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LUDOBÓJSTWO DOKONANE PRZEZ NACJONALISTÓW
UKRAIŃSKICH NA LUDNOŚCI POLSKIEJ WOŁYNIA
(1939-1945)

Województwo wołyńskie, zwane w skrócie Wołyniem, było
drugim co do wielkości województwem II Rzeczpospolitej
Polskiej, w którym najliczniejszą grupą narodowościową byli
Ukraińcy, stanowiąc 68% ogółu mieszkańców (1418,3 tys.).
Polacy byli tam drugą co do wielkości grupą, ale nieliczną -16,6%
(346,6 tys.). Mieszkali głównie na wsi w rozproszeniu wśród
ludności ukraińskiej, czysto polskich osiedli było niewiele.
Większe skupiska Polaków występowały w miastach (27,5%
ogółu mieszkańców), ale równieŜ będąc w mniejszości w
stosunku do innych narodowości. Oprócz Ukraińców i Polaków
na Wołyniu Ŝyły jeszcze trzy znaczniejsze grupy
narodowościowe: śydzi (209,9 tys.), Niemcy (46,9 tys.) i Czesi
(30,9 tys.).
Po napaści na Polskę we wrześniu 1939 Niemiec i Związku
Sowieckiego, Wołyń znalazł się pod okupacją sowiecką od 17
września 1939 prawie do końca czerwca 1941, tj. do agresji
niemieckiej na ZSRS, po której nastąpił okres okupacji
niemieckiej. W styczniu 1944 Armia Czerwona rozpoczęła
opanowywanie
Wołynia,
wypierając
stopniowo
w
kilkumiesięcznych walkach Niemców.
Za przesuwającym się frontem niemiecko-sowieckim na
„wyzwolone” tereny wkraczały wojska NKWD i zaprowadzały
sowiecki terror. Okres ten był nazywany przez ludność polską
Wołynia drugą okupacją sowiecką. 16 sierpnia 1945 Tymczasowy
Rząd Jedności Narodowej podpisał z rządem sowieckim „umowę
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graniczną”, ratyfikowaną w 1946 r., w wyniku czego Wołyń
został formalnie włączony do ZSRR.
Będący w mniejszości Polacy wołyńscy, mimo odcięcia
okupacyjnymi granicami od reszty Polski, w której Ŝywioł polski
dominował, a więc warunki do pracy podziemnej były tam
nieporównanie lepsze, od samego początku wojny nie
rezygnowali z niepodległości państwa polskiego. Najbardziej
aktywne i patriotyczne jednostki juŜ od września 1939 były
zaangaŜowane w tworzenie organizacji konspiracyjnych. RóŜne
grupy konspiracyjne powstawały samorzutnie i z czasem, po
przybyciu emisariuszy z Polski centralnej i Lwowa, zostały
włączone do SłuŜby Zwycięstwu Polski - Związku Walki
Zbrojnej. Podczas pierwszej okupacji sowieckiej na Wołyniu
istniała wyłącznie konspiracja wojskowa. Organizacja ta dość
szybko i skutecznie została rozgromiona przez władze sowieckie.
Prawie wszyscy członkowie podziemia, począwszy od marca kwietnia 1940 zostali aresztowani przez NKWD i następnie bądź
rozstrzelani, bądź wywiezieni do łagrów w głąb Związku
Sowieckiego. Tylko nieliczni ocaleli i pozostali na Wołyniu.
Zatem po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej trzeba było
konspirację na Wołyniu mozolnie odbudowywać od podstaw.
Zadanie to było tym trudniejsze, Ŝe mniejszość polska na Wołyniu
podczas pierwszej okupacji sowieckiej została pozbawiona
najwartościowszego pod względem zdolności organizacyjnych i
aktywności społecznej elementu w wyniku masowych deportacji
oraz aresztowań kończących się albo zsyłką, albo egzekucją.
Trzeba przy tym zaznaczyć, Ŝe od początku wojny ujawniło
się, Ŝe ludność polska jest naraŜona nie tylko na represje
okupanta, ale takŜe ma miejscowego czynnego wroga, tj. część
społeczności ukraińskiej, zarówno mocno zaangaŜowanych
komunistów, jak i nacjonalistów, którzy podczas okupacji
sowieckiej przyczyniali się do aresztowań i sporządzenia spisów
osób do deportacji. Ten czynnik dodatkowo utrudniał
prowadzenie działalności konspiracyjnej.
ChociaŜ od czerwca 1941 całość ziem II Rzeczypospolitej
znalazła się pod panowaniem niemieckim, to w dalszym ciągu
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Wołyń był oddzielony od Macierzy pilnie strzeŜoną granicą,
wchodząc w skład Reichkommissariatu Ukrainę, w obrębie
którego stanowił jeden z sześciu okręgów generalnych
(Generalbezirk Volhynien und Podolien). Odseparowanie
Wołynia od pozostałych przedwojennych województw wprawdzie
utrudniało pracę podziemną, lecz w porównaniu z okupacją
sowiecką utrzymywanie kontaktów z konspiracyjnymi strukturami
w tzw. Generalnym Gubernatorstwie było znacznie łatwiejsze.
Najwcześniej, bo tuŜ po agresji Rzeszy na ZSRS, latem
1941r., zaczęły spontanicznie powstawać zręby konspiracji
wojskowej. Na Wołyń przybywali wysłannicy ZWZ, a takŜe
innych organizacji konspiracyjnych w celu rozwinięcia pracy
organizacyjnej. Od początku antyniemiecka konspiracja była
naraŜona na represje z dwu stron: okupanta oraz nacjonalistów
ukraińskich, posługujących się będącą na usługach Niemców
policją ukraińską oraz podejmujących działania samodzielne.
JednakŜe, pomimo odczuwanej coraz mocniej wrogości ze
strony Ukraińców, Polacy angaŜowali się w konspirację z myślą o
walce z Niemcami. Powstające głównie w miastach grupy
konspiracyjne zostały podporządkowane ZWZ. W 1942 r. w
wyniku pracy organizacyjnej kadry oficerskiej przysłanej ze
Lwowa i Warszawy został utworzony Okręg AK Wołyń, najpierw
wchodzący w skład Obszaru Nr III Lwów, a od sierpnia 1942
podległy bezpośrednio Komendzie Głównej AK.
Stopień zorganizowania konspiracji był jednakŜe jeszcze
niezadowalający. Dopiero w 1943 r. organizacja miała
skompletowane prawie wszystkie ogniwa i szczeble, ale nie
dysponowała pokaźną liczbą ludzi i miała powaŜne braki w
uzbrojeniu.
Zadania dla Okręgu AK Wołyń zostały sformułowane przez
Komendę Główną AK juŜ w 1942 r., a w miarę rozwoju sytuacji
w ciągu 1943 r. i w pierwszych miesiącach 1944 r. sposób ich
realizacji w szczegółach był korygowany. Okręg Wołyń miał
przygotować oddziały bojowe, które miały wziąć udział w
dywersyjnej osłonie powszechnego powstania przeciw Niemcom
na terenie Generalnego Gubernatorstwa, przewidywanego na
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moment widocznej i pewnej juŜ klęski Niemiec, a jednocześnie
zademonstrować wobec wkraczających Sowietów prawo do ziem
wschodnich i wystąpić w roli gospodarza. Liczono się, Ŝe będzie
to równocześnie okazja do wystąpienia z bronią Ukraińców i
powtórzeniem zaciekłych walk o Małopolskę Wschodnią (i
Wołyń) z lat 1918-1919.
Równolegle do konspiracji wojskowej od jesieni 1941 r.
zawiązywana była siatka konspiracji cywilnej, z której w 1942 r.
powstała tajna administracja cywilna pod nazwą Wołyńska
Okręgowa Delegatura Rządu RP (odpowiednik władz
wojewódzkich), której podlegały Powiatowe Delegatury Rządu
(władze powiatowe). Szczytowy okres organizacji tajnych
polskich władz cywilnych na Wołyniu przypadał na rok 1943,
przy słabszych efektach działalności niŜ w przypadku konspiracji
wojskowej. Wprawdzie główną troską WODR było stworzenie
systemu bezpieczeństwa dla zagroŜonej ze strony nacjonalistów
ukraińskich i okupanta polskiej ludności, jednakŜe wobec braku
sprawnych kadr, broni i rozproszenia elementu polskiego wśród
ludności ukraińskiej realizacja tego zadania nie była
zadowalająca.
Cywilna i wojskowa konspiracja polska na Wołyniu,
nastawiona wyłącznie na przygotowanie społeczeństwa do walki z
Niemcami i na odtworzenie państwowości polskiej po
zwycięstwie, mimo świadomości nieprzyjaznego stosunku
Ukraińców do Polski, nie spodziewała się, Ŝe w 1943 r. będzie
miała dodatkowe zadanie przeciwstawiania się ludobójczym
akcjom nacjonalistów ukraińskich.
Podczas II wojny światowej na Wołyniu Ukraińcy, związani
organizacyjnie z nacjonalistycznymi ugrupowaniami, głównie z
OUN, i wspomagający ich Ukraińcy formalnie nie naleŜący do
Ŝadnych struktur nacjonalistycznych, dokonywali na wielką skalę
zbrodni wymierzonych przeciw ludności polskiej, które ze
względu na motywy i cele mają charakter zbrodni ludobójstwa.
Uzasadnienie tego twierdzenia zostanie przedstawione w dalszej
części referatu.
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Od 1929 r. na terenie II Rzeczypospolitej działała nielegalna
Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, stawiająca sobie za cel
wywalczenie drogą rewolucyjną (tzw. rewolucji narodowej)
niepodległego zjednoczonego narodowego państwa ukraińskiego
w granicach etnicznych, tj. równieŜ na ziemiach zamieszkałych
przez mniejszość ukraińską. Przyszłe państwo miało być jednolite
pod względem narodowościowym, w związku z czym zakładano
usunięcie tych, którzy - zdaniem ideologów, teoretyków i
przywódców nacjonalistycznych - zajęli ziemię ukraińską,
zwanych zajmanciami i zajdami. W planach rewolucji narodowej
ideologowie OUN zapowiadali bezwzględność, brak litości,
niszczenie fizyczne i materialne wroga. Elementy takiego
programu znajdowały się równieŜ w innych nacjonalistycznych
ugrupowaniach, a zwłaszcza w powstałej w 1920 r., równieŜ
nielegalnej Ukraińskiej Organizacji Wojskowej (UWO), z której
wyłoniła się OUN.
Pomysł jednoplemiennego państwa ukraińskiego nie był
oryginalnym projektem UWO-OUN. Został sformułowany
prawdopodobnie po raz pierwszy w 1900 r. przez Mikołaja
Michnowśkiego, uznawanego przez ideologów OUN za ojca
ruchu nacjonalistycznego, gdy w przemówieniu dla Rewolucyjnej
Ukraińskiej Partii (RUP) rzucił hasło: „Ten, kto na Ukrainie nie z
nami, ten przeciwko nam. Ukraina dla Ukraińców i dopóki choć
jeden wróg-cudzoziemiec zostanie na naszym terytorium, nie
mamy prawa złoŜyć broni”. Podobnie sformułowane przez
Michnowśkiego wezwania były potem powtarzane w następnych
materiałach programowych RUP i Ukraińskiej Partii Narodowej
na początku XX wieku. Hasła te następnie występowały w latach
30. w róŜnych dokumentach OUN, otrzymały ideologiczną
podbudowę i oprawę, jednoznacznie zapowiadając całkowitą i
krwawą eliminację nie-Ukraińców.
Terror i zbrodnie nacjonalistów ukraińskich w kolejnych
latach wojny miały róŜny przebieg, organizację i rozmiary. Z tego
względu moŜna wyróŜnić dwa główne okresy ich zbrodniczej
działalności.
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W I okresie - wrzesień 1939 - październik 1942 - będącym
wstępem do ludobójstwa, dają się wyróŜnić dwa podokresy:
wrzesień-przełom października - listopada 1939 oraz czerwiec
1941 - październik 1942.
W pierwszych miesiącach wojny Ukraińcy-nacjonaliści (ale
teŜ komuniści) dokonywali napadów na przemieszczające się
grupki Ŝołnierzy Wojska Polskiego, policjantów, uciekinierów z
Polski centralnej przed frontem niemiecko-polskim, osadników
wojskowych, słuŜbę leśną, miejscowych Polaków - mieszkańców
wsi. Były to zabójstwa, rozbrajanie Ŝołnierzy, rabunki,
podpalenia, zastraszanie i poniŜanie, a po agresji sowieckiej
oddawanie w ręce NKWD osób pełniących jakieś funkcje
społeczne i publiczne. Wśród zbrodniczych aktów zwracają
uwagę przypadki podstępnego działania - zapraszanie na nocleg
uciekinierów, by ich obrabować i zamordować. Rozmiary
opisanych antypolskich wystąpień w 1939 r. nie są dokładnie
rozpoznane, głównie z następujących powodów: większość
zbrodniczych aktów była dokonywana w miejscach nieznanych
polskim miejscowym świadkom, w ich nieobecności, a prawie
wszystkie ofiary, pochodząc z innych stron Rzeczypospolitej, były
anonimowe. Po opanowaniu Wołynia (i w ogóle Kresów
Wschodnich) przez Sowietów napady ustały, bowiem całość Ŝycia
została podporządkowana władzy sowieckiej, która wolała sama
decydować o losach podbitych narodów.
Następna fala napadów miała miejsce latem 1941 r.,
począwszy od 22 czerwca, gdy nastąpiło uderzenie Niemiec na
Związek Sowiecki. Wkraczające wojska niemieckie ludność
ukraińska witała entuzjastycznie, stawiając bramy powitalne i
wystawiając delegacje witające chlebem i solą nowych
okupantów. Wraz z wojskami niemieckimi pojawiły się tzw.
grupy marszowe, tj. przeszkoleni w Rzeszy działacze OUN,
którzy oprócz tego, Ŝe mieli organizować władze lokalne i policję,
dokonywali zbrodni na Polakach i śydach. Pierwsze dni okupacji
niemieckiej
w
materiałach
konspiracyjnych
zostały
scharakteryzowane następująco: „Zanim jeszcze władze
okupacyjne zdołały wydać jakiekolwiek deklaracje w odniesieniu
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do okupowanych terenów - OUN (Banderowcy), [na Wołyniu]
podobnie jak w Małopolsce Wschodniej, plakatowali odezwy,
zapowiadali tworzenie państwa i rządu ukraińskiego oraz
wzywające ludność ukraińską do walki z Polakami, śydami i
Moskalami jako wrogami narodu ukraińskiego”. Te pierwsze pod
okupacją niemiecką akcje propagandowe zaowocowały w 1941 r.
w pierwszym rzędzie pogromami śydów dokonywanymi przez
Ukraińców cywili oraz policjantów ukraińskich na słuŜbie
niemieckiej. Ale były teŜ ofiary śmiertelne pośród ludności
polskiej, choć stosunkowo niewiele. W pierwszych miesiącach
okupacji niemieckiej powstała policja ukraińska, opanowana
przez OUN, którą Niemcy, nie dysponujący wystarczającymi
siłami bezpieczeństwa, posługiwali się w utrzymywaniu porządku
okupacyjnego, mająca duŜe uprawnienia, umoŜliwiające
stosowanie terroru, skierowanego głównie przeciw ludności
Ŝydowskiej i polskiej. Policja ta w marcu-kwietniu 1943
zdezerterowała do oddziałów leśnych, zwanych później Ukraińską
Powstańczą Armią (UPA), i uczestniczyła w mordach Polaków.
Represje policyjne wobec ludności polskiej polegały na śledzeniu,
rewizjach, aresztowaniach, przetrzymywaniu i przesłuchaniach
połączonych z biciem i torturami, kończącymi się niekiedy
śmiercią, fałszywych donosach do Niemców itp.
Pomiędzy latem 1941 a jesienią 1942 na Wołyniu Niemcy z
udziałem policji ukraińskiej dokonali zagłady większości śydów.
Ukrywający się śydzi byli później tropieni i mordowani zarówno
przez policjantów ukraińskich, jak i Ukraińców cywili. Holokaust
śydów wskazywał na zagroŜenie Polaków. Ukraińcy odgraŜali się
wówczas: „Skończyliśmy / skończymy z śydami, zabierzemy się
za was”, a śydzi ostrzegali Polaków, Ŝe spotka ich ten sam los.
Badania nad zbrodniami i terrorem omówionego pierwszego
okresu (wrzesień 1939 - październik 1942) wykazały około 1500
zamordowanych Polaków oraz ponad 200 aktów terroru bez ofiar
śmiertelnych, w tym grabieŜe, podpalenia, nieudane próby
zabójstw i napadów.
II okres - ostatni kwartał 1942 r. i lata 1943-1945 aŜ do
zakończenia ekspatriacji Polaków - to czas nieustępliwego i
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bezwzględnego biologicznego niszczenia ludności polskiej, w

