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1. Wstêp

Niniejsz¹ ksi¹¿kê napisa³em przede wszystkim z myœl¹ o potomkach
naszych Kresowiaków - mieszkañców dawnego powiatu przemyœlañskiego w
województwie tarnopolskim. Zebra³em w niej i zweryfikowa³em dane, znaj-
duj¹ce siê w ró¿nych istniej¹cych dotychczas opracowaniach, doda³em te¿
nowe informacje. Ich Ÿród³em by³y równie¿ wspomnienia, jakie sami Kreso-
wianie przez kilka lat nadsy³ali do wydawanego przez mnie biuletynu
„SPOTKANIAŒWIRZAN”.

Ksi¹¿ka mo¿e równie¿ zainteresowaæ tak¿e osoby zajmuj¹ce siê proble-
matyk¹ ludobójstwa w Ma³opolsce Wschodniej - zawiera nie tylko nowe
informacje na temat napadów nacjonalistów ukraiñskich na Polaków ale te¿
weryfikuje nieœcis³oœci i b³êdy w dotychczas wydanych publikacjach.

Sk³adam serdeczne podziêkowania osobom i instytucjom, dziêki którym
mog³em uzupe³niæ swoj¹ wiedzê a niniejsz¹ pracê o dodatkowe fakty. Szcze-
gólne s³owa kierujê pod adresem Redakcji czasopisma „NA RUBIE¯Y”, z
któr¹ wspó³pracê bardzo ceniê, a dziêkujê osobno za zgodê na powielenie
niektórych materia³ów.

Dziêkujê Panu Adamowi Hadingerowi za sta³e zainteresowanie postêpem
prac nad t¹ ksi¹¿k¹ oraz finansowe wsparcie. Zacny i przemi³y Kresowianin
urodzi³ siê w 1919 r. we Lwowie i pochodzi³ z rodziny wojskowo-ziemiañskiej,
która mia³a niewielkie dobra w Chlebowicach Œwirskich. Po ukoñczeniu
gimnazjum i kursów rolniczych administrowa³ maj¹tki w pobliskich miejsco-
woœciach. W czasie okupacji niemieckiej walczy³ w szeregachArmii Krajowej,
a po wojnie nale¿a³ do organizacji niepodleg³oœciowych, za co osadzono go na
piêæ lat w wiêzieniu we Wronkach. Przed pójœciem na emeryturê pracowa³ w
„Tygodniku Powszechnym”. Panu Adamowi zawdziêczam równie¿ finansowe
wsparcie, które umo¿liwi³o wydanie tej ksi¹¿ki.

Jestem bardzo wdziêczny wielu Kresowianom i ich Potomkom za to, ¿e
bolesne wspomnienia zechcieli na po¿ytek tej publikacji przelaæ na papier,
przekazali równie¿ fotografie i inne materia³y, dotychczas pieczo³owicie
przechowywane w rodzinnych archiwach.

Lubin, paŸdziernik 2009 r. Józef Wyspiañski
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2. O ksi¹¿ce

Relacje œwiadków napadów i bestialskich mordów Polaków przez cz³on-
ków Organizacji Ukraiñskich Nacjonalistów oraz „powstañców” z Ukraiñskiej
Powstañczej Armii, a tak¿e lektura oficjalnych dokumentów przekona³y mnie,
¿e rzekoma walka wyzwoleñcza Ukraiñców z Ma³opolski Wschodniej by³a
tylko czystk¹ etniczn¹, po³¹czon¹ z wyrafinowanym ludobójstwem i grabie¿¹
mienia Polaków. Nie mia³y zwi¹zku z walk¹ narodu ukraiñskiego o wyzwo-
lenie narodowe i pañstwowe. To oczywiste, ¿e ofiary tych napadów - w prze-
wa¿aj¹cej liczbie przywi¹zane do swojej ziemi polskie masy ch³opskie - nie
stanowi³y dla halickich „powstañców” ¿adnej przeszkody w odzyskaniu nie-
podleg³oœci. Nie by³y to wiêc ofiary rzekomej wojny polsko-ukraiñskiej w
okresie okupacji niemieckiej. Prowodyrzy OUN-UPA, to nie bohaterowie jak
próbuje siê ich ukazywaæ, a jedni z najwiêkszych zbrodniarzy XX w. Dla
zmar³ych Kresowian, œwiadków i ich rodzin obie organizacje maj¹ jedn¹ naz-
wê: Ukraiñska ZbrodniczaArmia.

Ci, którzy prze¿yli maj¹ prawo mówiæ o tragedii, jaka ich spotka³a. Obo-
wi¹zkiem ich potomków jest tê historiê znaæ i zachowaæ w pamiêci nazwiska
ofiar.

W rozdziale trzecim zawar³em bardzo skrócon¹ dzia³alnoœæ obu orga-
nizacji nacjonalistów ukraiñskich (OUN-UPA), by Czytelnicy, szczególnie
m³odszego pokolenia, mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê wybranymi ich dziejami
i zrozumieli przyczyny ludobójstwa.

Zasadnicz¹ czêœæ pracy stanowi¹ opisy okolicznoœci zabójstw, dokony-
wanych na Polakach w latach 1939-1945 oraz listy ofiar. Ksi¹¿ka zawiera w
sumie blisko takich 300 opisów. To plon ponad 60 spotkañ z dawnymi miesz-
kañcami kresowych wiosek, jakie przeprowadzi³em w ci¹gu ostatnich kilku-
nastu lat. Od moich Rozmówców pochodzi te¿ ok. 30 wykorzystanych w
ksi¹¿ce fotografii i prawie 80 spisanych relacji. Niektóre wspomnienia za-
czerpniêto z artyku³ów w miesiêczniku „NA RUBIE¯Y” (oraz kilku innych
publikacji, wskazanych w bibliografii). Informacje potwierdzaj¹ przytoczone
w ksi¹¿ce konspiracyjne opracowania instytucji rz¹dowych i wojskowych Rze-
czypospolitej Polskiej, materia³y naukowców ukraiñskich, rosyjskich, mel-
dunków OUN-UPA i innych. Celowo pozostawi³em w nich dla ewentualnego
porównania w przysz³oœci - dane co do liczby ofiar i daty napadu, choæ niekiedy
ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹. Przypomnê, ¿e nastêpstwem tych napadów by³a œmieræ
prawie 900 ówczesnych mieszkañców powiatu przemyœlañskiego. Wykazy
ofiar w danej miejscowoœci by³y weryfikowane przez co najmniej dwóch by-
³ych mieszkañców - zdajê sobie jednak sprawê, ¿e i to mog³o nie uchroniæ pracy
od b³êdów, wiele nazwisk wci¹¿ pozostaje nieznanych, o wielu - wci¹¿ nie

- 7 -



wiemy.
W wykazach brakuje wiadomoœci o napadach i ich skutkach w 22 miejsco-

woœciach powiatu przemyœlañskiego, zamieszka³ych przez 3500 osób polskiej
narodowoœci. Generalnie, to wioski w wiêkszoœci le¿¹ce w po³udniowej czêœci
powiatu - Polacy stanowili w nich mniejszoœæ, ale te¿ z tego wzglêdu natê¿enie
mordów i bezwzglêdnoœæ bandytów by³y najwiêksze. Prawdopodobnie ci ro-
dacy nie mieli ani mo¿liwoœci skutecznej ucieczki przed napastnikami, ani
przekazania informacji o dokonanych aktach ludobójstwa. Nieliczni, którzy
ocaleli rozproszyli siê po Polsce i kontakt z nimi nie by³ mo¿liwy.

Uwzglêdnione w ksi¹¿ce miejscowoœci pogrupowa³em wed³ug ich
przynale¿noœci administracyjnej, zgodnie z ustaw¹ o gminach z 1934 r., z wy-
³¹czeniem g³ównie z uwagi na bogactwo faktograficzne kilku przysió³ków:
Bogdanówka, Gni³a, Hanaczówka, Mazów i Prybeñ.

Mam nadziejê, ¿e moja praca przyczyni siê do odkrycia nowych danych o
aktach ludobójstwa na naszych Kresach, mo¿e przyczyni siê równie¿ do
ujawnienia nowych nazwisk ofiar i nazwisk ich oprawców.

Autor
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3. Terrorystyczne i ludobójcze dzia³ania nacjonalistów
ukraiñskich

3.1. Powstanie Organizacji Ukraiñskich Nacjonalistów i stosowany przez
ni¹ terror

Ukraiñska Wojskowa Organizacja (UWO) powsta³a w 1920 r. w Pradze,
a jej twórcami byli najbardziej radykalni oficerowie Ukraiñskiej Halickiej Ar-
mii - ci, którzy nie pogodzili siê z pora¿k¹ idei utworzenia Zachodnio-Ukra-
iñskiej Republiki Ludowej. Tak wiêc od pocz¹tku powstania UWO mia³a ostrze
skierowane przeciwko Polsce. Komendantem UWO zosta³ J. Konowalec.

U podstaw nowej organizacji leg³ terror: zabijanie ka¿dego z przedsta-
wicieli polskiej w³adzy i zabijanie uznanych za zdrajców Ukraiñców. Likwi-
dacji nie zawsze dokonywano za konkretne przewinienia wobec Ukraiñców
s³u¿y³a g³ównie po to, aby wœród spo³eczeñstwa Ma³opolski Wschodniej utrzy-
mywaæ stan niepewnoœci.

Lista aktów terroru i sabota¿u jest bardzo d³uga. Ju¿ 25.11.1921 r. UWO
przeprowadzi³a zamach rewolwerowy na naczelnika pañstwa polskiego, J. Pi³-
sudskiego. Trzy lata póŸniej (05.09. 1924 r.) mia³ miejsce równie¿ nieudany
atak na prezydenta Stanis³awa Wojciechowskiego, zaœ 19.10. 1926 r. zama-
chowiec zastrzeli³ lwowskiego kuratora szkolnego, Stanis³awa Sobiñskiego.
Wykonawc¹ zamachu by³ R. Suchewycz, póŸniejszy dowódca niemieckiego
batalionu „Nachtigal”, a jeszcze póŸniej dowódca UPA, obecnie uznany za
bohatera Ukrainy.

W roku 1922 zaczê³y siê równie¿ akcje sabota¿owe: uszkadzano linie kole-
jowe, sieci telefoniczne i telegraficzne, w okolicy Przemyœla spalono du¿e ma-
gazyny wojskowe. UWO dokona³o ok. 2300 podpaleñ folwarków, zagród, stert
zbo¿a i budynków gospodarczych.

W tym roku przez terytorium Ma³opolski Wschodniej przemieszcza³y siê
ró¿ne grupy terrorystyczne UWO, wykonuj¹c wyroki œmierci, pal¹c zabu-
dowania polskich w³aœcicieli, terroryzuj¹c ludnoœæ, itp. Jedna z takich grup
przechodzi³a przez powiat przemyœlañski, jednak brak szczegó³ów jej dzia³ania
na tym terenie. Potrzeby finansowe UWO pchnê³y jej cz³onków do rozbojów:
napadów na ambulanse pocztowe (w Ka³uszu, Bohorodczanach), urzêdy
pocztowe (we Lwowie, Œremie) i urzêdy skarbowe (w Dolinie).

Od kul bojówkarzy UWO zginê³o wielu wójtów, pochodzenia ukraiñ-
skiego. Ich los podzieli³ równie¿ m.in. dziennikarz, Sydor Twardochlib - za pro-
pagowanie lojalnoœci Ukraiñców wobec pañstwa polskiego.

Dzia³alnoœæ terrorystyczna UWO podoba³a siê Niemcom, którzy ju¿ w
latach 1925-1926 na w³asny koszt dwukrotnie zorganizowali w Gdañsku kurs
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dla oficerów tej organizacji. Ukoñczy³o go 110 osób. Kontakt nacjonalistów
ukraiñskich z niemieckimi s³u¿bami specjalnymi (wywiadem) i dostêp do ich
funduszy systematycznie rozwija³ siê w nastêpnych latach.

W 1926 r. ukaza³a siê drukiem praca D. Doncowa, pt. „Nacjonalizm”. Jej
treœæ sta³a siê podstaw¹ ideologii nacjonalistów ukraiñskich. Szybko te¿
wzorem Niemiec, W³och i Hiszpanii - przenieœli oni na swój grunt polityczny
model „wódz-jego partia-ramiê zbrojne partii”. Na kongresie nacjonalistów, w
1929 r. w Wiedniu, powo³ano do ¿ycia Organizacjê Nacjonalistów Ukraiñskich
„partiê” polityczn¹, w sk³ad której wesz³a UWO. Formalnie sta³o siê to rok
póŸniej. Wodzem OUN zosta³ J. Konowalec, który sprawowa³ tê funkcjê do
œmierci w 1938 r. (zosta³ zastrzelony w Rotterdamie).

