje od siebie: „ekspansji swego kraju wyrzeka się tylko ten, u
kogo całkowicie obumarło poczucie patriotyzmu. Prawo ekspansji
istniało, istnieje i istnieć będzie.
Absurdem jest ogólnoludzki punkt
widzenia w polityce”.
Doncow uznaje też Ukraińców, za
naród wybrany. Według jego słów
są oni „stworzeni z gliny, z jakiej
Pan Bóg tworzy narody wybrane”.
Niektórzy kwalifikują takie stwierdzenia jako przejaw rasizmu.
Kolejnymi siłami motorycznymi ukraińskiego nacjonalizmu są:
fanatyzm, bezwzględność i nienawiść. Według autora „Nacjonalizmu”, „fanatyk uznaje swoją
prawdę za objawioną, którą mają
przyjąć inni”. Stąd też płynie jego
agresywność i nietolerancyjność
w stosunku do innych poglądów.
Fanatyzm, jak twierdzi Doncow,
jest zbudowany nie na „cum” (za),
a na „contra” (przeciw).
Także amoralność zajmuje ważne
miejsce w katalogu cech ukraińskiego nacjonalizmu spod znaku
OUN. Celem „moralności” wyznawanej przez ten nacjonalizm
jest „silny człowiek”, a nie „człowiek w ogóle”. Walce o byt, którą
wyznają Doncow i jego uczniowie
jako naczelną zasadę, obce jest
moralne pojęcie sprawiedliwości
i miłości.
Według niego, tylko filistrzy oraz
ludzie z „obumarłym instynktem
życia” postępują moralnie i odrzucają wojnę, zabójstwa i przemoc.
W przyrodzie nie ma bowiem
humanizmu i sprawiedliwości.
Jest tylko siła (życie) i słabość
(śmierć).
Oto podane w największym skrócie podstawowe zasady ideologii
OUN wyłożone w głównej pracy

naczelnego ideologa ukraińskiego
nacjonalizmu Dmytro Doncowa
„Nacjonalizmie”. Jak widać, są
one bliskie hitlerowskiemu nazizmowi i co równie ważne, nadal
znajdują akceptację co najmniej
wśród części współczesnych
Ukraińców.
Takimi problemami dotychczas
w Polsce się nie zajmowano, poprzestając na stronie praktycznej
działalności ukraińskiego nacjonalizmu, i to dość często wyraźnie
reglamentowanej przez koniunkturę polityczną. Problematykę tę w
obszarze języka polskiego podjął
dopiero dr hab. Wiktor Poliszczuk
w serii swoich prac naukowych i
popularnonaukowych . Zagadnienia te wymagają spojrzenia interdyscyplinarnego, na które stać jest
tylko niektórych badaczy. Ponadto
koniunktura polityczna stwarza
różne trudności, które dla niektórych wydają się wystarczającą
zaporą, aby poniechać tej tematyki. Odpowiedzialni za zbrodnie
ludobójstwa okrutnego są obecnie
uznawani na zachodniej Ukrainie
za bohaterów. Otacza się tam kultem nawet takich zbrodniarzy jak
Roman Szuchewycz czy Roman
Kłaczkiwskyj. Głównemu przywódcy i inspiratorowi zbrodni Stepanowi Banderze buduje się panteony. Swojego pomnika doczekała się we Lwowie nawet dywizja
SS - Hałyczyna, której członkowie wymordowali setki polskich
mieszkańców Huty Pieniackiej,
Podkarmienia czy Palikowy. Jest
to chyba jedyny istniejący pomnik
w Europie wystawiony na chwałę
esesmanów! Na Ukrainie działają partie będące przedłużeniem
OUN, a jak podkreśla profesor
Włodzimierz Pawluczuk, nacjonalizm jako kierunek ideowy cieszy
się tam estymą.
Polskie wydanie „Nacjonalizmu”
Dmytro Doncowa powinno znacznie ułatwić odnośne studia nad
ukraińskim nacjonalizmem i jego
aksjologią oraz rozwiać niektóre wątpliwości. Kierunek ten, jak
zauważano już wyżej, bynajmniej
nie obumarł i nadal funkcjonuje na
Ukrainie, wypełniając tamtejszą
pustkę ideologiczną po zbankru-
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towanym komunizmie. „Nacjonalizm” Doncowa mówi nam, z kim
i z czym mamy do czynienia. Nie
zawiera on żadnych pierwiastków
humanistycznych ani w wydaniu
chrześcijańskim, ani laickim. Różni się też diametralnie od nacjonalizmu polskiego i od nacjonalizmów innych narodów, a w szczególności romańskich. Nacjonalizm
polski równoczesny ukraińskiemu
rozwijał się na tych samych ziemiach i opierał swoje zasady na
etyce katolickiej, zapowiadając w
drugiej połowie lat trzydziestych
XX wieku budowę Katolickiego
Państwa Polskiego Narodu.
Natomiast Doncow dyskredytował i wyśmiewał inne prądy występujące na Ukrainie, które mogły się legitymować pierwiastkami humanistycznymi. Zalecał też
ich odrzucenie. Tych wszystkich
aspektów nie brał pod uwagę Jerzy
Giedroyć, jak też przedwojenni
architekci polskiej polityki w stosunku do Ukraińców, którzy, jak
się wydaje, przede wszystkim widzieli tylko jej antyrosyjski aspekt.
Pomyłki te kosztowały bardzo
drogo.
Na koniec trzeba dodać, z myślą o sceptykach, nieszczerych
politykach oraz innych koniunkturalistach, że już przed II Wojną
Światową nie kto inny jak Ukrainiec greckokatolicki, biskup
Stanisławowa Grzegorz Chomyszyn, uznał nacjonalizm ukraiński w swoim wydanym w roku
1933 (także w języku polskim) i
dziś już zapomnianym tekście pt.
„Problem ukraiński” za „destruktywny”, a nawet „obłędny”, gdyż
prowadzący do „światopoglądu
pogańskiego” i „nienawiści”, i
odrzucał go stanowczo. Niestety, jego poglądy nie miały wielu
zwolenników wśród Ukraińców.
Szkoda też, że nie zauważali tego
niektórzy ówcześni polscy politycy oraz współcześni zwolennicy
poglądów Jerzego Giedroycia na
zagadnienia stosunków polsko-ukraińskich.
Źródła: https://www.rodaknet.
com/rp_art_4463_czytelnia_
upa.htm
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Ostatni żołnierz z Radowicz
Grzegorz Fijałka
Zenon Leśniewski urodził się 4
maja 1929roku w Radowiczach
Gmina Turzysk na Wołyniu. Był
jednym z siedmiorga dzieci Marcelego Leśniewskiego i Marianny
z domu Nadratowska. Miał niespełna 14 lat gdy Ukraińcy bestialsko zamordowali 10 kwietnia
1943 roku Ojca i dwóch starszych
braci Eugeniusza i Antoniego. Na
Zenona jako najstarszego mężczyznę w Rodzinie spadły obowiązki
prowadzenia gospodarki i utrzymania domu. Ojciec i starsi bracia
zapłacili życiem za organizację
konspiracji w okolicach Kowla.
Cała Rodzina Leśniewskich była
znana w całej okolicy ze swej patriotycznej postawy. W ich domu
7 lipca 1943 roku zatrzymał się
poeta por. Zygmunt Rumel i por.
Krzysztof Markiewicz emisariusze wołyńskiego delegata Rządu
RP, Kazimierza Banacha,na rozmowy z Ukraińcami w celu powstrzymania masowych mordów
na terenie powiatu .Zenon razem
ze starszymi siostrami pomagał
skompletować oficerskie mundury dla emisariuszy. Wyjeżdżający z Radowicz parlamentarzyści
ustalili, że jeżeli nie wrócą z rozmów , oznaczać będzie iż sytuacja

jest groźna i należy natychmiast
ewakuować się do Zasmyk. 13
lipca 1943r. wyruszył oddział z
Radowicz do Zasmyk osłaniając
kolumnę wozów z uciekinierami
z Radowicz. W tym oddziale znalazł się ZENON LEŚNIEWSKI
PSEUDONIM
‘GAŁĄZKA’
razem ze starszymi siostrami Antoniną ps.”Wierna” i Jadwigą ps.
„Kozaczek”. Wszyscy weszli w
skład zasmyckiej Samoobrony, a
następnie w skład 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK. Zenon
Leśniewski przeszedł cały szlak
bojowy 27 WDP AK od Wołynia
przez Polesie na Lubelszczyznę,
lasy Parczewskie, Ostrów Lubelski, Lubartów ,Kozłówkę po
Skrobów pod Lublinem gdzie 25
lipca 1944roku sowieci w podstępny sposób rozbroili Dywizję.
Następnie z grupą ok. 20 osób
udał się w kierunku Warszawy
by wziąć udział w powstaniu.
Dotarł do Otwocka bo dalej nie
można było przekroczyć linii
frontu. Dzięki kontaktom „Sokoła” dowódcy batalionu z podziemiem AK w Otwocku został Zenon umieszczony w domu opieki
dla dzieci poszukujących swoich
rodzin z zawieruchy wojennej,

/ Zenon Leśniewski z żoną Romaną zd. Herman i córkami Alicją i Niną

gdzie rozpoczął naukę. Zdał egzamin do gimnazjum. Po rocznym
okresie nauki dołączył do Rodziny, która z Wołynia dotarła do
Michalowa koło Szczebrzeszyna.
Stamtąd Rodzina Leśniewskich
udała się na ziemie zachodnie do
Trzebicza koło Drezdenka. Zenon

kontynuował naukę. Zrobił maturę a następnie ukończył studia rolnicze we Wrocławiu .Na studiach
poznał Romanę z domu Herman, z
którą przeżył w związku małżeńskim 65 lat. Z tego małżeństwa
urodziły się dwie córki: Alicja i
Nina, które obdarzyły rodziców 4

wnuczkami i wnukami a następnie urodziło się 2 prawnucząt.
Zenon Leśniewski zmarł 2. 04.
2018 r. Został pochowany 5. 04.
2018 r. na cmentarzu przy ulicy
Dusznickiej w Kłodzku.

Rzecz o powstaniu i walkach Polskiej
Samoobrony na Wołyniu 1943 -1944

Bogusław Szarwiło
Mało kto pamięta, bo mało o tym
się mówi i pisze, o Samoobronie
Polskiej która w 1943 r. odegrała niebagatelną rolę w obronie
życia ludności cywilnej zamieszkałej w jednym z największych
województw kresowych. W tym
miejscu należy powiedzieć, że po
zajęciu Wołynia przez Niemców
w 1941 r. nie u od razu dało się
dobrze zorganizować konspiracji i tym samym stworzyć oddziałów partyzanckich. Dopiero
sierpniu 1942 r. , kiedy Komenda
Główna AK wydzieliła okręg wołyński z Obszaru nr 3 (Lwów) i
podporządkowała go bezpośrednio sobie pojawiła się szansa na
odbudowę siatki konspiracyjnej
zlikwidowanej podczas okupacji sowieckiej 1939-1941.. We
wrześniu 1942 r. komendantem
okręgu mianowano płk Kazimierza Bąbińskiego ps. „Luboń”.
Okręgowym Delegatem Rządu został Kazimierz Banach ps.
„Jan Linowski”, który przybył na
Wołyń 21 listopada 1942 r. Wołyń i Polacy tam mieszkający nie
byli przygotowani do tego co im
przyniesie 1943 r. 17 - 21 lutego
1943 r. na III zjeździe OUN (
w wiosce Tereberze lub Wa-

łujky koło Olecka w obwodzie
lwowskim) zapadła decyzja o
„etnicznym czyszczeniu „ Wołynia ( rzezi wołyńskiej). Wołyń
miał się stać poniekąd poligonem
doświadczalnym dla późniejszej
akcji na terenach ważniejszych
pod względem strategicznym.
Dość często pada pytanie : dlaczego Wołyń był pierwszy w
realizacji zbrodniczych planów
OUN?
Było kilka powodów,
między innymi ten, że na Wołyniu było znacznie mniej Polaków
niż w województwach Małopolski Wschodniej i do tego niespodziewających się ataku ze strony
ukraińskiej. Przed okupacją sowiecką (1939 1941) Polacy stanowili tu mniejszość szacowaną
na 14- 16 %, a po sowieckich
aresztowaniach i, deportacjach
oraz niemieckich wywózkach na
prace przymusowe, pozostało już
tylko koło 12%, gdy Ukraińców
było znacznie ponad 60%. . Przy
tym Wołyń leżał na uboczu, gdzie
niemiecka władza poza głównymi
miastami zdawała się być raczej
słaba. To stwarzało dogodne warunki do tworzenia ukraińskiego
ruchu partyzanckiego. To na Wołyniu powstały pierwsze oddziały

UPA , wcześniej OUN nie dysponowało zbrojnymi oddziałami
zdolnymi do realizacji zamierzeń
związanych z powstaniem «Samostyjnej Ukrainy”. Ludność
polska Wołynia, i to głównie
wiejska, weszła w rok 1943 r.
nieprzygotowana do przeciwstawienia się ludobójstwu. Istniejąca
od 1942 r. wśród wąskiego grona
Polaków konspiracja ZWZ - AK
była nastawiona na przygotowywanie ludności do realizacji akcji
„Burza”, a nie z Ukraińcami. Nie
dostrzegano wówczas jeszcze,
że najpoważniejszym i najbliższym zagrożeniem dla Polaków
są nacjonaliści ukraińscy. Zresztą
działalność konspiracyjna, pozostając pod nieustanną obserwacją
Ukraińców, którzy składali donosy policji ukraińskiej lub Niemcom, była związana ze szczególnym narażaniem wolności i życia,
miała bardzo ograniczony zasięg
i była słaba. Ludzi o doświadczeniu wojskowym i przywódczym,
którzy byliby zdolni pokierować
ludnością polską w ówczesnych
okolicznościach było zbyt mało,
ponieważ większość wybitniejszych lokalnych postaci została
wyeliminowana przez Sowietów

w latach 1939-1941.. Pierwszy
szok ogarnął powiat sarneński i
kostopolski w związku z całkowitym wymordowaniem Parośli
I w pow. sarneńskim (luty 1943),
w miesiącach następnych przechodząc przez kolejne powiaty,
zaczynając od wschodnich. Obawa o życie pobudzała do starań o
ocalenie. Tworzenie pierwszych
oddziałów samoobrony odbywało
się spontanicznie. Organizowali
je lokalni przywódcy społeczności polskiej.
Samoobrony powstawały dzięki
takim ludziom jak, nauczyciele,
księża proboszczowie, podoficerowie rezerwy WP ( tam gdzie
nie było oficerów) lokalni przywódcy posiadający zaufanie
społeczne.
Ich działalność początkowo sprowadzała się
do organizowania przez ludność
wsi i miasteczek punktów obserwacyjnych, wystawiania straży i
patrolowania najbliższej okolicy.
Członkowie samoobrony ostrzegali miejscową ludność polską
o pojawieniu się nieznanych oddziałów zbrojnych. Część posterunków, wart i patroli działała
tylko wieczorem i w nocy, przy
czym rzadko uzbrojone były w

broń palną. Skuteczność działania pierwszych oddziałów samoobrony nie była duża – sprowadzała się do ostrzegania ludności
polskiej przed możliwością napadu. W pierwszym okresie brak
uzbrojenia nie pozwalał jeszcze
na skuteczne odparcie ataku ukraińskiego, a jedynie na sygnalizowaniu ucieczki. W tym miejscu
warto oddać głos świadkowi:
Zygmunt Bukowski wspomina:
Po wymordowaniu przez Ukraińców mieszkańców kol. Parośla
I, Polacy w wielu okolicznych
miejscowościach
samorzutnie
przystąpili do organizowania
samoobrony przed grożącymi
dalszymi napadami Ukraińców.
Polegało to na tym, że starszyzna
danej wsi na swoim zebraniu postanawiała bronić się w razie napadu. W tym celu:
- obierano spośród siebie komendanta (dowódcę);
- wszelkimi sposobami zdobywano broń;
- budowano schrony, głównie dla
kobiet i dzieci;
- organizowano nocne i dzienne
warty;
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- ustalano system alarmowania
mieszkańców;
- wykonywano we własnym zakresie broń „białą”, różnego rodzaju szpikulce;
- organizowano współdziałanie z
innymi ośrodkami polskiej samoobrony w najbliższej okolicy.
W gminie Włodzimierzec trzy
polskie kolonie: Poroda, Choromce i Prurwa zorganizowały
samoobronę i ustaliły sposób
współdziałania między sobą.
Komendantem całości został wybrany kapral rezerwy Franciszek
Jankiewicz z Choromiec. Inicjatorami i organizatorami samoobrony w Porodzie byli głównie
żołnierze rezerwy. Należało do
nich m. in. dwóch kawalerzystów: Jan Szymański i Stanisław
Szumski, którzy służbę wojskową odbyli w 21 Pułku Ułanów
w Równem. Komendantem samoobrony w Porodzie został Michał Olejniczak, a jego zastępcą
Jan Szymański. W pierwszym
okresie głównym zadaniem samoobrony było pełnienie wart w
dzień i w nocy oraz patrolowanie
rozległego terenu kolonii, aby nie
dać się zaskoczyć napastnikom i
zdążyć zaalarmować mieszkańców. Oprócz patroli pieszych,
przez pewien czas organizowano
również patrole konne. Na wiosnę 1943 roku w Porodzie wybudowano duży schron dla ludzi
i przystosowano go do obrony
okrężnej. Został zlokalizowany
we wschodniej części kolonii, w
pobliżu zabudowań Władysława
Pieruna. przed nasypem kolejki
wąskotorowej, niedaleko skrzyżowania dróg, które rozchodziły
się w kierunku Włodzimierca,
Antonówki i Perespy. Do budowy
wykorzystano drewno z pobliskiego składu. Obrońcy dysponowali małą ilością broni palnej
i amunicji. Mieli trochę granatów, a resztę uzbrojenia stanowiły różnego rodzaju szpikulce do
walki wręcz. Mimo tragicznej i
beznadziejnej sytuacji byli zdecydowani bronić się do końca.
Utrzymywano współdziałanie z
sąsiednimi polskimi placówkami
samoobrony, głównie w Choromcach i Prurwie. Ale nie tylko.
Kiedy w czerwcu 1943 r. Ukraińcy napadli na polską kolonie
Stachówka, oddaloną 11 km od
Porody, około 30 obrońców z Porody natychmiast pośpieszyło do
Stachówki z odsieczą.” Antoni
Gutkowski ze wsi Siedlisko z
gminy Stepań, powiat Równe :
„Zaczęliśmy się organizować, a
nie mając broni, wytwarzaliśmy
imitacje karabinów. Kowale robili bagnety, które nasadzane były
na drzewce w kształcie kolby karabinu i gdy grupa młodych ludzi
utworzyła szereg z tymi niby karabinami, wyglądało to na oddział
uzbrojonych ludzi. Nie było mężczyzny, który by nie miał takiego
karabinu- szpikulca, nie była to
broń palna, ale można było walczyć na bagnety. Bandyci byli
dzielni, gdy Żydzi sami kładli się
do grobu, lecz z nami trzeba było
walczyć, a w walce można być
rannym lub zginąć i dlatego skoń-
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czyły się czasy, że pod pozorem
partyzantów radzieckich, mordowali naszych ludzi. W miarę
upływu czasu i zdobycia wszelkimi sposobami broni, zaczęliśmy
organizować trwałe warty i gdy w
Siedlisku zdobyliśmy 10 karabinów ręcznych, utworzyliśmy trzy
wartownie: w mieszkaniu Józefa
Janickiego, Jana Rosińskiego i
Jana Onuchowskiego. Ja byłem
komendantem wartowni u Józefa
Janickiego. Zebraliśmy 30 mężczyzn mających coś wspólnego z
bronią palną, do każdej wartowni
przydzielono 3 karabiny. Jeden
miał na stałe komendant główny
obrony, którym był w Siedlisku
Władysław Wiatr ( prawidłowo
winno być Gracjan Wiatr- red),
kapral wojska polskiego. I tak
w każdej wartowni było trzech
mężczyzn uzbrojonych, którzy
stanowili trzon wartowników,
reszta szła na wartę ze szpikulcami „ Pierwsze skuteczne samoobrony powstały w marcu 1943
r. w Rybczy pow. Krzemieniec
i Przebrażu pow. Łuck. Jednak
nie wszędzie to było możliwe,
albo nie było woli walki w obronie życia , przy dużym poczuciu
zagrożenia Polacy opuszczali
swoje gospodarstwa i przenosili się do większych polskich
osiedli lub miast, a także do polskich miejscowości, które zdołały zorganizować obronę. Na ten
przykład: cztery polskie kolonie z północnej części powiatu
sarneńskiego (Jaźwinki, Lado,
Perestaniec, Tatynne) około
pół roku wędrowały taborami
po lasach, wioskach i futorach
województwa poleskiego, gdzie
terror OUN-UPA nie był tak
odczuwany i gdzie wędrujące
kolonie okresami korzystały z
ochrony sowieckiego oddziału partyzanckiego. Chroniono
się w majątkach, miasteczkach i
miastach, w których stacjonowały załogi niemieckie lub węgierskie, co powstrzymywało UPA od
napadów W tym miejscu warto
powiedzieć, że to. mniejsza część
ludności polskiej angażowała się
w zorganizowane grupowo czynne formy ochrony życia. Pierwsze oddziały samoobrony były
nieliczne, słabo uzbrojone i ich
działalność ograniczała się do
patrolowania okolicy i ostrzegania przed atakiem kierowane
w początkowej fazie ich tworzenia przez władze cywilne. Jakie
były tego efekty wspomina: Ewelina Hajdamowicz z domu Bagińska w z Lipnik ( pow. Kostopolski ) : „. W nocy z 25 na 26
marca 1943 roku około godziny
2-giej wartownicy czuwający nad
bezpieczeństwem mieszkańców
donieśli, że dzieje się coś niedobrego, ogłosili alarm. Znajdujące
się na krańcach wsi zagrody zaczęły płonąć. Ich pożar oświetlił
całą wieś. Ze wszystkich stron
posypały się pociski z karabinów
i broni maszynowej. Od kul zapalających wybuchały nowe pożary. Drewniane domy oraz ich
słomiane dachy paliły się jak zapałki. Była we wsi samoobrona,
ale niestety okazała się ona zbyt
słaba wobec miażdżącej przewagi
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ukraińskich bandytów. Wybuchła
panika, ludzie zaczęli wybiegać
z domów i uciekać. Banderowcy przy świetle pożaru strzelali
do nich. Podwórza i pola wokół
zagród pokrywało coraz więcej
trupów i rannych. Cała wieś stała w ogniu! (…)Wybuchła panika. Utworzył się zator z dużej
liczby uciekinierów biegnących
w tę stronę. Wokół słychać było
straszliwe krzyki i jęki mordowanych ludzi, nawoływania zagubionych rodzin, skowyczenie
psów i ryk palącego się razem z
ludźmi bydła.(…) Części uciekającym z pogromu mieszkańcom
Lipnik udało się dotrzeć i schronić w majątku Zurne, odległym o
5 km. (...) . Łącznie w Lipnikach
zginęły 182 osoby.
Również jako jedne z pierwszych
powstały placówki samoobrony w miejscowościach: Jeziory,
Szachy, Serniki, Swarycewicze,
Borowe, Dubrowica, Wołczyce,
Huta Stepańska, Dobryń, Nowosiółki, Ostrowsk, Wieluń, Biała, Komary, Huta Sopaczewska,
Hały. W powiecie kostopolskim
zorganizowano placówki samoobrony we wsiach: Głuszków,
Moczulanka, Nowiny, Stara Huta,
Bronisławówka, Rudnia, Stryj,
Mokre, Myszków, Zawołocz, Marulczyn, Woronusze, Jakubówka.
. Niestety nie wszędzie okazały
się skuteczne. W kwietniu 1943
r. doszło do próby obrony polskich wsi, np. w Rafałówce
koło Przebraża, gdzie udało
się odeprzeć atak Ukraińców i
w Kutach (Kątach) w powiecie
krzemienieckim; mimo obrony
zginęło 43 Polaków. Z powodu
braku amunicji postanowiono
jednak opuścić wieś i uciekać
do Krzemieńca. Kutowianom
pomogli Niemcy, którzy wystawili zbrojną ochronę kolumny
uchodźców (choć w zamian za
pomoc zrabowali cały inwentarz żywy) Większość polskich
miejscowości była bezsilna.
Edward Horoszkiewicz wspomina: Informacje o tym, że napady odbywają się przeważnie nocą

przez zaskoczenie spowodowały,
że nie nocowaliśmy w domach.
Noce spędzaliśmy w lesie i na bagnach – mimo mrozu. Nigdy nie
zapomnę tych chwil, kiedy - pod
osłoną nocy musiałem - opuszczać ciepły dom, własne łóżko,
aby iść w siarczysty mróz spać do
lasu. Zimy na Wołyniu są z reguły
ciężkie, a noce wydają się strasznie długie, te były wyjątkowe
trudne. Nacierpieliśmy się przez
te dnie i noce, że nie sposób opisać. Większość z nas cierpiała z
powodu przeziębień, oraz odmrożeń, bo spaliśmy w ziemiankach i
szałasach z gałęzi, okrytych liśćmi. Za posłanie służyły nam gałęzie świerku i sosny, oraz ściółka
leśna ,a za przykrycie stare - worki ,skóry i odzież. W obawie o
życie pod koniec kwietnia 1943
roku, część ludności Balarki wyjechała do Huty Stepańskiej. Tam
był silny ośrodek samoobrony.

AK oceniał sytuację na Wołyniu następująco: „Ludność polska nękana do ostatnich granic
chroni się w większych miastach,
w lesie, lub samorzutnie przystępuje do walki z wrogim elementem w obronie życia i dobytku.
Taki stan zmusza komendy terytorialne do organizowania czynnej akcji przeciwko wrogim wystąpieniom obcych narodowości.
Samoobrona staje się na terenie
wschodnim równoległym zagadnieniem co do ważności, jak i
przygotowanie się do zadań na
okres powstania”. Akcja „Burza”
była dla nich zadaniem najważniejszym, to dlatego odmówiono
dostarczenia broni samoobronom
i nie wysłano oddziałów AK z za
Buga. Nie mniej przystąpiono do
przeciwdziałania. W kwietniu
1943 r. Komendant Okręgu AK
Wołyń płk Kazimierz Bąbiński
„Luboń” nakazał:

Jednak były takie miejscowości
( z ludnością polską ) w których
zdecydowana większość mieszkańców postanowiła się przeciwstawić się przemocy i walczyć na
własnym terenie wykorzystując
wszystkie możliwości. Stanisław
Sobolewski : Gdyby nie fakt, że
mieszkańcy mojej wioski szybko
zrozumieli o pojawieniu się realnego zagrożenia i starali się zapobiec tragedii, to dziś nie było by
komu opowiadać o Sławobarce i
Helenówce . Stosunkowo szybko powstała u nas placówka samoobrony .A było nas około 100
osób. Dowódcą naszej Placówki
Samoobrony w Słobodarce był
sierżant Michał Banach, przedwojenny Komendant Strzelców
Polskich. Siedziba mieściła się
w budynku Sienkiewicza Antoniego. Główna Baza Placówek
znajdowała się w miejscowości
PRZEBRAŻE , najbardziej znanym ośrodkiem samoobrony na
Wołyniu. Polskie władze podziemne ( W tym też rząd londyński) początkowo zbagatelizowały
alarmujące raporty o dramatycznej sytuacji na Wołyniu. Jednak
w końcu Komendant Główny

a) Tworząca się samorzutnie
wołyńska samoobrona na terenach zagrożonych uniemożliwia lub co najmniej utrudnia
dalsze napady rezunów. Na
dowódców wszystkich szczebli kładę obowiązek wzięcia w
swoje ręce inicjatywy w organizowaniu samoobrony, nie dekonspirując swoich związków
organizacyjnych. Na nas jako
kadrę dowódczą spadł obowiązek i odpowiedzialność za obronę Polaków na Wołyniu, gdyż
już się krew polska nie z naszej
winy polała.
b) zakazuję stosowania metod
jakich stosują ukraińskie rezuny. Nie będziemy w odwecie palili ukraińskich zagród lub zabijali ukraińskich kobiet i
dzieci. Samoobrona ma bronić
się przed napastnikami lub atakować napastników, pozostawiając ludność i jej dobytek w
spokoju. „Luboń” zakazywał
współpracy w ramach samoobrony z Niemcami (w tym
wstępowania do policji niemieckiej) i partyzantką sowiecką.
Patrząc na to z perspektywy cza-
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sowej trudno oprzeć się wrażeniu
, że „poprawność polityczna”
czyniła te nakazy oderwanymi od
realiów w jakich znaleźli się
mieszkańcy Wołynia w 1943 r.
Zakaz współpracy z Niemcami
już jako pierwszy był nie do wykonania, biorąc pod uwagę, że nie
legalne posiadanie broni, karane
było przez okupanta śmiercią.
Samoobrona Przebraża i Pańskiej
Doliny, jako pierwsze nie
zastosowały się do tego nakazu i
wystąpiły do Niemców o
dostarczenie im legalnej broni, w
celu obrony przed ukraińskimi
napadami. Fakt otrzymania jej (
starej i w niewielkiej liczbie)
pozwolił na wykorzystanie w
walce
tej nielegalnej. Tylko
dzięki temu manewrowi obrony
te były skuteczne i znalazły się w
gronie nigdy nie pokonanych.
Inny przykład: 14 lipca 1943 r.
odbyło się spotkanie Komendanta Obwodu AK porucznika
Sylwestra Brokowskiego „Białego” z przedstawicielem Powiatowej Delegatury Rządu
kpt. Dziekońskim, z udziałem:
dr „Butryma”, ks. Kobyłeckiego , starszego sierżanta Nawrota (...)Wszyscy uznali, że nie
można zwlekać ze zorganizowaniem obrony ludności polskiej w mieście i tej, która przetrwała w terenie. Uczestnicy
narady zgodzili się również, że
za wszelką cenę trzeba wstrzymać ucieczkę ludności polskiej
za Bug, zachować siły ludzkie,
nie pozwolić na wywózkę młodzieży do Niemiec oraz zorganizować zaopatrzenie ludności. Z
uwagi na opanowanie terenu
przez uzbrojone oddziały nacjonalistów ukraińskich, kontakt z Inspektoratem AK w
Łucku ani też z Komendą
Okręgu AK w Kowlu i uzyskanie zgody na powyższe zamierzenia były niemożliwe. W takiej sytuacji por. „Biały” sam
powziął decyzję i wyraził zgodę
na wzięcie broni od Niemców i
zorganizowanie placówek samoobrony. Szybko podjęto rozmowy z gebietskomisarzem, w
toku których ustalono, że Niemcy wydadzą uzbrojenie dla 200250 osób, którzy pod dowództwem polskich podoficerów
przeznaczeni będą na placówki
samoobrony, natomiast z około
300 ludzi utworzony zostanie
zwarty ochraniający ludność
wyjeżdżającą w celu zbierania
zboża i ziemniaków, pozostawionych przez Polaków na polach wsi, które musieli opuścić.
Opiekę nad naborem do samoobrony objął por. Jerzy Kraszewski. Nabór przebiegał bardzo
szybko i sprawnie.” (...) „W ciągu kilku dni wokół Włodzimierza utworzono placówki samoobrony
w
następujących
miejscowościach: Włodzimierzówka-Chobułtowa, Falemicze, Werba, Bielin, Nowosiółki,
Bortnów, Iwanicze, Stęzarzyce
oraz 2 placówki we Włodzimierzu. Placówka w Stęzarzycach
została przeniesiona do Włodzimierza dla wzmocnienia obrony miasta. Na komendanta po-
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wiatowego
samoobrony
powołano ppor. Tadeusza Karkowskiego. Na dowódców placówek wyznaczono podchorążych i
byłych podoficerów WP. Utworzone placówki samoobrony
współdziałały z terenowymi
ogniwami AK, działającymi w
Spaszczyźnie , Wodzinowie,
Anusinie,
Radowiczach
i
Edwardpolu, dostarczając im
broń i amunicję. Zgoda na
wzięcie broni od Niemców pozwoliła na zalegalizowanie w
pewnym stopniu broni posiadanej nielegalnie oraz tworzenie
konspiracyjnych
placówek
działających w obronie ludności polskiej w mieście i ośrodkach samoobrony, a także
sprzyjało rozwijaniu działalności konspiracyjnej i organizowaniu oddziałów partyzanckich. Utworzenie placówek
samoobrony powstrzymało napór
UPA na miasto. Odsunęło bezpośrednie zagrożenie oraz wpłynęło
na uspokojenie nastrojów ludności polskiej. Grzegorz Motyka
jako historyk napisał: Współpraca samoobrony z Niemcami była
wymuszona stanem wyższej konieczności i dlatego Polacy nierzadko piszą w tym kontekście o
„pozornej kolaboracji” czy wręcz
wallenrodyzmie. Warto podkreślić, że pomimo tragicznej sytuacji polskiej ludności spowodowanej działalnością UPA polskie
podziemie konsekwentnie piętnowało szukanie wsparcia u
Niemców i Sowietów. Świadczy o
tym chociażby odezwa z 28 lipca
1943 r. okręgowego delegata rządu RP Kazimierza Banacha do
mieszkańców Wołynia z apelem
o zaprzestanie walk, w której
czytamy: „Pod żadnym pozorem
nie wolno współpracować z
Niemcem. Wstępowanie do milicji i żandarmerii niemieckiej jest
najcięższym przestępstwem wobec Narodu Polskiego. Milicjanci
– Polacy, którzy by wzięli udział
w niszczeniu zagród oraz w mordowaniu kobiet i dzieci ukraińskich, wykreśleni zostaną z szeregów Narodu Polskiego i będą
ciężko ukarani. [...] Współdziałanie z bolszewikiem jest takim samym przestępstwem jak i współdziałanie z Niemcem. Wstąpienie
do oddziałów partyzanckich sowieckich jest zbrodnią. Żaden
Polak nie może się tam znaleźć”.
Pomimo to nie brakowało głosów
przychylnie odnoszących się do
szukania wsparcia u Niemców.
Jego gorącym zwolennikiem okazał się prezes Rady Głównej
Opiekuńczej Adam Ronikier. W
swoich pamiętnikach pisał: „topniał stan posiadania polskiego w
tej odwiecznie do Polski należącej ziemi, a panowie z Delegatury, nie pozwoliwszy nam na organizowanie obrony, nie raczyli
myśleć o tym, że złemu trzeba
było przynajmniej próbować zaradzić [...] przykład [...] w Równem, gdzie dwaj nasi delegaci,
uzyskawszy od Kreishauptmanna broń [...] nie tylko potrafi li
Ukraińców wziąć w ryzy, ale naokoło Równego kraj cały doprowadzić do ładu i porządku –
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/ Walki w obronie Przebraża (aut. Paweł5586, domena publiczna).

przeczy
kategorycznie
tym
naszym mędrkom, którzy teraz
powiadają, że i tak nic by się nie
dało zrobić, bo władze niemieckie by nie pomogły. Trzeba było
działać, a nie przyglądać się suchym okiem dziełu zniszczenia
odpychającemu granice Polski na
zachód”. Opcja proniemiecka
szybko została spacyfikowana
przez władze podziemne. Uważano, że jakakolwiek współpraca z
Niemcami może skompromitować podziemie i dać Stalinowi do
ręki polityczny argument, który
przesądzi o utracie ziem wschodnich. Było to zbyt wielkie ryzyko. Czesław Piotrowski: Cały
ten obszar znajdował się pod jednolitym dowództwem cywilnym i
wojskowym, które potrafiło
utrzymywać dobre stosunki zarówno z partyzantami radzieckimi, jak również z okupacyjnymi
władzami niemieckimi w pobliskich Kiwercach i Łucku. Jak dowiedzieliśmy się później, panowała tu także ścisła współpraca z
przedstawicielami Armii Krajowej w Lucku i Kiwercach
(...)
Najistotniejsze w tym wszystkim
było to, że zgromadzonej tu ludności polskiej udało się przetrwać
do zakończenia wojny, a więc to,
czego się nie udało nam w Hucie
Stepańskiej i w wielu innych
ośrodkach polskich na Wołyniu.
To jest przykład nieskuteczności nakazów „Lubonia” ale uzyskiwania efektów w obronie. W
drugiej połowie sierpnia 1943 r.
dowództwo UPA przygotowało
plan ostatecznego rozbicia
Przebraża. Ściągnięto także sotnie z dalszych rejonów, włącznie
z około 3 tys. doborowych upowców z Małopolski Wschodniej.
Władysław Filar ocenia siły UPA

zaangażowane w atak na 6 tys.
uzbrojonych ludzi oraz drugie
tyle tzw. siekierników i rabusiów.
To były olbrzymie siły wobec, 4
kompanii samoobrony Przebraża
w sile 600-800 ludzi oraz oddziału odwodu liczącego ponad 200
ludzi, samoobrony z Rafałówki
(170 ludzi), placówki samoobrony z Komarówki (30 ludzi) i oddziału partyzanckiego AK ppor.
Jana Rerutki „Drzazgi” (107 ludzi) . Dowództwo samoobrony
postanowiło poprosić o pomoc
oddział partyzantki sowieckiej
płk Prokopiuka , (150 piechurów i 60 kawalerzystów), stacjonujący w lasach kilka kilometrów od Przebraża. Wspólnie
z partyzantką sowiecką, wydzielona grupa samoobrony, zaatakowała główne siły UPA od tyłu. W
tym samym czasie obrona Przebraża rozpoczęła kontratak na
wszystkich odcinkach. Manewr
ten był dla upowców całkowitym
zaskoczeniem, w ich szeregi
wkradła się panika i rozpoczęli
niekontrolowany odwrót. Podobnych przykładów było znacznie
więcej co świadczy tylko o dramatyczności sytuacji i determinacji samoobrony polskiej.
17
maja 1943 r. Komendant OW
AK nakazał zorganizowanie
samoobrony w rejonach o przewadze ludności polskiej; utworzenie w rejonach o mniejszym
nasileniu ludności polskiej samoobrony w miasteczkach;
utworzenie zbrojnych oddziałów dyspozycyjnych i zorganizowanie systemu alarmowego.
Niekoniecznie dla tego, ale faktem jest, że w maju 1943 r. powstało 56 samoobron ( najwięcej) na Wołyniu., co warto
porównać z liczbą 128 powsta-

łych w ciągu całego roku . Pierwszy większy ośrodek polskiej
samoobrony zorganizowano na
początku maja 1943 r. w Pańskiej Dolinie w powiecie dubieńskim. Ośrodek ten stoczył
ciężkie walki – odparł trzy napady UPA: 22 czerwca, 27 lipca i 15
sierpnia 1943 r. Genowefa Halkiewicz wspomina : Placówka
„Pańska Dolina” – po pierwszych
napadach – została usytuowana
na wybudowaniu Dąbrowa w
trzech dużych gospodarstwach:
Piotrowskich, Baranowskich i
Kozłowskich ( moich dziadków
ze strony mamy) Jej dowódcą został Albert Kozłowski (mój wujek) – pseudonim „Jastrząb”. Załogi placówek działały w ramach
Armii Krajowej. Były dobrze
zorganizowane . Żołnierze kontrolowali tereny wokół placówki i
może dlatego w naszej okolicy
było niewiele masowych mordów. (...) Spośród kilku ukraińskich napadów na Pańską Dolinę
najlepiej pamiętam ten z 22
czerwca 1943 roku. Przewaga
Ukraińców była przytłaczająca,
byli wyposażeni w działo, a
obrońców placówki pozostało
niewielu, bo część z naszych wyjechała do miast, by zorganizować więcej broni i odwiedzić rodziny.
(...) Nasi chłopcy
zwyciężyli, odparli napastników i
zdobyli działo. Jeden z naszych
zginął zabity w walce, a jeden ranny. (...) Ludzie konspiracji
zdobywali broń różnymi sposobami, głównie od Niemców, płacąc złotem, bimbrem i żywnością. Maksym Skorupski ps.
Maks – sierżant UPA, dowódca
kurenia w swoich pamiętnikach
napisał: ....na naradzie oficerów
podjęto decyzję jeszcze tej samej

www.ksi.btx.pl
nocy zlikwidować polskie gniazdo - „twierdzę”, którą oni stworzyli we wsi Pańska Dolina. Piękna księżycowa noc. Sotnie
kurenia otoczyły wieś z trzech
stron. Rozpoczęła się strzelanina
- Polacy z murowanych budynków i bunkrów silnie się ostrzeliwali. Nasza artyleria Berezy, która składała się z trzech armatek
75 mm, okopała się na polu przy
skrzyżowaniu. My już w wyobraźni widzieliśmy ruiny polskich budynków. Ale póki co armaty jeszcze milczały. Po
godzinie zawziętego boju stało
się dla nas oczywiste, że bez artylerii nie zdołamy wziąć Polaków.
Dobrze uzbrojona i profesjonalna
obrona wskazywała, że Pańska
Dolina rzeczywiście była „twierdzą”. To w maju można było już
zaobserwować pewne różnice w
samoobronach wynikające często
z sytuacji terenowej lub organizacji ( współdziałania) kilku różnych miejscowości. Placówką
samoobrony było pojedyncze
polskie osiedle (wieś bądź kolonia) strzeżone przez grupę samoobrony. Przejściowo takie grupy
współpracowały z oddziałami
partyzanckimi. Placówki samoobrony powstawały we wsiach z
dużą przewagą polskiej ludności.
Rzadkością były placówki we
wsiach, gdzie Polacy byli mniejszością. Ludność polska w takich
wsiach była najczęściej bezbronna. Ośrodkami (bazami) samoobrony były zespoły polskich
osiedli,
posiadające
własne
umocnienia obronne, wzajemnie
się wspierające i podejmujące
wspólne akcje. Często bazy na
stałe współpracowały z oddziałami partyzanckim. Przykładowo
ważną bazą samoobrony było
miasteczko Rożyszcze (powiat
łucki), położone nad Styrem. W
Rożyszczach i okolicznych miejscowościach schroniło się około
15000 Polaków. Jedną z największych, a jednocześnie najbardziej
znaną bazą samoobrony było
wymienione powyżej , Przebraże . Na początku czerwca zgromadziło się w tej wsi około 18000
ludzi. Kilka zdań ze wspomnień
Anny
Kownackiej
-Góral
: Ledwie uszliśmy z życiem.
Wszyscy uciekaliśmy na Przebraże. Chmielówkę całą obrabowali
i spalili. Zginęło kilka osób ale
dokładnie ile nie wiem. (...) z
Chmielówki uciekliśmy na bosaka i bez żadnych zapasów żywności. Przebraże, to wieś licząca
przed wojną około 2 tys. mieszkańców. A wraz z sąsiednimi wioskami, tworzy wysepkę na morzu
ukraińskich osiedli. (...)To co ujrzałam było straszne. Dookoła
jak okiem sięgnąć płonęły
wszystkie wsie. Gigantyczny
pierścień płomieni zdawał się
przybliżać do nas. Walki toczyły
się w okolicy wsi Zagajnik, która
była na uboczu systemu obronnego. Powstała panika, ludzie uciekali w głąb Przebraża (...) Ludzie,
którzy
przybyli
na
Przebraże, często byli tylko w
bieliźnie i boso. Nie mieli żadnej
żywności. (...) Nadchodziła
zima,
trzeba
było
jakoś
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zabezpieczyć się przed zimnem.
Przy każdej wiejskiej chacie,
powstało
kilka
nowych
„domków”. Budowano je w
pospiechu z byle czego. Niektórzy
rozbierali pobliskie spalone
szopy, stodoły, inni wycinali
drzewa w lesie. Mój ojciec
zbudował ziemiankę (około 3
x4,5 m) z surowych bali drzewa.
Szpary zatkano mchem i gliną, a
dach pokryto darniną. Piec
również był z gliny, a jedyne
okienko ze szkła wyjętego ze
świętego obrazu. (...)Przebraże
przetrwało, ponieważ było bardzo dobrze zorganizowane i
strzeżone. Dnia 5 lipca oddziały
banderowskie zaatakowały Przebraże, ale zostały odparte. Poniosło jednak śmierć kilkuset Polaków z okolicznych wsi, dziesięć
pobliskich miejscowości polskich
zostało spalonych przez banderowców. Do największych walk o
tę bazę samoobrony doszło 30
sierpnia.
Banderowcy skoncentrowali
wówczas ponad 4000 ludzi. Jednak część sił UPA została związana przez polską bazę w Rożyszczach, która zorganizowała
odsiecz. Polacy otrzymali także
pomoc od radzieckiego oddziału
partyzanckiego, dowodzonego
przez Nikołaja Prokopiuka. Te
skoordynowane działania zmusiły banderowców do ucieczki. Od
tego czasu nacjonaliści ukraińscy
i „czerń” nie były w stanie poważnie zagrozić polskiej samoobronie w Przebrażu. W czerwcu Luboń skierował do walki
znaczną część kadry dowódczej
oraz całość sił wiejskich. Oficerowie z Inspektoratów Łuck i
Równe objęli stanowiska dowódcze w ośrodkach samoobrony na
północno-wschodnim Wołyniu,
uznanym za najbardziej zagrożony. Doszło jednak do ostrego
konfliktu pomiędzy Kazimierzem Banachem a płk. Kazimierzem Bąbińskim. Ten pierwszy
postulował nawiązanie rozmów z
Ukraińcami i znalezienie kompromisu, natomiast dowódca Okręgu
AK propozycje te traktował jako
zdradę. Delegat Rządu chciał
także włączenia wszystkich sił
AK do samoobrony ludności polskiej, podczas gdy płk „Luboń”
zażądał przekazania do swojej
dyspozycji mężczyzn w wieku od
18 do 40 lat, aby wykonać plan
„Burza”. Energicznie sprzeciwiał
się temu Banach, który uważał,
że przeprowadzenie „Burzy” na
terenie Wołynia znacznie pogorszy stan bezpieczeństwa ludności
polskiej. Próby rozmów z przywódcami ukraińskiego ruchu
nacjonalistycznego zakończyły
się tragicznie. W połowie lipca 1943 r. we wsi Kutycze pod
Kowlem zostali zamordowani
polscy negocjatorzy: przedstawiciel Okręgowej Delegatury Rządu Zygmunt Rumel („Poręba”) i
Krzysztof Markiewicz („Czart”,
„Boruta”). Wobec klęski koncepcji ugodowej wysuwanej
przez K. Banacha, spór między
„wojskiem” i „cywilami” został zażegnany i 19 lipca 1943 r.

wydano wspólny rozkaz, zapowiadający zespolenie sił wojska
(AK) i samoobrony. 20 lipca
zadecydowano o utworzeniu
oddziałów partyzanckich na
Wołyniu, znacznie za późno ale
i tak nie było to bez znaczenia dla
funkcjonowania poszczególnych
Ośrodków Samoobrony Polskiej.
W lipcu 1943, Okręgowa Delegatura Rządu na Wołyniu
wydała instrukcje o tworzeniu
baz samoobrony i oddziałów
partyzanckich. Właśnie w tym
czasie w rejonie na południu od
Kowla zorganizowano placówki
samoobrony we wsiach: Zasmyki, Janówka, Radomle, Lityń,
Ossa, Wierzbiczno, Suszybaba,
Lublatyn, Zielona, Różyn, Stara i Nowa Dąbrowa. Rejon ten
wcześniej nie został zaatakowany
przez sotnie UPA. Owszem miały
miejsce mordy ale na pojedyncze
osoby i na uboczu. Ośrodek
Samoobrony w Zasmykach do
którego należały wsie: Janówka, Stanisławówka, Radomle,
Lublatyn i nieco później miasteczko czeskie Kupiczów, dzięki skierowaniu do niego najpierw
por/ Władysława Czermińskiego i
nieco później por .Michała Fijałki, dość szybko został ostoją dla
uciekinierów z zaatakowanych
przez UPA wsi. Tu też powstały
jedne z pierwszych oddziałów
partyzanckich AK
wspierających samoobronę. „Jastrzębia”
( dowodzony przez por. Władysława Czermińskiego)
i
„”Sokoła” ( dowodzony przez
Michała Fijałkę). W Zasmykach operowały również oddziały por. Stanisława Kądzie-

lawy „Kani”, pchor. Tadeusza
Korony „Grońskiego”, które
wcześniej działały w Powórsku i okolicy. 31 sierpnia 1943 r.
odziały ( niedawno zorganizowane) „Jastrzębia” I Sokoła” w akcji
wyprzedzającej rozbiły skoncentrowane siły ukraińskie pod Gruszówką ( co najmniej dwie sotnie
UPA i kilkaset osób z „czerni”).
25 grudnia 1943 r. samoobrony Janówki, Radomla i Zasmyk
, przy wsparciu oddziału „Kani
„ , mimo spalenia co najmniej
połowy zabudowań, Radomla i
Janówki rozbiły dwu tysięczne
zgrupowanie UPA, nie dopuszczając do Zasmyk. 19 stycznia
1944 r. oddziały Samoobrony Zasmyk, Janówki i Radomla ( bez
udziału oddziałów partyzanckich
AK) stoczyły zwycięską bitwę z
Niemcami. Okupioną co prawda
spaleniem połowy budynków we
wsi i ofiarami w ludziach, ale w
końcu Niemcy musieli się wycofać. Bogumił Szarwiło wspomina: przybycie do Zasmyk Jastrzębia i później Sokoła , dwóch
bardzo mądrych ludzi , przyczyniło się do tego, że wreszcie poczuliśmy się bezpieczniejsi. Oni
na prawdę wiedzieli co robić, by
bulbowcy nie czuli się tacy pewni
jak to było wcześniej. Zwycięska bitwa pod Gruszówką, mimo
ofiar, dała nam nadzieję na przetrwanie. Nasz oddział samoobrony rozrastał się z dnia na dzień,
mimo, że młodzi uciekali nam do
oddziału Jastrzębia. Mimo to stoczyliśmy nawet zwycięską bitwę
z Niemcami. W powiecie kostopolskim jednym z bardziej znanych ośrodków samoobrony była
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Huta Stepańska, gdzie schroniło
się od 16000 do 18000 ludności
polskiej. Samoobroną dowodził
kpt. Władysław Kochański ps.
Bomba”. 7 lipca UPA rozpoczęła
koncentrację w tym rejonie, a 16
lipca banderowcy, przygotowując
się do ataku, spalili 15 miejscowości przylegających do Huty
Stepańskiej. Uderzenie rozpoczęło się tego samego dnia. Dwa
dni później, 18 lipca, dowództwo
samoobrony, widząc przewagę
Ukraińców, zdecydowało się na
przerwanie pierścienia okrążenia.
Plan ten powiódł się. Ludność
cywilną ewakuowano w rejon
Wydymaru pod Włodzimiercem,
skąd rozjechała się do Kowla, Sarn i Przebraża. W obronie
Huty Stepańskiej zginęło około
40 osób. Natomiast ponad 300
zostało wymordowanych przez
banderowców, kiedy przed przerwaniem okrążenia doszło do paniki i część ludności próbowała
ucieczki z zagrożonej miejscowości. Skutki tego wydarzenia
opisuje: Marceli Jankiewicz :
W Krzeszowie zorganizowano
samoobronę, ale była ona zbyt
słaba i słabo uzbrojona by przeciwstawić się, licznym i dobrze
uzbrojonym bandom ukraińskim.
Podobna samoobrona była w pobliskim Karaczunie. Po upadku
lepiej uzbrojonych rejonów samoobrony w Hucie Stefańskiej
i Wyrce, gdzie po trzydniowych
walkach z przeważającymi siłami
napastników ukraińskich Polacy
ponieśli klęskę, ludność Krzeszowa i Karaczuna zdecydowała się
opuścić swe rodzinne strony.(...).
W tych okolicznościach miesz-

/ Żołnierze z oddziału Bomby ( W. Kochańskiego) . Zdjęcie z książki „AK 75. Brawurowe akcje armii Krajowej»
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kańcy Krzeszowa i Karaczuna
zdecydowali się na dobrowolny
wyjazd na roboty do Niemiec i
zostali wywiezieni transportem
kolejowym ze stacji w Małyńsku
w dniu 26 VII 1943 r. Szczególnie
duża baza powstała w rejonie
Starej Huty ( pow. kostopolski),
gdzie 14 wsi utworzyły wspólny
system obrony z ośrodkiem dowodzenia w Starej Hucie. Z bazą
tą związany był jeden z największych oddziałów partyzanckich
AK „Bomby” ( dowodzony przez
kpt. Władysława Kochańskiego) liczący blisko 500 żołnierzy.
Przybycie ludzi Kochańskiego
stanowiło ogromne wsparcie dla
obrońców. Cichociemny rozpoczął od reorganizacji oddziału.
Henryk Słowiński, jeden z podkomendnych Bomby, wspomina:
w Starej Hucie liczba żołnierzy
wzrosła do 400, a niektórzy mówią, że nawet 600. I wtedy trzeba było to jakoś zreorganizować,
powstały dwie kompanie, które
stworzyły batalion. Bataliony na
ogół po 400 ludzi, kompanie po
około 100 ludzi, kompanie były
liczne. Kochański postanowił
ufortyfikować bazę, wybudować bunkry, rowy strzeleckie,
tworząc system ochronny, wspomagany przez zwiad konny oraz
czujki rozstawione we wszystkich kierunkach. Obóz oddziału
zorganizowany na skraju wioski
został ubezpieczony cekaemami
oraz moździerzami. Zorganizował szycie mundurów, produkcję obuwia i siodeł oraz rusznikarnię.. W celu zabezpieczenia
aprowizacji powstała piekarnia
i masarnia. Tak zorganizowana
baza skutecznie broniła się przed
atakami OUN-UPA.
Silny Ośrodek samoobrony powstał we wsi Bielin w powiecie
włodzimierskim współdziałający z oddziałem AK „Piotrusia”.” dowodzony przez ppor.
Władysława Cieślińskiego ps.
„Piotruś”, liczący 80 ludzi , ze
Spaszczyzny. Wspomina Leon
Laskowski: Była to duża wieś
licząca prawie 500 mieszkańców.
Zaczęła też do niej napływać ludność z innych polskich wsi z południowej części powiatu włodzimierskiego i tworzyć się baza
samoobrony „Bielin”, którą niektórzy nazywali „Rzeczpospolitą
Bielińską”. Do naszej samoobrony, oprócz Bielina, należały także
kolonia Marianówka Bielińska,
wieś Smolarze, kolonie Wodzinek i Wodzinów, osady Kalinówka oraz kolonie Stasin i Sieliski.
Dowódcą był starszy ogniomistrz
w stanie spoczynku Jan Wyszomirski „Mirek”, członek konspiracji. Broń dostarczano nam
z Włodzimierza. Tamtejsze struktury AK wszystko, co zdobyły,
kierowały na Bielin. Przez cały
dzień i noc trzymaliśmy warty,
żeby nie dać się zaskoczyć Ukraińcom. Wszyscy mieszkańcy wsi
znajdujących się na terenie naszej bazy udzielali schronienia
wszystkim Polakom, którym udało się uciec z miejscowości zagrożonych rzeziami. Dzielili się
z nimi pożywieniem czy ubraniami. W domu u Hypsiów urządzo-

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
no izbę chorych, których leczył
Żyd z Włodzimierza, dr Podlipski. W sierpniu 1943 r. Ukraińcy
usiłowali rozbić Bielin, ale naszą
samoobronę wspomógł oddział
żandarmerii polskiej utworzonej we Włodzimierzu i ich atak
odparliśmy. Dla większego bezpieczeństwa w Bielinie powstał
też jej oddział liczący 15 osób.
Stanowił przykrywkę dla naszej
samoobrony, a jego obecność
ułatwiała posiadanie broni. Od
początku z samoobroną bielińską współpracował oddział partyzancki dowodzony przez ppor.
Władysława Cieślińskiego „Piotrusia”. Krążył on nieustannie po
terenie, rozpoznawał zagrożenia,
maszerując przez ukraińskie wioski oddziaływał na ich mieszkańców psychologicznie. Ten sam
oddział Ukraińcy brali za kilka
znajdujących się stale w okolicy.
Dzięki temu samoobrona w Bielinie przetrwała, a zgromadzona
w niej ludność uniknęła rzezi. Jak
jednogłośnie oceniają historycy,
d o ważniejszych baz samoobrony na Wołyniu należały:
* w powiecie dubieńskim: Pańska Dolina.
* w powiecie horochowskim:
Zaturce
* w powiecie kostopolskim:
Huta Stara, Huta Stepańska-Wyrka
* w powiecie kowelskim: Zasmyki, Dąbrowa
* w powiecie krzemienieckim:
Dederkały, Rybcza
* w powiecie lubomelskim: Jagodzin-Rymacze
* w powiecie łuckim: Przebraże, Antonówka Szepelska, Rożyszcze
* w powiecie sarneńskim: Antonówka
* w powiecie włodzimierskim:
Bielin-Spaszczyzna, Andresówka
* w powiecie zdołbunowskim:
Witoldówka, Ostróg n. Horyniem
W tym miejscu warto zauważyć,
że w lipcu 1943 r. na Wołyniu
istniało 128 samoobron , wobec
3400 miejscowości zamieszkałych przez Polaków.
Tu wyraźnie widać, że nakazy Komendanta OW AK z kwietnia i maja
nie znalazły posłuchu w powiecie
lubomelskim, tam samoobrona
pojawiła się dopiero we wrześniu. Mimo istnienia siatki konspiracyjnej, Ukraińcy wymordowali Polaków w drugiej połowie
1943 r., bez żadnego oporu z
ich strony. W 4 miejscowościach
zginęło powyżej 100 osób, w
tym w Ostrówkach 521 a w Woli
Ostrowieckiej 628 Polaków. Zaatakowano 50 miejscowości. Na
terenie powiatu lubomelskiego
ofiarą zbrodni padło 2242-2346
Polaków (ustalona, minimalna
liczba ofiar) Dowódca kurenia
„Łysy” pisał w sprawozdaniu
do kierownictwa OUN: „(…) 29
sierpnia 1943 r. przeprowadziłem
akcje we wsiach Wola Ostrowiecka i Ostrówki głowniańskiego
rejonu. Zlikwidowałem wszyst-

kich Polaków od małego do starego. Wszystkie budynki spaliłem, mienie i chudobę zabrałem
dla potrzeb kurenia”[ Dowodzi
to tego, że część Polaków nie
czyniła nic, licząc, że ich to ominie. Właśnie w II połowie 1943
roku, w końcu lipca i w sierpniu, a w powiecie lubomelskim
we wrześniu, Armia Krajowa
Okręg Wołyń zorganizowała
oddziały partyzanckie, które
choć z założenia były przeznaczone do walki z Niemcami, to
w sytuacji masowych mordów
musiały bronić ludności przed
UPA. Niestety do ich organizacji
przystąpiono dopiero wtedy, gdy
przez cały Wołyń, przetoczyły
się masowe mordy, pochłaniając
tysiące ofiar. Znaczna część tych
oddziałów powstała dzięki zaistnieniu placówek samoobrony,
do których uciekali mieszkańcy
zaatakowanych wiosek. Były to
następujące akowskie oddziały partyzanckie (OP - oddziały
partyzanckie; skrót nie używany w literaturze powszechnej):
◦OP „Jastrząb”, którego dowódcą był por. Władysław
Czermiński „Jastrząb”, operował w Zasmykach i okolicy
(pow. kowelski) od lipca 1943 r.;
◦OP „Łuna”, dowodzony najpierw przez ppor. Jana Rerutkę
„Drzazgę”, a po jego zamordowaniu przez partyzantów sowieckich
przez por. Zygmunta Kulczyckiego „Olgierda”, był związany w
kolejności z Antonówką Szepelską i Przebrażem w pow. łuckim,
w listopadzie i grudniu przebywał także w Pańskiej Dolinie;
początki tego oddziału datowane
są na maj 1943 r., ale pełny stan
został osiągnięty w lipcu 1943 r.;
◦OP „Bomba”, zorganizowany z
ocalałych ludzi po rozbiciu Huty
Stepańskiej w lipcu 1943 r. i dowodzony przez kpt. Władysława
Kochańskiego „Bombę”, „Wujka”, operował w Hucie Starej i
okolicy (pow. kostopolski); po
porwaniu „Bomby” przez sowiecki oddział partyzancki dowodzenie oddziałem przejął por.
Feliks Szczepaniak „Słucki”;
pododdział OP „Bomby”, którym
dowodził por. Zenon Blachowski
„Strzemię” od września do końca grudnia 1943 r. stacjonował w
Rudni Lwie w pow. sarneńskim;
◦OP „Gzyms”, jego dowódcą był por. Franciszek Pukacki „Gzyms” działał od sierpnia
1943 r. w rejonie Ostroga n.
Horyniem, będąc związanym
z wsią Stójło i kolonią Witoldówka w pow. zdołbunowskim;
◦OP
„Sokół”,
dowodzony
przez por. Michała Fijałkę „Sokoła”, działał w rejonie Zasmyk i Kupiczowa w pow. kowelskim od sierpnia 1943 r.
◦OP „Piotruś”, którego dowódcą
był ppor. Władysław Cieśliński
„Piotruś”, operował od sierpnia
1943 r. w okolicy Bielina-Spaszczyzny w pow. włodzimierskim;
◦OP „Kord”, dowodzony przez
por. Kazimierza Filipowicza
„Korda” związany ośrodkiem
Jagodzin-Rymacze w pow. lubomelskim, powstał najpóźniej - we
wrześniu 1943 r.