którym rok 1943 wyróŜnił się szczególnie masowymi mordami na
wielką skalę.
Ostateczna depolonizacja Wołynia rozpoczęła się w ostatnich
miesiącach 1942 r. W całym województwie wołyńskim nasiliły
się zabójstwa pojedynczych osób i rodzin dokonywane przez
ukraińskich policjantów i Ukraińców cywili związanych z
którymś z nacjonalistycznych ugrupowań, czy teŜ podjudzonych
przez nacjonalistów. W tym czasie w lasach gromadziły się
zbrojne ukraińskie grupy, zwane później UPA, organizowane
przez OUN i odpowiedzialne za zbrodnie. Ofiarami były osoby
niewygodne dla nacjonalistów (np. leśnicy w rejonach
opanowanych przez nacjonalistyczne oddziały ukraińskie, dawni
członkowie Związku Strzeleckiego), osoby, które w
społecznościach polskich cieszyły się autorytetem, osoby
podejrzane o organizowanie konspiracji, a takŜe mieszkańcy wsi,
niczym nie wyróŜniający się, w tym kobiety i dzieci. Obok
napadów morderczych były napady rabunkowe, z których część to
nieudane próby zabójstw.
„Mordy dokonywane początkowo na pojedynczych
jednostkach i rodzinach polskich przybrały od początku 1943 r.
masowy charakter. Zaczęły się one w końcu lutego w powiatach:
Sarny, Kostopol, Równe, Zdołbunów i Krzemieniec. W czerwcu
przeniosły się na powiat Dubno i Łuck. W lipcu na Horochów,
Włodzimierz i Kowel, a w końcu sierpnia na ostatni pow[iat ]
woł[yński] Luboml” - tak w wielkim uproszczeniu opisał przebieg
rzezi Wołyński Okręgowy Delegat Rządu Kazimierz Banach „Jan
Linowski” w sprawozdaniu o sytuacji ludności polskiej na
Wołyniu z 7 października 1943. Faktycznie masowe mordy
zaczęły się od całkowitego wymordowania polskiej kolonii
Parośla w powiecie sarneńskim na początku lutego 1943. W
marcu nasiliły się po dezercji ze słuŜby niemieckiej ukraińskich
policjantów, którzy zbiegli do leśnych oddziałów organizowanych
przez odłam OUN Stepana Bandery, zwany banderowcami. W
tym miesiącu najwięcej napadów było w powiatach kostopolskim,
sarneńskim i sąsiadującej z tymi powiatami gminie Silno powiatu
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łuckiego. W kwietniu w dalszym ciągu mordowano w powiatach
kostopolskim i sarneńskim, a znacząco wzrosła liczba napadów i
ofiar w powiatach krzemienieckim, łuckim, dubieńskim,
rówieńskim, zdołbunowskim. W maju nasilenie napadów
dotyczyło
powiatów
dubieńskiego,
sarneńskiego
i
zdołbunowskiego. W czerwcu nadal nacjonaliści ukraińscy
napadali we wszystkich powiatach wymienionych w poprzednich
miesiącach, lecz najwięcej ofiar padło w powiatach łuckim i
zdołbunowskim. W lipcu i sierpniu 1943 „rzezie wołyńskie”
osiągnęły apogeum. Mordy ogarnęły cały Wołyń, oprócz powiatu
lubomelskiego, który został zaatakowany w ostatnich dniach
sierpnia. Dobrze zorganizowanymi siłami, złoŜonymi z bojówek
OUN-UPA i „pospolitego ruszenia” chłopów ukraińskich (przede
wszystkim naleŜących do tzw. Samooboronnych Kuszczowych
Widdiłów, mobilizowanych do określonych akcji, ale teŜ chłopów
bez przynaleŜności organizacyjnej), atakowano duŜe połacie
zamieszkałe przez skupiska Polaków. Z 4 na 5 lipca 1943 zostało
napadniętych 26 osiedli polskich w powiecie łuckim połoŜonych
wokół kolonii PrzebraŜe. 11 lipca zaatakowano Polaków w 85
miejscowościach powiatu włodzimierskiego i 11 powiatu
horochowskiego. 12 lipca Polaków mordowano w 50
miejscowościach powiatów horochowskiego, włodzimierskiego i
zdołbunowskiego, a 13 i 14 lipca w 19 miejscowościach
powiatów horochowskiego i włodzimierskiego. 14 i 15 lipca były
napady w 8 miejscowościach powiatu krzemienieckiego. 15 i 16
lipca to jakby dokończanie akcji z 11 i 12 lipca w powiatach
horochowskim i włodzimierskim - Polaków zaatakowano w 29
miejscowościach. W dniach 16-18 lipca UPA zlikwidowała
całkowicie duŜe skupisko osiedli polskich w powiecie
kostopolskim i sarneńskim wokół Huty Stepańskiej, tj. 33 wsie i
kolonie. 30-31 lipca nastąpiło kolejne zmasowane uderzenie UPA
na skupisko polskie (22 miejscowości) powiatu sarneńskiego
(gminy Antonówka, Rafałówka i Włodzimierzec). Łącznie we
wszystkich napadach lipcowych zamordowano co najmniej
10473-10527 Polaków w co najmniej 520 miejscowościach, tj.
więcej, aniŜeli w czasie pierwszego półrocza 1943. W sierpniu
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1943 r. zostały objęte rzeziami rejony, w których Polacy Ŝyli
jeszcze w większych skupiskach i nie mieli zorganizowanej
samoobrony. Największe ofiary poniosła ludność polska
powiatów: włodzimierskiego, kowelskiego, lubomelskiego i
rówieńskiego. W ostatnich dniach sierpnia UPA zaatakowała
Polaków na podobną skalę jak 11 i 12 lipca: 29 sierpnia Polacy
byli mordowani w co najmniej 54 miejscowościach powiatów:
włodzimierskiego,
kowelskiego,
horochowskiego
i
lubomelskiego, a 30 i 31 sierpnia ginęli Polacy w co najmniej 31
miejscowościach tych samych powiatów. Łącznie na całym
Wołyniu sierpniowe ludobójstwo pochłonęło co najmniej 82808298 ofiar.
Ludobójcze napady były kontynuowane jesienią 1943, a
zwłaszcza we wrześniu w powiatach włodzimierskim, kowelskim
i lubomelskim. „W okresie Świąt BoŜego Narodzenia nastąpiła na
całym terenie Wołynia nowa fala zbrojnej wrogiej akcji
Ukraińców przeciwko skupiskom polskim. Silne oddziały UPA,
uzbrojone w broń maszynową i działa, uderzyły niespodziewanie
na nasze bazy obronne. Oddziały ukraińskie wspomagane były
przez duŜe ilości miejscowego motłochu ukraińskiego
uzbrojonego w siekiery, widły i kosy” - meldował gen. BórKomorowski do Naczelnego Wodza. Jako większe akcje
grudniowe naleŜy wymienić: napad na grupę polskich kolonii
wokół Zasmyk w powiecie kowelskim, gdzie znajdowały się
grupy samoobrony, napady na przedmieścia miast Kowla, Łucka,
Ołyki, Równego, napad na ośrodek samoobrony Witoldówka w
powiecie zdołbunowskim, zlikwidowanie trzech ostatnich
polskich kolonii w powiecie sarneńskim - Okopy, Dołhań i Budki
Borowskie. W pierwszych miesiącach 1944 r. OUN-UPA
rozprawiała się z kilkoma polskimi ośrodkami, gdzie skupili się
uciekinierzy z okolicy. Zaatakowane zostały Antonówka Borek,
Andresówka, Helenówka, Stefanówka i Białozowszczyzna pod
Włodzimierzem Wołyńskim oraz w powiecie krzemienieckim Wiśniowiec Nowy i Stary. Napadano ponadto wszędzie, gdzie z
róŜnych powodów pojawiali się jeszcze Polacy. Łącznie w 1944 r.
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zamordowano co najmniej 1784 Polaków w co najmniej 105
miejscowościach.
Akcje ludobójcze były tak organizowane, by w miarę
moŜności wymordować jak największą liczbę Polaków, jeśli nie
uda się wszystkich.
DuŜe polskie wsie i kolonie lub miejscowości z przewagą
Polaków unicestwiano według następującego schematu. PoniewaŜ
w takich przypadkach potrzebne były większe siły napastników,
OUN lub jej zbrojne ramię, tj. Ukraińska Powstańcza Armia
(UPA) angaŜowały do napadu członków tzw. Samooboronnych
Kuszczowych Widdiłów, tj. chłopów na co dzień zajmujących się
gospodarstwem i mobilizowanych do akcji w razie potrzeby, oraz
nie naleŜących formalnie do Ŝadnych nacjonalistycznych struktur,
ochotników. Do napadu wybierano porę, gdy prawie wszyscy
Polacy znajdowali się na terenie wsi lub kolonii (noc, świt czy
biały dzień, gdy zagroŜeni napadem powracali z kryjówek do
domów) i działając z zaskoczenia. W tym teŜ celu, a takŜe by
usprawnić organizację mordu, stosowano róŜne podstępy, jak np.
w Woli Ostrowieckiej (pow. lubomelski), gdzie zgromadzono
ludzi w szkole na rzekome zebranie. W Parośli, pierwszej
wymordowanej polskiej miejscowości, mordercy podszyli się pod
sowieckich partyzantów, rozeszli się po domach, gdzie najpierw
kazali się nakarmić, a potem dokonali bestialskich morderstw.
Udawanie Sowietów, co zresztą łatwo wychodziło na jaw, było
praktyką częstą. Inne „popularne” podstępy to udzielanie
gwarancji bezpieczeństwa, by zatrzymać na miejscu ludzi
zamierzających uciec lub ukryć się, czy nawet aby sprowadzić z
powrotem do sadyby tych, którzy uciekli w bezpieczniejsze
miejsce. Miejscowość była otaczana kordonem strzelców, których
zadaniem było strzelanie do uciekających, a duŜe grupy
uzbrojonych w przeróŜne narzędzia gospodarskie, którymi potem
mordowano, dopadały ludzi w zabudowaniach, obejściach,
ogrodach, na drodze. Nieraz spędzano ludzi w jedno miejsce, np.
do stodoły, kuźni, by wraz z budynkiem spalić Ŝywcem, albo
przed wykopany wcześniej dół, by zarąbać siekierami, rzadziej by
rozstrzelać.
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W podobny sposób, lecz przez małe grupki napastników, byli
mordowani Polacy stanowiący mniejszość w ukraińskich
miejscowościach oraz przemieszczających się z jednej
miejscowości do innej, pracujący w polu, pojedyncze osoby lub
rodziny, które mimo zagroŜenia śmiercią nie chciały opuścić
sadyby.
Większość ofiar została zamordowana przy pomocy
rozmaitych narzędzi gospodarskich, których uŜycie do zabijania
ludzi juŜ samo w sobie czyniło śmierć cięŜszą, a dodatkowo
jeszcze znęcano się nad ofiarami, nie wyłączając dzieci i kobiet.
Oto notatka Polskiego Komitetu Opiekuńczego we Lwowie z 30
września 1943 na podstawie relacji świadków: „[...] w jednej z
wiosek blisko Krzemieńca małym dzieciom przed mordowaniem
ich, wykłuwano oczy, wyrywano ręce, nogi i języki. Tak
umęczone przebijano widłami. Starszym nabijano w ręce szpilki i
torturowano potwornie. Zanotowano fakty przerzynania w pół i
głów od ucha do ucha. Przy tem urągano: »Masz Polskę od morza
do morza»". Opisy okrucieństw znajdują się w większości relacji
ocalałych świadków zbrodni, co świadczy o powszechności tego
zjawiska. Korespondują z relacjami skromne, ale wymowne
wzmianki o stosowaniu barbarzyńskich metod zabijania w
relacjach księŜy wysyłanych do ordynariusza diecezji łuckiej
ks.biskupa Adolfa SzeląŜka, pisanych - jak na potworność
okoliczności - nadzwyczaj oględnie, z oczywistych względów
bezpieczeństwa: „I tak: bandyci ukraińscy - po wcześniejszym,
niegodziwym ustaleniu postępowania - w wielu wsiach i
koloniach mordowali naszych ludzi za pomocą siekier, kos, wideł,
łopat i broni palnej. Ci, którzy mogli uciec, prawie wszyscy
opuścili naszą diecezję. Nikt nie potrafi wyrazić i opisać
beznadziejności, bólu i męczeństwa uciekających Polaków. MoŜe
wydać się to dziwne, ale w wyliczaniu tych okrucieństw nie ma
przesady” - komunikował biskupowi 15 października 1943
proboszcz parafii Maciejów ks.Franciszek Korwin-Milewski. W
materiałach konspiracyjnych Armii Krajowej i Delegatury Rządu
RP takŜe wielekroć podnoszona była sprawa okrucieństwa w
traktowaniu ofiar przez nacjonalistów ukraińskich. Masowość
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zbrodni i ich okrutny charakter spowodowało upowszechnienie się
w 1943 r. określenia „rzezie wołyńskie”. Obecnie, po upływie 62
lat od wołyńskiej tragedii, przeanalizowaniu ogromnej liczby
świadectw uczestników wydarzeń na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej oraz wszelkich innych dokumentów tychŜe tyczących
się, skonfrontowaniu wynikającego z tych materiałów charakteru
zbrodni dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich z
wprowadzonym po II wojnie światowej do nauki i prawa
międzynarodowego pojęciem i terminem zbrodni ludobójstwa (o
czym szerzej w dalszej części artykułu) - uprawnione jest
określenie zbrodni wołyńskiej sformułowane przez prof.dr
Ryszarda Szawłowskiego jako genocidium atrox, czyli
ludobójstwo straszliwe, dzikie, okrutne.
Zagłada dotknęła głównie polską ludność wiejską, bowiem w
miastach znajdowały się większe załogi niemieckie lub
cudzoziemskie na słuŜbie niemieckiej (Węgrzy, Francuzi,
Holendrzy), których obecność powstrzymywała OUN-UPA od
zmasowanych napadów i dzięki temu atakowane były tylko
przedmieścia.
Śmiertelnie zagroŜona ludność polska, ludzie ocaleli z
napadów, przewaŜnie straciwszy kogoś bliskiego i całkowicie
dobytek, masowo uciekali do miast i miasteczek, ale takŜe poza
Wołyń, na teren Generalnego Gubernatorstwa - do północnych
powiatów województwa tarnopolskiego i lwowskiego oraz do
Lwowa, a takŜe wschodnich powiatów województwa lubelskiego.
PołoŜenie uchodźców wołyńskich, którzy trafili do Lwowa,
obrazuje następujący fragment dokumentu z kwietnia 1944:
„Sytuacja finansowa uchodźców przedstawia się wręcz
katastrofalnie. Po przybyciu do Lwowa otrzymali [z Polskiego
Komitetu Opiekuńczego] po 50 zł na członka rodziny, jako
jednorazową zapomogę oraz na jakiś czas pobyt w schronisku.
Dla tych nędzarzy, którzy w kilkumiesięcznej tułaczce stracili
resztki swojego mienia, była to pomoc minimalna,
zabezpieczająca ich w pierwszych dniach pobytu we Lwowie.
Skromna ta pomoc pociągała za sobą wydatek miesięczny
[Polskiego Komitetu Opiekuńczego] w sumie powyŜej 500 000 zł.
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Obecnie wydatek taki nie ma pokrycia [...]. O dalszej pomocy w
tych warunkach nie moŜe być mowy [...]. [...] brak u wielu
zameldowania we Lwowie pozbawia ich nawet kartkowego
chleba - grozi im skrajna nędza i śmierć głodowa”.
Wszędzie, czy to w miastach wołyńskich, czy to w
Generalnym Gubernatorstwie, Niemcy starali się jak najwięcej
Polaków wywieźć na przymusowe roboty do Rzeszy. PoniŜenie,
poniewierka, nędza, choroby i śmierć z ran, głodu, złych
warunków sanitarnych i cięŜkich przeŜyć psychicznych trapiły
Wołyniaków jeszcze ponad dwa lata.
Po wyparciu Niemców z Wołynia i zainstalowaniu się władzy
sowieckiej, częstotliwość napadów była coraz rzadsza, liczba ofiar
nie była wielka, ale zagroŜenie istniało. Polacy, którzy przetrwali
w miastach, powracali do swoich gospodarstw, ale warunki Ŝycia i
gospodarowania nadal były nienormalne. Oto błagalny list z
kwietnia 1945 mieszkańców kolonii Mirosławka i Liniówka w
pow.łuckim o przyspieszenie ewakuacji do Pełnomocnika
Rejonowego ds. Ewakuacji w Łucku: „[...] kolonie nasze są w
bardzo niebezpiecznem miejscu. Od dłuŜszego czasu w nocy
grasują bandyci, którzy ograbili juŜ większość kolonii. Rabują nie
tylko obuwie, ubranie, ale większość zostawili bez kawałka
chleba. Nie dosyć grabieŜy, bandyci odgraŜają się morderstwem,
my zaś przeŜywszy rok 1943, wiemy juŜ, Ŝe w naszej
miejscowości przeciwstawić się mordowaniu jest trudno. JeŜeli
pomoc nie nastąpi rychło - to zginiemy, gdyŜ kolonie nasze
oddalone są od opieki 25 km”. Zanim jednak ekspatriowani
Wołyniacy znaleźli się w Polsce w nowych miejscach osiedlenia,
przeŜywali tułaczkę w nieludzkich warunkach. Ewakuacja z
Wołynia w ramach ekspatriacji w 1945 r. nie była naleŜycie
przeprowadzona – ekspatrianci tygodniami jechali do miejsc
przeznaczenia towarowymi transportami kolejowymi bez
zabezpieczenia przed opadami i chłodem i bez zaopatrzenia w
Ŝywność.
W analizie sposobu wyniszczania ludności polskiej na
Wołyniu konieczne jest zwrócenie uwagi, Ŝe wbrew twierdzeniom
w historycznej i propagandowej literaturze ukraińskiej, a do
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niedawna takŜe polskiej, o rozpowszechnianiu przez OUN-UPA
rozkazu uprzedzającego rzezie, by Polacy opuścili ziemie
ukraińskie, zresztą całkowicie bezprawnego - takiego rozkazu czy
wezwania na Wołyniu nie było. Jedyna powaŜna informacja, która
mówi o jednostkowym przypadku wezwania do opuszczenia przez
Polaków Wołynia, to depesza z Kraju gen. Komorowskiego, d-cy
Armii Krajowej, do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie
następującej treści: „Polityczny kierownik Ukraińskiej Armii
Powstańczej w odezwie z 16.XI. [1943] wzywa Polaków do
opuszczenia ziem ukraińskich i wycofania się za Bug. Grozi
zniszczeniem stawiając za przykład los Polaków w Hucie
Stepańskiej" [pow. Kostopol]”. Owa bezprawna odezwa OUNUPA, wystosowana po wymordowaniu 50 tysięcy ludzi i
zmuszeniu do ucieczki kilku dziesiątek tysięcy (!), dopiero w
listopadzie 1943 na wszelki wypadek, tj. w razie ewentualnej
odpowiedzialności karnej po wojnie, dla stworzenia alibi, Ŝe
chodziło tylko o wypędzenie Polaków, tak jakby wypędzanie nie
było takŜe zbrodnią - nie była w ogóle znana wśród ludności
polskiej Wołynia.
Liczbowe wyraŜenie zbrodni popełnionych przez OUN-UPA
w stosunku do Polaków na Wołyniu w II okresie wołyńskich
wydarzeń jest następujące:
- niepełna liczba zamordowanych Polaków w znanych
miejscach, czasie i okolicznościach w latach 1942 (od
października) - 1945 wynosi ok. 35 500;
- niemal 33 500 zamordowanych Polaków przypada na rok
1943, kiedy to usiłowano unicestwić wszystkich dostępnych,
- w 17 miejscowościach zamordowano ponad 200 osób.
Łącznie w latach 1939-1945 na Wołyniu zamordowano w
ustalonych miejscach, czasie i okolicznościach około 36 650
Polaków, w co najmniej 1721 miejscowościach, osób znanych z
nazwiska - 19 400. Szacowana liczba zamordowanych Polaków w
latach 1939-1945 wynosi 60 tysięcy i obejmuje oprócz liczb ofiar
ustalonych - ofiary z miejscowości, z których losy Polaków są
nieznane i ofiary z miejscowości o niepełnej liczbie ofiar.
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Szerszego omówienia wymaga kwalifikacja zbrodni wołyńskiej,
bowiem w tej kwestii w literaturze naukowej i publicystycznej
konsekwentnie unika się właściwej terminologii, stosuje się cały
wachlarz zastępczych określeń (patrz niŜej) - albo z powodu
powierzchownej wiedzy, albo świadomie dostosowując się do
aktualnego zapotrzebowania politycznego.
Ogromna juŜ dokumentacja dotycząca zbrodni na Wołyniu (a
takŜe w Małopolsce Wschodniej), niezbicie wskazuje na motyw
narodowościowy zbrodni dokonywanych przez nacjonalistów
ukraińskich na Ŝyjących tam Polakach. Polacy byli mordowani
dlatego, Ŝe byli Polakami. Ta właśnie okoliczność jest podstawą do
zakwalifikowania zbrodni wołyńskiej jako zbrodni ludobójstwa w
myśl prawa międzynarodowego w postaci Konwencji Organizacji
Narodów Zjednoczonych z 9 grudnia 1948 o zwalczaniu i karaniu
zbrodni ludobójstwa (Polska jest stroną tej Konwencji wśród stu
kilkudziesięciu państw świata). W myśl tej Konwencji
ludobójstwem jest którykolwiek z czynów przeciwko Ŝyciu i
zdrowiu, dalej w artykule II Konwencji wymienionych, dokonany
w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych,
etnicznych, rasowych lub religijnych, przy czym na pierwszym
miejscu znajduje się w Konwencji zabójstwo członków danej
grupy. Zgodnie z tą Konwencją podczas II wojny światowej
Polacy byli ofiarami trzech ludobójstw - niemieckiego,
sowieckiego, co nie jest kwestionowane, oraz ukraińskiego,
podwaŜanego
bądź
przemilczanego
przez
stosowanie
nieadekwatnych określeń, jak np. konflikt polsko-ukraiński, walki
polsko-ukraińskie, antypolska akcja, tragedia wołyńska,
eksterminacja itp.
Warto dodać, Ŝe pojęcie ludobójstwa jest nie tylko kategorią
prawną, ale teŜ socjologiczną. Jest pojęciem, którym równolegle z
naukami prawnymi zajmują się nauki polityczne, historyczne, a
nawet medyczne. Uszczegółowiając kwalifikację zbrodni
popełnionych na ludności polskiej na Wołyniu, inaczej naleŜy
traktować wyróŜnione wyŜej dwa okresy.
Okres I (lata 1939-1942), który w porównaniu z okresem II
(lata 1942-1945), w przypadku Wołynia charakteryzował się
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wielokrotnie mniejszą liczbą ofiar, moŜna określić jako fazy
pregenocydalne. Jest to pojęcie wyłonione w socjologicznych
badaniach nad genocydem. Akty zaliczane do faz
pregenocydalnych to stosowane wobec członków grupy akty
terroru, zastraszanie, bicie, rabunek i niszczenie mienia, róŜnego
rodzaju szykany, takŜe zabójstwa, nieraz skrytobójcze,
pojedyncze lub grupowe, ale jeszcze nie kojarzone z motywem
narodowościowym, etnicznym, rasowym czy religijnym. NaleŜy
tu takŜe wskazać na takie akty, jak agitacja, literatura i utwory
muzyczne zachęcające do zbrodni na tle narodowościowym (lub
innym wymienionym w Konwencji o zwalczaniu i karaniu
zbrodni ludobójstwa z 9 grudnia 1948) tworzące właściwy dla
nich klimat i inicjujące je. Jako przykłady takich działań, moŜna
podać np. powszechnie śpiewaną przez nacjonalistów na Wołyniu
piosenkę z refrenem „Smert’, smert', lacham smert', smert'
moskowśko-Ŝydiwśkij komuni” („Śmierć, śmierć, Polakom śmierć,
śmierć moskiewsko-Ŝydowskiej komunie”), plakaty wzywające
do unicestwienia wszystkich wrogów, a na pierwszym miejscu
Lachów. Na Wołyniu jeszcze przed wojną pojawiały się od czasu
do czasu ulotki „rŜnąć Lachów”, nie traktowane wówczas
powaŜnie. Początek więc faz pregenocydalnych moŜe być
cofnięty przed 1939 rok. Wszystkie te wymienione czyny miały
miejsce w stosunku do Polaków zanim doszło do właściwego
ludobójstwa lat 1942-1945 i, jak się później okazało, do niego
właśnie prowadziły.
Natomiast zbrodnie okresu II, tj. 1942 (czwarty kwartał) 1945, w świetle Konwencji o zwalczaniu i karaniu zbrodni
ludobójstwa z 1948, są klasycznym ludobójstwem. Zostało to
udokumentowane w pracy cytowanej w przypisach niniejszego
artykułu, której jestem współautorem Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia
1939-1945. Tak samo zbrodnie te kwalifikuje Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci
Narodowej jako wynik prowadzonych przez nią śledztw:
„Zgromadzony do chwili obecnej materiał dowodowy nie
pozostawia wątpliwości, iŜ zbrodnie, których dopuszczono się
19

wobec ludności narodowości polskiej noszą charakter nie
podlegających przedawnieniu zbrodni ludobójstwa. [...]
Organizacja mordów, ich przebieg, rozmiary, zasięg terytorialny
oraz cele i motywy, jakie tej akcji przyświecały, potwierdza
przyjętą wersję śledczą, iŜ na terenie Wołynia w latach 1939-1945
doszło do zbrodni ludobójstwa” (podkreślenie jak w oryginale).
RównieŜ zbrodnie w Małopolsce Wschodniej są zbrodniami
ludobójstwa, jak jednoznacznie wynika nawet wyłącznie z
dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego. Nie zmieniają tej
kwalifikacji wydawane przez OUN-UPA tu i ówdzie w
Małopolsce (ale podkreślam - nie na Wołyniu), bezprawne nakazy
opuszczenia gospodarstw i przeniesienia się za San.
Dla pełnego opisu zbrodni na Wołyniu potrzebne jest jeszcze
wypunktowanie ich cech charakterystycznych. Zostały one
wskazane w syntezie wydarzeń wołyńskich, zawartej w
przedmowie do cytowanego Ludobójstwa... pióra prof.
R.Szawłowskiego,
specjalisty
w
zakresie
prawa
międzynarodowego i nauk politycznych, podejmującego
porównawcze analizy zbrodni ludobójstwa dokonanego w
róŜnych częściach świata. Są to następujące wyróŜniki:
1. Na Wołyniu dąŜono do całkowitego unicestwienia
społeczności polskiej w wymiarze tak totalnym, jak to czynili
Niemcy w stosunku do śydów (tzw. holocaust), od niemowląt po
starców, niezaleŜnie od wieku i płci, społecznego i
ekonomicznego statusu. Polacy, podobnie jak śydzi, byli przez
Ukraińców tropieni, wyłapywani, zabijani podstępnie pojedynczo
i zbiorowo. Właśnie ta uporczywość w eksterminacji, starania by
zamordować, kogo da się dosięgnąć, świadczy o ludobójstwie
totalnym, tym, czym był holokaust śydów. Mordowani byli takŜe
Polacy wyznania prawosławnego oraz nie uŜywający języka
polskiego w mowie.
2. Ludobójstwo było dokonywane z okrucieństwem,
nierzadko wręcz sadystycznym, nawet w stosunku do osób, które
sprawcy oceniali jako ludzi dobrych lub wobec których mieli
długi wdzięczności. Okrucieństw nie oszczędzano nawet
dzieciom. Z tego względu dla zbrodni wołyńsko-małopolskich
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dokonywanych przez nacjonalistów ukraińskich szczególnie
trafne jest omówione juŜ wyŜej określenie genocidium atrox.
3. ZaangaŜowanie w zbrodnie szerokich kręgów społeczności
wołyńskiej, bowiem obok bojówek OUN-UPA i tzw. podległych
im Samooboronnych Kuszczowych Widdiłów, czyli chłopów
pozostających w gospodarstwach, ale stawiających się do akcji w
razie potrzeby, uczestniczyły, jeśli nie w samym zabijaniu, to w
dobijaniu, podpalaniu, czy rabunku, osoby „niezrzeszone”, w tym
kobiety, wyrostki, dzieci. (Dodam jeszcze, Ŝe czynny udział w
ludobójstwie w formie agitacji, a nawet zabójstwach, brała część
duchownych prawosławnych na Wołyniu oraz duchownych
greckokatolickich w Małopolsce Wschodniej. Niewątpliwie część
duchowieństwa czyniła to pod przymusem OUN-UPA, ale
pozostali z wewnętrznego przekonania. Według Konwencji z 1948
r. czyny te są określane w art. III jako podŜeganie i traktowane
jako przestępstwa ludobójstwa.)
4. Eksterminacji - w całości lub części polskiej - podlegały
rodziny mieszane, jako rodziny, w których „zepsuta” została (jak
wówczas nacjonaliści ukraińscy twierdzili) ukraińska krew.
Zabójstw dokonywały albo bojówki OUN-UPA, albo ukraiński
członek rodziny - z własnej woli, gdy dostrzegł „kardynalny błąd
Ŝyciowy”, albo pod terrorem. Stąd zabójstwa Ŝony i dzieci przez
męŜa, ojca przez dzieci, a nawet zabójstwa przez brata siostry,
która chciała wyjść za mąŜ za Polaka.
5. Mordercami byli współobywatele i sąsiedzi, często
pozostający przez całe generacje w dobrych stosunkach, a nie
okupanci i obcy.
6. Unicestwieniu
biologicznemu
ludności
polskiej
towarzyszyło niszczenie śladów jej obecności.
Opis zbrodni wołyńskiej prowokuje pytania - jak mogło dojść
do totalnego mordowania wszystkich Polaków, których udało się
dopaść, do mordowania sąsiadów Polaków przez sąsiadów
Ukraińców, między którymi na ogół były poprawne bądź Ŝyczliwe
stosunki, do mordowania z cynizmem i dziką satysfakcją Polaków
świadczących róŜnoraką pomoc i opiekę pojedynczym Ukraińcom
i lokalnym ukraińskim społecznościom, dlaczego mordowano
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sadystycznie dzieci? Czy dlatego, Ŝe Ukraińcy nie potrafili zdobyć
niepodległości pod koniec I wojny światowej, bo Polacy byli
silniejsi i lepiej przygotowani? Czy dlatego, Ŝe drobna część
Polaków miała wielkie majątki? Czy dlatego, Ŝe szkolnictwo nie
spełniało narodowych aspiracji Ukraińców? Czy teŜ dlatego, Ŝe w
okresie międzywojennym powstało na Wołyniu 3560 gospodarstw
osadników wojskowych? Czy moŜe dlatego, Ŝe wieś Krynki w
powiecie krzemienieckim, władze wojskowe przymusiły do
zmiany wiary. Czy te i jeszcze inne często wysuwane powody
przez stronę ukraińską, zresztą w odpowiednio udramatyzowanej
retoryce i sfałszowanej skali, mogą tłumaczyć zbrodnie
ludobójstwa?
Zdrowy rozsądek [...] wskazuje, a podstawowa ocena moralna
przesądza, Ŝe pretensje Ukraińców do administracji polskiej i ich
pragnienie własnego samodzielnego państwa nie mogły być
argumentami do rozpętania na wielką skalę nienawiści i dokonywania
genocidium atrox. W przypadku zbrodni ludobójstwa, tj. najcięŜszej,
kwalifikowanej zbrodni przeciw ludzkości, trudno uznać, by takie
faktory mogły mieć przełoŜenie na ocenę tych zbrodni. Tylko
odpowiednio sformułowana i rozpowszechniona przez OUN zbrodnicza
nacjonalistyczna ideologia Dmytra Doncowa i zawarta w niej idea
»Ukrainy dla Ukraińców« zdobywanej wszelkimi środkami, mogła w
tak wielkim stopniu poruszyć i wciągnąć masy ukraińskie w zbrodnie
ludobójstwa.