Na kongresie uchwalono „Dziesiêcioro przykazañ ukraiñskiego nacjo-
nalisty” i inne dokumenty programo-
we, w których roi³o siê od sformu-
³owañ mówi¹cych o usuniêciu z
terenów ukraiñskich wszystkich
okupantów, „zajmañców”, „cu¿eñ-
ców”, itp. Z litery i ducha tych do-
kumentów zionê³o faszyzmem, ra-
sizmem i imperializmem - coœ na
mod³ê „Ukraina über alles”.

Podobnie jak UWO, OUN g³osi-
³a, ¿e reprezentuje ca³y naród
ukraiñski. To by³o bezprawiem,
gdy¿ wiêksza czêœæ Ukraiñców
mieszka³a na wschód od rzeki
Zbrucz, a tam „jurysdykcja” tych
organizacji nie siêga³a.

W marcu 1929 r. bojówkarze
UWO we Lwowie napadli dla
pieniêdzy na listonosza. Napad siê
nie uda³, jeden z napastników zos-
ta³ zabity. Kolejnym aktem by³o po-
d³o¿enie bomby we Lwowie (w
budynku Targów Wschodnich);
eksplozja zniszczy³a dom, a dwóch
pracowników by³o rannych.

Latem 1930 r. terroryœci z UWO-OUN znów palili sterty zbó¿ i zabudo-
wania, nale¿¹ce do polskich kolonistów i w³aœcicieli ziemskich. W sumie
takich aktów by³o ok. 200. 29 listopada zamordowali w³aœciciela ziemskiego
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Ryc. 1. Tadeusz Ho³ówko, poeta i pisarz,
zamordowany przez terrorystów OUN w
Truskawcu. (www.wikipedia)



J. Wojciechowskiego, hr. Baworowskiego, F. Bralkê i KuŸmiñskiego. 2 lutego
1931 r. zabili komendanta posterunku policji w Hajach.

Latem 1931 r. bojówkarze dokonali kilku napadów rabunkowych: na am-
bulans pocztowy (w Bóbrce - zginê³o piêciu policjantów, Peczeni¿ynie), bank
(w Borys³awiu) i pocztê (Truskawec, Gródek Jagielloñski). W tym ostatnim
napadzie postrzelono 8 osób, jedna z nich zmar³a. Zgin¹³ równie¿ policjant,
a drugi zosta³ ranny. Tylko niektórzy ze sprawców zostali pochwyceni przez
policjê i os¹dzeni. Czêœæ z nich otrzyma³a wyrok œmierci (wykonany wkrótce
potem).

W sierpniu tego samego roku zosta³ zastrzelony Rusin, Tadeusz Ho³ówko.
Poniós³ œmieræ za pogl¹dy, bowiem opowiada³ siê za zbli¿eniem polsko-
ukraiñskim, normalizacj¹ ¿ycia ludnoœci w Ma³opolsce Wschodniej.

Gdy w roku 1932 szefem OUN (prowidnykiem) w Ma³opolsce Wschodniej
zosta³ S. Bandera (syn popa grekokatolickiego), nast¹pi³y dalsze akty terroru
oraz akcje sabota¿owe. W maju podobny los spotka³ J. Baczyñskiego, absol-

wenta lwowskiego gimnazjum, a w
lipcu J. Babija, dyrektora pañstwowego
gimnazjum ukraiñskiego. Zabójstwo
tego ostatniego wywo³a³o wielkie obu-
rzenie ludnoœci ukraiñskiej i w prasie
ukraiñskiej pojawi³y siê g³osy potêpie-
nia. We Lwowie w wyniku wspó³pracy
OUN z wywiadem niemieckim 21
paŸdzienika 1933 r. zabito konsula
sowieckiego,A. Maj³owa.

W czerwcu 1934 r. cz³onek UWO
œmiertelnie rani³ w Warszawie Broni-
s³awa Pierackiego, ministra spraw we-
wnêtrznych RP. Od tego czasu s³u¿by
bezpieczeñstwa RP zaczê³y intensyw-
niej penetrowaæ œrodowisko OUN i
UWO i aresztowa³y wiêkszoœæ najbar-
dziej aktywnych cz³onków. Za zbrod-
nie zostali skazani na do¿ywocie i d³u-
goletnie wiêzienie.

Od 1926 r. wspó³praca OUN z wy-
wiadem niemieckim by³a coraz bar-
dziej œcis³a. Rozmowy J. Konowalec
prowadzi³ z wywiadem i gestapo. W
ich wyniku zosta³o podpisane porozu-
mienie dot. m..in. szkolenia cz³onków
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zastrzelony przez terrorystê z

Ukraiñskiej Wojskowej Organizacji w
r. 1934. (www.wikipedia)



OUN przez Niemców. Ponadto wywiad niemiecki przekaza³ ukraiñskim na-
cjonalistom ok. 100 tysiêcy marek na potrzeby organizacji. W r. 1938 Abwehra
zorganizowa³a kurs dla ounowskich sabota¿ystów i dywersantów.

Tu¿ przed atakiem na Polskê Niemcy zorganizowali z ochotników, pod do-
wództwem R. Suszki, legion ukraiñski. Legion ten bra³ udzia³ we wrzeœniowej
agresji.

Z ró¿nych opracowañ wynika, ¿e kierownictwo UWO i OUN nigdy nie
dost¹pi³o zaszczytu rozmów z przedstawicielami rz¹du niemieckiego. Ze stro-
ny niemieckiej, z którym tak mocno zwi¹zali siê nacjonaliœci ukraiñscy, w roz-
mowach uczestniczyli jedynie przedstawiciele armii (wywiadu), policji lub
gestapo, bo tylko te instytucje dostarcza³y pieni¹dze i rozkazy. Ukraiñcy zaw-
sze byli traktowani przez Niemców na dystans, trzymani na sztywnej uwiêzi -
jak chore psy przez hycla. Mimo tak haniebnej relacji, ukraiñscy nacjonaliœci
stawiali na hitlerowsk¹ kartê do koñca wojny.

3.2. Dzia³alnoœæ OUN we wrzeœniu 1939 r. i podczas okupacji sowieckiej

Wyszkoleni przez niemiecki Wehrmacht i niemieckie s³u¿by policyjne dy-
wersanci ukraiñscy nie mogli pozostaæ bezczynni na terenie Ma³opolski
Wschodniej w obliczu trwaj¹cej wojny. Zgodnie z niemieckim poleceniem bo-
jówki OUN mia³y wzniecaæ zamêt na ty³ach armii polskiej, aby os³abiæ polsk¹
obronê.

Kolejny „nó¿ w plecy” armii walcz¹cej z Niemcami, tym razem w wyko-
naniu nacjonalistów ukraiñskich, nie mia³ jednak charakteru powszechnego. W
niektórych miejscowoœciach uzbrojeni Ukraiñcy rozbroili polsk¹ policjê i nie-
wielkie oddzia³y polskiego wojska. Los napadniêtych by³ ró¿ny: jedni mogli
wróciæ do domu inni zostali zastrzeleni.

Najczêœciej ounowcy czaili siê w pobli¿u tras uciekinierów i luŸnych grup
¿o³nierzy, rabuj¹c rzeczy osobiste, ubrania (mundury), konie oraz zabieraj¹c
broñ i amunicjê. Napady w powiecie przemyœlañskim mia³y miejsce na granicy
Stók i Œwirza, ko³o Krosienka, w okolicach Borszowa, Wiœniowczyka i Ko-
rzelic.

Nie s¹ znane nazwiska Polaków zastrzelonych podczas tych napadów w na-
szym powiecie, zwykle pochodz¹cych z innych terenów kraju. Mo¿na przy-
puszczaæ jedynie o przynajmniej kilkudziesiêciu osobach, które straci³y ¿ycie
od ukraiñskiego no¿a i kuli. [1]
---------------------
[1] O napadach na polskich ¿o³nierzy w okolicach Stók i Bóbrki wspominaj¹ mieszkañ-
cy Bóbrki ( NA RUBIE¯Y nr 52, str. 30). Z terenu Stók w napadach brali udzia³ dwaj
Ukraiñcy: Œlubik Fedio i Tabornyj Iwan. [26, str. 16]. Konspiratorzy przemyœlañscy
pod groŸb¹ zastrzelenia Ukraiñca zamieszka³ego w Korzelicach, odzyskali rkm zra-
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Poni¿ej podano przyk³ady zachowania siê ludnoœci ukraiñskiej w powiecie
przemyœlañskim (i poza nim), którego œwiadkami byli mieszkañcy powiatu,
a tak¿e inne osoby.

[we wrzeœniu 1939 r. -
dop. J.W.]

(Hans Mauve.
; www.wintersonnen-wende. T³um. - M.

Chrapkiewicz-£ysenko)
*****

[1939 r. dop. J.W.]

(...) Krótko przed miastem Przemyœlany dogoniliœmy wzmiankowan¹ jed-
nostkê g³ówn¹ i mogliœmy ju¿ bezpiecznie maszerowaæ

. Stan naszych stóp by³ po prostu op³akany. I tak wlekliœmy siê a¿ do
miasta Przemyœlany. Szczególnie nieprzyjemne by³o przechodzenie przez wsie
ukraiñskie, gdy¿ obawialiœmy siê, ¿e nas zabij¹. Nie by³o mowy o wejœciu do
domów, gdy¿ narazi³oby nas to na utratê ¿ycia. Dlatego zabarykadowaliœmy siê
z dziesiêcioma innymi uciekinierami w polskiej szkole. Volks-
deutsche Soldaten unter Polens fahnen

Ju¿ w pierwszych dniach wrzeœnia , w czasie tej okropnej
wojennej szarugi, która spad³a na Polskê, widoczne by³y ³uny po¿arów tu i ów-
dzie w okolicy. S³ysza³o siê przejmuj¹ce, mro¿¹ce krew w ¿y³ach opowiadania
wielu osób i uciekinierów o tym nie potrafiê mówiæ...

W tym czasie przed naszym domem, w cieniu starej, roz³o¿ystej lipy, zatrzy-
ma³ siê rozpêdzony wóz drabiniasty us³any sianem, na którym le¿a³ strasznie
zmasakrowany cz³owiek. Skóra na jego rêkach by³a pozadzierana, pod spodem
rany posolone... W tych mêkach by³ mojego dziadka uczeñ - Jan Pycuœ. Od kilku
lat mia³ on ju¿ swój warsztat, kuŸniê w jakiejœ okolicznej wiosce. Mia³ ¿onê
i maleñkiego synka.

Jasia, ledwo ¿yj¹cego, wióz³ do szpitala w Przemyœlanach jego s¹siad. To,
co zdarzy³o siê w domu Pycusia opowiedzia³ nam w wielkim skrócie. Do ich
domu wpad³o kilku Ukraiñców, porwali za nó¿ki dziecko z ko³yski i z rozma-
chem uderzyli g³ówk¹ o œcianê, mo¿e nie jeden raz, zabijaj¹c maleñstwo na
miejscu. Nastêpnie „zabrali siê” za rodziców dziecka. Na oczach mê¿a r¿n¹c
go maltretowali ¿onê a¿ do œmierci. Jego zostawili, by skona³ w mêkach...
Chocia¿ woŸnica znów ruszy³ szybko, bo do miasta by³o 2 km, Jasiu ju¿ tam
¿ywy nie dojecha³.

W drugiej po³owie wrzeœnia nasza rodzina zetknê³a siê z drugim bestial-
stwem. By³ zimny i ponury dzieñ. PóŸnym popo³udniem wujek W³adzio poszed³
przez goœciniec na drug¹ czêœæ naszych pól, które znajdowa³y siê nad Gni³¹
Lip¹. Us³ysza³ jêk, a póŸniej ponownie. Gdy podszed³ bli¿ej w stronê karto-
fliska, ujrza³ w ³êtach ciê¿ko poranionego cz³owieka. Przyniós³ go na rêkach do
domu, a drogê znaczy³a stru¿ka krwi. Ranny zaraz zosta³ umieszczony na ³ó¿ku
w du¿ym pokoju przy oknie. Mia³ on ca³y brzuch por¿niêty g³êboko w wielu

****

----------------
bowany ¿o³nierzom polskim.
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miejscach. Napastnicy pozostawili go ¿ywego, by skona³. Pamiêtam, jak wujek
na jego widok bardzo ¿a³oœnie siê rozp³aka³.