Oprócz wymienionych oddziałów partyzanckich, najliczniejszych i odgrywających wiodącą rolę w obronie ludności
polskiej przed nacjonalistami
ukraińskimi, okresowo działały też mniejsze, niektóre z nich
po pewnym czasie dołączały do
tych głównych. Pańskiej Doliny
bronił oddział AK chor. Kornela
Lewandowskiego „Spalonego”.
W Zasmykach operowały oddziały por. Stanisława Kądzielawy
„Kani”, pchor. Tadeusza Korony „Grońskiego” (oddziałki dwu
ostatnich wcześniej działały w
Powórsku i okolicy), Stanisława
Stachurskiego „Jagody”. Ośrodek Dąbrowa w pow. kowelskim
od sierpnia 1943 r. opierał się
na oddziale partyzanckim sierż.
Stanisława
Kurzydłowskiego
„Jurka”. Od połowy stycznia do
marca 1944 r. ludność Rożyszcz
ochraniał zorganizowany przez
Jana Garczyńskiego „Gryfa”,
„Lamę” oddział partyzancki AK,
wcześniej stacjonujący w lasach
retowskich i współdziałający z
okolicznymi placówkami samoobrony. Dodatkowe znaczenie
psychologiczne miało stacjonowanie w Bindudze w pow. lubomelskim (niedaleko Jagodzina i
Rymacz) oddziału partyzackiego
AK ppor. Stanisława Witamborskiego „Małego”, zabezpieczającego przeprawy przez Bug i
będącego w związku operacyjnym z oddziałem „Korda”. Od
lipca 1943 r. do stycznia 1944 r.
z przerwami samoobronę w Witoldówce i Ostrogu n. Horyniem
(pow. zdołbunowski) wspomagał
niewielki oddział AK Wacława
Wiarkowskiego „Paluszka”. Wymienione dotąd oddziały partyzanckie AK, współdziałające z
ośrodkami (bazami) samoobrony,
przyczyniły się do przetrwania do
1944 r. większości z nich. Należy
jeszcze wymienić małe jednostki
partyzanckie (30-40-osobowe),
które w drugiej połowie 1943 r.
do stycznia 1944 r. chroniły ludność polską kilku małych osiedli, tj. w okolicy Lubomirki oddział partyzancki AK Ryszarda
Walczaka „Ryszarda” i oddział
partyzancki sierż. Włodzimierza
Kopijkowskiego oraz koło kolonii Osty (gm. Niemowicze, pow.
sarneński) oddział, którego dowódca nie jest znany. Warto zauważyć, że na terenie powiatu
horochowskiego i krzemienieckiego nie działał żaden oddział
partyzancki AK. Dlatego też
przetrwanie do 1944 r. dwóch
ośrodków samoobrony w Krzemienieckiem, Rybczy i Dederkał, uważane przez ocalonych
za cud, zawdzięcza się odwadze, sile ducha i mądrej taktyce
przywódców tych samoobron.
Skuteczność oddziałów partyzanckich dla ochrony skupisk
ludności polskiej, które gromadziły się w punktach samoobrony,
polegało na ich ruchliwości, ciągłym przemieszczaniu się wokół
nich, niedopuszczaniu do zbliżania się bojówek upowskich, ich
likwidacji przy próbach podejścia, w razie dużego napadu na
zażartej walce. We wszystkich
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oddziałach partyzanckich do
stycznia 1944 służyło maksymalnie 1500 osób, mając przeciwko sobie co najmniej 15 tys.
członków UPA. Samoobrona i
oddziały partyzanckie powstały zbyt późno i były zbyt małe,
by zapobiec zbrodniom. Według
ustaleń Siemaszków w walkach
samoobrony z UPA zginęło co
najmniej 262 Polaków i co najmniej 311 członków UPA. Straty
wśród cywilów wynosiły: 60 tys.
ofiar ludności polskiej i 2-3 tys.
ofiar ludności ukraińskiej zabitej
w akcie polskiego odwetu. Z powstałych pojedynczych placówek samoobrony do wkroczenia
na tereny Wołynia przetrwało
tylko kilkanaście, natomiast w
przypadku większych baz samoobrony (składających się z
kilku sąsiednich wsi polskich
otoczonych różnego rodzaju umocnieniami polowymi)
wspomaganych przez oddziały
partyzanckie na ogólną liczbę
16, rozbite przez UPA zostały tylko dwie: Huta Stepańska
w pow. Kostopol i Antonówka
pow. Sarny. W styczniu 1944
z oddziałów partyzanckich na
tym terenie utworzono 27 Wołyńską Dywizję Piechoty, a nieco później do dywizji włączono
również oddziały samoobrony
( tak przynajmniej było w okolicy Zasmyk, w zagrożonych
rejonach samoobrony pozostały
do przejścia frontu). Tworzone
dwa zgrupowania „Gromada” i
:Osnowa: za punkt zbiorczy miały Zasmyki i Bielin , wsie polskie z polskimi przyległościami,
wcześniej pełniące funkcje baz
samoobrony, przyciągały z okolicy uchodźców przed napadami
UPA, co nasiliło się z chwilą koncentracji oddziałów partyzanckich i stworzeniu 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK, licząc na
wzmocnienie
bezpieczeństwa.
Dywizja wprawdzie była przeznaczona do walki z Niemcami
(co nie należy do tematu referatu, a więc nie jest omawiane), ale
sytuacja wymuszała także starcia
z UPA, która utrudniała wystąpienia przeciw Niemcom. Starcia
AK z UPA, naturalnie, znacznie
poprawiły bezpieczeństwo polskich cywili. Dość rozległy teren
wokół Bielina i Zasmyk był stale patrolowany, na każde pojawienie się zbrojnych grup ukraińskich reagowano ostrzałem.
Ludność cywilna, choć skupiona
w dużym zagęszczeniu, odzyskała poczucie bezpieczeństwa.
Jednakże warte uświadomienia
jest to, że parasol ochronny przed
UPA ze strony Dywizji obejmował tylko dwa małe skrawki
Wołynia. Polacy na pozostałych
terenach Wołynia w tym czasie,
byli niemalże bezbronni. Tereny
wiejskie były opuszczone przez
Polaków, którzy ocalili życie. Ci,
którzy nie zostali wywiezieni na
roboty do Rzeszy lub nie uciekli
do Generalnego Gubernatorstwa,
usadowili się w miastach i miasteczkach, w których stały załogi
niemieckie. Gdy front się przybliżał, Polacy wycofywali się wraz
z Niemcami na zachód i szukali
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nowych miejsc do zatrzymania
się. Po drodze oczywiście ginęli. Kilkanaście miejscowości na
wschód od terenu operowania
Dywizji broniło się w powiecie
łuckim (baza Rożyszcze), wyczekując nadejścia wojsk sowieckich, których obecność oznaczała
tępienie UPA, a więc zmniejszenie zagrożenia ze strony nacjonalistów ukraińskich. Ale przesuwanie się frontu spowodowało
także przesuwanie się na zachód
zgrupowań UPA, co dla Dywizji stało się problemem, bowiem
została otoczona dużymi siłami
UPA - miejscowymi i przybyłymi. Zgrupowanie „Osnowa” i
„Gromada” zostało rozcięte przez
„upowski” korytarz, który utrudniał komunikację i łączność między zgrupowaniami.. Dywizja
podjęła więc działania zmierzające do poszerzenia tzw. bazy operacyjnej, czyli wypchnięcia UPA
z terenów, które Dywizji były potrzebne do zwalczania przeciwnika niemieckiego oraz dla własnego bezpieczeństwa.
Przeprowadzono więc kilkanaście akcji wymierzonych w
UPA. Ale nawet, gdy następowało usunięcie się większego
zgrupowania upowskiego, to pozostawały niewielkie bojówki,
które w _ W ten sposób UPA
oszczędzała siły i minimalizowała straty, ale nie rezygnowała z
nękania polskiej ludności i utrudniania angażowania się Dywizji
w walki z Niemcami. Niestety w
kwietniu 1944 r. nastąpił koniec
opieki Dywizji nad ludnością
cywilną. Wojsko musiało realizować zadania frontowe z dala od
poskich wiosek. Janina Szarwiło: Po odejściu dywizji Janówka
podobnie jak i sąsiednie wsie stały się bezbronne. Pozostały tu jedynie kobiety z dziećmi i starcy.
Mąż przy ostatnim pożegnaniu
dał mi dla obrony pistolet i dwa
granaty. Nie było to nic wielkiego
ale jednak byłam trochę pewniejsza ale do czasu. Pewnej nocy jakiś czas po przejściu przez nasze
tereny frontu, gdy już wszyscy
położyliśmy się spać, obudził nas
łomot do drzwi. W naszym domu
oprócz mojej mamy i mojego małego syna było sporo innych dzieci, w tym sierot z Wierbiczna..
Przez okno dostrzegłam, że pod
drzwiami stoi znaczna grupa
uzbrojonych i nieznanych ludzi.
Zapadła decyzja, dzieci otwierają
wszystkie okna i uciekają a ja
wchodzę na strych i w przypadku
wyłamywania drzwi, rzucam granaty. Krzyki uciekających dzieci
„bulbowcy, bulbowcy....” spowodowały wystrzelenie w niebo kilku serii ze strony nieznajomych i
decyzję odjazdu. Nie wiedzieliśmy dokładnie kto to był, ale już
następnego dnia przeprowadziliśmy się do rodziny zamieszkałej
w środku wsi. Za przesuwającym
się frontem niemiecko-sowieckim na „wyzwolone” tereny
wkraczały wojska NKWD i zaprowadzały nowy sowiecki terror. Okres ten był nazywany przez
ludność polską Wołynia drugą
okupacją sowiecką. Dowódcy i
członkowie kierownictwa samo-
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obron oraz członkowie konspiracji AK byli aresztowani, osadzani w więzieniach i zsyłani w
głąb
Związku
Sowieckiego. Funkcjonowanie Samoobrony ludności polskiej na Wołyniu
wyraźnie można podzielić na
trzy okresy. I – wiosna 1943 r. II
– druga połowa roku 1943 do
marca 1944. III – połowa roku
1944 i 1945 . Każdy z tych okresów charakteryzują inne uwarunkowania stąd i różną efektywność
obrony. W pierwszym z tych
okresów mieszkańcy osiedli
wiejskich pozbawieni jakiegokolwiek wsparcia i pomocy
wszystko czynili bardzo spontanicznie. Nie wszyscy byli w stanie dokonać trafnej oceny sytuacji i poczynić stosowne
przygotowania. Warto pamiętać
o ograniczonych możliwościach
Polaków w pozyskaniu zarówno uzbrojenia jak i przygotowaniu skutecznej obrony. W drugi
okresie samoobrony zostały
wsparte przez konspirację AK.
Zostali skierowani oficerowie do
organizacji Ośrodków Samoobrony ( dla kilku wsi) i tworzenia
oddziałów partyzanckich wspierających działania obronne. Trzeci okres to czas po odejściu Dywizji z którą często odeszły
oddziały samoobrony i okres po
tzw. „wyzwoleniu” ( określany
drugą sowiecką okupacją),. Wsie
polskie znalazły się bez żadnej
ochrony, sowieckie siły porządkowe były nie liczne i nie były w
stanie zapewnić bezpieczeństwa,
a zagrożenie ze strony UPA nie
znikło. W tej sytuacji polska młodzież do 17 roku życia chcąc zapewnić bezpieczeństwo swoich
bliskich zgłaszali się, czasem byli
mobilizowani, do tzw. „Istrybitielnych Batalionów” gdzie
otrzymywali broń która dawała
taką szansę. Istriebitielnyje (od
ros. słowa „niszczyć”) Bataliony
zostały utworzone na mocy rozkazu Rady Komisarzy Ludowych
z 24 czerwca 1941 roku. Zadaniem tych paramilitarnych jednostek złożonych z lokalnych
mieszkańców była pomoc regularnym oddziałom NKWD w
„czyszczeniu” terenów zafrontowych z elementu antysowieckiego. IB złożone z Polaków, którzy nie byli umundurowani, nie
pobierali żołdu, nie składali
przysięgi, przebywali w swoich
miejscowościach, nie byli więc
funkcjonariuszami
NKWD,
dzięki legalnemu posiadaniu
broni uratowali życie wielu polskim rodzinom. Żołnierze ci brali udział w walkach z ukraińskimi
oddziałami ludobójczymi, wielu
z nich poległo. Bronili Polaków
przed torturami wymyślonymi
przez samo piekło, a stosowanymi przez UPA. . Opowiada Tadeusz Banasiewicz ze wsi Cegielnia w powiecie kowelskim. To
była klasyczna wiejska samoobrona. Siedzieliśmy po kilku we
wsi i czekaliśmy na Ukraińców.
Mieliśmy opracowany system
alarmowy. Jedna raca oznaczała
niebezpieczeństwo, a trzy – poważne kłopoty. Wtedy członkowie batalionów z sąsiednich wsi

powinni przybyć z odsieczą. (..)–
Wpuścili nas do magazynu pełnego rozmaitego wojskowego
sprzętu. Część broni została po
Niemcach, była też broń sowiecka. Ja wybrałem automat SWT10. Każdy mógł do tego wziąć
kilka granatów i amunicję. Potem
przez cztery dni pod okiem sowieckiego podoficera połowicznie nas przeszkolono. (…)– Nie
będę ukrywał: byliśmy zachwyceni, że ktoś dał nam do ręki broń.
Kto to zrobił, nie miało dla nas
znaczenia. Gdy dostałem karabin,
wiedziałem już, że nie zostanę zarżnięty jak prosię. Od razu zdecydowałem, że ostatni pocisk zostawiam dla siebie. Że nie dostanę
się w ich ręce żywcem. ( Z rąk
Ukraińców zginęli oboje rodziców) Stanisław Sobolewski z
Placówki Samoobrony w Słobodarce : Zarządzono mobilizację
do I Armii Wojska Polskiego,
wszystkich mężczyzn od 18-tego
do 60-tego roku życia i samotnych kobiet, na ochotnika. Tu
znajdowała się stacja kolejowa i
transportem kolejowym wysyłano powołanych do wojska , do
Rosji do Sum skąd po przeszkoleniu ( a trwało to około 2 miesiące) i umundurowaniu wysyłano na front.. (...). Wielu z naszej
Placówki też zostało powołanych
do wojska. Mnie i jeszcze innych
ze względu na nie ukończeniu 18
lat oraz mężczyźni po 60-tym
roku życia , nie wzięto do wojska.
Dlatego pozostaliśmy w obronie
cywilnej ludności. Oczywiście
Sowieci wprowadzili własne porządki, i nie nazywała się to już
samoobrona , a „Istriebitielnyje
Bataljony” potocznie zwane
„Strypkami” W naszym oddziale
było ok.40 osób. Naszą siedziba
dalej mieściła się w budynku u
Sienkiewicza. Były cały czas
warty- przy Placówce warta alarmująca, na początku, w środku i
na końcu wioski. Udzielaliśmy
ochrony rodzinom, które uciekały
z wiosek, gdzie dalej napadały
bandy UPA przed zamordowaniem i schroniły się w naszej wiosce. Natomiast cały sztab mieścił
się w Rożyszczach. Było w nim
właśnie sporo żołnierzy tych
„starszych” którzy podejmowali
decyzje w sprawie pomocy ludności cywilnej. Dzieci-sieroty
zawoziliśmy do Łucka do sióstr
zakonnych, które zapewniały im
opiekę, pamiętam, że było dużo
tych sierot. Natomiast samotnym
matkom z dziećmi jak również
osobom starszym, przeważnie
pomagaliśmy osiedlić się w pozostawionych wolnych budynkach w Rożyszczach gdzie było
znacznie bezpieczniej. Kiedy zaczęto wysiedlać rodziny polskie z
ziem wschodnich , a zaczęło się
to wiosną 1945r.,to 8 maja 1945r
rozwiązano Istriebitielnyje Bataljony i musieliśmy zdać posiadaną broń. (.. Niepublikowana relacja w rękach autora)
Niestety dziś są jednak ludzie,
którzy uważają, że bataliony były
jednostkami
kolaboracyjnymi.
Świadczy to tylko o braku wiedzy
na temat realiów tamtego czasu,
kiedy los Polaków był tak nie-

pewny. Leon Popek, historyk z
Instytutu Pamięci Narodowej,
wskazuje na trudną sytuację ludności cywilnej po przejściu frontu. - Po zmobilizowaniu mężczyzn do Armii Czerwonej na
tych terenach pozostały tylko
dzieci, młodzież, starcy i kobiety.
W dalszym ciągu istniało zagrożenie ze strony ukraińskich nacjonalistów. UPA wcale nie przestała mordować - po przejściu
frontu wręcz nasiliła ataki i palenie polskich wsi. Polacy: młodzież, harcerze oraz starcy, wstępowali
więc
do
tych
Istriebitielnych Batalionów, nieraz legalizując broń, którą posiadali lub którą zostawili im starsi
koledzy z AK, by bronić swoich
rodaków - informuje Popek. Ewa
Siemaszko: - Po wejściu i opanowaniu tych ziem przez Sowietów
wszyscy mężczyźni od 18. do 50.
roku życia zostali wcieleni do armii Berlinga, a nawet wprost do
Armii Czerwonej. W związku z
tym ludność polska, która ocalała, skupiona w miastach, miasteczkach czy wioskach, stała się
bezbronna. Tę bezbronność wykorzystali Sowieci, proponując
Polakom wstępowanie do Istriebitielnych Batalionów . (…)Dodaje jednocześnie, że na pewno
taki zaciąg nie był masowy. - Nie
mogło być to masowym zjawiskiem, bo już nie zostało zbyt
wielu ludzi, którzy się nadawali
do służby w IB. O masowości absolutnie tutaj mówić nie można podkreśla Siemaszko. Monika
Śladewska: Żołnierze ci brali
udział w walkach z ukraińskimi
oddziałami ludobójczymi, wielu
z nich poległo. Bronili Polaków
przed torturami wymyślonymi
przez samo piekło, a stosowanymi przez tzw. UPA, z tego tytułu
przysługuje im prawo do czci i
chwały. (…)…czeka on na rzetelne opracowanie przez historyków
kierujących się polską racją stanu, dotyczy on około 30 tys. ludzi
kresowej samoobrony ( liczba dla
całych Kresów Południowo Wschodnich - red) , działającej
od 1944 r. do czasu ekspatriacji
Polaków na Ziemie Odzyskane.
Reasumując powstanie samoobrony na Wołyniu poważnie
ograniczyło rozmiary polskich
strat, ale nie zapobiegło ludobójstwu Polaków. Oczywiście patrząc na wszystko z perspektywy
czasowej, łatwo zauważyć bardzo
wiele błędów ze strony Polskiego
Państwa Podziemnego jak i ze
strony samych mieszkańców Wołynia. Niniejszy tekst jest jednak
poświęcony pamięci i w hołdzie
żołnierzom Samoobrony Polskiej
na Wołyniu. Potomkom
Powstańców Styczniowych, Legionistom, rezerwistom WP II RP i
wielu Patriotom Kresów, którzy
przelali krew za Polskę i Polaków. Piszę to w imieniu potomków żołnierzy samoobrony i tym
samym 27 WDP AK, państwo
polskie zapomniało o tych patriotach z Wołynia, mimo, że mamy
rok obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Poprawność polityczna, tak jak wtedy tak
i teraz jest ważniejsza od pamięci
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i szacunku dla ofiar złożonych
przez prawdziwych patriotów w
imię niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej.
Powyższy tekst został napisany
przez potomka żołnierzy samoobrony i 27 WDP AK w oparciu
o relacje i wywiady uczestników
opisywanych wydarzeń i bibliografię.
Zygmunt Bukowski - „ Poroda”
Wrocław 2008 r.
Ewelina Hajdamowicz, z domu
Bagińska -MOJA OSTATNIA
NOC W LIPNIKACH - byłam
świadkiem...
http://wolyn.freehost.pl/wspomnienia/lipniki-hajdamowicz.html
Urodziłem się na Wołyniu”http://www.wolyn.btx.pl/index.
php/wolyn-wola-o-prawde/397-urodziem-si-na-woyniu.html
Grzegorz Motyka- „Kolaboracja
na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1941–1944 „
Tragiczna niedziela 11 lipca- Marek A. Koprowski- http://www.
kresy.pl/kresopedia,historia,ii-wojna-swiatowa?zobacz/tragiczna-niedziela-11-lipca
Czesław Piotrowski- „Przez Wołyń i Polesie na Podlasie”
Fragment wspomnień Genowefy Halkiewicz opublikowane w
„Dzieci Kresów II” L. Kulińskiej
Fragment: opracowania mieszkańca Krzeszowa Marcelego Jankiewicza syna Adama i Marianny
z Zarębińskich ur. 26 IV 1920 w
Krzeszowie. Po wojnie zamieszkały w Ząbkowicach Śląskich http://wolyn.ovh.org/opisy/krzeszow-03.htm)
Fragment: opracowania mieszkańca Krzeszowa Marcelego Jankiewicza syna Adama i Marianny
z Zarębińskich ur. 26 IV 1920 w
Krzeszowie. Po wojnie zamieszkały w Ząbkowicach Śląskich http://wolyn.ovh.org/opisy/krzeszow-03.htm)
Fragment wspomnień Leona Laskowskiego za: http://cyfroteka.
pl/catalog/ebooki/84378/99621/
ff/101/Wolyn._Epopeja_polskich_losow_1_split_001.html
Władysław Filar,: „Wołyń 19391944” Toruń 2003,
Ewa Siemaszko: „ Obrona ludności polskiej na Wołyniu przed
zbrodniczymi działaniami nacjonalistów ukraińskich” - http://
nawolyniu.pl/ksiazki/pliki/pamiec.pdf
Piotr Zychowicz „Z wrogiem na
wroga”
za: http://www.nawolyniu.pl/artykuly/bataliony.htm
Monika Śladewska „ Istriebitielne Bataliony” Tygodnik „Przegląd”- 12/2010
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HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

75. rocznica ludobójstwa Maj 1943
Stanisław Żurek

W futorze Dąbrowa koło wsi
Kąty /Kuty/ pow. Krzemieniec
upowcy wyłapywali Polaków,
gromadzili w jednym domu,
który potem podpalili - żywcem
spalili co najmniej 28 Polaków,
w tym rodziny 6 i 4-osobowe.
„W odległości około 3 km od wsi
Kąty, za niewielkim lasem, na
polu zwanym Dąbrową, mieszkała
rodzina Józefa Jasińskiego i jego
żonaty syn Albin Jasiński. Dnia 1
maja 1943 roku grupa banderowców przez cały dzień wyłapywała
Polaków na polach Dąbrowy i
gromadziła ich w zabudowaniach
J. Jasińskiego. O zmierzchu
pomordowano ich w okrutny
sposób i podpalono mieszkanie
oraz zabudowania gospodarskie.
Na drugi dzień, 2 maja 1943 r. z
Kątów wyjechało na pogorzelisko
kilku uzbrojonych mężczyzn na
3 furmankach. Na miejscu zobaczyli szczątki pomordowanych
dorosłych i żywcem spalonych
dzieci. Tworzyły one czworobok,
do którego wrzucano dzieci.
Spalone szczątki zebrano do
jednej skrzyni i pochowano we
wspólnym grobie na cmentarzu w
Kątach. /.../ Podawano, że zginęło
tam około 23 osoby, w tym 12
dzieci”. (Leokadia Wawrzykowska: Relacja z ostatnich dni pobytu
na Wołyniu ludności polskiej wsi
Kąty /Kuty/ gm. Szumsk, pow.
Krzemieniecki, w: Biuletyn Informacyjny 27 Dywizji Wołyńskiej
AK, nr 4 z 1997 r.).
We wsi Sadki pow. Krzemieniec
Ukraińcy z sąsiedniej wsi zamordowali w bestialski sposób rodzinę
Bułkowskiego (Bułkieckego?).
Świadkowie zapamiętali m.in.
ich córkę 22-letnią Marię, która
ciężko okaleczona umierała przez
kilka godzin w męczarniach na
polu. Zamordowany został także
ich sąsiad NN. Po 1 maja sołtys
Ukrainiec zaprosił rodzinę Billewiczów do powrotu zapewniając
im bezpieczeństwo, wracających
witał razem z Ukraińcami z Sadek
chlebem i solą, a po kilku dniach
upowcy rodzinę tę wymordowali,
tj. 6 osób, poza Marianem Bilewiczem, który akurat przebywał
poza domem. Łącznie w Sadkach
Ukraińcy zamordowali co najmniej 33 Polaków.
We wsi Tajkury pow. Zdołbunów
upowcy zamordowali 30 Polaków
chodząc od domu do domu i rąbiąc
siekierami oraz paląc zwłoki razem z budynkami. „W niedzielę,
23 czerwca 2013 r., na cmentarzu
katolickim w Zdołbunowie, proboszcz parafii zdołbunowskiej
ks.
Andrzej
Ścisłowicz,
poświęcił miejsce wybrane pod
pamiątkowy krzyż upamiętniający
mieszkańców wioski Tajkury,
zamordowanych w 1943 roku
w czasie Wołyńskiej Rzezi.
/.../ Dawna mieszkanka Tajkur,
złożyła na cmentarzu świadectwo
nt. przeżytych wydarzeń w 1943
roku. Powiedziała ona, że w 1943
r. na cmentarzu w Zdołbunowie
pochowano osiem trumien-skrzyń
ze szczątkami ośmiu rodzin
zamordowanych w Tajkurach. /../
Ostatni proboszcz tej parafii był
świadkiem jej powolnego wymordowania. Odprawiał po kolei

pogrzeby swoich parafian, aż w
końcu poważnie zachwiało się
jego zdrowie psychiczne. W 1943
roku Tajkury, Kopytków i okoliczne wioski stały się miejscem
rzezi ludności polskiej (Kopytków – 15. VI, 17. VI, 18. VI;
Nowosiółki – 18. VI; Stefanówka
– 19. VI; Tajkury – 11. IV, 1. V,
18. VI i 28. VI). Według makularza księgi zgonów parafii Tajkury,
prowadzonego przez ks. Waleriana Głowacza zginęły wówczas
29 osoby. Ostatnim proboszczem parafii Tajkury (od listopada
1939 r. do lipca 1943 r.) był ks.
Walerian Głowacz. /.../ Zachował
się raptularz (brudnopis) księgi
zgonów parafii Tajkury, w którym
zanotował
wszystkie
ofiary
spośród swoich parafian, które
zostały pochowane w Tajkurach
lub Zdołbunowie. Przy nazwiskach grzebanych parafian czynił
dopiski: „zamordowany (-a) przez
bandytów lub zamordowany (-a)
przez Ukraińców”. W lipcu 1943 r.
załamany i chory opuścił Tajkury
udając się do Zdołbunowa. Później
duszpasterzował w Nowogrodzie
Wołyńskim.
LISTA
OFIAR
TERRORU
1943 ROKU W TAJKURACH
I KOPYTKOWIE OPRACOWANA NA PODSTAWIE RAPTULARZA KSIĘGI ZGONÓW
PARAFII TAJKURY
Nr; Imię i nazwisko, wiek, zawód,
uwagi; Data i miejsce śmierci;
Przyczyna śmierci. (Uwaga S. Ż.:
poniżej ujęte zostały tylko ofiary z
1 maja 1943 roku we wsi Tajkury).
2. Władysław Buczyński, s. Kazimiera i Marii, ur. 1903 (40
l.); pozostawił żonę Kazimierę
i 3 dzieci: Stanisław, Tadeusz
i Ryszard. 1. V 1943 Tajkury
zamordowany przez Ukraińców
3. Jan Budziszewski, rolnik
pozostawił żonę Marię; 1. V 1943
Tajkury; zamordowany przez
Ukraińców;
4. Feliks Budziszewski, s. Jana i
Marii; 1. V 1943 Tajkury; zamordowany przez Ukraińców
6. Edward Chorążeczewski, s.
Mariana i Leontyny z Machlewskich; 1. V 1943 Tajkury; zamordowany przez Ukraińców;
7. Franciszek Chorążeczewski; 1.
V 1943 Tajkury; zamordowany
przez Ukraińców;
11. Maria Janus, c. Wojciecha
i Józefy z Derdów, ur. 1923; 1.
V 1943 Tajkury; zamordowana
przez Ukraińców;
12. Wiktor Kikinder, ur. 1892;
rolnik; 1. V 1943 Tajkury; zamordowany przez Ukraińców;
18. Jan Markiewicz, rolnik. 1. V
1943 Tajkury; zabity przez bandytów ukr.
19. Leon Pawiński s. Józefa i Scholastyki ur. 1911; rolnik; pozostawił
żonę Annę i córkę Leokadię; 1. V
1943 Tajkury zamordowany przez
Ukraińców

20. Michał Pawiński, s. Józefa i
Scholastyki; pozostawił żonę Olgę
i 6 dzieci: Jan, Emilia, Elżbieta,
Danuta, Tadeusz, Zbigniew Józef;
1. V 1943 Tajkury zamordowany;
22. Franciszka Słowińska, c. Wincentego Marciniaka i Marianny z
Gajewskich; 1. V 1943 Tajkury;
zamordowana przez Ukraińców;
24. Stanisława Szeroka, c. Kazimiera i Magdaleny z Jakuszewskich,
pozostawiła syna Waldemara; 1. V
1943 Tajkury; zamordowana
25. Antoni Witkowski, syn Katarzyny z Medyńskich Witkowskiej,
ur. 27. VII 1928; 1. V 1943
Tajkury; zamordowany przez
Ukraińców;
26. Józef Witkowski, syn Katarzyny z Medyńskich Witkowskiej,
ur. 16. XI 1923 r.; zamordowany;
27. Katarzyna Witkowska z
Medyńskich, ur. 1898; gospodyni;
1. V 1943 Tajkury; zamordowana
przez Ukraińców;
28. Ludwika Witkowska, córka
Katarzyny z Medyńskich Witkowskiej, ur. 23. IV 1926 r.; 1.
V 1943 Tajkury; zamordowana
przez Ukraińców;
Uzupełnienie:
29. Józef Szeroki zamordowany
razem z żoną Stanisławą; 1. V
1943 Tajkury; zamordowany
przez Ukraińców.
Listę tę opracowałem na początku
lat. 90 XX w. na prośbę p. Romualda Wernika, który w zmienionej postaci opublikował ją w
swej książce: Romuald Wernik,
„Tajkury – wioska, która była miastem”, Londyn, 1997. Kopię raptularza księgi chrztów i zgonów
parafii Tajkury z lat 1939-1943
otrzymał ks. prof. Waldemar Witold Żurek SDB, który zawarte
w niej informacje opublikował
w swej pomnikowej pracy pt.
„Wykazy osób z akt parafialnych
diecezji łuckiej do 1945 roku”
(t. VI, Lublin 2010, s. 11051128). Uczyniono tak, by ułatwić
dostęp do archiwalnej księgi,
dokumentującej
martyrologię
narodu polskiego na Wołyniu.
Wielokrotnie modliliśmy się za
te ofiary w Zdołbunowie, Ostrogu i samych Tajkurach. W
czasie nabożeństw żałobnych
odczytywaliśmy listę zamordowanych w Tajkurach i okolicy.
Do Tajkur w latach 90. XX wieku
dwa razy organizowaliśmy też
pielgrzymkę w dniu 10 sierpnia
z Ostroga i Zdołbunowa. W pielgrzymkach tych brali udział m.in.
klerycy z Krakowa: Piotr Janczy,
Bolesław Karcz, Stanisław Molendys i Waldemar Szlachta. Było
tak dopóki nie wtrąciła się SBU i
Dziekan ks. Władysław Czajka z
Równego, który sugerował by nie
robić hałasu wokół Tajkur... A więc
warto było jednak organizować te
nie mile widziane pielgrzymki na
początku lat 90. XX wieku…” (ks.
Vitold-Yosif Kovaliv: Pamięć o
Tajkurach nie umiera; w: Wołanie
z Wołynia nr 3 (112), Maj-Czerwiec 2013 r.; za: http://www.dusz-

ki.pl/wolanie_z_wolynia/artykuly/2013_05-06/WzW_3_112_b.
pdf ). Na powyższej liście istnieje
także pod poz. 8. „Antoni CZERNIAKOWSKI, s. Czesława i
Albiny z Sokołowskich, ur. 1898;
rolnik; 11. IV 1943 Tajkury; zabity przez bandytów ukr.”.

2 maja:
W miasteczku Berezne pow.
Kostopol zmarł 72-letni Gracjan
Urbanowicz poparzony podczas
rzezi we wsi Lipniki, gdy został
wrzucony żywcem do płonącego
domu.
W kol. Jurydyka pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali 63-letniego Franciszka Oronia.
We wsi Słobódka Strusowska pow.
Trembowla: „Stanisław Skonecki
– słuch. prawa l. 24 zamordowany
2.V.43 w Słobodce Strusowskiej
koło Trembowli” (AAN, AK,
sygn. 203 /XV/ 9, k. 170 – 174).
W
kol.
Smolarnia
pow.
Włodzimierz Wołyński Ukraińcy
zamordowali 49-letniego Józefa
Łuszczaka.
We Włodzimierzu Wołyńskim
upowcy lub policjanci ukraińscy
zamordowali 2 Polaków, lat 21 i
33.
W kol. Wygoda pow. Dubno
Ukraińcy zamordowali 3 Polaków,
w tym zmasakrowali matkę i jej
15-letniego syna.
2 maja w Ławrze Poczajowskiej
na Wołyniu odbyła się narada
przywódców OUN i UPA, na
której zapadła decyzja o rzezi
Polaków w gminie Szumsk pow.
Krzemieniec (m.in. o likwidacji
wsi Kąty).
W nocy z 2 na 3 maja:
We wsi Eliaszówka pow.
Zdołbunów upowcy wymordowali około 30 Polaków, „Feliks i Franciszek Sokołowscy
mieli zmiażdżone ręce i nogi”
(Siemaszko..., s. 983). Już od
marca Ukraińcy z sąsiednich wsi
Buszcza i Nowomalin dokonywali
morderstw Polaków w Eliszówce.
Jedną z ofiar była nauczycielka.
W kwietniu z ich rąk zginęła
rodzina gajowego z dwojgiem
dzieci. Wieś obrabowana i spalona
przestała istnieć.
3 Maja
We wsi Owadno pow. Włodzimierz
Wołyński Ukraińcy zamordowali
Bolesława Bajewskiego, lat 42.
W kol. Perestaniec pow. Sarny
jeszcze Nowy Rok 1943 witany
był wspólnie przez Polaków i
Ukraińców w wielkiej przyjaźni,
a w okresie Wielkiego Postu razem postawiono dębowy krzyż z
datą i napisem: „Boże zmiłuj się
nad nami”. W dniu 3 maja upowcy mordują tutaj 11-osobową
polską rodzinę, w tym ośmioro
dzieci, a wkrótce po tym rodzinę
12-osobową z dziewięciorgiem
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dzieci, z których najmłodsze
miało 6 miesięcy. Inni: 10 maja
1943 roku bestialsko wymordowali 11-osobową rodzinę Januszkiewiczów: babkę, rodziców i 8
dzieci.
W futorze Poczajów pow. Dubno
Ukraińcy zamordowali Polaka
wracającego do domu.
We wsi Szwejków pow. Podhajce spalili żywcem 4-osobową
rodzinę polską: Rozalię Sobotkiewicz i jej 3 dzieci.
We wsi Zahajce Wielkie pow.
Krzemieniec wymordowani zostali wszyscy Polacy, kilkadziesiąt
osób, ich mienie zagrabione a
domy spalone.
W nocy z 3 na 4 maja:
We wsi Kąty (Kuty) pow. Krzemieniec na terenie kościoła św.
Izydora Oracza walkę ze zgrupowaniem upowców „Kruka” i
melnykowców „Chrina” stoczyła
grupa polskiej samoobrony. W.
i E. Siemaszko na s. 449 – 451
podają, że podczas tego ataku nikt
z obrońców nie zginął, natomiast
we wsi Ukraińcy zamordowali 53
Polaków o ustalonych nazwiskach
oraz nieustaloną liczbę innych
(Siemaszko..., s. 449 – 451). „O
godzinie 23,20 we wtorek 4-go
maja 1943 roku usłyszeliśmy
strzały karabinowe naszych straży
i zobaczyliśmy błyski kolorowych
rakiet napastników. Kosynierzy
cofnęli się do budynków. Widzieli napastników atakujących
wieś. Wybuchły pożary, kule
przelatywały i uderzały w obronne
budynki. Strzały się wzmogły,
kule gwizdały i biły w dach
kościoła i „Kasy”. Odpowiedziano im strzałami z wieży kościoła
i z balkonu „Kasy”. Kule coraz
częściej padały na nasze budynki
obronne i dziurawiły blaszane
pokrycie dachów. Widzieliśmy
dużo kul zapalających, ale one nie
zapalały naszych dachów, gdyż
belki i więźba dachowa w tych
budynkach były oblepione gliną
i często zwilżane. Bitwa trwała.
Najgroźniej brzmiał nasz karabin
dziesięciostrzałowy, osadzony na
balkonie „Kasy” i zabezpieczony
workami z piaskiem. W czasie bitwy, łączności pomiędzy budynkami nie było. Tak się szczęśliwie
złożyło, że bandyci nie atakowali
nas od strony południowej. Tam
było najmniej otworów okiennych
i największe niebezpieczeństwo
trafień. Atak posuwał się bliżej
od strony zachodniej i północnej.
Napastnicy kryli za ścianami budynków i strzelali. Rabowali co
się dało w opuszczonych domach i stopniowo podpalali je.
Ogień posuwał się z dwóch stron
do środka wsi. Ze strychów w w
budynkach widziało się morze
ognia. Paliło się około 500
zabudowań z ogólnej ilości około
620. Paliły się Kątki (ulice), Łag,
Zarzeczka, Środek, Iserniańska.
Jedynie Kątek Stachury i część
budynków na futorach ocalały.
Ocalało też kilkanaście domów z
zasięgu obrony. Bojąc się naszego
krzyżowego ognia, broniącego
boki innych budynków, bandyci nie mogli dojść zbyt blisko
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i rzucać granatami. Bitwa trwała
do godziny 3,30. Po tym czasie
zorientowaliśmy się, że oni nas
nie zdobędą. Raptem wszystko
ucichło. Cofający się bandyci w
stronę Suraża i Sadek palili domy
na futorach. Ponad dwa tysiące
ludzi odetchnęło. Zrobił się jasny dzień, napastników nie było.
Ludzie wyszli z ukrycia i rozbiegli
się patrzeć na pogorzeliska. Swąd
dopalających się koni, krów, świń
był bardzo silny. Konie i krowy
z popalonymi bokami latały jak
szalone, popieczone ryczały, rżały
i kwiczały, wzywając ludzkiej pomocy, ale ratunku nie było. Zaczęli
nadchodzić ludzie, którzy przesiedzieli tę noc na łąkach i bagnach w krzakach. Niektórzy nawet
leżeli w wodzie przez całą noc,
bojąc się by ich nie dostrzeżono
w blasku ognia. W obrębie obrony nikt nie zginął, a z tych
którzy chowali się poza obrębem
zginęło 18 osób. W mieszkaniu
A. Kucharskiego zamordowano 4
osoby, w tym niemowlę. Zginęły
staruszki Tomaszewskie, trzech
młodych mężczyzn z Pikulskiego, którzy chowali się w budynkach ukraińskich. Byli to bracia Zielińscy zabici bagnetami.
Resztę zamordowano nożami i
bagnetami. Sparaliżowanego staruszka Holca wyciągnięto z domu
i zabito”. (Fragment opracowania
Feliksa Jasińskiego „Kronika
Losy Polaków Parafii Kąty Powiatu Krzemienieckiego, Województwa Wołyńskiego W latach
1939-1945”; w: http://27wdpak.
btx.pl/samoobrona/417-samoobrona-w-ktach-pow-krzemieniec
). Na drugi dzień w kolumnie
liczącej około 2 tysięcy osób
ewakuowali się w dramatycznych okolicznościach do Szumska, potem do Krzemieńca. W.
i E. Siemaszko nie wymieniają
faktu, że po ewakuacji ludności
w kościele pozostała grupa
obrońców, która w kolejnym ataku
została wymordowana. „Kąty – po
męczeniu zabili dziecko, rozcięli
usta od ucha do ucha, a między
oczami przybili gwoździem kartę
z napisem: „Polska od morza do
morza” (AAN, DR, sygn. 202/
III/200, k. 32 – 35).
4 maja:
We wsi Omelanka pow. Kostopol
Ukraińcy zamordowali 3 Polaków.
We wsi Tchory pow. Kostopol
Ukraińcy zamordowali 3 Polaków: Stanisława Karczewskiego, Franciszka Sulikowskiego
i Stanisława Myszakowskiego
s. Piotra. „Stanisław Karczewski był spokrewniony po przez
ożenek z Horoszkiewiczami. Po
jego zwłoki pojechali więc Horoszkiewicze z Omelanki. Znaleźli
go ukrzyżowanego na polnej
gruszy, jego ręce i nogi były
przywiązane do konarów drutem
kolczastym. Widać był że przed
śmiercią zadano mu potworne
cierpienie. Pojechał uprawiać
pole, pod sadzenie ziemniaków.
Opowiadał mi o tym śp. Stanisław
Horoszkiewicz s. Cypriana, zm. w
Starym Żaganiu, ściągał go z tego
krzyża, ”Jego krzyża„. Tchory
znajdowały się pośród wielkich
lasów. Ludność opuściła je już w
kwietniu 1943 r. przenosząc się
do Huty Stepańskiej. Powracała
jednak w celu uprawy pul, nie
wszyscy też na noc wracali do
Huty Stepańskiej. Ostateczną
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rozprawę banderowcy urządzili
4 V 1943 r. Ludność ostrzeżona
prze córkę zaprzyjaźnionego
Ukraińca zdołała uciec, tuż przed
nadchodzącymi banderowcami.
Nadchodzący banderowcy widzieli uciekających mieszkańców,
widząc
uciekającego
Franciszka Sulikowskiego wołali ”
Franek nie uciekaj, wróć się, nie
poznajesz nas, nie wygłupiaj się,
wróć się” , Franek uwierzył i
się wrócił, więcej już nikt Franka nie widział. Banderowcy ze
spaleniem Tchorów czekali do
Krwawej Nocy 16 na 17 VII
1943 r. wcześniej jednak rozbierali domy, najpierw je jednak
całkowicie ogołocono z wszelkiego wyposażenia”. (Janusz Horoszkiewicz; w: http://isakowicz.
pl/szlakiem-wolynskich-krzyzytchory-gm-stydyn-wielki/ ).
W nocy z 4 na 5 maja:
We wsi Kuty (Kąty) pow. Krzemieniec UPA oraz chłopi ukraińscy
przełamali obronę Polaków w
kościele i dokonali ich rzezi. Relacjonuje brat zakonny Cyprian:
„Przewielebny Ojcze, zdarza
się sposobność przesłania paru
słów przez osobę, która uchodzi
przed nożami Ukraińców. Co się
tutaj teraz dzieje, to brak słów
na opis tych rzezi i mordów,
popełnianych na polskich rodzinach. Opisy z „Ogniem i Mieczem” Sienkiewicza lub „Pożogi”
Kossak-Szczuckiej bledną wobec
wypadków obecnych. /.../ Zaraz
po świętach w wioskach koło
Szumska wymordowano do 600
Polaków, reszta schroniła się do
Krzemieńca. Potem uderzono
na Kuty, była to najliczniejsza
parafia w powiecie krzemienieckim (4 tys. dusz). Gdy zaczęto
mordować, ludność schroniła
się do kościoła wraz z księdzem
proboszczem. W kościele broniono się przez jedną noc, w ciągu
dnia kobiety z dziećmi uszły do
Krzemieńca, w kościele zostali mężczyźni, by go bronić –
następnej nocy naszły liczniejsze
hordy, kościół zburzono, a 200
Polaków w nim wyrżnięto. Z całej
parafii nie została ani jedna dusza.
Kościół licealny w Krzemieńcu
obrócono na mieszkanie dla tych
uchodźców, potem Niemcy zabrali młodych do robót do Niemiec,
a starzy cierpią skrajną nędzę. Z
początkiem maja schroniło się
do nas dwóch księży proboszczów z Oleksińca i Kołodna. W
oleksińskiej parafii już prawie
wyrżnięto i zrabowano wszystkich
Polaków, proboszcz, nie mając co
robić, wyjechał wczoraj od nas
do Generalnego Gubernatorstwa,
kołodeński – również. Prawie
codziennie widać łuny – palą
osiedla Polaków, a tych, którzy
nie uciekli, mordują w bestialski
sposób. /.../ Uchodźcy wszyscy
uciekają do Wiśniowca, gdzie w
klasztorze żyją w opłakanych warunkach i cierpią straszną nędzę.
Aż serce się kraje na widok tej
nędzy i opowiadań o niej. Co rano
przychodzą wieści – tam zabito,
tam zrabowano, tam znów spalono
dom wraz z ludźmi. I tak dzień po
dniu upływa w męce i naprężeniu
nerwów, bo nie ma wątpliwości,
że gdy załoga niemiecka opuści
Wiśniowiec (zamek), to pierwszej nocy wszyscy Polacy będą
wymordowani. /.../ Jakie jest
tutaj nasze życie, to z tego opisu
Wielebny Ojciec sobie wystawi –

jesteśmy gotowi na śmierć, bo trzeba by cudu Bożego i szczególnej
opieki Matki Boskiej, byśmy z tej
pożogi unieśli całe głowy. Bardzo
więc prosimy o święte modlitwy,
by Pan Jezus się zlitował i uspokojenie nastąpiło, bo naprawdę straszne przeżycia przechodzą tutejsi
Polacy, których całą winą jest to,
że się urodzili Polakami i są katolikami, bo nawet tych Ukraińców,
którzy w czasach polskich przyjęli
katolicyzm, mordują”. (1943, 21
czerwca – Pismo Delegata R.G.O.
w Krakowie do Prezesa R.G.O.
w Krakowie. Zawiera informacje
dotyczące mordów na Wołyniu
i problemu uchodźców z tego
terenu. W załączeniu list zakonnika – brata Cypriana z Wiśniowca
na ten temat. W: APKr, DOKr
16, s. 3-7). „ W czasie naszego
wymarszu w Szumsku pozostało a
po kilku dniach wróciło do Kątów
dwóch starców i dwóch chorowitych mężczyzn. Wkrótce wszystkich banderowcy pomordowali
na ich własnych podwórkach
- pogorzeliskach. W naszej
okolicy byli nieliczni wyznawcy
sekty „Świadkowie Jechowy”,
którzy myśleli, że ich nie ruszą.
Również wszyscy w liczbie 16
osób zostali zamordowani, a były
to rodziny z przewagą dzieci.”
(Fragment opracowania Feliksa Jasińskiego „Kronika Losy
Polaków Parafii Kąty Powiatu
Krzemienieckiego,
Województwa Wołyńskiego W latach 19391945”; w: http://27wdpak.btx.pl/
samoobrona/417-samoobrona-wktach-pow-krzemieniec ).
5 maja:
W miasteczku Kołki pow. Łuck
Ukrainiec zastrzelił 20-letniego
Władysława Kraśnickiego.
W kol. Sporny Kąt pow.
Zdołbunów Ukraińcy zamordowali 25-letniego Jana Łozińskiego
uprowadzonego z sąsiedniej wsi
Zielony Dąb.
We wsi Szkrobotówka pow. Krzemieniec upowcy wymordowali 14
rodzin polskich liczących co najmniej 70 osób, które nie opuściły
swoich
domostw,
ponieważ
bezpieczeństwo gwarantowali im
ich sąsiedzi, Ukraińcy.
We wsi Zawale pow. Dubno
Ukraińcy zamordowali 8 Polaków, w tym 6-osobową rodzinę
Stankiewiczów; rodziców i 4
dzieci.
W nocy z 5 na 6 maja:
We wsi Kamienna Góra pow.
Równe Ukraińcy zamordowali
4 Polaków. Polacy na odgłos
strzałów i widok łuny z kierunku
Lipnik pochowali się, stąd
wracająca z rzezi bojówka bulbowska przeszukując tutaj polskie
domy znalazła tylko 4 Polaków,
których zamordowała. Ukraińcy
zachęcali Polaków do powrotu
przekonując, że rzezi w Lipnikach dokonali partyzanci sowieccy. Tych, co wrócili, po żniwach
powiązali drutem, zawieźli na
trzęsawisko pod Lubomirkę Starą,
zadźgali nożami i bagnetami, a
następnie wdeptali ciała w błoto
(11 osób).
W kol. Lipniki Kostopolskie pow.
Kostopol Ukraińcy podstępnie
zgromadzili w jednym domu
i zamordowali 22 Polaków.