W tym celu prowadzona była przez ukraińskie
nacjonalistyczne organizacje w dwudziestoleciu międzywojennym
intensywna praca ideologiczno-propagandowa, z której wynika,
jak udowadniają swymi badaniami Czesław Partacz i Krzysztof
Łada, Ŝe ludobójstwo na Wołyniu (i w Małopolsce Wschodniej)
było zaplanowane i przygotowywane przez OUN jeszcze w latach
30. ub. wieku.
W rozwaŜaniach nad ludobójstwem na Wołyniu, uzasadnione
jest teŜ wskazanie na korzenie tych zbrodni, umocowane w wieku
XVII i XVIII, gdy na ziemiach wspólnie zamieszkałych przez
Polaków, śydów i Ukraińców (wówczas Rusinów) dokonywane
były przez Kozaków i ruskie masy chłopskie identyczne jak w
wieku XX rzezie Polaków i śydów (powstanie Chmielnickiego i
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koliszczyzna). „Określenie »rzezie wołyńskie«, uŜywane podczas
II wojny światowej, gdy jeszcze nie istniało pojęcie i termin
ludobójstwo (ogłoszone przez polskiego adwokata R.Lemkina
dopiero pod koniec 1944 r.), było właśnie nawiązaniem do owych
zbrodni sprzed prawie 200 lat”, a takŜe do okrucieństw i
podstępów - takich samych w obu epokach. Do utrwalenia tych
niedobrych tradycji niewątpliwie przyczynił się uznany za
ukraińskiego wieszcza Taras Szewczenko, autor „Hajdamaków”,
poematu, który brzmi jak apoteoza bezwzględnych krwawych
rozpraw z Polakami i śydami.
Ta nieprzyjemna prawda nie powinna być niezauwaŜana w
sytuacji, gdy na Ukrainie od kilkunastu lat gloryfikuje się
„bohaterów” z UPA, stawia im pomniki, ich imionami nadaje
nazwy ulic, a ostatnio lokalnie przyznaje prawa kombatanckie i
niewiele brakuje, by zatwierdził je ukraiński parlament.
Poznanie przebiegu i rozmiarów zbrodni ludobójstwa na
Wołyniu nasuwa pytania, jakie Polacy podejmowali starania, by
uchronić się przed zagładą.
Najpowszechniejsze były indywidualne zabezpieczenia
wynikające z doświadczeń zbrodni w najbliŜszej okolicy.
PoniewaŜ wiele napadów miało miejsce w nocy lub nad ranem,
wiele rodzin spędzało noce poza domem nieraz przez wiele
miesięcy niezaleŜnie od pory roku i pogody, ukrywając się w
lesie, polach, ogrodach, zagłębieniach terenu. Schodzono się teŜ
do jednego lub kilku wybranych gospodarstw na noc i wystawiano
warty, zakładając, Ŝe upowcy nie zaatakują większej grupy, albo
Ŝe warta w porę ostrzeŜe o zbliŜających się napastnikach i zdąŜy
się uciec. Tylko takie moŜliwości uniknięcia napadu mieli Polacy
Ŝyjący w rozproszeniu wśród Ukraińców. Przy duŜym poczuciu
zagroŜenia opuszczali swoje gospodarstwa i przenosili się do
większych polskich osiedli lub miast.
W części czysto polskich wsi i kolonii w rejonach napadów
począwszy od wczesnej wiosny 1943 (głównie w powiatach
sarneńskim, kostopolskim i części łuckiego) powstawały grupy
samoobrony. Były to kilku-kilkunastoosobowe grupy męŜczyzn,
którzy nocami pełnili warty i patrolowali teren wsi czy kolonii.
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Ich rola obronna sprowadzała się do wszczęcia alarmu, który
podrywał mieszkańców do ucieczki oraz w przypadku posiadania
broni, co było zupełną rzadkością, do ostrzeliwania napastników,
dzięki czemu ludność miała więcej czasu na ucieczkę i było mniej
ofiar. Rzadkie były przypadki, aŜeby małe samoobrony,
posiadające od jednej do kilku sztuk bylejakiej broni palnej, były
w stanie czasowo odeprzeć napad i nie dopuścić do ofiar. WaŜną
przeszkodą do zorganizowania skutecznej samoobrony był wtedy
właśnie brak moŜliwości zdobycia broni i amunicji. Narastające
zagroŜenie i dochodzenie do świadomości braku szans na
przetrwanie, doprowadzały do kolejnych „kapitulacji” samoobron
i albo ucieczek ludności polskiej do miast, albo przenoszenia się
ludności wraz z grupką samoobrony do znacznie większej
miejscowości polskiej, gdzie powstawał duŜy ośrodek
samoobrony z kilkudziesięcioosobową grupą obrońców. Gdy na
jakimś terenie znajdowało się skupisko osiedli polskich tworzono
wspólny system samoobrony.
W1943 r. na Wołyniu istotną rolę w obronie ludności polskiej
odegrały następujące duŜe ośrodki samoobrony, zwane wówczas
bazami samoobrony:
- w powiecie dubieńskim - Pańska Dolina (gm. Młynów);
- w powiecie horochowskim - Zaturce (gm. Kisielin) z
kilkoma sąsiednimi koloniami;
- w powiecie kostopolskim - Huta Stara (gm. Ludwipol) z 15
sąsiednimi wsiami i koloniami oraz Huta Stepańska-Wyrka (gm.
Stepań), równieŜ z 15 sąsiednimi osiedlami;
- w powiecie kowelskim - Zasmyki (gm. Lubitów) z kilkoma
koloniami i Dąbrowa Stara i Nowa (gm. Hołoby) z dwiema
koloniami;
- w powiecie krzemienieckim - Rybcza (gm. Katerburg) i
Dederkały (gm. Dederkały);
- w powiecie lubomelskim - Jagodzin-Rymacze z dwiema
sąsiednimi wsiami (gm. BereŜce);
- w powiecie łuckim - Antonówka Szepelska (gm.
Kniahininek) z dwiema koloniami, RoŜyszcze (gm. RoŜyszcze) z
18 koloniami i PrzebraŜe (gm. Trościaniec) z 7 przyległymi
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koloniami;
- w powiecie sarneńskim - Antonówka (gm. Antonówka) z 5
koloniami;
- w powiecie włodzimierskim - Bielin-Spaszczyzna (gm.
Werba) z 13 sąsiednimi koloniami oraz Andresówka (gm. Werba)
z 4 przyległymi koloniami;
- w powiecie zdołbunowskim - Witoldówka (gm. Chórów) i
Ostróg nad Horyniem.
Bazy samoobrony, chociaŜ powstawały samorzutnie na skutek
zagroŜenia ukraińskiego, dość szybko zostały związane z
konspiracją wojskową, do czego zobowiązał swych podwładnych
komendant Okręgu AK Wołyń.
Większość wymienionych baz samoobrony przetrwało do
wkroczenia na Wołyń Armii Czerwonej w początkach 1944 r.
Zostały one przez Sowietów rozbrojone, a niektóre dowództwa
uwięzione w wyniku „odpowiednich” donosów ukraińskich.
NiemalŜe cudem przetrwało ponadto 7 niewielkich placówek
samoobrony dzięki stacjonowaniu w pobliŜu załóg niemieckich
lub partyzantki sowieckiej.
Całkowitą klęskę natomiast poniósł duŜy ośrodek samoobrony
w powiecie Kostopol ochraniający skupisko polskich osiedli z
gmin Stepań i Stydyń wokół dwóch wsi Huta Stepańska i Wyrka.
Po dramatycznej walce w oblęŜeniu z przewaŜającymi siłami
UPA w dniach 16-18 lipca 1943 zgromadzona w Hucie
Stepańskiej ludność polska wraz z samoobroną ewakuowała się
do gmin Antonówka i Rafałówka w powiecie Sarny, poniósłszy
wcześniej i w drodze ogromne straty. Podobny los dotknął później
ośrodek samoobrony Antonówka w powiecie sarneńskim, w skład
którego wchodziło 6 placówek samoobrony i który został
rozgromiony przez UPA 30 lipca 1943.
W II połowie 1943, w lipcu i sierpniu, a w powiecie lubomelskim
we wrześniu, Armia Krajowa Okręg Wołyń zorganizowała oddziały
partyzanckie, które choć były przeznaczone do walki z Niemcami,

to w sytuacji masowych mordów musiały bronić ludności przed
UPA. Do ich organizacji przystąpiono dopiero wtedy, gdy przez
cały Wołyń, z wyjątkiem jednego powiatu, lubomelskiego,
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przetoczyły się masowe mordy, pochłaniając większość ofiar roku
1943, a 11 lipca i w dniach następnych rzezie wołyńskie osiągnęły
apogeum. Oddziały te wspomagały przynajmniej okresowo bazy
samoobrony (z wyjątkiem czterech), dzięki czemu UPA nie
zdołała ich rozbić.
Opieszałość w tworzeniu oddziałów partyzanckich do obrony
ludności przed nacjonalistami ukraińskimi, pomimo szalejącego
terroru i masowych zbrodni, wynikała nie tylko z sytuacji dwu
wrogów, ale teŜ z braków kadrowych i uzbrojenia konspiracji
wojskowej.
Odnośnie do wołyńskiej konspiracji wojskowej na przestrzeni
kilkudziesięciu lat zgromadzony został ogromny materiał
dokumentacyjny w postaci relacji i wspomnień jego uczestników,
ocalałych dokumentów, fotografii, opracowań, znajdujących się w
archiwach i bibliotekach oraz wykorzystanych w publikacjach. Z
materiału tego nie wynika, Ŝe na Wołyniu, oprócz ZWZ-AK była
jakakolwiek inna organizacja wojskowa podległa władzom RP. W
ocalałych sprawozdaniach Delegata o sytuacji na Wołyniu w
1943 r. nie moŜna znaleźć danych o istnieniu na Wołyniu BCh,
jakkolwiek są informacje o organizacji StraŜy Chłopskiej, równieŜ
niewiele wspólnego mające z rzeczywistością, bowiem przebieg
napadów ukraińskich na polskie wsie w opisach świadków nie
wskazuje na obecność StraŜy Chłopskiej.
Podkreślić naleŜy, Ŝe wszystkie liczące się polskie formacje
zbrojne na Wołyniu (bazy samoobrony i oddziały partyzanckie)
były integralną częścią podziemia wojskowego. W dyspozycji
natomiast WODR znajdowały się zorganizowane przez nią
komórki Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, będące
odpowiednikiem policji. Brak dostatecznych źródeł nie pozwala
ocenić, jakimi siłami dysponował PKB i jaką faktycznie rolę
odegrał w związku z zagroŜeniem ze strony nacjonalistów
ukraińskich.
Nieco uwagi naleŜy jeszcze poświęcić politycznym działaniom
Wołyńskiej Delegatury zmierzającym do zneutralizowania
antypolskiego nastawienia Ukraińców.
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Kazimierz Banach „Jan Linowski” jako działacz Stronnictwa
Ludowego i prezes Wołyńskiego Związku MłodzieŜy Wiejskiej w
latach 1935-1939 szukał oparcia w znanej mu sprzed wojny
grupie Ukraińców deklarującej współdziałanie polsko-ukraińskie
w ramach państwa polskiego. Ta niewielka liczebnie grupa nie
odgrywała Ŝadnej roli i nie miała Ŝadnego wpływu na szerokie
rzesze ludu ukraińskiego indoktrynowanego przez OUN. Nie
udały się równieŜ próby WODR szukania porozumienia i
wypracowania w toku rozmów z OUN-UPA zaniechania
zbrodniczych napadów na bezbronną ludność polską.
Pierwszym udokumentowanym faktem starań Delegatury
przeprowadzenia rozmów z UPA było dwukrotne umawianie się
w czerwcu 1943 przedstawiciela Powiatowej Delegatury Rządu z
Lubomla na spotkania z przedstawicielem UPA, do których nie
doszło z winy strony ukraińskiej.
W tym czasie powiat lubomelski był jedynym powiatem z
jedenastu, w którym nie było jeszcze większych napadów UPA,
na pozostałych, z wyjątkiem powiatu włodzimierskiego, juŜ
zostały popełnione wielkie zbrodnie. Próby tych spotkań w
powiecie lubomelskim miały miejsce pod wpływem
przedstawiciela Okręgowej Delegatury ppor. Zygmunta Rumla
„Krzysztofa Poręby”, który zapowiadał podejmowanie rozmów
we wszystkich powiatach.
Następne, z dostępnych dokumentów - ostatnie, spotkanie z
dowództwem UPA organizowane przez Delegaturę, odbyło się w
powiecie kowelskim we wsi Kustycze 7 i 8 lipca 1943. Jego
rezultatem było bestialskie zamordowanie przedstawiciela
Delegatury Zygmunta Rumla, towarzyszącego mu członka
konspiracji AK Krzysztofa Markiewicza oraz ich woźnicy, tj.
całej polskiej delegacji.
Nie powstrzymała teŜ mordów odezwa z 28 lipca 1943
skierowana przez Wołyńskiego Okręgowego Delegata Rządu do
mieszkańców Wołynia - Polaków i Ukraińców.
Pominąwszy fakt, Ŝe działania te i tak nic by nie dały, to
inicjowanie ich dopiero po wymordowaniu tysięcy ludzi na
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większości obszaru Wołynia w ciągu pół roku, świadczy o
powolności pracy podziemnych władz cywilnych.
Omówione przedsięwzięcia były z góry skazane na
niepowodzenie z następujących powodów:
- reprezentacja polskich władz nie zdawała sobie sprawy, Ŝe
dla ukraińskich nacjonalistów nie tylko powrót do granic z 1939
r., do czego dąŜyło Polskie Państwo Podziemne, jest nie do
zaakceptowania, gdyŜ głównym ich celem jest zorganizowanie
państwa ukraińskiego bez Polaków,
- siła oddziaływania (agitacyjnego i terrorystycznego) OUNUPA na ukraińskie masy chłopskie, wciągnięte do ostatecznej
rozprawy z Lachami, nie była doceniona,
- przeciwstawienie przez polską stronę cywilizowanych
sposobów postępowania w sytuacjach konfliktowych metodom
OUN-UPA opartym na usankcjonowanym ideologicznie
połączeniu bezwzględności z podstępnością, sprzęŜonym z
prymitywnymi,
barbarzyńskimi
sposobami
niszczenia
przeciwnika - nie mogło być skuteczne.
Spośród nielicznych zachowanych dokumentów Wołyńskiej
Okręgowej Delegatury Rządu znajduje się odezwa Delegata
Rządu do Polaków na Wołyniu z 2 stycznia 1944 wydana w
związku z dojściem do przedwojennych granic RP wojsk
sowieckich i przesuwaniem się Niemców na zachód. Odezwa ta
świadczy o rozpaczliwym dąŜeniu do zachowania polskiego stanu
posiadania na Wołyniu z nadzieją na powrót do przedwojennego
status quo, choć Delegat zdawał sobie sprawę, Ŝe od momentu
wejścia na Wołyń armii sowieckiej ludność polska znajdować się
będzie w szponach trzech wrogów. Delegat wzywa w niej do
nieopuszczania „rodzinnych miast i wsi” i przenoszenia się w głąb
kraju, do uchylania się od przymusowej ewakuacji ludności
dokonywanej przez Niemców, do ochrony mienia społecznego, do
traktowania wkraczających wojsk sowieckich jako sojuszników w
walce z Niemcami, a polskich oddziałów przy armii sowieckiej
jako oddziałów sowieckich a nie polskich. Odezwa była wydana
w zupełnej nieświadomości, Ŝe wcześniej na konferencji w
Teheranie (28 listopad - 1 grudnia 1943) szefów rządów państw
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sprzymierzonych (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek
Sowiecki) w II wojnie światowej tzw. Wielka Trójka
(W.Churchill, F.D.Roosevelt, JW.Stalin) bez naszego udziału
zdecydowała o przynaleŜności Kresów Wschodnich do Związku
Sowieckiego. Ludność polska i działacze polskiego podziemia
znaleźli się w tragicznym połoŜeniu. Na obszarach zajętych przez
Sowietów zostały rozbrojone samoobrony i ludność naraŜona na
napady nacjonalistów ukraińskich, a całe podziemie cywilne i
wojskowe zostało rozbite przez NKWD. Aresztowania pod
róŜnymi pretekstami dotknęły takŜe osoby spoza organizacji
konspiracyjnych.
Polskie podziemie cywilne i wojskowe na Wołyniu działało w
wyjątkowo trudnym połoŜeniu. Jego bazą działania był niewielki
odsetek ludności polskiej, Ŝyjącej w rozproszeniu pośród ludności
ukraińskiej (najpierw niechętnej, a potem opanowanej przez
zbrodniczą OUN i UPA), nieustannie inwigilowanej i tępionej
przez nacjonalistów ukraińskich, a takŜe represjonowanej przez
okupanta niemieckiego. Baza ta była ogołocona z elementu
przywódczego i najlepiej przygotowanego do działań obronnych,
co było jedną z przyczyn powolnego tworzenia struktur
konspiracyjnych. MoŜliwości zaopatrywania się w broń były
niewielkie, a wsparcia w tym względzie ze strony zwierzchnich
struktur Polskiego Państwa Podziemnego z Polski centralnej nie
było, jak teŜ pomocy w ludziach, tj. oddelegowania na Wołyń
oddziałów partyzanckich. W tych warunkach mimo starań
podziemie nie było w stanie w porę ograniczyć ludobójczą akcję
nacjonalistów ukraińskich.
Ewa Siemaszko
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Odezwa Wołyńskiego Okręgowego Delegata Rządu RP do ludności
polskiej Wołynia z 2 stycznia 1944

Wołyński Okręgowy Delegat
Rządu Rzeczypospolitej
2.I.44
Do ludności polskiej Wołynia
Front się zbliŜa. Armia niemiecka w swym odwrocie zbliŜa się
do naszych granic, wślad za nią posuwa się armia sowiecka i nie
jest wykluczonem, Ŝe armia ta w niedługim czasie przekroczy
nasze granice wschodnie i znajdzie się na terenach Wołynia.
Z chwilą kiedy wojna przeniesie się na nasze ziemie, przed
nami staną nowe, cięŜkie i trudne zadania i obowiązki, a od
wypełnienia ich w powaŜnej mierze zaleŜy polskość i przyszłość
Wołynia.
Cofająca się armia niemiecka w swym odwrocie niszczy w
bezwzględny sposób opuszczone tereny: wywozi ludność, rabuje
mienie i dobytek, dewastuje majątek społeczny, pali całe wsie i
miasta. Cofające się wojska niemieckie zechcą zagarnąć naszą
młodzieŜ, celem wysłania jej na roboty przymusowe do Niemiec,
bądź wcielenia w szeregi armii niemieckiej. Wszystko to
powiększa i tak juŜ cięŜkie połoŜenie ludności polskiej,
mordowanej w bestialski sposób przez rozwydrzone bandy
nacjonalistów ukraińskich.
Koniec wojny jest bliski i wyn[i]k jej nie budzi juŜ dziś
Ŝadnych wątpliwości. Jednak trzeba pamiętać, Ŝe w tej ostatniej
jej fazie czekają nas bardzo cięŜkie i trudne przejścia. Od naszej
postawy w tym końcowym okresie w duŜej mierze będą zaleŜeć i
nasze osiągnięcia, dlatego teŜ winniśmy nasze wysiłki zjednoczyć
i zmobilizować wszystkie siły by przeciwstawić się wyniszczeniu
i usunięciu nas z naszych ziem wschodnich.
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Jako Delegat Rządu na Wołyń wzywam wszystkich obywateli
by nie poddając się panice wytrwali w swych posterunkach, a w
postępowaniu swem kierowali się następującymi wskazówkami:
1./ Nie wolno porzucać swych rodzinnych wsi i miast celem
przeniesienia się w głąb kraju do t.zw. G.G. Losy ludności
ewakuowanej ze wschodu są tragiczne: ci co nie zginęli w drodze
od głodu i chorób, zostali albo straceni albo zapędzeni do obozów
niewolniczej pracy w Niemczech. Pamiętać naleŜy, Ŝe ubytek
ludności polskiej na Wołyniu będzie wykorzystany przez wrogą
Polsce propagandę polityczną.
2./ NaleŜy się wszelkimi sposobami uchylać od ewakuacji
przymusowej. MłodzieŜ, której to przedewszystkiem grozi, winna
w razie niebezpieczeństwa uchodzić do O[ddziałów]
P[partyzanckich] w lasach, lub kryć się we wszelki moŜliwy
sposób. Starsi w wypadku konieczności usunięcia się z terenu
walk winni przetrwać w bazach lub środowiskach połoŜonych
dalej od szlaków komunikacyjnych, a przy pierwszej sposobności
wrócić do swych gospodarstw i miast.
3./ Usiłowaniom okupanta zniszczenia i wywiezienia mienia
naleŜy przeciwstawiać się wszelkimi sposobami. Chronić i
ratować naleŜy teŜ instytucje uŜyteczności publicznej jak szpitale,
elektrownie, wodociągi, zakłady przemysłowe i.t.p.
4./ NaleŜy oddziaływać na swe otoczenie, aby wobec grozy
chwili zaniechane zostały wszelkie spory i rozpraszanie sił
społecznych, natomiast oby nastąpiło zupełne scementowanie się
społeczeństwa polskiego dla ratowania jego Ŝycia i mienia.
5./ Stosunek ludności do wkraczających wojsk sowieckich
powinien być poprawny i godny jako do tych, którzy razem z
naszymi sojusznikami walczą ze wspólnym wrogiem - Niemcami.
6./ Przybywające z nimi sformowane z Polaków przez władze
sowieckie oddziały, naleŜy traktować jaką część składową armii
sowieckiej, ale nie jako wojsko polskie.
7./ Ludność powinna dąŜyć, nie czekając na zarządzenia władz
do podjęcia tych wszystkich czynności, które są konieczne dla
zabezpieczenia bytu i bezpieczeństwa. Samorzutne organizowanie
się społeczeństwa jest tym bardziej konieczne, Ŝe istniejące
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polskie organa państwowe prawdopodobnie nie będą mogły się
ujawnić, gdyŜ to uniemoŜliwi im dalszą pracę.
8./ Dalsze dyrektywy dla ludności wydawane będą w miarę
rozwoju wypadków zarówno w Kraju, jak i na terenie
międzynarodowym.
9./ Pamiętać naleŜy Ŝe główną myślą wydania tych
wskazówek jest konieczność ocalenia ludności od zagłady i
ratowania jej mienia, jako teŜ zachowania wśród niej ducha godności narodowej i wierności dla Rzeczypospolitej, jako
podstawy do odzyskania niepodległości.
Wzywam wszystkich obywateli Rzeczypospolitej by w tej
nowej cięŜkiej próbie, gdy znów wojna się zbliŜa do naszych
granic, kaŜdy spełnił swój obowiązek wobec Ojczyzny.
Wołyński Okręgowy Delegat
Rządu Rzeczypospolitej
2.1.44 r.