Ktoœ natychmiast pojecha³ na rowerze do miasta po lekarza (taka jazda
by³a bardzo niebezpieczna), a ten przyby³ bardzo szybko. Na ³ó¿ku przepro-
wadzi³ operacjê, starannie wszystko pozszywa³ i zaleci³ rannemu d³u¿szy odpo-
czynek. Rannym by³ porucznik Klaja. Wraca³ z frontu na po³udnie, by przejœæ
granicê i niedaleko Przemyœlan napadli go jacyœ mê¿czyŸni. Porucznik mia³by
serdeczn¹ opiekê w naszym domu, ale on dobry ¿o³nierz i patriota wkrótce
noc¹, w banda¿ach, wyruszy³ w stronê Rumunii, jak wielu, wielu w tych dniach
pod¹¿a³o.

(...) 21 wrzeœnia dosta³em siê do niemieckiej niewoli. Po
czterech dniach uciek³em z obozu jenieckiego i 2.10 by³em ju¿ w Przemyœla-
nach. Przejœcie z Przeworska do Przemyœlan by³o bardzo niebezpieczne, bo
Ukraiñcy czêsto zabijali uciekinierów powracaj¹cych do domów znajduj¹cych
siê pod okupacj¹ rosyjsk¹. (...)

W Stokach mieszka³ nacjonalista
ukraiñski wyj¹tkowy morderca i rabuœ.
W 1939 r. zastrzeli³ trzech polskich ofi-
cerów id¹cych z Bóbrki do Przemy-
œlan. Cia³a oficerów znaleziono w lesie
pod ga³êziami, byli bez dokumentów
i zdaje mi siê, ¿e równie¿ bez mundu-
rów. Nie znam ich nazwisk ani nazwiska
tego bandyty.

Jak na Gni³ê przyszli polscy par-
tyzanci, to szukali Winiarskiego Ste-
pana. By³ to znany w okolicy cz³owiek-
bandyta, który jeszcze we wrzeœniu
1939 roku wychodzi³ ze swoimi
Ukraiñcami na drogê Lwów-Przemy-
œlany i ³apa³ polskich ¿o³nierzy

Rankiem
a mo¿e to by³o trochê póŸniej, dotarliœmy do lasu s¹siaduj¹cego - jak

siê potem okaza³o - z wiosk¹ Leœniki . Us³yszeliœmy

(W³adys³awa Polakiewicz)
*****

[1939 - dop. J.W.]

(Z listu Józefa Zdrza³ki do W³adys³awy Pola-
kiewicz; w zbiorze autora)

*****

(Jacek Lipski)
*****

. (Stani-
s³aw Potaszyñski)

*****
[we wrzeœniu 1939 r. - dop.

J.W.],
[pow. Brze¿any - dop. J.W.]
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strza³y pistoletowe i karabinowe, pracê silników samochodo-wych, a do lasu
dolatywa³ dym i czuliœmy sw¹d spalenizny. Ludnoœæ cywilna chowa³a siê na
skraju lasu za drzewami, obserwuj¹c wioskê. Wœród naszych uciekinierów
zapanowa³a konsternacja. Aby poznaæ prawdê, postanowiliœmy wys³aæ
jednego, znaj¹cego dobrze jêzyk ukraiñski, aby porozmawia³ z cywilami i
wyjaœni³ sytuacjê. Najpierw mia³ iœæ Rudowski z Hanaczowa, ale ostatecznie
wys³ano mnie.

Napotkany ch³op nie chcia³ pocz¹tkowo rozmawiaæ, ale po moich narze-
kaniach na Polaków opowiedzia³ w skrócie przebieg wydarzeñ. W nocy przez
wieœ przechodzi³a kompania polskiego wojska i ukraiñska partyzantka ich
rozbroi³a. Id¹cy za ni¹ pu³k wojska natrafi³ na rannych i zastrzelonych ¿o³-
nierzy, otoczy³ wioskê i poszukiwa³ partyzantów. Poniewa¿ nikt siê nie zg³osi³,
¿o³nierze wypêdzili ludnoœæ z domów, a zabudowania podpalili. Strzelali na-
wet do psów i kotów.

Po powrocie do grupy powtórzy³em us³yszane opowiadanie, a kolegów
ogarnê³a z³oœæ z takiego postêpowania Ukraiñców. Musie1iœmy zmieniæ kie-
runek marszu, by nie spotkaæ uzbrojonych nacjonalistów z Leœnik.

Do wojska zosta³em powo³any we wrzeœniu 1939 r. i w przydziale mobili-
zacyjnym musia³em dojechaæ do Stryja, gdzie mieœci³a siê moja jednostka
wojskowa. Do niej dotar³em poci¹giem przez Lwów, prawie bez k³opotów. Po
dwóch tygodniach wzglêdnego spokoju, podczas których dochodzi³o do po-
tyczek z bandami ukraiñskimi i niegroŸnych bombardowañ, powa¿ne obawy o
nasze ¿ycie pojawi³o siê z chwil¹ przekroczenia wschodniej granicy przez so-
wietów.

Na szosie w okolicy Krosienka ukraiñskie grupy napada³y na uciekinierów
(¿o³nierzy i osoby cywilne) i rabunek ich mienia by³y tak czêste i dotkliwe w
skutkach, ¿e interweniuj¹ca policja z Przemyœlan u¿y³a broni. Zosta³o wówczas
rannych i zabitych 6 napastników.

(Karol
Wyspiañski) [2]

*****

(Antoni Szuter)
*****

(Tadeusz Szul)
*****

We wrzeœniu 1939 r. przed oddzia³em Wojska Polskiego Fiederko i inni
Ukraiñcy z Krosienka roz³o¿yli na drodze brony (kolcami do góry), aby utrud-
niæ i zatrzymaæ cofaj¹cych siê ¿o³nierzy. Przechodz¹ca grupa ¿o³nierzy wyda³a
przygl¹daj¹cym siê Ukraiñcom rozkaz do usuniêcia przeszkody. Poniewa¿ tego
nie zrobili, nast¹pi³a wymiana ognia. Piêciu(?) nacjonalistów zginê³o. Wspo-
-----------------------
[2] Autor by³ ¿o³nierzem kompanii Obrony Narodowej pilnuj¹cej porz¹dku na terenie
powiatu brze¿añskiego i przemyœlañskiego. Opisywane zdarzenie mia³o miejsce po
rozformowaniu kompanii i powrocie do domu.

- 15 -



mniany Fiederko zosta³ postrzelony podczas ucieczki w piêtê, a kula wysz³a na
podbiciu. PóŸniej kurowa³ siê przez trzy miesi¹ce.

-
(Eugeniusz Pilipczuk)

*****

(Józef Szu-
ter)

*****

. [27, str. 3]
*****

Pod koniec sierpnia (27.08.) 1939 r. zosta³em powo³any kart¹ mobilizacyj-
n¹ do wojska. Gdy zg³osi³em siê we Lwowie w Rejonowej Komendzie Uzupe³-
nieñ, zosta³em skierowany na placówkê do Stanis³awowa, której zadaniem by³o
prowadzenie ci¹g³ej obserwacji nalotów nieprzyjacielskich. (...)

Nasza placówka mieœci³a siê w niewielkim domku jednopiêtrowym sto-
j¹cym na obrze¿ach miasta. Jego okna by³y os³oniête drucian¹ siatk¹, która
mia³a byæ przeszkod¹ przy celowym wrzucaniu do œrodka niebezpiecznych
przedmiotów, np. granatów.

Dnie by³y na tyle ciep³e, ¿e pracowaliœmy przy otwartych oknach. Pewnego
razu s³yszymy, jak za oknem kilkoro dzieci jednoczeœnie krzyczy: - Zakonnica w
spodniach! Zakonnica w spodniach!

- Józek, idŸ zobacz, co to za ha³as na dworze - rozkaza³ dowódca. Wzi¹³em
karabin i wyszed³em na schody. Gromadka dzieci sz³a za mê¿czyzn¹ i wskazuj¹c
rêk¹, nadal skandowa³a, a on skulony, okryty d³ugim fartuchem z kapturem
na³o¿onym na g³owê, przemyka³ pod murem naszej placówki.

- Stój! Rêce do góry! - krzykn¹³em na tyle g³oœno, by on us³ysza³ i aby
uspokoiæ dzieciarniê. Mê¿czyzna pos³usznie wykona³ moje polecenie, ale nie
opuœci³ kaptura, a dzieci - jak to dzieci - zaczê³y krzyczeæ jeden przez drugiego:

- Proszê pana, a on przeskoczy³ p³ot i chodzi³ dooko³a tego budynku.
Wyda³o mi siê to podejrzane i zarepetowa³em karabin. W tym momencie

przyszed³ kolega, który zd¹¿y³ us³yszeæ to, co krzycza³y dzieci.
- Co z nim zrobiæ? - zapyta³em go.
- Trzymaj go na muszce, a ja dzwoniê po policjê - powiedzia³ mi na ucho.
Dwaj policjanci zjawili siê doœæ szybko, bo byli chyba na rowerach. Nie-

znajomy nie mia³ przy sobie dowodu osobistego. Gdy jeden z nich przeszuka³
mu kieszenie, znalaz³ dwa granaty. Zaraz zabrali go na posterunek. To na
pewno by³ Ukrainiec i chcia³ wrzuciæ granaty do œrodka budynku.

(...) Gdy po¿egna³em siê ze stra¿akami jad¹cymi do Tarnopola, wróci³em
na trasê do domu. Gdy min¹³em jedn¹ wioskê i dotar³em do drugiej, to napad³o
mnie czterech Ukraiñców, chc¹c odebraæ mój beret z orze³kiem. Poniewa¿ go
schowa³em, zaczêli mnie ok³adaæ kijami, po których upad³em na ziemiê. By³em
bezbronny wobec tych zbirów i chyba zat³ukliby mnie na œmieræ, bo nie mog³em
siê podnieœæ. W pewnej chwili nadjecha³ czarny polski fiat i zatrzyma³ siê przy
mnie. Bandyci uciekli, a z samochodu wyszed³ polski kapitan i po powierz-
chownym opatrzeniu ran podwióz³ mnie do Brze¿an
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W paŸdzierniku roku 1943 najwczeœniejszy mord w Krosienku wykonano na
Stanis³awie Kopociñskim, by³ym policjancie, prawdopodobnie w odwecie za
jego rzekom¹ obecnoœæ wœród wojska i policji, które wspólnie we wrzeœniu
1939 roku przepêdzi³y zgrajê ukraiñskich m³okosów, napadaj¹cych na polskie
oddzia³y wojskowe.

Gdy oddzia³y te wycofywa³y siê w kierunku Rumunii, trasa ich przebiega³a
m.in. przez Przemyœlany. Wielokrotnie widzieliœmy du¿e zgrupowania wojs-
kowych i pojedynczych ¿o³nierzy, id¹ce w stronê miasta. Kilkakrotnie m³odzi
Ukraiñcy z Krosienka kryli siê w przydro¿nych krzakach i na polach ziemnia-
czanych obserwuj¹c przechodz¹cych ¿o³nierzy. Jeœli wycofuj¹ca siê grupa
¿o³nierzy by³a nieliczna lub z³o¿ona tylko z kilku ¿o³nierzy, Ukraiñcy wychodzili
wówczas z ukrycia i strasz¹c ich zabierali broñ i amunicjê. Widocznie rozbro-
jeni ¿o³nierze powiadomili policjê w Przemyœlanach.

Mieszka³em w pobli¿u tych wydarzeñ i dobrze je widzia³em. Obserwo-
wa³em równie¿ reakcjê policji i wojska. Kilkunastu uzbrojonych policjantów
i ¿o³nierzy chy³kiem podesz³o rowami przy szosie do miejsca, gdzie zaczaili siê
Ukraiñcy. Nastêpnie na sygna³ wyskoczyli z rowu i z okrzykiem:

- Huraa! - pobiegli w stronê Ukraiñców ukrytych w ziemniaczanych ³êtach.
Zaskoczeni amatorzy kradzionej broni zaczêli uciekaæ w stronê lasu, a poli-
cjanci otworzyli ogieñ z broni rêcznej. Zastrzelono wtenczas siedmiu Ukraiñ-
ców z Krosienka. Nikt jednak z naszej wioski nie widzia³ w szturmuj¹cej grupie
Stanis³awa Kopociñskiego.

Chcia³bym opisaæ Micha³a £abê, brata ¿ony Mangija z Krosienka, so³tysa
w Siworogach. W czasie jakiejœ akcji, mo¿e nawet przy napadzie na polsk¹
zagrodê, zosta³ postrzelony w brzuch i le¿a³ w szpitalu w Przemyœlanach. W tym
samym pokoju le¿a³ mój kolega, Pilipczuk Szczepan. Matka Szczepana chodzi³a
do szpitala i podczas odwiedzin Szczepan przekaza³ jej to, co us³ysza³ od £aby.