3-letniego Stanisława Pawlaka
zabili uderzając głową o ścianę;
29-letniego Jana Śnichowskiego
obwiązali drutem kolczastym
i zakłuli ostrym narzędziem
(Siemaszko..., s. 237) W rabunku
mienia
uczestniczyły
także
ukraińskie kobiety. Ofiary pochowane zostały bez trumien, w
sadach. Jednemu Polakowi za
trumnę posłużył żłób do karmienia koni. Zagrody polskie zostały
spalone. Nie należy mylić tej
miejscowości z noszącą taką
samą nazwę i także znajdującą
się w pow. kostopolskim, ale w
gminie Berezne, gdzie nocą z 25
na 26 marca Ukraińcy wymordowali 183 osoby. „To było takie
osiedle małe dziewięć domów,
sami Polacy wspomina Helena
Dziekońska z domu Myczkowska.
W tymże powiecie znajdowały
się dwie wsie - kolonie o tej nazwie. Druga z nich podlegała pod
gminę Berezne. W dniu 5 maja
1943 roku na sadzeniu ziemniaków, oprócz niego samego,
w Lipnikach spotkały się: dwie
siostry (ich imiona to Andzia i
Bronisława), liczne kuzynostwo
oraz dobrzy znajomi i sąsiedzi. Po
całym dniu ciężkiej pracy rodzina
i znajomi zebrali się na wspólnej kolacji, podczas której ciotka
zauważyła nieobecność w domu
młodego ukraińskiego parobka.
Ponieważ nikt nie mógł się czuć
na Ukrainie w tamtych czasach
bezpiecznie, wzbudziło to pewien niepokój. Wesołe nastawienie, będące efektem całodniowej
pracy w towarzystwie bliskich,
przytępiło niestety ostrożność i
cała ekipa bez niepokoju udała się
na zasłużony spoczynek. Dziadkowi, oraz dwom kuzynom, jako
najmłodszym, miejsce do spania
przypadło poza przepełnionym
domem. Majową noc mieli oni
spędzić w stogu słomy w podwórzu. Zmęczeni zasnęli jeszcze
przed zapadnięciem zmroku. Ich
sen nie trwał jednak długo. Wnet
zbudził dziadka ogłuszający terkot
wystrzałów charakterystyczny dla
broni maszynowej. Według relacji
naocznego światka zamieszkałego
w połączonej z Lipnikami wiosce
Kamienna Góra, przed domem nagle wyrósł spod ziemi około trzystuosobowy oddział odzianych
na czarno UP-owców. Najpierw
ostrzelali oni fasadę budynku,
a następnie wdarli się do jego
środka. Strzelali do każdego, bez
względu na płeć i wiek. W zasadzie tylko jednemu znajomemu,
spośród wszystkich, którzy przebywali wewnątrz domu, udało się
ujść stamtąd z życiem. Niegroźnie
postrzelony z automatu udał
upadek, desperacko wsuwając się
pod jedno z łóżek. Gdy Ukraińcy
opuścili dom, rozbijając okiennice
wyskoczył przez zamknięte okno
a następnie biegnąc co sił zniknął
w ciemnościach. Po latach spotkał
się z moim dziadkiem na Dolnym Śląsku. Miał wtedy okazję
zdać mu relację z tego co działo
się w środku chałupy. Jak mówił,
cała podłoga domu w Lipnikach
tonęła w krwi. W tym czasie dziadek razem z dwoma kuzynami,
modląc się o szczęśliwy traf,
ostrożnie wycofał się z miejsca
kaźni. Podobno całą powrotną
drogę do Kostopola przebyli
biegnąc. Trauma, która musiała im
towarzyszyć była porażająca i jak
się później okazało, miała odtąd
towarzyszyć im do końca życia.
Trudno wprost sobie wyobrazić,
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jak wielkie piętno wywarło na
nich tamto piekło. Śmierć dwóch
sióstr osierociła całą rzeszę dzieci,
którymi później zaopiekowała się
reszta rodziny. W Lipnikach gdzie
mieszkała moja rodzina, 5 maja
1943 r. zginęło 16 osób” (Wojciech
Trojanowski: „Jak mojego dziadka zaprowadziłem do nieba”;
w: http://www.miastowroclaw.pl/
index.php?option=com_content&
view=article&id=73:mojego-dziadka-zaprowadzilem-do-nieba&
catid=20:artykuly&Itemid=258).
„I zaczęła się droga przez mękę,
ukraińskie bandy grasowały.
Zaczęły dochodzić słuchy że się
piątkują, tzn. że będą napadać po
pięciu na jedną rodzinę. W mieście
to przerażało. Bałam się. Mój mąż
piątego maja w czterdziestym
trzecim roku pojechał jak zwykle
do naszego domu. Obok mieszkali moi rodzice. Oni nigdzie nie
wyjeżdżali. Ojciec powtarzał,
że nic nikomu nie jest winien,
że mają go za co zamordować.
Nie pomogły prośby. Powiedział
zostaję. Mąż mój pojechał, aby
pomóc przy sadzeniu ziemniaków.
Z mężem moim pojechała mojej
siostry córka, Halina Łoś 17-to
letnia dziewczynka, żeby pomóc
przy sadzeniu ziemniaków u dziadków. Zeszło do wieczora, a to
było takie osiedle małe dziewięć
domów, sami Polacy. Nazywali
się to Lipniki Kostopolskie. […]
Teraz wracam do tego co zaszło
po
posadzeniu
ziemniaków.
Postanowili nie wracać do miasta bo to było niebezpieczne.
Kawałek przez las. Postanowili
przenocować w lesie. Zaszyć się
gdzieś w krzakach. Na środku tego
osiedla mieszkał taki nazwiskiem
Łoś Stanisław. tam się schodzili
starsi, a młodsi wartowali. I jak
się wybierali iść do lasu, mój brat
Adam i mój mąż i mego męża brat
Władysław i ta moja siostrzenica
Halina, i ona właśnie mówi pójdę
po Helenkę Łosiów niech idzie z
nami do lasu. Ta już była w łóżku,
ale Halina ją uprosiła żeby wstała
i poszła do lasu i dała się namówić
poszła do lasu. A moi rodzice
też tam przyszli bo tam chodziła
warta, to tam u tych Łosiów gdzie
się schodzili. I godzina jedenasta
przed północą Ukraińcy dali znać.
Zaczęli wychodzić z lasu część
otoczyła dom, tam gdzie byli zebrani, a inni ruszyli po domach
i ogrodach gdzie kogo napotkali to prowadzili do tego domu.
Kazali się kłaść na podłodze, a
gospodarzowi przynosić jedzenie, pocieszali że nie zabiją jak
się nasycili to gospodarzowi kazali się położyć na łóżku, bo już
nie było miejsca na podłodze. A
jeden chłopak nazywał się Paweł
Jucewicz, biegł by zawiadomić
matkę że się zbliża banda. Nie
wiem ile lat miał. Znałam go,
może czternaście i jego rodziców
też znałam. Ojciec jego wtedy
już nie żył, złapali go na ulicy i
też tam zaprowadzili. On leżał na
podłodze obok łóżka, na którym
leżał gospodarz, zaczęli strzelać
z pojedynczych pistoletów czy
karabinów tego ja już nie wiem.
Chłopak się wsunął pod łóżko
zauważyli strzelali ale nie trafili.
Wyszli na podwórze, obleli budynek benzyną i zapalili. Chłopak
miał na tyle przytomności i odwagi, wygramolił się z pod łóżka
i zaczął uciekać w stronę rzeki.
Zauważyli strzelali ale nie trafili.
To była mała rzeczka porośnięta
krzakami, chłopak przesiedział do
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rana jak ci co wyszli z lasu żeby
zobaczyć co się dzieje. Chłopca
matka też gdzieś przesiedziała w
sadzie gdzie rosło dużo krzewów
porzeczek i jego siostra Ania 16to letnia uciekła przez okno do
ogrodu i nie znaleźli jej tak że cała
rodzina miała szczęście. I właśnie
wtedy zginęli moi rodzice. Rozpacz moja nie miała granic, bałam
się o dzieci, które tak były małe że
nie zdawały sobie sprawy z tego co
może ich spotkać w najbliższych
dniach. Postanowiliśmy gdzieś
wyjechać. Ale gdzie?”. (Fragment
z pamiętnika Heleny Dziekońskiej
z domu Myczkowskiej pisanego w
latach 1990-1995. Wprowadzenie
tekstu do komputera: wnuk Sebastian Dziekoński - Świnoujście,
wrzesień 2007 rok. W: http://wolyn.freehost.pl/wspomnienia/z_
pamietnika_heleny_dziekonskiej.
html. Zebrał i wstawił :Bogusław
Szarwiło).
6 maja:
We wsi Chryniki pow. Dubno
Ukraińcy zamordowali 4-osobową
rodzinę polską: ojca z 2 dzieci
i szwagierką, mieszkańców wsi
Złoczówka, natomiast 19 maja 7
mieszkańców Chrynik.
We wsi Klepaczów pow. Łuck
upowcy wymordowali ostrymi
narzędziami 2 rodziny polskoukraińskie oraz 25 Polaków, w
tym dzieciom lat 3 i 6 wyłupali
oczy. Hieronim Wardoch w
książce „Świadkowie mówią”
podaje, że mord ten nastąpił nocą
z 7 na 8 maja, jednocześnie z
sąsiednią wsią Katerynówka. W
tym samym czasie wymordowani
zostali Polacy w pobliskiej kolonii
Retowo.
We wsi Milatyn pow. Zdołbunów
Ukraińcy zamordowali Feliksa
Śliwowskiego.
7 maja:
We wsi Smyków pow. Dubno
Ukraińcy zamordowali 7 Polaków.
W nocy z 7 na 8 maja:
W kol. Katerynówka pow. Łuck
upowcy oraz okoliczni chłopi
ukraińscy ze wsi Rudnia, Swoz
i Bodiaczów zamordowali 28
Polaków i 2 rodziny polskoukraińskie, razem 37 osób. Ofiary
rąbali siekierami, palili żywcem;
16-letniej Zofii Koper rozpruli
brzuch; 3-letniemu Januszowi
Mękalowi powyłamywali ręce
i nogi, jego 30-letnią matkę
Anielę zarąbali siekierą a 5-letniego brata Lonię zakłuli bagnetami, 10-letniemu Władysławowi
Morawskiemu rozpruli brzuch,
5-letniej Stanisławie Stafaniak
rozpruli brzuch i powyłamywali
ręce a jej 30-letnią matkę Marię
będącą w ciąży zakłuli nożami
(Siemaszko...., s. 607). „W
nocy z 7 na 8 maja 1943 r. banda nacjonalistów ukraińskich
napadła na Katerynówkę. Prawie
jednocześnie zaczęły płonąć zabudowania polskich rodzin. Rozległo
się wycie psów, ryk bydła, rżenie
koni, kwik, pisk. Trzaski i szum
olbrzymich płomieni zagłuszały
wszystko. Powstało istne piekło.
Każdy ratował się przed ogniem, bandyci zaś wyłapywali
wybiegających z domów i mordowali. Pomimo, iż posiadali broń
palną, to morderstw dokonywali
przy użyciu noży w najbrutal-

niejszy sposób. Rozpruwano i
wypuszczano jelita, wyłamywano
ręce i nogi, dzieci zabijano tłukąc
je głowami o ściany domów itp.
/.../ Mord był okropny. Wszystko
spalono, resztki jeszcze dopalały
się, czuć było odór spalonych
zwierząt, ciała ludzkie leżały obok
siebie, niektóre na pół spalone.
Pamiętam to wszystko jak by to
było dziś. Gdy rozwidniło się
obiegłem wszystkich pomordowanych, licząc, że komuś może
być potrzebna pomoc. Niestety,
jedynie małe dziecko, dwuletni
synek Piotra Mękala żył jeszcze. Miał obydwie rączki i nóżki
wyłamane, na wpół przytomny
prosił pić i za chwilę zmarł. Drugą
osobą, która dawała znaki życia
była Zofia Koper, młoda dziewczyna. Miała rozpruty brzuch,
jelita były zmieszane z ziemią,
zbroczone krwią. W potwornych
męczarniach zmarła. Pozostałe
osoby już nie żyły. Niektóre były
okrutnie poszlachtowane nożami,
a każdy był na pól obnażony,
tak jak ułożył się do snu”. (Hieronim Wardach: Ostatnia noc; w:
Świadkowie mówią, s. 60 - 65).
We wsi Klepaczów pow. Łuck
upowcy zamordowali 30 Polaków (Hieronim Wardach, w:
„Świadkowie mówią” , s. 62).
W kol. Retowo pow. Łuck w napadzie UPA zginęła nie ustalona
liczba Polaków.
8 maja:
W kol. Józefówka pow. Równe
Ukraińcy zamordowali Wincentego Kościukiewicza.
W kol. Marianówka pow. Łuck
„ukraińscy partyzanci” złapali
50-letnią Annę Krasnowolską,
skrępowali
powrozem,
przywiązali do wozu i wlekli 2 kilometry do glinianki, gdzie ją już
martwą wrzucili (Siemaszko..., s.
573).
W kol. Podsielecze pow. Kostopol
zamordowali około 15 Polaków.
We wsi Rzeszniówka pow. Krzemieniec zamordowali około 10
Polaków.
W lesie koło wsi Sadów pow. Łuck
miejscowi upowcy oraz chłopi
ukraińscy ze wsi Sadów zamordowali 17 Polaków z sąsiedniej
wsi Koszów wysłanych przez
wójta, Ukraińca, do zawiezienia
kontyngentu zboża oraz jadące z
nimi kobiety i dzieci, konie i wozy
zrabowali. Do dziś nie jest znane
miejsce zakopania ich ciał.
W kol. Semigrany pow. Równe
zamordowali 3 Polaków, w tym
kobietę.
W kol. Smyga pow. Dubno upowcy w zasadzce zabili arcybiskupa Wołynia i Żytomierza,
metropolitę
autonomicznej
cerkwi prawosławnej Ołeksę
Hromads’kiego, jego sekretarza i szofera. Był on przeciwny
mordowaniu Polaków. W tej też
miejscowości zwiad AK natknął
się na ciała polskich dzieci powbijanych na sztachety.
8 maja 1943 roku Sowieci zgodzili się na formowanie 1 Dywizji im.
Tadeusza Kościuszki. Na początku
liczyła ona 6 tysięcy osób, a pod
koniec lipca 1943 roku 16 tysięcy

osób.
W nocy z 8 na 9 maja:
We wsi Paszowa pow. Dubno
Ukraińcy zamordowali 4-osobową
rodzinę polską oraz ciężko poraniona została nauczycielka Jadwiga
Anielówna; byli to jedyni Polacy
mieszkający w tej ukraińskiej
wsi. Wieś ta znajdowała się w
gminie Boremel, w której w maju
wymordowano wszystkich Polaków mieszkających we wsiach
ukraińskich.
9 maja:
W kol. Balarka pow. Łuck od lutego Polacy nocowali w lesie,
kryli się na bagnach, w zbudowanych schronach. Były liczne
odmrożenia, zwłaszcza wśród
dzieci. Niektórzy nocowali na
drzewach. Część uciekła do Huty
Stepańskiej. Pozostało 25 rodzin,
które zostały wymordowane 9
maja. Zagrody zostały spalone,
wieś przestała istnieć. „Urodziłem
się w miejscowości Balarka, gmina Silno, powiat Łuck, parafia
Derażne. Rodzina: było nas dwoje
braci – ja, Edward, urodziłem się
[w] 1933 r., a brat Romuald [w]
1935, też na Balarce. Mieliśmy
dwa hektary ziemi, nowy dom
drewniany. Żyliśmy skromnie. /.../
Banderowce napadli na naszą
wioskę 9 maja 1943 r. Ojciec był
w tym czasie w domu, gotował
jedzenie, otwiera drzwi kuzynka i
mówi „Wujek, uciekaj, bo jest napad”. Wyszedł z domu. Było już
widać, jak z lasu zaczynają
okrążać wieś. Ci, co byli [w swych
zagrodach], zaczęli uciekać w kierunku małej rzeczki, tam szukali
schronienia. Tam również Ojciec
uciekł. Ta banda, jak weszła do
wioski, zaczęli palić stare domy.
Nasz[ego] nie spalili, gdyż był
nowy i kryty był gontem. Parę
osób zostało z naszej wioski
zamordowanych. Ojciec nad ranem przyszedł do nas na Hutę. Z
domu wszystko zabrali, nawet
[to], co było zakopane – i to
poznachodzili i zabrali.” (Edward
Szprigiel: Bóg nas uratował. W:
http://wolyn.org/index.php/wolyn-wola-o-prawde/842-bog-nasuratowa.html ). „Atak na naszą
kolonię rozpoczął się w drugą
niedzielę maja 1943 roku.
Dokładnie pamiętam ten dzień: W
samo południe wraz z ojcem i jego
młodszym bratem - Aleksandrem
- po obiedzie wypoczywaliśmy w
sadzie. Dzień był słoneczny, upalny. Słońce miało tak silny blask,
że aż raziło oczy. Gorące powietrze zastygło bezruchu, że nawet
liście osiki nie drżały. Wokół
panowała, słodka, głucha cisza,
jakby zatrzymał się czas. Ustał
nawet szczebiot ptaków i kto żyw
szukał cienia. Leżąc na ciepłej,
pachnącej ziemi, w cieniu drzewa,
słuchałem koncertu pasikoników
w trawie. Czułem się senny.
Nawet pies zasnął, uwiązany na
łańcuchu przy budzie. Tylko ptactwo domowe leniwie snuło się po
obejściu. W taki czas zapomina się
o nie bezpieczeństwie. Błogi nastrój nagle i w brutalny sposób
wdzierając się w ciszę niedzielnego popołudnia przerywał huk
wystrzałów z broni palnej od strony puszczy. W jednej chwili stało
się jasne - to napad. Zrazu
ujrzeliśmy palące się chałupy
sąsiadów. Ojciec zauważył, że
bandyci używają kul zapalających.

Schroniliśmy się błyskawicznie w
chacie, gdzie pod ścianą w rogu
izby, przerażona matka tuliła
płaczące siostry. Chwila wahania,
co
robić
i
błyskawiczna,
jednomyślna decyzja, należy
uciekać w kierunku rzeki na bagna
i olsy. Wybiegamy z domu, i biegniemy z górki przez wieś w kierunku starego koryta rzeki.
Widzę palące się zagrody. Słyszę
świst kul nad głową i okropne
krzyki
przerażonych
ludzi
uciekających w tym samym kierunku. Staram się trzymać w
pobliżu matki, która na ręku niesie
dwuletnią siostrę Alfredę. Obok
biegnie ojciec niosąc siostrę
Teresę.
Jestem
piekielnie
zmęczony, nad głową świszczą
kule, lęk paraliżuje ciało, bolą
okaleczone, bose stopy, nie mam
siły biec, potykam się o radliny
ziemniaków i raz po raz padam.
Matka, słaniając się na nogach,
podnosi mnie. Ojciec nawołuje:
szybciej i szybciej! Chcę
odpocząć, zrobić siusiu – błagam.
- Rób w spodnie - prosi matka. Nie mogę nie potrafię, - odpowiadam płacząc. Biegnąc, czuję jak
z każdym krokiem narasta okropny ból brzucha, wydaje się, że za
chwilę coś pęknie. Nagle ulga,
mam pełne spodnie. Krańcowo
wyczerpani, nie mamy już siły
biec dalej, chronimy się więc w
chacie stryja mojego ojca, która
jeszcze się nie pali. On sam nie
chce uciekać i namawia nas na pozostanie. Twierdzi, że nic złego
nie zrobił Ukraińcom, więc nie
musi przed nimi uciekać, jego
synowie są innego zdania i błagają
go, żeby uciekał. Stryj mojego
ojca pomylił się strasznie i
przepłacił to życiem, nie wiedział
biedny, że Ukraińcy zakładają wymordowanie wszystkich Polaków,
bez żadnych wyjątków, od
niemowląt po starców. Ukraińcy
nie tylko nie oszczędzali swoich
sąsiadów Polaków ,ale również
swoich rodzin z małżeństw
polsko-ukraińskich. W chacie u
stryja ojca czuliśmy się w miarę
bezpiecznie do pewnego momentu. Kiedy kule zaczęły wpadać
przez szyby do środka i zaistniała
obawa, że od którejś z kul
zapalających chata stanie w
płomieniach, ogarnął nas strach. Uciekajmy!
Rozpaczliwie
błagam rodziców. Rodzice też
musieli się bać, skoro postanowili
uciekać dalej. Kilkaset metrów,
które pozostały nam do bagien,
przebiegliśmy pod gradem kul. Jedynie jakiś cud sprawił, że nie trafiono w nikogo z nas, chociaż
wiele osób zginęło lub zostało rannych. Na bagnach brodząc po pas
w wodzie, posuwaliśmy szybko
się w kierunku koryta rzeki. Bagna znaliśmy dobrze, niejeden raz
chodziliśmy tamtędy do rzeki. W
miejscach, gdzie było głębiej
skakaliśmy z kępy na kępę. Parę
razy, jak nie mogłem trafić na
twardszy grunt, zapadałem się po
uszy i wyciągano mnie z wody.
Czułem na sobie zapach mułu i
zgniłych liści. Byłem przemoczony do suchej nitki, a z ubrania
ociekała strumieniami woda z
błotem. Ukraińcy ostrzeliwali
teren, ale na bagna nie zapuszczali
się. Dla nas znających teren, olsy i
bagna stanowiły naturalne zabezpieczenie przed wrogiem. Na bagnach przesiedzieliśmy do wieczora, aż ustały strzały. Po wyjściu z
ukrycia, ujrzeliśmy w oddali
czerwoną łunę roztaczającą się
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nad całym widnokręgiem. To
płonęła nasza kolonia , a nad nią
unosiły się kłęby gęstego dymu,
łącząc czarnym, długim welonem
ziemię z niebem, zasłaniając
zachodzące słońce, wyglądało to
upiornie. Chaty z drewna pokryte
słomą spłonęły szybko, tylko kikuty kominów stały w miejscu i
wyły z bólu, głaskane czerwonymi językami płomieni. Dym kłębił
się i wirował wywołując napady
kaszlu. Zatykaliśmy usta i nosy
stojąc bezradnie w bezpiecznej
odległości od ognia, który
rozgrzewał powietrze do białości i
palił twarze. Czułem smród dymu,
spalonych ciał ludzi i zwierząt.
Słyszałem łomot własnego serca i
przeraźliwe krzyki mieszkańców.
Nie miałem już siły dłużej stać.
Padłem obolały na ziemi jak pień
drzewa odcięty od korzeni, głodny
i spragniony w strachu, że wrócą i
nas zabiją jak zabili tamtych.
Czekaliśmy, aż dym opadnie i
każdy z nas szukał wzrokiem
swojej chaty, licząc po cichu, że
jakimś cudem chociaż częściowo
ocalała od pożaru. Niestety
złudzenia szybko prysły, pozostała
skrzecząca rzeczywistość. Cudu
nie było, ogień zabrał nam wszystko, nie było czego ratować. Idąc w
kierunku Huty Stefańskiej aby
szukać
schronienia
przechodziliśmy obok jeszcze
dymiących się zgliszczy zagrody
stryja, który postanowił pozostać,
widziałem zwęglone jego ciało na
popiołach chaty. Zakłuty bagnetami przez Ukraińców, spłonął wraz
z chatą. Świadkami jego śmierci
byli synowie, którzy uciekli w ostatniej chwili niezauważeni przez
okno z tyłu domu na bagna.
Wędrując dalej skrajem wioski
usłyszeliśmy z jedynej ocalałej od
ognia chaty wołanie konającej kobiety. Chata była niska i przez
okno bez trudu było widać pod
łóżkiem leżącą w kałuży krwi
kobietę pokłutą nożami. Umierając
prosiła o pomoc. To była Janka
Horoszkiewicz - nasza krewna.
Schroniła się pod łóżko bo bała się
że wrócą i będą ją dalej torturować.
Zmarła na drugi dzień po przewiezieniu do szpitala w Rafałówce,
przed
śmiercią
zdążyła
opowiedzieć przebieg wydarzeń.
Czułem, się niedobrze, miałem
dość podobnych widoków, byłem
słaby, wyczerpany, niezdolny do
dalszej drogi, wymiotowałem.
Tym brutalnym i okrutnym napadem
ukraińscy
barbarzyńcy
zmusili mnie do oglądania tak okrutnych scen. Miałem wtedy pięć
lat, a pamiętam tak wiele brutalnych i krwawych epizodów, które
prześladują mnie do dzisiaj we
wspomnieniach i śnią się po nocach. Zdarza się, że krzyczę we
śnie budząc przerażoną rodzinę”.
(Fragment wspomnień Edwarda
Horoszkiewicza
zaprezentowanych w ramach autorskiego odczytu pt: „ Zbrodnie OUN- UPA na
Wołyniu w latach okupacji” - Klub
Historyczny im. gen. Stefana
Roweckiego „Grota” w Kaliszu.
Za: http://wolyn.org/index.php/
informacje/1062-atak-rozpoczalsie-w-druga-niedziele-maja1943-r ; wyszukał i wstawił B.
Szarwiło).
We wsi Dermań pow. Zdołbunów
Ukraińcy zamordowali 66-letniego Piotra Szawrońskiego.
W kol. Krzeszów pow. Kostopol
bojówka UPA zamordowała Grze-
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gorza Sawickiego.
We
wsi
Ziemlica
pow.
Włodzimierz Wołyński został
zamordowany przez policjantów
ukraińskich leśniczy Czesław Kobylarz, lat 35.
10 maja:
W kol. Dmitrówka gmina Torczyn
pow. Łuck podczas wyrębu lasu
został zakatowany na śmierć przez
upowców Stefan Figa, lat 19.
W kol. Perestaniec pow. Sarny
„ukraińscy partyzanci” bestialsko wymordowali 11-osobową
rodzinę polską Januszkiewiczów:
babkę, rodziców i 8 dzieci. Inni
jako datę mordu podają 3 maja
1943 roku.
W nocy z 10 na 11 maja:
W majątku Nyry pow. Kowel upowcy wymordowali Polaków i
spalili majątek.
W majątku Peresieka pow. Kowel
wymordowali Polaków i spalili
majątek.
W majątku Rokitnica pow. Kowel
wymordowali Polaków i spalili
majątek.
W majątku Woronna pow. Kowel
wymordowali Polaków i spalili
majątek
11 maja:
We
wsi
Dermanka
pow.
Zdołbunów Ukraińcy zamordowali 2 Polaków: ojca lat 90 i syna
lat 56, wdowców.
We wsi Rzeczki pow. Równe
bulbowiec Wasyl Grabowskyj
zastrzelił na oczach całej rodziny
31-letniego
Antoniego
Wojciechowskiego,
pomimo
błagań jego żony, Ukrainki,
której był kumem. W tymże roku
ten sam „ukraiński powstaniec”
zamordował 22-letnią Sabinę
Bronowicką z kolonii Wodnik,
skąd uciekła po napadach i mordach dokonywanych przez upowców. Jej ciało leżało przez dłuższy
czas w lesie koło wsi (Siemaszko..., s. 695).
W nocy z 11 na 12 maja:
W kol. Stanisławów pow.
Włodzimierz Wołyński upowcy
uprowadzili 6 Polaków, których
w lesie po torturach zamordowali.
12 maja:
W kol. Chwoszczowata pow.
Sarny podczas napadu upowcy
zamordowali nie ustaloną liczbę
Polaków.
We wsi Czernysz pow. Łuck upowcy zamordowali 3-osobową
rodzinę kowala: Zenona Sulikowskiego lat 34, jego żonę
Helenę i ich 2-letniego syna.
W kol. Dołhe pow. Sarny napadli
na polskie domy, brak informacji
o ofiarach.
W kol. Dworzec Czernyżski pow.
Łuck zamordowali 6-osobową
rodzinę
polską:
Helenę
Krzaczkowską oraz 5 jej dzieci.
We wsi Harajmówka pow. Łuck
zamordowali 5 Polaków, w tym
starsze małżeństwo.

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
W kol. Jaźwinki pow. Sarny podczas napadu spalili kolonię i zamordowali około 50 Polaków, w tym
5-osobową rodzinę z 3 dzieci oraz
ojca z 3 dzieci.
W kol. Karczemka pow. Sarny
podczas napadu UPA zginął
Bronisław Libidziewski z rodziną.
We wsi Katarzynówka pow. Sarny
podczas napadu spalili 150 polskich domów i zamordowali nie
ustaloną liczbę Polaków, w tym
pannę Annę Lech.
W kol. Konstantynówka pow.
Sarny podczas napadu upowców
w trakcie obrony kilku Polaków
zostało ciężko rannych.
W futorze Kopyszcze pow.
Sarny zamordowali 2 rodziny:
Dziekańskich i Filińskich, liczące
9 osób.
W kol. Mały Radzież pow. Sarny
podczas napadu zamordowali nie
ustaloną liczbę Polaków i kolonię
spalili.
W futorze Nieklukwin pow. Kostopol w czasie napadu zamordowali nie ustaloną liczbę Polaków
oraz spalili co najmniej 5 gospodarstw.
W kol. Płoskie pow. Sarny podczas napadu zamordowali nie
ustaloną liczbę Polaków i kolonię
spalili.
W kol. Radzież pow. Sarny podczas napadu zamordowali nie
ustaloną liczbę Polaków i kolonię
spalili. „Podczas potyczki w
dniu 12 maja 1943 roku zginął
na Radzieżu Libera Witold lat
20, członek AK. Zginął od kuli
ukraińskiej, pozostawiając żonę
i dwoje dzieci, córka 2 lata i syn
6 miesięcy”. (Emilia Głuszczyk:
Trzeci kurhan; w: http://dziennik.
artystyczny-margines.pl/trzecikurhan-relacja-emilii-gluszczyk/;
12 marca 2018).
W kol. Stachówka pow. Sarny
w walce z UPA zginęło 32 Polaków z samoobrony oraz zamordowanych siekierami i spalonych
żywcem zostało 18 osób. „12 maja
1943 r. na wieś napadli upowcy,
którzy byli uzbrojeni w karabiny maszynowe i automatyczną
broń ręczną. Polacy dysponowali
kilkoma ręcznymi karabinami,
które uzyskali od Niemców i,
mimo przeważających sił napastnika, atak odparli. Po stronie polskiej straty wyniosły 32 zabitych,
u przeciwnika - prawdopodobnie kilkunastu. W boju zginęli:
Stanisław Bułgajewski l. 20; Marcin Bułgajewski; Bronisław Brodnicki l. 32; Stanisław Łoś l. 37;
Edward Pinecki l. 36; Zygmunt
Wilczyński l. 30, mężczyzna ze
wsi Czajków, l. ok. 19. Ponadto
z ludzi nie uczestniczących w
walce zostali zamordowani m. in.:
Stanisław Andrzejewski (zarąbany
siekierą); Gruszkowski (zwłoki
zastrzelonego upowcy porąbali,
gdy znaleźli przy nich karabin),
jego syn Franciszek (zarąbany
siekierą); Albina Bułgajewska
(zastrzelona i następnie spalona); Dominik Makarewicz l. 25
(zamordowany przez rozprucie brzucha bagnetem); Szczęsny
Makarewicz (zastrzelony); Michalina Makarcwicz (zastrzelona
podczas ucieczki w pole); Gustaw Makarewicz l. 5 (zabity ki-

jami); członkowie rodziny Pierzeckich; Wiktorowicz (zarąbany
siekierą). Ofiar pośród ludności
nie uczestniczącej w walce nie
byłoby, gdyby nie panika, która
powstała wśród przebywających
w schronach (zwanych też okopami), gdy upowcy podpalili
domy znajdujące się na peryferiach. Wtedy niektórzy opuścili
schrony i rzucili się do ucieczki
w pola. Podczas tej ucieczki byli
wyłapywani i mordowani. Wiele
domów zostało spalonych”. (Fragment opracowania Zygmunta Bukowskiego "Poroda"; Wrocław
2008; za: http://wolyn.freehost.
pl/wspomnienia/zygmunt_bukowski_poroda6-7.html).
Na stacji kolejowej Tutowicze
pow. Sarny podczas napadu upowcy zamordowali nie ustaloną
liczbę Polaków.
W futorze Ubereż pow. Sarny podczas napadu upowcy zamordowali
nie ustaloną liczbę Polaków, m.in.
matkę z synem, futor obrabowali
i spalili
W kol. Ugły pow. Kostopol za
pomocą siekier, wideł, kos, noży
i paląc żywcem zamordowali
ponad 100 Polaków. 13-letniego Piotra Kucnera rannego
w nogę oraz jego 4-letnią siostrę
Kazimierę żywcem wrzucili
w ogień, 38-letnią Katarzynę
Orzechowską zakłuli widłami a jej
rocznego syna Jarosława oprawca
wziął za nóżki i roztrzaskał głowę
o pieniek (Siemaszko..., s. 302).
„Los Ugłów był bardzo tragiczny. Banderowcy podobnie jak
do Parośla zaszli 11 V 1943 r.
do Ugłów podszywając się pod
sowiecką partyzantkę, jedli i pili,
wieczorem urządzono nawet
potańcówkę inspirowaną z ich strony. Ludziom nie było do zabawy,
wiedzieli że Niemcy rozliczą ich z
przyjęcia partyzantów. To zachowanie przybyszów, było bardzo
niepokojące, ponieważ Sowieccy
Partyzanci potrzebując żywności
wysyłali najpierw posłów, ludność
przygotowywała jedzenie, a oni
jedli nie zachodząc do domów i
szli dalej. Banderowcy wyszli ze
wsi, nie zdecydowali się na mord
bezpośredni z powodu ich małej
siły. Po wyjściu i zajęciu pozycji
rozpoczęli ostrzał, słomiane dachy
od razu się zapaliły, ludność w
panice uciekała w stronę lasu,
prosto w zasadzkę. Ocaleli w
większości ci, co uciekali w
stronę łąk, wbrew logice. Część
ludności pochowała się we wsi,
banderowcy wyszukiwali ich i
mordowali. Zabito ponad 100
osób. Zamordowani leżeli nie pochowani prawie tydzień, dopiero
kiedy przybyli uproszeni Niemcy
z Sarn, zorganizowano pochówek.
/.../ Naocznym świadkiem mordu
była Stefania Orzechowska c.
Stanisława z Folwarku, poszła do
stryjka Władysława na Ugły, była
też, na tej zabawie. Władysław
był tam ożeniony za córkę kolonisty, miał kilka dzieci. Kiedy
rozpoczął się mord Władysław
ze starszymi dziećmi zdołał uciec, natomiast jego żona z 9
miesięcznym dzieckiem ukryła się
razem z kilkoma innymi, w kopcu
na ziemniaki, u sąsiada Ukraińca.
Kiedy przyszli na podwórko banderowcy, on natychmiast pokazał
miejsce
ukrycia.
Dorosłych
zamordowano, a dziecko nabito
na sztachety. Ukraińcy twierdzili

że mordu dokonali banderowcy z
Kryczylska. /.../ Ugły spalili, ale
pola stały obsadzone i obsiane.
Ukraińcy nie korzystali z upraw
z obawy przed Polakami. Polacy
zaś z wielką obawą, ale decydowali się na podjazdy, tak pojechał
po trawę z Folwarku, Feliński
Anastazy s. Feliksa, jadąc zabrał z
sobą syna Edwarda i córkę Hannę.
Kiedy nie wrócił, chłopcy z Folwarku uzbrojeni w karabiny poszli
Ich szukać. Leżeli zamordowani
koło wozu. Zrabowano konie, a
Hannie odcięli palec na którym
był biedny, cieniutki, mosiężny
pierścionek.”
(Wokół
Huty
Stepańskiej z Januszem Horoszkiewiczem; w: http://isakowicz.
pl/szlakiem-wolynskich-krzyzyugly/ ).
W kolonii Wielka Hłusza pow.
Kamień Koszyrski: „Około 12
V 1943 r. sotnia bulbowców
otoczyła zamieszkaną przez Polaków kolonię Wielka Hłusza,
leżącą około 25 km na północ
od
Kamienia
Koszyrskiego.
Mieszkańców, w liczbie 15 osób
dorosłych i kilkoro dzieci, zgromadzono
w
zabudowaniach
Pileckiego i Łukaszewicza, po
czym w obecności sterroryzowanych mężczyzn zgwałcono
wszystkie niewiasty, a następnie
wszystkim nie wyłączając dzieci,
wyłupano oczy, obcięto języki,
kobietom piersi, a mężczyznom
genitalia, po czym zabudowania
wraz ze znajdującymi się w środku
okaleczonymi spalono” (Janusz
Niewolański: „W poszukiwaniu
zagubionych „Żurawi Ibykusa”;
w: Kresowy Serwis Informacyjny
nr 7/2013).
W kol. Janówka, kol. Osty, kol.
Stanisławówka gm. Poryck oraz w
futorze Załomy pow. Sarny są relacje o napadach na zagrody polskie, nie ma informacji o ofiarach.
W nocy z 12 na 13 maja:
W mieście Krzemieniec woj.
wołyńskie Ukraińcy zamordowali 9 Polaków: na przedmieściu
Berezyna 6-osobową rodzinę
Żółkiewskich z 4 dzieci oraz na
przedmieściu Kornije 3-osobową
rodzinę W. Skazy. „W maju
1943 r. bandy ukraińskie zaczęły
posuwać się pod sam Krzemieniec, mordując na przedmieściach
rodzinę Żółkiewskich, składającą
się z sześciu osób i na Kornijkach
trzyosobową rodzinę Skazy.”
(Marek A. Koprowski: W cieniu
ukraińskich noży; w: http://www.
bibula.com/?p=38055 ).
12 lub 13 maja:
W kol. Folwark pow. Sarny podczas napadu upowcy zamordowali nie ustaloną liczbę Polaków,
jednemu strzaskali czaszkę kijami.
13 maja:
W kol. Boroczyk (Boreczek) pow.
Krzemieniec Ukraińcy zamordowali 7 Polaków z 2 rodzin:
Franciszka Ćwieka z żoną i córką
oraz Józefa Styczyńskiego z żoną
i wnukami 8 i 6 lat. Mordercy są
znani, byli nimi sąsiedzi z Boroczyka i Chotówki, którzy dokonali
także grabieży domu i gospodarstwa Ćwieków.
W kol. Józefin pow. Łuck zamordowali 4 Polaków: 20-letnią
Anastazję
Zalewską
oraz
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3-osobową rodzinę z 5-letnią
córką Henią Zalewską, którą
oprawcy nadziali na sztachetę
płotu (Siemaszko..., s. 649).
14 maja:
W kol. Marcelówka pow. Kostopol podczas drugiego napadu
(pierwszy był w marcu) ze szczególnym okrucieństwem wymordowali co najmniej 35 Polaków.
„Dzieci brano za nóżki i rozbijano głowy o kamień lub o ścianę.
Dorosłych wiązano i wrzucano
żywych do ognia. /.../ Ze zgliszcz
domu Żygadłów sterczał tylko
wózek dziecinny” (Siemaszko...,
s. 269).Wszystkie polskie domy
spalili.
W nocy z 14 na 15 maja:
We wsi Kundziwoda pow. Dubno upowcy razem z Ukraińcami
z pobliskich wsi obrabowali i
spalili większość polskich zagród oraz zamordowali co najmniej 15 Polaków, w tym wdowę
Samoszyńską i jej dwie córki
lat 21 i 22 po wielokrotnym
zgwałceniu (Siemaszko…, s. 56).
We wsi Nowy Tok pow. Dubno
Ukraińcy zamordowali 5 Polaków.
We wsi Złoczówka pow. Dubno
zamordowali 12 Polaków (lub w
nocy z 12 na 13 maja).
15 maja:
We wsi Hurby pow. Zdołbunów
upowcy oraz miejscowi Ukraińcy
zamordowali 5 Polaków, w tym
rodziców z rocznym dzieckiem.
„W połowie maja, kilku banderowców weszło do domu Adama Krasickiego, wyprowadzili
jego żonę z rocznym dzieckiem za
dom do dołu po ziemniakach i tam
ich zastrzelili. Dwóch synów Adama przedtem skryło się w życie i
śmierć swych rodziców widziało z
bliska”. (Feliks Jasiński: „Kronika
Losy Polaków Parafii Kąty Powiatu Krzemienieckiego, Województwa Wołyńskiego w latach 19391945”, Sandomierz 1999).
W kol. Stachówka pow. Sarny w
drugim napadzie upowcy zamordowali około 10 Polaków, w
tym 5 dzieci pasących krowy
zakłuli widłami. „15 maja 1943
r. upowcy napadli ponownie,
lecz mniejszymi siłami i szybko
zostali odparci. Po stronie polskiej zginęło kilka osób, które w
tym czasie znajdowały się poza
obrębem kolonii, pasąc krowy (5
dzieci zakłuto widłami) i pracując
w polu. Jedna z napadniętych
kobiet uratowała się. lecz miała
obciętą jedną pierś (drugą karmiła
niemowlę). Na pomoc przybyła
- grupa samoobrony z kolonii
Parośla II (gm. Antonówka) oraz
zaalarmowani Niemcy, którzy
ujęli trzech upowców i powiesili
ich we Włodzimiercu na bramie
cerkiewnej. Następnie Niemcy
zebrali kilkunastu Polaków, dali
im broń i wzięli ze sobą do pacyfikacji ukraińskich wsi, z których
organizowane były napady.”
(Fragment opracowania Zygmunta Bukowskiego "Poroda";
Wrocław 2008; za: http://wolyn.
freehost.pl/wspomnienia/zygmunt_bukowski_poroda6-7.html).
W połowie maja 1943 roku:
We wsi Dobratyńskie Nowiny
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podczas napadu upowcy spalili
polskie zagrody, Polacy uciekli do
Pańskiej Doliny, brak informacji o
ofiarach.
We wsi Klusk pow. Kowel: „W
połowie maja pod Kluskiem
został schwytany przez upowców i zaginął bez wieści
Kazimierz Daszkiewicz z Radowicz,
łącznik
miejscowej
konspiracji akowskiej.” (Feliks
Budzisz; w: http://www.kresy.
pl/kresopedia,historia,ii-wojnaswiatowa?zobacz/ounowski-szlagier ; 31 marca 2014).
W kol. Maruszyn pow. Dubno
zamordowali 6 Polaków, kobiety
i dzieci.
W kol. Szczęśliwa pow. Dubno
zamordowali 6 Polaków.
We wsi Zielony Dąb (Góra
Wereszczyńskich)
pow.
Zdołbunów zastrzelili w domu
17-letniego Stanisława Bubla.
W nocy z 15 na 16 maja:
We wsi Młynowce pow. Krzemieniec upowcy zamordowali
3 Polaków:„Dnia 15 na 16 maja
napadnięto na przezacną rodzinę
Kusiów w Młynowcach. Zabito 2 córki dorosłe i 21-letniego
syna. Reszta rodziny zdołała uciec. Napastnicy, po doszczętnym
zrabowaniu domu, wrzucili tamże
zabitych, a następnie spalili.”
(1943, 21 czerwca – Pismo Delegata R.G.O. w Krakowie do Prezesa R.G.O. w Krakowie. Zawiera
informacje dotyczące mordów na
Wołyniu i problemu uchodźców
z tego terenu. W załączeniu list
zakonnika – brata Cypriana z
Wiśniowca na ten temat z dnia
7 czerwca 1943 roku. W: APKr,
DOKr 16, s. 3-7).
16 maja:
W kol. Aleksandrówka pow.
Łuck upowcy wymordowali
4-osobową rodzinę polską kowala
a ciała spalili wraz z domem. „Ja
Jeżyński Konstanty, syn Józefa
i Agaty z domu Urbaniak, partyzant 27 Wołyńskiej Dywizji
AK, ps. Grom, urodzony dnia
10 grudnia 1922 r. we wsi Marjanówka
koło
Zdołbunowa,
województwo łuckie na Wołyniu.
Następnie rodzice przenieśli się
w 1928 r. do miejscowości Aleksandrówka, gmina Kniahininek,
powiat i województwo łuckie na
Wołyniu. (…) Ja, jako [że] od
dzieciństwa rosłem i bawiłem
się z rówieśnikami Ukraińcami,
świetnie
rozmawiałem
po
ukraińsku, nie dowierzając co
mówią sąsiedzi, poszedłem na
nabożeństwo do cerkwi, których
na Wołyniu było bardzo gęsto.
Stoję wśród tłumu w cerkwi i
słucham przemowy popa do wiernych i to w ten sposób: "Bracia
chrystajany Ukraińcy, waszym
obowiązkiem jest rżnąć Polaków,
a będzie niepodległa Ukraina.
I na tę rzeź was błogosławię".
Szybko przybiegłem do domu,
opowiedziałem to Mamie i
rodzeństwu, następnie sąsiadom.
Powstało wielkie napięcie i
strach, bo do tej pory Niemcy
organizowali łapanki i wywozili
ludzi do Niemiec lub rozstrzeliwali na ulicy, ale przeważnie
Polaków, bo nie miał kto się za
nimi upomnąć. /.../ Między moją
wsią Aleksandrówka a Ludwiszy-
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nem pod lasem mieszkał Polak
Łobuczek Piotr wraz z żoną,
matką i małym swoim synkiem.
W wolnych chwilach od pracy w
polu zajmował się wiejskim kowalstwem, naprawiając pługi, brony
itp. Mama moja posyłała mnie do
pana Łobuczka po naukę kowalstwa, ja osobiście polubiłem Piotrusia i jak tylko krowy zapędziłem
do chlewa, to zaraz biegłem uczyć
się kowalstwa. Dzień zgrozy w
moim życiu to 16 maja 1943 r.
[Tego dnia,] w niedzielę rano,
siadłem na naszego konia z gospodarstwa i postanowiłem pojechać
przez las, bo droga była o wiele
krótsza do mego nauczyciela
kowalstwa pana Łobuczka Piotra. Las, około 3 km przejechałem
szczęśliwie, też myślałem - oby
mnie banderowcy nie napadli.
Gdy spojrzałem przed siebie, ze
skraju lasu ujrzałem dymiące zgliszcza zabudowań Łobuczka.
Opanował mnie nieograniczony
strach, rozpacz, że stało się coś
strasznego. Zawróciłem zaraz
swoją klacz i popędziłem ją z
całych sił, myśląc, że może być
zasadzka na mnie. Jechałem sobie
znanemi tylko dróżkami w lesie i
jak się okazało, to mnie uratowało
od niechybnej śmierci, bo na
głównej drodze leśnej stali ryzuny, czekali na żywych Polaków.
W moim domu opowiedziałem
to, co zobaczyłem. Zaraz zebrała
się cała wieś uzbrojonych w
kosy, widły, łopaty. Dotarliśmy
do zgliszcz zagrody Łobuczka,
widziałem zwęglone ciała, 4 osoby, był to: Łobuczek, jego żona,
matka i synek Piotruś. W tłumie
przybyłych Polaków zapanował
zrozpaczony bezradny gniew
przeciwko bandom ukraińskim.
Ale ludzie doszli do wniosku,
że trzeba się szybko rozejść,
ponieważ bandy ryzunów mogą
otoczyć i wszystkich Polaków
tu zebranych wyrżnąć.” (Relacja Konstantego Jeżyńskiego,
byłego mieszkańca kolonii Aleksandrówka pow. Łuck; w: Archiwum Glównej Komisji Badania
Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu-Instytutu Pamięci Narodowej: nr 638 księgi nabytków,
sygn. AGK27WDAK, Vl53).
We wsi Burakówka pow. Zaleszczyki Ukraińcy pobili śmiertelnie
19-letniego Piotra Sobczaka.
W kol. Dworzec Czernyżski pow.
Łuck zastrzelili Henryka Drzewieckiego.
W mieście Włodzimierz Wołyński
zamordowali 74-letniego Aleksandra Ciszewskiego.
We wsi Wsiewołodówka pow.
Łuck policjanci ukraińscy zastrzelili 3 osoby z rodziny Zytowieckich w ich własnym domu. „Na
drugi dzień (po 16 maja 1943 r. i
zamordowaniu w kol. Aleksandrówka rodziny Łobuczków –
przypis S. Ż.) nadeszła wiadomość
z sąsiedniej wsi Wsiewołodówka,
że policja ukraińska przyjechała w
dzień z Łucka do Wsiełowodówki
i zastrzeliła bez podania powodów w ich własnym mieszkaniu
rodzinę Zytowieckich: ojca, syna
Bolesława, córkę Helenę - matkę
puścili żywą, powiedzieli jej, że
ma chodzić po Polakach i mówić,
żeby się wynosili z Ukrainy. Nadmieniam, iż bardzo dobrze znałem
rodzinę Zytowieckich. Nadmieniam, iż w tym czasie zaczęły
nadchodzić do nas słuchy z innych

dalszych miejscowości polskich,
że zostawały wyrzynane całe wsie
polskie”. (Relacja Konstantego
Jeżyńskiego, byłego mieszkańca
kolonii Aleksandrówka pow.
Łuck; w: Archiwum Glównej
Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu-Instytutu Pamięci Narodowej: nr 638
księgi nabytków, sygn. AGK27WDAK, Vl53).
17 maja:
W kol. Marcelówka pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali Józefa
Kuriatę, lat 33.
W leśniczówce Ruda Krasna
pow. Równe został zamordowany przez UPA po wtargnięciu
do leśniczówki gajowy Edward
Pielenkiewicz lat 42 (Edward
Orłowski: „LEŚNICY którzy
ponieśli śmierć w latach wojny i
prześladowań 1939-1949 na terenie Wołynia”; w: Martyrologium
leśników Wołynia 1938-1949 - Regionalna … www.krosno.lasy.gov.
pl/...leśników+Wołynia...1949/
f6c84952-1106-42...).
18 maja:
W kol. Perczyn pow. Dubno (wg
świadka pow. Równe) Ukraińcy
zamordowali co najmniej 7 Polaków i 3 Żydów. Świadek Aniela
Jagoda Bondalska mająca wówczas 14 lat podaje, że kolonia liczyła
21 domów, 20 polskich i 1 rodziny
czeskiej. Od marca nie nocowali
w domach obawiając się napadu.
Podczas napadu większość Polaków uciekła do lasu. Spalili
żywcem ojca z 4-letnim synem
wrzucając słomę do kryjówki i
podpalając ją. Staruszkę przybili do śliwki i wyciągnęli z niej
wnętrzności każąc przyglądać
się Ukraince, żonie jej syna. Ofiary miały wykłute oczy, wycięte
języki, kobiety obcięte piersi. (Andrzej Rudnik: „W snach uciekam
przed śmiercią”, Radio Koszalin,
24.07.2014 ; http://www.radio.
koszalin.pl/pl/program-issue/reportaz-w-radiu-koszalin-andrzejrudnik-w-snachuciekam-przedsmiercia.5539.html). „Pierwszy
napad bandy UPA na kolonię
Perczyn nastąpił 20 marca 1943
r. około godz.18.00. Podczas tego
napadu została postrzelona Maria Pazio, 3 dni później zmarła w
szpitalu w Dubnie. /.../ Ponowny
napad i ostateczne spalenie Perczyna przez bandę UPA nastąpiło
18 maja 1943 r. po godz. 20.00.
Zamordowani zostali: Bożena
(Bona) Jasińska, lat 70 (przybili ją
do śliwki i wyciągnęli wnętrzności
na zewnątrz), Józef Jasiński z
4-letnim synem Krzysztofem
(spaleni żywcem w piwnicy, do
której upowcy nawrzucali słomy
i podpalili), Józefa Mrówczyńska,
lat 17 (spalona żywcem) i jej
ciotka (przyjechała z Równego z wizytą), Karolina Buchar
(wdowa, zamordowana w sposób
okrutny) oraz Antonina Tupalska.
Józef Tupalski (mąż Antoniny)
skontaktował się z mieszkającym
niedaleko sąsiadem narodowości
czeskiej, który widział z ukrycia, jak z domu wyszła śp.
Antonina, trzymała się za zakrwawione piersi i wczołgała się
pod maszynę rolniczą, która stała
na podwórzu i tam w potwornych
mękach skonała (wyżłobiła z bólu
dół pod maszyną). Sąsiad ten
późnym wieczorem, po spaleniu i
splądrowaniu przez bandytów gos-

podarstwa Tupalskich, pochował
na terenie ich posesji (w ziemiance na warzywa i jabłka) ciało
śp. Antoniny Tupalskiej. Wśród
ofiar znajdowała się również
rodzina żydowska (starsza kobieta z córką i jej 10-letnim synem), ukrywająca się u któregoś z
gospodarzy z Perczyna. Podczas
pożaru wybiegli z kryjówki i starali się uciec do lasu. Dogonił ich
i zastrzelił jeden z Ukraińców. W
1943 roku (przed napadem) banderowcy zabrali z domu braci
Antoniego Buchara, lat 27 oraz
Mariana Buchara, lat 25 i słuch o
nich zaginął. Według Ukrainki ze
wsi Buderaż zostali oni rozstrzelani przez banderowców” (za:
http://wolyn.ovh.org/opisy/perczyn-01.html). Łącznie na kolonii Perczyn UPA zamordowała
10 Polaków i 3 Żydów. W. i E.
Siemaszko na s. 114 podają, że
nie dotarli do żadnej informacji na
temat losu Polaków w tej kolonii.
Informacja od Mirosława Kowzana: „Z przykrością informuję,
że w Milczy na obecnej Ukrainie
zmarła Genowefa, córka Marii i
Józefa Jasińskich. Podczas napadu przez bandy UPA na Perczyn w
dniu 18 maja 1943 r. Maria, która
była z pochodzenia Ukrainką
prosiła na kolanach banderowca
o darowanie im życia. Ukrainiec
odepchnął kopniakiem Marynię, a
ta czołgając się i całując jego oficerki dalej błagała o litość mówiąc,
że jest Ukrainką. Banderowiec
kazał jej modlić się po ukraińsku,
co niezwłocznie uczyniła. Po
namyśle Ukrainiec daruje Maryni
i jej trzyletniej córeczce życie,
ale musiały oglądać śmierć męża
Józefa i syna Krzysztofa, którzy
zostali żywcem spaleni w ich
domu. Maria była w tym czasie
w ciąży. W ogromnej traumie
udało im się zbiec do Buderaża,
gdzie się schroniły u brata Marii.
Dokładnie w sześć miesięcy od
tego zdarzenia Maria powiła
swoją drugą córeczkę Genowefę.
Przez długi okres cała trójka
ukrywała się przed ludźmi. Maria
nauczyła swoje córki Bronisławę
i Genowefę doskonale mówić
po Polsku. Nikt z naszej rodziny
nic nie wiedział o losach Marii i
jej córki Bronisławy. Wszyscy
uważali ich za zamordowanych.
Dopiero po wielu latach, gdy
w 2012 roku postawiłem w
miejscu złożonych szczątek pomordowanych przez banderowców ludzi z Perczyna krzyż i 18
maja 2013 r. pod tym krzyżem
odbywała się wspólna polskoukraińska modlitwa za pomordowanych, podeszły do nas dwie
starsze kobiety przedstawiając
się, że to Bronia i Eugenia córki
Józefa Jasińskiego brata mojego dziadka. O losach całej mojej rodziny można przeczytać w
książce „Krzyż na Perczynie”,
którą napisałem przy wydatnej pomocy Ewy Siemaszko”.(Ks, Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Odeszła
szlachetna Ukrainka; w: http://
isakowicz.pl/odeszla-szlachetnaukrainka/).
W miasteczku Poryck pow.
Włodzimierz Wołyński policjanci
ukraińscy aresztowali i zamordowali nieopodal w lesie Adama
(Stefana?) Rysia.
We wsi Szarajówka pow. Biłgoraj
żandarmi niemieccy oraz policjanci ukraińscy z Biłgoraja i Tarnogrodu po zrabowaniu dobytku

www.ksi.btx.pl
spędzili ludność polską do kilku
domów, zaryglowali drzwi i spalili
żywcem 67 Polaków, Ukraińcami
dowodził
Włodzimierz
Darmochwał, komendant policji
ukraińskiej w Tarnogrodzie, sami
policjanci nazywali siebie „Siczowyje striłki”
W nocy z 18 na 19 maja:
W kol. Adamówka pow. Dubno
Ukraińcy zamordowali 17 Polaków.
W kol. Brzezina pow. Dubno
zamordowali około 30 Polaków,
w tym 37-letnią Romanowską i jej
2-letniego syna przebili bagnetem
a 5-letniej córce głowę roztrzaskali kolbą karabinu.
We wsi i majątku Bukujma
pow. Dubno po okrutnych torturach zamordowali 27 Polaków.
„Zwłoki miały odcięte uszy, nosy,
piersi, wydłubane oczy, rozprute
brzuchy, połamane ręce i nogi”
(Siemaszko..., s. 71).
W kol. Czarna Łoza pow. Dubno
wymordowali większość Polaków
(40 – 50?).
W kol. Dąbrowa pow. Dubno
zamordowali 5 Polaków.
W kol. Kalinówka pow. Dubno
sąsiedzi Ukraińcy zamordowali
ponad 30 Polaków oraz dalsze 7
osób podczas ucieczki do Dubna.
W kol. (futorze?) Klin pow.
Dubno Polacy zauważyli rzeź w
sąsiedniej kolonii Brzezina i rzucili się do ucieczki podczas której
zamordowanych zostało 9 osób.
We wsi Kniahinin pow. Dubno
prawdopodobnie tej nocy upowcy
zamordowali 4 Polaków