PO PRZECZYTANIU ODDAJ W PEWNE RĘCE ALBO ZNISZCZ
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DEKALOG UKRAIŃSKIEGO NACJONALISTY
– WEZWANIEM DO ZBRODNI

Pomijanie ideowych źródeł, na których opierała się zbrodnicza
działalność OUN-UPA powoduje niemoŜność zrozumienia istoty
ukraińskiego nacjonalizmu i uniemoŜliwia jego rzetelną ocenę.
Brak wiedzy na temat programu politycznego OUN sprzyja,
dyspozycyjnym wobec polityki, historykom manipulowaniu
historią, a zmasowana propaganda ounowskich ośrodków,
doprowadza do przyjmowania mitów za prawdę i do operowania
terminologią nieadekwatną do wydarzeń II Wojny Światowej.
Apologeci OUN-UPA, zbrodnię straszliwą dokonaną przez
przodków na minimum 200 tyś Polaków nazywają „wojną polskoukraińską” lub „wojną bratobójczą”, podczas gdy Polska i USRR
w koalicji Sprzymierzonych razem walczyła z Niemcami
hitlerowskimi natomiast wojnę bratobójczą o wpływy prowadziły
obie frakcje OUN Bandery i Melnyka. Według obrońców OUNUPA przyczyną „konfliktów” było zderzenie dwóch skrajnych
nacjonalizmów polskiego i ukraińskiego oraz polityki rządu
polskiego na uchodźctwie. Nie przestają wyliczać krzywd jakich
doznali w czasie II RP, a następnie od Armii Krajowej i od rządu
komunistycznego, zbrodnie ograniczają do Wołynia, nie
wspominają o Małopolsce Wschodniej, nie ujawniają następstw
mordów dokonanych przez OUN-UPA na ludności ukraińskiej.
Porównywanie nacjonalizmu polskiego i ukraińskiego jest
celową dezinformacją, nacjonalizm ukraiński był ruchem
ideologiczno-politycznym typu faszystowskiego, wzorowanym na
włoskim faszyzmie i niemieckim nazizmie, swoje zasady opierał
na darwinizmie natomiast polski o etykę katolicką. Nacjonalizm
polski na Wołyniu nie funkcjonował. Po wywiezieniu w 1940 r. w
głąb ZSRR osadników wojskowych i urzędników oraz po
likwidacji polskiej inteligencji przez Niemców w 1941 r. Polacy
znaleźli się w ekstremalnej sytuacji, byli bezradni i bezbronni,
dobrze Ŝyli z sąsiadami. Religijni mieszkańcy polskich wsi nie
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dopuszczali myśli, Ŝe mogą być mordowani przez ukraińskich,
praktykujących chrześcijan.
Chybiony jest teŜ argument „walki przeciwko władzy
komunistycznej”, dotyczy działań OUN-UPA w powojennych
granicach Polski. Nie ma wątpliwości, Ŝe OUN-Bandery na tzw.
Zakierzoniu dąŜyła do oderwania 19 powiatów od Państwa
Polskiego. Operacja „Wisła” była aktem wymuszonym zbrojną
inwazją bojówek upowskich, czekających na trzecią wojnę
światową. W granicach powojennej Polski bojówki SB-OUNUPA-SKW zamordowały ponad 12 tyś. Polaków, terroryzowały
Ukraińców, którzy wyrazili chęć wyjazdu do USRR, paliły
zabudowania polskie i ukraińskie, niszczyły infrastrukturę,
kontynuowały krwawą antypolską działalność zbrojną, ounofile te
fakty pomijają przez co zniekształcają przewrotnie, przyczyny
operacji „Wisła”.
Postounowscy historycy formułują bezpodstawną tezę, iŜ UPA
była prowokowana do antypolskich wystąpień, wymyślili więc
prowokacje niemieckie, sowieckie, nawet prowokowała 27
Wołyńska Dywizja AK, mimo Ŝe formowała się dopiero na
początku 1944 r.. Dokumenty jednoznacznie wskazują
inspiratorów i sprawców mordów planowych i doktrynalnych,
nikt nie prowokował, gdyŜ mord stanowił ich program.
Pomysłowość wybielaczy OUN-UPA jest niewyczerpana i kaŜdy
chwyt dozwolony. Tak teŜ było podczas kresowej apokalipsy.
Zabiegiem wprowadzającym w błąd opinię publiczną jest
podszywanie się pod naród. Ukraińscy faszyści nie mieli i nie
mają mandatu od Narodu Ukraińskiego. Naród prawidłowo ocenia
tę zbrodniczą organizację. Usprawiedliwianie ludobójców
doprowadza do absurdu, nie istnieją nawet teoretyczne przyczyny,
które usprawiedliwiałyby zbrodnie przeciw ludzkości..
Jak doszło do największej w historii tragedii kresowych
Polaków, aby odpowiedzieć na pytanie naleŜy wrócić do czasu
panowania Habsburgów. Ukraiński nacjonalizm rozwijał się w
warunkach mało znanych stronie polskiej, a przez zwolenników
OUN zaciemnianych. Obraz stosunków geopolitycznych w
Europie podczas pierwszej wojny światowej i proces krystalizacji
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ideowego oblicza OUN przedstawił dr Wiktor Poliszczuk w pracy
habilitacyjnej pt. „Dowody Zbrodni OUN-UPA” (Toronto, 2000).
Praca ma charakter historyczny, wydarzenia są przekazane w
układzie chronologicznym.
Rusini, później nazwani Ukraińcami, przed pierwszą wojną
światową mieszkali w Rosji, w Galicji, która była częścią
składową Austro-Węgier, na Zakarpaciu i w Rumunii. Rusini
galicyjscy, najbardziej uświadomieni narodowo, do końca wiernie
stali przy Austrii, mieli nadzieję na utworzenie w ramach
monarchii Austriacko-Węgierskiej autonomii. W tym przekonaniu
utwierdzał ich traktat brzeski, zawarty w Brześciu 9 lutego 1918 r.
między Niemcami i Austro-Węgrami, a Ukraińską Republiką
Ludową (URL). W 1917 r. w Kijowie powstała Ukraińska
Centralna Rada, która 22 stycznia 1918 r. doprowadziła do
powstania URL.
Na podstawie traktatu brzeskiego Niemcy i Austro-Węgry
odstępowały URL Wołyń, Chełmszczyznę i część Podlasia. W
części tajnej klauzuli tego dokumentu Austro-Węgry zobowiązały
się do wyodrębnienia Galicji Wschodniej wraz z Lwowem i
Przemyślem, autonomicznego Ukraińskiego Kraju Koronnego.
Inicjatywa zawarcia tego traktatu wyszła ze strony Cesarstwa
Niemieckiego,
kierującego
się
własnymi
interesami
ekonomicznymi i politycznymi.
Traktat brzeski oznaczał uznanie URL przez państwa
centralne, w wyniku przeciwdziałania polskiego nie wszedł w
Ŝycie. Galicyjskich Rusinów Austria szachowała Rosją podsycała
antylechityzm i sprzyjała ukraińskiemu separatyzmowi. Obrońcą
traktatu brzeskiego był metropolita greckokatolicki A.Szeptycki.
Powołana w Kijowie URL walcząca przeciwko „białym” i
„czerwonym” wojskom rosyjskim 29 kwietnia 1918 r. została
obalona przez zwolenników ukraińskiej monarchii. Na Ukrainie
przy poparciu Niemców mógł rządzić hetman P.Skoropadśkyj.
Rząd Sokoropadśkiego obalił uformowany 13 listopada 1918 r.
Dyrektoriat, w którym czołową rolę odgrywał W.Winnyczenko i
S.Petlura. Dyrektoriat dysponował 3,5 tysięczną siłą zbrojną tzw.
Strzelców Siczowych dowodzonych przez Konowalca i Melnyka.
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Monarchia habsburska rozpadała się, w ostatniej chwili
Ukraińcy galicyjscy przejęli władzę w Galicji Wschodniej. 9-go
października 1918 r. Ukraińska Rada Narodowa proklamowała
Zachodnio-Ukraińską Republikę Ludową (ZURL). 1-go listopada
oddziały ukraińskich Strzelców Siczowych opanowały waŜne
obiekty we Lwowie, doszło do wojny z Polską o Lwów, w którym
większość mieszkańców stanowili Polacy. Walka o Lwów
zakończyła się zwycięstwem Polski. Niemcy i Austro-Węgry protektorzy URL i ZURL wojnę przegrały.
Petlura zdecydował się na podpisanie układu z Piłsudskim 22
kwietnia 1920 r. Wspólna wyprawa na Kijów przeciwko wojskom
bolszewickim miała finał w sierpniu 1920 r. pod Warszawą.
Petlurę zawiedli chłopi ukraińscy, których bardziej przekonywały
bolszewickie
hasła
natury
socjalnej
niŜ
dąŜenia
niepodległościowe.
Zwycięskie państwa Ententy popierały Polskę. Granica na
Zbruczu została uznana przez traktat ryski, zawarty 18 marca
1921 r. Wojska Dyrektoriatu zostały internowane na terenie Polski
i Czechosłowacji. Petlura, działacze URL i ZURL oraz grupa
oficerów z Konowalcem na czele, udała się na emigrację.
W lipcu 1920 r. w Pradze płk Konowalec, do walki z Polską
powołał tajną organizacje pod nazwą Ukraińska Wojskowa
Organizacja (UWO). Na początku 1929 r. Konowalec zwołał do
Wiednia działaczy UWO i gremium, jak pisze W.Poliszczuk,
składające się z 30 osób powołało do Ŝycia Organizację
Ukraińskich Nacjonalistów (OUN).
Obie organizacje o totalitarnej strukturze działały wyłącznie
na terenie Polski, prowadziły działalność terrorystyczną,
sabotaŜową, propagandową, szczególnie w Małopolsce
Wschodniej. UWO i OUN były subsydiowane przez niemiecki
wywiad wojskowy i na jego rzecz szpiegowały, aktywiści tych
organizacji byli szkoleni na terenie Rzeszy, dokonali wielu
zabójstw Polaków i Ukraińców lojalnych wobec Państwa
Polskiego.
OUN na I Kongresie w 1929 r. przyjęła doktrynę D.Doncowa
opartą na darwinizmie oraz sformułowała cel strategiczny
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organizacji. Celem było „zbudowanie soborowego państwa
ukraińskiego na ukraińskich terytoriach etnograficznych”. Jedną z
metod zbudowania tego państwa było „usunięcie” okupantów
podczas rewolucji narodowej.
Twórcą ideologii ukraińskiego nacjonalizmu był D.Doncow,
pochodzący z południowej Ukrainy, po pierwszej wojnie
światowej osiadł we Lwowie gdzie napisał pracę
pt.„Nacjonalizm”. Doncow był zwolennikiem idei faszystowskiej,
podstawowym elementem jego teorii była elita władzy zwana
„mniejszością inicjatywną” z wodzem na czele, który miał władzę
nieograniczoną, resztę Doncow nazwał „plebsem”, „tłumem”
nawet „bydłem”.
Główne hasło brzmiało „Nacja ponad wszystko”. „Nacja” (naród) jest gatunkiem w przyrodzie i jako taka pozostaje w
permanentnej walce o miejsce, o panowanie! o byt. Stosunki
panujące wewnątrz nacji mają być odbiciem świata zwierzęcego,
w przyrodzie liczy się tylko siła. Doncow w swojej pracy
sformułował zasady, które nazwał „siłami motorycznymi
nacjonalizmu ukraińskiego”.
Na pierwszym miejscu umieścił „wolę”, wystarczy chcieć aby
cel osiągnąć, pisał „na tej woli (nie na rozumie) musi być
zbudowana nasza narodowa idea”. Na drugim miejscu jest
„przemoc”, w toku prowadzenia walk jest to zasada waŜna,
Doncow mówi „bez przemocy i Ŝelaznej bezwzględności niczego
w historii nie stworzono”. Kolejną siłą motoryczną jest
„ekspansja”, „fanatyzm”, „bezwzględność”, „nienawiść”.
Doncowska zasada amoralności usprawiedliwia zabójstwa i
mordy masowe, jeśli są one „dobre dla nacji ukraińskiej”. W
przyrodzie nie ma humanizmu ani sprawiedliwości, głosił główny
ideolog OUN i jego uczniowie. KsiąŜka „Nacjonalizm” została
przetłumaczona na język polski. Wiedza odnośnie zawartej w niej
teorii, wrogiej Polakom, winna dotrzeć do opinii publicznej tym
bardziej, iŜ reanimowana OUN nie odrzuciła doktryny Doncowa i
nie odeszła od celów strategicznych uchwalonych w 1929 r.
Faszystowska ideologia Doncowa, negująca wartości religijne
i humanistyczne stworzyła podstawy do rzezi „czuŜyńców”.
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Postounowscy historycy mówią, Ŝe z uwagi na niski poziom
wykształcenia, doły nie znały ideologii, wystarczy iŜ wiedziały, Ŝe
wroga naleŜy nienawidzić i znały hasła „Ukraina dla Ukraińców”,
„rizaty Lachiw”. O antychrześcijańskiej doktrynie Doncowa
wiedzieli dostojnicy Cerkwi greckokatolickiej. „Nacjonalizm”
wyszedł z drukarni bazylianów, tylko biskup Chomyszyn uznał
propagowaną ideologię za neopogańską ale jego nie poparł
metropolita Szeptycki.
Bandera syn księdza greckokatolickiego, uwaŜał Doncowa za
największego filozofa ukraińskiego. W okresie międzywojennym
Konowalec mianował Banderę na szefa Egzekutywy Krajowej.
Wódz terrorystów - Bandera zobowiązał aktywistów OUN do
nauczenia się 10 przykazań zawartych w „dekalogu ukraińskiego
nacjonalisty”. Dekalog zawierał syntezę obowiązków i zasad
członka OUN, kształtował postawy, wręcz wzywał do zbrodni w
imię Wielkiej Ukrainy. Autorem „dekalogu” był student wydziału
filozoficznego S.Łenkawśkyj.
Pierwsze przykazanie „dekalogu" brzmi: Zdobędziesz Państwo
ukraińskie albo zginiesz w walce o nie.
7. Nie zawahasz się wykonać największej zbrodni (złoczynu)
jeśli tego wymagać będzie dobro sprawy.
8. Nienawiścią i podstępem będziesz przyjmował wroga
Twojej nacji.
Zaprezentowana w dekalogu filozofia wyzwoliła bestie w
człowieku, róŜnorodność stosowania tortur wobec „Lachów” w
czasie II Wojny Światowej była niewyobraŜalna. Ukraińscy
nacjonalistyczni działacze, wspomagani przez duchownych,
propagowali wśród zwykłych ludzi hasła bezwzględnej walki z
Polakami, powszechnie więc stosowano metodę podstępu,
denuncjacji i dezinformacji JuŜ w 1939 r. ounowcy kierowali
polskich Ŝołnierzy - rozbitków na rzekomo bezpieczne drogi, tam
ich rozbrajali i mordowali.
Formą „walki” z Polakami były donosy do władz
okupacyjnych, wskazywano Polaków, którzy mogą mieć broń lub
przechowują śydów i pomagają partyzantom radzieckim, tym
samym ukraińscy nacjonaliści prowokowali niemieckie akcje
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pacyfikacyjne.
Przemilcza
się
współdziałanie
Cerkwi
greckokatolickiej z OUN przykładowo przedstawiciel rządu
londyńskiego, który był na spotkaniu w 1942 r. u metropolity
Szeptyckiego został wydany w ręce gestapo, donos na
inŜ.Romana śurowskiego złoŜył były sekretarz Szeptyckiego
ks.Józef Kładoczny (Na RubieŜy nr 75).
Dezinformacja osłabiała czujność, to ułatwiało zbrodniarzom
działanie z zaskoczenia. Wracajcie „wam nyczoho ne bude”
mówili, naiwni Polacy wracali do swoich domów gdzie byli
mordowani lub paleni. Delegacje upowskie proponowały wspólną
walkę z Niemcami, w wielu miejscowościach to odnosiło skutek,
Polacy wyjeŜdŜali na spotkania „organizacyjne” i nie wracali.
Nauczyciel C.Dąbrowski zorganizował 20-to osobowy oddział w
Swójczowie i naiwnie podjął proponowaną przez tzw.UPA
wspólną walkę z Niemcami, podstępnie wszyscy Polacy zostali
zamordowani.
Tzw.UPA atakowała z zaskoczenia, nocą o świcie lub podczas
naboŜeństw w kościołach. Na Wołyniu zarejestrowano 17
napadów na kościoły, tylko w dwóch przypadkach bandyci
napotkali na czynny opór w Kisielinie i w OstroŜcu. Inną metodą
zaskakiwania było zwoływanie zebrań pod róŜnymi pretekstami to
umoŜliwiało wymordowanie całych wsi bez oporu, klasycznym
przykładem były Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Innym sposobem
zaskakiwania Polaków były napady w Wigilię lub Święta. W
czasie rewolucyjnego szaleństwa banderowcy wykazywali duŜą
pomysłowość w stosowaniu podstępów. Tysiące Polaków zginęło
w zasadzkach na drogach lub podczas pracy na polach.
Podstępem, zabronionym przez prawo międzynarodowe, było
przebieranie się w mundury obcych armii. W 2007 r. na
konferencji we Wrocławiu, prokuratorzy Komisji Ścigania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu IPN informowali o
rezultatach śledztw w sprawach zbrodni dokonanych przez
nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej, piszą m.in.
„Napastnicy czynili wiele, aby pozostać nierozpoznanymi.
Uderzali przewaŜnie w nocy, zamaskowani, zwłaszcza gdy byli
mieszkańcami tej samej miejscowości. W wielu przypadkach
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nosili mundury niemieckie, sowieckie lub polskie i nie odzywali
się do swoich ofiar” (Na RubieŜy 89/2007).
Faszyzm jest teorią skompromitowaną w Europie potępioną
tymczasem o faszystowskim charakterze OUN przetrwała i
umacnia się na Ukrainie Zachodniej. W ksiąŜkach dla dzieci
ukraińskich przedstawia się „rycerską humanitarną partyzantkę
UPA” i „bohaterski szlak bojowy dywizji SS-Galizien” oraz
wypaczoną historię stosunków polsko-ukraińskich, szeroko
omawiany jest „dekalog ukraińskiego nacjonalisty”. Wrogiego
nastawienia do Polski i Polaków nie zauwaŜają polscy politycy,
nie piszą o tym dziennikarze (poza kilkoma odwaŜnymi) a
problem drzemie.
Monika Śladewska

ZAWIEDZIONE NADZIEJE POJEDNANIA

Na wstępie naleŜy przypomnieć, iŜ sprawa pojednania
narodów Polski i Ukrainy nie istnieje gdyŜ między narodami nie
było i nie ma sporu, nigdy nie utoŜsamialiśmy OUN-UPA z
Narodem Ukraińskim. Hasło „pojednanie polsko-ukraiński” jest
potrzebne pogrobowcom OUN-UPA w celu ukrycia ponurych kart
historii. Sytuacja jest złoŜona, Polska realizuje geopolityczną

strategię USA w czym pomocni są nacjonaliści ukraińscy, a OUN
i jej agendy wykonawcze z tzw. UPA na czele dzielą
społeczeństwo Ukrainy, które nie akceptuje faszystowskiej
ideologii Doncowa i programu ekstremistów galicyjskich.
Problem pojednania

Polaków z nacjonalistami ukraińskimi powraca i powracać
będzie dotąd dopóki parlamenty obu państw nie ogłoszą prawdy o
ludobójczym charakterze OUN i nie podejmą decyzji o potępieniu
40

tej organizacji oraz jej struktur zbrojnych. Na ukraińskim ruchu
nacjonalistycznym typu faszystowskiego, ciąŜy udowodniony
zarzut ludobójstwa m.in. 200 tys. Polaków, 80 tys. Ukraińców,
tysięcy śydów, Rosjan, Czechów, Ormian.
Na temat tragedii Kresów ukazały się opracowania naukowe.
Prokuratorzy pionu śledczego IPN dokonali oceny prawnej i
ustalili, Ŝe zbrodnie, których dopuściła się OUN-UPA nie
podlegają przedawnieniu zbrodni ludobójstwa. Zgromadzony
materiał dowodowy pozwala zrekonstruować rozwój wydarzeń od
1939 r. Z relacji świadków wyłania się obraz szczególnego
barbarzyństwa, do którego sprawcy nie przyznają się, wybierając
„metodę turecką", wydarzenia usiłują przedstawić jako „wojnę
domową" i zaniŜają liczbę ofiar.
Zręcznym wybiegiem postounowskięj propagandy jest
utoŜsamianie zbrodniczych działań OUN-UPA z interesami
Narodu Ukraińskiego, to niewątpliwie łagodzi winę i zwalnia od
odpowiedzialności. Wprawdzie Rada NajwyŜsza Ukrainy nie
uznała OUN-UPA za ruch narodowo-wyzwoleńczy, a Sąd nie
uznał za bohaterów narodowych Bandery i Szuchewycza, to
jednak władze Ukrainy dotąd nie uporały się z problemem
nacjonalizmu i jego dokonań w czasie II Wojny Światowej.
Wyjątek stanowiło 95 parlamentarzystów, którzy w 1999 r.
wystosowali apel do narodów, parlamentów Ukrainy, Białorusi,
Izraela, Polski, Rosji, Słowacji i Jugosławii aby uświadomiły
sobie niebezpieczeństwo groźby nacjonal-faszyzmu jakie zawisło
nad Ukrainą. Niestety apel zignorowały władze polskie, które
stanęły po stronie wskrzeszonych upiorów przeszłości, stanowiących
zagroŜenie przede wszystkim dla Polski. Opiniotwórcza prasa,
która juŜ nie była w rękach polskich, dramatyczny apel pominęła
milczeniem.