Otó¿ £aba wraz z jakimœ ukraiñskim porucznikiem z Przemyœlan, i zapew-
ne z innymi nacjonalistami, napada³ w r. 1939 na polskich oficerów, a po
zastrzeleniu ich od¿yna³ im palce i zdejmowa³ pierœcionki. £aba bardzo tego
¿a³owa³ i w czasie tej „spowiedzi” p³aka³ jak dziecko. G³oœno narzeka³ na swoje
czyny:

- Po co mi to by³o? Jaka wiecznoœæ mnie czeka? Mo¿e na tych oficerów
czekaj¹ ¿ony i dzieci, tak jak ja zostawiam ¿onê i dzieci.

Micha³ £aba zmar³ w szpitalu, mia³ 28 1at. Pilipczuk i £aba pochowani
byli w jednym dniu 8 grudnia 1943 r

Bracia Bodnarowie z Borszowa zastrzelili kilku ¿o³nierzy polskich, którzy
szli szos¹ w kierunku Rohatyna, a broñ i mundury przechowywali w domu.

(Jan Szul)
*****

. (Stanis³aw Kunicki)
*****

[26,
str. 10]
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Wkraczaj¹ce oddzia³y sowieckie Ukraiñcy witali chlebem i sol¹ a nad
drogami przejazdu budowali bramy powitalne ze zdjêciami J. Stalina i innych
dostojników ZSRR. Takie bramy by³y m.in. w Przemyœlanach i w Œwirzu.

Przed zajêciem Ma³opolski Wschodniej przez wojska sowieckie, wiêk-
szoœæ aktywistów OUN przedosta³a siê na tereny zajête przez wojska nie-
mieckie. Niektórzy w ramach wymiany ludnoœci, nawet jako volksdeutsche,
a czêœæ przez zielon¹ granicê. Pod okupacj¹ sowieck¹ pozosta³y „p³otki”, zaœ
bardziej znacz¹ce osoby przesz³y do podziemia, sk¹d prowadzi³y dzia³alnoœæ,
pierwotnie skierowan¹ przeciwko Polakom. Tak¹ mo¿liwoœæ stwarzali im
„wyzwoliciele”, preferuj¹c obecnoœæ Ukraiñców na czele wszystkich, dostêp-
nych dla nich instytucji.

Jedn¹ z nich by³ samorz¹d wiejski. Okupanci wybrali przewodnicz¹cych
rad wiejskich ( ), ci zaœ dobierali sobie wspó³pracowników,
najczêœciej Ukraiñców. W wielu miejscowoœciach Ukraiñcy tworzyli miej-
scow¹ milicjê, z³o¿on¹ z nacjonalistów, wrogo nastawion¹ wobec Polaków.
Milicja przeprowadza³a aresztowania Polaków, szczególnie osób dzia³aj¹cych
aktywnie w Zwi¹zku Strzeleckim. Milicjanci z regu³y nie podawali przyczyny
aresztowania, a oficerom NKWD niekiedy wystarczy³o kilka zwrotów do za-
trzymania przyprowadzonego Polaka: by³ cz³onkiem Zwi¹zku Strzeleckiego,
dokucza³ Ukraiñcom, by³ niesprawiedliwy, itp. Takie przypadki znane s¹ z te-
renu Œwirza i Wiœniowczyka. [22 str. 36 i 15, str. 21]

Jest wielce prawdopodobne, ¿e ukraiñskie rady wiejskie poda³y kilka naz-
wisk polskich gospodarzy, którzy w lutym 1940 r. zostali aresztowani przez
NKWD i deportowani na Syberiê.

ho³owa selrady
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policyjnych, w œrodku R. Szuchewycz. (http://anti-orange-ua.com.ru/forum)



PóŸniej nacjonaliœci zwalczali enkawudzistów, funkcjonariuszy partyj-
nych, traktorzystów, nauczycieli, organizatorów ko³chozów, agronomów, itp.
Ich ofiarami byli przewa¿nie Ukraiñcy przys³ani ze wschodnich terenów U-
krainy. Zabójstwa te poci¹ga³y za sob¹ represje w³adz sowieckich: jeœli z³apali
zabójców, to otrzymywali wyrok œmierci, w najlepszym wypadku podejrzane
rodziny wywo¿ono na Syberiê.

Niekiedy powodem aresztowania nacjonalistów by³y donosy Ukraiñców,
czêsto s¹siadów. Z gminy przemyœlañskiej znanych jest kilka nazwisk depor-
towanych: ks.A. Bodnar, S. Bodak, W. Trofimiak, J. Trofimiak, I. Trofimiak, B.
Hawko, W. £oik, A. Pe³ech, B. Pryby³a, I. Romaniw, W. Synyæ i P. Smy³yk. A.
Bodnara zadenuncjowali komsomolcy i po aresztowaniu zosta³ wywieziony.
Jego synowie zd¹¿yli uciec i w czasie okupacji niemieckiej wrócili w mundu-
rach esesmañskich. Nale¿y s¹dziæ, ¿e przemyœlañski sêdzia W. Andrykowski
który przedosta³ siê do strefy okupowanej przez Niemcy, przeszed³ szkolenie w
Abwehrze jako nacjonalista ukraiñski, poniewa¿ w lipcu 1941 r. pojawi³ siê w
mieœcie w mundurze oficera niemieckiego i obj¹³ posadê kierownika s¹du.
Polacy nie przyst¹pili do pracy.

Prawdopodobnie klasztor o.o. Stydytów w Uniowie by³ miejscem ukry-
wania siê przynajmniej kilku nacjonalistów ukraiñskich. [26, str. 43], (N.
Tyzenhauz-Pietruska)

[15, str. 26]
Poczynania nacjonalistów ukraiñskich w Przemyœlanach i okolicy, a szcze-

gólnie zwi¹zanych z adwokatem Zaryckim i lekarzem Sachno, by³y pod obser-
wacj¹ podziemia polskiego. Listy nazwisk najbardziej aktywnych by³y prze-
kazywane do Lwowa. [26, str. 9]

Zdaniem niektórych mieszkañców powiatu przemyœlañskiego, areszto-
wania i deportacje nacjonalistów ukraiñskich nieco uspokoi³y sytuacjê po-
lityczn¹. Jednak nie na d³ugo. Ju¿ podczas wycofywania siê wojsk sowieckich z

Przed œwiêtami Wielkanocnymi (1941 r.) ko³choz w Wiœniowczyku otrzyma³
traktor na g¹sienicach. Traktorzyst¹ by³ Rosjanin a jego pomocnikiem kom-
somolec, syn doœæ bogatego Ukraiñca. Ju¿ w pierwszy dzieñ œwi¹t ora³ pole w
s¹siedztwie cerkwi, a w czasie nabo¿eñstwa odg³os pracy silnika zag³usza³
œpiew popa. W nocy z pierwszego na drugi dzieñ œwi¹t Ukraiñcy zatrzymali
traktor, zabrali pomocnika, po³o¿yli go przed traktorem na poprzek i kazali
traktorzyœcie jechaæ. Traktor rozgniót³ komsomolca, a Ukraiñcy odeszli. Trak-
torzysta tak siê wystraszy³ tego zajœcia, ¿e dopiero po trzech dniach siê od-
nalaz³. Po po³udniu, na drugi dzieñ œwi¹t, NKWD-ziœci z wojskiem i psami
okr¹¿yli wioskê i zrobili szczegó³ow¹ rewizjê - tylko w domach Ukraiñców.
Sprawców wprawdzie nie schwytali, ale ustalili, którzy mê¿czyŸni uciekli z
domu. By³o ich piêciu i ci ju¿ ukrywali siê do koñca pobytu Rosjan. Ich rodziny
wywieziono na Sybir. Komsomolcowi urz¹dzono pogrzeb z orkiestr¹ wojskow¹.
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Przemyœlan (koniec czerwca 1941 r.), kilku nacjonalistów ostrzela³o ich z broni
rêcznej, co spowodowa³o aresztowania i œmieræ kilkudziesiêciu Ukraiñców
i jednego Polaka.

Po ustaniu dzia³añ wojennych na terytorium Generalnej Guberni przeby-
wa³a du¿a liczba ukraiñskich nacjonalistów, przynajmniej kilkanaœcie tysiêcy
osób. Poniewa¿ wywiad niemiecki zamierza³ przygotowaæ ich i wykorzystaæ w
swoich planach wojennych, pozwoli³ na utworzenie Ukraiñskiego Centralnego
Komitetu i organizowanie ukraiñskiej spo³ecznoœci na terenie pogranicza
polsko-ukraiñskiego. Ten obszar by³ zamieszka³y przez Polaków i Ukraiñców,
co nie przeszkadza³o W. Kubijowyczowi, g³ównemu architektowi „ukraini-
zacji”, w realizacji swojego zamys³u. Przy pomocy cz³onków OUN i gestapo
obsadza³ Ukraiñcami stanowiska wójtów, kierowników i dyrektorów szkó³
i stanowiska w instytucjach miejskich. Zak³ada³ nowe szko³y ukraiñskie, pa-
rafie prawos³awne, spó³dzielnie ukraiñskie i obsadza³ Ukraiñcami niektóre
posterunki policji. Powodowa³o to sprzeciw wielu polskich ugrupowañ i wro-
goœæ Polaków wobec nacjonalistów ukraiñskich. O takie poró¿nienie spo³e-
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Ryc. 5. Rasistowski obraz ukraiñskiego malarza opêtanego polityczn¹ nadziej¹
OUN. Treœæ napisu: .

(http://a-dyukov.livejournal.com/313725)
MATKO BO¯A ZBAW NASZ¥ RASÊ



czeñstwa polskiego i ukraiñskiego chodzi³o hitlerowskim Niemcom, a ich a-
gent W. Kubijowycz zda³ z tego egzamin.

Drugim krokiem Abwehry, zwi¹zanym z „zagospodarowaniem” nacjona-
listów ukraiñskich, by³o utworzenie dwóch batalionów: „Nachtigal” i „Ro-
land”. Pierwszym dowodzi³ R. Szuchewycz, drugim J. Pobihuszczyj. Ponadto
niemiecki Wehrmacht utworzy³ z Ukraiñców kilka mniejszych jednostek po-
mocniczych.

W paru miejscowoœciach Abwehra szkoli³a sabota¿ystów i szpiegów spo-
œród Ukraiñców mieszkaj¹cych na terenie Generalnej Guberni oraz przyby-
waj¹cych zza linii demarkacyjnej. Po ukoñczeniu kursów byli przerzucani na
Ukrainê. Mniejsze grupy przez podan¹ liniê a wiêksze przez S³owacjê i Wêgry.

3.3. Morderstwa i terror OUN-UPA okresie okupacji niemiecko-ukra-
iñskiej

Z chwil¹ rozpoczêcia wojny niemiecko-sowieckiej (22.06.1941 r.) utwo-
rzone przez Abwehrê bataliony „Nachtigal” i „Roland” ruszy³y na wschód.
Pierwszy z nich przyby³ do Lwowa kilka godzin wczeœniej ni¿ pierwsze od-
dzia³y niemieckie. Mo¿na s¹dziæ, ¿e Abwehra tak¹ sytuacjê wczeœniej ukar-
towa³a, mo¿e nawet na proœbê przywódców OUN. Tym samym Niemcy
chêtnie po³echtali dumê i pró¿noœæ Ukraiñców. To przecie¿ ich nic nie
kosztowa³o.

Jednoczeœnie za wojskami niemieckimi ruszyli cz³onkowie OUN z za-
daniem tworzenia milicji i administracji ukraiñskiej. Ich liczebnoœæ wynosi³a
ok. 4 000 osób.

¯o³nierze „Nachtigalu” wspólnie z dzia³aj¹cymi w podziemiu nacjonalis-
tami ukraiñskimi przez kilka dni dokonywali pogromów ¯ydów i Polaków, w
pierwszym rzêdzie inteligencji. Ponadto Ukraiñcy z krêgów nacjonalistycz-
nych sporz¹dzali m.in. listy polskich intelektualistów, którzy póŸniej zostali
aresztowani i rozstrzelani. Tylko miêdzy 1 a 7 lipca tego roku zginê³o ok. 3000
Polaków i ¯ydów.

Pogromy we Lwowie by³y sygna³em dla nacjonalistów w innych miejsco-
woœciach. Dotyczy³o to przede wszystkim ¯ydów. Otumaniona ¿¹dz¹ zysku
czerñ ukraiñska, depcz¹c podstawowe prawa cz³owieka i nakazy religijne,
napada³a na ¿ydowskie domy, rabuj¹c dobytek, porywaj¹c mieszkañców i za-
bijaj¹c ich (na miejscu lub w lesie).