19 maja:
We wsi Chryniki pow. Dubno
Ukraińcy zamordowali co najmniej 7 Polaków.
W kol. Czerec pow. Dubno zamordowali 6-osobową rodzinę polską
podczas jej ucieczki do miasteczka Młynów.
W
futorze
Horodło
pow.
Zdołbunów zamordowali 3 Polaków, w tym gajowego.
W kol. Jadwipol pow. Równe
zamordowali 5 Polaków, w tym
82-letnią wdowę.
We wsi Mosty pow, Zdołbunów
zamordowany został przez UPA
na drodze niedaleko domu gajowy Adam Studziński (Edward
Orłowski…, jw.).
We wsi Nabróż pow. Tomaszów
Lubelski zamordowali 60-letniego partyzanta AK Ksawerego
Wójcika.
We wsi Smordwa pow. Dubno
zamordowali 6 Polaków podczas
ich ucieczki do Dubna.
20 maja:
We wsi Janki pow. Hrubieszów: „Do Polaków, którzy
prawdopodobnie zginęli z rąk
policji ukraińskiej z Moniatycz
należą: Fijałkowski Aleksander
pseudonim „Fircyk” zginął w
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Jankach 20.05.1943 r.” (Prof.
dr hab. Leszek S. Jankiewicz:
Uzupełnienie listy strat ludności
polskiej /…/. W: Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach
Południowo-Wschodnich. Seria
– tom 8, Kędzierzyn-Koźle 2016.
Za: Ludobójstwo OUN-UPA tom
8 - Stowarzyszenie Kresowian …
).
We wsi Moniatycze pow. Hrubieszów policjanci ukraińscy zastrzelili 1 Polaka.
W kol. Polesie pow. Równe
Ukraińcy zamordowali 2-letniego
Kazimierza Dąbrowskiego, s. Edwarda i Katarzyny z Kyszczuków
(Siemaszko..., s. 709).
We wsi Pustomyty pow. Równe
z mieszkających tutaj 2 rodzin
zamordowali 6 Polaków, za
pomocą noży, które duchowny
prawosławny poświęcił w tutejszej cerkwi (Siemaszko..., s. 717).
W powiatowym mieście Równe
woj. wołyńskie została zamordowana przez Ukraińców 21-letnia Genowefa Halina Żarczyńska.
W miasteczku Poryck pow.
Włodzimierz Wołyński miejscowi
Ukraińcy zamordowali ojca, który
poszukiwał syna Adama Rysia
zamordowanego 18 maja - pochowano go we wspólnej mogile
z synem.
We wsi Witkowce pow. Krzemieniec: ”W jednym z zeszytów
ks. Tadeusz Chrobak zapisuje:
Pomordowani 20.V.1943 w Witkowcach koło Kołodna: 1.Berbeć
Piotr, 2.Błaszczyszyn Marcin ,
3.Borcz Władysław, 4. Kazimirów
Marcin +12.VI.1943” (Iwona
Kopańska – Konon; w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.pl
oraz e-mail do autora). Być może
data „20.V.1943” zapisana jest
pomyłkowo i chodzi o datę „20.
IV.1943”. W. i E. Siemaszko na
s. 438 podają odnośnie wsi Witkowce: „W Wielkim Tygodniu (19
– 23 kwietnia) 1943 r., w nocy,
upowcy zabrali z domów trzech
mężczyzn o nie zapamiętanych
nazwiskach: woźnicę hr. Grocholskiego z Kołodna; działacza
harcerskiego; i „przykładnego”
katolika. Za wsią przywiązali ich
za nogi do wozu konnego i wlekli za wozem aż na cmentarz w
Kołodnie, tj. około 4 km”. Mordu
dokonanego na Marcinie Kazimirów nie wymieniają. Z kolei
na s. 434 piszą, że na cmentarzu
ofiarom porąbali głowy i zakopali
w dole. Następnie piszą na tejże
stronie dotyczącej wsi Kołodno
Lisowszczyzna i Kołodno Siedlisko: „w maju 1943 r., również w
nocy, zostali uprowadzeni z domu
i zmasakrowani: Władysław
Barszcz, lat 50; Piotr Berbeć, lat
20; Marcin Ciura, lat 28; oraz komendant Związku Strzeleckiego o
nie zapamiętanym nazwisku. Ich
ciała zostały znalezione na cmentarzu w Kołodnie”.
21 maja:
We wsi Aleksandrówka pow. Sarny o świcie upowcy oraz ukraińscy
chłopi z sąsiednich wsi uzbrojeni
w broń palną, siekiery, widły, szpadle, wymordowali około 40 Polaków (w tym rodziców z 6 dzieci) a około 50 poranili, zrabowali
dobytek i wieś spalili. Michała
Sokołowskiego ściągnęli z wozu,

odrąbali mu głowę i położyli na
chlebie, który wiózł dla rodziny,
8-letnią Helenę Sztenderę zarąbali
siekierą (Siemaszko..., s. 756 757).
W parafii Berezne pow. Kostopol zastrzelili Wincentynę
Szydłowską.
We wsi Chmielówka pow. Kostopol zamordowali 3 Polaków i 1
Ukrainkę.
We wsi Rudnia Lwa pow. Sarny zamordowali około 30 Polaków. Apolonia Jasińska lat 27
po wymyślnych torturach miała
m.in. wycięty krzyż na czole, rozdarte nozdrza i inne części ciała
oraz 18 ran klatki piersiowej,
Boczkowskiemu odrąbali siekierą
głowę, 3-letnią Jadwigę Baginską
zarąbali siekierą, mała Halinka
Sulikowska konała w męczarniach
z odciętą częścią czaszki w części
czołowej (Siemaszko..., s. 669 –
770). Do tej wsi uciekali Polacy
z napadniętej sąsiedniej wsi Aleksandrówka.
22 maja:
W futorze Basikówka pow.
Zdołbunów Ukraińcy zamordowali Pawła Michałowskiego, lat 63.
We wsi Jarosławicze pow. Dubno
z rana na wozach wjechała bojówka UPA i wymordowała co najmniej 52 Polaków: „Rozpoczęli
od gospodarstwa mego stryja
Jankowskiego Mikołaja, który
mieszkał na końcu wsi, przy
drodze prowadzącej do Czekna.
Przyjechało ich około dziesięciu
na dwóch furmankach, wjechali na
podwórko, wpadli do mieszkania i
zaczęli okrutnie bić domowników.
W domu była stryjenka, córka
Zosia lat 2o i syn Antoni lat 18.
Stryja nie było w tym czasie w
obejściu, bo był akurat u sąsiada
Ukraińca, z którym żył w wielkiej zgodzie. W pewnym momencie stryj usłyszał okropny krzyk
i zobaczył jak z domu wybiega
stryjenka, a za nią pada strzał,
następnie wybiegli Zosia i Tosiek,
którzy również zostali zastrzeleni. Stryj w szoku zwrócił się do
tego sąsiada z zapytaniem, co się
dzieje, a on chwycił go za rękę i
zaczął krzyczeć „chłopci siuda”,
na szczęście nie usłyszeli. Stryj się
wyrwał z rąk „dobrego sąsiada” i
co sił w nogach uciekł w pole i
schronił się w pobliskim lesie./.../
Ciała pomordowanych stryjenki, Zosi i Tośka upowskie zbiry
wrzucili do studni. Po krwawym
rozprawieniu się z rodziną stryja
bandyci pojechali do położonej
bliżej wsi zagrody Żukowskiego
Feliksa. Okrążyli dom, wpadli do
mieszkania, gdzie zastali Feliksa,
jego żonę i córkę Anię lat 16. /.../
Wszyscy troje zostali zarąbani
siekierą, a ciała ich wywleczono z
domu i wrzucono na furmankę./.../
Banda
z
trzema
okrutnie
porąbanymi ciałami Żukowskich
podjechała do leżącego już
pośrodku wsi gospodarstwa Kwiatkowskich. Rodzina Kwiatkowskich składała się z dwojga staruszków, syna Józefa (inwalidy)
i córki z mężem i czteroletnią
córeczką. Szybko okrążyli całe
obejście, wywlekli wszystkich na
podwórko, powiązali im ręce do
tyłu i władowali na furmanki. Kulawego Józia przywiązali sznurem
do wozu i pojechali polną drogą
poza wsią, prowadzącą do trak-

tu wiodącego z Jarosławicz do
Targowicy. Józek w strasznych
męczarniach biegł dopóki mógł
za wozem, w końcu padł i tak
go wlekli drogą dalej, aż do lasu
położonego na końcu wsi, w
pobliżu traktu targowickiego.
Tu na skraju lasu przygotowany
był dół i miejsce kaźni. Szybko
rozprawili się z rodziną Kwiatkowskich, rąbiąc ich siekierami
i wrzucając do wykopanego
dołu. Następnie przyjechali do
położonego w centrum wsi młyna
wodnego,
który
dzierżawiła
rodzina Jachemków, składająca
się z pięciu osób. Kiedy podjechali pod mały domek, stojący w
pobliżu młyna nad rzeczką, zastali
w nim tylko Stasię Jachemkową
lat 18, śliczną miłą dziewczynę.
Jak dzikie bestie rzucili się na nią
i zaczęli ją po kolei gwałcić. Na
koniec, na wpół żywą wywlekli na
podwórko, przywiązali sznurem
za nogi do belki i głową w dół zanurzyli do wody w studni. Później
powrócili do młyna, w którym
mełł chłopom zboże starszy brat
Stasi, Stefan lat 21. W młynie
też przebywał w tym czasie kolega Stefana Kazik Żukowski
i kilku starszych Ukraińców.
Bandyci rzucili się na Stefana
i Kazika, wywiązała się walka,
bo byli to chłopcy bardzo silni,
lecz nie zdołali się obronić przed
rozwścieczoną i żądną krwi zgrają.
Na wpół żywych skrępowali
sznurami i usiłowali żywcem
wkręcić w tryby młyńskiego koła,
lecz to im się nie udało, więc
dobili ich siekierą. Załadowali ich
ciała na furmankę, wyciągnęli ze
studni zwłoki Stasi, też wrzucili
na wóz i odjechali. Po drodze w
pobliżu cerkwi mieszkało dwoje
staruszków o nazwisku Suk.
Załadowali ich na furmankę i
pojechali na miejsce kaźni. Po
zamordowaniu staruszków i wrzuceniu wszystkich ciał do dołu, pojechali za rzekę do gospodarstwa
Przewłockich. Tu zastali całą
rodzinę w komplecie, a mianowicie p. Przewłocką staruszkę lat
70, jej córkę Jadzię lat 30 oraz
syna z żoną i córką Lucią lat 18.
Był tam również p. Dobrowolski, który mieszkał z żoną i dwojgiem dzieci w pobliżu. Wszystkim sześciu osobom skrępowali
ręce do tyłu i powieźli do lasu na
miejsce zbrodni. Kiedy tam zajechali, zaczęli potworną orgię z
Jadzią i Lucią, gwałcąc je zbiorowo na oczach wszystkich. Ten
moment rozpasania banderowców wykorzystał p. Dobrowolski,
skoczył niepostrzeżenie pomiędzy
drzewa i co sił w nogach zaczął
uciekać w stronę domu odległego
o 2 km od tego miejsca. Kiedy
wbiegł na polną drogę, spotkał
na niej staruszka Ukraińca, który
ze łzami w oczach rozwiązał mu
ręce i pożegnawszy go powiedział
„uciekaj bracie jak najdalej, gdzie
oczy poniosą, bo tu dzieją się rzeczy bardzo straszne”.(Mieczysław
Jankowski: Zapomnieć nie mogę;
w: „Świadkowie mówią”, Warszawa 1996, s. 6 – 11). Inni podają
datę zbrodni : 18 czerwca 1943
roku.
W miasteczku Korzec pow.
Równe Ukraińcy zamordowali
Stanisława Basa, lat 34.
W kol. Stachówka pow. Sarny upowcy zamordowali kilku Polaków
pracujących w polu.

We wsi Starożuków (Żuków
Stary) pow. Równe zamordowali
pod lasem Jana Siedleckiego, lat
41.
23 maja:
W kol. Milaszów pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali 18-letniego Zygmunta Jaworskiego.
24 maja:
W kol. Graniczna pow. Równe
został zabity przez Ukraińca
Czesław Adam Szczepański.
We wsiach Jarosławiec i Uchanie
pow.
Hrubieszów
policja
ukraińska zamordowała 40 Polaków oraz 70 aresztowała.
We wsi Niemodlin pow. Kostopol: „24 maja 1943 r. we wsi
Niemodlin (pow. kostopolski)
zamordowano 170 osób”. (Prof.
Władysław Filar - WOŁYN W
LATACH 1939 – 1944). Zapewne
chodzi o wieś Niemilia: patrz
poniżej 26 maja 1943.
W nocy z 24 na 25 maja:
W
powiecie
Włodzimierz
Wołyński UPA spaliła wszystkie
dwory i majątki ziemskie. Liczba
wymordowanej ludności polskiej
nie została oszacowana.
25 maja:
We wsi Rudnia Potasznia pow.
Kostopol upowcy zarąbali siekierami około 10 Polaków.
W nocy z 25 na 26 maja:
W kol. Borowa pow. Łuck
Ukraińcy z sąsiedniej wsi Harajmówka złapanych 22 Polaków
spędzili do stodoły Stachurskiego
i spalili żywcem (m.in. 6-osobową
rodzinę i matkę z niemowlęciem
na ręku). Zwłoki Antoniego Sulikowskiego znaleziono niedaleko
stodoły, pokłute na całym ciele
w odstępach co 5 centymetrów
(Siemaszko..., s. 618). W maju
1943 roku we wsi Borowe duchowny prawosławny Mychajło
Symonowycz błogosławił na
dziedzińcu cerkiewnym upowców
i poświęcił narzędzia ich zbrodni
przed wyprawą na wsie polskie
Rudnia Lwa i Staryki (Siemaszko..., s. 757).
We wsi Małe Siedliszcze pow.
Kostopol Ukraińcy zamordowali
9-osobową rodzinę Szczurowskich. Helena Bielecka (z domu
Szczurowska) mieszkała wraz z
rodzicami i trojgiem rodzeństwa
w Małym Siedliszczu, w 1943
roku miała 14 lat: „Pierwsze dni
maja 1943 roku były jednym pasmem strachu i chęci ucieczki. Po
nocach się czuwało, były dyżury
i przy najmniejszym podejrzeniu
ruchu wszyscy byli na nogach,
gotowi do ucieczki w zboża i do
lasu. Julek mówił: „ Mamo, tylko
mnie obudź, mam taki schron,
że nikt mnie nie znajdzie”. Z 25
na 26 maja 1943 roku na noc do
nas przyszły z Grud kuzynka
Maria Żukowska z córeczką, Adela Sewrukowa z dwojgiem dzieci
oraz staruszka Sewrukowa. Bały
się, że tej nocy ich wieś będzie
mordowana. Nie było gdzie spać,
więc tato mnie i Zosie zaprowadził
do obory na stryszek z sianem. W
nocy obudziły nas jakieś głosy.
Noc przedtem pies Brysio całą noc
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wył. Teraz słychać było jakieś trzaski. Wyprowadzają bydło z obory ? Co się dzieje ? Zosia mówi: „
Ja zejdę i zobaczę, ty zostań”. Ale
ja się nie zgodziłam. Trzymałam
się jej kurczowo i prosiłam, aby
została. I tak leżałyśmy cicho.
Usłyszałyśmy, że ktoś wchodzi
po drabinie. Wstrzymałyśmy
oddech. Po chwili powiedział po
ukraińsku: „ Tu nic nie ma” i zszedł
z drabiny. Jeszcze raz trzasnęły
gdzieś drzwi i całkiem ucichło.
Wtedy cichutko zeszłyśmy z
Zosią na dół. Zapamiętałam tylko króliki na wolności, parasolkę
rzuconą u drzwi wejściowych szeroko otwartych, i ciszę, okropną
ciszę. Weszłyśmy do domu i
zobaczyłyśmy mamę całą we krwi
na progu sypialni. Podniosła głowę
i mówi: „ To wy żyjecie?”. Cisza
dzwoni w uszach, przerażenie,
rozpacz. Co tu się stało? A mama
mówi: „Sprawdźcie, może ktoś
żyje?. Nieprzytomna i roztrzęsiona
ułożyłam z siostra mamę na łóżku.
Kurczowo trzymałam się siostry i
tylko byłam w stanie szeptać: „Zosiu, uciekajmy”. Ale ona wyniosłą
zarąbaną 4-letnią Marysię do
dużego pokoju, a ja spojrzałam na
drugie łóżko – już dniało, powoli
mrok się rozjaśniał – i zobaczyłam
Jasia, 2,5 letniego brata. Leżał
śliczny w białej koszulce, tylko
dziwnie główkę miał odrzuconą w
bok. Nachyliłam się i zobaczyłam
przerąbaną szyję, głowa wisiała na
skórze. Tylko krzyknęłam, „mój
Jasio nie żyje” i położyłam rękę
na jego udzie. Jeszcze poczułam
żywe, pulsujące ciało. Chwyciłam
się za głowę i wypadłam z pokoju, szukając Zosi. Uczepiłam
się jej, nieprzytomna na widok
pokotem leżących trupów. Marysia Żukowska córeczkę miała
pod sobą. Obie zarąbane, cały
pokój we krwi. Czternastoletni
Julek leżał obok bez części czaszki, z rozlanym mózgiem. Zosia
odwracała ciała sprawdzając, czy
ktoś jeszcze żyje. Żyła staruszka
Sewrukowa z przerąbaną szczęką.
Przeniosłyśmy ją do sypialni
mamy. Zosia i i Jasia położyła
przy trupach. A ja nieprzytomna,
wciąż uczepiona Zosi, szeptałam
„Uciekajmy!”. Wtedy mama
mówi: „Chowajcie się, jadą jakieś
wozy drogą”. Ja wsunęłam się
pod łóżko mamy, pod którym była
krew Marysi. Zosia schowała się
w szafie w dużym pokoju. Weszli.
Bałam się oddychać. Noga bandyty była tuż mojej twarzy. Chwilę
postał i wyszedł. Po chwili mama
mówi: „Helka, idź, gaś”. Cicho
szepcę: „Może jeszcze są”. W tym
momencie wpada Zosia i mówi
cicho: „Cały dach w płomieniach,
musimy mamę i staruszkę
wyprowadzić (wynieść) z domu w
zboże, za stodołę”. Zosia się uwija,
wynosi co może i ściele posłanie
w życie. Ja, trzęsąc się, tylko
szepcę: „Uciekajmy” Wyprowadzamy mamę z domu płonącego.
Zosia mówi: „Prowadź, ja skoczę,
jeszcze coś wyniosę z domu”.
Już dniało. Spojrzałam na mamę
i zobaczyłam odrąbane ramię i
wiszące ciało. Blada wyszeptała
: „Idź, coś jeszcze uratuj, ja sama
pójdę”. Kiedy wróciłam, mama
leżała w tym samym miejscu, gdzie
ja zostawiłam. Zosia wypadła z
domu z garnkiem zsiadłego mleka
i łyżką. Dowlokłyśmy mamę do
żyta za stodołą i już było widno,
kiedy przez łąki uciekałyśmy do
Kostopola, gdzie była babcia i cała
reszta rodziny. W nocy był przym-
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4. Jan Szczurowski, ur. w 1941 r.,
syn Mieczysława

Osoby wymienione pod liczbami porządkowymi od 1 do
9 zostały zarąbane siekierami
i spalone w domu. Staruszka
Sewrukowa została wyleczona,
ale miała wykrzywiona twarz
po przerąbaniu siekierą szczęki.
Żyła gdzieś w Polsce, kontaktu
z nią nie miałam. W Kostopolu
rozpoczął się nowy etap naszego
życia. Po przewiezieniu mamy
do szpitala lekarze powiedzieli:
„To już trup, szykujcie trumnę”.
Wieczorem była narada rodzinna,
co z tymi dziewczynami zrobić.
U cioci Broni „kostopolanki”
była już babcia z córką Kazia i
Zosia Reszczyńską, jej mężem i
malutkim tygodniowym dzieckiem. Stryj Wacek z żoną Weronką
i córka Zosią mieszkał u dalszej kuzynki. Nie wiadomo, co
poczną i kto da jeść 14 i 15-letnim
dziewczynom. W końcu dalsza
kuzynka, która wyszła za mąż
za pana, który dogrzebał się niemieckich przodków, i była już
folksdojczką, zgodziła się na dach
nad głową za to, że Helena będzie
pasła jej krowę, ale jeść nie da.
Pewna wielka pani, kochanka oficera niemieckiego, której krowę
też pasłam w podkostopolskich
lasach, dała mi stary płaszcz.
Płakałam z rozpaczy, i z głodu,
a kiedy dostałam przypadłość
kobiecą, wyrwałam kawałek podszewki z tego starego płaszcza – i
to była podpaska. Czasem dała mi
kawałek spleśniałego sera i suchy
kawałek chleba. Często dzieliła
się ze mną swoim śniadaniem
Kazia, która pasła krowy babci.
Mama wciąż żyła. W końcu za
wypas krów dostawałam, oprócz
noclegu, jeden litr mleka do szpitala dla mamy. W czasie wojny Niemcy polskich chorych
żywili jak w obozie. W dalszym
ciągu po całych dniach i nocach
płakałam i rozmyślałam o tym
okrutnym świecie, gdzie człowiek
przyciskając nogą leżącego na ziemi innego człowieka, zadaje mu
śmierć siekierą. I tylko dlatego, że
jest Polakiem. Czasami wydawało
mi się, że postradałam zmysły i
nigdy nie pogodzę się z tym, co się
stało. Po trzech miesiącach mama
wyszła ze szpitala. Z opuchniętą
lewą ręką, opanowana, spokojna,
jak gdyby przespała wszystko to
co przeżyła. Czy patrząc tylko w
kawałek sufitu przez parę tygodni,
odrodziła się do życia, pogodzona
ze stratą męża i trojga dzieci oraz
domu i wszystkiego, co do życia
potrzeba?” (Byłam świadkiem
– wspomnienia i relacje Heleny
Bieleckiej z d. Szczurowskiej. Relacja z „Na Rubieży” nr.48/2000).

5. Maria Żukowska, około 29-30
lat, kuzynka z Grud

Siemaszko..., s. 238 mord datują
na noc z 26 na 27 maja 1943 roku.

rozek. My bose, w kretonowych
koszulinach,
przerażone
do
nieprzytomności. Na trawie był
szron i nogi tak mi zmarzły, że z
bólu pomyślałam: „Czemu mnie
nie zabili”. Wtedy zobaczyłyśmy,
że ktoś nas goni. Z lasu wypadli
bandyci i do rzeki nas dogonili.
Zosia wciągnęła mnie do wody
i za rękę przeciągnęła mnie na
drugi brzeg. Jej woda sięgała do
ramion, a mnie oczy zalewała,
przeraźliwie zimna. Obejrzałyśmy
się, bandytów nie było. Oni tylko
nocami mordowali , a w dzień
udawali przyjaciół i niby żal.
Wracając z wyprawy palili te domostwa, gdzie były trupy. Spieszyli się, gdyż już świtało. Kiedy nasz
dom palili, nawet nie zauważyli,
że dzieci nie było, tylko mama
i staruszka leżały w sypialni. To
nas uratowało. Na wpół żywe z
przerażenia, drżące z zimna, bose,
w kretonowych koszulinach, oszronionymi łąkami, omijając wsie
ukraińskie, o godzinie szóstej
rano dotarłyśmy do Kostopola.
Nie pamiętam, jak babcia, brat i
siostry ojca to przeżyły. Miałam
14 lat i pierwszy raz zobaczyłam
światło elektryczne. Brat ojca,
Wacek, mieszkał u dalszej kuzynki, a babcia i ciocia Zosia – u cioci
Broni, która na stałe mieszkała w
Kostopolu. Zaraz rano, brat ojca
Wacek i mąż cioci Zosi Józef
Reszczyński pojechali zabrać
mamę i panią Sewrukową do szpitala. W południe poleciałyśmy
do szpitala. Przywieźli mamę
sąsiedzi z okolicznych wiosek.
Cecylówki i Grud, którzy zobaczyli pożar, przyszli na osiedle w
Małym Siedliszczu, zastali pogorzelisko i znaleźli za stodołą mamę
i panią Sewrukową. Przywieźli ja
do szpitala w Kostopolu 26 maja
1943 roku. Widziałam jak mamę
znoszono z wozu całą we krwi
i strzępach porąbanej bielizny.
Szok, przerażenie, głód i na wpół
żywa mama.
Lista Polaków zamordowanych
i zranionych przez Ukraińców w
nocy z 25 na 26 maja 1943 roku w
Małym Siedliszczu:
1. Mieczysław Szczurowski, ur.
w 1903 r., mój ojciec z Małęgo
Siedliszcza
2. Julian Szczurowski, ur. w 1929
r., syn Mieczysława
3. Maria Szczurowska, ur. w 1939
r., córka Mieczysława

6. NN. Żukowska, około 3 lat,
córka kuzynki
7. Adela Sewruk, około 40 lat,
znajoma
8. NN. Sewruk, około 6 lat, syn
Adeli
9. NN.Sewruk, około 4 lat, córka
Adeli
10. NN.Sewruk, około 60 lat,
teściowa Adeli, z Grud, porąbana
siekierą – przeżyła
11. Aleksandra Szczurowska, ur.w
1905 r., żona Mieczysława, moja
mama, z Małego Siedliszcza,
porąbana siekierą – przeżyła.

26 maja:
W kol. Aleksandrówka gmina
Czaruków pow. Łuck Ukraińcy
zamordowali na drodze 60-letnią
Amelię Lisowską.
W kol. Amelin pow. Równe upowcy zamordowali 4-osobową
polską rodzinę Kuklinowskich.
W kol. Antonówka pow. Równe
wymordowali 36 Polaków, w
tym kilkoro dzieci, którym rozbili
główki o drzewa, mienie zrabowali i zagrody spalili. (Siemaszko...,
s. 713)
W kol. Cecylówka pow. Równe
wymordowali 37 Polaków, w

tym 37-letniemu Stanisławowi
Anyżowi obcięli nogi i ręce i tak
go pozostawili, majątek Polaków
zrabowali i spalili ich zagrody.
(Siemaszko..., s. 713)
W kol. Grudy pow. Kostopol
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków
pracujących w polu.
We wsi Niemilia pow. Kostopol: „Tu pochowanych jest 170
mieszkańców wsi Niemilja rozstrzelanych przez Burżuazyjnych
Nacjonalistów Ukraińskich w
1943 roku. Wieczna pamięć”. Napis powyższej treści znajdował się
na obelisku postawionym w latach
siedemdziesiątych na mogile Polaków zamordowanych o świcie 26
maja 1943 r. w Niemilii przez bojówki UPA wsparte przez chłopów
z okolicznych wsi ukraińskich.
Napastnicy wdzierali się do
domów zabijając swe ofiary siekierami, nożami i widłami. Niektóre ciała były tak zmasakrowane,
że wyglądały jak bezkształtne
masy. Po masakrze wieś ograbiono z dobytku ruchomego i
spalono razem z częścią zwłok.
„W zbiorowej mogile pochowano 126 osób. Niewykluczone, że
nie były to wszystkie ofiary napadu. Było też wielu ciężko rannych” (Siemaszko, s. 273). Józefa
Felińska Marciniak: „27 maja
1943 r. polała się niewinna krew
polska w następnym masowym
mordzie Niemilii k. Bystrzyc.
Wieś oddalona od stacjonujących
w bystrzycach Niemców tylko
3 km. Niemcy byli uzbrojeni,
mieli też łączność telefoniczną z
jednostką wojskową w Bereznem.
Nie reagowali na straszliwy krzyk
żywcem palonych i mordowanych
w mongolski sposób. I my też,
Polacy w okolicznych wsiach,
jak zahipnotyzowani, słuchaliśmy
krzyków mordowanych ludzi i
palonego bydła. Potworna noc
i straszliwy ranek! Wszyscy z
Niemcami szli na wizję do Niemilii… Okazało się, że banderowcy nocą otoczyli wieś Niemili,
następnie wszystkich spędzili
do dużej stodoły i żywcem palili. Palili też bydło. Ktokolwiek
uciekał był mordowany siekierą,
piką, nożem… Niedobitkowie
konali w strasznych męczarniach,
wołali o pomoc, ratunek, o pomstę
do nieba… Straszliwy widok nie
do opisania. Niemcy filmowali,
fotografowali. Chłopcy z Janówki, którzy tu przybiegli rano, podnosili pociętych, obnażonych do
pozycji stojącej a Niemcy fotografowali. Podobno wykorzystywali te zdjęcia do swojej propagandy, że to skutki sowieckiej
partyzantki. Jęki, krzyki, błagania
rannych nagliły o pośpieszną
pomoc, której nie można było
zorganizować. Do przewozu były
tylko wozy bez drabin wyłożone
deskami… Na drodze leżała matka kurczowo trzymająca dwoje
małych dzieci oburącz przytulonych, przyciśniętych do siebie.
Na obnażonej piersi miała nakłuty
krzyż. Małe dzieci również na
swoich małych piersiach, miały
nakłuty krzyż. Stach Bronowicki
opowiada dalej: "najgorszy widok
sprawiała Hanka Misiewicz –
wzorowa druhna, najpiękniejsza
dziewczyna Wołynia, o wielkiej
godności dziewczyny Polki. Jej
ojciec i brat Tadeusz wyskoczyli oknem i ukryci za krzakiem
porzeczki słyszeli przebieg mordu.
Mordował ją Grisza z Bystrzyc,

rówieśnik, pięknie mówił po polsku, znany wśród młodzieży. Najpierw w obecności Hanki zarąbał
matkę, potem rozebrał Hankę do
naga, stanął butem na piersiach i z
podniesioną siekierą mówił: jesteś
cudna dziewczyną. Wszyscy ciebie kochają i ja też ciebie kocham,
ale jesteś Ląszką i musisz zginąć
jak Laszka…" i rąbnął. Rąbał
toporkiem ciało od uda jednego
i drugiego, prześwidrował głowę
od uch do ucha… Hanka wciąż
charczała. Toporkiem podciął
gardło. Podtrzymywaną na stojąco
Niemcy fotografowali. Wielu
wciąż skamlało – z uciętymi
językami, wydłubanymi oczami,
wielu wołało o śmierć… Niektórzy przeżyli". Zebrano siedem
wozów ciężko rannych, których
bez pomocy lekarza na deskach
drabiniastych wozów Niemcy
niby pomagając, odtransportowali
do szpitala w Bereznem. Kto z
nich przeżył ?... Pozostało jednak wielu świadków. Wykopano
duże doły na grób mieszkańców
Niemilii, które stały się cmentarzem wsi. Postawili krzyż na
tym cmentarzu.” Relacjonował
po latach Franciszek Żygadło.
Zamordowano 116 osób, które
zostały pochowane w zbiorowej
mogile na terenie spalonej wsi. 48
osób było rannych. Pośród ofiar
oprócz mieszkańców Niemilii
znalazło się 6 osób z Jakubówki
Małej, które uciekły ze swojej
miejscowości po pierwszym napadzie 3 maja 1943 r. Listę ofiar
zamordowanych przez Ukraińców
podczas napadu na Niemilię
ustalił Bolesław Żygadło były
mieszkaniec Niemilii, w konsultacji z ojcem, matką i 10 byłymi
mieszkańcami tej miejscowości,
można ją znaleźć w czasopiśmie
„Na Rubieży" nr 47/2000.” (Z
książki Józefy Felińskiej Marciniak: „Wołyńska ziemio moja”;
za:
http://wolyn.org/index.php/
component/content/article/1historia/851-maj-1943r-byemwiadkiem-napaci-bandy-upa-na-.
html ).
We wsi Płudów pow. Radzyń:
„Najbardziej znanym kolonistą
niemieckim, który zyskał miano kata Południowego Podlasia
był Adolf Dykow. Pochodził z
Okalewa, ale w czasie wojny
przeniósł się do Wohynia a potem do Radzynia. Jego ojciec był
Ukraińcem a matka Niemką z
rodziny kolonistów. Po wkroczeniu Wehrmachtu rozpoczął jawną
współpracę z gestapo, a o jego
przynależności do V kolumny
może świadczyć to, że od początku
jego współpracy z Niemcami
następowały liczne aresztowania.
Swoją działalność rozpoczął od
skazania na śmierć 5 sąsiadów
z którymi się wychowywał. Jak
podaje Stanisław Jarmuł liczba
aresztowanych i zamordowanych
przez Dykowa Polaków, jaką
ustaliły sądy Polski Podziemnej, dochodzi prawie do 400,
a Żydów do około 1000. /.../
Organizował różnego rodzaju
działalność prowokacyjną, np.
zorganizował jesienią 1943 r. z
grupy Ukraińców stacjonujących
w Jabłoniu oddział rzekomych
partyzantów, na szczęście dość
szybko rozszyfrowany przez
wywiad Batalionów Chłopskich.
Jego najokrutniejszą zbrodnią
było wymordowanie 26 maja 1943
r. rodziny Pawlinów z Płudów w
ramach zastosowania zbiorowej
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odpowiedzialności za partyzancką
działalność Bronisława Pawliny
ps. Śmiech. Bestialskiej egzekucji dokonano o czwartej rano
na 3 kobietach, w tym jednej w 9
m-cu ciąży i 3 dzieciach w wieku
– 5 lat, 1,5 roku i 1 rok. W domu
Pawlinów przebywał w tym czasie
kurier Radzyńskiej Komendy Obwodu AK J. Piekarski z Branicy
Radzyńskiej, który popełnił samobójstwo, by nie oddać się w ręce
gestapo.” W wyniku wyroku sądu
podziemnego został zastrzelony
30 października 1943 r. (Agnieszka Gątarczyk: „Mniejszość
niemiecka powiatu radzyńskiego
w okresie okupacji 1939 – 1944”;
za: http://promenadazsp.pl/index.
phpoption=com_content&task=vi
ew&id=227&Itemid=9 ).
We wsi Podrałówka pow. Kostopol upowcy zastrzelili Franciszka
Kuriatę.
W futorze Wyczymir pow. Kostopol wymordowali około 30 Polaków.
We wsi Żabcze pow. Łuck w
cerkwi greckokatolickiej upowcy
spalili żywcem jej proboszcza ks.
Serafina Jarosiewicza wraz z 4
Polakami, których miał ukrywać
(Ewa Siemaszko, "Głos Kresowian", nr 13, wrzesień-październik
2003 r.).
W nocy z 26 na 27 maja:
We wsi Małe Siedliszcze pow.
Kostopol Ukraińcy wymordowali
siekierami 9-osobową rodzinę
polską Szczurowskich i ciała
spalili z domem. Patrz: „W nocy z
25 na 26 maja 1943 roku”.
27 maja:
We wsi Chwojanka pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali ponad
20 Polaków, w tym matkę z 3
dzieci i ojca z 4 dzieci. „Ukrainiec, którego ojciec nazywał „Petryk”, mieszkający na Chutorze,
powiedział że nie ma co się
martwić, gdyby było zagrożenie
on przyjdzie i ostrzeże. Pewnej
nocy właśnie tak się stało. Miałem
11 lat. W nocy o 4 godzinie pukanie do drzwi. My wszyscy
na baczność, jak to „zając pod
miedzą”… Ojciec przez drzwi
pytał: Kto tam? – To ja, Petryk.
Ojciec przygotował sobie siekierę
do obrony w takiej sieni. Nie był
pewien czy był sam. Ale otworzył.
Był sam. Powiada: Dzisiaj w
nocy była narada, na następną noc
Chwojanka ma być wymordowana
i spalona. Jutro musicie uciekać.
Następnej nocy przyjdą. Ojciec
od razu do nas: Ty pójdziesz do
jednego stryja, ty do drugiego i
o 9 wyjeżdżamy. W ten sposób
już w ciągu nocy ludzie zaczęli
szykować się do ucieczki. […] Pojechali ojciec i jeszcze jeden szwagier do Kostopola sprawdzić czy
jest gdzie tam zamieszkać. Drogą
przez takie „Małe Siedliszcze”
– tam był młyn. Jeździliśmy tam
mąkę mielić. Młynarz znał ojca.
I wyszedł na drogę z pytaniem:
Gdzie wy jedziecie? - Do Kostopola.
- Nie jedźcie godzinę temu na
drodze 4 polskie rodziny wymordowano! Ojciec pojechał,
sprawdził, było miejsce, wrócił do
nas. Postanowiliśmy jechać. Dwie
rodziny postanowiły pojechać
skrótem przez las do najbliższego
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miasta Kostopola (miast banderowcy nie atakowali, bali się garnizonów niemieckich), ponieważ
z różnych powodów opóźniał
się ich wyjazd. Bagiński robił
buty dla swojego syna i chciał je
skończyć. Druga rodzina zwlekała
z pakowaniem…nie mogli znaleźć
koła…To Pilczarscy byli mieszkali obok mojego stryja Jana, a
jego żona była moją chrzestną.
Mieli 5 - 6 dzieci. My ruszyliśmy
tą drogą okrężną oni chcieli
jechać krótszą przez las, zwany:
„Postomicki Las”. Ale tam stacjonowali Ukraińcy, coś około trzy
tysiące… Przejeżdżaliśmy przez
Anowal, to nasza parafia była…
Dostaliśmy błogosławieństwo od
księdza proboszcza na drogę…
(wzruszenie mówiącego)… Tak
około 5 km od Kostopola jak
byliśmy usłyszeliśmy strzały
z tego kierunku drogi przez
las…. /.../ Rozlokowaliśmy się.
Ojciec wyszedł na drogę. Ja
za nim. Idziemy do tej drogi,
co przyjechaliśmy, a tam idzie
Bagiński. I dopiero opowiedział…
Wjechali w las. Tam wyszło dwóch
Ukraińców. Jego żona chwyciła
z płaczem za karabin jednego i
nie chciała puścić. Dopiero drugi
musiał ją zastrzelić. Bagiński
rzucił się do ucieczki, Pilczarski tak samo. Jego syn też. I ich
dwóch uciekło. Syn Bagińskiego
w tych nowych butach co mu je
ojciec robił wolniej uciekał. To i
go zastrzelili Ukraińcy. Uciekli
tylko ci trzej. W każdej rodzinie
było po 5-cioro, 6-cioro dzieci.
Ci zostali tam na wozach. Ich
wszystkich Ukraińcy zamordowali…. Dzieci jak w lesie się znajdowali, jak dziecko płakało, to
kiedy matka powiedziała cicho:
dziecko natychmiast przestawało.
Taki był strach… To jest nie do
pomyślenia, nie do powiedzenia… Jeszcze chwilę postaliśmy
na drodze, wieźli na wozie trupa, Polaka zamordowanego.
Widok straszny, połamane palce,
nie zapomnę tego…” (Spisał i
opracował: Piotr Szelągowski; w:
http://bezprzesady.com/tmkizkim-juliusza-slowackiego-w-poznaniu/relacje ).
W futorze Trubińskich pow. Kostopol zamordowali 4 Polaków:
ojca z synem i 2 kobiety.
28 maja:
W kol. Hurby pow. Kostopol upowcy zamordowali 9 Polaków
(w tym Genowefę Szczawlińską
z 2 córkami, starsze małżeństwo,
nauczycielkę NN) oraz 4-osobową
rodzinę polsko-ukraińską w której
mąż Ukrainiec nie chciał uciekać.
W kol. Jurydyka pow. Łuck zabili
6 Polaków: Weronikę Kownacką
z Ostrowskich, lat 43, jej dzieci:
Teresę lat 7, Jana lat 5, Antoniego
lat 4 i rocznego Floriana oraz
72-letnią Zofię Szyszkowską.
We wsi Niedzieliska pow.
Przemyślany
zamordowane
zostały przez banderowców 3
Polki: Anna Jarocka (zabita przez
męża Ukraińca), jej siostra Michalina Maguliszyn, lat 19 oraz
Janina Maguliszyn, lat 8, córka
Józefy, siostry Michaliny (Józef
Wyspiański:
Barbarzyństwa
OUN-UPA. Lubin 2009, s. 283).
W miasteczku Rokitno pow.
Sarny ze wsi Staryki do Rokitna
przywiózł wozem swoją matkę

8-letni chłopiec, jedynie oni uratowali się z całej rodziny; matka
miała opaloną twarz i obcięte
piersi (Siemaszko..., s.772).
We wsi Staryki pow. Sarny
około 600 upowców i chłopów
ukraińskich z okolicznych wsi Czabel, Jasnogórka, Wyry, dokonało
rzezi 90 - 150 Polaków. Mordowali w sadystyczny sposób:
małe dzieci rozrywali za nóżki,
nasadzali je na kołki lub wrzucali
do płonących domów. „Ostatnią
grupą, która likwidowała wieś
były kobiety i dzieci, które
rabowały, gromadziły zwierzęta
gospodarskie do uprowadzenia
oraz podpalały zabudowania”
(Siemaszko..., s. 771 – 772).
”Moją ciocię Honoratę Jasińską i
jej dwoje dzieci zakłuli widłami
w chutorze Dąbrowa. Sąsiadkę
Apolonię
Grabowską
także
zakłuli widłami, była w zaawansowanej ciąży i nie mogła uciekać.
Nauczycielkę p. Mierzejewską i
jej 14-letniego syna Henryka powiesili do góry nogami na drzewie,
odcinali części ciała i wydłubywali
oczy” (Jadwiga Bogdanowa: Moja
dziecięca gehenna; w: „Nasz Dziennik” z 27 lutego 2009 – „Dodatek Historyczny IPN” 2/2009).
Jadwiga Bogdanowa podaje, że
w Starykach zamordowano tego
dnia około 150 Polaków. „Byłem
świadkiem napaści bandy UPA na
wieś Staryki w dniu 29.05.1943
roku. /.../ Mieszkańcy spodziewali
się napaści, byli przygotowani w
każdej chwili do ucieczki. Wielką
rolę w obronie mieszkańców
odegrał brat mojej babci Antoni Garbowski, który miał broń
(chyba pistolet maszynowy) i
powstrzymał napastników na
czas potrzebny do ucieczki. Jednak wielu mieszkańców (według
moich dziadków ok.150 osób)
zginęło w pożarze, głównie starcy
i dzieci. /.../ Oddział napastników
był nazywany przez moich dziadków 'bulbachy', może od Tarasa
Bulby. Pamiętam też pseudonim
jednego z przywódców napastników – Huk.” (Henryk Lech,
w:
http://wolyn.ovh.org/opisy/
staryki-09.html ). „W czerwcu
1943 r. w cerkwi w Siedliszczach
były święcone przez duchownego
prawosławnego Kałynowśkiego
narzędzia zbrodni: siekiery, kosy,
bagnety itp. Podczas podniosłej
uroczystości, w której uczestniczyli różnej rangi dowódcy bojówek bulbowskich, został awansowany Hryhoryj Prymak za
zasługi w likwidacji wsi Staryki”
(Siemaszko..., s. 781).
W miejscowości Medyka Oddział
Specjalny BCh „Koniczynki”
zlikwidował komendanta policji
ukraińskiej „za zorganizowanie
przezeń rzezi ludności polskiej we
wsi Marynka Polska” (G. Motyka,
s. 160, Tak było w Bieszczadach).
29 maja:
W kol. Koszyszcze pow. Łuck
Ukraińcy zastrzelili 2 Polki:
Dominikę Sulikowską, lat 80 i
Janinę Sulikowską, lat 39. Podczas
pacyfikacji
niemieckoukraińskiej 15 marca 1943 roku
zginęło tutaj 145 Polaków.
W kol. Michałówka pow. Równe
Ukraińcy z sąsiedniej wsi Bronniki wkroczyli rozmawiając po polsku i udając Polaków; podstępnie
zamordowali 12 osób w wielu od
1 roku do 80 lat i spalili ich ciała.