TuŜ po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę były teŜ inne
pomyślne sygnały ze strony ukraińskiej. Podczas pobytu w
Warszawie, pierwszy prezydent Ukrainy L.Krawczuk miał
odwagę powiedzieć - „nie ukrywamy i nie przemilczamy, Ŝe w
czasie II Wojny Światowej ukraińscy szowiniści zabili około pól
miliona Polaków... równieŜ po wojnie płonęły polskie wsie i ginęli
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ludzie. Szowinizm ukraiński to wrzód na zdrowym ciele narodu
ukraińskiego".
13 września 1992 r. miała miejsce międzypaństwowa
uroczystość poświęcenia Wojennego Cmentarza w Zasmykach, na
którym pochowani są Ŝołnierze 27. Wołyńskiej Dywizji AK i
kilkaset osób banderowskiego terroru. Przewodniczący Rady
Rejonowej przemówienie zakończył słowami - „Wyrządziliśmy
wam wielką krzywdę przyjaciele Polacy, wybaczcie nam". W tym
czasie historycy ukraińscy zapewniali, iŜ nie ma miejsca na
rehabilitację OUN-UPA na Ukrainie. Niestety te wypowiedzi nie
były zgodne z linią polityczną zwycięzców, z kręgu „Unii
Wolności”, którzy po 1989 r. przejęli władzę i wyznaczyli Polakom
rolę „narodu sprawców". Na Ukrainie władzę obejmowali
sympatycy OUN-UPA.
Ukraiński ruch nacjonalistyczny na Wielkiej Ukrainie był
nieznany, jego struktury zbrojne dokonały czystki etnicznej na
ziemiach II RP, tym samym nie miał legitymacji od Narodu
Ukraińskiego i dziś nie ma, gdyŜ zhańbił ideę walki o
niepodległość i dobre imię Ukraińca, ale Państwo Ukraińskie musi
się do tego problemu ustosunkować.
Zbrodniczy bilans

Ukraińskie formacje policyjne, bataliony Sczutzmannschaften,
których uczestnicy organizacyjnie podlegali OUN-Bandery,
wspólnie z Niemcami brały udział w pacyfikowaniu wsi polskich i
ukraińskich. Frakcja OUN-Melnyka od początku wojny zabiegała
o utworzenie ukraińskich formacji wojskowych, jednakŜe Hitler
do zwycięstwa nad ZSRR nie potrzebował wspólników, dopiero
po klęsce stalingradzkiej pozwolił na utworzenie w ramach
Waffen-SS dywizji galicyjskiej. Pułki policyjne tej dywizji
dopuściły się zbrodni wojennych w co najmniej 50 polskich
wsiach. Huta Pieniacka w lutym 1944 r. zniknęła z powierzchni
ziemi, zamordowano i spalono 1100 osób.
Apologeci OUN nie wspominają o współdziałaniu z
Niemcami, za to nagłaśniają walki na dwa fronty - z Niemcami i z
Sowietami, a takŜe z Polakami. Jest to jeden z mitów
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spreparowany przez propagandystów o prowieniencji ounowskiej,
którym zaleŜy na zdjęciu z OUN-UPA odium ludobójstwa.
Bronisław Komorowski jako poseł uwierzył w legendę upowskich
„walk”, gdyŜ w 2003 r. podczas omawiania wspólnego
oświadczenia parlamentów Polski i Ukrainy oponował przeciwko
słowu „ludobójstwo” a jako Marszałek Sejmu blokował przyjęcie
uchwały z okazji 65. rocznicy rozpoczęcia przez OUN-UPA rzezi
Polaków na Wołyniu. Po roku starań Sejm przyjął złagodzoną
uchwałę, zawarto w niej sformułowanie - „zbrodnia nosząca
znamiona ludobójstwa”. Oznacza to jak daleko sięgają wpływy
emisariuszy OUN, działających na odcinku polskim.
Pułapka „pomarańczowej rewolucji”

Brzemiennym w konsekwencje było wsparcie przez
prezydentów III Rzeczypospolitej, sterowanej z zewnątrz,
„rewolucji pomarańczowej”, w wyniku której na stanowisko
prezydenta Ukrainy został wyniesiony W.Juszczenko, gloryfikator
OUN-UPA, uznający zbrodnie za bohaterstwo. W efekcie jego
zwycięstwa akcja depolonizacyjna na „Ukrainie Zachodniej”
przybrała na sile. Coraz częściej na ulicach miast zaczęli pojawiać
się agresywni „patrioci” z pochodniami, wznoszący hasła
„Ukraina dla Ukraińców”. Nie przeszkadzało to władzom KUL
nadać Juszczence tytuł honoris causa, a prezydentowi
Kaczyńskiemu uczestniczyć we wspólnej modlitwie w intencji
ofiar „akcji Wisła”, mimo Ŝe podczas przeprowadzenia tej
operacji nikt nie zginął.
Hasło „pojednanie polsko-ukraińskie” nagłośniono w prasie w
1999 r. „Wprost” opublikował wypowiedz abp. H.Muszyńskiego,
iŜ Kościół polski wystąpi do Kościołów Litwy i Ukrainy z
gotowością przebaczenia wzajemnych krzywd. Nastąpiła
wymiana listów pomiędzy metropolitą ukraińskiej Cerkwi
greckokatolickiej L.Huzarem, a prymasem Polski J.Glempem.
Kardynał Huzar pisał o pojednaniu narodów, mimo Ŝe nie miał do
tego prawa, poniewaŜ reprezentuje niewielki odsetek wiernych
społeczeństwa Ukrainy, wyeksponował krzywdę zwaną „akcją
Wista”.
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Z listu Prymasa dowiedzieliśmy się o zbliŜeniu narodów i
polonizowaniu ludności ruskiej, o ogromnych krzywdach
nagromadzonych przez stulecia, co skutkowało gwałtowną zemstą
i mordami. List napisany zgodnie z zakłamaną ounowską optyką
wydarzeń, spowodował liczne protesty środowisk kresowych i
kombatanckich m.in. śołnierzy AK Obszaru Lwowskiego.

W czerwcu 2005 r. opublikowano wspólny list o wzajemnym
wybaczeniu i pojednaniu. List pełen wzniosłych intencji, o winach
obu stron (bez ich wyszczególnienia) o bratobójczych konfliktach
i jak na ironię zacytowano słowa papieŜa „nie ma sprawiedliwości
bez przebaczenia”. Pojednanie kardynałów nie przełoŜyło się na
poziom społeczeństwa, gdyŜ nie spełniono niezbędnych
warunków do pojednania, nie wyjaśniono dlaczego potrzebne jest
przebaczenie i komu, nie wskazano sprawców zbrodni, a oni
nazwę mają.
Cerkiew greckokatolicka akceptowała ideologie Doncowa i
dekalog ukraińskiego nacjonalisty wzywający do zbrodni, tym
samym działała w niezgodzie z moralnością chrześcijańską, nigdy
nie wezwała swoich wiernych, odpowiedzialnych za mordy
masowe, do uznania win.
W Kościele katolickim od wieków obowiązuje sakrament
pokuty, w myśl tej zasady zanim nastąpi pojednanie, grzech
naleŜy nazwać grzechem, wyrazić akt Ŝalu i podjąć próbę
zadośćuczynienia czyli naprawienia wyrządzonej krzywdy. W
tym przypadku chodzi o problem martyrologii Narodu Polskiego.
Czy moŜliwe byłoby ułoŜenie poprawnych stosunków z
Niemcami, gdyby nie spełnienie warunku potępienia nazizmu i
odcięcia się od III Rzeszy. Niemcy nie stawiają pomników
zbrodniarzom wojennym i nie przyjeŜdŜają do Polski w
mundurach SS.
Polski Kościół nie poradził sobie z problemem udziału
grekokatolików, podjudzanych przez kler greckokatolicki do
mordowania katolików obrządku łacińskiego, nie stanął po stronie
wiernych mordowanych w kościołach oraz męczenników - 160
księŜy, 39 zakonnic i zakonników oraz wielu rannych. Na
podstawie niepełnych danych ponad 100 księŜy ratowało się
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ucieczką. Hipokryzją było wystąpienie metropolity Huzara z
formułą „wybaczamy i prosimy o wybaczenie” bez wskazania kto
komu ma wybaczać i kto z kim ma się jednać.
Utajnianie zbrodni ludobójstwa

na tak wielką skalę lub jej usprawiedliwianie nie słuŜy
pojednaniu, to droga donikąd. Umknęły ocenie moralne aspekty
zbrodni OUN-UPA. Na „Ukrainie Zachodniej” dominuje postawa
„słusznej drogi”, następca Huzara abp Ihor Woźniak modląc się pod
pomnikiem Bandery, nazywa go „ukraińskim skarbem narodowym”.
Szef Rady Obwodowej Lwowa Pankiewicz krzyczał: „Musimy iść
drogą Bandery, kontynuować jego historyczne dzieło”, oznacza
to, iŜ zbrodnia jest powodem do dumy. W tej sytuacji do
pojednania nie dojdzie. Duchowni obu obrządków popełnili
grzech obojętności wobec bezbronnych ofiar zbrodni
zaplanowanej i wyjątkowo okrutnej.
W imieniu narodów pojednali się prezydenci Kwaśniewski i
Kuczma w Porycku (2003 r.), Kaczyński i Juszczenko w
Pawłokomie (2005 r.). Kwaśniewski ma w dorobku przepraszanie
bez wzajemności i zakłamane Jaworzno, ale teŜ wypowiedź w
Porycku - „cel nie usprawiedliwia ludobójstwa”, Kaczyński słowami
modlitwy odpuścił winy Ukraińcom, o OUN-UPA nie wspomniał,
przywoływał słowo „prawda” aby ją pominąć. Pojednanie z
Juszczenką przebiegało w obecności banderowców, w uniformach
zaprojektowanych po wojnie, co wyeksponowała Telewizja Polska.
Uściski przywódców i ich deklaracje niczego nie zmieniły.
Spadkobiercy OUN-UPA odnieśli kolejny sukces propagandowy,
gdyŜ nawet historia Pawłokomy została zafałszowana.
Za rok przypada 70. rocznica zagłady kresowych Polaków.
Projekt uchwały w tej sprawie został opracowany w polskim
Sejmie i przesłany do Kijowa. Jeśli zostanie zaaprobowany,
będziemy świadkami kolejnego pojednania prezydentów
Komorowskiego i Janukowycza. Uroczystość zaplanowano
w
Ostrówkach (dawny powiat Włodzimierz Wołyński), gdzie w
sierpniu 1943 r. tzw. UPA zamordowała 1700 osób. Wydarzenia
jakie miały miejsce podczas okupacji niemieckiej w Sahryniu
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pow. Hrubieszów nie mają odniesienia do planowo
przeprowadzonej przez tzw. UPA zagłady Ostrówek i Woli
Ostrowieckiej.
Sahryń,

siedziba kuszczu (4-7 wsi) stanowił ufortyfikowaną bazę
wypadową USN-UPA. W Sahryniu stacjonowali członkowie SSGalizien i był posterunek policji ukraińskiej. Z Sahrynia oddziały
ukraińskich faszystów dokonywały napadów na polskie wsie,
paliły je i mordowały mieszkańców. Wywiad Komendy Obszaru
Hrubieszów AK ustalił, iŜ tzw. UPA-USN przygotowuje
generalne uderzenie na ludność polską. W wymuszonej sytuacji
dowództwo AK i BCh w marcu 1944 roku (przed nadejściem
frontu wschodniego) przeprowadziło akcję prewencyjną. Pomimo
wydanego rozkazu, aby oszczędzić ludność cywilną - w czasie
likwidowania ofensywnych oddziałów USN-UPA ginęli cywile,
za co winę ponosi OUN. Jeśli tym razem zostanie postawiony
znak równości pomiędzy napastnikami, a ofiarami OUN-UPA będzie to kolejny, wyjątkowo perfidny fałsz historyczny, gdzie tu
symetria doznanych krzywd?
Nie jest przypadkiem, Ŝe na Ukraińsko-Polskim Forum 20-21
grudnia 2011 r. w Warszawie, wybitni polscy politycy i
intelektualiści, jak ich określono, skierowali do parlamentów obu
państw propozycję przyjęcia uchwały o ustanowieniu Dnia
Pamięci i Pojednania Polaków i Ukraińców. Wnioskodawcy mają
świadomość, Ŝe wybaczenie otwiera drogę do pojednania dlaczego więc nie poinformowali w jakim dniu mordercy z OUNUPA i ich spadkobiercy przyznali się do grzechu ludobójstwa i
wnieśli prośbę do pokrzywdzonych o przebaczenie?
Z polskiej strony w Forum uczestniczyli Adam Daniel Rotfeld,
Adolf Juzwenko, Hubert Łaszkiewicz (dyrektor KUL), Zdzisław
Najder i J.Akser. W trakcie prac Forum podkreślono: „poniewaŜ
zbliŜają się rocznice dwóch tragicznych wydarzeń: deportacyjnej
akcji „Wisła” (kwiecień 2012 r.) i wydarzeń wołyńskich (lipiec
2013 r.), dlatego bardzo waŜne jest, aby nie pozwolić aktywistom
46

ruchów prawicowo-radykalnych po obu stronach granicy na
upolitycznienie tych gorzkich stron naszej wspólnej historii”.
Jest to swoista interpretacja historii osób, które w tym zakresie
wiedzę posiadają, a jednak porównują to co jest
nieporównywalne. Nie są to „wydarzenia wołyńskie” tylko
ludobójstwo dokonane przez OUN-UPA na całych Kresach
Południowo-Wschodnich i kontynuowane po wojnie w nowych
granicach Państwa Polskiego. Wojskowa operacja „Wisła”
połoŜyła kres rozlewowi krwi.
Nieporozumienie

Pan Adam Daniel Rotfeld zna doskonale przyczyny
przeprowadzenia operacji „Wisła” i wie, Ŝe jest to i wyłącznie
sprawa Polski, bowiem dotyczy rewolty obywateli polskich w
powojennych granicach Państwa Polskiego. Gdyby nie zbrodnicze
działania OUN-UPA nie byłoby przesiedleń. Do tej sprawy
władze Ukrainy nie mają Ŝadnego odniesienia, Juszczenko
bezprawnie uŜywał argumentu, „Ŝe Ukraińcy wybaczyli Polakom
akcję „Wisła”.
Porównanie humanitarnie przeprowadzonej operacji „Wisła” z
ludobójstwem OUN-UPA na Kresach Wschodnich jest nie do
przyjęcia, stanowi jeden z chwytów postounowskiej propagandy,
mianowicie - „wystawiać rachunki Polakom za wysiedlenie ludności
ukraińskiej i pobyt w Jaworznie”. Wiadomym jest, Ŝe do Jaworzna

kierowano upowców złapanych z bronią lub podejrzanych o
posiadanie broni.
W czyim imieniu wystąpili uczestnicy Forum, nietrudno się do
myśleć. Pomysł kompromituje autorów. Ich propozycja stoi w
sprzeczności z formułowanym od lat postulatem środowisk
kresowych i kombatanckich o ustanowieniu 11 lipca Dniem
Pamięci i Męczeństwa Kresowian. Wniesiony w tej sprawie
projekt uchwały do Sejmu, przed końcem kadencji, został
wycofany przez Marszałka Grzegorza Schetynę. Na jego
wycofanie nalegał prezydent Komorowski, oświadczając iŜ
parlamenty Polski i Ukrainy podejmą wspólną uchwałę.
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Na „Ukrainie Zachodniej” proces gloryfikacji OUN-UPA
postępuje, nacjonalistyczna prasa ostrzega Janukowycza przed
„pułapką wołyńską”, a w Polsce ounowskie lobby decyduje o
treści uchwał i oświadczeń przywódców obu państw, takŜe
opracowuje scenariusz obchodów. Wystąpienia Kresowian o
przerwanie zmowy milczenia o ludobójstwie, o godne uczczenie
pamięci Ofiar OUN-UPA z udziałem najwyŜszych władz i
Episkopatu jest ignorowane. Jak widać, w najbliŜszym czasie nie
zanosi się na zmianę w tendencji apologii ukraińskiego
nacjonalizmu. Zasadne jest pytanie, czy błędne koło zostanie
zatrzymane?
Monika Śladewska

CZY KLĘSKA POLITYKI “POJEDNANIA”...

„Nie jest przypadkiem, Ŝe na Ukraińsko-Polskim Forum 20-21
grudnia 2011 r. w Warszawie, wybitni polscy politycy i
intelektualiści, jak ich określono, skierowali do parlamentów obu
państw propozycję przyjęcia uchwały o ustanowieniu Dnia
Pamięci i Pojednania Polaków i Ukraińców. Wnioskodawcy mają
świadomość, Ŝe wybaczenie otwiera drogę do pojednania dlaczego więc nie poinformowali w jakim dniu mordercy z OUNUPA i ich spadkobiercy przyznali się do grzechu ludobójstwa i
wnieśli prośbę do pokrzywdzonych o przebaczenie?
Z polskiej strony w Forum uczestniczyli Adam Daniel Rotfeld,
Adolf Juzwenko, Hubert Łaszkiewicz (dyrektor KUL), Zdzisław
Najder i J.Akser. W trakcie prac Forum podkreślono: „poniewaŜ
zbliŜają się rocznice dwóch tragicznych wydarzeń: deportacyjnej
akcji „Wisła” (kwiecień 2012 r.) i wydarzeń wołyńskich (lipiec
2013 r.), dlatego bardzo waŜne jest, aby nie pozwolić aktywistom
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ruchów prawicowo-radykalnych po obu stronach granicy na
upolitycznienie tych gorzkich stron naszej wspólnej historii”.
Jest to swoista interpretacja historii osób, które w tym zakresie
wiedzę posiadają, a jednak porównują to co jest
nieporównywalne. Nie są to „wydarzenia wołyńskie”, tylko
ludobójstwo dokonane przez OUN-UPA na całych Kresach
Południowo-Wschodnich i kontynuowane po wojnie w nowych
granicach Państwa Polskiego. Wojskowa operacja „Wisła”
połoŜyła kres rozlewowi krwi” - pisze Monika Śladewska,
zawiedzione nadzieje pojednania.
Brak rozliczenia przeszłości Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
(OUN) i jej struktur zbrojnych oraz tuszowanie prawdy historycznej i
postawa obrońców ukraińskiego nacjonalizmu, uniemoŜliwia
rozpoczęcie procesu pojednania i utrudnia otwarcie się na nową
rzeczywistość.

NEGOWANIE RZEZI ORMIAN KARANE

Napięcie na linii ParyŜ-Ankara, po tym jak francuskie
Zgromadzenie Narodowe przegłosowało w czwartek ustawę o
karaniu tych, którzy negują ludobójstwo Ormian przez Turków w
latach 1915-1917. Reakcja Turcji była natychmiastowa, Ankara
odwołała swojego ambasadora z Francji - podał Reuters,
powołując się na przedstawiciela władz Turcji.
O decyzji Ankary poinformowała turecka telewizja. Ankara
zapowiadała wcześniej, Ŝe postąpi w ten sposób, zagroziła teŜ
sankcjami gospodarczymi, dyplomatycznymi i kulturalnymi.
Z kolei szef MSZ Armenii Edward Nalbandian oświadczył, Ŝe
jego kraj jest wdzięczny władzom Francji, Zgromadzeniu
Narodowemu i narodowi francuskiemu za przyjęcie ustawy. Do
tej pory francuskie prawo przewidywało jedynie karanie za
negowanie Holokaustu.
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Aby projekt stał się obowiązującym prawem, musi go jeszcze
Zatwierdzić Senat. Mato nastąpić w przyszłym roku, konkretnej
daty jeszcze nie wyznaczono.
W czasie głosowania przed budynkiem Zgromadzenia
Narodowego trwał kilkutysięczny protest francuskich Turków
przeciwko ustawie.
Francuska izba niŜsza juŜ raz, w 2006 r., przyjęła ustawę o penalizacji negowania ludobójstwa Ormian, ale w maju tego roku
odrzucił ją Senat.
Ustawa o uznaniu rzezi Ormian na terenie imperium
osmańskiego za ludobójstwo została przyjęta we Francji w 2001 r.
Armenia i Turcja spierają się, czy masakry Ormian dokonane w
czasie I wojny światowej w imperium osmańskim są
ludobójstwem, jak uwaŜa Erywań. Według strony armeńskiej
zginęło wówczas 1,5 mln ludzi. Turcja szacuje, Ŝe śmierć
poniosło 300-500 tys. Ormian.
Kazimierz Sikorski
PAP
ZAWODNA PAMIĘĆ CZY ŚWIADOME DZIAŁANIE?

„Nasze Słowo” Nr 32(2818) z 7 sierpnia 2011 r. pisze: „Boli
czas, w którym nas nie było. Jak powiadomiła polska prasa, przy
końcu września ubiegłego roku na miejscu dawnej wsi Ostrówki
w powiecie Lubomelskim na Wołyniu Prezydenci RP i Ukrainy Bronisław Komorowski i Wiktor Janukowycz - odsłonią pomnik
ofiar bratobójczego konfliktu. A we wsi Sehryń w województwie
Lubelskim w Polsce, głowy dwóch państw oddadzą pokłon
Ukraińcom, zakatowanym wiosną 1944 przez Ŝołnierzy polskiej
Armii Krajowej” - na razie koniec cytatu.
Starałem się w tłumaczeniu maksymalnie zachować pisownię
ukraińską by przypadkiem nie wypaczyć sensu tekstu. Króciutki
cytat, a jakŜeŜ wiernie przedstawia pogląd redaktorów „Naszego
Słowa”. Odsłonięcie pomnika bratobójczego konfliktu. Co za
konflikt? Kto z kim wojował” śołnierze z dziećmi? Jakie
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narodowości były skonfliktowane? Tylko trzeba się domyślać.
Natomiast, jeśli idzie o Sahryń juŜ domysły są zbyteczne.
„Ukraińcy zakatowani wiosną przez Ŝołnierzy polskiej Armii
Krajowej”. A jakie są ustalenia dokonane pomiędzy mniejszością
ukraińską i Komisją Rządową? Warto jest zacytować: Po
przeprowadzeniu szeregu czynności procesowych w tej sprawie
oraz wyczerpaniu inicjatywy dowodowej, postanowieniem z dnia
19 marca 2010 r. śledztwo w tej sprawie umorzono (...) oraz na
podstawie art. 17 § 1 pkt 6 kpk (wobec braku ustawowych
znamion zbrodni przeciwko ludzkości i przedawnienia karalności
czynu) oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk (wobec niewykrycia
sprawców przestępstwa). Postanowienie o umorzeniu śledztwa zgodnie z wymogami procesowymi - doręczono ustalonym w toku
postępowania 42 pokrzywdzonym. Do chwili obecnej do
Oddziałowej Komisji nie wpłynęły zaŜalenia od stron tego
postępowania”. Oznacza to, Ŝe ludobójstwa w Sahryniu nie było.
(Gazeta Polska 3 sierpnia 2011). A „Nasze Słowo” w dalszym
ciągu z ofiar robi morderców, a z ludobójców - ofiary.
Polska strona teŜ działała adekwatnie - pisze „Nasze Słowo” dość powiedzieć, Ŝe we wsi Pawłokoma (40 km od Przemyśla)
polskie wojska zamordowały 366 Ukraińców. Stało się to we
wrześniu 1945 r. Jednak pamięć ukraińska jest wybiórcza, lub w
ogóle są jej zaniki. Czytając tych kilka stron „Naszego Słowa” nie
spotkałem ani razu kto zabijał Polaków? Nawet uŜyte jest
określenie „rzeź wołyńska”, jednak nawet najdelikatniejszym
synonimem nie określono kto to czynił? Natomiast przy kaŜdym
zabójstwie Ukraińca jest ściśle określony winowajca. Polska
Armia Krajowa, polscy Ŝołnierze, Ŝołnierze polskich Batalionów
Chłopskich. RównieŜ i liczby zabitych Ukraińców są podwajane.
W Pawłokomie według polskich dowodów (a są takowe) zabito
około 180 Ukraińców, i tylko dorosłych męŜczyzn. Natomiast
„Nasze Słowo” podaje 366 osób w tym kobiety i dzieci.
W Sahryniu „zakatowano” kilkaset ludzi, w tym dzieci i
kobiety. No, cóŜ? Przypadkowo zastrzeleni to nie to samo co
świadome, celowe mordowanie, by mordowana osoba jak
najdłuŜej przechodziła męczarnie (patrz Huta Pieniacka). W
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Sahryniu śp. Prof. Józef Wysocki z Wrocławia tak to opisuje: „Po
wystrzeleniu rakiety, Ukraińcy zostali wezwani do poddania się
lub wyjścia kobiet i dzieci. Krzyknięto im, Ŝe są otoczeni i nie
mają szans. Na te wezwania faszyści odpowiedzieli chaotycznym
ogniem, nie czyniąc oblegającym Ŝadnej szkody, gdyŜ ci byli na
to przygotowani. Wówczas oddziały polskie otworzyły
zmasowany ogień na wieś, która natychmiast stanęła w
płomieniach. Niestety, >kule nie wybierają< i w trakcie tej palby
mogli zginąć niewinni cywile. Polacy zdobywali dom po domu, a
ukrywające się w piwnicach kobiety i dzieci były zwalniane.
Upowcy, policjanci i esesmani (najprawdopodobniej dezerterzy z
dywizji SS-Galizien) ostrzeliwali się; ale nie mieli szans wobec
dziesięciokrotnej polskiej przewagi. Zginęli wszyscy, około stu
męŜczyzn i bliŜej nieznana ilość kobiet i dzieci, które zginęły od
kul zabłąkanych. Po zdobyciu wsi okazało się, Ŝe Sahryń stanowił
koszary UPA. W stodołach były kwatery, piętrowe łóŜka, duŜa
kuchnia polowa, w bunkrach pod niemal kaŜdą chałupą były
magazyny broni, amunicji, Ŝywności itp. Po dokonaniu tego
prewencyjnego ataku, w okolicy zapanował spokój”. (Gazeta
Polska 3 sierpnia 2011)
Dalej „Nasze Słowo” podaje ilu i jak niektórzy Ukraińcy
ratowali Polaków. Zgadza się. Bez udziału „Naszego Słowa”
Kresowianie juŜ przygotowują tablicę pamiątkową dla bohaterów
Ukraińskich. Tekst tablicy w dwóch językach - polskim i
ukraińskim - jest juŜ u kamieniarza. Uroczystość wmurowania i
poświęcenia tablicy przewidziana jest na dzień 3 Maja 2012 roku
godz. 12:00 w Sanktuarium Maryjnym W Kałkowie-Godowie
koło Starachowic. Przewidziane jest równieŜ naboŜeństwo
ekumeniczne. Na uroczystość poświęcenia tablicy, w imieniu
organizatorów, juŜ dzisiaj serdecznie zapraszam.
Będąc w Anglii oglądałem tam film dokumentalny pt.„SS In
Britain”. Tam Polki - juŜ staruszki - powiadają: my ich sądzić nie
będziemy. Niech sądzi ich własne sumienie. Podobną wypowiedź,
w filmie, usłyszałem od staruszka pana Bernackiego byłego
mieszkańca Huty Pieniackiej: ja im wybaczyłem jednak
zapomnieć nie mogę i będę pamiętał do samej śmierci. Natomiast
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buńczucznie zachował się młody nacjonalista ukraiński, jakby z
innego świata, broniąc faszystów ukraińskich. Takiemu wybaczyć
nie moŜna, bowiem wybaczenie to woda na młyn nacjonalistów
ukraińskich, których znamy jeszcze dość duŜo.
I jeszcze jedna ciekawa „informacja” zawarta jest rubryce
„Puls Ukrainy”. Informacja podaje zgodnie z prawdą, Ŝe 26 lipca
polscy archeolodzy rozpoczęli prace wykopaliskowe w
miejscowości Ostrówki na Wołyniu. śe w tych miejscach będzie
moŜna z identyfikować nie 320 ale ponad 600 ofiar. śe w
uroczystości poświęcenia pomnika ofiar uczestniczyć będą
prezydenci Polski i Ukrainy. Wszystko byłoby dobrze gdyby autor
notatki był na tyle rzetelny i podał kto dokonał zbrodni i ofiary
nazwał ofiarami ludobójstwa. Nazwanie ofiar poległymi to trochę
zmienia fakty. Poległym moŜe być Ŝołnierz, który zginął w walce,
na polu chwały. Tu zostali zamordowani w okrutny sposób
niewinni ludzie w tym dzieci. Mała notatka, a sprawa wielka. Gaf
pisać nie moŜna.
Antoni Mariański
PO CO TE PASZKWILE?