[Steinberga Szmaja - dop. J.W.].

Ju¿ na pocz¹tku lipca 1941 r. z okolicznych wiosek przyjechali do Prze-
myœlan ukraiñscy ch³opi, aby rabowaæ mieszkania Polaków i ¯ydów. Widzia-
³em na w³asne oczy, jak ch³op pa³k¹ uderzy³ w g³owê siedz¹cego rabina prze-
myœlañskiego Ranny ¯yd, ze skrwawion¹ g³o-
w¹, bieg³ przez rynek do domu, ale dogoni³ go Ukrainiec i uderzy³ ponownie w
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g³owê. Rabin przewróci³ siê i ju¿ nie wsta³.
Na pocz¹tku lipca , jak tylko przez Œwirz przejecha³y

oddzia³y niemieckie, jakiœ Ukrainiec przywióz³ z Chlebowic Œwirskich do Œwi-
rza pe³n¹ furmankê pomordowanych ¯ydów. Musieli ich pochowaæ na okopisku
ko³o m³yna ¯ydzi œwirscy, mi.n. Zej³ek. Tych ¯ydów pomordowali chyba U-
kraiñcy, bo wojsko niemieckie nie przechodzi³o przez Chlebowice.

Pewnego dnia, nied³ugo po wkro-
czeniu Niemców, przysz³a ukraiñska
policja, by aresztowaæ moj¹ siostrê.
(...) Okaza³o siê, ¿e Ukraiñcy we
wszystkich mê¿czyznach, którzy
opuœcili miasto

wraz z Rosjanami, dopatrywali
siê sprawców zamordowania kilkuna-
stu ukraiñskich nacjonalistów win-
nych kolaboracji z Niemcami prze-
ciwko re¿imowi sowieckiemu. Ponie-
wa¿ ojca nie by³o w domu, Ukraiñcy
nie wierzyli, by sam uciek³, zostawia-
j¹c swoj¹ rodzinê. Postanowili wiêc
aresztowaæ najstarsze jego dziecko,
zmusiæ go do wyjœcia z kryjówki i do-
browolnego zg³oszenia siê na policjê.
W staraniach o zwolnienie z wiêzienia
pomóg³ nam nasz ukraiñski ksi¹dz E.
Kowcz, który od dziesi¹tek lat by³
s¹siadem dziadka i zna³ nas wszyst-
kich.

Niemcy wraz z Ukraiñcami spê-
dzili kilkunastu ¯ydów do synagogi,
oblali budynek benzyn¹ i podpalili.
Ludzie palili siê ¿ywcem. Dooko³a sy-
nagogi sta³y piêtrowe domki, których
œciany by³y wykonane z drewna i ubitej gliny. One równie¿ zaczê³y siê paliæ. Z
jednej posesji wybieg³ starszy brodaty ¯yd z ubraniem w ogniu, upad³ na ulicê,
wo³aj¹c wody. Obok niego sta³ esesman z psem, szczuj¹c na ¯yda. W pewnym
momencie podszed³ do rannego ¯yda Ukrainiec z Przemyœlan, S. Koby³eckij, i z
bañki pola³ jego g³owê naft¹. Buchn¹³ wulkan ognia, a ¯yd krzycza³ z bólu na

(Stefan Janiszewski)
[1941 r. - dop. J.W.]

(Bronis³aw
Dyczkowski)

*****

[Przemyœlany - dop.
J.W.]

[13, str.21]
*****
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Ryc. 6. Brama powitalna w ¯ó³kwi,
1941 r. Treœæ napisów:

(...)
(www.anti-orange.ua)

Heil Hitler!
S³awa Hitlerowi! S³awa Banderze!
Niech ¿yje Niezale¿ne Ukraiñskie

Pañstwo Soborowe! Niech ¿yje Wódz
St. Bandera! Heil Hitler!



ca³e gard³o. Tego obrazu nie mog³em znieœæ. Tej nocy nie mog³em jeœæ ani
usn¹æ.

Punktem zwrotnym w nasilaniu siê ukrainizacji by³ wybuch wojny nie-
miecko-radzieckiej. Szybkie wycofanie siê Armii Czerwonej z naszego terenu
spowodowa³o zdobycie du¿ej iloœci broni przez Ukraiñców. Korzystaj¹c z
nieobecnoœci Rosjan i Niemców, rozpêtano rozliczanie siê z Polakami wzorem z
najlepszych lat chmielnicczyzny. Do miasta przybyli równie¿ prowodyrzy wiej-
scy w poszukiwaniu sprawców aresztowania i wywiezienia nacjonalistów. Po-
szukiwano konfidentów, przetrz¹sano biura milicji i NKWD w poszukiwaniu
dokumentów. (...)

Pierwszym zwiastunem ¿ydowskiego dramatu po wkroczeniu Niemców by³y
rabunki dokonywane przez gromady ch³opskie z okolicznych wsi, wyrzucanie
¯ydów z domów, które po zrabowaniu podpalano, jak równie¿ grupowe
spalenie ¯ydów w zamkniêtym domu modlitwy (bo¿nicy przemyœlañskiej).

W tym przypadku da³ siê zauwa¿yæ brak interwencji ze strony Niemców,
raczej wyst¹pi³ rodzaj zachêcania, jak fotografowanie bitych i poniewieranych
starców, kobiet i dzieci.

Jak tylko Niemcy przejechali przez Bia³e, a by³o to 13 lipca 1941 r., to w
najbli¿sz¹ noc miejscowi Ukraiñcy porwali wiêkszoœæ ¯ydów mieszkaj¹cych
we wsi (15 rodzin) do lasu, gdzie bili ich ³añcuchami i prêtami, wymuszaj¹c
podanie skrytek z pieniêdzmi i kosztownoœciami. PóŸniej ¯ydzi zostali zabici
i wrzuceni do starych okopów i zasypani ziemi¹. Uratowa³o siê tylko kilku.

Gdy kilkudziesiêciu Ukraiñców wyjecha³o ze Œwirzyka kieruj¹c siê do cen-
trum Œwirza, ktoœ powiadomi³ ks. S. Kwiatkowskiego. Proboszcz natychmiast
nakaza³ biæ w dzwony, a sam wyszed³ na rynek z kijem. Gdy Ukraiñcy doszli do
rynku, spotkali nie tylko proboszcza ale i spor¹ gromadê groŸnie usposo-
bionych Polaków. Po utarczkach s³ownych i u¿yciu kija, Ukraiñcy opuœcili
rynek. Tym samym domy ¿ydowskie ocala³y przed pogromem. Ci Ukraiñcy byli
z Siedlisk.

Po wkroczeniu hitlerowców w 1941 r. Rusini zamordowali by³ego w³aœ-
ciciela cegielni w Krosienku Józefa Kirsznera, narodowoœci ¿ydowskiej. Sta³o
siê to w Przemyœlanach, a haniebnego czynu dokonali prawdopodobnie jego
pracownicy.

28 czerwca 1941 r. w pobli¿u miasta Przemyœlany parê ounowskich band
napad³o na niewielkie oddzia³y Czerwonej Armii, które samochodami ewakuo-

[27, str. 7]
*****

[26, str. 20]
*****

(Genowefa Czajkowska)
*****

(Franciszek Potaszyñski)
****

(Eugeniusz Pilipczuk)
*****
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wa³y kobiety i dzieci. Nad ¿o³nierzami i bezbronnymi ludŸmi bandyci rozprawili
siê w zwierzêcy sposób. Te bandy pomog³y hitlerowcom zaj¹æ miasto Prze-
myœlany. [1]

-------------------------
[1] A.A. Wojciechowski, G.S. Tkaczenko. . Wyd. Organizacja We-
teranów Ukrainy. Kijów 2004, str. 41.

Ukraiñski faszyzm
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Ryc. 7. Fragment plakatu rozwieszanego na pocz¹tku lipca 1941 r. w miej-
scowoœciach Ma³opolski Wschodniej. Napis g³osi: Stañ w rzêdzie UKRAIÑSKIEJ
NARODOWEJ REWOLUCYJNEJARMII, w rzêdzie OUN.

Bo dzisiaj ona - OUN poprowadzi Ciebie szlakiem nadziei, jak dotychczas wiod³a.
NARODZIE! - Przejmuj w swoje rêce wszystkie urzêdy, ca³¹ w³adzê.
Twórz podstawy swojej UKRAIÑSKIEJ W£ADZY PAÑSTWOWEJ. Twórz

Wojsko Ukraiñskie, Ukraiñsk¹ Pañstwow¹ Milicjê, przejmuj w swoje rêce transport,
gospodarstwa, szko³y, ogólnopañstwowe gospodarczo-kulturalno ¿ycie.

NARODZIE! WIEDZ! Moskwa, Polska, Madziarzy, ¯ydowstwo to Twoi wrogo-
wie. Niszcz ich!

Wiedz! Twoim przewodnikiem jest Prowid Ukraiñskich Nacjonalistów, jest nim
OUN. Twoim Wodzem jest STEPAN BANDERA.

Twoim celem jest Niepodleg³e Soborowe Pañstwo Ukraiñskie. Twoj¹ drog¹ -
droga Ukraiñskiej Rewolucji Narodowej, droga walki zbrojnej, droga OUN.

S³awa Ukrainie! S³awa Bohaterom! S³awa Wodzowi.
Krajowy Prowid Ukraiñskich Nacjonalistów na MUZ



Pod koniec czerwca 1941 r. przywódcom OUN wydawa³o siê, ¿e s¹ part-
nerami Niemiec, ¿e wobec sukcesów ich dotychczasowej polityki mog¹ doko-
naæ kolejnych kroków w przejêciu pe³nej w³adzy na ukrainnych terenach opa-
nowanych przez niemieckie wojska. Dlatego 30 czerwca 1941 r. we Lwowie
powo³ali Niepodleg³e Pañstwo Ukraiñskie i rz¹d. Akt ten zosta³ rozpo-
wszechniony przez radio, prasê, ulotki i plakaty.

[10, str. 174]
Zaskoczeni tym Niemcy natychmiast zareagowali: aresztowali S. Banderê,

J. Steæka i kilkunastu ounowców a paru rozstrzelali. W polityce hitlerowców
nie by³o miejsca na jakieœ pañstwo ukraiñskie utworzone na dodatek przez
najmitów H. Himmlera (Gestapo) i W. Canarisa (Abwehra). Dla nacjonalistów
z OUN by³ to ju¿ drugi policzek. [2]

Kolejnymi posuniêciami hitlerowskich Niemiec, sprzecznymi z celami
OUN, by³o przy³¹czenie czêœci Ma³opolskiej Wschodniej do Generalnej Gu-
berni, a wiêc do terenów polskich, i wprowadzenie z³otego jako obowi¹zuj¹cej
waluty. Mimo tych politycznych zniewag OUN nadal wykonywa³a zadania
szpiegowskie i sabota¿owe zlecone jej przez Abwehrê, a przy okazji dba³a o
w³asne interesy: organizowa³a policjê pomocnicz¹ i najni¿szego stopnia (te-
renow¹) w³adzê na okupowanym obszarze. Przy tym propagowa³a swoje idee,
przyjmowa³a nowych cz³onków i tworzy³a ko³a OUN, równoczeœnie siej¹c
nienawiœæ do Rosjan, ¯ydów i Polaków, co by³o na rêkê Niemcom. W tym
wyœcigu po powy¿sze „³upy” OUN wymordowa³a kilka tysiêcy ukraiñskich
konkurentów: cz³onków, sympatyków, bojówkarzy, a nawet lokalnych przy-
wódców OUN. By³a to jednoczeœnie zaprawa do póŸniejszego, powszech-
niejszego stosowania tej metody.

Ukraiñska policja pomocnicza by³a tworzona przez OUN i z niemieckiego
naboru, a w jej szeregach mogli byæ tylko Ukraiñcy. Formalnie Niemcy po-
wo³ali j¹ 18.08.1941 r. Posterunki by³y w ka¿dej wiêkszej wiosce i w miastach
i podlega³y miejscowym placówkom ¿andarmerii. Okupanci wykorzystywali
policjantów do wy³apywania ¯ydów, czêsto do ich rozstrzeliwania, odbierania
kontyngentów na³o¿onych przez Niemców i akcji przeciwpartyzanckich. Nie
rzadko policjanci ukraiñscy wykorzystywali swoj¹ pozycjê do terroryzowania
Polaków, bandyckich rabunków i aktów zemsty osobistej, koñcz¹cej siê nawet

(...) Organizacja Ukraiñskich Nacjonalistów pod przewodem Stepana
Bandery wzywa do podporz¹dkowania siê utworzonemu we Lwowie Krajo-
wemu Rz¹dowi, przewodnicz¹cym którego jest Jaros³aw Steæko.