W kol. Milaszów pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali 3-osobową
rodzinę polską: Mariannę z Kownackich Tulidowiczową, lat 45 i jej
2 dzieci: Janinę, lat 17 i Wincentego, lat 6.
30 maja:
We wsi Botyń pow. Łuck miejscowi Ukraińcy przez 3 dni znęcali
się nad 65-letnim Wincentym Rybickim: wyłupali mu oczy, wycięli
język, połamali kości i martwego
wrzucili do bagna (Siemaszko....,
s. 587).
We wsi Chorłupy pow. Łuck
Ukraińcy wyłapywali Polaków i
po torturach mordowali, ich ofiarą
padło około 50 Polaków (rozpruwali brzuchy, wycinali języki,
wydłubywali oczy itp.).
We wsi Lipa pow. Horochów
Ukraińcy zamordowali 5-osobową
rodzinę polską: Dudowicza z żoną
i 3 dzieci.
W kol. Majdan Komarowski pow.
Łuck upowcy zastrzelili Józefa
Wrońskiego, lat 34.
We wsi Nabroż pow. Hrubieszów
zamordowali proboszcza ks.
Władysława Jacniackiego oraz 4
Polaków przebywających na plebani. Ukraiński historyk M. Siwicki podaje, że tego dnia w tej
wsi zginęło... kilku Ukraińców.
Oraz: „30.05.1943 r. został zam.
przez bojówką ukraińską Wielosz Tomasz nauczyciel.” (Prof.
dr hab. Leszek S. Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom
8).
30 lub 31 maja: W kol. Pasieka
pow. Kostopol upowcy zamordowali Łukasika.
31 maja:
We wsi Dańczymost pow. Kostopol w lesie przy drodze Ukraińcy
zamordowali 3 Polaków (w tym
kobietę) jadących wozem konnym.
We wsi Drańcza Pańska pow.
Dubno upowcy wymordowali
51 Polaków oraz powiesili duchownego prawosławnego, (był to
Fiłyp Borećkyj) sprzyjającego Polakom. Domy po rabunku zostały
spalone.
W kolonii Gruszwica pow. Łuck
zamordowali 3 Polaków. Gdy za
rok ekshumowano ich zwłoki w
mogile znaleziono jeszcze ciała
2 kobiet i 12-letniej dziewczynki. „Ofiary miały na szyjach
sznury z kołkami do skręcania w
celu uduszenia” (Siemaszko..., s.
569). Miejsce wskazał tutejszy
Ukrainiec. Mówił on, że w okolicznym lesie pochowano wielu
wyłapanych Polaków z gminy
Kołki, uciekających do Przebraża,
Kiwerc i Łucka.
W kol. Marianówka pow. Łuck
bez śladu zaginęło 3 Polaków,
którzy wyjechali do Przebraża.
W kol. Nowiny pow. Kostopol
upowcy zamordowali około 15
Polaków. Zdzisław Świderski: „W
gospodarstwie w Nowinach byli
wcześniej w niedzielę 30 maja
po południu. W jakimś momencie
któryś z mieszkańców powiadomił
ich, że w Pasiekach pod lasem
(blisko koszar KOP-u) znaleziono

zabitego Łukasza Draszka. Nie
było wiadome, czy stało się to
tego dnia czy jeszcze w sobotę.
Grupa mężczyzn postanowiła
iść tam i czegoś więcej się
dowiedzieć. Wtedy dotarła do
nich kolejna wiadomość, że
w tym lesie znajdują się jacyś
obcy ludzie. Zdecydowali się ich
„przepłoszyć”. Byli niedaleko lasu,
kiedy zostali stamtąd ostrzelani.
Na drzewie widać było strzelca
z karabinem maszynowym. Nasi
byli nieuzbrojeni z wyjątkiem
Antoniego Łukasika, który miał
karabin rosyjski. W momencie
kiedy mierzył do tego na drzewie, został śmiertelnie trafiony.
Odrzuconą broń przejął inny z
grupy, ale już z niej nie wystrzelił,
gdyż został urwany pazur wycioru
(łuskę trzeba było wybić wyciorem). Przeciwnicy strzelali dość
celnie, trafiony został w podudzie
też Adam Woźniak. Wówczas
wycofali się do wsi zabierając
zabitego i rannego. Następnego
dnia kilkanaście osób ponownie
udało się do Nowin, m.in. ja i
moi rodzice. Chcieliśmy zabrać
stamtąd trochę ukrytych rzeczy,
tj. zboże, ziemniaki, sól, odzież.
Razem z nami udał się także mały
oddziałek partyzantów radzieckich, którzy w tym czasie stacjonowali w Starej Hucie. Ale oni
tylko objechali naszą wioskę i
wrócili z powrotem. My po krótkim czasie też byliśmy gotowi
do odjazdu, wóz był załadowany.
Ale wtedy Rodzice postanowili,
że posadzimy trochę kapusty – bo
rozsada była już odpowiedniej
wielkości. W trakcie sadzenia
przyszedł Michał Gadowski i mój
stryjek Jan Świderski z jakimiś
tobołkami, aby zabrać się z nami.
Wkrótce potem nadbiegł Jan Panewski krzycząc z daleka abyśmy
uciekali bo do pobliskiego gospodarstwa weszli jacyś obcy
mężczyźni, pewnie banderowcy.
Następnie on, stryjek i Gadowski
z żoną na przełaj ruszyli w kierunku Starej Huty (drogą ok. 2
km). Ja chciałem zobaczyć co
się wokół dzieje i wszedłem na
stodołę. Tylko tam wszedłem
i zacząłem się rozglądać, gdy
całkiem z drugiej strony strzelono
do mnie. Spojrzałem w tamtym
kierunku i ujrzałem jak w pozycji
stojącej, w czarnym lub też granatowym umundurowaniu celuje do
mnie bandzior. W ułamku sekundy odchyliłem głowę słysząc świst
kuli i wystrzał. Zeskoczyłem ze
szczytu stodoły na przybudówkę i
na ziemię. Wszystko to się działo
na oczach Ojca, który zaprzęgał
konia. Krzyknąłem do Rodziców
aby jechali sami, a ja pobiegnę
do partyzantów prosić o pomoc.
Po drodze wyprzedziłem stryjka
i pozostałych. Wpadłem na podwórko Bujaka, gzie był Gorczyca – powiedziałem co się dzieje.
Kazali brać furmankę, że będzie
szybciej. Razem ze mną pojechała
żona Gorczycy – Helena, ich córki
oraz wnuk Bujaka, Kazimierz
Woźniak. Popędziliśmy galopem
szybko przejeżdżając lasek. W
Starej Hucie obok domu Kubackiego stał w rozkroku dowódca
oddziału partyzanckiego Szytow.
Kiedy powiedziałem co się stało,
a wcześniej musiał słyszeć strzały,
coś mnie tylko jeszcze dopytał
i już po chwili skierował tam
sześciu jeźdźców – pamiętam, że
mieli oni ciemniejszą skórę, byli
to mongołowie albo uzbecy. Bardzo szybko wróciło dwóch, coś
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powiedziało dowódcy i po chwili
ruszył tam cały oddziałek. Partyzanci byli nieźle uzbrojeni, mieli
nawet małe moździerze. Krótko
potem rozległa się prawdziwa
strzelanina – kiedy partyzanci
wrócili, to usłyszałem, że zabili
i ranili kilku banderowców. Wtedy też dotarła do mnie ta tragiczna wiadomość, że moi Rodzice
i kilka innych osób zostało
zamordowanych w tym lesie.
Kiedy krótko po mnie tamtędy
przejeżdżali. Jeszcze przed wieczorem tego dnia pojechałem tam
razem z innymi - widok był okropny, mam go cały czas w oczach. Nasza furmanka stała na
brzegu lasu, koń był zabity. Tata
leżał przy wozie, całe piersi miał
podźgane czymś ostrym. Mamę
znalazłem trochę w głębi lasu –
chyba uciekała i tam ją dopadli.
Miała nie tylko liczne rany kłute,
ale i połamane dłonie i wszystkie
palce u rąk. Zamordowani zostali także oboje Gadowscy – on
miał roztrzaskaną głowę, z której
wypłynął mózg. Ją znaleziono
w lesie dopiero po trzech dniach
– obcięte piersi miała włożone
do kieszeni. Pomordowanych
przewieźliśmy do Starej Huty.
Wszystkie ciała (6 – 7) zostały
owinięte w białe prześcieradła.
Mszę
pogrzebową
odprawił
ksiądz na miejscu, w ogrodzie
Węgłowskiego. Przemawiał też
dowódca oddziału partyzanckiego który mówił, że ludzie niewinni zginęli od faszystów, i że
ich pomszczą. Potem trzykrotnie
oddano salwę honorową. Wszyscy
którzy zginęli tego dnia, zostali
pochowani w jednej mogile na
cmentarzu w Moczulance. W
sumie w dniach 30 -31.05.1943 r.
zginęło 11 mieszkańców wsi Nowiny, a to: 1. Świderski Stanisław
(ojciec), lat 39; 2. Świderska Jadwiga (matka), lat 46; 3. Draszek
Łukasz, lat 67; 4. Draszek Jan, lat
32; 5. Draszek Bolesław, lat 29;
6. Gadowski Michał (brat mojego
chrzestnego), lat 50; 7. Gadowska
Antonina (żona M. G.), lat 48; 8.
Łukasik Antoni, lat 37; 9. Perlikowski Władysław, lat 18; 10.
Perlikowska Antonina, lat 31; 11.
Panewski Szczepan, lat 50. Moje i
mojego rodzeństwa życie, tak jak i
wszystkich mieszkańców Nowin,
było jedną wielką tułaczką - tymczasowe mieszkania w różnych
wsiach u krewnych i znajomych, życie w ciągłym strachu,
niepewność w doczekaniu jutra.”
(Zdzisław Świderski: Pamięci
ojca Tadeusza Świderskiego; w:
smok.hostil.pl/img/Swiderski/
wspomnienia/album/KKE%20
4559.pdf).
W futorze Poczajów pow. Dubno
Ukraińcy spalili żywcem 1 Polkę,
staruszkę, która nie zdążyła uciec.
We wsi Sestratyn pow. Dubno
zamordowali 7 Polaków, w tym
5 kobiet oraz spalili 3 polskie zagrody.
Między styczniem a majem 1943
roku:
We wsi Zahajce Wielkie pow.
Krzemieniec Ukraińcy wymordowali ludność polską a zabudowania spalili, kilka rodzin,
spośród ofiar znana jest rodzina
Misiurów.
Od marca do maja 1943 roku:
We wsi Sadki pow. Krzemieniec
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Ukraińcy zamordowali 16 Polaków, w tym dwoje 6-letnich
dzieci; 59-letniego Michała Kuczalskiego powiesili za nogi w lesie.
W kwietniu lub maju:
W miasteczku Białozurka pow.
Krzemieniec Ukraińcy zamordowali 3-osobową rodzinę polską;
46-letniego Antoniego Tyszkiewicza, jego 42-letnią żonę
Marię oraz ich 18 letniego syna
Bolesława, których powiązanych
drutem kolczastym utopili w studni.
W lesie koło Bystrzycy pow.
Kostopol upowcy zamordowali nowożeńców: Bronisława
Budzyńskiego z żoną Aleksandrą
z Budek Ujściańskich pow. Kostopol, wraz z dwoma świadkami
ślubu, jadących do Bystrzyc
celem zarejestrowania ślubu we
władzach rejonowych; ofiary były
okaleczone, bez uszu, nosów,
oczu... (Siemaszko..., s. 322).
W kol. Hurby pow. Kostopol
zamordowali 7 Polaków: ojca z
18-letnią córką, małżeństwo oraz
3 kobiety.
We wsi Kajetanówka pow. Kowel
wymordowali około 50 Polaków,
głownie kobiety i dzieci. .
W kol. Karaczun pow. Kostopol
Ukraińcy zamordowali 2 dzieci
polskich pasących krowy.
We wsi Ostrów k. Czetwertni pow.
Łuck upowcy ujęli 21 Polaków z
Przebraża, którzy wybrali się po
zakup żywności, zamknęli w chacie, wyprowadzali pojedynczo
i bestialsko mordowali. Śmierć
poniosło 18 osób, 2 uciekły, 1
ciężko ranna przeżyła. „Mirosław
Łoziński zaczął wraz z innymi
intensywnie przygotowywać się
do wojskowego rzemiosła i brał
razem z kolegami udział w fortyfikowaniu Przebraża. Dla niego,
jak i jego kolegów, „zachętą”
do intensyfikacji wysiłków był
kolejny mord na mieszkańcach
Przebraża. - Dokonała go banda
rezunów pod dowództwem „Sachara” – wspomina Mirosław
Łoziński. – Jej członkowie napadli na grupę 21 osób z Przebraża,
która pojechała do Czetwertni
kupić dla wioski ziemniaki. W
drodze powrotnej grupa ta k. kolonii Ostrów została zatrzymana
przez oddział UPA. Wszystkich
zamknęli w domu, pod którym
ustawili wartowników. Reszta upowców miała zaś udać się na jakąś
akcję. Po zachodzie słońca grupa
ta wróciła i zaczęła mordować zatrzymanych. Wyciągali z chałupy
po dwóch do stodoły i mordowali. Pierwszego zabili kołkiem, a
drugiego dwa razy rąbnęli przez
głowę szablą. Ta jednak była tępa
i załamała tylko kości czaszki,
jej uderzenia nie były śmiertelne.
Oprawcy myśleli jednak, że uderzona nią ofiara nie żyje. Rzucili ją
na trupa zabitego kołkiem i poszli
po następne ofiary. Ranny Polak
otworzył drzwi stodoły z drugiej
strony i zaczął biec przez zboże.
Dotarł do jakiejś stodoły, gdzie
schronił się w sąsieku z sianem i
stracił przytomność. Rano znalazła
go Ukrainka, która przyszła po
siano dla krów. Zawołała męża i
przyniosła kawałek prześcieradła,
którym opatrzyła mu głowę. Jej
mąż usiłował dowiedzieć się,
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skąd jest ranny, ale ten nie potrafił
już mówić. W wyniku uszkodzenia czaszki odjęło mu mowę.
Pokazał tylko ręką na kieszeń,
gdzie miał dokumenty. Ukrainiec przeczytał i zorientował się,
że poszkodowanym Polak jest z
Przebraża. Wieczorem wymościł
wóz sianem i razem z żoną odwiózł
go do Przebraża. Gdyby upowcy
ich złapali, zamordowaliby ich
bezlitośnie. Całą sprawę znam
doskonale, bo tym rannym był
Dominik Kowalski.” - Mieszkał
później niedaleko mnie w Niemodlinie. Zmarł w 1985 r. i znałem go
doskonale. Pozostali mieszkańcy
Przebraża, których w Ostrowiu
zatrzymali upowcy zostali bestialsko zabici... Na początku maja
Ludwik Malinowski wraz z grupą
partyzantów udał się na miejsce
mordu. Tu odkryto mogiłę ofiar,
które ekshumowano i przywieziono do Przebraża. Ułożono je
przy kaplicy urządzonej w szkole.
Przed pogrzebem przyjechała grupa oficerów niemieckich, którzy
wykonali zdjęcia ofiar i spisali
protokół. Następnego dnia na
cmentarzu w kolonii Chołopiny
odbył się pogrzeb 16 ofiar tragedii. W trumnach ustawionych w
jednym szeregu spoczęli: Helena
Bergiel, Adam Bergiel, Marcin
Błażyński, Marian Bojkowski, Jan
Bojkowski, Antoni Kobylański,
Ostrowski i Sawicki, których
imion nie pamiętam, Franciszek
Sinicki, Zenon Sinicki, Agata
Wierzbińska, Józef Wolak, Franciszek Wójcicki, Lutek Zimny, Izabela Wierzbińska i Zimna, której
imię też mi już wyszło z pamięci.
Egzekwie żałobne odprawił i kazanie do mieszkańców wygłosił
ks. Stanisław Szczypta – patriota i dzielny partyzant. Nakreślił
ze łzami w oczach drogę
życiową i ostatnie chwile życia
zamordowanych. Ks. Szczypta
zagrzewał Przebraże do organizowania się, tworzenia samoobrony i zespolenia wokół przywódców. To jednoczenie miało zaś
coraz większe znaczenie.” (Marek
A. Koprowski: Koszmarne sceny
zbrodni; w: http://www.kresy.
pl/kresopedia,historia,ii-wojnaswiatowa?zobacz/koszmarne-sceny-zbrodni; 30 stycznia 2012).
Między wsiami Police i Żołuck
pow.
Sarny
zamordowali
Kobylańskiego,
organizatora
AWZ-AK w okolicy; został
on rozszarpany przy pomocy
koni a jego szczątki rozrzucone
(Siemaszko..., s. 811).
We wsi Tryputnie pow. Sarny
zarąbali 14 rodzin polskich,
zwłoki ściągnęli do jednego domu
i spalili.
W kol. Zabrody pow. Włodzimierz
Wołyński bestialsko zamordowali
2 Polaków, wśród morderców był
dowódca UPA Aleksy Kalińczuk,
syn diaka z Korytnicy
W maju 1943 roku (świadkowie
nie podali dnia):
We wsi Adamówka pow. Kowel
„W maju 1943 r. spalono wieś
Adamówkę (w bok Twerdyń).
Wybito dużo polskich rodzin.
Ciała spalono razem z domami.
Swąd wyraźnie czuło się w Jasinie. Chmury czarnego dymu w
dzień, łuna wieczorem” (Alfreda
Magdziak: 31 sierpnia 1943. „Biuletyn informacyjny 27 DWAK,
nr 1/1990).

W kol. Aleksandrówka gmina
Kiwerce pow. Łuck Ukraińcy
zamordowali co najmniej 20
Polaków, którzy przyjechali do
swoich domów i do pracy na
polu: 86-letnia Katarzyna Guglas
została zakłuta nożami, 37-letnia
Stanisława Sawicka przecięta piłą
na pół a jej 3 dzieci spalone w
domu (Siemaszko..., s. 553).
Na drodze ze wsi Berezne do
miasta powiatowego Kostopol
upowcy bestialsko zamordowali
22-letnią Genowefę Weruch,
mieszkankę wsi Mokwin.
We wsi Bereściany pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali w lesie
opuszczające już wieś małżeństwo
polskie, szklarza Szmausa z żoną
krawcową, kaleką.
We wsi Bołożówka pow. Krzemieniec zamordowali 5-osobową
rodzinę polsko-ukraińską (Polaka
o nazwisku Więcek, jego żonę
Ukrainkę i ich 3 dzieci).
W kol. Borszczówka pow. Równe
zamordowali 61-letniego Izydora
Czeszejkę-Sochackiego
herbu
Jastrzębiec. .
W kol. Budy Ossowskie pow.
Kowel zamordowali nauczyciela
Smoczyńskiego.
We wsi Burakówka pow. Zaleszczyki zamordowany został Sobczak Piotr. (Kubów Władysław:
Terroryzm na Podolu; Warszawa
2003).
We wsi Buszcza pow. Zdołbunów
upowcy zamordowali 31-letnią
Annę Worońko.
Koło wsi Chiniówka pow.
Zdołbunów
zamordowali
małżeństwo polskie: Janiszewskiego z żoną.
We wsi Czudel pow. Sarny zamordowali 2 Polaków: Jaworskiego z
synem, który był ministrantem.
W futorze Daniłówka pow. Krzemieniec zamordowali co najmniej 16 Polaków. „Daniłówka
była typowym futorem. Ledwie
kilkanaście chat i tylko parę rodzin
ukraińskich i polskich. Nikt nie
odróżniał kto jest kim. Jedni drugim się kłaniali, jedni drugich prosili na wesela, a na przednówku
jeden drugiego wspierał ziemniakami albo chlebem. Tak było
do czasu, aż na niebie pojawiły
się łuny./.../ Matka przygotowała
śniadanie, a potem Franio poszedł
z siostrą paść ich dwie krowy.
Weszli na wzniesienie, położyli się
na trawie i spoglądali na wioskę.
Wokół było pięknie, pachniało już
latem. Franek przekomarzał się z
Jadzią. Około południa przyszły
na wzgórze kuzynki Krasickie.
Przyniosły coś do jedzenia. Nagle
jedna z nich zauważyła furmankę z
obcymi wyjeżdżającą z lasu. Kilku
mężczyzn z bronią zeskoczyło z
wozu i poszło do wsi. Ten, który
pilnował koni, dostrzegł Frania i
ruszył w ich stronę. – Uciekajmy,
bo nas pobiją! – krzyknęła kuzynka. Pędem ruszyli w kierunku
cerkwi. Franek ledwie nadążał.
Siostra i kuzynki o głowę wyższe
od niego, dawały długie susy. Za
krawędzią wzgórza wpadli w gęste
krzaki i ukryli się w zagłębieniu.
Jak długo tam siedzieli? Frankowi
wydawało się, że ledwie chwilę,
ale to było dobre pół godziny. Wt-

edy usłyszeli strzał. Potem kolejne. – Na drodze jacyś pobici leżą
– szepnęła Jadzia zsuwając się
na dno rowu. Franek zerwał się i
ruszył do domu. Biegł po trawie.
Dobiegł do krawędzi łąki. Zszedł
na drogę. Krew jeszcze nie wsiąkła
w piasek, stała w kałużach. Nie
płakał. Patrzył. Tyle późniejszych
nocy – także w dorosłym życiu
– stał na tej drodze. Tyle razy
we śnie spoglądał na leżącą na
ziemi najstarszą siostrę. Miała
rozerwaną głowę. Na rękach
trzymała trzyletniego Andrzejka.
Brat dostał kulę w skroń. Potem
Franek zobaczył ojca leżącego
bez życia. Wielokrotnie później
próbował przypomnieć sobie jego
twarz. Jakie miał oczy, brodę,
nos? Był niski? W jednej chwili
stracił wtedy pamięć. Już na zawsze zatarło mu się wspomnienie
ojca sprzed morderstwa. Dalej
wszystko działo się jak we śnie.
Ktoś pochylił się nad ciotką, która
jeszcze żyła. Zaniesiono ją do
chałupy. Franek doszedł do domu,
usiadł na progu i płakał. Po chwili
stanęła przed nim matka. Jeszcze
nie wiedziała. – Mamuś, tam na
dole... Nasi, pobici są. Ojciec
leży pobity i Andrzejek pobity.
Klementyna zaczęła lamentować.
– Boże, Boże...myślałam, że polecieli za mną. Czemu nie polecieli? Kiedy banderowcy zjawili
się we wsi, lepiła pierogi. Adaś,
który tej nocy nie wyspał się w lesie, drzemał na piecu chlebowym.
Bandytów zobaczyła pierwsza.
Nie kryli się. Trzech ludzi z bronią
chodziło od chaty do chaty, zbierali Polaków. Rzuciła na ziemię fartuch i krzyknęła: – Uciekajmy, bo
nas pomordują! Ojciec popatrzył
przez okno. – Czekaj matka. Jest
tylko trzech. Przyjdą, pójdą. Mało
razy tak było? Ale ona nie czekała.
Otworzyła okno do sadu i wpadła
między drzewa. Za nią pobiegli
Władek i Stefan. Myślała, że także
Gienia, a ojciec złapał Andrzejka i ukryli się w sadzie. Jednak
Staśko tego nie zrobił. Wierzył,
że Ukraińcy ich nie skrzywdzą.
Tymczasem banderowcy zebrali
polskie rodziny i poprowadzili
na drogę. (...) Po egzekucji przed
ich domem zebrali się ukraińscy
sąsiedzi. Nieśmiało pytali, gdzie
mają pochować ciała. Milcząco
wskazała miejsce w ogrodzie. Pod
dwoma wysokimi topolami wykopali trzy groby. Jeden musiał być
naprawdę duży, bo Mikołaj Przytomski był ogromnym chłopem.
Tamtego dnia zabito w Daniłówce
13 osób. Trumien nie było. Klementyna przykryła ich tylko
kapą z łóżka. Franek nie patrzył,
jak do grobu wrzucają ciało jego
ojca. Matka wysłała ich do lasu.
Późnym popołudniem bandyci
znów pojawili się w futorze. Od
razu uciekła do dzieci. Tylko ciotka Anna Krasicka konała w ich
domu do wieczora, powtarzając:
– Najpierw Genię strzelił, potem
Andrzejka, Staśka. Przytomscy nic
ze sobą nie mieli. Ani jedzenia, ani
ubrań. Do domu było blisko, ale
kto by tam poszedł? Banderowcy
mogą siedzieć we wsi i ciągle na
nich czekać. Z pobliskich Budek
kuzynka przynosi im jedzenie. Są
otumanieni ze strachu. Nie potrafią
podjąć żadnej decyzji. Zostać czy
uciekać? Po prostu siedzą w lesie
i płaczą. Trzeciego dnia słyszą
jakieś głosy. Wkrótce rozpoznają,
że to Ukraińcy. Podchodzą
coraz bliżej. – Nie będziemy się
rozdzielać – decyduje matka. Pod
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rozłożystym drzewem tulą się
do siebie. Franek zamyka oczy.
A tamci się zbliżają. – Idź tam!
Zobacz! Gdzie te Lachy? – mówi
któryś banderowiec, może dowódca. Serce wali głośno, a tamci
są tak blisko, że przez gałązki
widać ich buty. Ukrywający się
czują zapach dymu z papierosów.
Wstrzymują oddech… Wreszcie
Ukraińcy odchodzą. Franek już
wie, że im las gęstszy, tym bezpieczniejszy. Klementyna decyduje, że nie ma na co czekać i postanawia iść do Białokrynicy. Tam
mieszkają znajomi ojca. Może im
pomogą.” (Konrad Piskała, Tomasz Potkaj, Leon Popek: Kres.
Wołyń. Historie dzieci ocalonych
z pogromu. Warszawa 2016.
Fragment wspomnień z książki
wyszukał i wstawił B. Szarwiło;
w:
http://wolyn.org/index.php/
informacje/1100-danilowka-wolyn-1943-r ).
W kol. Dąbrowa (Dąbrówka) pow.
Kowel znani Ukraińcy z Kluska
zamordowali 18-letniego Kazimierza Daszkiewicza z Radowicz.
W kol. Dąbrowy Kołodeckie pow.
Łuck zamordowali 6 Polaków.
W kol. Dębowa Karczma pow.
Łuck zamordowali około 20 Polaków.
We wsi Długiepole (Długie Pole)
pow. Dubno upowcy zamordowali
żonę Michała Janickiego.
W kol. Dłużek pow. Dubno spalili
w domach około 15 Polaków.
W kol. Dmitrówka pow. Horochów został zamordowany Polak
Rydz, lat 20.
We wsi Druchowa pow. Kostopol: „Oprócz Polaków zamordowanych w Małym Siedliszczu, czego byłam naocznym
świadkiem wiem, że zostali
zamordowani też inni Polacy,
w tym moi dalsi krewni we wsi
Druchowa, gmina Ludwipol, powiat Kostopol. Wieś Druchowa była
położona około 17 km na północ
od Małego Siedliszcza i liczyła
ponad 200 zagród. Mieszkała
tam siostra babci Teofili Szczurowskiej, Anna Płomińska z d.
Wereda z rodziną: mężem, dwoma
synami, dwiema córkami ( Anielą
i Genią) oraz synowa Ukraińką z
dzieckiem. Starszy syn Józef był
żonaty z Ukraińką. Jak miał na
imię młodszy syn, nie pamiętam.
Któregoś dnia w maju 1943 roku
babcia Ania podała całej rodzinie
kolację i poszła do obory doić
krowy. Między domem a oborą
rosły konopie. Po pewnym czasie
usłyszała, że w domu coś się
dzieje. Wskoczyła w konopie i
zobaczyła, że synowa Ukrainka
z dzieckiem na ręku wychodzi z
domu i ucieka. Po paru minutach
podjechał wóz drabiniasty i banda
wynosiła z domu trupy zarąbanych
siekierami: męża, synów i córek.
Wywieźli pod las i spalili trupy
wraz z wozem Wiem, że babcia
Ania po wojnie mieszkała w Rawiczu. Przeżyła wszystko i zmarła
jako staruszka. Wówczas przez
Ukraińców zostali zamordowani:
1. NN. Płomiński, ojciec rodziny,
mąż Ani
2. Józef Płomiński, starszy syn
3. NN. Płomiński, młodszy syn
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4. Aniela Płomińska, córka
5. Genia Płomińska, córka.
Na zakończenie krótka refleksja
autorki relacji: „Powoli to pokolenie, tak strasznie doświadczone
podczas ostatniej wojny, wymiera.
Historia zawsze coś tam skręci
pod kątem ustroju, układu granic
i niby przebaczenia dla dobra
następnych pokoleń. Ale te rany
i mordy, nawet w grobie powinny
wykrzyczeć prawdę. Nie mogę
zrozumieć i nikt mnie nie przekona, jak to jest możliwe, że w
wolnej Polsce najwyższe władze
państwowe milczą na temat
tragedii ludobójstwa dokonanego
przez Ukraińców na Polakach
na Kresach Wschodnich II RP w
czasie drugiej wojny światowej.
Zamordowano tam w bestialski
sposób kilkaset tysięcy naszych
rodaków, w tym kobiety, dzieci
i starców za to tylko, że byli Polakami. Do dzisiaj zbrodnia ta nie
została potępiona przez Sejm III
RP i zbrodniarze nie zostali ukarani. A wielu z nich jeszcze żyje.
Żeby dopełnić upokorzenia Polaków, mordercom z UPA stawia
się na polskiej ziemi pomniki!
Czy to jest możliwe w innym kraju, poza Polską? Serce boli, gdy
o tym myślę!”(Byłam świadkiem
– wspomnienia i relacje Heleny
Bieleckiej,ur. w 0000 r., z d.
Szczurowskiej; „Na Rubieży”
nr.48/2000).
W futorze Drygany pow. Krzemieniec Ukraińcy zamordowali 6
Polaków.
We wsi Duchcze pow. Łuck upowcy zamordowali 17-letniego
Stanisława Wilka.
We wsi Eliaszówka pow.
Zdołbunów w drugim napadzie
(po rzezi 2/3 maja) Ukraińcy
zamordowali 3 Polaków, w tym
60-letniego sołtysa Franciszka
Wolskiego oraz 60-letnią jego
służącą;: sołtysa wsadzili do beczki i zatłukli go bijąc kijami po
głowie, potem wsadzili na niego
służącą i też zatłukli kijami.
We wsi Frankówka pow. Równe
upowcy zamordowali 7 Polaków
jadących z Hłuboczka i futoru
Iwanówka do miasta Równe.
W kol. Górka Olszańska pow.
Łuck uprowadzili Stefana Toruckiego, lat 31, po którym ślad
zaginął.

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
Rudnickiego, nie wiedząc, że jest
on już zamordowany.
W kol. Horodyszcze pow. Kostopol zamordowali 2 Polaków, w
tym staruszkę Jadwigę LubowPotomską.
We wsi Hucisko Pikulskie pow.
Krzemieniec zamordowali 17
Polaków ukrywających się w
piwnicy: poranili ich nożami i
spalili.
We wsi Huszyn pow. Kowel
zostało zamordowane przez UPA
małżeństwo polskie: kierownik
szkoły Florian Unold i jego
żona Stefania, nauczycielka. Ich
troje dzieci: 7-letni Zbigniew,
3-letni Andrzej i niemowlę ruszyli pieszo (niemowlę niósł Zbigniew) wzdłuż torów kolejowych
do Kowla, tj. 11 km. Na dworcu
kolejowym w Kowlu Niemcy zastrzelili Andrzeja, ocalałą dwójką
zaopiekowali się rodzice chrzestni, nauczyciele Cytryccy.
We wsi Iserna pow. Krzemieniec
zamordowali 3 Polaków: Adolfa
Husiatyńskiego z córką i siostrą.
W kol, Janin Bór (kolonia Stawki) pow. Włodzimierz Wołyński
został uprowadzony przez upowców i policjantów ukraińskich z
posterunku we wsi Stawki gajowy
Mikołaj Kamiński i ślad po nim
zaginął. Zamordowano jego dzieci: Jerzego lat 7 i Dominika lat 5.
(Edward Orłowski…, jw.). „Gospodarz Mikołaj Kamiński z kolonii Janin Bór, gm. Olesk wezwany
na posterunek policji ukraińskiej
w Stawkach, poddany został torturom. W ich takcie łamano mu
ręce i nogi. Tak zmasakrowanego przywieziono go do domu i
wrzucono do wnętrza, podpalając
zabudowania. W płomieniach
płonącego domu zginęła cała
rodzina Kamińskich” (Gł. K. B.
Zbr. p. N. Pol. IV/16, IV/28, Zbr.
nacj. Ukr., s. 63).
W kol. Jeziorany Polskie pow.
Łuck upowcy zamordowali 5 Polaków: Mariannę Bober, lat 30,
jej 2 dzieci do lat 8, jej matkę
Mariannę Marię Kułakowska oraz
upowcy z Radomyśla zadźgali na
drodze Antoniego Kolcowskiego,
lat 30.
We wsi Jezioro pow. Łuck zamordowali 30-letniego Jana Dawidowicza.

W kol. Grada pow. Łuck zamordowali 10 Polaków z 2 rodzin:
ciężarnej Zalewskiej wyjęli płód i
wraz z wnętrznościami rozwiesili
na krzakach.

W kol. Kamionka pow. Kostopol zamordowali 2 Polaków:
Franciszka Piwaka, a za kilka
dni w lesie jego 13-letniego syna
Stanisława; ojciec miał na nogach
ciało zdarte do kości.

We wsi Gródek pow. Hrubieszów:
„W maju 1943 r., podczas przesiedlania ludności polskiej, policjanci ukraińscy z posterunku
Uchanie zastrzelili Grzegorza
Suchockiego oraz Henryka Dubiuckiego ze wsi Uchanie oraz
młodego chłopaka o nieznanym
nazwisku”. (IPN, OBUiAD Lublin, PUBP w Hrubieszowie,
Sprawa operacyjnego sprawdzenia Posterunek, 1944, 1973-1974,
sygn. 020117).

We wsi Karpiłówka pow. Sarny
upowcy wymordowali 4 polskie rodziny, około 20 osób.
„W Karpiłówce bulbowcy wymordowali cztery polskie rodziny, a wśród nich wielodzietną
rodzinę Kuczyńskich. Polacy
ci, mimo ostrzeżeń przychylnych im sąsiadów Ukraińców,
między innymi Hryćka Gaławeja,
nie opuścili wsi i przypłacili to
życiem”.(http://wolyn.ovh.org/
opisy/okopy-09.html).

W futorze Horochów pow. Sarny
Ukraińcy zamordowali Rafalinę
Boczkowską ze wsi Budki
Borowskie, która poszukiwała
zaginionego narzeczonego Jana

We wsi Kąty pow. Krzemieniec
Ukraińcy zamordowali 8 Polaków:
5 tych, którzy wrócili do wsi oraz
matkę z 2 dzieci ukrywające się u
kuzynki, Ukrainki.

W miasteczku Kisielin pow.
Dubno zamordowali 2 Polaków;
wdowę Burczakową z 14-letnim
synem Tadeuszem.
W miasteczku Klewań pow.
Równe Ukraińcy na służbie niemieckiej rozstrzelali 18-letniego
Stefana Podlewskiego aresztowanego we wsi Susk.
W okolicach miasteczka Klewań
pow. Równe na kolumnę
ewakuacyjną Polaków osłanianą
przez pluton Schutzmannschaftsbatailln 202 złożony z Polaków
zasadzkę zrobili upowcy wspólnie
z policjantami ukraińskimi z Klewania - w walce zginęło 5 Polaków.
We wsi Kołodno pow. Krzemieniec uprowadzili z domu i zamordowali 4 Polaków.
W przysiółku Krościenko (Bieszczady) banderowcy zamordowali
5-osobową rodzinę Letkiewiczów:
rodziców z 3 dzieci (Stanisław
Żurek: UPA w Bieszczadach,
Wrocław 2010, s. 13).
W
osadzie
Lachów
pow.
Zdołbunów wymordowali około
40 Polaków.
We wsi Ludwiszcze pow. Krzemieniec zamordowali młodą Polkę
Mariannę Bacajewską..
W kol. Łamane pow. Łuck upowcy podstępnie zgromadzili w jednym domu Polaków proponując
im podpisanie aktu lojalności wobec UPA w zamian za gwarancję
bezpieczeństwa, aby tutaj bestialsko ich wymordować. W tej
rzezi zginęło około 60 Polaków,
zagrody ich zostały obrabowane
i spalone. Mieszkańcy sąsiednich
kolonii polskich Antonówka,
Niesześć i Grada widząc palące
się Łamane uciekają do lasu i
zakładają tutaj obóz.
We wsi Łasków pow. Włodzimierz
Wołyński upowcy zastrzelili 2 Polaków, którzy podczas I wojny
światowej przeszli z prawosławia
na katolicyzm (tzw. wychrzty).
W mieście Łuck woj. wołyńskie
w wodach Styru znajdowały się
zwłoki chłopca, lat ok. 10, przybitego gwoździami do desek.
W kol. Łuczyca pow. Kowel
Ukraińcy uprowadzili Stanisława
(Bronisława?) Bydychaja, podoficera WP, lat 35, po którym ślad
zaginął.
We wsi Majków pow. Równe
zamordowali Bronisława Sikorskiego.
We wsi Maksymówka pow.
Zbaraż uprowadzili i zamordowali
3 Polaków.
W kol. Mały Jasiniec pow. Kowel
zamordowali kilka rodzin polskich
(Alfreda Magdziak: 31 sierpień
1943, „Biuletyn informacyjny 27
DWAK, nr 1/1990).
W okolicach wsi Małyńsk pow.
Kostopol porwanego nauczyciela
Ukraińcy dręczyli przez kilka dni
przywiązanego do drzewa, zanim skonał. Wycięli mu pępek,
wyciągnęli jelito, którym okręcili
drzewo.
We wsi Marynka Polska koło Me-

dyki Ukraińcy (w tym policjanci
ukraińscy) wymordowali ludność
polską, ilość ofiar nie została ustalona (G. Motyka: Tak było w
Bieszczadach, s. 160).
We wsi Marynki (Kowalowe Hucisko) pow. Krzemieniec Ukraińcy
zamordowali 2 Polaków.
We wsi Masiewicze pow. Sarny
upowcy zamordowali Tomasza
Kubickiego z małym dzieckiem.
W futorze Michałówka pow. Krzemieniec zamordowali 2 młodych
Polaków: Krucewicza i córkę
Stankiewiczów.
W kol. Mikołajówka pow. Łuck
spalili kolonię polską, ilość ofiar
nie została ustalona.
We wsi Mysłów pow. Kałusz banderowcy uprowadzili z pociągu 2
Polaków, rodzeństwo: 7-letniego
chłopca i 22-letnią dziewczynę i
ich zamordowali, w zbrodni brał
udział m.in. ich sąsiad Ukrainiec.
We wsi Nawóz pow. Łuck
Ukraińcy zastrzelili Targolewicza
orzącego w polu.
We wsi Niwy Złoczowskie pow.
Dubno zamordowali 2 Polaków
oraz obrabowali i spalili 2 polskie
zagrody.
W kol. Ostrów pow. Łuck zamordowali 5 Polaków, którzy nie
opuścili koloni.
W kol. Palcze pow. Łuck
Ukraińcy zarżnęli nożami Adama Sulikowskiego i jego syna
Stanisława.
W kol. Peresieka Gończybrodzka
pow.
Kowel
zamordowali
Antoniego Jurkowskiego, lat 48.
W osadzie wojskowej Pruski
pow. Zdołbunów zamordowali
5-osobową rodzinę deportowanego na Syberię osadnika Antoniego
Gronowskiego.
W kol. Przebraże pow. Łuck w
pobliżu kolonii upowcy zamordowali 3 Polaków.
We wsi Przemorówka pow. Krzemieniec zamordowali 7 Polaków
z rodziny Kretowiczów, w tym
dzieci lat 7 i 9.
W kol. Przeparów pow. Łuck
zamordowali około 15 Polaków
uciekających z Sienkiewiczówki
do Łucka.
W kol. Puzyrewo pow. Równe
zamordowali 3-osobową rodzinę
polską: Włodzimierza Chodakowskiego z żoną Marią oraz ich
zamężną córkę Helenę Brodecką,
lat 21, będącą w zaawansowanej
ciąży.
W lesie koło Radziwiłłowa pow.
Dubno zamordowali 2 młodych
Polaków, braci z futoru Poczajów.
W kol. Różyn pow. Kowel zamordowali 2 Polaków, braci o nazwisku Krawiec.
We wsi Rudnia pow. Horochów
upowcy porwali z domu i zamordowali Stanisława Jączka, lat 35.
We wsi Rusinowe Beresteczko
pow. Dubno zamordowali około
25 Polaków, obrabowali i spalili
wszystkie 30 polskie zagrody.
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We wsi Sadki pow. Krzemieniec
zamordowali 6-osobową rodzinę
Billewiczów, którą do powrotu
do wsi namówił sołtys, Ukrainiec,
gwarantując bezpieczeństwo, a
witano ją chlebem i solą.
We wsi Sadów pow. Łuck zamordowali cichociemnego Stolarczyka przez rozerwanie końmi
(Zbigniew Starzyński; w: „Biuletyn informacyjny 27 DWAK, nr
4/2000).
We wsi Sielec-Bieńków pow. Kamionka Strumiłowa został zakłuty
nożami przez Ukraińców 1 Polak, pracownik tartaku (Edward
Orłowski…, jw.).
We wsi Silno pow. Łuck upowcy zamordowali 4 Polaków:
3-osobową
rodzinę
Bryczków i 18-letnią Genowefę
Żołędziowska.
We wsi Sochy gmina Dąbrowica
pow. Sarny wymordowali 30
rodzin polskich oraz spalili wieś
- oszacowano, że ofiarą padło 129
Polaków.
We wsi Starzawa pow. Dobromil został zamordowany gajowy
Mikołaj Protasiewicz lat 41.
W kol. Stryłki pow. Równe
„ukraińscy partyzanci” o godz.
2.oo w nocy dokonali rzezi
ludności polskiej. „Ofiary były
mordowane w bestialski sposób:
mężczyźni mieli odcięte genitalia,
kobietom powpychano między
wnętrzności butelki i kamienie,
odcinano palce, języki, nosy, wbijano kołki w szyje i głowy. Wiele
ofiar spaliło się wraz z domami”
(Siemaszko..., s. 726).
We wsi Swóz pow. Łuck upowcy wymordowali Polaków
tutaj mieszkających, liczba ofiar
nie została ustalona, pomimo zawartego w kwietniu porozumienia z ukraińską „samoobroną”
w Wasylówce o zaprzestaniu napadów na Polaków.
We wsi Szczodrochoszcze pow.
Kobryń woj. poleskie bojówkarze z UPA zamordowali rodzinę
polską: nauczyciela z żoną i
dwójką dzieci. „W maju 1943
r. do jego domu wtargnęli bojówkarze z UPA i zamordowali
go wraz z żoną i dwójką dzieci.
Zapisał się on na tyle w pamięci
tutejszych Ukraińców, którzy
uznali, ze trzeba upamiętnić 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 ).
We wsi Szpikołosy pow. Krzemieniec upowcy zamordowali 12
Polaków, w tym 2 rodziny; po
rzezi „ukraińscy powstańcy” obnosili po wsi zwłoki dzieci nabite
na widły (Siemaszko..., s. 411).
„Szpikołozy – na skutek bestialskich metod mordowania Polaków,
Niemcy spalili tę wieś. Dzieci
polskie nosili tam Ukraińcy, rozwieszone na widłach” (AAN, DR,
sygn. 202/III/200, k. 32 – 35).
Między miasteczkiem Szumsk
a wsią Wańkowce pow. Krzemieniec zamordowali Józefa Ku-
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korowskiego jadącego końmi.
We wsi Święte Jezioro pow.
Włodzimierz Wołyński upowcy
uprowadzili i okrutnie zamordowali 8 Polaków: rodzinę i 2
małżeństwa.
W kol. Taraż pow. Łuck zamordowali co najmniej 13 Polaków, w
tym matkę z 4 dzieci i matkę z 2
dzieci.
W kol. Tarnowola pow. Łuck wymordowali wszystkich Polaków
tutaj mieszkających, liczba ofiar
nie została ustalona, pomimo zawartego w kwietniu porozumienia z ukraińską „samoobroną”
w Wasylówce o zaprzestaniu napadów na Polaków.
We wsi Tartak pow. Dubno zamordowali 7 Polaków: 4-osobową
rodzinę Konstantego Dąbskiego,
Antoninę Jasińską z 2-letnim
dzieckiem oraz gajowego Foinę.
W kol. Temne Stepańskie pow.
Kostopol zamordowali Leona
Kobylańskiego.
W kol. Teresin pow. Włodzimierz
Wołyński: „Gdzieś około maja
1943 r., do naszej kolonii znów
przyjechali Ukraińcy i tym razem zabrali ze sobą przemocą
sowieckiego oficera. Pamiętam,
że mieszkał z Polką z Marią
Świstowską lat około 35, ich
ślub był w roku 1941 w kościele
w Swojczowie. Kiedy go zabrali
do lasu, to oczywiście wszelki
słuch po nim zaginął. Ostatnia
akcja ukraińska zapoczątkowała
powolną
ucieczkę
naszej
społeczności
do
miasta
Włodzimierz Wołyński, gdzie
wydawało się, że jest bezpiecznie.
Ponieważ uciekały całe rodziny polskie, nasz sołtys, Ukrainiec Środa zwoływał przynajmniej kilka razy, ogólne zebrania
mieszkańców naszej wsi. Podczas
tych spotkań uspokajał wszystkich, aby nie uciekali do miasta,
ponieważ w Teresinie nic im nie
grozi. Tłumaczył, że Ukraińcy
biorą do lasu tylko niektóre osoby
i to te, które są im potrzebne do szkolenia wojskowego ich formacji.
Natomiast los zabranych Polek,
też nie jest gorszy, bowiem w lesie są kucharkami w ukraińskiej
kuchni. Jedno z takich spotkań,
na którym byłem osobiście, zorganizowano w stodole Stanisława
Krochmala. Gdy przybyło na nie
wielu Polaków, nasz sołtys tak
przemówił: „Nie uciekajcie do miasta, bo tam Niemcy wymordują
was, tak jak Żydów! Nie martwcie
się! Nie bójcie się, bo ci, którzy
zostali ostatnio zabrani do lasu,
wrócą z powrotem do kolonii na
żniwa. Na razie nie mogą wrócić,
ponieważ są w lesie potrzebni, aby
szkolić ukraińskich partyzantów,
a wasze kobiety gotują dla nich
posiłki.” Nasi ludzie siedzieli podczas tej przemowy cicho i nic się
nie odzywali, jednak w swoich
sercach nie wierzyli zapewnieniom sołtysa. /.../ ...dostałem nowe
zadanie, aby tym razem udać się
do Dominopola, pod sam Las
Świnarzyński, gdzie mieszkał
Polak Franciszek Bednarski. Pan
Franciszek powiedział bardzo
ważne słowa: „TYCH LUDZI,
KTÓRYCH PRZYWOŻĄ DO
LASU PARTYZANCI, okrutnie
skrytobójczo mordują i nieprawdą
jest, że oni wszyscy żyją i wrócą
na żniwa do swoich domów.”

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
(Eugeniusz Świstowski; w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.
pl; wspomnienia spisane przez
Sławomira Rocha).
We wsi Topcza pow. Równe upowcy zakłuli widłami 72-letnią Polkę,
Teofilę Sokołowską (Siemaszko...,
s. 702). Była to jedyna zwycięska
walka „narodowo-wyzwoleńcza”
ukraińskich herojów w tej wsi.
We wsi Topóle pow. Dubno zamordowali Marcina Nartowskiego z
żoną Ukrainką.
We wsi Topólno pow. Łuck wymordowali mieszkających tutaj
Polaków, kilka rodzin, pomimo
zawartego w kwietniu porozumienia z ukraińską „samoobroną”
w Wasylówce o zaprzestaniu napadów na Polaków.
We wsi Ulaniki pow. Łuck
został zamordowany przez UPA
w zbiorowym mordzie kilkunastu osób gajowy NN (Edward
Orłowski, w: jw.). „We wsi Ulaniki (gmina Kniahininek, pow.
Łuck) – w maju – wymordowano
kilkanaście osób, w tym gajowego i nauczycielkę.” (Stanisław
Dłuski: “Fragment wielkiej zbrodni” ; w: „Las Polski”, nr 10 z 1991
roku).
We wsi Wacławin pow. Dubno
Ukraińcy
zamordowali
mieszkające tutaj 2 rodziny polskie
liczące 10 osób: Jana Olfansa z
żoną i ich 4 dzieci oraz 4-osobową
rodzinę Połoszczańskich a ich
domy spalili.
We wsi Weretenicze pow. Sarny
zamordowali 37-letniego Mariana
Kobylańskiego.
W
kolonii
Władysławówka
pow. Włodzimierz Wołyński:
„zamordowano naszego sąsiada
Władysława
Nowaczyńskiego.
Po jego śmierci ludność naszej
koloni zaczęła się ukrywać,
zwłaszcza nocą, w zaroślach,
ogrodach, w lesie. Ponieważ
zagrożenie śmiertelne Polaków
stało się widoczne, niektóre rodziny zaczęły nocami uciekać do
Włodzimierza Wołyńskiego. Jednak i z tych uciekających część zawsze ginęła po drodze” (Zdzisław
Schab, w: www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl).
We wsi Wołkowyja pow. Dubno,
na drodze do Demidówki, upowcy pojmali księdza Jerzego
Cimińskiego, lat 28, proboszcza z
Łysin oraz ks. Hieronima Szczerbickiego, lat 33, proboszcza parafii
Tesłuhów: obu – albo żywych,
albo po zamordowaniu – wrzucili
do głębokiej na 19 metrów studni
i zasypali ziemią i kamieniami, w
czerwcu 1944 roku ks. Stanisław
Mazak próbował wydobyć ciała
kapłanów, w połowie głębokości
studni dotarł do popalonych
zwłok nieznanej osoby, ale pracę
musiał przerwać ze względu na
zagrożenie bandami UPA i ciała te
znajdują się tam nadal (Dębowska
M, Popek L., ..., s. 52, 145 – 149).
W chutorze Zagłusze pow.
Kamień Koszyrski: „Masowego
mordu dokonano w maju 1943
r. osoby bestialsko torturowano.
Mówiło się, że mordowała banda
popa prawosławnego z Chocieszowa. Oto lista ofiar: 1-3.
CZWALIŃSKIE trzy siostry:
Janina l. 19, najstarsza, Longina i

Leontyna najmłodsza straszliwie
okaleczona umierała całą dobę.
4-7. Łukaszewicz i.n. jego żona
i dwie córki 8-9. Południewski
i.n. i jego żona”. (prof. zw. dr
hab. Leszek S. Jankiewicz: Straty ludności polskiej w byłym
województwie
poleskim
na
skutek ludobójstwa popełnionego
przez nacjonalistów ukraińskich
w latach 1939-1947, dane
wstępne. W: Ludobójstwo OUNUPA na Kresach PołudniowoWschodnich; Kędzierzyn-Koźle
2017, tom 9).
We wsi Zapripitje pow. Kamień
Koszyrski: „1. Klusiński Józef
2-4. Marcinkowski Bronisław,
jego żona Karolina i dwóch synów uprowadzeni, przepadli bez
śladu 5. Marcinkowska Waleria
babka wyżej wymienionych 6-9.
nauczyciel NN, jego żona i dwie
córki” (prof. zw. dr hab. Leszek
S. Jankiewicz: Straty ludności
polskiej w byłym województwie
poleskim..., tom 9, jw.).
We wsi Zamłynie pow. Zdołbunów
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków.
W kol. Zborów pow. Dubno
zamordowali 5 osób: Czecha
Kuczerę z jego synem i żoną
Polką i ich 1-rocznym dzieckiem
oraz 16-letnią córkę Kuczery.
We wsi Znamiarówka pow. Łuck
zamordowali dwie polskie rodziny: 8-osobową i 9-osobową,
wśród morderców była kobieta z
toporem.
W miasteczku Zofiówka pow.
Łuck zamordowali 2 Polaków:
35-letnią Marię Lipską i 19-letniego Józefa Lipskiego.
We wsi Żawrów pow. Równe
zamordowali Mirosława Czeszejko-Sochackiego
herbu
Jastrzębiec.
W maju 1943 roku w kol. Jamki
pow. Łuck uciekającego z rodziną
do Budek Usickich 14-letniego
Ryszarda Bujalskiego ścigała
grupa ukraińskich rówieśników
pokrzykując: „Zariżem Laszka”.
W ukraińskiej wsi Gończy Bród
pow. Kowel: „W maju 1943 r. w
cerkwi odbyła się uroczystość
przyjęcia wici chlebowych. Na
ołtarzu umieszczone zostały
trzy wieńce, trzy chleby i trzy
świeczki przyniesione z innej
wsi ukraińskiej, a duchowny
prawosławny odczytał pismo
nawołujące do mordowania Polaków. W piśmie zapowiadano, że
popłyną czerwone rzeki i będą jeziora polskiej krwi. Najpierw było
dzielenie się chlebem, którego
zjedzenie zapewnić miało zbawienie. Pozostałe okruszki zostały
zmiecione i dodane do ciasta, z
którego wypieczono dziewięć
nowych chlebów, potem uwito
dziewięć nowych wieńców i dodano dziewięć nowych świeczek.
Całość po poświęceniu przez
duchownego prawosławnego na
kolejnym nabożeństwie została
przez delegacje zaniesiona do
następnych wsi cerkiewnych. Do
chlebów dołączone były pisma o
tej samej treści.” (Siemaszko..., s.
332).
W maju do kol. Nowa Dąbrowa
pow.
Kowel
pomyłkowo
przysłane zostało wici chlebowe z
Ławry Poczajowskiej (mówiono,