W tygodniku „UwaŜam Rze” z dnia 31 października 2011r.
ukazał się wspaniały artykuł redaktora, Rafała Ziemkiewicza p.t.
„Niechciana historia”. W artykule tym redaktor wspomina
okrutnie pomordowanych Polaków na Wołyniu i Kresach
Południowo-Wschodnich podczas drugiej wojny światowe, przez
nacjonalistów ukraińskich.
Przytoczone wydarzenia, zdjęcia i dyskusja z Piotrem
Zychowiczem, przypominają to straszne ludobójstwo. Artykuł ten
jest wyjątkowy, poniewaŜ stawia wiele pytań - dlaczego?
Dlaczego to się stało. Padają równieŜ pytania dlaczego
wspomnienia o tych zbrodniach są dziś zepchnięte do pamięci
prywatnej rodzin zamordowanych. Tylko niektórzy historycy
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zrzeszeni w organizacjach kresowych piszą jeszcze ksiąŜki i
artykuły w kilku czasopismach.
Wszystkie elity polityczne i media, nie chcą o tym słyszeć.
PróŜno równieŜ szukać tych wiadomości w podręcznikach
szkolnych. W równym stopniu przyczynili się do tego Bronisław
Komorowski blokując jako Marszałek Sejmu rocznicową
uchwałę, jak i Prezydent Lech Kaczyński, który przez swoje
decyzje starał się nie szkodzić Wiktorowi Juszczence kultywować
pamięć o Stepanie Bahderze i Szuchewyczu - największych
zbrodniarzach z OUN-UPA.
W artykule padają równieŜ pytania dlaczego wśród historyków
prowadzących badania nad tym zapomnianym ludobójstwem,
coraz więcej jest badaczy zagranicznych ze Szwecji, USA i
innych krajów, którzy ze zdumieniem odkrywają gigantyczne,
zorganizowane i niemal całkowicie zapomniane ludobójstwo
około 200 tysięcy Polaków, w centralnej części Europy, do
którego doszło zaledwie kilkadziesiąt lat temu. Dlaczego Polacy
nie próbują tego badać i upamiętniać.
OtóŜ próbują!
Napisano i wydano juŜ wiele ksiąŜek
opracowanych
na
podstawie
zebranych
dokumentów.
Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich
Nacjonalistów we Wrocławiu wydało ksiąŜki o ludobójstwie w
województwie lwowskim, stanisławowskim i tarnopolskim,
natomiast o ludobójstwie na Wołyniu wydali dwutomową ksiąŜkę
Ewa i Władysław Siemaszko. Wydano jeszcze wiele innych
ksiąŜek o zbrodniach na Kresach Wschodnich jak np. Władysława
Filara, Edwarda: Prusa lub Stanisława Jastrzębskiego.
RównieŜ historycy ukraińscy wydali wiele ksiąŜek o
zbrodniach na Kresach Wschodnich. Z ukraińskich historyków, w
pierwszym rzędzie naleŜy wymienić pracę naukową Dr hab.
Wiktora Poliszczuka p.t. „Gorzka prawda”, w której szczegółowo
opisał zbrodnie OUN-UPA. Jest jeszcze wielu innych historyków
ukraińskich, którzy ludobójstwo na kresach opisali bez
zniekształceń.
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Jest tylko jedno zasadnicze pytanie, na które brak odpowiedzi.
Dlaczego milczą władze Wolnej Polski? Czy poprawność
polityczna wymaga takiego postępowania.
Jest jeszcze drugie pytanie, na które trudno odpowiedzieć.
Dlaczego zawsze po ukazaniu się w prasie krajowej artykułu na
temat zbrodni nacjonalistów ukraińskich, zawsze, natychmiast
pojawia się artykuł, a właściwie paszkwil w Gazecie Wyborczej, z
którego bucha nienawiść do wszystkiego co polskie. Autorem
tych artykułów jest Marcin Wojciechowski. Tak było i tym razem.
Kilka dni po ukazaniu się artykułu redaktora Rafała Ziemkiewicza
„Niechciana historia”, pojawił się w Gazecie Wyborczej artykuł
Marcina Wojciechowskiego pt. „Ale plama”. Tytuł jest trafny, ale
do treści własnego artykułu. Jest to plama niewiedzy, sarkazmu i
głupoty. Poucza nas Kresowiaków, Ŝe historii, która toczyła się w
czasie drugiej wojny światowej na Kresach Wschodnich trzeba się
uczyć od Grzegorza Motyki, Adama Michnika i Bogumiły
Bredychowskiej. Tak się składa, Ŝe nie muszę uczyć się tej historii
od Ukraińców, bo znam ją z autopsji. Widziałam te wydarzenia na
własne oczy - dotychczas śnią mi się często w nocy.
Autor w.wym. artykułu kompromituje się w kaŜdym zdaniu
jak np: pisząc, Ŝe „akcje odwetowe polskiej samoobrony były nie
mniej brutalne” - czyli pyta - jak oni śmiali bronić się? PrzecieŜ
samoobrony powstawały Ŝeby bronić się. Powstawały gdy płonął
juŜ cały Wołyń. Czy moŜna dziwić się, Ŝe Polacy którym
zamordowano najbliŜszych, niejednokrotnie całe rodziny i
zakopano w nieznanych miejscach, domagają się prawdy.
Domagają się tylko prawdy i pamięci, bo dawno juŜ stracili wiarę
w moŜliwość ukarania zbrodniarzy.
Zamordowali około 200 tysięcy bezbronnych ludzi (są na to
dowody), spalono tysiące wsi polskich, Wycięto nawet drzewa
owocowe w sadach, aby nie było śladu, Ŝe mieszkali tam Polacy.
MoŜna to sprawdzić nawet teraz, bo te tereny straszą pustkami i
nie przynoszą Ŝadnych korzyści Ukraińcom, którzy z takim
okrucieństwem o nie walczyli.
Pan Wojciechowski juŜ od dawna specjalizuje się w pisaniu
paszkwili o polskich profesorach, którzy piszą prawdę
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historyczną. Dzieli kresowiaków, którzy uszli z Ŝyciem spod
banderowskiej siekiery na prawicowych i lewicowych. Nie
rozumie, Ŝe zbrodnie OUN-UPA juŜ dawno zostały uznane za
ludobójstwo przez właściwe organa. MoŜna mówić o róŜnych
„konfliktach” polsko - ukraińskich ale nikt nie moŜe powiedzieć,
Ŝe Polacy kiedykolwiek planowali masową likwidację ludności
ukraińskiej. Nikt nie wmówi Polakom popełnienia ludobójstwa.
W Polsce mieszkali Polacy, śydzi, Czesi, Ukraińcy, Niemcy,
Litwini, Ormianie i nikt nikogo nie zamierzał likwidować. śadne
wydarzenia polityczne nie usprawiedliwiają ludobójstwa.
Panu redaktorowi Rafałowi Ziemkiewiczowi naleŜą się
serdeczne podziękowania za przypomnienie tego tematu, który w
Polsce - zwłaszcza wśród młodzieŜy jest mało znany. Natomiast
p.Wojciechowskiemu moŜna tylko współczuć, Ŝe przyszło mu Ŝyć
wśród ludzi, których tak bardzo nienawidzi.
Czytając te „wypociny” w Gazecie Wyborczej, przypomina mi
się dowcip z czeskiego filmu „Gdyby głupota miała skrzydła,
fruwałbyś jak gołębica”.
Anna Góral
Do wiadomości: Media

MOJA „UCIECZKA ZE SWOJEGO” NA OBCE
Półprawd ciąg dalszy ...

Wspomnienia pamięci są rajem lub piekłem,
Z których nigdy nie będziemy wygnani.
Ks. Jan Twardowski
Rodzina nasza składała się z siedmiu osób: Ojciec Jan, Matka
Józefa, Bracia: Mieczysław, Stanisław, Tadeusz, Lucjan i ja
Leokadia. W 1943 roku miałam 10 lat. Ojciec mój uczestniczył w
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wojnie z Bolszewikami. Brał udział w bitwach na Wołyniu, pod
Lwowem.
Widocznie Wołyń Mu się podobał, bo po wojnie zamiast
wrócić do rodzinnej ziemi w Janowie, koło Końskich postanowił
osiedlić się w Wierzbicznie, gmina Turzysk, pow. Kowel na
Wołyniu. Zakupił tam półtorahektarową parcelę, w 1923 roku
wybudował dom (na dachu była chorągiewka z tą datą), otworzył
sklepik. Z sąsiadami - Rusinami - Ŝył w zgodzie. Był nawet
chrzestnym Oli Chruszcz - Rusinki - (tak wówczas mówiono o
sąsiadach ukraińskich). W miejscowej cerkwi trzymał do chrztu
dziecko. śycie przebiegało jak w najlepszych czasach. Spokój,
radość Ŝycia. Śpiewy na wsi. Wspólne zabawy.
Zgoda była do września 1939 roku, kiedy to Sowieci zajęli
Wołyń. Od razu zaczęli podjudzać Rusinów do poniŜania i
dyskryminacji Polaków. Za ich przyczyną wskazanych Polaków
wywoŜono na Syberię. Wyzywano ich od wyzyskiwaczy,
pamieszczyków, krwiopijców. To samo czynili Niemcy. Od razu
po wkroczeniu na Wołyń w 1941 roku złoŜyli Ukraińcom
obietnicę utworzenia samostijnej Ukrainy.
W 1943 roku zaczęły dochodzić tragiczne wiadomości o
mordach dokonywanych na ludności polskiej przez banderowców
dzisiaj zwanych Ukraińską Powstańczą Armią. 11 lipca 1943 roku
całą okolicę obiegła wiadomość o napadzie banderowców na
kościół w Kisielinie, w którym wymordowano kilkadziesiąt osób.
Do Kisielina mieliśmy niecałe 20 km. Tragedia ta uświadomiła
wszystkim Polakom, jakie na nich czeka niebezpieczeństwo.
Latem w 1943 roku Ukraińcy poświęcali krzyŜ ustawiony na
wielkim kurhanie. Kurhan zbudowany został na łąkach w Wólce
Wierzbiczańskiej. Nie wiem z jakiej to okazji powstała ta
budowla, i poświęcona jakiej pamięci. Poświęcenia dokonał
miejscowy pop - nasz dobry znajomy. Z ciekawości, jaka to
będzie uroczystość, poszłam i ja ze swoją dobrą koleŜanką Sonią Ukrainką. Był juŜ zebrany dość duŜy tłum Ukraińców, ustawiony
wokół kurhanu. Wśród nich było duŜo młodych męŜczyzn. Gdy
podeszłam bliŜej, męŜczyźni ci zrobili ze mnie zabawkę, rzecz.
Poczęli mnie odbijać jak piłkę jeden do drugiego. Sonia stanęła w
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mojej obronie. - „PrzecieŜ to Laszka! MoŜna się nią pobawić” odkrzyknęli. Wtedy Sonia mocno zaczęła krzyczeć, aby dali mi
spokój. Poskutkowało. Pop na tę „zabawę” wcale nie zwracał
uwagi. Ukraińcy święcili triumfy. Mimo gróźb mieszkańcy wsi
nie pozostawili swoich domostw, ciągle licząc, Ŝe nieszczęście ich
ominie.
Nie ominęło. 3 września 1943 roku idąc z Mamą przez wieś, a
było to po południu, usłyszałam przeraźliwy krzyk mojego
dwunastoletniego Braciszka Lucusia. W tym czasie podbiegła do
nas Rusinka Natalia Oksikiewicz i powiedziała: „wtykajte bo bjut'
Lachiw”. Nie zastanawiając się pobiegłyśmy w kierunku domu.
Na placu wiejskim koło krzyŜa była gromada rozwydrzonych
ludzi, powiewały sztandary banderowskie. Jakieś przenikliwe
krzyki, słów nie rozumiałyśmy. Pobiegłyśmy do pani
Oksikiewiczowej, otworzyłyśmy bramkę i usiadłyśmy pod oknem
domu, by nas nie widziano. Po usłyszeniu słów: „matka, matka”
skryłyśmy się bardziej pod słoneczniki, uwaŜając, Ŝe słowa
„matka, matka” są skierowane do nas. Stamtąd przebiegłyśmy
przez ogrody do następnego budynku i następnego. W drzwiach
niektórych domów stało po kilka osób ukraińskich, jednak nikt nie
zdradził naszej obecności. Stamtąd przez pola pobiegłyśmy w
nieznanym kierunku. W czasie ucieczki, jeszcze we wsi,
spotkałyśmy Ukrainkę Chruszcz - matkę chrześniaczki mojego
Taty. Widząc, Ŝe Mama jest bardzo lekko ubrana, a dzień,
właściwie juŜ prawie wieczór, był chłodny, Ukrainka zdjęła z
siebie duŜą chustkę i okryła nią Mamę. Uciekając cały czas
trzymałyśmy róŜaniec w ręku modliłyśmy się i śpiewałyśmy „Pod
Twoją obronę”. W czasie tej ucieczki usłyszałyśmy strzelaninę. „JuŜ po naszych!” - krzyknęła Mama. Biegłyśmy przez pola,
krzaki, przez las, przez bagna koło jakiegoś jeziora, nie wiedząc
nawet, dokąd biegniemy, byle być dalej od oczekującej i na nas
śmierci. Zatrzymałyśmy się w lesie, Ŝeby trochę odpocząć. Tam
teŜ podczas całonocnego deszczu, w kępach ostu nocowałyśmy.
Ładnie powiedziane „nocowałyśmy”. Przetrwałyśmy cięŜką,
długą noc jesienną, w deszczu i chłodzie. W samotności i strachu.
W rozmyślaniach, co się stało kilkanaście godzin temu w
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Wierzbicznie. Jak umierał mój Tato, jak umierali moi Bracia?
Przeraźliwy krzyk Lucusia, jaki słyszałam we wsi, nie pozwalał
nam nawet na chwilę zdrzemnąć się. Rano, kiedy zaczęło świtać,
ujrzałam za lasem jakieś domostwo. Nie namyślając, się
pobiegłam w kierunku owego domu, pytać o drogę do Radowicz.
Zastanawiałam się, w jakim języku mam pytać. Po polsku, czy
ukraińsku? Do dzisiaj nie wiem, dlaczego to czyniłam? Ze strychu
domu, po drabinie, schodził jakiś męŜczyzna. Odwróciłam głowę i
ujrzałam jak Mama gestem ręki kaŜe mi natychmiast wracać.
Zawróciłam. Dalsze nasze kroki skierowały się, jak się później
okazało, w kierunku Turzyska. Zobaczyłyśmy dworzec kolejowy
w Turzysku. i tam zatrzymałyśmy się. Tam dowiedziałyśmy się,
Ŝe następnego dnia po naszej ucieczce, to jest 4 września,
zamordowano mojego Ojca i zastrzelono trzech moich braci.
Najstarszy - Mieczysław - ocalał. Był w tym czasie w Końskich.
Krzyk Lucusia, jaki słyszałam, był spowodowany uderzeniem
nieszczęsnego Brata w zęby kolbą karabinu. Oczywiście przez
banderowca.
W pobliŜu dworca kolejowego w Turzysku mieszkała moja
stryjenka Florentyna, Ŝona Bronisława Ciasia. Miała ona własny
dom. Stryjek Bronisław umarł w 1938 roku. Został pochowany na
cmentarzu w Turzysku. W domu stryjenki kwaterowało sześciu
Ŝołnierzy niemieckich, będących w słuŜbie kolei. Do nich teŜ
często przychodził zawiadowca stacji.
Zapukałyśmy do oszklonych drzwi. Stryjenka odsunęła
zasłonę i zapytała nas: - „Kto wy?” Okazało się, Ŝe nas nie
rozpoznała. - „To my, stryjenko, wpuść nas”. Jestem strasznie
głodna. Dwa dni juŜ nic nie jadłam. Dajcie nam jeść” - wtedy
weszłyśmy do mieszkania. Była tam jedna kobieta, która gotowała
posiłki dla zawiadowcy stacji. Ona to i stryjenka nagrzały wody
do umycia się. Wyglądałyśmy okropnie. Opowiedziałyśmy
wszystko co nas spotkało. śe juŜ nasi nie Ŝyją, Ŝe zostali
zamordowani przez banderowców. Po umyciu się i najedzeniu
przyszedł do stryjenki ów zawiadowca stacji - oficer niemiecki.
Dowiedziawszy się od swojej „gospodyni” (znała ona język
niemiecki) o naszym nieszczęściu, wyjął z portfela fotografię
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dziewczynki, westchnął: „to jest moja córka, rówieśnica Leokadii.
Kocham ją - rozczulił się trochę - „chciałbym pojechać do domu,
lecz niestety, jest wojna.” Poczym wyszedł i następnego dnia
przyniósł nam dwa króliki, abyśmy miały co zjeść, przynajmniej
w najbliŜszych dniach. Pani, o której wspomniałam - kucharka
Niemca - przychodziła do stryjenki co dzień, by tam wspólnie
odmawiać róŜaniec i wspólnie modlić się. Okazało się, Ŝe i wśród
Niemców byli ludzie.
Upływały dni. Nie mogłyśmy mieszkać u stryjenki. Pobyt nasz
w Turzysku trwał około dwóch tygodni. W tym czasie czyniłyśmy
starania o wyjazd najpierw do Kowla, później za Bug, do
Generalnej Guberni. Pomoc w „przeprowadzce” uzyskałyśmy od
mojej ciotecznej siostry Ireny Kmiecik, którą ze względu na wiek
nazywałam ciocią, zamieszkałą w Sielcu koło Turzyska, na trasie
Turzysk - Kowel.
Punktem zatrzymania się w Kowlu był tak zwany „loch” ziemianka - wybudowany na podwórku do gromadzenia zapasów
na zimę. Właścicielem był, jak sobie przypominam, jakiś
„pocztowiec”. W tym „lochu” nocowałyśmy, a stołowałyśmy się
u stryja Stanisława Ciasia. On to właśnie poszukiwał kogoś z
kolejarzy, kto mógłby przewieźć nas do Chełma. Znalazł się
poczciwy maszynista, który zapakował nas do tendra, to jest do
węglarki lokomotywy i bez kontroli granicznej przewiózł nas na
drugi brzeg zupełnie innego świata, w którym mimo okupacji
niemieckiej, Polacy mogli jako tako Ŝyć. Pociąg zatrzymał się
przed semaforem. Korzystając z tego, wysiadłyśmy opuszczając
„wygodne” lokum w lokomotywie. Maszynista na drogę
zaopatrzył nas w pieniądze. Jaką kwotę nam dał, nie wiem.
Prawdopodobnie otrzymał ją od jakiejś organizacji w Kowlu.
Stojąc pod semaforem w Chełmie zastanawiałyśmy się nad
swoją niedolą. Nicość, pustka były w naszych umysłach. Dość
długo stałyśmy. Wreszcie zdecydowałyśmy się pójść na dworzec
kolejowy w Chełmie. Chciałyśmy koniecznie dotrzeć do urzędu,
być moŜe była to Rada Główna Opiekuńcza (nie jestem tego
pewna), który zajmował się uciekinierami. Dzisiaj nie pamiętam,
jak się ten urząd nazywał. Okazało się, Ŝe takowego w Chełmie
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nie było. Był w Lublinie. Poszukiwania tego urzędu zajęły nam
około pięciu dni. „Mieszkałyśmy” na dworcu w Chełmie.
WyŜywienie nasze to jakieś suchary i herbata. Po tych około
pięciu dniach wykupiłyśmy bilet do Lublina. Tam z trudem
odnalazłyśmy ten urząd. Zakwaterowano nas gdzieś na strychu, w
długim budynku niedaleko Zamku. Tam zjadłyśmy po raz
pierwszy ciepły posiłek. Była to zupa z brukwi. Chciałam, aby
dano nam surową brukiew, ale niestety, spotkałam się z odmową.
To trzeba jeść co podadzą. Pobyt w tym pomieszczeniu, na
słomie, trwał około dwóch tygodni. Wreszcie znalazło się chyba
pięć rodzin, które chciały wyjechać z Lublina w kierunku
Końskich. Dano nam jeden bilet dla wszystkich. Dwie czy trzy
rodziny wysiadły wcześniej, jedna rodzina - chyba w Pionkach.
My natomiast dojechałyśmy do Końskich. Tam na nas oczekiwał
Mietek, mój brat, który uniknął śmierci w Wierzbicznie. Był
listownie powiadomiony o naszym przyjeździe. Gdy po
przywitaniu, jeszcze na peronie, Mama zaczęła opowiadać o
gehennie wołyńskiej w ostatnich tygodniach, o zamordowaniu
Ojca i Braci, nerwy Mamy nie wytrzymały. Najpierw rozpłakała
się, potem padła zemdlona. Natychmiastowa pomoc jakiegoś
kolejarza przywróciła mojej Mamie świadomość. Pojechałyśmy
furmanką do mojej Babci po kądzieli, Pauliny Pluta, zamieszkałej
w Borowcu koło Końskich. Po jakimś czasie zamieszkałyśmy u
mojego Brata Mietka w Końskich. Do końca wojny
zajmowałyśmy się handlem. Po wojnie w ramach „repatriacji”
wyjechałyśmy na Ziemie Odzyskane i zamieszkałyśmy na stałe w
Szczecinku.
A co było z grobem moich najbliŜszych? Na moje zlecenie i za
moje pieniądze jeden z „bohaterów” wykonał nagrobek. Ustawił
krzyŜ. Ogrodził nagrobek, pobierał za wszystko pieniądze
(dolary). Gdy doszło do ekshumacji szczątek moich najbliŜszych,
aby pochować je na katolickim cmentarzu w Zasmykach koło
Kowla, ów „bohater” uciekł z domu. W pielęgnowanym za moje
pieniądze „grobie” nie znaleziono Ŝadnych szczątek, mimo
przekopania dość duŜego terenu. Pobrano tylko garść Ziemi i
złoŜono Ją na cmentarzu w Zasmykach.
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Dzisiaj po upływie tylu lat, ciągle słyszę rozpaczliwy krzyk
mojego Brata Lucusia...
Niniejsze dedykuję tym, którzy dzięki poczynaniom swoich
pobratymców, zarówno z Kresów jak i Bieszczadów, zmuszeni
byli do zmiany miejsca zamieszkania, czyli - przesiedlenia.
Leokadia Ciaś-Tylenda.
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SYMBOLICZNY GRÓB ZAMORDOWANYCH CIASIÓW
Z WIERZBICZNA