S³awa bohaterskiej Armii Niemieckiej i jej Führerowi Adolfowi Hitlerowi!
(...)

-----------------------------
[2] Pierwszym by³ przyznanie Wêgrom Rusi Zakarpackiej, której niepodleg³oœæ OUN
og³osi³a w 1939 r. bez zgody A. Hitlera. W r. 2008 jej separatyœci og³aszali niepodle-
g³oœæ, ale zosta³ on zignorowany przez w³adze ukraiñskie.
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œmierci¹ rzekomego podejrzanego. [3]
Znane s¹ tylko dwa nazwiska komendantów posterunków tej policji. W

Przemyœlanach pierwszym by³ Ilczyszyn, zajad³y wróg Polaków, w Dunajowie
Ka³uskij.

Oko³o 4 kwietnia 1944 r. w powiecie przemyœlañskim du¿a liczba po-
licjantów ukraiñskich opuœci³a posterunki i z broni¹ zbieg³a do lasu, zasilaj¹c
szeregi UPA i lokaln¹ samoobronê. Czêœæ z nich bra³a udzia³ w napadach na
polskie zagrody.

Prawie ca³kowita likwidacja ¯ydów w r. 1942 utwierdzi³a przywódców
OUN o mo¿liwoœci likwidacji elementu polskiego z ziem uznawanych przez
nich za rdzennie ukraiñskie. Mieli do dyspozycji tysi¹ce niemieckich „ucz-
niów” w postaci cz³onków ukraiñskiej policji pomocniczej, wyszkolonych i za-
prawionych w tego rodzaju przedsiêwziêciu. Poniewa¿ w paŸdzierniku 1942 r.
powsta³y pierwsze oddzia³y UPA(nazwane tak trochê póŸniej), a w marcu nas-
-------------------------
[3] W r. 1943 oprócz kontyngentu miêsno-zbo¿owego na³o¿onego przez okupanta,
ukraiñskie w³adze administracyjne wyznaczy³y jesieni¹ tego roku dodatkowy, nieco
mniejszy kontyngent. Jego egzekutorami byli policjanci ukraiñscy, którzy zabierali
ka¿d¹ iloœæ zbo¿a znalezion¹ u gospodarzy, przede wszystkim polskich. By³o wiado-
mo, ¿e dodatkowy zabór mia³ pod³o¿e polityczne, mo¿e nawet z nakazu OUN - na-
cjonaliœci starali siê przypodobaæ okupantom.
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Ryc. 8. Sturmabanführer SS
M. Palienko (www.ich.pl/)

Ryc. 9. Brigadeführer SS P. Szandruk
(www. irekw.internetdsl.pl)



têpne, dlatego w lutym 1943 r. OUN podj¹³ decyzjê o „rewolucji narodowej”,
czyli o czystkach etnicznych, które mia³y byæ przeprowadzone metod¹
podobn¹ do zastosowanej przez Niemców wobec ¯ydów, czyli ludobójstwa.
Ale nacjonaliœci ukraiñscy w zabijaniu pragnêli byæ lepsi, chcieli zadziwiæ
swoje spo³eczeñstwo, pragnêli pokazaæ, ¿e zwyk³e zabójstwo cz³owieka nie
jest ich godne. Po miesi¹cu OUN zmusi³a 5 000 policjantów ukraiñskich do
opuszczenia posterunków i przejœcia do lasu, znacznie tym wzmacniaj¹c do-
tychczas utworzone oddzia³y.

W czerwcu „rzeŸnik” Wo³ynia D. K³aczkiwskij wyda³ tajny rozkaz o treœci:

11.07.1943 r. nast¹pi³ jednoczesny napad UPA na ponad 160 polskich wio-
sek na Wo³yniu. Towarzyszy³o temu niespotykane okrucieñstwo wykonywane
w domach, na wiejskich drogach, polach i koœcio³ach.

W sierpniu 1943 r. mieszkañcami Kopania, Œwirza i Hanaczowa wstrz¹s-
nê³a wieœæ o morderstwem na rodzinie Kleszczyñskich w Podjarkowie. Ro-
dzina stolarza by³a znana w tych miejscowoœciach ze wzglêdu na jej poprzednie
zamieszkanie (Kopañ) i kr¹g krewnych. By³o to pierwsze morderstwo pope³-
nione z takim okrucieñstwem. W nocy z 15 na 16 sierpnia nieznani sprawcy
napadli na dom Kleszczyñskich i wszystkich zabili w potworny sposób. Za-
chowa³y siê fotografie wykonane przez funkcjonariuszy Policji Kryminalnej.

Powinniœmy przeprowadziæ wielk¹ akcjê likwidacji polskiego elementu. Po
odejœciu wojsk niemieckich nale¿y wykorzystaæ ten dogodny moment dla zlikwi-
dowania ca³ej ludnoœci mêskiej w wieku od 16 do 60 lat. (...) Tej walki nie
mo¿emy przegraæ i za ka¿d¹ cenê trzeba os³abiæ polskie si³y. Leœne wsie oraz
wioski po³o¿one obok leœnych masywów powinny znikn¹æ z powierzchni ziemi.

16 sierpnia ktoœ z Hanaczówki da³ nam znaæ o dokonanym morderstwie na
Kleszczyñskich. Pojecha³am do Podjarkowa ze swoim s¹siadem - Figurskim.
Po dotarciu do zagrody Kleszczyñskich, zauwa¿y³am ko³o ich domu cztery
trumny, a raczej paki, z cia³ami pomordowanych. Do ich domu nie chcieli nas
wpuœciæ. Z daleka widzia³am sieñ posypan¹ piaskiem i pod³ogê przestawion¹
jakimiœ gratami i ogólny nieporz¹dek. Nikt nie chcia³ opowiedzieæ co siê sta³o,
a wokó³ domu spacerowali mê¿czyŸni podobni do bandytów: brudni, zaroœniêci
i jakby nie spali kilka nocy. Nie odpowiadali na nasze pytania. Przyszed³ wresz-
cie jakiœ nieznany mê¿czyzna (urzêdnik czy policjant) i powiedzia³, ¿e zaraz
przyjedzie furmanka i zw³oki zawioz¹ na dworzec kolejowy do Miko³ajowa.

Ja z Figurskim pojecha³am tym poci¹giem. Trumnê zawieŸli na cmentarz
£yczakowski i wy³adowano z furmanki.

- Otwórzcie te skrzynie, bo pragniemy po¿egnaæ siê z umar³ymi - popro-
si³am mê¿czyznê, który by³ najwa¿niejszy w towarzysz¹cej nam grupie.

- Nie ma mowy! Otwieranie wzbronione! - burkn¹³ stanowczo Ukrainiec.
- To byli zdrowi ludzie, nie umarli na chorobê zakaŸn¹ - próbowa³am prze-

konaæ go, s¹dz¹c, ¿e mo¿e nie wie o morderstwie. Gdy jednak uparcie trwa³
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przy swoim, nie wytrzyma³am
i krzyknê³am:

- To s¹ ofiary pomordowa-
nych!

- Nie ma dyskusji! - te¿ krzy-
cza³ do mnie. - Jest wieczór i na-
le¿y pochowaæ zmar³ych. Nie
rozmawiaæ!

Daliœmy za wygran¹. W mil-
czeniu  i  z³oœci  patrzyliœmy na
pracê grabarzy.

Œciœle tajne.
Rozkazuj¹ wam przeprowadzenie czystki swojego rejonu z elementu pol-

skiego oraz agentów ukraiñsko-bolszewickich. Czystkê nale¿y przeprowadziæ
w stanicach s³abo zaludnionych przez Polaków. W tym celu stworzyæ przy
rejonie bojówkê z³o¿on¹ z naszych cz³onków, której zadaniem by³aby likwidacja

[34, nr 21 str.
18]

27.10.1943 r. OUN-UPA wy-
da³a rozkaz o wstrzymaniu akcji
antypolskich w Ma³opolsce
Wschodniej. By³a to przewrotna
decyzja maj¹ca na celu uspo-
kojenie polskiego elementu, po-
wstrzymywanie tworzenia pol-
skiej samoobrony i jej dozbra-
janie, by przeprowadzanie czys-
tek etnicznych by³o bardziej sku-
teczne. Miesi¹c póŸniej R. Szu-
chewycz wyda³ rozkaz (ustny) o
niszczeniu Polaków, Cyganów
i ¯ydów. Choæ bestialskich mor-
dów nie brakowa³o od pocz¹tku
roku, to ich najwiêksze nasilenie
dopiero mia³o nast¹piæ. [4]

Widocznie proces ludobójstwa Polaków nie przebiega³ w kolejnych mie-
si¹cach zgodnie z oczekiwaniami OUN-UPA, bo jeszcze na pocz¹tku kwietnia
ukaza³ siê ponaglaj¹cy rozkaz mordowania Polaków zredagowany przez
„Oresta” (M. Onyszkiewycza), lokalnego dowódcê UPA. Oto jego fragment:

Rozporz¹dzenie specjalne.

----------------------------
[4] D. Pohl. . Mün-
chen 1997, s. 44.

Nationalsozialistiche Judenverfolgung in Ostgalizien 1941-1944
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Ryc. 10. Strona (12) z w
Hanaczowie opisuj¹ca mord w Podjarkowie
dokonany przez nacjonalistów ukraiñskich.

Kopiê przekaza³ p. Piotr Wójtowicz.

Kroniki Konwentu



wy¿ej wymienionych. Wiêksze stanice bêd¹ czyszczone z tego elementu przez
oddzia³y wojskowe nawet w bia³y dzieñ. (...) Oczyszczenie terenu musi byæ za-
koñczone jeszcze przed nasz¹ Wielkanoc¹, ¿ebyœmy œwiêtowali j¹ ju¿ bez
Polaków. Pamiêtajcie, ¿e jak bolszewicy zastan¹ nas z Polakami na naszych
terenach, wtedy nas wszystkich wyr¿n¹. Dzia³aæ szybko i m¹drze.

Ni-
kogo nie oszczêdzaæ, nawet w przypadku ma³¿eñstw mieszanych wyci¹gaæ z
domów Lachów, ale Ukraiñców i dzieci w tych domach nie likwidowaæ. Przy-
pominam raz jeszcze, ¿e musi to byæ wykonane jeszcze przed naszymi œwiêtami.
(...)

Mamy w tych
sprawach okreœlone pe³nomocnictwa od Niemców [podkreœlenie J.W.].

Na terenie powiatu przemy-
œlañskiego dosz³o przynajmniej do
trzech spotkañ przywódców OUN-
UPA z przedstawicielami gestapo, w
których Ukraiñcy informowali
Niemców o sowieckich oddzia³ach,
polskiej samoobronie w Hanaczo-
wie, Wicyniu, ¿ydowskiej bandzie w
Œwirzu i przekazali Niemcom kilku
sowieckich spadochroniarzy. Za o-
biecanych kolejnych skoczków
chcieli od Niemców uzyskaæ kara-
biny, moŸdzierze i amunicjê. [34, nr
83, str. 25]

Próby zatrzymania procesu lu-
dobójstwa poprzez rozmowy dele-
gatów Armii Krajowej i Delegatury
Rz¹du, a tak¿e polskiego ducho-
wieñstwa, z odpowiednimi przedsta-
wicielami ze strony ukraiñskiej, nie
da³y pozytywnych wyników. Niem-
com nie zale¿a³o na obronie polskich
wiosek i przygl¹dali siê biernie.
Wiedzieli o planowanej akcji „Bu-
rza” i ka¿da zlikwidowana lub wy-
wieziona rodzina polska z terenu
przyfrontowego by³a im na rêkê.

Chwa³a bohaterom!
6 kwietnia 1944. Orest [5]

----------------------------
[5] Poliszczuk W.

. Toronto 2000, str. 539.
Dowody zbrodni

OUN-UPA
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Ryc. 11. Ulotka wydana przez UPA w lip-
cu 1943, stanowi przyk³ad perfidnego za-

k³amania. Tydzieñ wczeœniej oddzia³y
UPA napad³y na polskie wioski i wymor-
dowa³y ich mieszkañców, a w ulotce po-
daj¹, ¿e do UPA zg³aszaj¹ siê Polacy i de-
klaruj¹ lojalnoœæ i wspó³pracê. Jak wska-
zuj¹ póŸniejsze przyk³ady, ¿adna dekla-

racja Polaków nie by³a brana pod uwagê.