że otrzymane z Białej Cerkwi).
Był to sygnał do mordowania Polaków. Ponieważ Polacy byli mordowani codziennie już od trzech
miesięcy,
najprawdopodobniej
było to swoiste „rozgrzeszenie i
błogosławieństwo” dla rizunów
ukraińskich, dokonywane w
całym majestacie cerkwi.
W maju 1943 roku na wielkim wiecu urządzonym w mieście Śniatyn
woj. stanisławowskie nacjonaliści
ukraińscy domagali się od władz
niemieckich urządzenia getta dla
Polaków. Niemcy nie wyrazili
na to zgody (Siekierka..., s. 643;
stanisławowskie).
Wiosną 1943 roku:
W kol. Adamówka pow. Kowel:
„Wiosną 1943 r. fala przemocy
zbliżyła się do Adamówki. W
sąsiedztwie zamordowano rodzinę
zamożnego gospodarza Wszoły.
Powodem były zaloty jego syna
do Ukrainki, która również została
zabita wraz z całą swoją rodziną
za przychylność Polakowi.” (Henryk Pałka: Z Wołynia do Ziemi
Iłżeckiej' w: http://www.ilza.com.
pl/aktualnosci,83,artykuly,5,1300
,z_woynia_do_ziemi_ieckiej,20 ).
Między wsią Binduga a wsią
Wysock pow. Luboml policjanci
ukraińscy zastrzelili 21-letniego
Bogusława
Chomańskiego,
mieszkańca Dubienki.
We
wsi
Dereczyn
pow.
Włodzimierz Wołyński upowcy
zamordowali nauczyciela wraz z
całą rodziną.
W powiatowym miasteczku Dolina woj. stanisławowskie odbył
się pogrzeb 40 Polaków okrutnie
pomordowanych w okolicy miasteczka.
W kol.
Głęboczyca
pow.
Włodzimierz Wołyński „kilka
miesięcy przed 29 sierpnia” policjanci ukraińscy aresztowali Tadeusza Iwańskiego: jego zwłoki
miały wydłubane oczy oraz
połamane ręce i nogi; w ten sam
sposób zginął 42-letni Antoni
Maszka.
W kol. Grabina pow. Włodzimierz
Wołyński upowcy zamordowali
6 Polaków, w tym 5-osobową
rodzinę Pawlickich: rodziców z
2 dzieci oraz babkę, którą zakłuli
widłami.
We wsi Hawczyce pow. Łuck
upowcy wracający z napadu na
Rafałówkę zamordowali 16-letniego Zalewskiego, mieszkańca
Hermanówki
idącego
do
Rafałówki.
We wsi Kazimierka pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali 3 Polaków: spalili żonę kościelnego
wraz z domem oraz poćwiartowali
Edwarda Baczyńskiego z synem.
W osadzie Klesów pow. Sarny
bulbowcy na pastwisku wyłapali
co najmniej 10 polskich dzieci
pilnujących pasących się krów i je
wymordowali rozbijając im głowy
kolbą karabinu lub przebijając
bagnetami i nożami a następnie
depcząc. Uratował się jeden nie
dobity 10-letni chłopiec.
We
wsi
Kohylno
pow.
Włodzimierz Wołyński: „Michał
Roch mieszkał na koloni

www.ksi.btx.pl
Ludmiłpol i był żonaty z Marią z
domu Tymoczko. Podczas najściu
Ukraińców na dom, Michał po
szarpaninie uciekł im. Marysia
przybiegła do nas i przekazała
Michałowi, wezwanie partyzantów, aby natychmiast wstawił
się na ich partyzancką placówkę
w lesie koło Świniarzyna. Obiecali przy tym, że nic mu nie grozi,
wyjaśniali spokojnie, że chcą z
nim tylko porozmawiać. Michał
po rozmowie z żoną i jej rodzicami: Moniką i Filipem Tymoczko,
obawiając się prześladowania i
zemsty na rodzinie, postanowił
tam pojechać. Gdy przyjechał do
lasu konno, postanowił wcześniej
zajechać do swojego kolegi gajowego, który nazywał się chyba
Karbowiak i zapytać o drogę
do sztabu partyzantów. Na podwórku spotkała go żona gajowego i nakazała mu natychmiast
zsiąść i ukryć konia w szopie.
Bardzo się obawiała, aby nikt
ich nie zauważył, a szczególnie
Michała. Wzięła go więc na bok
i zapytała po co przyjechał. Gdy
powiedział, że jedzie na rozmowę
do sztabu UPA, opowiedziała mu
jak tydzień temu na taką samą
rozmowę pojechał jej mąż, który
już więcej do domu nie wrócił. Z
tego co mówiła zorientował się, że
podczas przesłuchania Ukraińcy
chcieli się koniecznie dowiedzieć,
gdzie jej mąż ukrył broń. Zadając
kolejne pytania, zadawali mu
kolejne pchnięcia bagnetem. W
tych męczarniach wyznał im
w końcu gdzie zakopał karabin
maszynowy, jednak i tak zmarł w
wyniku odniesionych ran. Razem
dostał około 70 ran, wiedziała o
tym dobrze, bowiem wykopała
ciało męża z ziemi i jeszcze raz
pochowała. Michał opowiadał
mi także, że żona Karbowiaka wyznała mu, że jej mąż nie
był jedyną ofiarą zamordowaną
przez partyzantów w tym sztabie.
Według niej w ten sposób zabito
już przynajmniej kilka osób. W tej
sytuacji Michał wsiadł na konia i
wrócił pospiesznie do domu” (Romana Szymanek, w: www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl ).
We wsi Kołodno pow. Krzemieniec upowcy skrępowali drutem kolczastym i zastrzelili 4
mężczyzn: 2 Polaków i 2 Rosjan,
zbiegłych jeńców.
We wsi Kosarewo pow. Dubno
Ukraińcy zamordowali 4 Polaków, w tym Sokołowskiego z
żoną i córką.
We wsi Koziatyn pow. Horochów
Ukraińcy zamordowali młodego
Polaka Mieczysława Kramzego.
W kol. Krzeszów pow. Kostopol
Ukraińcy zamordowali staruszka
Polaka, obcięli mu głowę a tułów
poprzebijali bagnetem.
We wsi Kuliki koło Bołżynowa
pow. Złoczów: „35 Romów z
dziećmi zam. wiosną 1943 r.
(Niemcy z udziałem Ukraińców)”.
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw., tom 8).
W miasteczku Ludwipol pow.
Kostopol na brzegu rzeki Słuczy
upowcy zamordowali Stanisława
Daczkowskiego porwanego z
Adamówki, jego ubranie spalili a
ciało wrzucili do rzeki.
We
wsi
Ludwiszyn
pow.
Łuck „Do Ludwiszyna śmierć
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wkroczyła wiosną 1943 roku, w
nocy z soboty na niedzielę. /../ W
odległości około 400 metrów od
naszych zabudowań (Komalów)
pod lasem Podhorodyńskich były
zabudowania mojego wujka Piotra
Łobuczka, kowala. Zobaczyłem
tam płomienie. Pobiegłem tam
razem z psem. Przy płonących
zabudowaniach pojawiłem się
pierwszy, cały dom mieszkalny i
wszystkie zabudowania gospodarcze stały już w ogniu i ugaszenie
ognia było niemożliwe. Wkrótce
już wiedzieliśmy, że cała rodzina
kowala jest w środku i nikt się
nie uratował. Mój wujek Piotr
Łobuczek leżał na środku izby
na podłodze wraz ze swoją matką
Antoniną Łobuczek i ich ciała
uległy całkowicie spopielone. Z
tego powodu te dwie osoby zostały
pochowane tuż przy pogorzelisku,
na ich grobie ustawiliśmy metalowy krzyż. Gdy ogień przygasł,
po rozwaleniu zagrażających nam
nadwątlonych ogniem ścian, pod
łóżkiem znaleźliśmy trzy ciała:
żony kowala, Anny Łobuczek z
domu Posłuszny, syna kowala Edwarda w wieku trzy lata i bratanka
kowala Światopełka Łobuczka
w wieku lat 13. Chłopiec ten
uczył się u swego stryja kowala
Piotra zawodu. Te trzy ciała prawdopodobnie z powodu ograniczenia dostępu tlenu przez łóżko były
zwęglone w stopniu pozwalającym
na ich zabranie i pochowanie na
cmentarzu parafialnym w Torczynie. Tylko nogi cioci Anny były
całkowicie spopielone. W sumie
tej nocy bandyci zamordowali 5
osób: 1. Piotr Łobuczek, kowal,
mój wujek. 2. Anna Łobuczek,
żona kowala, z Posłusznych, moja
ciocia. 3. Antonina Łobuczek,
matka kowala, z Kowalskich..
4. Edward Łobuczek, syn kowala, ur. 17 marca 1940 roku.
5. Światopełk Łobuczek, bratanek
kowala, ur. 2 maja 1930 roku,
syn Władysława i Stanisławy z
domu Marcinkiewicz”. (Florian
Komala; w: http://wolyn.freehost.
pl/wspomnienia/komala_florian.
html; W. i E. Siemaszko opisując
Ludwiszyn pow. Łuck na s. 641
nie wymieniają tego mordu).
We wsi Łobaczówka pow. Horochów upowcy uprowadzili i zastrzelili 2 polskich nauczycieli:
Edwarda Popka i Szlesera
W kolonii Mohylno (Mogilno)
pow. Włodzimierz Wołyński:
„Początkowo zabijali młodych
mężczyzn. Z naszej wsi Mohylno zabili mamy brata Fran-
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ciszka 35 lat oraz Jana Juszczak
33 lata./.../ Mama moja nalegała
by uciekać, gdyż rodzonego Jej
brata zabili bez żadnej jego winy.
Przyjechali końmi Andrysa, aż
z Dominopola, jeszcze byli na
wozie inni mężczyźni. W nocy
przyprowadzili sąsiada Juszczaka i kazali wujkowi ubierać
się, że pojedzie do sztabu. Wujek ubrał się odświętnie, wziął
sobie jeszcze tytoniu na drogę.
Wujek mieszkał na skraju wsi i
do nas było kilometr drogi. Jechali koło naszego domu do lasu
Owadeńskiego. Tato mój spał na
Obrożku, który stał na podwórku.
To był stóg koniczyny suszonej
pod dachem. Słyszał jak jechał
wóz koło domu, a potem liczył
strzały. Osiem strzałów naliczył.
Konie były przywiązane do skraju
lasu do drzewa, a ich rozstrzelali
na wozie. Potem zawieźli w głąb
lasu w gęstej tarninie i tam zakopali. Raniutko, tylko rozwidniało
się, przyszedł teść wujka, miał
80 lat i płacze, że nie ma Franka.
Tato mój z kolei opowiada co
słyszał. Dziadek prosił, żeby tato
szedł do lasu i sprawdził, co tam
się tej nocy wydarzyło i nasz tato
poszedł. Z brzegu lasy była ziemia
stratowana przez konie, bały się
wystrzałów z broni, poszedł dalej
za śladami, bo to było po deszczu
i natrafił na tę właśnie mogiłę.
Piasek był na tarninie bo była
mokra. Przyniósł kostkę od ucha,
bo była z dziurką, świeża jeszcze
i z krwią, na ziemi znalazł. Moja
mama bardzo płakała za bratem,
że on nie był nikomu nic winien.”
(Wspomnienia Ludwiki Podskarbi
z d. Szewczuk z kolonii Mogilno
w pow. Włodzimierz Wołyński na
Wołyniu 1935 – 1944. Wspomnienia wysłuchał, spisał i opracował
Sławomir Tomasz Roch, 2009 r).
W kol. Nowa Dąbrowa pow.
Kowel Ukraińcy zamordowali
Szymańskiego orzącego w polu.
W kol. Nowiny pow. Kostopol
Ukraińcy
zamordowali
Kitowskiego z kolonii Hurby.
W kol. Oktawin pow. Włodzimierz
Wołyński Ukraińcy zamordowali 2 Polaków, ojca z synem:
ojca, byłego organistę Ignacego
Nieradkę wywlekli z domu, rozebrali do naga, przywiązali do
drzewa, pod nim rozpalili ognisko
i upiekli go żywcem, jego kilkuletniego syna zastrzelili.
W kolonii Pasieka pow. Kostopol
upowcy schwytali 2 Polki idące

do kościoła w Ludwipolu: Galicką
i drugą o nie zapamiętanym nazwisku, imieniem Balbina. Kazali
im wykopać sobie dwa doły, do
których je wsadzili, zakopali do
połowy, od góry tułowia rozebrali i darli skórę pasami aż do
uśmiercenia.
We wsi Pępków pow. Kostopol
w jakiś czas po Wielkanocy 1943
roku: „Józefa Jastrzemska, w
starszym wieku, została schwytana
przez Ukraińców, gdy prowadziła
konia do swego brata i zamknięta
w klatce, a następnie – gdy
zauważyli, że usiłuje wydostać
się – zabita i pozostawiona w
klatce. Zamordowani siekierami
i rzuceni na płot swoich zagród
zostali: 6-osobowa rodzina polska (dziadkowie, w tym babcia z
d. Kujańska, rodzice, dwoje dzieci), Kazimierz Bagiński z małą
córeczką ożeniony z Ukrainką,
która w tym czasie była u swej
matki” (Siemaszko..., s. 239).
We wsi Pielaki pow. Hrubieszów:
„Wiosną 1943 r. policjanci
ukraińscy z posterunku Uchanie
spalili wieś Pielaki podczas akcji
pacyfikacyjnej. Podczas palenia
wsi zastrzelony został Jan Turek”.
(IPN, OBUiAD Lublin, PUBP w
Hrubieszowie, Sprawa operacyjnego sprawdzenia Posterunek,
1944, 1973-1974, sygn. 020117).
W kol. Popowina pow. Łuck:
„Wiosną 1943 r. na ścieżce leśnej
Ukraińcy zastrzelili męża naszej
kuzynki Fabiana Rosińskiego.
Jego szwagier Dionizy Drzewiński
zdołał uciec.” (Anna Kownacka
Góral: Przeżyłam w Przebrażu; w:
KSI nr 7 z 2013 r.).
We wsi Powursk pow. Kowel
miejscowi Ukraińcy zamordowali
ostrym narzędziem 16-letniego
Edwarda Olecha pasącego krowy.
W kol. Puhaczówka pow. Łuck
upowcy zamordowali i wrzucili
do studni Ludwika Rutkowskiego,
lat 45.
We wsi Radochoszcze pow.
Zamość Ukraińcy z Niemcami: „Z kolei na wiosnę 1943 r.
uśmiercono jeszcze 18 polskich
mieszkańców wsi, paląc ich gospodarstwa. Pozostałą przy życiu
ludność wsi, w liczbie 500 osób,
uprowadzono w lecie tegoż
roku.” (Dr Szymon Solak: Rola
Ukraińców w niemieckich planach przesiedleńczych na terenie
powiatów
hrubieszowskiego,

biłgorajskiego i zamojskiego,
w latach 1941 – 1943, w świetle
dokumentów SS i polskiego zbrojnego podziemia; w: kresykedzierzynkozle.pl/wp-content/uploads/2017/05/dr-Szymon-Solakreferat.pdf ).
We wsi Rejmontówka pow.
Kamień Koszyrski banderowcy
zamordowali na drogach 3 Polaków, w tym zakłuli nożami w lesie koło wsi Wólka Lubieszowska
14-letniego Janka Safina.
W kol. Rudnia Bobrowska pow.
Kostopol Ukraińcy zamordowali
17 Polaków. „Zmasakrowaną
Marię Kuriatę znaleziono wiszącą
między drzewami
na drucie przeciągniętym przez uszy i
głowę” (Siemaszko..., s. 213).
W powiecie Sarny woj. wołyńskie
Ukraińcy zamordowali rodzinę
polską, w tym Wiktora Trojanowskiego, który ocalał z
masakry NKWD dokonanej w
więzieniu w Łucku w czerwcu
1941 roku.
W mieście Sarny woj. wołyńskie
przebywająca na plebani 11-letnia dziewczynka z okolic Sarn,
mająca kilkanaście ran kłutych,
dostała ataku histerii na widok
mięsa, ponieważ jej rodziców
„partyzanci ukraińscy” najpierw
zamordowali, a potem pokroili
na kawałki, wbili w nie widelce i
ułożyli na półmiski.
W powiatowym miasteczku Sokal
pow. lwowski w dzielnicy Zabuże
aresztowany przez policjantów
ukraińskich 20-letni Polak zaginął
bez wieści.
We wsi Staryki pow. Sarny
Ukraińcy zamordowali Stanisława
Stawińskiego.
We wsi Stawki pow. Włodzimierz
Wołyński upowcy zamordowali 11
Polaków z rodziny Kamińskich:
20-letnią dziewczynę, 18-letniego
chłopca, rodziców i 7 dzieci w
wieku 3 – 17 lat.
We wsi Sytnica pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali Józefę
Krupińską, lat 43.
We
wsi
Turyczany
pow.
Włodzimierz Wołyński upowcy
zamordowali rodzinę Bronisława
Sławskiego.
W futorze Worobiówka pow. Kostopol został zamordowany przez
rodzinę ukraińską Kanończuków
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Jan Marcinkowski. Było to w
marcu 1943 roku (Franciszek
Marcinkowski: Woronucha; Lublin 2002, s. 26 - 37).
We wsi Woronówka pow. Kostopol podczas pacyfikacji ukraińskoniemieckiej spalono żywcem
małżeństwo polskie Kuriatów.
W kol. Woronucha pow. Równe
Ukraińcy zamordowali 7 Polaków, w tym 4-osobową rodzinę
Majewskich z 2 dzieci.
We wsi Zahorów Nowy pow.
Horochów Ukraińcy zamordowali
2 Polaków, w tym weterynarza.
W kol. Zastawie pow. Kostopol została wywieziona do lasu i
zamordowana przez Ukraińców
4-osobowa
rodzina
polskoukraińska: Ukrainiec Musiał, jego
żona Polka Rózia z d. Soboń i ich
dwoje dzieci.
W folwarku Złoczówka pow.
Dubno upowcy wymordowali
całą rodzinę polską Traczuków,
wdowę z dorastającymi dziećmi.
Stanisław Żurek
Podstawowe źródła opracowania,
które nie są wymieniane przy podawanych przypadkach zbrodni:
Jastrzębski Stanisław: Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich
na Polakach na Lubelszczyźnie
w latach 1939 – 1947; Wrocław
2007.
Komański Henryk, Siekierka
Szczepan: Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraińskich
na Polakach w województwie tarnopolskim 1939 – 1946; Wrocław
2004.
Siekierka Szczepan, Komański
Henryk, Bulzacki Krzysztof::
Ludobójstwo dokonane przez
nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939 – 1947; Wrocław 2006.
Siekierka Szczepan, Komański
Henryk, Różański Eugeniusz:
Ludobójstwo dokonane przez
nacjonalistów ukraińskich na
Polakach
w
województwie
stanisławowskim 1939 – 1946;
Wrocław, bez daty wydania, 2007.
Siemaszko Władysław, Siemaszko Ewa: Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraińskich
na ludności polskiej Wołynia 1939
– 1945; Warszawa 2000.
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Moje Kresy
Genowefa Pniewska-Puszczewicz cz 1
Eugeniusz Szewczuk

się zebrać i jak najszybciej wyprowadzić z domu. Za trzy dni
banderowcy mają napaść na Horodyszcze. Gdy Szadkowski cichcem opuścił nasz dom, brat Leon
z moim ojczymem Janem zaczęli
intensywne przygotowania do
opuszczenia raz na zawsze, naszego rodzinnego domu. Na początek
poszli do chlewa zrobić, wiadomo
jaki porządek ze świniami. Mama
natomiast poleciała przekazać tę
wiadomość naszym sąsiadom ,
poczynając od Kołodziejskich i
Kondrackich. Tamci natychmiast
przekazali dalej do Janiszewskich
i Chmielewskich. Zaczęliśmy
wszystko pakować. Horodyszcze kolonię umiejscowioną na
niewielkim wzgórzu zamieszkiwało 15 polskich rodzin. Pomiędzy nimi mieszkało parę rodzin
ukraińskich. U stóp wzgórza w
uroczej dolinie nazywanej przez
nas „baraki” mieszkali osadnicy
czescy, parę niemieckich wraz z
ukraińskimi rodzinami. Nazywaliśmy tę część wsi baraki, bowiem
pozostałością w tamtym miejscu
po nieodległych carskich czasach
były właśnie baraki. Rosyjskie
władze i przede wszystkim car
Aleksander II stworzył Czechom
na Wołyniu dogodne warunki do
kupowania ziemi. Stało się to w

momencie klęski powstania listopadowego, bowiem Wołyń to
dawne polskie ziemie zamieszkane przez Rusinów, Polaków, Żydów, z polską szlachtą jako wielkimi właścicielami ziemskimi.
Na wskutek kasaty i wyzwolenia
chłopów z pańszczyzny, owi właściciele ziemscy stracili tanią siłę
roboczą. W pierwszym okresie na
Wołyń przybyło prawie 16 tysięcy
czeskich osadników. Car swoimi
ukazami przyznał im szeroki zakres udogodnień: mogli budować
swoje kościoły, cmentarze, szkoły
w których uczono w języku ojczystym. Bez przeszkód rozwijali swoją kulturę, wolno im było
budować świetlice, sale taneczne
i z wyszynkiem, bo piwo dla Czecha to złocisty napój bogów. Tam
w owej dolinie widać było ład i
porządek, więcej murowanych
i krytych blachą zabudowań. W
jednym z nich wynajmowanym u
pana Doleżala budynku mieściła
się nasza szkoła powszechna. W
jednym tylko pomieszczeniu na
zmianę uczyły się 4 klasy. Rano
my, najmłodsi, po południu klasy
III i IV. W tej części naszej wsi
stał także folwark – posiadłość
ziemska hrabiny Felicji Chodkiewicz. Najbliższa jej rodzina
nie utrzymywała z nią kontaktu,

albowiem wyszła za mąż za dziedzica o nazwisku Bogusz, człowieka nie zaakceptowanego przez
część jej rodziny. Wokół kolonii
Horodyszcze leżały wsie należące do gminy Malin. Obok były
Długoszyje, późniejsza siedziba
naszej parafii. Kościół parafialny
zastępowała kaplica publiczna.
Parafia powstała w 1930 roku,
bowiem dotychczas naszym kościołem parafialnym była świątynia pw. Trójcy Świętej w Ołyce wybudowana pod koniec XVI
wieku przez Albrechta Stanisława
Radziwiłła. Nasza parafia Długoszyje w 1938 roku liczyła 1437
wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Długoszyje, Bogusze, Borbin, Ewelinów,
Falkowszczyzna, Horodyszcze,
Józefów, Knierut, Konstantynówka, Koryty, Krasilno, Malin,
Nowy Knierut, Peremiłówka (kolonia), Pietruszków, Puławianka,
Reczyszcze, Stawiszcze, Tereszów, Ujeźdźce i Wilbicze.
W 1939 roku proboszczem był
wyświęcony tuż przed wojną w
1937 roku ks. Jan Chojnacki,
który potem zginął w 1944 roku.
Naszą kaplicę zniszczono prawdopodobnie już po 1945 roku, za
czasów władzy radzieckiej w bli-

/ Genowefa Pniewska-Puszczewicz z d. Chamczyk. Dubno 1941r

Dla wszystkich mieszkańców
Wołynia nastał ciężki i tragiczny
rok 1943. Ludzie w mojej rodzinnej wsi Horodyszcze kolonia, co
jakiś czas dowiadywali się o wydarzeniach na froncie wschodnim.
Niemcy od sierpnia 1942 roku
zaciekle walczyli z Armią Czerwoną pod Stalingradem, bowiem
w tym rejonie wojska sowieckie
zamknęły w kotle przeważające
siły niemieckie. Ostatecznie wielka bitwa pod Kurskiem zadecydowała o odwrocie Wermachtu i
odłożenia przez Hitlera wielkiego
planu zajęcia Kaukazu.
Nasza okolica pod względem
ukształtowania terenu sprzyjała
działalności sowieckiej partyzantki. Teren w większości zalesiony, pagórkowaty, z większymi
wzniesieniami. Pewnego marcowego dnia ojczym zaprzągł do
furmanki dwa konie, załadował
worki z resztkami zboża i skierował się do pobliskiego młyna.
W lesie kilku uzbrojonych ludzi
wyszło zza drzew i zatrzymało
woźnicę. Zapytali po rosyjsku
„кто вы - куда идете? Zanim się
odezwał, byli już przy nim. Pytali
czy ma coś do jedzenia. Zabrali mu wszystko co miał, kanapki
przygotowane przez moją mamę
Felicję i papierosy. Do domu
mąki nie dowiózłby gdyby wracał
już do domu. Z wielką ostrożnością jechał dalej czując na sobie

wzrok tamtych. Pojedynczych oddziałów sowieckiej partyzantki w
okolicznych lasach było sporo. To
przez ich działalność na naszym
terenie życie straciło wielu niewinnych ludzi, Polaków, czeskich
i niemieckich osadników oraz
Ukraińców. Największą tragedią
w naszej gminie było wymordowanie ludności wsi kolonia Malin, zwanej u nas Czeski Malin. W
wielonarodowym tyglu na Wołyniu mieszkali i zgodnie żyli obok
siebie różni ludzie – Polacy, Żydzi, Rusini, Czesi, Niemcy. Coraz
częściej słyszano o pojedynczych
mordach na polskiej ludności.
We wsi Malin bojówkarze spod
znaku OUN zamordowali byłego
komendanta posterunku policji
państwowej. Naszą rodzinę i pozostałych mieszkańców kolonii
Horodyszcze przed atakiem banderowców ostrzegli Ukraińcy.
Pewnego majowego poranka już
o szóstej godzinie przyszedł do
mojej mamy Józef Szadkowski
– Ukrainiec. Jego rodzina była
spokrewniona z Polakami i Ukraińcami. To był uczciwy człowiek,
czego nie można powiedzieć o
jego bracie Koli, który przystał
do ukraińskiej bandy po to, by
krwawo rozprawiać się z Lachami. Pani Trzmielewska – tylko
nikomu ani słowa o tym, że to ja
wam przekazałem te dramatyczne
wieści. Niech pani da słowo honoru, że nikomu pani o mnie nie
powie. Mama przysięgła. Proszę

/ Bracia matki Genowefy - wujek Leon (z lewej) i Ignacy Stachowski
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Dolina, znana wszystkim z bohaterskiej obrony przed banderowcami. Pańska Dolina była kolonią
liczącą około 40 polskich gospodarstw, 11 ukraińskich i 2 czeskich. Jak mi opowiadała mama,
stale mieszkało tam ponad 170
Polaków. Twierdza Pańska Dolina stanowiła bardzo silny ośrodek
samoobrony, który w okresie największych mordów na Wołyniu
stanowił schronienie dla prawie
500 Polaków.

/ Dziadek Genowefy - Julian Stachowski w Niepokalanowie

żej nie znanych okolicznościach.
W niedalekiej odległości od naszych Horodyszczy leżała kolonia Aleksandrówka (mieszkali
tu Polacy wraz z niemieckimi
kolonistami), Nowiny, kolonia

Wydumki, Ewelinów, Koryty, Tereszów, Pośników, Turecka Góra,
Krasna Góra i Zofiówka, zamieszkana przez polską i ukraińską ludność. W niewielkiej odległości
na południowym zachodzie od
naszej kolonii leżała wieś Pańska

Do szkoły chodziłam w naszej
wsi, ale do Pierwszej Komunii
Świętej przystąpiłam w kolegiacie św. Trójcy w pobliskiej Ołyce,
gdyż tam z dawien była siedziba
naszej parafii. Pierwszy kościół
w Ołyce był drewniany i wybudowany przez księcia Stanisława
Radziwiłła. Nowy, murowany
wzniósł jego syn Albrecht Stanisław Radziwiłł. Proboszczem
kolegiaty w 1939 roku był ksiądz
dziekan Stanisław Woronowicz.
Nasza świątynia pw. św.Trójcy
górowała nad miasteczkiem i
okolicą, uważana była za dumę
Ołyki, za najcenniejszy  sakralny
obiekt na Wołyniu. Nie był to jedyny kościół w Ołyce. Na wschód
od naszej kolegiaty stał kościół
św. Apostołów Piotra i Pawła,
zaś naprzeciw dawny zamek Radziwiłłów otoczony wysokimi
murami. Ostatnimi właścicielami
Ołyki przed 1939 rokiem byli;
książę Janusz Radziwiłł, senator
II Rzeczypospolitej, XIII ordynat
na Ołyce oraz jego najmłodszy
syn Stanisław Albrecht Radziwiłł.
Matką Stanisława Albrechta była
księżna Anna Maria Lubomirska.
Po wejściu Sowietów na Wołyń
i opanowaniu Ołyki, książę Janusz, syn Stanisław i cała rodzina Radziwiłłów znikła bez śladu.
Później okazało się, że trafili do

/ Ks. Stanisław Woronowicz proboszcz w Ołyce 1939r

moskiewskiego więzienia na Łubiance, zaś najstarszy syn Janusza - Edmund Radziwiłł, do obozu kozielskiego. Po zwolnieniu
przez Berię, jeszcze w 1939 roku
udali się do Generalnego Gubernatorstwa, a potem na Zachód.

Podczas napadów banderowców
stanowił miejsce skutecznej samoobrony przed rzezią. Przed
wojną do obu parafii w Ołyce
należało prawie pięć tysięcy wiernych. Zaś po wojnie parafia ołyc-

ka została rozwiązana i zaczęła
się systematyczna dewastacja
świątyni w której następnie urządzono stajnię dla miejscowego
kołchozu. Dopiero w roku 1991
władze ukraińskie przekazały
kościół wspólnocie wiernych, by
ponownie stać się miejscem kultu
religijnego.
Urodziłam się 15 lutego 1925
roku w kolonii Horodyszcze jako
córka Felicji zd. Stachowska i
Bronisława Chamczyka. Moje
oczy widziały ojca tylko parę
chwil, gdyż tydzień po moich urodzinach tato zmarł. Rodzice gospodarzyli w naszej wsi mając 4
dziesięciny pola. Dziesięcina była
w naszych okolicach, dawnych terenach zaboru rosyjskiego, urzędową miarą powierzchni gruntów. Właściwie to było ich dwie,
co stwarzało nie lada trudności
w przeliczeniu wielkości gruntów na dzisiejsze jednostki. Jedna to dziesięcina tzw. skarbowa
to 1,0925 ha i druga dziesięcina
tzw. większa (o 1/3,nazywana też
„dużą”) to 1,4567 ha. Inną miarą
powierzchni gruntów była morga (także mórg lub jutrzyna),która oznaczała obszar, jaki jeden
człowiek mógł zaorać lub skosić
jednym zaprzęgiem w ciągu dnia
roboczego (od rana do południa),a
jej wielkość też była różna i maksymalnie wynosiła 1,07 ha.
Cdn.
Wspomnień wysłuchał ; Eugeniusz Szewczuk Osoby pragnące dowiedzieć się czegoś więcej
o życiu na Kresach, nabyć moją
książkę pt. „Moje Kresy” ze słowem wstępnym prof. St. Niciei,
proszone są o kontakt ze mną tel.
607 565 427 lub e-mail pilotgienek@wp.pl

/ Kolegiata św.Trójcy w Ołyce
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RELACJE PARTYZANTÓW KMICICA - ŁUPASZKI – RONINA ARMII KRAJOWEJ NA WILEŃSZCZYŹNIE III.1943 – VII.1944. Część 3
Opracowanie Leszek Bednarczuk
WYDRA - Kundro Kazimierz
Urodziłem się 15. I. 1926 r. w
miejscowości Kuliki koło Miadzioła. Ojciec przed wybuchem
II wojny pracował na różnych
obiektach jako stolarz, poza tym
miał własne gospodarstwo rolne o
powierzchni 2,5 ha. W Kulikach
pełnił również obowiązki sołtysa. W czasie okupacji sowieckiej
pracował dorywczo w różnych
pracach, a wieczorami w mieszkaniu p. Siwickiego słuchano audycji radiowych z Londynu. Odbiornik radiowy przywieziony był
z klasztoru Ojców Karmelitów ze
Starego Miadzioła. Na podstawie
donosów agentów NKWD niejakiego Szymkiewicza i Szapeczki
mieszkańców wsi Kuliki ojciec
uznany został jako nielojalny wobec władz sowieckich i wraz z
rodziną przeznaczony był na wywiezienie, które miało nastąpić w
czerwcu 194l roku. Do wywiezienia nie doszło z powodu wkroczenia na te tereny wojsk niemieckich a listy przeznaczonych do
wywiezienia znaleziono w biurze
Rajkomu w Nowym Miadziole.
Niemniej jednak po ponow¬nym
wkroczeniu wojsk sowieckich
w lipcu 1944 roku ojciec został
aresztowany przez NKWD i wywieziony Na czynione po woj-

nie starania u władz sowieckich
i przez PCK otrzymaliśmy lakoniczną odpowiedź, że zmarł na
terenie ZSSR w roku 1948, nawet
nie wiadomo gdzie. Pierwszy
mój kontakt z konspiracją zaczął
się w 1942 roku. Na zbiórce w
lesie było kilku młodych chłopców byłych członków organizacji
pod nazwą “Strzelczyki”, która
przed wojną powstała w szkole
w Nowym Miadziole (jej kierownikiem był zamordowany w Katyniu ppor. rezerwy Szewczyk).
Przysięgę na wzór przyrzeczenia
harcerskiego po zapoznaniu z
zadaniami odebrał od nas przedwojenny plutonowy Stanisław
Kozioł, mieszkaniec wsi Kuliki.
Postawione nam zadania były
następujące: (1) Zbieranie w okolicznych lasach sprzętu wojskowego porzuconego przez cofające się w czerwcu 1941 wojska
sowieckie, a szczególności naboi
karabinowych. (2) Prowadzenie
rozmów z kolegami szkolnymi z
okolicznych wsi, kto i gdzie z
mieszkańców ma schowaną broń
lub amunicję. Na tych terenach w
czasie wojny przez okres ponad
trzy lata przebiegała linia frontu
i pewna ilości broni przeważnie
karabinów oraz naboi była w posiadaniu ludności.(3) Obserwo-

/ Polakiewicz Franciszek ps. Ben Hur

wanie Niemców i białoruskich
policjantów tj. co robią oraz jakimi ulicami i drogami poruszają
się. Dowiadywać się z jakich wsi
są policjanci białoruscy – Samachowa, tak tą formację
nazywano. W tym okresie w Nowym
Miadziole był posterunek żandarmerii niemieckiej, której komendantem był kapitan niemiecki
o nazwisku Kail; komendantem
białoruskiej policji był Szurpik.
(4) Obserwowanie gdzie i co jest
budowane przy budynkach zajmowanych przez Niemców i policjantów. Żandarmeria zajmowała
budynek piętrowy sklepu żydowskiego przy rynku, natomiast
policja drewniany dom na rogu
ulic prowadzących do rynku oraz
ulicy prowadzącej w kierunku do
Starego Miadzioła oraz wsi Nowosiółki. Przy wspomnianym budynku wybudowany był bunkier z
grubych bali i strzelnicami. Meldunki składałem ustnie w punkcie
kontaktowym mieszczącym się
przy ul. naprzeciwko przedwojennego posterunku policji. Zadania otrzymywałem również ustnie
za wyjątkiem jednego przypadku
gdzie otrzymałem podręcznik minera w celu przeniesienia i doręczenia dla Stanisława Kozła. Wykonywanie tych zadań było o tyle
łatwiejsze że uczęszczałem do
szkoły w
Nowym Miadziole,
a mieszkałem we wsi Kuliki
Wracając do osoby pana Kozła wiadomym mi jest, że przed
wojną był on jednym z działaczy
organizacji “Strzelec” i pełnił
funkcje kierownicze, organizował
spotkania z młodzieżą i różnego rodzaju zawody a szczególnie
atrakcyjne strzeleckie. W okresie
okupacji sowieckiej uniknął wywiezienia, natomiast w okresie
okupacji niemieckiej był organizatorem działalności konspiracyjnej polegającej na rozpoznaniu
i gromadzeniu broni i amunicji,
a później działalności zbrojnej,
pole¬gającej między innymi do
kierowania zaufanych osób do
party¬zantki oraz osobisty udział
w akcjach. Późniejszy los p. Stanisława Kozła nie jest mi znany.
Dalsze zadanie jakie otrzymałem z punktu kontaktowego było
pełnienie obowiązków łącznika
gdzie zadanie polegało na przenoszenia meldunków oraz amunicji.
Zebrana amu¬nicja gromadzona
była w folwarku Holszanka w lesie obok wsi Prudniki. Z wymienionego folwarku przenosiliśmy
amunicję karabinową w workach.
Razem ze mną był drugi łącznik
Wacław Bagiński. Zadaniem naszym było dostarczenie amunicji
do folwarku którego właścicielami byli państwo Druet, skąd inny
patrol amunicję zabierał. W czasie przenoszenia amunicji ja by-

łem uzbrojony w obrzynek karabinu mauzer 15 nabojów i granat,
kolega uzbrojony był w pistolet
oraz 1 granat. Przenoszenie odbywało się nocami.(Pan Druet oraz
jego starszy syn Czesław zostali
w 1940 roku wywiezieni przez
sowietów następnie byli w II korpusie na zachodzie. Pani Druet
z córką Wandą i synem Wojciechem w ramach repatriacji wyjechali do Polski i spotkałem ich w
1947 roku w Pasłęku o dalszych
ich losach nie wiem).
Po raz pierwszy z oddziałem
dowodzonym przez Stanisława
Kozła wiosną 1943, uzbrojony
już w prawdziwy karabin brałem
udział w akcji na szosie przed
Mikolcami. Zostały tam zatrzymane furmanki, na których jechali policjanci z Miadzioła do
Kobylnika. Pod wymierzo¬nymi
do nich karabinami zeszli z furmanek, a furmanki zawróciły z
powrotem, żadnej strzelaniny nie
było. Prawdopodobnie była to
akcja pozorowana. Chodziło o
uchronienie przed represjami ze
strony Niemców rzekomo rozbrojonych policjantów, którzy jak
się później dowiedziałem, byli w
oddziale „Kmicica” i niektórzy
po rozbrojeniu zostali przez sowiecką partyzantkę zamordowani
na Bazie.
W dalszym ciągu moim zadaniem było utrzymywanie łączności pomiędzy placówkami
terenowymi oraz przenoszenie
meldunków na Bazę. Najczęściej
przechodziłem trasą Nowy Miadzioł - Holszanka - Przegródź folwark p. Drueta i przed Mikolcami do bazy pomiędzy jeziorami
Narocz oraz Miastro a następnie
wzdłuż jeziora Blado. W czasie
powrotu z terenu do bazy, bodajże
w miesiącu sierpniu, przed miejscowością Mikolce zostaliśmy
przez łącznika powiadomieni,
aby na bazę nie wracać, ponieważ dzieje się tam coś niedobrego. Dowiedzieliśmy się wkrótce,
że przebywający na bazie zostali
w podstępny sposób rozbrojeni
przez sowiecką partyzantkę, a
część na czele z komendantem
„Kmicicem” zamordowano. Na
zapytanie łącznika gdzie mamy
teraz się udać poinformował, że
należy udać się w kierunku Świra
jednocześnie ostrzegł, że należy
zachować ostrożność ponieważ
teren jest kontrolowany przez
partyzantkę sowiecką.
Przed rozbrojeniem były
przeprowadzone udane akcje
przez oddział „Kmicica” w miejscowości Duniłowicze gdzie zlikwidowano posterunek niemiecki, zdobywając sporo dobrej broni
oraz amunicję i granaty zabrano
również sporo żywności. Następnie przeprowadzona została

udana akcja na silny posterunek
niemiecki w miejscowości Żodziszki, gdzie załoga posterunku
została zlikwidowana oraz zdobyto sporo dobrej broni amunicji
i granatów. Niestety większość
zdobytej broni w czasie rozbrojenia pozostała w rękach partyzantki sowieckiej dowodzonej
przez Markowa. Część żołnierzy
znajdującej się poza terenem bazy
skierowała się również do Wiszniewa i Świra. Na wschód i północ od tych miejscowości znajdowała się duża ilość partyzantów
sowieckich. Nasiliły się wypadki
rabunków i grabieży na ludności
tam zamieszkałej. Po dołączeniu
na stałe do organizującej się V
Brygady pod dowódz¬twem „Łupaszki” zostałem przydzielony do
III plutonu a później szwadronu
dowodzonego przez „Maksa” Antoniego Rymszę, otrzymałem
pseudonim „Wydra”. Do oddziału dołączyłem uzbrojony w obrzynek karabinu z kilkunastoma
nabojami, tam otrzymałem normalny karabin systemu mauzer,
sporo amunicji i przydzielony
jako amunicyjny do erkaemisty
ps. „Zaranek”.
WOŁODYJOWSKI - Pisarczyk
Edward Jako członkowi konspiracji w grupie por. „Kowalczyka”
wiadomym mi było, że w trójkącie powiatów Postawy‚Wiszniew, Święciany operuje oddział
polskich partyzantów. 9 .VI. 1943
roku rano dowiedziałem się, że
na kolonii Chodasy u państwa
Jancewiczów kwateruje mały
oddział. Mieszkałem wtedy we
wsi Rosochy, oddalonej o dwa
kilometry od miejsca po¬stoju
oddziału ,udałem się więc tam
niezwłocznie. Zatrzymał mnie
groźny okrzyk wartownika „Stój,
kto idzie!”. Kiedy wyjaśniłem,
kim jestem i w jakim celu przybywam, poprosiłem o rozmowę
z dowódcą. Ze stodoły wyszedł
przystojny mężczyzna w polskim
mundurze i oświadczył: “Ja tu jestem do¬wódcą, proszę za mną.”
W stodole odpoczywało jeszcze
sześciu żołnierzy, przeważnie
ubranych w polskie mundury,
a wśród nich - moich czterech
znajomych z cywila: Łuszczyk „Chrobry”, Pluta - „Kostek”, Polakiewicz –„Łomot”, Chrzczonowicz –„Wred”. Nieznani mi dotąd
to „Ostrowski”, „Or¬lik”, „Waligóra”, „Olszyna”. Bez przeszkód
przyjęto mnie do oddziału pod
pseudonimem „Wołodyjowski”.
Żołnierze byli uzbrojeni w karabiny, dowódca w pistolet. Dla
mnie nie mieli broni, to mnie na
wszelki wypadek uzbroili w niemiecki granat zaczepny z długim
drewnianym uchwytem. Ale to
mnie nie zmartwiło, bo w miej-
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scowości Kubarki, gdzie przebywałem poprzednio, miałem
ukryty krótki karabinek sowiecki. Otrzymałem go od żołnierza
sowieckiego uciekającego przed
Niemcami w czerwcu 1944 roku,
wraz amunicją. Dostał za to cywil¬ne ubranie. Miejsce postoju oddział opuścił pod wieczór i
trzema furman¬kami zarekwirowanymi w Rosochach przez wieś
Łotwę, dotarliśmy do miejsco¬wości Kobajły. Tu furmanki zostały zwolnione, a my po marszu
piechotą wilczym tropem zatrzymaliśmy się na postój w kolonii
w pobliżu Szuścickich. Tu po raz
pierwszy stałem na posterunku
ubezpieczającym. Na drugi dzień
późnym wieczorem „Chrobry”,
„Łomot”, „Wred” i ja udaliśmy
się furmanką do Kubarek po moją
broń i pięćdziesiąt sztuk amunicji. Z karabinem poczułem się
bezpieczniejszy niż z granatem.
Kiedy wróciliśmy do oddziału,
dowódca, “Ostrowski” podzielił
przywiezioną amunicję po¬między partyzantów.
W rejonie Postawy - Kobylnik - Miadzioł oddział nasz, zmieniając często miejsce postoju i zachowując największą ostrożność,
przebywał tydzień czasu. Zadaniem naszym było gromadzenie
polskiego umundurowania, wyposażenia wojskowego, broni i
amunicji, zarówno pochodzenia
polskiego jak i sowieckiego. Należy zaznaczyć, iż na tym terenie znajdowało się sporo sprzętu
wojskowego, który sprzyjająca
nam ludność chętnie nam przekazy¬wała, albo wskazywała, kto
sprzęt posiada, a my go rekwirowaliśmy. Po paru dniach byliśmy
porządnie umundurowani w polskie mundury, dobrze uzbrojeni.
Nasza kompania parę minut po dwunastej, jak każdego
dnia wróciła z ćwiczeń. Wzięliśmy się za czyszczenie broni,
bo była okrut¬nie zapiaszczona.
Ćwiczyliśmy czołganie się pod
rozpostartym kolczastym drutem.
Szybko oczyściłem mój karabin i pośpieszyłem na obiad, bo
mia¬łem objąć wartę u wejścia
do bazy. Karabin zo¬stawiłem w
szałasie, wziąłem menażkę i udałem się do kuchni. Przechodząc
obok kolegów zauważyłem, że
broń maszynowa była całkowicie
rozebrana. Czyścili ją bez pośpiechu. Wziąłem obiad i usiadłem na
pniu ściętego drzewa. Jedząc zauważyłem, że pod kuchnię przyjechał ppor. „Murat” w asyście
pięciu Sowietów. Zatrzymali się
w odległości 5 - 6 metrów ode
mnie i zsiedli z koni. Zauważyłem, że „Murat” był bardzo blady i smutny, a kiedy zeskakiwał z
konia, uderzyło mnie, że normalnie kabura z pisto¬letem obciągu
pas główny, a jego kabura zwisała
luźno. Wtedy nie podejrzewałem niczego złego, ale po paru
godzinach doszedłem do przekonania, że był już pozbawiony
broni, pusta kabura markowała
tylko uzbrojenie. Przy koniach
pozostał jeden Sowiet, reszta z
„Muratem”, nie odstępując go na
krok, skierowała się do szałasów.
Przechodząc mimo mnie „Murat”
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zapytał: „Wołodyjowski”, gdzie
jest oficer służbowy?” Odpowiedziałem, że widziałem, go koło
kwatery sztabu. Służbę oficera
pełnił tego dnia „Ost-rowski”. Po
paru minutach usłyszałem głos
mego dowódcy: „Kompania! —
zbiórka bez broni”. Wywaliłem
niedojedzony obiad i pobiegłem
na zbiórkę. Nie zdążyłem dobiec
do kolegów ustawiających się w
dwuszeregu, kiedy z otaczających
bazę zarośli buchnęła salwa strzałów w naszym kierunku, z okrzykiem: „Hurra! Zdawajtieś, ruki
wierch” ruszyła nawała kilkuset
partyzantów Markowa. W tym
momencie „Ostrowski” krzyknął:
„Chłopcy za broń i ognia!” Było
jednak za późno, nikt nie zdążył
chwycić za broń, częściowo rozebraną, zresztą - wykonywaliśmy
pierwszy rozkaz „Zbiórka bez
broni!” dany „Ostrowskiemu”
przez „Murata”. Zaskoczenie
było kompletne, nikt nie zdążył
użyć broni, tylko stojący na warcie „Brzózka” nie złożył broni i
rozerwał się granatem. Owszem‚
kilku naszym chłopcom, którzy
znajdowali się po drugiej stronie
wzniesienia, udało się zbiec w
bagna. Pod osłoną nocy opuścili
bazę i o tym, co się stało powiadomili konspirację.
A nas Sowieci otoczyli z bronią gotową do strzału z nastawionymi bagnetami. Nie mieliśmy
żadnych szans, bo przewaga była
chyba 1 do 10 na naszą nie¬korzyść. Bezbronni, podnieśliśmy
ręce do góry, a później kazali nam
usiąść na ziemi i założyć ręce na
tył głowy. Pilnowało nas mrowie
gotowe do mordu. Zabrali nam
dosłownie wszystko, co posiadaliśmy: broń i amunicję, żywność,
a z osobistych rzeczy bieliznę,
płaszcze,. koce, przybory do
mycia się i golenia. Zostaliśmy
tylko w mundurach, które mieliśmy na sobie, niektórzy utracili
pasy główne. Żal było wszystkiego, magazynków pełnych
naboi, zgromadzonej żywności
– wszystkiego, tak ciężko zdobytego przez nas na wrogu. Nie¬pewny czas o własne życie. I tak
siedzieliśmy ponad trzy godziny.
Wreszcie kazano nam wstać, opuścić ręce, stanąć w dwuszeregu.
Przyszedł do nas Markow i zaczął
przemawiać po rosyjsku. Któryś
z nas przerwał mu i oświadczył,
że jesteśmy Polakami i nie rozumiemy, co on mówi. Powiedział
wtedy: „Mogę do was mówić po
polsku”. Oświadczył nam, że z
rozkazu naczelnego dowództwa
Armii Czer¬wonej z Moskwy
otrzymał polecenie rozbrojenia
naszego oddziału i tego dokonał. Ponieważ nie stawialiśmy
zbrojnego oporu, daje nam w
imieniu sowieckiego dowództwa
oficerskie słowo honoru,. iż nikt
z nas nie będzie prześladowany,
aresztowany, rozstrzelany. Broń
i wyposażenie będzie nam zwrócone w całości, a my po zmianie
naszego dowództwa, będziemy
mogli znowu walczyć z okupantem jako samodzielny oddział, w
przyjaźni z sowieckimi partyzantami. Dowództwo nasze, podporządkowane Rządowi Polskiemu

w Londynie, wprowadziło nas
na złą drogę, a teraz, pod właściwym dowództwem będziemy
mogli znowu walczyć z Niemcami o wolność prawdziwej Polski. Potem Markow odjechał, a
nas pilnowali nadal. Po paru mi¬nutach odłączono od nas, o ile
pamiętam, „Ostrowskiego” „Konusa”, „Kapustkę” i jego żonę,
„Zielonkę”, „Smoleńskiego” i
in¬nych. Z miejsca odprowadzili
ich w kierunku sowieckiej bazy i
wszelki ślad po nich zaginął. Później dowiedzieliśmy się, że Ich
rozstrzelali. Uszczuploną bardzo
kompanię uszeregowali po dwóch
i pod bardzo silnym konwojem z
obu stron kolumny poprowadzili
na bazę „B”. Tu siedzieli na ziemi, również rozbrojeni, żołnierze
kompanii gospodarczej, obstawieni kilkakrotnym kordonem z
bronią gotową do strzału. Kazali
nam usiąść obok i pilnowali, żeby
nikt nie uciekł. W międzyczasie
doprowadzili pod konwojem naszych rozbrojonych ułanów. Jedyną nadzieją była operująca w
tere¬nie kompania „Kitka”, ale
i ona, jak się później okazało,
zo¬stała otoczona w Klonowym
Ostrowiu przez przeważające siły
sowieckie, rozbrojona i doprowadzona na bazę. Drobne patrole,
będące w terenie, rozproszyły się
i część żołnierzy poszła do domów.
Siedzieliśmy otoczeni ze
wszystkich stron, nie pozwalali
nawet odejść na stronę, by załatwić potrzebę fizjologiczną. Do
bazy przybyła grupa Sowietów,
ubranych przeważnie w granatowe uniformy. Chodzili między
nami i wskazywali palcem kto ma
powstać. Stworzyli dwie nieduże
grupy i wyprowadzili je z terenu
bazy do lasu, gdzie rozległy się
dalekie, przytłumione strzały.
Trwało to do wieczora. Siedziałeś
więc w wielkim napięciu i czekałeś, czy ciebie skażą też, czy nie.
Na drugi dzień na bazę „B” przyjechał w asyście swoich oficerów
Markow. Razem z nimi przybył,
ubra¬ny w poniemiecki mundur
z naszywkami sierżanta, w furażerce z orłem białym, Wincenty
Mroczkowski.-“Zapora”. Markow przedstawił go nam jako kapitana, który obejmuje nad nami
dowództwo, zaś zastępcą jego
będzie
porucznik „Marecki”,
osoba o fizjonomii wybitnie żydowskiej, władająca językiem rosyjskim, a po polsku niewiele rozumiejący. Markow¬ oświadczył,
że odtąd będziemy podporządkowani władzom polskim w Moskwie, z przewodniczącą Wandą
Wasilewską na czele. Co to za
władza, nikt z nas nie miał wtedy zielonego pojęcia. Oddziałowi
nadali imię „Bartosza Głowackiego”. Pomaszerowaliśmy ma bazę
sowiecką po naszą broń, zwrot
której – słowem honoru sowieckiego oficera — gwarantował
nam sam Markow. Wydali nam
wybrakowane karabiny, niejednokrotnie z rozkalibrowaną lufą
bez przyrządów celowniczych,
zardzewiałą, i po pięć sztuk zardzewiałej amunicji na karabin.
Po powrocie na naszą bazę

można już było poruszać się trochę swobodniej, ale tylko w obrębie bazy. Nadal wszędzie było
pełna sowietów. Pod wieczór
przyszedł do mnie Jan Kursewicz - „Akacja” i powiedział mi,
że z rozkazu „Zapory” organizuje patrol po prowiant dla bazy, a
ponieważ chodzi mi także o coś
konkretnego, dobieram ludzi
pewnych. Idzie „Kostka”, „Chrobry”, i ty, jeżeli się zgodzisz”.
Chętnie wyraziłem zgodę. Byliśmy głodni. Opuściliśmy bazę i
“Akacja” w marszu wtajem¬niczył nas w swój plan. Musimy w
ciągu dwóch dni nie tylko zebrać
prowiant, ale przede wszystkie
uzyskać konkretne informacje,
co się sta¬ło a kompanią „Kitka”
i innymi patrolami. Dotarliśmy
do Ludwinowa, cen¬trali naszej
konspiracji. Tu określiliśmy cel
naszego przybycia. O roz¬brojeniu już wiedzieli. Obiecali spełnić naszą prośbę. Zebraliśmy się i
powróciliśmy terminowo na bazę
.Żywności nie przywieźliśmy
zbyt dużo, wobec czego „Zapora”
wysłał nas ponownie, na cztery
dni w teren, w tym samym celu.
Chętnie opuściliśmy bazę, tym
razem nocą. W trasie zmieniając
miejsce postoju, kluczyliśmy wokół Ludwinowa. I tak doczekaliśmy się smutnej wiadomości, że
„Kitek” również został rozbrojony, a patrole się rozproszyły. Nie
wiedzieliśmy, co mamy ze sobą
począć. Do bazy postanowiliśmy
nie wracać. „Akacja” zaproponował marsz w kierunku Świra
i w jego rejonie zorganizować
na nowo polski oddział zbrojny.
Zgodziliśmy się jednogłośnie.
Zachowując maksimum
ostrożności, przybył nam przecież
nowy wróg, a co gorsze, chodzący tymi samymi co i my tropami,
skierowaliśmy się w kierunku
miasteczka Komaje. Nale¬żało
ominąć Konstantynów, bo dostaliśmy informacje ,że tam Niemcy
kon¬centrują pokaźne oddziały swoich wojsk i satelitów. O
brzasku pobrnęliśmy coraz dalej,
wreszcie wyszliśmy do wioski
Nowosiółki. Tu przyjęto nas bardzo serdecznie, zakwaterowano,
dostaliśmy jeść po pańsku, czystą bieliznę i wyprano nam doszczętnie zabrudzone mundury. O
rozbrojeniu oddziału „Kmicica”
mieszkańcy już wiedzieli, i żeby
nam wynagrodzić czas poniewierki, okazali nam życzliwość.
Trzy dni kwaterowaliśmy w
dwóch sąsiednich domach w nocy
spaliśmy razem w jednej ze stodół i wystawialiśmy poste¬runek
alarmowy. Miejscowa komórka
konspiracyjna zajęła się odszuka¬niem oddziału “Łupaszki” i
wreszcie 9 września 1943 r. po
południu dostaliśmy wiadomość,
że kontakt z “Łupaszką” został
nawiązany i że będzie on na nas
czekał na kolonii w Niedroszli. Dostaliśmy przewodnika i po
dwóch dniach uciążliwego marszu do¬tarliśmy rankiem na miejsce. Zbliżaliśmy się do miejsca
postoju oddziału w ten sposób, że
przodem szedł nasz cywil, za nim
Akacja, za nim reszta, gęsiego.
Aby dać znak, że przybywamy
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do nich pokojowo, nieśliśmy karabiny na pasach, kolbą do góry.
Zatrzymał nas wartownik. Mając
wgląd w teren i wiedząc, że przybędziemy, nie robił alarmu.
JAREK - Jarkowski Edward
(z relacją Szulca Józefa) Mieszkałem w Woropajewie, a potem
w Duniłowiczach byłem w policji białoruskiej. Na wiosnę 1943
zjawia się u mnie „Świt” [Władysław Błażewicz], u niego składałem przysięgę. Ja konspirowałem
z Wandą Czyżewską –„Baśką” i
z Gienią Piekarską –„Grażyną” i
ze Stefanem Rębalskim, który był
komendantem posterunku w Duniłowiczach, potem się wycofał.
A jeden taki Kuczkiewicz, on był
legionista, zalał pałę i puścił farbę, że będzie akcja na Duniłowicze. A w miasteczku wielki szum.
Wieczorem koło 18-tej idę z Kremisem i Orłowskim za cmentarzyk i gwiżdżę, raptem „Stój, kto
jest?”. Ja mówię „Swój” – hasło,
odzywam się, Kto – „Jarek”. A tu
wyszło trzech „Jarek do Komendanta”. Pyta: „Jarek, jak jest”.
Odpowiadam „Wszystko w porządku” - „No to prowadź”. Za
mną szło dwóch „Alfons” Hirsch
z otwartym pistoletem i „Kitek” i
ja ich zaprowadziłem tam gdzie
trzeba, koło młyna, tych wszystkich. A myśmy się umówili, że
mówimy tylko po rusku, że to
ruska partyzantka. Był tam Karman na posterunku żandarmerii,
był hitlerowcem. A „Kitek” akcję
poprowadził. I myśmy potem
wszystko zabrali na posterunku:
karabiny, i każdy z policjantów
miał nagana i granatów w zapasie. Tam było naszych 5 czy sześciu w konspiracji, a wszystkich
około 40 chłopców i myśmy obstawiali. A policjanci - każdy od
razu poszedł chętnie. W konspiracji byli poza mną Franek Bukato,
Bronek Orłowski, Kuczkiewicz,
Władek Kremis, a w Woropajewie – Wołodkowicz i Franek
Batory, Olek Miszuto, Stasiu Sak
i Maciejewski Stasiu (syn przedwojennego policjanta). I myśmy
poszli na Bazę „Kmicica”. Ominęliśmy Łuczaj, przez Smycz na
Kobylnik. Rano przyszliśmy na
Bazę
Do partyzantki zabrałem Józka
Szulca. Był młodszy ode mnie o
2-3 lata. On u nas pilnował koni.
Młody chłopak z krwi i kości. On
mieszkał w Duniłowiczach. Po
wojnie w 1946 roku spotkałem go
w Sulechowie i to mi wtedy powiedział:
Jak nas w czasie rozbrojenia
zabrali, tam był Kuczkiewicz,
jego syn 14-letni chlopak, Gigoła, nas wsiech w lies przyprowadzili nad dół, rozebrali, razdieli
na gładko. I ja stoję nad dołem,
tam przychodzą. Szum, i przylecial Griszka (Kriukow, którego
wypuścil Rąbalski [komendant
policji bialoruskiej w Duniłowiczach], to był starowier), to był
on taki dziarski chłop. I Griszka
przychodzi i mówi: “A tu, Juzik,
a ty tu czto. Stop, job waszu mać”
(Józek się rozpłakał, on tego chłopaka 19 czy 17-letniego wyciągnął). Mówi “Za sztoż jego?”. No
jego zabrali, a resztę rozstrzelali:

1 maja 2018 - strona 34
Kuczkiewicza z synem, Saka,
Gigołę, Ignalę Wołodkowicza.
ich tam z 15 nad dołem stało.
A reszte wsiech łupnęli. A Grisza on jego matkę znał, znali się
dobrze. Mówił [ Szulc] Jak mnie
uratował Kriukow, to mnie wcielili do oddziału partyzanckiego
“Czapajewa”. I my z czapajewcami cały czas urzędowaliśmy. Jak
szła ofensywa niemiecka [obława w pocz. września 1943] i ten
dowódca ich był bardzo bojowy.
I cały czas byłem u “Czapajewa”, aż przyszli Ruscy i wcielili
mnie do Polskiego Wojska. I z
Polskim Wojskiem brałem udział
w walkach na Wale Pomorskim,
zostałem ranny ciężko, miałem
ręce postrzelane. I osiedliłem się
w Cigacicach. nad Odrą na trasie
Zielona Góra – Sulechów.
Szulc tam mieszkał w Cigacicach nad Odrą, na trasie między Zieloną Górą a Sulechowem,
pracował na promie. Zaziębił się,
bo wpadł zimą do wody, na nerki
chorował parę lat i umarł.
WOŁODŹKA
–Mackiewicz
Władysław
W marcu 1943 rozeszła się pogłoska, że Ciuksza [„Waligóra”],
sąsiad nasz, zaciągnął się do
polskiej partyzantki. W połowie
również marca zawiozłem „Węgielnego” – inspektora AK do
Dobrzynia, zaścianka Mackiewiczów, w którym on przeprowadzał rozmowy z „Kmicicem”.
Po paru godzinach konferencji i
po zjedzeniu kolacji odwiozłem
„Węgielnego” do stacji Zułów. Z
ust brata stryjecznego Kazimierza
dowiedziałem się, że „Węgielny”
ostrzegał „Kmicica” przed zbyt
jawnym działaniem zbrojnym.
Jednak „Kmicic” z tym się nie
zgadzał i misja “Węgie1nego”
spaliła na panewce. W dniu 13.V.
1943 od pana Wawrząca uzyskałem dokładne informacje i hasło
i dołączyłem do oddziału w folwarku Stanuliszki, którego właściciel pan Brancewicz doprowadził mnie do oddziału leśnego.
Oddział znajdował się na skraju
lasu, 1 km za Stanuliszkami i liczył ok. 7 osób: dowódca podporucznik czy podchorąży „Ostróg”
Jerzy Wiszniewski. Uzbrojenie:
1 „empi”, karabiny polskie, a
„Ostróg” miał jeszcze pistolet. Byli tam „Ostróg”, „Maks”
„Akacja”, „Tarzan”, „Dzięcioł”,
„Gryf”, „Oran” „Wiewiórka”
(Wojciechowski).
Krążenie
w okolicach Żukojnie – Żeladź
– Polany. Zdobycie starego zardzewiałego karabinu rosyjskiego[?erkaemu]. Do Ludwinowa
przybyliśmy w końcu maja, właścicielem był pan Soroko. Tam
spotkałem Janka Mietlińskiego
–„Kruka”, czekającego na „Czarnego”, który był jego najlepszym
kolegą z Nowoświęcian.
2.VI. przybył „Podbipięta”
do Ludwinowa i na drugi dzień
wymaszerowaliśmy do głównych
sił „Kmicica”. Oddział „Podbipięty” miał mizerne uzbrojenie,
karabiny, ograniczoną ilość naboi i parę granatów. Rano 3.VI
wy¬maszerowaliśmy z Ludwinowa i dotarliśmy idąc na połu-
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dnie do głównych sił „Kmicica”
koło jeziora Miadzioł. Stacjonował w zaroślach i tam nastąpiło
spotkanie z Ciukszą, który nosił
erkaem typu “dziegciar”. Tam
tylko nieliczni byli przeszkoleni
wojskowo „Podbipięta”, „Waligóra”, „Kruk”, „Maks”, „Akacja”
„Ostróg”, „Janusz”. Oddział liczył ok. 30 ludzi oraz kawa1erię,
która przeważnie była w terenie.
„Kmicic” rozsyłał patrole 4-5
osobowe. W nocy szczękając zębami (nie wolno nam było rozpalać) pełniliśmy rolę obserwatorów i czujek. Po kilku zimnych
nocach zerwał nas komendant
rano na nogi i skierowaliśmy się
w kierunku Kobylnika .Po marszu
10-kilometrowym przecięliśmy
pole i zagłębiliśmy się. w młody
lasek. Po przejściu jeszcze pół
km. gęstego świerku „Kmicic”,
„Waligóra” i „Podbipięta” zaczęli
wydawać dźwięki i krzyki przypominające głosy ptactwa 1eśnego. Po jakiejś pół godzinie zaczęły z oddala odzywać się podobne
dźwięki z drugiej strony i komendant i my wszyscy ruszyliśmy w
głąb lasu. Zatrzymaliśmy się na
polanie, i wówczas z tych chaszczów wysunął się oddział policji
białoruskiej w pełnym uzbrojeniu,
a jej dowódca po uszeregowaniu
zameldował się „Kmicicowi” 22
żołnierzy. W tym była jedna kobieta. [Kapustkowa]. Uzbrojenie:
2 erkaemy, parę „empi”, kilka
par pistoletów, karabinów, każdy
posiadał po dwa granaty niemieckie. Była to policja z Miadzioła,
która rzekomo miała wyruszyć
do Kobylnika. Większość z nich
wcześniej była zakonspirowana i
należała do naszej polskiej siatki. Wówczas oddział liczył ok.
50 ludzi. Miało to miejsce 7–10.
VI.1943.
Poszliśmy na wypoczynek na
północ od Żodziszek, na wysepce (na bagnie) była gajówka, w
której ulokował się „Kmicic” ze
sztabem, a my zbudowaliśmy szałasy. Nasi policjanci tworzyli sieć
czat wokół bagnisk, a my byliśmy
instruktorami. Trwało to ok. 2 tygodni. Wysyłał „Kmicic” patrole i
utrzymywał kontakty z siatką organizacyjną i z brygadą Markowa. Koło 20.VI „Kruk” zawiadomił o wyprawie na Konstantynów
wspólnie z partyzantką sowiecką.
„Kmicic” wyraził zgodę na nasze
ochotnicze zgłoszenie i oddział
pod dowództwem „Boruty” 20
osób z 2 erkaemami wyruszył na
akcję. Dołączyli Rosjanie. Było to
22. VI o godz. 2 po południu, około godz. 9 wieczór spotkaliśmy
się z Ruskimi. Na miejsce dotarliśmy ok. 2 nad ranem. Dworzec
kolejowy był otoczony bunkrami
i drutem kolczastym. Załoga liczyła ok. 80 ludzi i składała się
z Litwinów. Do akcji nie doszło,
ponieważ według koncepcji rosyjskiej my mieliśmy atakować,
a oni wspierać ogniem. Dowódca,
podch. „Boruta” nie zgodził się i
wycofaliśmy się do lasu.
26.VI. początki organizacji
Bazy „Narocz”. Po paru dniach
wyruszyliśmy do nowej Bazy, do
której szliśmy dwa dni. Zatrzymaliśmy się nad Jeziorem Narocz

przy dwóch wsiach Zanarocz i
Bliźniki i po przekroczeniu brodu
na jezio¬rze (do połowy wysokości człowieka) i po przejściu ok. 3
km zorganizowaliśmy Bazę. Bór
był suchy, a dookoła mokradła.
W kierunku miasteczka Miadzioł
była wioska Hatowicze, gdzie
stały nasze posterunki. A ponadto
była wystawiona druga czata w
sile dziesięciu z erkaemem między Bazą a Hatowiczami. W Miadziole stacjonował silny garnizon
wojskowy niemiecko-białoruski,
a w odległości trzech kilometrów od Bazy stacjonowały dwie
brygady partyzantów sowieckich
Markowa i Manochina, obok było
ich lotnisko polowe.
W chwili założenia Bazy Oddziału „Kmicica” liczyła ok. 70
ludzi i 3 erkaemy, kilka pistoletów „empi”, pepesze i karabiny
typu mauzer, sowieckie, a nawet
austriackie manlichery; z amunicją bardzo słabo; pistolety i granaty polskie i niemieckie. Była
też placówka nad jeziorem, przy
brodzie w składzie 5 osób.
Na Bazie żołnierze sypiali w szałasach z gałęzi świerkowych, na kilka osób. Początkowo
nie było organizacji wojskowej,
zmiany placówek i patrole występowały raz na dobę. Patrole chodziły po furaż i w celach konspiracyjnych po okolicznych wsiach.
Chodzili w ubraniach cywilnych,
a ci co przyszli z policji białoruskiej – w czarnych mundurach. Na
czapkach mieliśmy orzełki. Zadania zlecał osobiście „Kmicic”
lub „Ostróg” jako jego zastępca.
Parę tygodni później jako zastępca „Kmicica” wypłynął kapitan
„Zygmunt” (ok.15 – 20 lipca)
.Wzywany do wykonania zadania
partyzant dobierał sobie ludzi i
na czas akcji był dowódcą. Przeważnie rekwirowaliśmy żywność
w majątkach ziemskich administrowanych przez okupanta lub
u własnej ludności. Polecono mi
udać się do miejscowości Kupa
nad jeziorem Narocz po majora
„Sulimę”. Było to idąc wzdłuż
jeziora ok. 25 km. Byli tam w Kupie dwaj bracia Głowaccy: Tadek
i jego brat podoficer.
Pamiętam, że „Waligóra” przywiózł trupy dwóch żołnierzy spod
Łyntup, zostali napadnięci przez
Litwinów. Pochowaliśmy ich na
cmentarzyku na Bazie, gdzie poprzednio pochowany był „Kruk”.
Kazano zgłosić mi się do „Żbika”,
mieliśmy iść na patrol. Przedtem
poszedłem z kolegą “Literbe” na
nasz cmentarz, a stało już wtedy
8 krzyży brzozowych. Zmówiliśmy pacierz za dusze poległych,
nie spodziewając się, że nigdy tu
już nie wrócimy. Było to chyba
25. VIII. Komendant „Kmicic”
zlecił mnie, „Żbikowi” i podch.
„Orłowi” udanie się na ważne
zadanie w kierunku [?...] na podstawie tego, że teren do Wincentowa znamy jak własną kieszeń.
Zabrałem erkaem i amunicję.
Wymaszerowaliśmy po obiedzie,
było nas ze „Żbikiem” I „Orłem”
razem 9 ludzi. Wieczorem minęliśmy Bliźniki i Zanarocze, a po
paru godzinach „Żbik” zarządził
odpoczynek, a potem jechaliśmy

www.ksi.btx.pl

/ Mietliński Jan. Foto z czasów szkolnych

całą noc na podwodach. Cały następny dziś odpoczywaliśmy w
chałupie koło Łyntup obok traktu
Batorego, w nocy wymarsz, a nad
ranem odpoczynek w chałupie na
kolonii. „Żbik” i „Orzeł” w ubraniach cywilnych oddalili się w
nieznane. Czekaliśmy długo. Na
drugi dzień byliśmy niespokojni
i wieczorem postanowiliśmy wracać do Bazy, gdyby do północy
„Żbik” z „Orłem” nie wrócili.
Jednak wrócili jeszcze z trzema
cywilami. Zjawili się wieczorem.
Byliśmy rozczarowani, kiedy
„Żbik” oznajmił, że zadanie wykonane. Ja nawet nie mogłem odwiedzić rodziny w Wincentowie.
Wyruszyliśmy na Bazę o 10-tej
wieczorem. W jakiejś wsi wynajęliśmy podwody i wracaliśmy na
Bazę. „Żbik” rozkazał, że erkaem
ma jechać pośrodku kawalkady.
Znów w dzień odpoczywamy,
a następną noc idziemy pieszo i
podwodami.
O świcie dnia 1. IX stanęliśmy
we wsi Zanarocze. Czekaliśmy na
dworze – zimno, byliśmy głodni.
Mieliśmy przejść przez odnogę
jeziora Narocz na Bazę. W tym
czasie ukazał się drugi patrol we
wsi Zanarocze, liczący kilku ludzi i jeden erkaem. Dowódcy nasi
odpoczywali z cywilami, którzy
dołączyli do nas pod Łyntupami.
Byli czymś zaaferowani. Mijały
godziny, minuty, a my leżąc nad
brzegiem jeziora tęskno wpatrywaliśmy się w przeciwległy
brzeg, gdzie czekało na nas obfite śniadanie. Dziwiliśmy się też
trochę cywilom, że boją się sami
przejść na Bazę i nie chcą pewnie
włazić do wody. „Żbik” i „Orzeł”
byli z nami i na nasze nalegania

aby ruszyć na Bazę mruczeli coś
pod nosem, że jeszcze za wcześnie, że jeszcze nie ma potrzeby.
Łącznie z cywilami oddział nasz
liczył 22 ludzi. Słońce było już
bardzo wysoko, może 11-ta godzina, gdy ktoś z Bazy przeszedł
odnogę jeziora i powiadomił o
tym, co się tam stało. Baza została
rozbrojona przez Ruskich. „Kmicic” rozstrzelany i wielu partyzantów, których ilość obliczyliśmy
na 70 kilka osób. Po oddaleniu
się rozbrojonego party¬zanta z
Bazy, który wracał do domu jeden z cywilów zjawił się między
nami i przedstawił się jako rotmistrz 4-tego pułku ułanów zaniemeńskich i nasz nowy komendant Oddziału „Kmicica”. W tym
czasie zaatakowali nas partyzanci
sowieccy, nowy dowódca odparł
atak sowiecki. Zginął w tym czasie „Śniegur” i wycofaliśmy w teren Świra. Z tą chwilą rozpoczęło
się, tworzenie nowego oddziału
pod nazwą „Brygada Łupaszki”.
Waraszkiewicz Fabian
W 1941 roku we wsi Michnicze powstaje organizacja pod
dowództwem sierż. Bujko i kpr.
Konstantego Kucharo; w Gogowie kpr. Bernatowicz. Do tej
organizacji wstąpili moi bracia
Stanisław i Bronisław, a ja jako
łącznik. Do oddziału „Kmicica” prowadził mnie Kucharo,
najpierw do Kupy, a po dwóch
dniach do oddziału, gdzie złożyłem przysięgę i odebrałem pseudonim “Dzięcioł”. Przeszedłem
dwutygodniowe
przeszkolenie
wojskowe i zostałem włączony
do grupy zaopatrzeniowej. Wezwał mnie „Kmicic” (Nie pa-
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miętam dokładnie daty) i mówi:
“Powieziesz ten list do kapitana
do Kupy, od którego przyszedłeś.
Weźmiesz bryczkę, dostaniesz
5 chłopców” i podał mi hasło:
Lwów – Leningrad. W drodze
spotykaliśmy sowieckich partyzantów. “Kto jedzie?” – pytają.
Ja mówię Lwów, oni odpowiadają – Leningrad – rozjechaliśmy
się. Przyjeżdżam do kapitana, pukam w okno, pyta “Kto tam?” Ja
mówię – Lwów . Otwiera drzwi,
uściskał mnie, „To ty Fabianie, o
co chodzi?”. Ja wręczam list, poszedł do pokoju, mówi mnie “Jedziemy”. Ubiera się, wsiadamy
do bryczki. W lesie pytam „Panie
kapitanie, czemu, czemu żegnał
się z żoną i córką?”. On odpowiada: „Markow wzywa na rozmowy, a Bóg wie, co się stanie”.
Przyjechaliśmy nad ranem, spotkał „Kmicic” i poszli do namiotu, a nam powiedzieli “Idźcie, odpoczniecie” . Po śniadaniu mniej
więcej w pół do 12 zdrajca zarządził czyszczenie broni. Zjawiają
się sowieccy partyzanci i Kapitan
na koniu w otoczeniu dwóch sowieckich oficerów. “Drodzy bracia, złóżcie broń”. A ten zdrajca
mówi „Ja zarządziłem”. Kapitan
mówi “Judasz ty”. Odjechał z
powrotem w otoczeniu dwóch
sowieckich oficerów. Wieczór
zjawia się Markow i mówi: “Daję
wam oficerskie słowo honoru, że
żaden z waszych dowódców nie
będzie rozstrzelany, a odesłany
do Moskwy. Oddział wasz został
rozbrojony z rozkazu Moskwy i
Związku Patriotów Polskich, że
złą prowadziliście działalność
przeciw ZSRR i partyzantów sowieckich. Z was stworzymy “Oddział Wandy Wasilewskiej”, a dowódcą będzie kpt. Mroczkowski.
Nie przeszło 10 dni , ten oddział
został rozbrojony, a ja włączony
w „atrjad istrebitelnyj”. Nastaje
obława niemiecka na partyzantów. Oddział „Istrebitelnyj” uchodzi przez błota prowadzony przez
znawcę tych terenów. Wyszliśmy
w Żodziszkach. Mnie opanowała
„końska świerzbica”. Ja mówię
„Kamandir, patrzaj na mnie, całe
ciało zakażone”. On mówi „Rozbieraj się”, popatrzył na mnie i
mówi “W oddziale nie możesz tu
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być, muszę cię rozstrzelać” . Ja
proszę pomodlić się – pozwala,
a jak skończyłem „Ojcze nasz”
mówi „Wstawaj, masz gdzie się
przechować, aby się wyleczyć”.
Ja mówię mam siostrę na Litwie.
Daje mnie przepustkę i ja znowu
na Litwie.
W 1945 zostaję aresztowany
z braćmi Stanisławem i Bronisławem, ja otrzymałem 15 lat katorgi, bracia po 10. Co się tyczy
„Kmicica”, Kapitana i innych,
jak pojechali na rozmowy, nie
wrócili. Po amnestii spotkałem
Kucharową [żonę], która mnie
powiedziała, że Bujko, Kucharo,
Bernatowicz zostali aresztowani
po rozbrojeniu i jak powiedział
sowiecki partyzant Borowko, że
nie rozstrzeliwano, a zabijano bagnetem, według słów Markowa,
że nie będą rozstrzelani. Według
mego zdania mało kto ocalał.
ORŁOSĘP - Cichoń Witold
Pod koniec grudnia 1939 przybył
z Miadzioła do nas do Kupy wujek Józef Drożejko pseudo „Ryś”,
który powiadomił ojca i mnie,
że powstała organizacja ZWZ,
do której chce nas zwerbować.
Po wyrażeniu zgody zostaliśmy
przez wujka zaprzysiężeni. Ja obrałem ps. „Niemen”, zaś Ojciec
„Doktor”. W Miadziole do ZWZ
należeli: bracia Józef, Julian i Leonard Drożejko, Apolinary Drożejko, Mieczysław Abramowicz,
Mieczysław Warakso, Irenek
Pakulski ps. „Wiewiórka”, Arkadiusz Sidorowicz, Paszkiewicz
i siostra zakonna Ptaszyńska. W
Wołkołacie byli bracia Bogdanowicze - Tatarzy, jeden miał na
imię Samuel; w Kobylniku bracia
Henryk i Tadeusz Głowaccy w
Kupie. Latem 1940 roku nastąpiła w Miadziole wsypa i zostali
aresztowani bracia Drożejkowie,
Abramowicz, Warakso i bracia
Bogdanowicze. W więzieniu w
Starej Wilejce zostali zatorturowani na śmierć Warakso i Abramowicz, a reszta znalazła się potem w Armii gen. Andersa.
W Kupie u braci Głowackich
uczyłem się konspiracji, w nocy
słuchaliśmy BBC, robiąc notatki
rozprowadzałem wśród znajomych. Parę tygodni po wkrocze-
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niu Niemców, zatrzymał się w
schronisku w Kupie sztab większej jednostki. Na jesieni 1941
Ojciec został powołany na kierownika szpitala w Starym Miadziole; zimą wraz z matką przenieśliśmy się do Ojca na wiosnę
1942 po przyłączeniu Świra do
Litwy, przenosi się do Miadzioła
inspektorat leśny, który składał
się z samych Polaków w większości spalonych na swoim terenie.
Na czele nadleśnictwa Miadzioł
stał Antoni Mordasewicz (później
„Tatar”), sekretarzem był Longin
Wojciechowski („Ronin”).Tam
się z nimi zapoznałem. Przyszedł
do mnie raz Wacek Szewieliński
(„Zawisza”) z Waldkiem Materą
(„Piratem”). Nawiązaliśmy serdeczną przyjaźń. Ponieważ groziło mi wywiezienie na roboty do
Niemiec, ojciec Waldka zatrudnił
mnie jako gońca w nadleśnictwie.
Od 1943 zaczął się większy
ruch organizacyjny. Prócz kolportażu i werbunku zaczęliśmy
gromadzić broń. W marcu 1943
major „Sulima” przenosi swoje
miejsce postoju z Jazgunowszczyzny do Kupy. Pod koniec miesiąca podczas odprawy u majora
„Sulimy” w Kupie u Głowackich
wyraziłem chęć wstąpienia do oddziału. „Kmicic” zaprzysiągł mnie
i obrałem pseudonim „Orłosęp”,
a mjr „Sulima” ustalił z „Kmicicem”, że organizacyjnie zostanę
przydzielony do grupy specjalnej
i będę łącznikiem między nimi.
Pod koniec kwietnia otrzymaliśmy zadanie, żeby z „Czarnym”
i „Krukiem” udać się w kierunku Podbrodzia w celach propagandowych. Mieliśmy po drodze
odwiedzać wsie jako polscy partyzanci. Wstąpiliśmy do jednego
gospodarza (nazwy wsi nie pamiętam) i poprosiliśmy o posiłek.
Gospodyni zaczęła się krzątać,
a gospodarz wyszedł na chwilę.
Myśmy usiedli przy stole, czujemy się bezpiecznie. „Kruk” oparł
karabin o stół. Po pewnym czasie
wraca gospodarz w towarzystwie
drugiego pana. Zapraszają do
stołu, zaczynają się wypytywać.
Gospodarz udaje się do sieni,
gdzie przychodzą sąsiedzi i tam
prowadzi rozmowy. W pewnym
momencie gość porywa „Kruka”

karabin, a w drzwiach ukazują
się chłopi z siekierami. Kruk” nie
tracąc zimnej krwi sięgnął po nóż
rzeźniczy za cholewę i ciachnął
nim gościa. Ten upuszcza karabin, który podchwytuje „Kruk” .
“Czarny” natychmiast wywalała
okno, przez które salwujemy się
ucieczką. Po zakończonej akcji ja
wróciłem do „Sulimy”, żeby zdać
raport, a „Czarny” z „Krukiem”
udali się do “Kmicica”.
Na większą skalę akcją
była zasadzka na wysokości Antonisbergu na białoruską policję.
Zasadzka była przygotowana
bardzo dobrze. Mieliśmy przewagę w terenie, ludziach i ogniu.
Najpierw przeszło bydło konwojowane, które zostało przepuszczone, Miał się nim zaopiekować
“Maks”. Gdy nadjechały furmanki z policją, nie wiem co podkusiło “Kruka”, który z własnej inicjatywy wyskoczył z automatem
na szosę zatrzymując konwój.
Zaczęła się strzelanina i tak zginął nieustraszony, najdzielniejszy
partyzant od “Kmicica”. Często z
polecenia “Sulimy” oraz “Kmicica” jeździłem z pocztą i ustnymi
rozkazami do kpt. Borkowskiego mieszkającego w Niesłuczy
w willi Niedźwieckiego. W akcji
na Żodziszki udziału nie brałem,
ponieważ otrzymałem wiadomość z Głębokiego, że nawiązano
łączność ze stacjonującym tam
oddziałem RONA, którzy wyrazili chęć odsprzedania broni i
amunicji. O wszystkich danych
i spostrzeżeniach miałem poinformować majora “Sulimę”. Po
zdaniu raportu “Sulima” wyznaczył Głowackiego – “Gryfa” do
pertraktacji.
Po zakończeniu uroczystości na Bazie 22 sierpnia dostałem rozkaz udania się z majorem
“Sulimą” jako ochrona osobista
do jego nowego miejsca postoju. Był to folwark lub kolonia
na linii Kupa – Miadzioł. Po
dotarciu na miejsce i ulokowania
majora “Sulimy” udałem się do
“Gryfa”, gdzie zastałem Mariana
Biedunkiewicza „Sęp-2” i Franciszka Gogolina “Sokół”, którzy
przybyli z zamiarem wstąpienia
do “oddziału “Kmicica”. Kiedy
się ściemniło, wyruszyliśmy się w
kierunku Urlik. Na drodze wiodącej do Ściepieniewa do Kupy słyszeliśmy stukot furmanek i skrzypienie osi. Po zarekwirowaniu
furmanki udaliśmy się do Lipińskiego, który mieszkał nad brzegiem Naroczanki (był nadzorca
stawów).On miał przekazać Mariana i Franka na Bazę. Po krótkim
wypoczynku wyruszyłem w drogę powrotną. Nad ranem dotarłem
do Kupy, zapukałem do Henryka
Głowackiego, ale nikt nie otwierał. Dopiero rano od Stępniowej
dowiedziałem się, że Głowackiego z żoną i córką aresztowali
Markowcy. Po zjedzeniu śniadania i zapoznaniu się o aresztowaniach, otrzymuję wiadomość, że
żona Głowackiego jest u Korejwy. Natychmiast się tam udałem.
Od Głowackiej dowiedziałem się,
że Markowcy z aresztowanymi
udali się do Niesłuczy do wili
Niedźwieckiego, żeby zabrać ka-
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pitana Borkowskiego. Głowacka
wpadła w histerię i zostawili ją
z córka, a one pieszo udały się do
Korejwy. Po pewnym czasie pojawili się Marian i Franek, meldując, że Lipiński poinformował
ich o rozbrojeniu Bazy i aresztowaniu dowództwa. Udałem się
do brata Głowackiego Tadka i
tam podjęliśmy decyzję, że trzeba natychmiast powiadomić majora „Sulimę”. Po przybyciu na
miejsce gospodarz zaprowadził
nas do lasu, gdzie w olbrzymiej
jamie siedział mjr „Sulima”, który już wiedział o wszystkim. W
czasie rozmowy Tadek Głowacki
sugerował odbicie uwięzionych
i rozbrojonych, ale mjr “Sulima”
stwierdził, że nie widzi żadnej
realnej możliwości zbrojnego odbicia , ale uruchomi działalność
polityczną w kraju i za granicą.
Na zakończenie polecił nam zająć
się Heleną Głowacką, jej córką
Ireną i „Babcią” – Wandą Kolasińską. On opuścił swoje miejsce
postoju i to go uratowało, ponieważ kilka dni później Sowieci
zabrali syna gospodarza, związali
go, ojca wzięli za woźnicę i w biały dzień jechali traktem Batorego
na Bazę. Na wysokości Cielaków
natknęli się na przejeżdżających
Niemców, którzy ich wszystkich
wystrzelali.
LALA – Lwow Lidia
Urodziłam się 14.XI. 1920 w Nowogródku. Do Kobylnika przybyłam wraz z rodzicami i bratem
Borysem w połowie 1935 r., w
1938 ukończyłam gimnazjum w
Święcianach i rozpoczęłam studia
prawnicze na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, w 1939
ukończyłam 1. rok. W czasie
okupacji sowieckiej i niemieckiej
byłam nauczycielką w szkołach
podstawowych. Z rozpoczęciem
wojny w 1939 r. skończyłam przyśpieszony kurs sanitarny u pani dr
Dubowskiej. Do organizacji nie
należałam. 12.VIII.1943 przybyłam pod eskortą „Kmicica” na
Bazę partyzancką, mieszczącą się
w lasach między jez. Narocz i jez.
Blado. Baza założona była na pagórku, otoczona bagnami. Ludzie
mieszkali w szałasach. „Kmicic”
początkowo mieszkał w gajówce,
w czasie mojej bytności w namiocie. Biuro i kancelaria oddziału
mieściła się również w większym szałasie. Z Bazy wychodziły patrole na akcje lub na w celu
zaopatrzenia bazy w żywność.
Oddział partyzancki „Kmicica”
liczył wówczas ok. 200 ludzi i
rósł w oczach. Zwykły dzień na
bazie – nie byłam zorientowana w
organizacji wojskowej. Kobiety
pełniły rolę sanitariuszek i jednocześnie zajmowały się kuchnią.
Przed rozbrojeniem naszej bazy
przez partyzantkę sowiecką żadna
z kobiet nie uczestniczyła w akcji
zbrojnej. 22 sierpnia 1943 odbyło
się Święto Żołnierza przeniesione
z 15.VIII, ponieważ w tym czasie „Kmicic” rozbroił garnizon
niemiecki w Żodziszkach. Było
to Święto bardzo radosne. Mowy
były płomienne, m. in. przemawiał mjr „Sulima”, byli zaproszeni goście, również z pobliskiej
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bazy sowieckich partyzantów. Powiewał nasz sztandar partyzancki,
była przysięga.
26 sierpnia nastąpiło coś,
czego się nikt nie spodziewał.
Między godz. 1. a 2. po południu zostaliśmy rozbrojeni przez
„przyjazną” partyzantkę sowiecką. Otoczeni zewsząd żołnierze
nasi zostali rozbrojeni. Kazano
się zebrać przed szałasem kancelarii, gdzie dowódca brygady
sowieckiej Markow – Białorusin, nauczyciel, komunista sprzed
wojny, do nas przemówił. Szok
był taki, że w pamięci pozostały jakieś jeszcze słowa, iż włos z
głowy nie spadnie i wszystko będzie jak przedtem. Uszeregowano
i pod konwojem przeprowadzono
nas z bazy A na budowaną przez
nas bazę B - zimową, położoną
bliżej baz sowieckich. Tego samego dnia rano dowództwo nasze
tzn. „Kmicic” z członkami swego
sztabu wyjechał po śniadaniu na
rozmowy z dowództwem partyzantki sowieckiej. Na bazie przydzielono mnie do obsługiwania
komendanta „Kmicica”, kiedy
przebywał na bazie, tzn. zanosić
mu posiłki do namiotu. W tym
właśnie dniu 26.VIII „Kmicic”
powiedział do mnie, że jest to
dla niego bardzo trudny dzień i
że czuje się bardzo osamotniony.
Po przyprowadzeniu nas na bazę
B, otoczono bardzo gęstym kordonem, zaczęli przesłuchiwanie,
każdego z osobna. Wydzieloną
grupę chłopaków zabrano, a następnego dnia przybył Markow
z nowym dla nas dowództwem
powiadamiając, iż przechodzimy
pod rozkazy radzieckie, że jesteśmy obecnie partyzantka Wandy
Wasilewskiej, a oddział będzie
nosił imię „Bartosza Głowackiego”. Komendantem został mianowany przedwojenny wachmistrz
wojsk polskich Wincenty Mroczkowski -”Zapora”. Chłopcy zabrani już nie wrócili, zostali rozstrzelani, o czym dowiedzieliśmy
się później.
„Zapora” zawiózł mnie
bryczką na bazę sowiecką. Zaprowadzono mnie do ziemianki,
gdzie przebywało dwóch naszych
partyzantów por. „Ostróg” i por.
„Jastrząb”. Ziemianka była obstawiona – przed drzwiami erkamenista i 2 żołnierzu z przodu
ziemianki. Pierwszego wywołano
„Jastrzębia”, który już nie wrócił. Po pewnym czasie poszedł
„Ostróg”. „Ostróg” został przy
życiu, chociaż do naszej partyzantki nie wrócił, po „Jastrzębiu”
słuch zaginął. Mnie zabrano na
drugą widocznie bazę sowiecką
(były: litewska, żydowska i białoruska), bo szłam pod konwojem
dość długo (2 km?). Tam byłam
przesłuchana przez oficera (ok.
40 lat), do którego zwracano się
„Dziadzia Wania”. (Ponieważ
niedawno widziałam po 50 latach
protokół ze swojego przesłuchania, wiem. że śledztwo prowadzone było przez NKWD mjra Jonasa Wildżunasa, ps. „Ber”. Pytano
mnie o rodzinę, pochodzenie, co
robiłam, czym się zajmowałam,
była propozycja, żebym przeszła do nich, ponieważ jestem z
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pochodzenia Rosjanką. Ostatnie
pytanie brzmiało „Jakie są twoje dalsze plany i zamierzenia?”
– odpowiedź zaprotokołowana
3 września 1943 „Chce pozostać
w polskim oddziale i walczyć o
Polskę”). Po przesłuchaniu zaprowadzono mnie do ziemianki, dosłownie parę kroków od miejsca
przesłuchania. Ziemianka znajdowała się przy drodze leśnej, która
przejeżdżały furmanki, przechodzili partyzanci. W ziemiance
obstawionej jak w poprzedniej
zobaczyłam tam „Kmicica” i
młodego cywilnego człowieka.
Ów człowiek co pewnie czas
raptem podrywał się ze słomy,
która znajdowała się w ziemiance, wrzeszczał, wpadał w furię,
miotał się, krzyczał, że jest niewinny, dlaczego go tu trzymają.
Trwało tak do końca dnia i przez
noc do następnego. „Kmicic” próbował go uspakajać, pilnujący
nas nie reagowali. Z „Kmicicem”
nie zamieniliśmy wówczas żadnego słowa. Następnego dnia po
śniadaniu w pewnym momencie
ów młody człowiek zerwał się z
wrzaskiem, roztworzył drzwi. Posypały się strzały tak gęste, że z
pułapu posypała się ziemia i drzazgi. „Kmicic” pchnął mnie na słomę i sam też upadł. Wśród strzelaniny słychać było milknący krzyk
chłopaka „za co mnie zabiliście”.
Kiedy wszystko ucichło, „Kmicic” zaczął ze mną rozmawiać.
Powiedział, że ten młody człowiek był po to, aby go zabić, albo
podsłuchiwać – po prostu prowokator. Powiedział, że jeśli rozmowy nie zakończą się pozytywnie
na bazie (mówił ogólnikowo), to
go mają przewieźć do Moskwy.
Brał jakieś lekarstwo, dwukrotnie podawano mu przez okienko.
Gdzieś przed zachodem słońca
przyszli po niego, już nie wrócił
do ziemianki. Zostałam sama,
zdjęli wartę i wprowadzili jakiegoś partyzanta do środka. Następnego dnia zabrano „opiekuna”,
a mnie powiedziano, że jestem
wolna i mogę wracać do swoich. Wyszłam przed ziemiankę
nie orientując się, w którą stronę
mam iść. Siedziałam na kłodzie,
kiedy podeszła starsza kobieta,
mówiła po białorusku. Zapytała,
czy nie jestem głodna. Przyniosła
mi ziemniaczane placki. Kiedy
jadłam, opowiedziała, że została
zabrana wraz z mężem z jakiejś
wsi; mąż został rozstrzelany, a
ona pracuje w kuchni. Wtedy zapytałam ją, czy nie wie, co się stało z człowiekiem, który był razem
ze mną w ziemiance, opisując że
był wysoki i miał narzucony na
plecach wojskowy płaszcz, kiedy
wyszedł. Odpowiedziała, że prowadzili go w kierunku bazy partyzantki litewskiej, gdzie zwykle
rozstrzeliwują. I to była ostatnia
wiadomość o „Kmicicu”.
Wróciłam na naszą bazę
z chłopakami, którzy przywieźli rannego do szpitala na bazę
sowiecką. W czasie gdy przebywałam w śledztwie, odbyła się
wspólna akcja na Miadzioł, w
której był ranny właśnie przywieziony partyzant.
W kilka
dni po moim powrocie na naszą
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Bazę jeden z kolegów, zdaje się
że „Jarek” albo „Szpagat”, powiedział, że wychodzą z bazy całym
plutonem „Kitka” i już nie wrócą.
Zaproponował, żeby z nimi wyszła. Zwróciłam się do „Zapory”,
on również razem z plutonem
miał iść. „Zapora” pozwolił i w
ten sposób 40 osób opuściło bazę
na zawsze. Jeszcze przed spotkaniem z „Łupaszką” w drodze
„Kitek” przeprowadził ze mną
rozmowę, w której powiedział, że
nie mają do mnie zaufania z powodu tego, że jestem Rosjanką i
że przebywałam na bazie sowieckiej. Niemniej moja postawa będzie o mnie świadczyć. W kilka
dni potem wszyscy wraz z „Zaporą” przeszliśmy pod rozkazy
„Łupaszki”. Zostałam pierwszą
sanitariuszką V Brygady.
JACHNA –Wasiłojć-Smoleńska
Janina
Jestem córką Wiktora Wasiłojcia
(1902-1955) i Marii z domu Fomin (1907-1985). W 1921 rodzice
znaleźli się w Kobylniku, gdzie
mój ojciec był nauczycielem i
przyjaźnił się z rodziną Poniatowskich w Burakach. Następnie
rodzice przenieśli się do majątku
Tarkowszczyzna w pow. święciańskim, gdzie urodziłam się
7.II.1926. Ojciec został kierownikiem szkoły w Podbrodziu, w
której uczono po polsku także w
czasach sowieckich. Kiedy weszli
Niemcy, zorganizowana policja
litewska jeszcze w czerwcu 1941
aresztowała mojego ojca i zamierzała rozstrzelać za „polonizowanie” szkoły (większość mieszkańców Podbrodzia była Polakami
i jest do dziś Polakami!). Ojciec
poprosił o księdza, który przyniósł
wiadomość do domu. Zaczęłyśmy
z mama płakać, wtedy pułkownik oddziału niemieckiego, który
zapytał o co chodzi, kazał ojca
wypuścić, a nie znając nazwiska
w więzieniu wołano „kierownik
szkoły”. Kiedy przyszliśmy my
do domu podziękować, oddział
z dowódcą już poszedł na front,
a my natychmiast uciekliśmy do
miejscowości Koreniaty koło
Miadzioła, gdzie ojciec został
sekretarzem inspektoratu szkolnego. Wkrótce powstała konspiracja polska, a na wiosnę 1943
pojawił się oddział „Kmicica”.
Ostrzeżeni przed aresztowaniem
uciekliśmy wraz grupa Polaków
zainstalowanych w policji białoruskiej do lasu w nocy 7.VI wraz
z „Arkadkiem” Sidorowiczem,
Julkiem Kołaczem, Wackiem
Szewielińskim. Na umówionym
miejscu spotkał nas konny patrol „Kmicica” byli w nim m. in.
„Akacja” i „Dzięcioł”. Oddział
stacjonował w okolicach Ludwinowi, gdzie poczęstowano nas
pysznym wędzonym węgorzem.
Zaczęto szukać miejsca na bazę,
tam nas zaprzysiężono i przyjęliśmy pseudonimy: ja – „Jachna”,
moi rodzice – „Tata” i „Mama”.
„Arkadek” długo się zastanawiał.
Mówił, że musi znaleźć poważny
pseudonim, żeby przejść do historii na po długim namyśle powiedział...”Butla”.
„Tata” został komendantem

/ Mietliński Jan ps. Kruk

gospodarczej Bazy „B”. „Mama”
czuwała na zaopatrzeniem, gromadzono kartofle na zimę, budowano ziemianki. Był też szpitalik,
gdzie rannymi opiekowała się
siostra Ptaszyńska (zakonnica ze
Świra) i „Bronka”. Ja Dostałam
stopień strzelca, chodziłam na
zwiady po lesie w pobliżu bazy z
koszem, udając, że zbieram grzyby. Na bazie „B” gromadzono też
maty słomiane na zimę. Pamiętam jak na rozmowy z Sowietami
jechał kilkoma osobami „Kmicic” na rozmowy z Sowietam,
którzy nas często odwiedzali, bo
była współpraca. Koło południa
wchodzi na Bazę „B” „Boryna”–
Niciński (partyzanci nazywali go
„Twardowski”) z kilkoma Sowietami i wydaje rozkaz „Chłopcy, zbiórka na placu apelowym
bez broni”, a ja widzę, że wokół
Bazy „B” w zaroślach czai się
kordom Sowietów, wyskoczyli,
zabrali z szałasów broń, a nam
kazaską siąść pod drzewami. Wyciągnęliśmy te maty słomiane i
tak spędziliśmy pilnowani noc.
Pamiętam był z nami „Zawisza”
i „Stopka”(Symonowicz), ale on
uciekł, bo pasł krowy. Następnego dnia przyprowadzili z Bazy
„A” naszych chłopców i zaczęły
się przesłuchania i segregacja.
Tych wybranych wyprowadzają
pod eskortą. Nastrój ponury, my
płaczemy, pozostali im salutują.
Potem przyszedł Markow i daje
słowo oficera, że im się nic nie
stanie. A mu zostaniemy podporządkowani pod ZPP Wandy
Wasilewskiej w Moskwie. Odprowadzają na Bazę „A” tam
przychodzi nowy dowódca kpt.
„Zapora” (Wincenty Mroczkow-

ski). A „Zapora” do nas tak przemówił „Chłopcy, o co nam chodzi. O to nam chodzi, żeby być. A
żeby być, to trzeba mieć broń, a
co będzie potem, to się zobaczy”.
Dali na jakąś zdezelowaną broń,
z której nie bardzo dało się strzelać. Przyszedł politruk „Marecki”
z żoną „Lusią”. Wychodziły patrole po żywność, ale już nie wracały., a po jakimś czasie nastąpiło
drugie rozbrojenie. Rozdzielili
nas do różnych sowieckich oddziałów. „Tatę”, „Mamę” do
brygady im. Parchomienki. Ale
pozwoli się nam jeszcze na starym miejscu przenocować. Wtedy
„Lusia” zachęciła nas do ucieczki
i dała przepustkę, żeby straż przepuściła, a mnie dała mały pistolet.
Dzięki temu wyszliśmy z Bazy
przez bród na Naroczy i kierowaliśmy się do Poniatowskich w
Burakach. A wtedy już szła obława niemiecka. Zatrzymali nas zaczajeni Litwini, krzycząc palauk!
(zatrzymaj się) i wprowadzali do
chaty na rewizję osobistą. Byłam
w kożuchu, udało mi przesunąć
pistolet za stanik, potem niżej i
kiedy zdjęłam kożuch udało mi
się do niego wsadzić pistolet.
Przy „Tacie” znaleźni w kieszeni
wyszyty na materiale orzełek, a
przy „Mamie” opatrunek osobisty. Uznali nas za polskich nacjonalistów i odstawili pod eskortą
do Łyntup, skąd mieliśmy wraz
z całą grupą być wysłani na roboty do Niemiec, ale udało nam
się stamtąd uciec, a ja dotarłam
przez łączników do Brygady „Łupaszki”, gdzie spotkałam naszych
chłopców od „Kmicica”.
C.D.N.
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MICHAŁ BOYM
- PODRÓŻNIK Z KRESÓW
Anna Małgorzata Budzińska

Coraz więcej odkrywamy kresowych ciekawostek i historii. Mamy teraz o wiele większe możliwości dzięki internetowi i łatwemu dostępowi do informacji. Dziwi mnie
jednak, że nie uczono nas w szkole o wielu ciekawych i
wybitnych ludziach z Kresów.
Na przykład Michał Boym- zaledwie garstka osób zdaje
sobie sprawę z jego niezwykłych dokonań, a szkoda, bo to
ciekawa historia.
Zacznę jednak od kaplicy.
Jest we Lwowie piękna renesansowa kaplica znajdująca się
przy katedrze łacińskiej. Zwiedzając Lwów nie sposób jej
pominąć. W przewodnikach występuje najczęściej jako kaplica Boimów, ale przed wojną powszechnie nazywano ja
Ogrojcową lub po prostu Ogrójcem.

Boyma pełna jest zagadek, natomiast losy jego życia z powodzeniem mogą posłużyć na scenariusz wartkiej powieści podróżniczo-przygodowej lub filmu.
Michał Boym urodził się w 1612 r. we Lwowie. Dziadek
Michała, Jerzy Paweł Boym otrzymał szlachectwo od samego króla Stefana Batorego, pełniąc rolę jego sekretarza.
Boymowie byli wyznania protestanckiego, ale już w 1590
r. Jerzy przyjął wiarę rzymskokatolicką. Ojciec Michała,
Paweł Jerzy Boym, pełnił funkcję wójta Lwowa oraz nadwornego Lekarza Zygmunta III, prowadząc jednocześnie
samodzielną działalność handlową w dziedzinie eksportu
zboża.
Michał Boym był jednym z sześciu synów Pawła. Nie był
on najlepszego zdrowia i w wieku czternastu lat poważnie
zachorował. Ślubował, że jeśli wyzdrowieje poświęci się
pracy misyjnej. Ukończył kolegium jezuickie we Lwowie,
filozofię w Kaliszu a teologię w Krakowie, gdzie wstąpił do
nowicjatu Towarzystwa Jezusowego. Zdolności matematyczno-przyrodnicze Boyma okazały się kluczem do przyjęcia jego podania w sprawie skierowania go z misją do
Azji, albowiem dla potrzeb dostosowania się do chińskiego
systemu edukacji i wartości społecznych w kolegiach jezuickich, gdzie szkolono przyszłych misjonarzy, postawiono
nacisk na dziedziny takie jak matematyka, astronomia, filozofia tudzież nauki polityczne.
Zapisał się na kartach historii między innymi rolą posła
Cesarza Chińskiego do Europy oraz jako wszechstronnie
uzdolniony uczony. Był autorem prac z zakresu botaniki,
zoologii, medycyny, historii, geografii i języka chińskiego,
co stawia go w czołówce pionierów europejskiej sinologii.

4-„Flora sinensis” -książka Boyma

Poświęcając coraz więcej uwagi polskiemu jezuicie powoli
wyłania się obraz osoby niezwykłej, wszechstronnie uzdolnionej, swoimi metodami pracy naukowej wyprzedzającej
własną epokę, o co najmniej dwa stulecia.
Jedną z ciekawostek jest fakt, że ten uczony zauważył, że
„Serica” Rzymian, „Kataj” Marco Polo i „China” Portugalczyków to jeden i ten sam kraj.
Boyma uznaje się za jedynego znanego obecnie polskiego
podróżnika, który przed XVIII wiekiem trzykrotnie przemierzył drogą morską i lądowo-morską między Europą a
Chinami.

/ 1-kaplica Boimów fot. A. Nowak

Wiemy, że jej fundatorem był pochodzący z Węgier- z
Transylwanii- Jerzy (György) Boim, kupiec i rajca miejski,
sekretarz króla Stefana Batorego. Rodzina Boymów szybko się spolonizowała. Kaplica miała być okazałym mauzoleum rodu i rzeczywiście pochowano tam wielu członków
tej zasłużonej dla naszego kraju rodziny. Nie ma tam jednak nagrobka jednego z jej najznamienitszych przedstawicieli – misjonarza i odkrywcy Michała Boyma, który został
pochowany gdzieś na odległej chińskiej prowincji. A przecież to jego dziadek Jerzy ufundował tę budowlę.

5-podróż Boyma do Chin

Poza pracą misyjną zbierał on do swych publikacji informacje etnograficzne, przyrodnicze, a nawet medyczne.
Jego nazwisko, poza wąskim kręgiem sinologów, jest dziś
prawie nieznane, tymczasem Michał Boym był jednym z
najważniejszych europejskich badaczy fauny i flory Chin.
- To on na Stary Kontynent wprowadził takie pojęcia jak
bananowiec, herbata, chlebowiec, żeń-szeń, hibiskus, papaja. W swoim doniosłym dziele „Flora sinensis” opisał
nawet ananasa i sandałowca.

Zwiedzając we Lwowie kaplicę Boimów pomyślmy o Michale i jego losach.

3-Boym opisuje

2-Michał Boym

Droga, która zaprowadziła Michała z bogatego patrycjuszowskiego domu we Lwowie na pustkowia chińskiego
południa była długa i kręta, ale jednocześnie niezwykle
ciekawa.
Postać siedemnastowiecznego polskiego jezuity Michała

Mimo wielkiego wkładu w rozwijanie różnych dziedzin
nauki jak i poszerzenie wiedzy na temat cesarstwa Chińskiego i Japońskiego wśród siedemnastowiecznych Europejczyków, Michał Boym jest osobą w polskiej historiografii dość słabo znaną tudzież poniekąd pomijaną. Ten
stan rzeczy może wynikać z faktu, iż prace Boyma były
kopiowane, fałszowane i ostatecznie wydawane pod innymi nazwiskami.
Jego oryginalne rękopisy pozostają rozrzucone po archiwach europejskich, poczynając od biblioteki Watykańskiej
a kończąc na paryskich zbiorach.

6 -papaja i ananas opisane przez Boyma
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7-papaja i ananas opisane przez Boyma

10 - Mapa Pekinu i okolic-dzieło Boyma

9-fauna Chin

Dzięki jego skrupulatnym zapiskom i pracom kartograficznym wiemy, jak wyglądał rozkład ważniejszych chińskich
miejscowości w XVII wieku. - Był pierwszym Europejczykiem, który opisał Wielki Mur, po drugie dobrze go umiejscowił na mapie, po trzecie należycie ulokował na niej dzisiejszy Pekin.

8 -fauna Chin
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Pamięć o Michale Boymie dziś wydaje się być bardziej
żywa w Chinach niż w Polsce. To właśnie z Państwa Środka padła niedawno propozycja zrealizowania wraz ze stroną polską filmu o misjonarzu.
Szkoda, że my Polacy tak mało o nim wiemy. Polecam szerzej poczytać o tym człowieku na stronach Histmagu i w
książce Jacka Palkiewicza i Krzysztofa Peteka:

https://histmag.org/Michal-Boym-w-sluzbie-JegoCesarskiej-Mosci-ostatniego-wladcy-Chin-z-dynastiiMing-15737
https://histmag.org/Jacek-Palkiewicz-i-Krzysztof-PetekMichal-Boym.-Posel-chinskiego-cesarza-recenzja-15598
Ponadto korzystałam z artykułu „ Marco Polo ze Lwowa”
Krzysztofa Jóźwiaka w gazecie -Historia nr 8 (65) sierpień
2017
i ze stron:
https://whatnext.pl/michal-boym-kim-byl-polski-misjonarz-i-odkrywca/
h t t p s : / / w w w. p o l s k i e r a d i o . p l / 8 / 4 7 2 / A r t y k u l /
1263463,Michal-Boym-czlowiek-ktory-odslonil-Chinyprzed-Europa
http://www.nhm.ac.uk/natureplus/community/library/
blog/2013/05/08/item-of-the-month-may-2013-michaelboyms-flora-sinensis-1656