Na
cmentarzu
w
Zasmykach
symboliczny
grób
zamordowanych Ciasiów z Wierzbiczna. Właściwe miejsce
pochówku nieznane.
Inwestor nagrobka: Leokadia Ciaś-Tylenda. Projektant
nagrobka: Antoni Mariański. Wykonawca nagrobka: Anatol Sulik
- Ukrainiec, opiekun wołyńskich cmentarzy, Kawaler medalu
polskiego: Kustosz Pamięci Narodowej.
Oto tekst i obrazek „ucieczki ze swojego”, który ironizuje
„Nasze Słowo”.
Antoni Mariański
Otrzymują:
Myśl Polska
Na RubieŜy
Wołyń i Polesie
Biuletyn Informacyjny 27 WDP AK
Leokadia Ciaś-Tylenda
Zuzanna Ciaś-Mulica
Lucyna Kulińska
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OBOWIĄZEK PAMIĘCI

Łódzkie obchody rocznic kresowych tragedii
1. Przy ołtarzu Matki BoŜej Ostrobramskiej w łódzkim
sanktuarium
Miłosierdzia
BoŜego
(ul.Baczyńskiego)
wyodrębniono miejsce, które moŜna nazwać panteonem
patriotycznym w sposób szczególny upamiętniający Golgotę
Wschodu.
W tym miejscu narodowej pamięci, staraniem kresowian w
roku 2010 odsłonięta została tablica poświęcona Rodakom
Wołynia i Kresów Południowo Wschodnich, którzy zostali
bestialsko pomordowani w czasie drugiej wojny światowej przez
nacjonalistów ukraińskich z OUN-UPA.
W roku bieŜącym 28 sierpnia, z inicjatywy byłych
mieszkańców kresów, odbyła się uroczystość upamiętniająca
zamordowanych. Sześćdziesiąt osiem lampek zapłonęło przy
tablicy odsłoniętej przed rokiem. Przypomniało to, Ŝe w lipcu br.
minęła 68 rocznica tych zbrodni.
Podczas Mszy Św., którą sprawował proboszcz i kustosz
sanktuarium ks.prał.Tadeusz Bednarek, modlono się w intencji
Ojczyzny i za ofiary wołyńskiego ludobójstwa. Wspólna;
modlitwa zgromadziła gości i parafian, a wśród nich byłych
mieszkańców ziemi wołyńskiej i Kresów Wschodnich. Przybyli
kresowianie z odległych miejscowości województwa łódzkiego.
2. Trzeba przypomnieć, Ŝe 17 marca 2011 r., w łódzkim
Muzeum Tradycji Niepodległościowych otwarto długo
oczekiwaną wystawę zbrodni ludobójstwa dokonanego na
Polakach
przez
nacjonalistów
ukraińskich.
Wystawę
przygotowało Stowarzyszenie Upamiętnienia. Ofiar Zbrodni
Nacjonalistów Ukraińskich we Wrocławiu. Wystawa czynna była
do końca czerwca br. Łódź, to miasto, do którego niewiele dotarło
wiadomości o tragedii Polaków na Kresach Wschodnich, bym
bardziej cieszyliśmy się z otwarcia wystawy. Obejrzało ją sporo
łodzian, w tym młodzieŜ szkolna.
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3. Niedokończone Msze Wołyńskie - to tytuł wystawy
ukazującej sylwetki księŜy i sióstr zakonnych zamordowanych
podczas drugiej wojny światowej na Kresach Wschodnich przez
nacjonalistów ukraińskich.
Wystawa przygotowana została przez Instytut Pamięci
Narodowej Oddział w Lublinie, którą pokazano w Seminarium
Duchownym w Łodzi w miesiącu lipcu 2011 r.
KsięŜa stali się celem ataków nacjonalistów ukraińskich, gdyŜ
byli zaliczani do elity Narodu Polskiego. Mordowano ich
skrytobójczo lub na oczach wiernych, gdy odprawiali Msze św.
Zamordowano około 200 kapłanów. Większość z nich do dziś nie
ma swoich grobów.
Dr Leon Popek w swoim wystąpieniu przypomniał wydarzenia
z 11 lipca 1943 r., kiedy to nacjonaliści ukraińscy wkroczyli do
wielu kościołów na Wołyniu mordując wiernych i kapłanów.
Smutne jest to, Ŝe nie tylko władze RP, ale nawet władze
kościelne w Ŝaden sposób nie upamiętniają katolickich kapłanów
pomordowanych na wschód od Bugu. Nawet w licznych kaplicach
i podziemiach Katedry Wawelskiej - Narodowym Panteonie, na
próŜno szukać jakiejkolwiek tablicy, która byłaby im poświęcona.
Podobnie jest w wybudowanym niedawno sanktuarium Matki
BoŜej Licheńskiej czy teŜ w Łagiewnikach.
ChociaŜ ginęli w straszliwych męczarniach, nieraz przed
ołtarzem w czasie Eucharystii płacąc cenę Ŝycie za to, Ŝe nie
opuścili swoich parafian w obliczu śmiertelnego zagroŜenia,
Ŝaden z kresowych księŜy męczenników nie doczekał się jeszcze
beatyfikacji. Jest nadzieja, Ŝe po wyniesieniu na ołtarze ofiar
hitlerowców i bolszewików, przyjdzie czas na męczenników
nacjonalizmu ukraińskiego.
4. WaŜną uroczystością w Łodzi było nadanie (w dniu
22.XI,2011 r.) Szkole Podstawowej Nr 7 imienia Orląt
Lwowskich.
Uroczystość została starannie przygotowana przez grono
pedagogiczne (przy wsparciu członków TMLiKPW w Łodzi) i
młodzieŜ szkolną. MłodzieŜ szkolna z wielkim entuzjazmem
włączyła się do przygotowania uroczystości.
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Przez dłuŜszy czas odbywały się imprezy mające na celu
pogłębienie wiedzy na temat historii Lwowa, a zwłaszcza walki o
Lwów przez młodzieŜ, czyli Orlęta Lwowskie.
Pokazano wiele filmów dokumentalnych oraz ilustracji,
zorganizowano konkurs wiedzy o historii Lwowa i walki o Lwów.
Zorganizowano wystawę plakatów wykonanych przez
młodzieŜ szkolną, zrobiono nawet „uliczkę lwowską” obrazującą
historyczne zabudowania Lwowa, którą moŜna było
przespacerować się.
MłodzieŜ szkolna obejrzała wystawę „Mundury polskie”
przybliŜającą historię odzyskania niepodległości w 1918 r.
Kulminacyjnym momentem stało się przekazanie sztandaru
szkole i poświęcenie go w czasie Mszy św. w Kościele
Parafialnym pw. Franciszka z AsyŜu w Łodzi.
Niezwykle podniosłym momentem było złoŜenie przez
przedstawicieli uczniów szkoły, ślubowania na sztandar.
Ślubowali otaczać czcią sztandar szkoły i jej patrona, okazywać
naleŜyty szacunek, godnie reprezentować szkołę i dbać o jej honor
i dobre imię.
Po zakończeniu obchodów nadania szkole imienia Orląt
Lwowskich i przemówieniach licznie zgromadzonych gości władz miasta i oświaty - na czele z Łódzkim Kuratorem Oświaty
Janem Kamińskim - nastąpiło oficjalne odsłonięcie i poświęcenie
tablicy upamiętniającej to waŜne wydarzenie.
5. Dwudziestego trzeciego listopada br. w Kościele
garnizonowym Wojska Polskiego przy ul.św.Jerzego w Łodzi,
licznie zgromadzili się wierni, aby uczestniczyć w Mszy św. w 93
rocznicę listopadowej obrony Lwowa. Wśród zaproszonych gości
byli członkowie TMLiKPW w Łodzi na czele z prezesem
łódzkiego oddziału prof. Bolesławem Bolanowskim.
Uczniowie ze szkoły Podstawowej Nr 7 im. Orląt Lwowskich,
którzy wczoraj przyjęli to imię, na tę okoliczność wystawili
poczet z nowo otrzymanym sztandarem. Ksiądz ppłk. Stanisław
Błądek - kapelan parafii wojskowej, w swoim słowie przypomniał
bohaterstwo Orląt Lwowskich, determinację i poświęcenie
młodych ludzi, dla których wolny Lwów był sprawą Ŝycia i
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śmierci. Ci młodzi ludzie są wzorem patriotyzmu i umiłowania
najwaŜniejszych cnót i odwagi, poświęcenia i miłości do
Ojczyzny.
Smutne jest to, Ŝe w dzisiejszej wolnej Polsce tak mało
przywiązuje się wagi do nauki historii. Władze oświatowe nie
dbają o naukę historii w szkołach. Organizacje kresowe
wielokrotnie zwracały się do Ministerstwa Edukacji o włączenie
do podręczników szkolnych historii, która toczyła się w czasie
drugiej wojny światowej na wschód od Bugu, niestety bez
rezultatu. Zapamiętano tylko słowo Katyń. Nawet podjęta w dniu
15 lipca 2009 r. uchwała Sejmu o treści: (fragment) „tragedia
Polaków na Kresach Wschodnich II RP powinna być przywrócona
pamięci historycznej współczesnych pokoleń” – chociaŜ ułomna z
powodu braku w niej jednoznacznego nazwania zbrodni na
Polakch banderowskim ludobójstwem i potępienia faszystowskich
formacji - pozostaje martwą literą. Dotychczas nie wprowadzona
w Ŝycie.
Płakać się chce, gdy czyta się w Internecie, Ŝe Sejm RP
wycofał juŜ kolejny raz z obrad przygotowaną i zaakceptowaną
przez prezydium Sejmu uchwałę dot. ustanowienia 11 lipca
Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian - bo nagle zjawił się w
Polsce Przewodniczący Światowego Kongresu Ukraińskich
Nacjonalistów z siedzibą w Kanadzie - Jewhen Solij - i jak sam
oznajmia - w rozmowie z Marszałkiem Shetyną wezwał Sejm RP
do nieuchwalania 11 lipca Dniem Pamięci Kresowian, bo
spowoduje to nasze (czyli ukraińskie) Ŝądania i pogorszy stosunki
ukraińsko - polskie. Pytamy! jak długo jeszcze najwyŜsze władze
RP będą pozostawać na kolanach przed nacjonalistami
ukraińskimi?
Takie zachowanie Polaków zajmujących najwyŜsze
stanowiska we władzach RP, powoduje, Ŝe często musimy się
wstydzić, Ŝe jesteśmy Polakami. Tak było np. gdy w dniu 11
listopada w święto Niepodległości Polski - na placu przy grobie
nieznanego Ŝołnierza w Warszawie - wzywano do apelu
wszystkich Ŝołnierzy walczących o niepodległość Polski i nikt
nawet nie wspomniał, Ŝe stoją przed grobem nieznanego
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Ŝołnierza, który zginął we Lwowie, Ŝe to właśnie tam rozpoczęła
się walka o niepodległość Polski. Pominięto w apelu wszystkich
Ŝołnierzy walczących na wschodzie.
Natomiast przeprowadzona sonda w tym dniu na ulicach
Warszawy - zapytano kilkudziesięciu młodych ludzi - nie
przyniosła ani jednej właściwej odpowiedzi. Nikt nie wiedział
nawet z jakiego powodu zorganizowano tę szumną uroczystość,
Nic dziwnego, Ŝe część z nich wzięło pałki i poszło robić
„zadymę”. Dla zabicia nudy.
Anna Kownacka Góral

NIE TĘDY DROGA

Zaledwie tydzień minął od lania łez nad grobem zmarłego
Bohdana Osadczuka, który jako bohater narodowy dwóch krajów
łączył zwaśnioną Polskę z banderowską Ukrainą, a tu juŜ dzisiaj
odezwali się jego (Osadczuka) sprzymierzeńcy. Wprawdzie nie
wzywają do czczenia osoby zmarłego, ale wypominają i to w
dodatku fałszywie obronę Polaków przed ich śmiertelną,
męczeńską bronią.
Ale na początku kilka danych liczbowych: Do niedawna
mówiło się, Ŝe w Sahryniu zginęło około 200 osób. Liczba ta
bodajŜe w przedostatnim numerze „Naszego Słowa” wzrosła do
400 osób. Pisałem o tym w swoim felietonie niedawno. Dzisiaj
„Nasze Słowo” nr 45 (2831) z 6 listopada podaje juŜ znacznie
wyŜszą liczbę, bo aŜ 1240. Oczywiście jak to bywa w prasie ktoś
tam mówi, szepcze, inni to podchwytują i orzekają autorytatywnie
1240. Tego juŜ obalić się nie da, to juŜ Ŝyje Ŝyciem własnym.
Przy końcu lata tego roku - pisze „Nasze Słowo” - telewidzom
pokazano film w TVP TV - Show „Sahryń”. Nie wiem, co znaczy
po ukraińsku show, ale sądzę, Ŝe to samo, co po polsku. Ale to
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jeszcze pół biedy. Notatka pod tym tytułem nie zostawia suchej
nitki na AK i BCh. To Polacy pod tymi znakami mordowali. To
Polacy mordowali dzieci, czego nie chce film pokazać. To Polacy
atakowali. Biedni banderowcy, przepraszam, biedni upowcy tylko
się bronili. MoŜe w tym miejscu zacytuję jeden z meldunków
dowódcy kurenia:
„Zlikwidowałem wszystkich Polaków od małego do starego.
Wszystkie budynki spaliłem, mienie i chudobę zabrałem dla potrzeb
kurenia. Podpisał: „Łysy”.

Tak było na całych Kresach Wschodnich i południowowschodniej części obecnej Polski. To Polacy mordowali dzieci.
Biedny autor notatki w „Naszym Słowie”. Ciekawa rzecz? Film
wyświetlono przy końcu lata, bitwa w Sahryniu była 10 marca
1944 roku, a dzisiaj 6 listopada rozpatruje się skutki bitwy,
chociaŜ pomnik zabitych Ukraińców w Sahryniu czeka na
poświęcenie juŜ ponad trzy lata? Pisałem w swoim felietonie pod
tytułem „nie wierzę w przypadek”. Jaworzno jest przykrywką
Ostrówek. Dzisiaj tę przykrywkę Ostrówek poszerzam o Sahryń.
JuŜ samo podanie liczb zabitych potwierdza moje przypuszczenie.
Według danych, podawanych kiedyś, zabitych w bitwie było
około 200 osób, dwa tygodnie temu liczba ta wzrosła do 400
zabitych, dzisiaj - pisze „Nasze Słowo” - „Ukraińscy historycy
podają jeszcze większe cyfry: nawet do 1240 zabitych. Główną
przyczyną tego czynu był posterunek UPA”.
Wszystko tu trąci ekshumacją w Ostrówkach. Nawet liczbą
zabitych w Sahryniu. Trzeba było przebić Ostrówki. Sprawa
spotkania prezydentów jakby przycichła, trzeba więc czymś
innym zagłuszyć temat. Kiedyś w socjalizmie przeciwnicy
prawdy zagłuszali Radio Wolna Europa, dzisiaj pobratymcy
banderowców zagłuszają pamięć ofiar ludobójstwa.
„Nasze Słowo” zarzuca filmowi, Ŝe pokazuje nagrobki dzieci
polskich zamordowanych przez banderowców, a nie podaje
pomników dzieci zamordowanych przez AK i BCh. Pomniki
stawia się zamordowanym, a nie Ŝyjącym. Powtarzałem to juŜ
wielokrotnie: Polacy nie mordowali! Polaków mordowano, w tym
i dzieci polskie, dlatego nie ma tablic ukraińskich dzieci. Niestety,
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całej prawdy film nie mógł pokazać, technika na to jeszcze nie
pozwala. W Ostrówkach znaleziono mogiły 31 dzieci w wieku do
7 lat. Miejsca ich pochówku mogli rozpoznać tylko i wyłącznie
specjaliści wysokiej klasy. Ciało dziecka w bardzo krótkim czasie
mineralizuje się. W miejscu pochówku po takim dziecku
pozostaje tylko cień. Tak nazywają to miejsce archeolodzy. Tego
dotknąć się nie da, tego ruszyć się nie da, tego sfotografować nie
moŜna, bo jak juŜ powiedziałem nie ma do tego środków
technicznych. MoŜna jedynie zapisać „ręcznie” i w tej formie
wpisać do historii. Takich cieni naliczono w Ostrówkach 31.
Komentarze zostawmy innym - znawcom.
Szanowny Autorze notatki o Sahryniu, proszę wziąć do ręki
grube tomy wspomnień dzieci polskich, zebrane przez panią
Lucynę Kulińską. Na szczęście zdąŜyła zebrać je dopóki Ŝyli
jeszcze autorzy tych wspomnień. Bo dzisiaj czas po wielu z nich
pozostawił tylko szczątki. Świadkowie tamtych czasów, do
których i ja naleŜę, juŜ sami traktują to jako wytwór fantazji,
bowiem czas leczy prawie wszystkie choroby, a dla słuchacza,
który nie był w tym piekle, lub jest zbyt młody by pamiętać to, co
opowiadamy traktują jako wybujałą fantazję z „Tysiąca i jednej
nocy”. A mogę coś na ten temat powiedzieć. Mam dobrą pamięć,
moŜe nawet wyjątkowo dobrą. MoŜe dlatego to piekło, stworzone
przez pobratymców autora notatki, ciągle przed oczami stoi. A co
będzie, gdy odejdą ostatni świadkowie tamtych czasów? Tego nie
mogę sobie wyobrazić. PrzecieŜ moŜe dojść do kolejnej rzezi
(rizanija) właśnie za to, co juŜ zaczyna się pokazywać w polskim
piśmie tylko pisanym po ukraińsku. Czy autor „show Sahryń” wie
co się działo w Hucie Pieniackiej? Czy wie, co się działo w
Parośli? Czy wie, co było w Gaju? I w tysiącach podobnych
miejscowości? Czy ci, co uszli z Ŝyciem mogą o tym spokojnie
mówić, opowiadać? Strzelanie do 10 letniego chłopca, który
oszołomiony biegał po trupach nie mogąc uciekać. Strzelano tak,
aby nie trafić i nie stracić z oczu widowiska? Inny siedmioletni
chłopiec przeŜył, bo zalała go krew matki jego i sprawiał wraŜenie
zabitego. Wreszcie pozostawione dzikim zwierzętom trupy
zaczęły się rozkładać i to było powodem zakopania, bo odór
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przeszkadzał normalnemu Ŝyciu tamtejszych mieszkańców. Czy
wreszcie do dobrego tonu naleŜy zaliczyć pobieranie dolarów za
„pielęgnację” nagrobka zamordowanych wiedząc doskonale, Ŝe
nagrobek jest fikcyjny, a zrobiony został tylko po to, by pobierać
zapłatę od rodziny zamordowanych? Znam to z bliska. Znam
nazwisko i miejsce zamordowania. Sam poszukiwałem szczątek
zamordowanych, by je przenieść i pochować godnie na polskim
cmentarzu. Niestety, bezskutecznie. A fikcyjny grób ułatwiał
Ŝycie miejscowym mieszkańcom. A pielęgnował ten „grób”
banderowiec, który musiał pójść na słuŜbę do UPA inaczej
zginąłby z rąk swoich mocodawców. Inaczej by mnie zabili mówił. A takich, którzy nie poddali się ideologii OUN-UPA
musieli ginąć tak samo, w męczarniach, jak Polacy. Podam
przykład wzięty z literatury ukraińskiej - rządowej: Kobietę Ukrainkę - bili łańcuchami, polewali wrzątkiem, później
przywiązali do niej jej dwójkę małych dzieci i wrzucili do rzeki. I
takich oprawców „Nasze Słowo” stawia jako wzór do
naśladowania... Imionami ich nazywa ulice... I gdzie tu jest
Ukrainiec? Gdzie tu jest Polak? Jest tylko zbrodniarz i jego
ofiara...
Autor notatki twierdzi, Ŝe w Sahryniu był malutki posterunek.
Bardzo moŜliwe, nie zaprzeczam. Bo po co w ogóle jest
posterunek przy duŜym oddziale wojska? Papier wytrzyma
wszystko, kaŜde kłamstwo moŜna napisać. Dalej moŜna wyczytać
w notatce, Ŝe to Polacy robili czystkę etniczną, chociaŜ jest to
napisane innymi słowami.
W ZSRR z głodu umarło około 8 milionów Ukraińców, a sami
Ukraińcy zabili, przepraszam, zamordowali około 80 tysięcy
swoich pobratymców, a Polacy ilu Ukraińców zabili? Do tej pory
nikt nie policzył. Jak wiadomo jest to tylko symboliczna liczba. A
jak wygląda tak zwany polski pogrom? Polskie samoobrony
zaczęły się tworzyć po apogeum ludobójstwa na Wołyniu. Parośle
padło w lutym. Kisielin, Poryck i inne padły 11-12 lipca 1943 r. Z
Kisielina przybyło najwięcej uciekinierów do Zasmyk. A w
Zasmykach samoobrona zaczęła się tworzyć dopiero 16
(szesnastego) lipca 1943 r. A więc wtedy, kiedy strumieniami
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płynęła krew niewinnych ludzi. Co mogła zasmycka samoobrona
zrobić mając w swoich szeregach około 20 młodzieńców, którzy
po raz pierwszy w swoich rękach trzymali bron? Tylko dowódca
był przeszkolonym oficerem w tym zakresie. Samoobrona myślała
więc tylko o tym, jaką drogą uciekać w razie ataku bulbowców.
(taka nazwa wówczas była stosowana). W jakim lesie czy
krzakach będzie najbardziej bezpiecznie? Samoobrona myślała
teŜ, jak uprzedzić ewentualny napad bulbachów. Tak było później
w Sahryniu i tak było wcześniej w Zasmykach. Bulbowcy nie
zasypiali gruszek w popiele. Wiedząc o tym, Ŝe Zasmyki
posiadają juŜ samoobronę postanowili ją rozbić w zarodku. Napad
na Zasmyki wyznaczyli na dzień 1 września 1943 r. Symboliczna
data. Nawet wezwali Polaków do poddania się inaczej - zagrozili zniszczeniem Zasmyk. (cynizm w najgorszym wydaniu).
Zasmycka samoobrona uprzedziła bulbowców o jeden dzień. 31
sierpnia 1943 r. uderzyła niespodziewanie jako pierwsza.
Pierwsza potyczka i pierwsze zwycięstwo. Ukraińcy umieli
jedynie walczyć z oseskami i kobietami. Oprócz kilku
uzbrojonych Ukraińców zginęli prawdopodobnie równieŜ i jacyś
cywile, którzy jechali po łupy. W tej potyczce tak dla jasności
podam, Ŝe stosunek sił wynosił: Polaków było 55, Ukraińców
było około 600. Zaskoczenie to sukces. Znam Zasmyki, bowiem
tam urodziłem się i tam się wychowywałem. Dzisiaj Zasmyk nie
ma, chociaŜ nazwa powróciła, bo nazwy teŜ nie było. Pozostało
zaledwie kilka chałup, dwa czy trzy domy, drzewa, krzewy i
chaszcze. Bywałem tam kilkakrotnie. Niestety lata zmusiły mnie
do siedzenia w domu. Zdrowie gdzieś uleciało.
Panowie z „Naszego Słowa”! Zanim coś napiszecie
zastanówcie się nad treścią jeszcze przed wysyłką gazety.
Antoni Mariański
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W KLESOWIE KOŁO SARN