Wybór daty napadu banderowców na niektóre wioski znajduj¹ce siê w pow.
przemyœlañskim nie by³ przypadkowy - najczêœciej wybierano dni przyœwi¹-
teczne, w których Polacy nie spodziewali siê ataku, czêsto byli zajêci przy-
gotowaniem do œwi¹t lub podczas œwi¹t. W Bia³ym by³ to 25.03.1944 r. - œwiêto
Zwiastowania NMP, w Hanaczowie: 02.02 - œwiêto Oczyszczenia NMP, 10.04
-drugi dzieñ œwi¹t wielkanocnych, Tuczne: 22.02 - sobota, 22.04 - Wielka
Sobota w obrz¹dku grekokatolickim.

Napady na polskie zagrody przeprowadzano wczeœnie rano b¹dŸ w godzi-
nach popo³udniowych. Przeprowadzano je znienacka, grup¹ kilkusetosobow¹,
korzystaj¹c z miejscowych przewodników, którzy wskazywali polskie gospo-
darstwa. Najmniejszy zespó³ napastników sk³ada³ siê z trzech, czterech osób, w
wiêkszoœci wyposa¿onych w siekiery (topory) i bagnety (no¿e). Poœród nich
znajdowali siê przynajmniej jeden Ukrainiec uzbrojony w broñ paln¹. Jego
zadaniem by³o ubezpieczanie „siekierników” przed atakiem a tak¿e zmuszanie
napadniêtych do przyjmowania odpowiedniej pozycji, gwarantuj¹cej zamor-
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Ryc. 13. Stanis³aw Kleszczyñski
lat 8, zamordowany przez bande-

rowców  w Podjarkowie. Wklêœniê-
ta g³ówka dziecka od uderzenia

obuchem siekiery. Zdjêcia z
wydawnictwa NORTOM.

Ryc. 12. Jan Kleszczyñski
lat 37, zamordowany przez bande-
rowców w Podjarkowie. Na skroni

blizna po uderzeniu no¿em, na
twarzy œlady po przypiekaniu

roz¿arzonym metalem.



dowanie bez u¿ycia broni palnej. Po zabójstwie taka grupa sz³a do nastêpnej
zagrody. Znane s¹ przypadki u¿ycia pocisków typu dum-dum przez bande-
rowców.

Bandytom z regu³y towarzyszy³y furmanki, na które ³adowano rabowany
dobytek Polaków; do wozów przypinano zajête byd³o i konie. Ostatnim kro-
kiem niecnego czynu by³o podpalenie zabudowañ, ale nie wszystkich. Jeœli bo-
wiem budynki zamordowanych Polaków sta³y zbyt blisko zabudowañ ukra-
iñskich, to pozostawiano je. W podpaleniach bra³y równie¿ osoby niepe³no-
letnie (dziewczêta i ch³opcy).

Metody stosowane przez nacjonalistów ukraiñskich podczas barbarzyñ-
skich napadów na mieszkañców polskich zagród by³y bardzo zró¿nicowane,
choæ nie wszystkie s¹ znane. Szczególnie dotyczy to sposobów u¿ytych wobec
osób porwanych. Mo¿na jedynie przypuszczaæ, ¿e zginêli w potwornych mê-
czarniach. Wed³ug posiadanych wspomnieñ mieszkañców Hanaczowa, które
najpe³niej opisuj¹ metody unicestwiania Polaków wynika, ¿e podczas dwóch
napadów ok. 70% ofiar zginê³a od ciosów zadanych siekier¹ (toporem) i bag-
netem (no¿em). Pozostali zmarli od ukraiñskiej kuli.

Oprócz broni palnej, nacjonaliœci ukraiñscy stosowali wyrafinowane spo-
soby zadawania cierpieñ i przed³u¿ania czasu konania swoich ofiar - rodem ze
œredniowiecznejAzji. Widocznie bandyckie zezwierzêcenie licznym sadystom
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Ryc. 14. Tekla Kleszczyñska lat 38,  zamordowana przez banderowców w
Podjarkowie. Oprawcy wyd³ubali jej oko, uciêli prawe ucho i siekier¹ przeciêli lewy

nadgarstek. Fotografia z wydawnictwa NORTOM.



z OUN-UPAtaki widok sprawia³ przyjemnoœæ i satysfakcjê:
1) wrzucanie ¿ywych ludzi do p³on¹cego domu (Ciemierzyñce, Firlejów,

Hanaczów, Hanaczówka, Majdan Lipowiecki, Przemyœlany),
2) wyd³ubywanie oczu (Krosienko, Ciemierzyñce, Tuczna, Siedliska),
3) ucinanie jêzyka (Ciemierzyñce, Krosienko),
4) wbijanie ko³ka do gard³a (Krosienko),
5) masakrowanie cia³a przy pomocy ³añcuchów (Bia³e, Majdan Lipo-

wiecki, Siedliska),
6) palenie ¿ywcem (Dunajów, Hanaczów, Krosienko, Majdan Lipowiec-

ki, Uniów, Siworogi, Œwirz),
7) wbijanie gwoŸdzi w piêty (Siworogi),
8) darcie skóry na plecach i koñczynach (Rozworzany),
9) ucinanie dolnej szczêki (Dobrzanica),
10) wieszanie (Bia³e, Ciemierzyñce, Tuczna, Zadwórze),
11) bicie drewnian¹ pa³k¹ (Ciemierzyñce, D¹browa, Poluchów Ma³y,

Przemyœlany, Tuczna),
12) æwiartowanie siekier¹ (Bia³e, Chlebowice Œwirskie, Ciemierzyñce,

Hanaczów, Majdan Lipowiecki, Poluchów Ma³y, Tuczna, Uniów,
¯êdowice),

13) przywi¹zanie do drzewa i bicie ³añcuchami (Dobrzanica),
14) nasadzanie dzieci na sztachety (Hanaczów, Tuczna),
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Ryc. 15. Anna Kleszczyñska lat 13, zamordowana przez banderowców w
Podjarkowie. Zmasakrowane od uderzenia prawe ucho i czêœciowo odr¹bana od

tu³owia prawa rêka. Zdjêcie z wydawnictwa NORTOM.



15) przywi¹zanie do drzewa nad kopcem mrówek (Tuczna),
16) podrzynanie gard³a (Chlebowice Œwirskie, ¯êdowice),
17) otrucie (Dunajów),
18) przywi¹zanie do drzewa i k³ucie no¿ami (Dunajów),
19) wrzucanie przez okno granatów do wnêtrza domu (Bia³e, Hanaczów,

Dunajów),
20) bicie metalowymi prêtami (Bia³e),
21) przywi¹zanie do drzewa w okresie zimowym (Bia³e, Tuczna),
22) rozprucie brzucha no¿em (Bia³e, Hanaczów),
23) palenie rannych na stosie ga³êzi (Bia³e),
24) rozcinanie ust (Ciemierzyñce, Chlebowice Œwirskie),
25) obcinanie g³owy (Hanaczówka, Niedzieliska, Siedliska),
26) obcinanie palców (Hanaczów),
27) przywi¹zanie dziecka do drzewa, g³ow¹ w dó³ (£ahodów),
28) wleczenie koñmi rannego (£ahodów),
29) wyrywanie ¿y³ z koñczyn (Siedliska),
30) wyrywanie jêzyka (Stanimierz),
31) obcinanie uszu (Siedliska),
32) obcinanie nosa (Siedliska),
33) obcinanie genitaliów (Siedliska),
34) obcinanie nóg (Hanaczów, Kopañ, Œwirz),
35) duszenie noworodka przez jego matkê (Dunajów),
36) przebijanie wid³ami (Hanaczów, Œwirz),
37) rozrywanie cia³a kobiety przez konie (Stanimierz),
38) wbijanie prêtów do nosa i ucha (Stanimierz),
39) uderzanie g³ówki dziecka o œcianê (),
40) k³ucie no¿ami lub bagnetami (Bia³e, Chlebowice Œwirskie, D¹browa,

Hanaczów, Kopañ, Majdan Lipowiecki, Siworogi, Tuczna)
41) wyrywanie paznokci (Siedliska).
Sposoby mordowania Polaków przez nacjonalistów ukraiñskich zbudzi³y

zdziwienie nawet takiego bandyty jak W. Bierkampa, szefa policji w GG, mor-
dercy kilku tysiêcy ¯ydów, Cyganów i partyzantów sowieckich:

[6]
Ukraiñscy nacjonaliœci zabili w powiecie przemyœlañskim przynajmniej 45

Ukraiñców obojga p³ci, w tym kobiety w ci¹¿y, poœród których przewa¿ali
mieszkañcy wiosek. Powodem tych morderstw by³a najogólniej mówi¹c zdra-
da wobec ukraiñskiej nacji. Pod tym okreœleniem mieœci³a siê krytyka mordo-

W dystrykcie
galicyjskim Ukraiñcy pal¹ polskie wioski. Odbywaj¹ce siê przy tym zezwie-
rzêcone zabójstwa s¹ dla Niemca niezrozumia³e - jak mo¿na ludzi zabijaæ ta-
kimi sposobami.

------------------------
[6] . Warszawa 1972, str. 451Okupacja i ruch oporu w dzienniku H. Franka 1939-1945
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wania Polaków, krytyka
barbarzyñskich metod za-
bijania Polaków, ukry-
wanie osób narodowoœci
polskiej (czêsto krew-
nych), brak wykonywania
rozkazów OUN-UPA, itp.

Do ludobójczych ak-
tów wobec Polaków do-
puœcili siê równie¿ ¿o³-
dacy z SS Freiwilligen
Division „Galizien”, je-
dnostki powsta³ej w roku
1943 i bêd¹cej wynikiem
wspó³pracy nacjonalistów
ukraiñskich z SS. Nim
zosta³a rozbita pod Bro-
dami w lipcu 1944 r., jej
pu³ki bra³y udzia³ w
kilkunastu miejscowoœ-
ciach w akcjach eksterminacji ludnoœci polskiej. Wielu ¿o³nierzy uciek³o z
esesmañskiej dywizji do grup UPA, ukrywaj¹cych siê na terenie Ma³opolski
Wschodniej, zmieniaj¹c po drodze mundury na cywilne ubrania.

W uznaniu zas³ug dla hitlerowskich Niemiec wielu ukraiñskich kolabo-
rantów, w tym cz³onków OUN i UPA, zosta³o uhonorowanych przez Abwehrê
i dowództwo SS wojskowymi stopniami oficerskimi, krzy¿ami i medalami:
1. M. Brydiger - stopieñ sturmbanführera SS.
2. O. Czuczkiewycz - stopieñ obersturmführera SS i nagrodzony ¯elaznym

Krzy¿em I klasy.
3. I. Hrynioch (by³y kapelan batalionu „Nachtigal”, kapelan 201 batalionu

schutzmanschaft, g³ówny kapelan organizator i cz³onek sztabu UPA) - sto-
pieñ huptmana (kapitana) Abwehry i nagrodzony dwoma Krzy¿ami ¯elaz-
nymi I klasy.

4. D. Klaczkiwskij - stopieñ oberleutnanta (porucznika) Abwehry.
5. J. £opatynskij (aktywny uczestnik morderstw dokonanych przez „Nachti-

gal” we Lwowie w czerwcu 1941 r.) - stopieñ oberleutnanta (porucznika)Ab-
wehry.

6. A. £uckij (komendant wywiadu 201 batalionu schutzmanschaft, dowódca
bojówek UNS, zastêpca R. Szuchewycza) - stopieñ oberleutnanta (porucz-
nika) Abwehry.

7. P. Melnyk (dowódca kompanii 14 SS Freivilligen Grenadier Division „Ga-
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Ryc. 16. Przysiêga wojaków dywizji „Galizien”.
S³owa przysiêgi:

(www.anti-orange.ua)

Bêdê s³u¿yæ tobie, Adolfie Hitlerze,
jako przywódcy i kanclerzowi Rzeszy Niemieckiej,

wiernie i odwa¿nie. Przysiêgam tobie   i bêdê
pokorny a¿ do œmierci. Tak mi dopomó¿ Bóg.



lizien”, dowódca batalionu UPA) - stopieñ hauptsturmführera SS.
8. M. Palienko - stopieñ sturmbanführera SS.
9. W. Pawluk (dowódca kompanii 201 batalionu schutzmanschaft, dowódca

batalionu UPA w woj. stanis³awowskim, do którego nale¿a³ tak¿e pow.
przemyœlañski) - stopieñ hauptmana (kapitana) Abwehry.

10. J. Pobihuszczyj (dowódca batalionu policyjnego 201) - stopieñ sturmban-
führera SS.

11. W. Sidor (dowódca kompanii 201 batalionu schutzmanschaft) -  stopieñ
hauptmana (kapitana) Abwehry i nagrodzony Krzy¿em ¯elaznym.