JĘZYKOWE POGRANICZA POLSZCZYZNY
Leszek Bednarczuk Akademia Polonijna w Częstochowie
WPROWADZENIE
Celem artykułu jest próba całościowego spojrzenia na język
polski na pograniczu wschodnim i po-łudniowym ziem dawnej Rzeczypospolitej w formie
przeglądu i charakterystyki jego
odmianek geo-graficznych, pewnych osobliwości gramatycznych
i słownikowych oraz świadectw
pisanych i lite-rackich, m. in.
twórczości Adama Mickiewicza,
Władysława Syrokomli, Elizy
Orzeszkowej, Alek-sandra Fredry
i Wincentego Pola, który wprowadził do kultury polskiej termin
KRESY, pierwotnie odnoszące
się do strażnic wojskowych na
południowo-wschodnim pograniczu I RP, później woje-wództw
wschodnich II RP, a dziś polszczyzną kresową określa się polskie gwary wiejskie i miejskie na
obszarze Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Rumunii. Rzadziej
mówi się o kresach południowych, gdzie na pograniczu na pograniczu z językiem czeskim, słowackim i łemkowsko-rusińskim
ukształtowały się polskie gwary
południowego Śląska, Małopolski
i Podkarpacia, wykazujące pewne
cechy języków południowych sąsiadów.
Dlatego wolę posługiwać

się terminem pogranicza polszczyzny, tym bardziej, że słowo
KRESY u naszych wschodnich
sąsiadów może budzić uczucia
mieszane. Natomiast na zachodzie i północy ziem polskich w
czasach historycznych nie było
ani kresów, ani pograniczy polszczyzny z innymi językami słowiańskim lecz wyraźne granica z
niemczyzną. Ta ostatnia oddziaływała oczywiście w różny sposób (pewne cechy artykulacyjne,
kalki składniowe, zapożyczenia)
na dialekty Śląska, Wielkopolski,
Kaszub, Warmii i Mazur, ale nie
narusza to w niczym ich etniczne
polskiego charak-teru, a określanie niektórych z nich jako języki
regionalne z punktu widzenia systemu języka jest naukowym nieporozumieniem.
Artykuł ten stanowi podsumowanie i dopełnienie moich
zainteresowań polszczyzną wileńską, z którą posługiwałem się
latach dziecinnych spędzonych
nad jeziorem Narocz, ale po 1945
szybko zatraciłem jej cechy artykulacyjne i osobliwości leksykalne. W czasie studiów polonistycznych na WSP w Krakowie
napisałem w 1955 roku rozprawkę o języku «Ballad i romansów»
w stulecie śmierci Adama Mickie-

wicza (niedrukowaną). Po latach
przygotowałem z okazji jubileuszu profesora Jana Safarewicza
artykulik w „Z północno-wschodniej peryferii polszczyzny”(1974)
a później serię kilkudziesięciu
tekstów zebranych w tomie „Językowy obraz Wielkiego Księstwa Litewskie-go”(2010), a w
skróconej wersji w języku białoruskim (2014). Z okazji kontaktów koleżeńskich ze śp. doc.
Janem Zaleskim zainteresowałem
się językiem Aleksandra Fredry i
polszczyzną lwowska, a później
w pracy na WSP w Rzeszowie i
PWSZ w Sanoku językiem polskim na Ukrainie i Bukowinie
(dzięki ówczesnej studentce, dziś
prof. Helenie Krasowskiej). Natomiast gwarę sądecką i inne góralskie poznałem dzięki mojemu
profesorowi gimnazjalnemu Eugeniuszowi Pawłowskiemu. Mój
kontakt naukowy z dialektem śląskim rozpoczął się od kilku wycieczek dialektologicznych z doc.
Alfredem Zarębą do Starych Siołkowic koło Opola (1958), a potem
przez dorywczą pracą na Uni-wersytecie Śląskim. Z językiem
czeskim i słowackim zapoznałem
się w czasie studiów slawistycz-nych pod kierunkiem prof. Tadeusza Lehra-Spławińskiego i Fran-

ciszka Sławskiego.
Omówione tu j dawne
i współczesne świadectwa polskości na pograniczu wschodnim
i połu-dniowym nie wyczerpują
całości wchodzącej w rachubę
problematyki badawczej, zarówno od stronnym materiałowej,
jak i metodologicznej. Pominięte
zostały skupiska ludności polskiej
i ich mowa w Ka-zachstanie, na
Syberii oraz w Moskwie i Petersburgu (J. Karłowicz ok. 1890
/ 1984), mimo ze język polski na
terenie dawnej i dzisiejszej Rosji
oraz XIX-wieczna polszczyzna
w ustach Rosjan (M. Brze-zina
1997) przypomina polszczyznę
kresową. Włączone zostały natomiast do pograniczy polszczyzny
ukształtowane w kontakcie z językami litewskim, białoruskim i
ukraińskim gwary Suwalszczyzny, Pod-lasia oraz wschodniej
Lubelszczyzny i Rzeszowszyzny;
wykazują one wiele cech, choć
nie w takim nasileniu, polszczyzny kresowej. Pominięta została
charakterystyka
socjolingwistyczna, problem gwar mieszanych czy przemodelowanych, zjawisko przełączania kodów (red.
E. Smułkowa 2009-2011), czyli
polsko-białoruskiej(-rosyjskiej)
trasjanki na północny wschodzie

i polsko-ukraińskiego surżyka na
południowym wschodzie. Celem
mojego artykułu była bowiem tylko próba całościowego spojrzenia na całe językowe pogranicze
od najstarszych, nawet pośrednich, świadectw jej użycia poza
granicami Polski etnograficznej.
W tym miejscu chciałbym podziękować moim profesorom, kolegom i uczniom za liczne cenne
uwagi na ten temat, a szczególnie
profesorom Januszowi Riegerowi
o polszczyźnie południowo-kresowej (2017) oraz Jerzemu Sierociukowi za elektroniczną publikację tego tekstu w wydawnictwie
«Gwary Dziś».
A. POGRANICZE PÓŁNOCNO-WSCHODNIE
0. UWAGI WSTĘPNE
Naukowe badanie polszczyzny
na ziemiach Wielkiego Księstwa
Litewskiego rozpoczęli wywodzący się stąd uczeni – Jan Karłowicz (SGP „ustnie z Litwy”),
Halina Turska (1930; 1939 /
1982), Olgierd Chomiński (19281933 / 2010) i Józef Trypućko
(1955-1957). Po II wojnie mowę
przybyszów z różnych części Wileńszczyzny i Nowogródczyzny
udokumentował Alojzy Adam
Zdaniukiewicz (1957-1959 /
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1999), wydając monografię gwary rodzinnej wsi Łopatowszyczna
koło Rudomina (1972). Równolegle w Mińsku Vjačesłav Verenič z grupą współpracowników
rozpoczął badania terenowe polskich gwar w ZSRR (PG, 1973),
publikowane od 1982 przy współudziale Janusza Riegera w «Studiach nad Polszczyzną Kresową».
Równocześnie pracownicy Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie – Iryda Grek-Pabiswa, Irena
Maryniakowa i Elżbieta Smułkowa oraz ich współpracowniczki
z Polski (Halina Karaś, Anna
Zielińska, Małgorzata Ostrówka)
i Białorusi (Iryna Budźko, Olga
Guščeva, Helena
Kazanceva)
rozpoczęły dokumentację gwar
polskich na Białorusi, Litwie i
Łotwie. Poza Warszawą polszczyznę wileńską badały – Zofia Kurzowa, Monika Szpiczakowska,
Maria Teresa Lizisowa, Krzysztof
Tekielski (Kraków), Jolanta Mędelska, Zofia Sawaniewska-Mochowa, Marek Marszałek (Bydgoszcz), Tadeusz Lewaszkiewicz,
Alicja Pihan (Poznań), Katarzyna
Węgorowska (Zielona Góra),
Elżbieta Koniusz (Kielce). Na
wymienienie zasługują również
prace najmłodszego pokolenia
uczonych urodzonych na Litwie
i Białorusi – Miro-sława Dawlewicz, Barbara Dwilewicz, Kinga
Geben, Katarzyna Konczewska,
Krystyna
Rutkow-ska, Irena
Masojć, Henryka Sokołowska,
Krystyna Syrnicka i inni. Wspomnieć należy o odkryciach polskich wysp językowych na Litwie
przez zespół Valerija Čekmonasa z Wilna (Ireny AdamovičūtėČekmonienė, Laumy Grumadenė,
Marii Krupoves) oraz o socjolingwistycznych studiach Koji Morita z Japonii.
I. KALENDARIUM WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO (WKL)
1009 Misja i męczeństwo św.
Brunona z Kwerfurtu: „in cofinio
Rusciae et Lituae” («Roczniki
kwe-dlinburskie»). Bałtycka nazwa tego regionu Lietuva została
w epoce przedhistorycznej zapożyczona do języka staroruskiego
w formie Litъva z transpozycją
ie > i oraz ŭ > ъ, skąd dostała się
do języ-ka polskiego.
XII w. Wzmianka o Litwie w
«Słowie o pułku Igora»: „Dvina bołotomъ tečetъ, onymъ
groznymъ Połočanomъ podъ
klikomъ poga¬nyχъ (tj. Litwinów). Jedinъ že Izjasłavъ synъ
Vasilьkovъ pozvoni svoimi ostrymi meči o šełomy litovskija; pritrepa słavu dědu svojemu Vsesłavu, a samъ podъ črъl-enymi ščity
na krovavě travě pritrepanъ litovskimi meči” (225-230).
1.
1253 (?) Nowogródek,
„Mindowe dei gratia rex Lettowie
[...] nos fecit coronari in regem totius Lettowie” (Mindowe rex Lithowiae in litteris et testimoniis,
(ed.) Žlutka A., Miensci 2005, nr
2).
1279 ks. Bolesław II Płocki poślubił (córkę ks. Trojdena) Gaudemunda Lithuana. Ich
syn
Troydzen, Treyda, Troyde/inus
(1284-1341) nosił imię swojego dziadka i przekazał je z kolei
swojemu wnukowi Trojdenowi II
(1380 lub 1415-1427).
1323 Wilno, „Gedyminnne Dei
gratia Letphanorum Ruthenorum-que rex […] Volumus enim
episcopos, sacerdotes, religiosos
ordinis cuiuscunque colligere,
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praecipue de vestris, quibus iam
ereximus duas ecclesias in civitate nostra regia, dicta Vilna, et
aliam Novgardia, ad quas nobis
hoc anno quatuor fratrem scientes polonicum, semigallicum [tzn.
litewski] ac ruthenicum ordinetis, tales ut nunc sunt et fuerunt”
(Chartularium Lithuaniae res gestas magni ducis Gedyminne illustrans, [ed.] Rowell S. C., Vilnius
2003, nr 21).
1385 Krewo, „Nos Jagalo virtute Dei dux magnus Liwanorum Russiae-que dominus […]
promittit terras suas Litvaniae et
Russiae coronae regni Poloniae
perpetuo applicare” (AUPL, nr 1).
1569 Lublin, «Constitucie sejmu
koronnego lubelskiego, oboygá
narodu Polskiego i Litewskiego»
(druk).
1791 Warszawa, Zaręczenie wzajemne obojga narodów: „Ojczyźnie swej Rzeczypospolitej Polskiej[...] obydwoch narodow, tak
Korony Polskiej, jako i Wielkiego
Księstwa Litewskiego” (AUPL,
nr 177).
Określenie ‘wielkie księstwo’
pochodzi od tytułu władcy ‘wielki książę’, który został przeniesiony na Ruś Kijowską z Bizancjum
(μέγας βασιλεύς). Tytuł velikij
knjaź w stosunku księcia-seniora
rozpo-wszechnia się na przełomie XII / XIII na Rusi, skąd został przeniesiona na Litwę, której
władcy są określani w źródłach
z XIII-XIV w. jako, summus;
grosir, obirster; velikij, starejšij
magnus, supremus, a państwo terra Lethovia / Lithuania. Twórcą
państwa litewskiego był Mendog
(lit. Mindaugas), który w 1251
przyjął chrzest, a dwa lat później
koronował się na króla Litwy.
Tytuł Wielkiego Księcia pojawia
się w połowie XIV wieku w gramocie z 1351 Olgierda (Algirdas),
na którego pieczęci dokumencie
1366 pojawia się rycerz z mieczem – POGOŃ, herb WKL (A.
Naruszewicz, Teka nr 8: 245-7,
Biblioteka Czartoryskich w Krakowie); obszerniej: L. Bednarczuk (2010: 38-40, 100-108).
II. WSPÓLNOTA KOMUNIKATYWNA WKL
WKL miało przez cały czas swego istnienia charakter wieloetniczny. Obok Litwinów, którzy
stworzyli ten organizm państwowy i nadali mu swoją nazwę,
spotykamy tu również inne etnosy bałtyckie: zamieszkujących
obrzeża Wielkiego Księstwa Łotyszów i Prusów oraz resztki ludności jaćwie¬skiej, których możliwym śladem są tzw. „pogańskie
gwary z Narewu”. Na terytorium
WKL wyodrębnia się z dialektów
plemiennych Krywiczów, Dregowiczów i Radymiczów język
białoruski, ura¬stając tu do rangi
oficjalnego języka państwowego.
Rozpowszechniający się po unii
lubelskiej język polski kształtuje
na ziemiach WKL swą odmianę
północno-wschodnią, podniesioną do poziomu literackiego przez
Adama Mickiewicza i jego następców. Od początku XIV wieku z wybrzeży krymskich napływają tu tatarscy Muślimowie,
a pod koniec stulecia Karaimi
– wyznawcy religii mojżeszowej,
domniemani potomkowie Chazarów; a także prześladowani w
innych częściach Europy Żydzi
oraz Cyganie. Jeśli dodamy do
tego przybywającą do miast ludność niemiecką (przeważnie protestancką) i opuszczających od

końca XVII wieku państwo moskiewskie rosyjskich Staroobrzędowców; wreszcie rozsianych w
sąsiadujących Inflantach ugro-fińskich Estończyków i Liwów,
to nasunie się pytanie, jak wyglądała wzajemna komunikacja
tych wszystkich grup etnicznych
i jakie procesy językowe jej towarzyszyły. Nie ulega wątpliwości, że było tu rozpowszechnione
zjawisko dyglosji, a raczej poliglosji, czyli uży-wania różnych
rejestrów (ję¬zyków, dialektów)
w zależności od miejsca i sytuacji
komunikatywnej: urząd, świątynia, szkoła, rynek, dom. Wielojęzyczność mieszkańców tego
państwa (z wyjątkiem części wiejskiej ludności litewskiej i białoruskiej) wynikała z faktu, że każdy
czynny społecznie jego mieszkaniec musiał znać język urzędowy
(zachodnioruski, później polski),
a w przypadku mniejszych grup
etnicznych – język otoczenia
wiejskiego, niekiedy też język
religijny (łacina, cerkiewno-ruski, hebrajski, arabski) danej
społeczności. Wielojęzyczność ta
wytwarzała z jednej strony poczucie odręb-ności językowej (świadomość różnic), z drugiej zaś w
wyniku interferencji pro¬wadziła
do wzajemnego zbliżenia, którego rezultatem stała się wspólnota
komunikatywna Wielkiego Księstwa Litewskiego. Językowymi
przejawa¬mi tej wspólnoty były:
(1) wzajemne wielokierunkowe
zapożyczenia two¬rzące wprawdzie wąski (słownictwo państwowo-prawne, wojenne, handlo¬we, nazwy realiów), ale w
znacznej mierze wspólny zasób
leksykalny; (2) podobne systemy
nazewnicze oraz formanty imion
i na¬zwisk; (3) skonwencjonalizowane substytucje fonetyczne w
przejmowaniu apelatiwów, imion
wła-snych i nazw miejscowych
(w językach blisko spo¬krewnionych, jak polski i białoruski,
oparte na wspólnej etymo¬logii); (4) innowacje gramatyczne,
m. in. rozwój korelacji palatalności, zmiana barwy samogłosek
w zależności od akcentu, swoisty
kontur prozodyczny wypowiedzi,
modele derywacyjne, kalki składniowe i związki frazeologiczne.
III. JĘZYK LITEWSKI
Jak wspomniano wyżej, nazwa Litwy w jej słowiańskim brzmieniu
pojawia się 1009 roku, a nazwy
jej terytoriów plemiennych występują od XIII wieku. W opinii
H. Łowmiańskiego (1932 / 1985:
65-88) przedhistoryczna granica
między Żmudzią / Žemaitijà a Auksztotą / Aukšaitijà przebiegała
na wschód od Niewiaży. W skład
tej ostatniej wchodziły: Nalszczany / Nalšià na wschodzie (powiat
powilejski, później oszmiański),
Dziawołtwa / Déltuva – między
rzeką Świętą a Żejmianą i dalej na
wschód (pow. zawilejski, później
wiłkomierski i brasławski), Litwa / Lietuvà – w widłach Niemna i Wilii (z Trokami i Wilnem)
i stąd ta nazwa została rozszerzona na całe Wielkie Księstwo. Od
wschodu Litwa graniczyła z Rusią, która oddziaływała na nią pod
względem cywilizacyjnym, towarzyszyła temu ekspansja militarna i demo¬graficzna na ziemie
litewskie. Imię księcia Włodzimierza zapożyczone do litew-skiego valdýmieras oznaczało
‘władcę’, a herb – POGOŃ, wyobraża prawdo¬podobnie św. Jerzego, patrona Rusi. W XIII-XV

wiekach książęta litewscy (kunigáikščiai) podporządkowują sobie kolejne ruskie grody-księstwa
w walce z Tatarami: Mińsk (XII
w.), Grodno, Nowogródek, Pińsk
(XIII w.), Połock (1307), Witebsk (1318), Mścisław (1359),
Brjansk (1361), Kijów (1363),
Smoleńsk (1395).
Włączane do Wielkiego Księstwa Litewskiego kolejne ziemie
ruskie były prawosławnymi od
dawna i właśnie od nich rozpoczęła się chrystianizacja Litwy
etnicznej. Dowodzi tego najstarsza warstwa litewskiej terminologii kościelnej. Osadnictwo
ruskie ziem litewskich rozwija
się ze strony Połocka, Mińska z
Zasławiem, Turowa, Wołkowyska i Grodna (gdzie w XII wieku
istniały już dwie cerkwie). Z kolei rozpoczęte w XIII wieku litewskie zdobycze terytorialne na
Rusi doprowadziły do kolejnych
prób prawosławnej chrystianizacji Litwy za Mendoga i jego syna
Wojsiełka, który przyjął prawosławie. Świadectwem szerzenia
się prawosławia na dworze wielkoksiążęcym Olgierda w Wilnie
jest męczeństwo w 1347 roku
trzech jego dworzan „Joanna, Antonija, Eustafija. Litovskaja že im
imena Kruglec, Kumec, Nežiło
[...] Sii bjaχu ot města litovskogo”
(D. Baronas 2000: 268), co wskazuje na ich białoruskie pochodzenie. Onomastycznym tego świadectwem są prawosławne imiona
osadzanych na Rusi książąt litewskich oraz zachodnioruski (starobiałoruski) język dokumentów
Wielkiego Księstwa Litewskiego
(Ch. Stang 1935; 1939). Upoważnia to do wniosku, że chrystianizacja Litwy wyszła od strony
prawosławnej Rusi w XII-XIV
wieku, a bezpośrednim źródłem
zapożyczeń był etnolekt krywicki
języka starobiałoruskiego.
Język litewski prawie w całości rozwijał się na terytorium
Wielkiego Księstwa, na którego
podziały administracyjne nałożyły się główne izoglosy gwarowe,
a sąsiedztwo słowiańskie wzbogaciło słownic-two i przemodelowało strukturę gra¬matyczną.
Historyczna granica Żmudzi,
przebiegająca wzdłuż rzeki Szuszwy i Nie¬wiaży, oddziela dialekt
zachodnioauksztajcki, który wraz
z zachodniodzukowskim (w obu
zachowane e/aN ) obejmuje dawną dzielnicę Kiejstuta (późniejsze woje¬wództwo trockie) na
za-chód od linii Kiernów – Muśniki – Olkienniki, czyli Litwę
wła¬ściwą. Dzielnica Olgierda z
obszaru etnicznej Litwy obejmowała Dziawołtwę (później¬szy
pow. zawilejski: Wiłkomierz –
Brasław) oraz Nalszczany (powiat
powilejski, później oszmiański),
na których ukształtował się
dialekt
wschodniodzukowski
(zmiana e/aN > uN). Wschodnia
granica żywiołu litewskiego jest
od dawna przed¬miotem dociekań uczonych różnych specjalności (J. Ochmański 1981) i nie da
się oddzielić od problemu praojczyzny Bałtów, którą K. Būga
(1961, III: 728-742) umieszcza
na górnym Podnieprzu. Cofający się pod naporem wschodnich
Słowian (Krywiczów, Dregowiczów i Ra¬dymiczów) język
pra-wschodniobałtycki
musiał
przetrwać dłużej na zachód od
Bere¬zyny i północ od Prypeci.
Świadczy o tym duże zagęszczenie hydronimii i obecności
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toponimii bałtyckiej. Dzisiejsza granica języka litew-skiego
ukształtowała się między XVI
a połową XIX wieku skutkiem
wyniszczenia ludności przez woj-ny i klęski, a także jako wynik
polonizacji żywiołu litewskiego
w drugiej połowie XIX wieku.
Na dawnym obsza¬rze zachował
się łańcuch językowych wysp
dialektu dzukowskiego w trudno dostęp-nych zakolach Wilii i
Oszmianki (Gierwiaty), Niemna
i Berezynki (Łazduny), Gawii
i Żyżmy (Dziewieniszki) oraz
w okolicach Zdzięcioła dialekt
typu zachodnioauksztajcki bez
cech dzukowskich, może więc
przyniesiony tu przez osadników.
Granica zwartego litewskiego obszaru gwarowego w początku XX
wieku przebiegała na północny
zachód od Wilna. Ukształtowała się ona w XVII-XIX w., a jej
szczegółowy przebieg ustalił O.
Chomiński (1928-1933 / 2010).
IV. JĘZYK BIAŁORUSKI
Nazwa Białoruś nie została do
dziś przekonywająco objaśniona (O. Łatyszonek 2006: 17-70).
Wiadomo, że do XIX w. odnosiła się ona dawnych województw
witebskiego, połockiego i smoleń-skiego, czyli w przybliżeniu
obszaru, na którym ukształtował
się dialekt północno-wschodnio-białoruski. Natomiast województwo nowogródzkie i mińskie (a przynajmniej jego część
południową: Mozyrz – Rzeczyca)
oraz Grodzieńszczyznę nazywano Czarną Rusią. Jest to więc
obszar
południowo¬-zachodniego dialektu białoruskiego aż
po językową granicę z gwarami
ukraińskimi. Wspólną nazwą dla
całej dzisiejszej Białorusi, której językowy zasięg wyznacza w
przybliżeniu polityczna granica
WKL, był termin Ruś Litewska,
utrwalony w tytule dzieła M. Fedorowskiego «Lud Białoruski na
Rusi Litewskiej» (1897-1981).
Najstarszą, dającą się uchwycić warstwę językową Białorusi,
stanowi hydronimia ugro-fińskiego, nawiązująca do nazewnictwa
pojezierza
inflan¬cko-pskowskiego (Issa, Nemiga, Newel,
Świr). Nosi ona na sobie piętno
pośrednictwa języków bałtyckich
(formant -da, -el-), które tworzą
kolejną warstwę hydronimiczną
Białorusi terytoriów przyległych
(Pskowszczyzna, Górne Powołże
i Podnieprze, Pole-sie, Podlasie).
Zróżnicowanie arealne bałtyckiej
hydronimii Białorusi przemawia
za hipotezą, że tu właśnie pod
wpływem warunków geograficznych zaczęły się kształtować
różnice między plemionami zachodniobałtyckimi (część południowo-zachodnia), wschodniobałtyckimi (pojezierze północne)
a Bałtami dnieprzańskimi (południowy wschód), najwcześniej
zasymilowanymi przez Słowian.
Na pierwotne terytorium Bałtów wschodnich nawarstwili się
słowiańscy Krywicze, Bałtów
za-chodnich – Dregowicze, a
Bałtów dnieprzańskich – Radymicze. Tak więc podział na Białą i
Czarną Ruś oraz dialekty północno-wschodnie i południowo-zachodnie zdaje się odzwierciedlać
różnicę mię-dzy plemio¬nami
wschodnio- a zachodniobałtyckimi. Kolejne etapy slawizacji
można śledzić pośrednio poprzez
stopniowe zagęszczanie się na
północnym zachodzie elementów bałtyckich w onomastyce,
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słow¬nictwie i kulturze ludowej
Białorusi.
Najwcześniej żywioł słowiański opanował gór¬ne Podnieprze (po linię Berezyny) i
Polesie, gdzie nie zachowały
się bałtyc¬kie nazwy miejscowe, a hydronimy są stosunkowo
rzadkie. Kolejną rubież etno-językowo-kulturową wyznaczają nazwy miejscowe na -iszki,
rozpowszechnione na zachód od
linii: Brasław – Miadziołką – Naroczanka – Berezynka – Niemen
do ujścia Czarnej Hańczy (J. Safarewicz 1956). Jest to zarazem
wschodnia granica katolicyzmu,
który przyjmowali mieszkający
tu Litwini w XIV-XV wieku. Dopiero w czasach historycznych
żywioł
wschodniosłowiański
osiągnął stan dzisiejszy, a maksymalny zasięg penetracji języka
białoruskiego na północnym zachodzie wyznacza zasięg litewskiego dzukowania.
Naszkicowane wyżej przemiany etnojęzykowe nie miały,
jak się zdaje, charakteru wielkich migracji, lecz polegały raczej na stopniowej asymilacji na
przestrzeni długiego czasu – od
wspólnoty bałto-słowiańskiej (III tys. przed Ch.), po ekspansję
wschodnio słowiańską, trwającą
od połowy I tysiąclecia A.D. po
czasy nam współczesne. Powodem asymilacji Bałtów była nie
tylko przewaga ilościowa elementu słowiańskiego, lecz przede
wszystkim względy kulturowe, a
od XI w. także polityczne i religijne (J. Karskij 1907-1916).
Wydaje się, że odrębny etnos
i język białoruski wytworzył się
dzięki przynależności do Wielkiego Księstwa Litewskiego, którego polityczne granice określają
omal dokładnie zasięg etnograficznej Białorusi. Wskazuje na to
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rów¬nież dawna jej nazwa – Ruś
Litewska (jako przeciwieństwo
Rusi Mo-skiewskiej) oraz zachowane na peryferiach WKL egzonim Białorusinów – Litowcy, Litwiny, Litwaki.
V. PIŚMIENNICTWO POLSKIE
NA ZIEMIACH WKL
Najstarszym świadectwa znajomości języka polskiego na Litwie
jest wzmianka w «Kronice Ziemi
Pruskiej» Piotra Duisburga pod
rokiem 1290: unus ex eis, qui linguam sciret Polonicam, powtórzona przez M. Stryjkowskiego
(1582, I: 266): Litwin Nodam
polski język dobrze umiał. Kolejną informację o Polakach na
Litwie zawiera zacytowany wyżej
list Giedymina z 1323 r. do franciszkanów prowincji niemieckiej
o przysłanie do Wilna i Nowogródka kapłanów znających język
polski, ruski i litewski.
Polskie wyrazy regionalne
pojawiają się w dokumentach
ruskich i łacińskich na ziemiach
WKL od końca XIV wieku, a
dłuższe teksty w połowie XVI
wieku. Należą tu: «Metryka litewska» (od poł. XIV w.); «Akta
unii Polski z Litwą» (od 13851791); «Kodeks dyplomatyczny
Katedry i Diecezji Wi-leńskiej»
(od 1397); glosy polskie do
kazań Mikołaja z Sokolnik (ok.
1500); przekłady Statutów Litewskich («Kodeks Świdzińskiego» 1532, «Kodeks Olszewski»
1550); «Kronika Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmudzkiego»
(1550); Macieja Stryjkowskiego, «Kronika polska, litewska,
żmudzka
i wszystkiej Rusi»
(1582); «Akty cechów wileńskich» (1495-1759); dokumenty
lokalne i listy (m. in. Zygmunta
Augusta, Radziwiłłów i innych
dostojników litewskich).
Najstarszą drukowaną na zie-

miach WKL książką jest wydana
1522 w Wilnie «Małaja podorožnaja knižica» Franciszka Skoryny. W drugiej połowie stulecia
ukazują się tu wielkie dzieła literatury polskiej, nie związane jednak tematycznie ani językowo z Wielkim Księstwem:
«Biblia Brzeska» (Radziwiłłowska, 1563), «Biblia Nieświeska»
Szymona Budnego (1570-1572),
«Żywoty świętych» Piotra Skargi
(1579) oraz liczne utwory i tłumaczenia pisarzy urodzonych w
WKL zawierające regionalizmy.
W sumie w XVI wieku na ziemiach WKL ukazało blisko 150
polskojęzycznych druków, a w
stuleciach następych: XVII w.
¬– ok. 350, XVIII – ponad 1000
pozycji (M. Vasilevskaja 1985).
Liczne regionalizmy jezykowe
odkryto utworach kolejnych pokoleń urodzonych tu pisarzy.
XVII w. Akty, inwentarze, rewizje, dokumenty kościelne i kroniki miejskie (Mohylewa, Witebska).
XVIII w. Franciszek Bohomolec
(*1720 k. Witebska), Konstancja
Benisławska (*1747 k. Dyneburga),
Julian Ursyn Niemcewicz (*1758
Skoki k. Brześcia), Jan Chodźko
(*1777 Krzywicze k. Budsławia),
Jan Czeczot (*1796 Maluszyce k.
Nowogródka), Adam Mickiewicz
(*1798 Zaosie).
XIX w. Władysław Syrokomla (*1823 Smolków k. Słucka),
Eliza Orzeszkowa (*1841 Milkowszyzna k. Grodna), Józef
Weyssenhoff (*1860 Warszawa),
Maria Rodziewiczówna (*1863
Pieniuha k. Woł-kowyska), Florian Czarnyszewicz (*1895 Bobrujsk),Melchior
Wańkowicz
(*1892 Kałużyce k.Mińska).
XX w. Sergiusz Piasecki (*1901
Lachowicze), Józef Mackiewicz

(*1902 Petersburg), Czeslaw Miłosz (*1911 Szetejnie k. Kiejdan),
Stanisław Bielikowicz (1922
Mielegiany k. Święcian), Tadeusz
Konwicki (*1926 Nowa Wilejka),
Zbigniew Żakiewicz (*1933 Wilno), Aleksander Jurewicz (*1952
Lida).
VI. CECHY WSPÓLNE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSZCZYZNY
Północno-wschodnia polszczyzna kresowa kształtowała się i
różnicowała wraz z rozwojem
terytorialnym i zmianami administracyjnymi WKL a jego straty
terytorialne prowadziły po pewnym czasie do zaniku używanej
tam odmiany lokalnej (Smoleńsk,
Ryga XVII w.; Połock, Witebsk,
Mohylew XVIII-XIX w.; Mińsk,
Kojdanów, Bobrujsk – eksterminacja w latach 30-tych). Pozostałe
odmiany przetrwały uszczuplone
do dziś i są przedmiotem intensywnych badań terenowych.
Najwyraźniejsze różnice zachodzą miedzy nasyconą lituanizmami odmianą kowieńska (i częścią suwalskiej) a wileńską wraz
z grodzieńską i nowogródzką.
Jednak wszystkie łączą wspólne
cechy systemowe. Niektóre są
wspólne z polszczyzną południowokresową: redukcje wokalizmu
poza akcentem, model palatalności grup spółgłoskowych, zachowanie h, ł, wahanie u /  / v;
format -uk; nazwy osobowe na
--sz-ko i -n-ko; miejscowe na
-ow-szcz-yzna). Inne nawiązują do gwar Podlasia, Mazowsza
i Polski północnej: rozkład nosowości, brak rodzaju męsko-osobowego, nazwy osobowe na
-ko, miejscowe na -(n)ęta, słownictwo. Oto szkicowy przegląd
najważniejszych innowacji.
Fonetyka
1. Akcent: zestrojowy, zmorfolo-
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gizowana ruchomość, redukcje w
pozycjach nieakcentowanych.
2. Samogłoski: (a) zjawisko „(j)
a-kania”,rzadkiej „u/i-kania”;(b)
wahanie ó / o;(b) rozkład i zanik
nosowości.
3. Spółgłoski: (a) prepalatalne
s’, z’, c’, ’ (w miejsce ś, ź, ć, 
oraz sj, zj, cj, j ); (b) miękkie l
, zębowe ł; (c) opozycja h / χ ma
warianty miękkie h’ / χ’ ; (d) inna
repartycja palatalności grupach
spółgłoskowych; (e) upraszczanie geminat; (e) sandhi zdaniowe
typu białoruskiego u /  / v .
Morfologia
1. Słowotwórstwo: formanty apelatywne i onomastyczne, zapożyczone z litewskiego i białoruskiej
lub powstałe przez kontaminację.
2. Rzeczownik: (a) zmiany rodzaju, tendencja do zaniku neutrum;
brak odrębnych form męsko-osobowy; (b) inna repartycja końcówek; ujednolicony pl. nom. -i/-y.
3. Zaimek: (a) brak enklityk i
form z n- (c) dzierżawcze ich-nyj,
jej-ny; (d) formacje na -en, -y, -ci.
4. Czasownik: (a) 1. pl. -m; rzadziej -mi; (b) iterativa na -i/yw-ać; (c) mieszanie rodzajów i brak
końcówek ruchomych w czasie
przeszłym, (d) czas zaprzeszły
(e) pleonastyczne -by po że-by.
Składnia
1. Odmienna składnia przypadków i rekcja przyimków; częste
dla + genetivus; brak vocatiwu.
2. Kongruencja męskich form
czasownika w czasie przeszłym z
wszystkimi rzeczownikami.
3 Tendencja do elipsy copuli, 3.
os. jest z podmiotem w pluralis.
4. Konstrukcja dzierżawcza typu
(u) mnie jest.
5. Rozpowszechnienie konstrukcji z imiesłowowej w różnych
funkcjach (także czasu zaprzeszłego).

TEATR WIELKI WE LWOWIE
ARCYDZIEŁO ZYGMUNTA GORGOLEWSKIEGO
Dla KSI „Barwy Kresów” Aleksander Szumański
Zagapił się jeden z drugim na
pomnik króla Jana Sobieskiego
na Wałach Hetmańskich i nie
może się napatrzeć. Aż przenosząc wzrok z pomnika, zobaczył lwowski teatr u wylotu
Wałów w ramach alei drzew,
zwężającej się w perspektywie.
Idzie ku niemu. Im bliżej, tym
teatr ładniejszy. Coraz ładniejszy. Najpiękniejszy teatr w
Polsce. Wnętrze i rozwiązanie
przestrzeni imponuje jeszcze
bardziej. Po wysłanych marmurowych schodach wejście na
pierwsze piętro, gdzie cały front
teatru zajmuje foyer, miejsce
przechadzek w czasie antraktu,
bardziej tłumne niż w rzeczywistości, bo olbrzymie lustra
między kolumnami powielają
postacie.
Była to sala balowa wielkich
rautów i reprezentacyjnych balów. Niestety palić nie można
i choć zimno trzeba wyjść na
balkon, a warto stąd spojrzeć
na sznury świateł wzdłuż Hetmańskich Wałów i panoramę
wielkomiejską. We wspaniałym

amfiteatrze tylko złoto, biel i
purpura. Kolory nie rażą przesadą, lecz podnoszą dostojeństwo przybytku. Imponujący
żyrandol rzuca blaski na kurtynę: arcydzieło Siemiradzkiego. Na prawo loża prosceniowa
pierwszego piętra, ongiś cesarska. Siadywały w niej rody panujące, najwyżsi dygnitarze rakuscy i namiestnicy c.k. Galicji
i Lodomerii. W loży tej siedział
austriacki prezydent ministrów
hr. Kazimierz Badeni, gdy w
czasie przedstawienia operetki
aktor Myszkowski miał paść
przed cesarzem japońskim i zawołać: Mi-ka-do! Tymczasem
padł w kierunku loży premiera wołając: Ba-de-ni! Ukarali
go za to jednym dniem aresztu
z zamiana na grzywnę, którą z
ochotą zapłacił sam premier.
Doczekał się wreszcie Lwów, że
pojawił się w tej loży Naczelnik
Państwa, Pierwszy Marszałek
Polski Józef Piłsudski, który
znał tę scenę dawniej ze znacznie skromniejszych miejsc.
Potem zasiadali w tej loży póź-

niejsi Prezydenci Rzeczypospolitej, a na co dzień przedstawiciel Rządu, lwowski wojewoda.
Lewa loża prosceniowa gościła
prezydentów miasta, swoich jaśnie wielmożnych wybrańców
ze „Strzelnicy”.
Największą osobliwością teatru
był fryzjer teatralny pan Tomasz

Rzeszutko. Szara eminencja,
nieomal dyrektor teatru przez lat
dwadzieścia. Wtajemniczeni wiedzieli, że wywiera wpływ na obsadę, a nawet wybór sztuk. Z jego
zdaniem liczyli się wszyscy, bo
ludzi i kulisy znał świetnie. Uchodziło mu wiele, był szczerym entuzjastą lwowskiego teatru, spra-

wiedliwy w swej opinii nie ulegał
zakulisowym wpływom. Do największego rozkwitu doszedł teatr
za dyrektury Tadeusza Pawlikowskiego, który do teatru dokładał
i Ludwika Hellera, który umiał
połączyć sztukę z interesem i
wywiózł teatr lwowski daleko za
granicę, aż do samego Paryża i
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obcy ludzie gęby rozdziawiali z
podziwu. Na obu psioczono. Na
pierwszego ci, co się nie znali,
na drugiego ci, co na teatrze się
znali.
Przez lwowską scenę przesunęli się wszyscy giganci polskiej
sceny, nieraz długo gnieżdżąc się
we Lwowie. Od Modrzejewskiej,
Leszczyńskiego,
Kamińskiego
po Frenkla. Byli jednak artyści,
co na długo związali się z lwowską sceną, jak przezacna matrona
Anna Gostyńska, kapitalna „Pani
Dulska”, niezapomniany „Cyrano
de Bergerac”, Kościuszko i Fryderyk Wielki — Józef Chmieliński, wstrząsający odtwórca Ibsena
Karol Adwentowicz, uosobienie
kobiecości Irena Trapszo, zbyt
młodo zmarły amant Ludwik Wostrowski, arcykomik i tragik Ferdynand Feldman, zawsze czarny
charakter Józef Hierowski, piękna jak zjawisko Anna Zielińska,
doskonały Albin ze „Ślubów
panieńskich” popularny Jaś Nowacki i tylu, tylu innych. Choć
opuści Lwów Chmieliński na deski warszawskie czy Nowacki na
scenę krakowską, długo zostaną
w sercach lwowskich wielbicieli
teatru.
Odejdzie ze Lwowa wielka Wanda Siemaszkowa, zawsze natchniona i płomienna. Nie przygasł jej ani ósmy krzyżyk, ani
śmierć ukochanego syna Wojtka,
obrońcy lwowskiego dworca z
1918 roku, rotmistrza, który zginął na patrolu w kilka godzin po
zawieszeniu broni, zanim wiadomość o zaprzestaniu działań wojennych dotarła do ułanów.
Odejdzie na stałe ostatni z wielkiej dawnej szkoły Roman Żelazowski, prezenter poezji na scenie i w codziennym życiu, nieporównany „Otello” i Wojewoda z
„Mazepy”. Ale Lwów o nim nie
zapomni i ślepnącemu starcowi
zaofiaruje na własność dworek
we Lwowie.
Do tego gmachu niedaleko miał
się przeprowadzić dawny lwowski teatr, bo tylko z sąsiedniej
ulicy, z gmachu skarbkowskiego,
który własnym sumptem ufundował i układania każdej cegły
dopilnował pan Aleksander Skarbek.
Gdy wreszcie odeszli lwowscy
aktorzy do nowego, piękniejszego
gmachu, w skarbkowskim teatrze
odbywały się koncerty, Teatr był
jeden, więc na tej scenie gościła
również opera i operetka. Warto było posłuchać Mefista-Adama Didura, który głosem i grą
aktorską mógł ustępować tylko
Szaliapinowi i Bandrowskiemu
w „Pajacach” czy Mimi-Bohuss
Hellerowej..
Znawcy twierdzili, że operetkę
wiedeńską lepiej grali we Lwowie niż we Wiedniu i nie zamieniliby Heleny Miłowskiej na żadną
gwiazdę naddunajską.
Lwowski student dokazywał
cudów pomysłowości, by zdobyć pieniądze na bilet teatralny.
Gotów był nawet sprzedać serię
znaczków Jamajki z wodospadem, z której był tak dumny, by
zobaczyć po raz trzeci „Kordiana”. Wprawniejsi umieli na gapę

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA
przedostać się na galerię po dziewięć razy w tygodniu, bo w soboty i niedziele odbywały się przedstawienia popołudniowe. Chełpili
się tym, że potrafili zmylić czujność biletera i baczne oko kontrolującego pana Ringlera. Nie
wiedzieli o tym, że nie zmylili nikogo, że tylko przymykano oczy,
że otwierało furtkę do czarów
baśni scenicznej dobre lwowskie
serce biletera, który chętnie dał
się nabrać i sam się rozgrzeszał w
swym sumieniu z nieścisłego wykonywania swych obowiązków.
Kochali lwowiacy twój teatr i
chodzili jak mogli najczęściej, łamiąc bez skrupułów prawo szpery. Co było związane z teatrem
obchodziło wszystkich. Od tego
smarkacza wymyślającego najdowcipniejsze fortele, by bez biletu
dostać się na galerię, co w „Bezgrzesznych latach” tak pięknie
opisuje osobisty uczestnik tych
wypraw Kornel Makuszyński, aż
po staruszka emeryta, pamiętającego jeszcze pana hrabiego Aleksandra Fredrę z ul. Chorążczyzny.
Teatr był chlebem powszednim,
lecz wybranie się do teatru było
zawsze uroczystością, dłużej niż
w innym mieście komentowaną.
Do teatru trzeba się było wystroić
najodświętniej. „Dzisiaj idziemy
do teatru” więc i radosny kłopot
dla gospodyni. I fryzjer konieczny i trzeba przyspieszyć kolację
i zostawić coś w „bratrurze” na
„po teatrze”. Z teatru przynoszono programy teatralne i składano
je pieczołowicie, bo w nich dużo
ciekawych rzeczy przeczytać
można, a przede wszystkim zawierają fotografie tak dobrze znanych i bliskich sercu aktorów.
Wejdźmy i my do teatru. Usiądźmy cichutko na czerwonym,
pluszowym fotelu. Światła przyćmiono. Muzyka stroi instrumenty. Za chwilę popłynie na
widownię uwertura z „Halki”.
Przymknijmy oczy i pomyślmy..
Czy to możliwe? Czy obecna rzeczywistość to może tylko koszmarny sen?
Teatr zachwyca swą piękną architekturą charakterystyczną dla
okresu końca XIX w. , nawiązującą do dzieł włoskiego renesansu. Polakom przypomina ponadto
znakomite inscenizacje, wielkich
aktorów i wybitnych reżyserów,
którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii polskiego teatru.
W miejscu obecnego budynku
stał niegdyś pałac Gołuchowskich, sąsiadujący od wschodu
z okazałym gmachem fundacji
Skarkowskiej, mieszczącej m.in.
także zasłużoną dla kultury narodowej scenę.
Ponieważ okres zastrzeżony aktem fundacyjnym hr. Fryderyka
Skarbka dla utrzymania teatru w
gmachu fundacji dobiegał końca,
w 1896 roku Rada Królewskiego
Stołecznego m. Lwowa podjęła
uchwałę o budowie nowego teatru Wielkiego (i kilku innych
obiektów publicznych), odpowiadającego randze miasta i ambicjom jego mieszkańców.
Rozpisano też ogromną, jak na
owe czasy pożyczkę, sięgającą
10 mln zł. z której ponad 1 mln zł

przeznaczono na budowę teatru.
Opracowanie projektu architektonicznego i nadzór inwestorski nad
budową powierzono Zygmuntowi
Gorgolewskiemu, ówczesnemu
dyrektorowi Państwowej Szkoły
Przemysłowej i radcy rządowemu.
Prace budowlane rozpoczęte w
1897 roku zakończono w 1900
r. W ich wyniku powstał jeden z
najwspanialszych gmachów teatralno-operowych w Europie,
mogący konkurować z podobnymi we Wiedniu, Monachium czy
Paryżu.
Uwagę widza przykuwa południowa, główna fasada gmachu,
silnie rozczłonkowana i bogato
dekorowana, zwieńczona brązowymi, uskrzydlonymi postaciami
Geniusza (środkowa, ze złoconą,
w łuk wygiętą gałązką palmową),
Dramatu (z lewej) i Muzyki (z
prawej).
Elewację parteru zdobi rustyka, a do wnętrza prowadzi troje
dębowych drzwi dwumetrowej
szerokości, których główne portale tworzą kolumny z doryckimi kapitelami, podtrzymującymi
tryglifowy fryz dorycki. Wyżej,
ponad gzymsem oddzielającym
parter od pierwszego piętra, piękna loggia, w której półkoliście
zakończone trzy okna wsparte na
potrójnych kolumnach z jońskimi
kapitelami. Nad łukami okiennymi, kute w kamieniu przez Wójcika alegoryczne postacie. Po obu
stronach loggi, w niszach dwie
kamienne rzeźby niewiast symbolizujące: Tragedię (z mieczem
w ręku) dłuta Antoniego Popiela
i Komedię (z maską) dłuta Tadeusza Barącza. Rząd kolumn o
kapitelach kompozytowych podtrzymuje architraw, nad którym
wsparty na konsolach gzyms
wieńczący kondygnację i piękna
attyka ozdobiona tarczami herbowymi i posągami dwunastu muz.
Apollina z orszakiem muz można też dostrzec na dwóch reliefach umieszczonych na cokołach
uskrzydlonych posągów Dramatu
i Muzyki.
Odsuniety nieco w głąb naczółek dwuspadowego dachu zdobi
koryncki tympanom (około 20 m
dług. i 4,2 m wys.), który wypełniają piękne, nadnaturalnej wiel-

kości, alegoryczne rzeźby dłuta
Antoniego Popiela. Wyobrażają
one swoiste przesłanie sztuki scenicznej, ową „lekcję życia”, której młodemu chłopcu udziela siedzący na sfinksie starzec. Wesołe
strony życia (po prawej) wyrażają
tańcząca para, bachanalia i oswojona pantera jako symbol kultury,
łagodzącej dziką naturę. Lewa
strona wyraża ludzkie dramaty:
porwanie i uwiedzenie dziewicy,
śmieć na polu bitwy (umierający
żołnierz i opłakująca go niewiasta). Orzeł, tarcza i miecz symbolizują cnoty męstwa i ofiary życia
za Ojczyznę.
Całość budowli wieńczy kryta
miedzianą blachą kopuła z latarnią i masztem flagowym.
Równie, a może jeszcze bardziej
interesujące jest bogato dekorowane wnętrze teatru: przedsionek, westybul i klatka schodowa
prowadząca do parteru, lóż parterowych oraz lóż I, II i III piętra.
Nad wejściem do parteru umieszczono rzeźby dłuta Piotra Wójtowicza, przedstawiające Tragedię
i Komedię. Tu także wspaniałe
stiuki i sztukaterie, a także medaliony pierwotnie przedstawiające
J.Niemcewicza,
F.Bohomolca,
F.Zabłockiego, A.Fredry, J.Korzeniowskiego, J.N.Kamińskiego
i W.Bogusławskiego. Fryz z malowanych na płótnie kamei i płaskorzeźb (E.Pietsch) przedstawiał
herby Polski oraz alegorie dramatu, radości i smutków.
Nad wejściem do amfiteatru obraz
Rybkowskiego, przedstawiający
emblematy mieszczaństwa lwowskiego. Inne obrazy: Wiosna, Jesień i Zima A. Popiela; Ziemiaństwo Z. Rozwadowskiego, Lato i
Rycerstwo Rybkowskiego. Obok
wejścia Muzyka Nowożytna Kotowskiego, a naprzeciwko Muzyka Antyczna W. Krycińskiego.
Podobnie bogato dekorowane jest
foyer I pietra, gdzie uwagę zwracają Cztery Pory Roku M. Harasymowicza oraz alegorie Europy,
Azji, Afryki i Ameryki, a także
alegoryczne rzeźby P. Wójtowicza Miłóość, Zazrość, Pycha i
Macierzyństwo. W niszach znajdowały się niegdyś popiersia F.
Chopina, S. Moniuszki, J. Elsnera
i K. Kurpińskiego. Strop salonu
zdobią plafony malowane przez
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S. Dębickiego: w środkowym
alegoria z Poezji, w zachodnim
Taniec, we wschodnim Muzyka.
Nadto alegorie Miłości, Nienawiści, Sprawiedliwości i Mądrości oraz scena z Balladyny Słowackiego.
Pełen przepychu jest także wystrój amfiteatru. Dekoracja rzeźbiarska, sztukaterie i malowidła
są dziełem M. Harasymowicza,
P. Wojtowicza, E. Podgórskiego
i J. Giovanettiego, którym pomagali uczniowie lwowskiej Szkoły
Przemysłowej. Uwagę przykuwa
grupa Geniusza i Anioła wieńczących herb Lwowa (P. Wojtowicz)
pośrodku górnej ramy proscenium; plafon nad sceną przedstawia Chwałę Polski; inne malowidła alegoryczne wyobrażają
m.in. Grację, Muzykę, Taniec,
Niewinność, Iluzję, Prawdę i in.,
także portrety sławnych aktorek i
aktorów.
TEKST AKTU PAMIĄTKOWEGO SPISANEGO PRZY
OTWARCIU TEATRU MIEJSKIEGO
W imię Boże!
Działo się w król. stoł. mieście
Lwowie we czwartek w południe czwartego października
roku Pańskiego tysiąc dziewięćsetnego, kiedy na stolicy Apostolskiej
zasiadał Jego Świątobliwość
Papież Leon XIII; panował rok
pięćdziesiąty drugi Najjaśniejszy Cesarz Austrii i Król Galicji
Franciszek Józef I; rządy kraju spoczywały w ręku ces. król.
Namiestnika Jego Ekscelencji
Leona hr. Pinińskiego; Marszałkiem kraju
był Jego Ekscelencja Stanisław
hr.Badeni; Arcybiskupem metropolitą obrządku ormiańsko katolickiego był Jego Ekscelencja ks.Isaak Issakowicz; Stolice
arcybiskupów lwowskich obrządku rzymsko - katolickiego i
grecko - katolickiego były osierocone po śmierci Ich Ekscelancji arcybiskupów metropolitów:
ks. Seweryna Morawskiego i
Juliana Kuiłowskiego, a rządy
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miasta sprawował Jaśnie Wielmożny
Prezydent miasta Dr Godzimir
Małachowski.
Podpisani i obecni przy dzisiejszej uroczystości stwierdzamy
tym aktem, że gmach nowego
teatru miejskiego, pod który
założono kamień węgielny 30
kwietnia 1898 roku, z pomocą
Bożą szczęśliwie ukończony został według planów, rysunków
i pod wyłącznym artystyczno-technicznym kierownictwem
architekta Zygmunta Gorgolewskiego,
Wielkopolanina,
c.k. radcy Rządu i dyrektora
lwowskiej państwowej szkoły
przemysłowej, który w sposób
uroczysty wręczył dziś klucze
budynku Jaśnie Wielmożnemu
Prezydentowi miasta, a tenże
imieniem Gminy nową budowę
wraz z wszystkimi jej pomocniczymi zakładami wobec licznie
zgromadzonych Dostojników
państwa, kraju i miasta, wobec przedstawicieli wszystkich
dzielnic naszej nieszczęśliwej
Ojczyzny i w obecności drogich
nam gości ze Śląska i z Czech,
oddał na użytek publiczny, jako
przybytek poświęcony polskiej
narodowej sztuce.
Ku wiecznej rzeczy pamięci zapisuje się zarazem, że koszta i
urządzenia wraz z budynkiem
pomocniczym wyniosły około półtrzecia miliona koron, z
których sześćset tysięcy koron
pokrył kraj, a resztę wyłożyło miasto, nie licząc wartości
gruntu miejskiego.
Roboty budowlane wykonali
przeważnie miejscowi lwowscy
artyści, przemysłowcy i rękodzielnicy, firmom zaś zakrajowym powierzyła Rada miasta

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA
tylko takie nieliczne roboty,
do których brak u nas jeszcze
przemysłu tego rodzaju.
W szczególności uskutecznili roboty: ziemne, betonowe, murarskie i kamieniarskie Spółka Jan
Lewiński i Józef Sosnowski; ciesielskie Zygmunt Krykiewicz;
konstrukcję żelazną wraz z całą
maszynerią sceniczną „Pierwsze Galicyjskie Towarzystwo
Akcyjne Budowy Wagonów i
Maszyn (dawniej Kazimierz
Lipiński) w Sanoku”; Ślusarskie Edmund Gottlieb i Józef
Swoboda; blacharskie Henryk
Bogdanowicz; rzeźbiarskie i
sztukatorskie wewnątrz budynku prof. Piotr Harasimowicz,
zewnętrzne Edmund Pliszewski; stolarskie bracia Wczelacy; meblowe Tadeusz Prugar
i Karol Hornung; szklarskie
firma Kupfer i Glaser; lakiernicze firma Preidl i Koczorowski; asfaltowe Stefan Szeliga
- Łyszkiewicz; wodociągowe
Władysław Niemększa, inżynier
cywilny we Lwowie; ogrzewanie i wentylację firma Johannes
Haag z Wiednia w spółce z Władysławem Niemekszą; oświetlenie elektryczne i gromochrony
urządziła firma Siemens i Halske z Wiednia; rozety wentylacyjne i drążki do dywanów
Jakubowski i Jarra z Krakowa;
roboty artystyczno-malarskie i
pozłotnicze Stanisław Jasieński
i Jan Dull; posadzkowe Zuliani
Giovani i syn, Lewiński i Spółka; sztuczne marmury firma
Detom z Wiednia; schodów i
marmurów dostarczyła firma
Fritz Zeller (dawniej „Unionbaugesellschaft”) we Wiedniu
przez Złotnickiego ze Lwowa,
a osadził je Henryk Perier;

materii do obić i zasłon, chodników i dywanów dostarczyła
filia lwowska firmy Filip Haas
z Wiednia; świeczników firma Karol Oswald i Spółka we
Wiedniu, zastąpiona przez firmę lwowską „Perkun”; roboty
tapicerskie wykonał Klemens
Steihaus, Jan Tkacz, Wojciech
Frukauf i Tytus Turkowski;
tabliczki napisowe i numerowe
Schapira Jakub.
Rzeźby figuralne wykonali artyści-rzeźbiarze: Barącz Tadeusz, Bełtowski Juliusz, Markowski Julian, Popiel Antoni,
Wiśniowiecki Tadeusz, Wojtowicz Piotr i Wójcik Stanisław.
Szkiców do obrazów dostarczyli
artyści-malarze: Popiel Tadeusz
w klatce schodowej, Rejchan
Stanisław w sali widzów, Dębicki Stanisław, Kaczór-Batowski Stanisław i Harasimowicz
Marceli w foyer i wykonali je
przy pomocy artystów malarzy:
Augustynowicza Aleksandra,
Kohlera Ludwika, Krycińskiego Walerego, Kuhna Henryka,
Pietscha Edwarda, Rozwadowskiego Zygmunta, Rybkowskiego Tadeusza i Zubera Juliana.
Główną kurtynę malował znakomity artysta-malarz Henryk
Siemiradzki w Rzymie, dekoracje zaś sceniczne Stanisław
Jasieński. Figury z kutej blachy miedzianej, zdobiące szczyt
tympanonu głównego i dwa
tympanony przy kopule, tudzież dwie takie same figury na
bocznych pilonach frontowych
wykonała firma wiedeńska Beschornera według modeli artystów-rzeźbiarzy Wojtowicza
Piotra i Podgórskiego Edwarda.
Nadzór nad kierownictwem
budowy gmachu teatralnego

wykonywał nowo wybrany w
r.1899 „Komitet budowy teatru”, w skład którego weszli:
dr Małachowski Godzimir,
prezydent miasta, jako przewodniczący; Michalski Michał,
I wiceprezydent miasta; Ciuchciński Stanisław, II wiceprezydent miasta; członkowie rady
miejskiej: Dzieślewski Roman,
profesor politechniki; Gołąb
Andrzej, budowniczy; Janowski Józef, architekt; dr Lilien
Edward, adwokat; dr Mariański Aleksander, adwokat;
Pawlewski Bronisław, profesor
politechniki; Rawski Wincenty, architekt; dr Rydygier Ludwik, profesor uniwersytetu;
dr Strojnowski Edward, lekarz;
następnie: Gorgolewski Zygmunt, artystyczno-techniczny
kierownik budowy; Hochberger Juliusz, dyrektor miejskiego
urzędu budowniczego; Ostrowski Bolesław, radca Magistratu;
Czerny-Schwarzenberg Maciej,
inżynier miejski jako inspicjent
budowy. Nadto jako delegaci
Wydziału Krajowego: Romanowicz Tadeusz, b.członek Wydziału i Łoziński Władysław,
właściciel dóbr. Sekretarzem
komitetu był dr Lemiszewski
Michał, koncepista Magistratu.
W skład komisji dla spraw artystycznych wchodzili: dr Małachowski Godzimir, prezydent
miasta, jako przewodniczący;
Michalski Michał, I wiceprezydent miasta; Ciuchciński Stanisław, II wiceprezydent miasta;
członkowie Rady miejskiej:
dr Ciesielski Teofil, profesor
uniwersytetu; dr Ćwikliński
Ludwik, profesor uniwersytetu; Drexler Ignacy, kupiec; dr
Dulęba Władysław, adwokat;
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Getritz Aleksander, introligator; Grabiński Wacław, zegarmistrz; Ihnatowicz Jan, magister farmacji i kupiec; dr Lilien Edward, adwokat; Rawer
Karol, dyrektor gimnazjum;
Rawski Wincenty, architekt;
Thullie Maksymilian, profesor
politechniki; dr Weigel Józef,
lekarz; Strzelbicki Zahajło Kazimierz, starszy radca Magistratu. Sekretarzem komisji był
Kwiatkowski Józef, konceptowy komisarz Magistratu.
Niniejszy
akt
dokonanego
ukończenia i otwarcia teatru
miejskiego, którego pierwsze
artystyczne kierownictwo spoczęło z uchwały Rady miejskiej
w rękach Tadeusza Pawlikowskiego, b. dyrektora teatru
miejskiego w Krakowie, niech
będzie świadectwem dla potomnych, że jeżeli Gmina nie
szczędziła znacznych ofiar dla
tego gmachu, uczyniła to dlatego, że nie szczędziła znacznych
ofiar dla tego gmachu, uczyniła
to dlatego, że w naszym położeniu politycznym uważała teatr
nie tylko za miejsce szlachetnej
rozrywki, ale także jako ważną
twierdzę narodowej myśli.
Oby więc Najwyższy, spełniając
życzenia wypowiedziane przy
założeniu kamienia węgielnego,
raczył uczynić ten gmach prawdziwym zniczem sztuki polskiej
i oby w nim i z niego brzmiała
zawsze nasza droga mowa ojczysta na pożytek Miasta, Narodu i wiekopomną sławę Imienia
Polskiego!
Czy potrzebny jest jakikolwiek
komentarz, wszystko w tym
pięknym akcie zostało wyraźnie
powiedziane. Można by to tylko
uzupełnić kilkoma zdaniami z
przemówienia Tadeusza Pawlikowskiego: „Przyszedłem tu...
pracować dla sztuki w ogóle, dla
sztuki polskiej w szczególności!
Świadomy jestem w całej pełni
znaczenia jakie ma sztuka dla
naszego narodu. Miasto Lwów
ofiarnością swoją na zbudowanie tego gmachu dowiodło, że
rozumie ze swobody autonomicznej wynikające, a daleko poza
rogatki miasta i poza granice tej
monarchii sięgające, obowiązki.
Toteż jeżeli ambicją moją będzie,
aby obecnie scena lwowska była
najlepszą narodową sceną, to
pragnę tego nie tylko dla Lwowa.... ale niemniej drogim mi
będzie odbłysk pracy mojej w
Krakowie, w Poznaniu, a nade
wszystko w Warszawie.....Sztuka
ma oprócz innych i zadania socjalne. Dla spełnienia tych zadań winna się demokratyzować.
Ale demokratyzacja może być
dwojaka: obniżenie tego, co wysokie, albo podnoszenie tego, co
niskie. Ta druga demokracja jest
w tradycji polskiej, ona znalazła
też wyraz w Konstytucji 3 Maja.”
Źródła:
http://www.lwow.home.pl/teatrwielki.html

/ Teatr Wielki we Lwowie, fasada. Źródło Wikipedia
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Marsz Pamięci w 75. rocznicę ludobójstwa (2018)
Zgłoszenia grup Kresowych wysyłamy do:

Aleksander Szycht lwowianin@wp.pl
Zgłoszenia grup patriotycznych wysyłamy do:
Maciej Rafał Białkowski wolyn11lipca@wp.pl
Zgłoszenia Grup Rekonstrukcji Historycznej wysyłamy do:
Bartłomiej Jaworski wolyn11lipcagrh@gmail.com
Zgłoszenia na Wieczornicę wysyłamy do:
Andrzej Łukawski andrzej.lukawski@btx.pl
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