Kresowianin, Wołyniak, syn legionisty Piłsudskiego,
urodziłem się w osadzie Puchacz koło Klesowa pow.Sarny. Ojciec
Feliks
Horoszkiewicz
otrzymał
posadę
kierownika
kamieniołomów na Wyrach i Osmalinie, tam na Wołyniu. Osiedlił
się w osadzie Puchacz 3 kilometry od Klesowa, w którym
mieściła się nasza Parafia rzym.kat., w której proboszczem był
ks.Antoni Chomicki „Roch” konspiracyjny działacz Armii
Krajowej, komendant samoobrony „Rybacka Przyjaźń” w
Klesowie. Ksiądz Chomicki znał mnie bardzo dobrze od chrztu.
Przyjaźnił się z moim ojcem. Bywał często u nas na herbatce.
Ks.Chomicki był z wielkiego zamiłowania harcerzem, nawet do
sutanny nosił czapkę harcerską. Od roku 1937 ja byłem
ministrantem, wtedy ministranturę trzeba było znać i odmawiać
po łacinie. Ksiądz Chomicki moim zdaniem był wielkim patriotą,
wielkim Polakiem. Nie pamiętam, w którym roku załoŜył hufiec
harcerski, do którego w 1937 roku zostałem i ja przyjęty. Od tego
okresu mieliśmy zbiórki, na których nauczał nas młodzików o
naszej ukochanej ojczyźnie i czym ona jest dla nas. Organizował
wycieczki wakacyjne, ogniska, jak równieŜ przygotowywał do
obronności jako Ŝołnierzy RP. Trzeba było znać jak się zapytał
„Kto Ty jesteś? Polak mały. Jaki znak Twój? Orzeł biały. Gdzie
Ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W Polskiej ziemi.
Czym ta ziemia? Mą ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną.
Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Boga i w
Polskę wierzę.” TakŜe ksiądz jako harcmistrz poznał mnie dobrze,
a nieraz nawet brał mnie jako wzór i przykład w stosunku do
innych harcerek i harcerzy. Ks.Chomicki po wybuchu wojny we
wrześniu 1939 r. nie przerywał działalności harcerskiej.
Konspiracyjnie nadal prowadził zbiórki i szkolenia z młodzieŜą.
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Chyba w maju 1940 r. szedłem na zbiórkę harcerską w mundurku
harcerskim, zostałem zatrzymany przez ruskiego enkawudzistę,
który mi poodrywał pagoniki i powiedział „Ty polski
pomieszczyku”. Wróciłem do domu, mamusia dziury po
pagonikach pocerowała i od tamtej chwili przestałem nosić
mundur harcerski. Pragnę nadmienić, Ŝe kiedy w wojnie obronnej
w 1939 r. nasze tereny okupowali Rosjanie, to stosunek do
Polaków był bardzo zły. Zaczęły się aresztowania i wywózki na
Syberię, juŜ nie mówiąc o Katyniu i Miednoje, bo tym jeszcze
nikt z nas nic nie wiedział. Natomiast do Ukraińców podchodzono
pobłaŜliwie. Były to czasy bardzo trudne do przeŜycia. Pragnę
zaznaczyć, Ŝe na terenie Klesowa, gdzie zamieszkiwaliśmy to
Polaków było bardzo mało. Większością były wielkie ukraińskie
wioski. W latach czterdziestych, kiedy przyszedł okupant
hitlerowski, zrobiło się juŜ bardzo źle, na początku pojawiały się
pojedyncze mordy dokonywane na Polakach. Powstała nie
wiadomo skąd wielka nienawiść do Polaków. Do tej pory taka
nienawiść nie istniała, ale potem osobiście odczułem. W 1942 r.
latem mamusia mnie wysłała, Ŝebym zaniósł ½ kg soli dla
Ukrainki, pani Sidorowej. Wziąłem fajerkę kuchenną z
popychaczką, która była zrobiona z dość grubego drutu i niby
pojechałem. Gdy wracałem z powrotem na krzaczastej ścieŜce
zatrzymało mnie trzech w moim wieku Ukraińców. Jeden z nich –
największy – ugodził mnie noŜem w prawą pierś, ja wtedy bez
namysłu z rozmachem uderzyłem go w głowę tą drucianą
popychaczką. On upadł, ja uciekając z wyciekiem krwi
zauwaŜyłem, Ŝe w mej piersi tkwi nóŜ, wyciągnąłem go i
wyrzuciłem. Był to nóŜ tzw.”cygańczuk”, tak się nazywały –
sprzedawane przez obwoźny handel, który prowadzili przewaŜnie
Ŝydkowie. Szrama istnieje do dziś. Mama w domu opatrzyła mi tę
ranę i to się jakoś niedługo zarosło. O tym fakcie nie moŜna było
nikomu mówić, bo by nas wymordowali. Ja tych chłopaków nie
znałem, ani oni mnie. Rozpoznali mnie, Ŝe jestem Polakiem. W
1942 r. latem, pojedynczo zamordowano pana Symlaka, pana
Całkę, pana Czerpińskiego, panią Szychiewicz i jej męŜa
Szychewicza Longina. Jego imię znam, poniewaŜ miał około 10074

hektarowe gospodarstwo rolne i jak ktoś szedł do pracy do niego,
to mówił, Ŝe „idę do roboty do Longina”. Było jeszcze wiele
pojedynczych zabójstw, ale nazwiska tych ofiar uciekły mi z
pamięci. W dniu 9 lutego 1943 r. została wymordowana nasza
cała rodzina we wsi Parośla. Byli to: Horoszkiewicz Klemens –
rodzony brat mego ojca, Horoszkiewicz Emilia – Ŝona Klemensa,
Horoszkiewicz Henryk – syn Klemensa i Emilii, Horoszkiewicz
Helena – Ŝona Henryka, Horoszkiewicz Mieczysław – syn
Klemensa i Emilii, Horoszkiewicz Jadwiga – córka Klemensa i
Emilii, Horoszkiewicz Wanda – córka Klemensa i Emilii, po
studiach lwowskich, Horoszkiewicz (imienia nie pamiętam) –
córka Henryka , lat 4, Horoszkiewicz - dziecko Jadwigi
Horoszkiewicz, miało około 1 roku, dzieciaczek ten był przebity
noŜem kuchennym do stołu w kuchni, mając w rączce jakąś
zabawkę.
Ogółem we wsi Parośle pow.Sarny w dniu 9 lutego 1943 r.
wymordowano 144 osoby – nawet tych zamordowano, którzy
przejeŜdŜali lub przechodzili w tym dniu przez wieś Parośle.
Opisując ten straszny mord przez bestialskich banderowców,
którzy pozostawili po sobie niewyobraŜalny widok – ściany, a
nawet sufit zabryzgany krwią, głowy odrąbane siekierami, trudno
było ze zidentyfikowaniem do której osoby naleŜały.
Przepraszam, ale jeszcze teraz nie mogę o tym mówić, widzę to
wszystko przed sobą – ręce drętwieją, a łzy wypływają mi z oczu.
Bardzo mi jest przykro, Ŝe Ŝaden rząd naszej ojczyzny nie
podejmuje czynów, aby mordy zbiorowe naszych Polskich dzieci,
braci, sióstr były uznane jako ludobójstwo. Dopóki jeszcze my
starzy Ŝyjemy, to się cokolwiek jeszcze pamięta, po naszym
wygaśnięciu nie zostanie nic z tamtych tak bolesnych dla nas
czasów. Nie uwaŜam, Ŝe tym strasznym i okrutnym mordom są
winni wszyscy Ukraińcy, ale są winni zwyrodnialcy Bandery.
Nacjonaliści banderowcy mordowali takŜe swoich pobratymców,
którzy nie chcieli brać udziału w tych poczynaniach.
Nasza rodzina ukrywała się w osadzie Puchacz, tam
przetrwaliśmy te pierwsze ukraińskie morderstwa. Później
ochraniała nas polska partyzantka i sowiecka stacjonująca w
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miejscowości Karasin. Ja w tym okresie pracowałem przymusowo
w Klesowie w kamieniołomach „Falke”, początkowo przy kuciu
kotła maszyny parowej z nasadu na rurach w kotle parowym. Była
to praca bardzo trudna, bo w kotle trzeba było takimi łyŜkami i
ostrym młotkiem obijać z rur płaty kamienia powstałego na rurach
z gotującej się wody, która wytwarzała parę – do napędzania
dynam wytwarzających prąd elektryczny. Dorosły człowiek nie
mógł tego robić – bo nie mógł tam wejść do środka przez nieduŜe
drzwiczki wsypowe do paleniska. Po wykuciu kotła zostałem
zatrudniony w kuźni tych samych kamieniołomów u kowali
P.Białocha i P.Oksęciuka. Ja znałem miejsca, gdzie znajduje się
trotyl, lont i spłonki, to znaczy zapalniki. Wiadomo, Ŝe wojna i
ratunek o Ŝycie uczy. Doszliśmy do wniosku, Ŝe ze smarownic
moŜna skonstruować tak bardzo potrzebne w samoobronie
granaty. Trotyl, o którym wspomniałem powyŜej był
produkowany specjalnie do celów rozrywających, kruszących w
kształcie świecy-gromnicy, w środku dziura, która słuŜyła do
włoŜenia lontu ze spłonką. Trotyl był w laskach około 30
centymetrowych, a do granatu ze smarownicy było potrzebne
około 3 cm trotylu, 10 cm lontu i zapalnik, tzw. spłonka.
Produkcja naszych granatów w pewnym stopniu zabezpieczyła
nas chroniących się w kamienicy. JuŜ banderowcy nie podchodzili
blisko, bo kilka razy uŜyliśmy wymienionych granatów, to
powodowało, Ŝe mieli cykora. Jeszcze pokrótce muszę opisać
skąd braliśmy smarownice na wykonywane prawie przeze mnie
granaty. OtóŜ, kiedy Niemcy w latach 1940-tych napadli na
Rosjan okupujących nasze tereny, to ruscy pooblewali benzyną i
podpalili wielkie kruszarnie kamieni, które były zlokalizowane w
osadzie Puchacz i na wałach transmisyjnych były powkręcane
smarownice, które nadawały się na granaty, bo były z Ŝeliwa i
miały wielkie pole raŜenia z dodatkiem opiłków potokarniowych.
Jedynie otwory, którymi wychodził smar były za małe – nie
wchodził lont to musiałem grubym wiertłem przewiercać otwory.
Kiedy juŜ nie było smarownic, wykombinowaliśmy budowę
granatów z rur. Była to robota trudniejsza i bardzo niebezpieczna,
bo nie mogło być Ŝadnych tępych uderzeń przy uzbrajaniu, bo
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trotyl jest materiałem wybuchowym, który wybucha przy
uderzeniu lub wystrzale. Wymienione granaty były uzbrajane
prawie wszystkie przeze mnie, poniewaŜ P.Białoch miał na
utrzymaniu wielodzietną rodzinę i pan Oksęciuk miał dwie córki,
a Ŝona mu umarła. Natomiast ja nie miałem nikogo na utrzymaniu
i po wymordowaniu w tak okrutny sposób mej rodziny we wsi
Parośle, poświęciłem swoje Ŝycie dla uratowania moich rodaków,
jak równieŜ o wolność Naszej Ukochanej Polskiej Ojczyzny.
Niestety mimo naszego wielkiego poświęcenia, samoobrona w
osadzie Puchacz musiała być w końcu marca 1943 roku
rozwiązana z powodu wielkiego niebezpieczeństwa. Banderowcy
w tym czasie stawali się silniejsi. Ulokowano nas w miasteczku
Klesów lub w Sarnach. W tym czasie ksiądz Chomicki Proboszcz
Klesowa uformował partyzantkę AK ściślej oddział samoobrony
pod pseudonimem „Przystań Rybacka”. On sam posiadał psudo
„Roch”. Parafia Rzymsko-Katolicka działała przez całą okupację
niemiecką. Ja w tym okresie od 1938 roku słuŜyłem do Mszy
Świętej. Ksiądz w harcerstwie nazywał mnie „Maciuś” i tak
pozostało. Kiedy któregoś dnia latem 1943 roku wezwał mnie do
zakrystii i zapytał, nie zmuszając mnie, czy chciałbym pomagać
oddziałowi, którego jest załoŜycielem, po ostrzeŜeniu, aby nikt się
nie dowiedział, bo to grozi nam wszystkim śmiercią. Ks.Chomicki
„Roch” darzył mnie zaufaniem. Zaprzyjaźnił mnie i jeszcze
jednego pana, którego nazwiska nie znałem i od tamtej pory
wykonywałem wszystkie polecenia – byłem obserwatorem
pociągów – co znajduje się w załadowanych platformach
wagonowych jadących na wschodnią linię frontu. W dzień
transporty stały na bocznicach kolejowych dochodzących do
kamieniołomów „Falke”, Puchacz, Zdziłów, oczywiście
zamaskowane – dopiero w nocy wyruszały na wchód. Wtedy
partyzantka rosyjska i polska starała się minując tory nie dopuścić
na front dotarcia znajdującego się na wagonach ładunku,
uzbrojenia jak czołgi, armaty i materiały wybuchowe. W kuźni, w
której pracowałem robiłem równieŜ samopały, pistolety
jednostrzałowe, tego zrobiłem tylko kilka sztuk, poniewaŜ trudno
było znaleźć rurki na lufę. Jeszcze, co do „produkcji” granatów,
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wspomniani juŜ kowale Białoch i Oksęciuk pracowali w kuźni w
kamieniołomach w Klesowie i ja mający konspiracyjny dostęp do
materiałów wybuchowych, które były wykorzystywane w
kamieniołomach do wydobycia kamienia. Kowale robili korpusy z
rur i smarownic, ja je uzbrajałem w trotyl, lont i zapalnik, które
wcześniej konspiracyjnie wynosiłem z kamieniołomów. To
wszystko robiono w wielkiej tajemnicy, gdyŜ kamieniołomy były
nadzorowane przez niemiecką uzbrojoną ochronę. Wykonane
granaty dostarczałem do komendanta placówki ks.Chomickiego
ps.”Roch” w Klesowie i dalej przez kurierów Armii Krajowej do
oddziałów samoobrony w osadach Puchacz, Ździłów,
Tomaszogród i innych. Nasze poświęcenie, p.Białocha i
Oksęciuka i moje w produkcji granatów-samoróbek ocaliło Ŝycie
wielu Polakom Rodakom.
O ile mi wiadomo, po wyzwoleniu spod okupacji Wołynia w
1944 r. niewykorzystane granaty naszej produkcji przez kurierów
akowskich były wysyłane na tereny Polski jeszcze nie
wyzwolonej.
Repliki tych granatów-samoróbek z Klesowa zostały przeze
mnie wykonane i przekazane w darze dla Muzeum Powstania
Warszawskiego w Warszawie, które z kolei zostały wypoŜyczone
jako ciekawy przykład broni produkowanej w konspiracji na
wystawę poświęconą okresowi okupacji niemieckiej w Radomiu.
Pragnę pozdrowić całą redakcję biuletynu na czele z
Sz.P.Wolakiem, jak równieŜ wszystkie koleŜanki i kolegów,
którzy brali udział w ochronie naszych rodaków na Kresach i
Wołyniu. Zapomniałem jeszcze, Ŝe naszą grupą samoobrony przy
kamieniołomach dowodzili w osadzie Puchacz koło Klesowa Pan
Wróblewski, imienia nie pamiętam, oraz jego siostra Pani Ewa
Wróblewska, którzy byli po studiach, dzieci Pana Wróblewskiego
seniora, kierownika naczelnego kamieniołomów w osadzie
Puchacz.
Pozostańcie wszyscy w zdrowiu i pod opieką Boską i
pamiętajmy wszyscy, Ŝe naszym celem w walkach był Bóg,
Honor i Ojczyzna.
78

Z wielkim szacunkiem i pozdrowieniami dla wszystkich
KoleŜanek i Kolegów, którzy brali udział w obronie naszych
rodaków, z których tylu niewinnie zginęło zamordowanych w tak
okrutny i barbarzyński sposób przez nacjonalistów Bandery UPA.
Czesław Horoszkiewicz

Repliki wyprodukowanych przeze mnie granatów-samoróbek
z Klesowa przekazanych do Muzeum Powstania Warszawskiego
przez Czesława Choroszkiewicza
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Z śAŁOBNEJ KARTY

Podajemy nazwiska Ŝołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty
AK, samoobrony, konspiracji na Wołyniu, zmarłych w ostatnim
okresie:
1. Burzyński Jan, s.Karczun, Wierciszewo
2. Pietkiewicz Antoni „Rura”, III/50, Warszawa
3. Sawicki Stanisław „Lew”, I/45 OP „Bomba”, Bystrzyca
Kłodzka
4. Kluba Piotr „Ryś”, I/45 OP „Bomba”, Iława
5. Wajler Mirosława „Mira”, OP „Bomba”

6. Kucowski Antoni, konsp.Wołyń, Warszawa
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
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Sprostowanie
W Biuletynie Informacyjnym Nr 4(112) październik-grudzień
2011 roku na str.25 w 7 wierszu od dołu, błędnie podano
(napisano) „z rąk upowców inaczej ounowców Ukraińców
zginęło 8138 Polaków. Powinno być napisane; z rąk upowców
inaczej ounowców, Ukraińców zginęło 8138 Ukraińców. Te dane
pochodzą z Księgi „Skorbota Ukrainy” (Boleźń Ukrainy)
opracowanej, wydanej, opublikowanej Dekretem Prezydenta
Ukrainy Leonida Kuczmy z dnia 13 sierpnia 2002 roku.

KSIĄśKI  WYDAWNICTWA  OPRACOWANIA
 KsiąŜka „Skazany na zapomnienie – płk Kazimierz Bąbiński
„Luboń”, „Wiktor”. Autor Dariusz Faszcza – płk Bąbiński w
czasie okupacji niemieckiej w latach 1942-1944, pod
pseud.”Luboń” pełnił funkcję Komendanta Okręgu Wołyńskiego
Armii Krajowej. Oranizował polskie podziemie zbrojne na
Wołyniu. Był twórcą i pierwszym dowódcą 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK. Bogata treść historyczna, badawcza,
dokumenty, fotografie, bibliografia. Stron 312, cena 35 zł.
 KsiąŜka „Przed Akcją Wisła był Wołyń” aut. prof.dr hab.
Władysław Filar wydanie drugie poprawione i uzupełnione. Cena
10 zł
 Eksterminacja ludności polskiej na Wołyniu w drugiej
wojnie światowej autor prof.Władysław Filar wyd. ŚZś AK Okręg
Wołyń. Cena 10 zł.
 „Burza na Wołyniu” str.286. Wyd. Rytm Warszawa,
prof.Władysława Filara. KsiąŜka stanowi studium historyczno87

wojskowe obejmujące genezę i działania 27 Wołyńskiej Dywizji
Piechoty AK (1943-1944). Cena 15 zł.
 Wojskowe i historyczne tradycje 27 WDP AK – Czesława
Piotrowskiego, str.254. Opracowanie przedstawia historię 27
Dywizji Piechoty od jej powstania w 1920 r. do jej odtworzenia w
akcji „Burza” pod nazwą 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii
Krajowej wraz z wchodzącymi w skład dywizji pułkami. Cena 4
zł.
 KsiąŜka „Wołyński śyciorys” aut. Bogusław Soboń, wyd.
ŚZś AK Okręg Wołyń, wydanie drugie uzupełnione i poszerzone,
str. 167, cena 5 zł.
 Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego według Dmytra
Doncowa. Praca doktorska Wiktora Poliszczuka omawiająca i
obnaŜająca ideologię nacjonalizmu ukraińskiego, pogłębiająca o
nim wiedzę. Cena 8 zł.
 „Jastrzębiacy”. Aut. Leon Karłowicz – Historia
Wołyńskiego oddziału partyzanckiego. Stron 225. cena 10 zł.
 Polska – Ukraina trudne pytania materiały z seminariów
polsko – ukraińskich historyków. Stosunki polsko – ukraińskie
wlatach II wojny światowej. Cena 3 zł tom.
 Duchowieństwo diecezji łuckiej. Ofiary wojny i represji
okupantów 1939-1945, Maria Dębowska, Leon Popek, Lublin 2010
(s.320) to najnowsza publikacja obrazująca połoŜenie
duchowieństwa diecezji łuckiej podczas wojny. Zawiera 110
biogramów duchownych wołyńskich, którzy w róŜny sposób byli
prześladowani przez okupanów, sowieckiego i niemieckiego, oraz
Ukraińców związanych z OUN i UPA, przy czym 53 z nich
straciło Ŝycie: 18 z rąk sowieckich, 16 z rąk niemieckich i 18 z rąk
nacjonalistów ukraińskich. Dwu kapłanów stało się
przypadkowymi ofiarami działań wojennych. Do niektórych
biogramów dołączone są dokumenty z opisem prześladowań i
okoliczności śmierci. Cennym uzupełnieniem biogramów są
aneksy z nieznanymi dokumentami (w tym zawierające opisy
spustoszeń diecezji dokonanych przez OUN-UPA) oraz 126
fotografii i mapa diecezji łuckiej. KsiąŜkę moŜna nabyć,
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zamawiając pod adresem: Leon Popek, ul.Harnasie 5/11, 20-857
Lublin, tel.81-71-88-37, e-mail: popekleon@wp.pl
 Wymienione wydawnictwa ksiąŜkowe ŚZś AK Okręgu
Wołyń, znajdują się na księgarskich półkach i są do nabycia po
niskich przystępnych cenach. MoŜna je nabyć w siedzibie
Wołyńskiego Okręgu Światowego Związku śołnierzy Armii
Krajowej w Warszawie przy ul. 11-Listopada 17/19, 03-446
Warszawa, w godz. 10-12 w kaŜdą środę. TakŜe wysłane mogą być
drogą pocztową, po uprzednim wpłaceniu równowartości
wydawnictwa plus koszt wysyłki na konto bankowe PKO S.A. 17
1020 1097 0000 7102 0106 9061. Na odwrocie przekazu naleŜy

wymienić tytuł ksiąŜki i ile egzemplarzy się zamawia. RównieŜ
wysyłane mogą być za zaliczeniem pocztowym.

SZANOWNI CZYTELNICY

Uprzejmie przypominamy o prenumeracie Biuletynu
Informacyjnego na 2012 rok
Redakcja „Biuletynu Informacyjnego”
ul.11 Listopada 17/19
03-446 WARSZAWA
Konto PKO S.A. 17 1020 1097 0000 7102 0106 9061
Na przelewie pisać „opłata Biuletynu Informacyjnego”
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Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i skrótów
nadsyłanych materiałów. Tekstów nie zamawianych nie
zwracamy.
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