12. P. Szandruk - stopieñ brigadeführera SS.
13. R. Szuchewycz (dowódca UPA) - stopieñ hauptmana (kapitana) Abwehry

i nagrodzony dwoma Krzy¿ami ¯elaznymi I klasy i medalem hitlerowskim.
W oparciu o zebrane dane na ryc. 17 przedstawiono wykres natê¿enia

mordów nacjonalistów ukraiñskich w powiecie przemyœlañskim od 07.1943 do
11.1945 r. Z diagramu wynikaj¹ dwa wnioski. Jeden wskazuje na maksimum
przeprowadzanych napadów w miesi¹cach luty, marzec i kwiecieñ 1944 r., co
potwierdza tezê, ¿e dokonywano je na wyraŸne polecenie ludobójczych w³adz
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Ryc. 17. Natê¿enie  mordów ludobójczych przeprowadzanych przez bojówki OUN-
UPA w powiecie przemyœlañskim w okresie 07.1943 - 11.1945. Na wykresie

uwzglêdniono równie¿ ofiary (45) narodowoœci ukraiñskiej.
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OUN-UPA. Drugi wniosek zaprzecza g³oszonym tezom o walkach (potycz-
kach) polsko-ukraiñskich. Gdyby bowiem mia³y miejsce, to istniej¹ce maksi-
mum natê¿enia napadów by³oby znacznie sp³aszczone i rozci¹gniête w czasie.

Micha³ B³aszków

Przez ca³e me ¿ycie ³azi po g³owie,
Okrutny mord dzieci w polskim Hanaczowie.
Te ¿a³osne jêki i psów trwo¿ne wycie,
I ta œmieræ okrutna, co zdepta³a ¿ycie!

I ta serca boleœæ, tam krwi¹ okupiona
I nagie, bezbronne maleñkie ramiona,
Podpalone ¿ywcem, rzucone do ognia.
- Ta okrutna zemsta i okrutna zbrodnia.

A obok pociête, rozrzucone d³onie,
Spêcznia³o paznokcie wbite bólem w skronie.
Z wnêtrza krew ze œluzem p³ynê³a potokiem,
Spod którego z jêkiem ³za trysnê³a okiem.

A¿ w ziemiê wsi¹ka³a z rozwartym obliczem,
- Ta ³za polskiej ziemi, tam zosta³a z niczym.
A zemsta okrutna, œciel¹c œmieræ w ni¹ k³ad³a,
Na skrwawiony p³ocie rzeŸbi³a dziwad³a.

W wymienionym okresie zosta³o zamordowanych 904 osoby Na wykresie
nie uwzglêdniono 22 osób zabitych poza tym przedzia³em czasowym. Ponadto
przynajmniej 30 osób zastrzelili Niemcy, niekiedy z donosu ukraiñskiego.

[17, str. 211] z 12.05.1944 r. zawiera przypuszczenia
o zamordowaniu oko³o 1000 osób, choæ zdaje siê, ¿e mog³o zgin¹æ dodatkowo
przynajmniej 300 osób. Niektórzy autorzy podaj¹ znacznie wiêcej. [6, str. 72]

Meldunek tygodniowy

Pomordowanym
dzieciom polskim na Kresach

Przez ca³e me ¿ycie....
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Pok³ute no¿ami i pociête pi³¹,
Odarte ze skóry przemoc¹ i sil¹.
W ka¿d¹ ciêta ranê szczyptê soli w³o¿y³,
Byœ jêcza³ i kona³ - do œwitu nie do¿y³.

Byœ d³u¿ej siê mêczy³, a¿ wreszcie na wieki
¯ar zdusi oczêta, nim sp³on¹ powieki.
Po dwóch godzinach wreszcie ucich³o,
Bo œwit siê zbli¿a³ inny i bledszy.

Wszystko zbroczone zdawaæ siê, ¿e wysch³o
I wysch³o nawet skrwawione powietrze,
Tylko jêk pozosta³ i echo roznios³o,
- O ratunek wola³ i o litoœæ prosi³.

Na drzewa siê wspina³, porusza³ ob³oki
I jêkiem ostrzega³ nurt rzeki g³êbokiej.
Do p³otu przytula³ usta ju¿ rozwarte,
O jak¿e pokorne, lecz dumne, uparte!

Nawet w p³omieniach s³oñce z œmierci¹ siê star³o...
Zadr¿a³o na chwilê i z bólu zamar³o,
Nad niebem okrytym tak wielk¹ ¿a³ob¹,
Stanê³o skrwawione i p³aka³o z tob¹.

Jak na ¿ywca wbija³ kó³ w usta otwarte,
- Jaki to by³ dzielny, dumny i uparty.
Jak siê szczyci³ mordem, wœród swojego t³umu.
Szkoda; nikt nie potêpi³. - Zabrak³o rozumu?

3.4. Napady i akty terroru OUN-UPA jako pomoc administracji
sowieckiej w przyspieszeniu przesiedlenia polskich rodzin

Po zajêciu Ma³opolski Wschodniej przez Armiê Czerwon¹ przebywaj¹cy
tam Polacy zostali powo³ani przez do wojska. Poborem objêto
mê¿czyzn w wieku 18-50 lat. W ten sposób wiele polskich wiosek pozosta³o
pozbawionych obrony przed bandami UPA. Niewielka liczba mê¿czyzn wy-
bra³a s³u¿bê w jednostkach , by chroniæ polskich
mieszkañców, ale tylko w nielicznych wioskach i miasteczkach. Takie oddzia³y
powsta³y w Dunajowie (z³o¿one tylko z Polaków) i w Przemyœlanach (o sk³a-
dzie polsko-ukraiñskim, choæ pocz¹tkowo przewa¿ali w nim Polacy).

wojenkomaty

Istrebitielnych Batalionów

- 37 -



W drugiej po³owie 1944 r. w powiecie przemyœlañskim ludnoœæ polska
zamieszkiwa³a tylko w Przemyœlanach (nieliczni), Dunajowie, Ciemierzyñ-
cach i - najwiêcej - w Œwirzu. Najwy¿ej po kilkanaœcie Polaków ukrywa³o siê u
krewnych w Tucznej, Bia³ym i Chlebowicach Œwirskich. Bandy UPA zajmo-
wa³y siê wy³apywaniem ich i uœmiercaniem, równie¿ tych, którzy powrócili do
swoich zagród na krótko, b¹dŸ odwiedzali krewnych (Chlebowice Œwirskie,
Jasna, Siworogi i Bia³e). Znana jest próba przeszkodzenia wyjazdu Polaków
poprzez niszczenie torów kolejowych (Bia³e) i ostrzeliwanie grup ocze-
kuj¹cych na transport (Chlebowice Wielkie).

G³ównym zajêciem UPA by³o wype³nianie sabota¿owych rozkazów Ab-
wehry: niszczenie mostów, uszkadzanie linii komunikacyjnych i linii ³¹cznoœ-
ci, napady na niewielkie oddzia³y Armii Czerwonej, niszczenie jej œrodków
transportu (samochodów, wagonów) i wci¹ganie w zasadzkê oddzia³ów
NKWD i .
Na terenie powiatu przemyœlañskiego
walki i potyczki by³y prowadzone w
Uniowie, Pletenicach, Wo³kowie,
Prybeniu i Kimirzu. Najwiêcej Pola-
ków z zabito
podczas napadu UPA na Ciemierzyñce,
gdzie ukraiñski przewodnik wskaza³
domy zamieszka³e przez Polaków.
Jednoczeœnie zginê³o wiele cz³onków
ich rodzin.

Oprócz wczeœniej otrzymanej broni
i amunicji, Niemcy transportem lot-
niczym zasilali UPA ró¿nego rodzaju
sprzêtem wojskowym. Na ty³y Armii
Czerwonej byli przerzucani dodatkowi
szpiedzy i dywersanci, rekrutuj¹cy siê z
Ukraiñców. Trwa³o to do koñca wojny.
PóŸniej UPA rozszerzy³a zakres terroru
równie¿ na Ukraiñców pe³ni¹cych
ró¿ne funkcje w gospodarce i admini-
stracji. Tragiczny los spotka³ równie¿
Polaków, którzy przyjêli rolê so³tysów,
sekretarzy i przewodnicz¹cych samo-
rz¹dów wiejskich. Takie przypadki
znane s¹ w Chlebowicach Œwirskich,
Kopaniu i Dobrzanicy).

Ponoæ pod koniec 1944 r. UPA wy-

Istrebitielnych Batalionów

Istrebitielnego Batalionu
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Ryc. 18. Hauptman Abwehry
R. Szuchewycz (dowódca UPA).
O stopniu zezwierzêcenia tego

bandyty, póŸniejszego „kawalera”
Orderu Bohatera Ukrainy,

œwiadczy nastêpuj¹cy fakt: w pi¹t¹
rocznicê powo³ania UPA (1947 r.)
jego kamraci podarowali mu piêæ

œciêtych g³ów Polaków, które
przyj¹³ z uznaniem. (NA
RUBIE¯Y nr 97, str. 17)



da³a rozkaz zabraniaj¹cy dokonywania napadów na Polaków i polskie zagrody,
ale rzeczywistoœæ znów przeczy³a tej propagandzie. Systematyczne napady na
polskie gospodarstwa, porywanie osób cywilnych i ¿o³nierzy wracaj¹cych do
rodziny na urlopy i bestialskie mordy spowodowa³y, ¿e wiele polskich rodzin
pospiesznie opuszcza³o rodzinne strony i wyje¿d¿a³o do Polski. K³amstwo tej
zbrodniczej organizacji potwierdza³ ka¿dy dzieñ. Zapewne Kresowianie i tak
nie pozostaliby tam zbyt d³ugo, bo ju¿ poznali „przedsmak” rz¹dów sowiec-
kich, jednak czystki etniczne w wykonaniu OUN-UPA znacznie przyspieszy³y
ich decyzjê o wyjeŸdzie. Z tego najbardziej by³a zadowolona sowiecka admi-
nistracja. Mo¿na jedynie domyœlaæ siê, ¿e morduj¹c Polaków dowództwo UPA
pragnê³o posiadaæ kartê przetargow¹ w rozmowach z nowym okupantem.
Innego wyjaœnienia nie ma.

Do koñca 1946 r. Niemcy, znajduj¹cy siê w szeregach UPA zostali zlikwi-
dowani przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa OUN. Nacjonaliœci obawiali siê, ¿e
pojmani przez oddzia³y sowieckie mog¹ ujawniæ wiele tajemnic dzia³alnoœci
„powstañców”. Przypuszcza siê, ¿e w r. 1945 ich liczba wynosi³a ok. 2000.
Niemieccy ¿o³nierze byli z³apani m.in. podczas akcji przeprowadzanej przez
jednostki NKWD w Chlebowicach Œwirskich (1945 r.).

Jak¿e œmiesznie brzmi¹ s³owa R. Szuchewycza w odezwie zwi¹zanej z za-
koñczeniem wojny, bo rzeczywistoœæ wojenna by³a akurat trochê inna, ale
propaganda OUN-UPA ju¿ wiele razy mia³a przewrotny charakter. (...) Wielki
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Ryc. 19. Fragment jeszcze jednej ulotki UPA o ob³udnej treœci, wydanej w
paŸdzierniku 1944 r. Jej dowództwo by³o za (pkt. 11):

. Natomiast
pkt 12 g³osi³:

Codziennoœæ zadawa³a k³am fa³szywym treœciom.

Pe³nym prawem narodowych
mniejszoœci do rozwoju swojej kultury, zarówno co do treœci jak i formy

Za równoœci¹ wszystkich obywateli, bez wzglêdu na ich narodowoœæ,
wobec pañstwa, praw powszechnych i obowi¹zków, równych praw w pracy,
zarobkach i odpoczynku.



wk³ad w zwyciêstwo nad Niemcami wnieœliœcie i Wy, Ukraiñscy Powstañcy. Wy
nie dopuœciliœcie, ¿eby Niemiec swobodnie gospodarowa³ na ukraiñskiej ziemi i
w pe³ni je wykorzystywa³ dla swoich grabie¿czych celów. Nie pozwalaliœcie
jemu rabowaæ ukraiñskich wiosek, nie pozwalaliœcie na wywóz ³upów do Nie-
miec. Wasza karz¹ca rêka godnie odp³aca³a za rozstrzeliwania i palenie wio-
sek. W walce z Niemcami nasza Ukraiñska Powstañcza Armia zorganizowa³a
siê i przesz³a pierwsz¹ bojow¹ szko³ê. (...) (http://oun-upa.org.ua/documents)

Z chwil¹ utworzenia pañstwa ukraiñ-
skiego, lawina zmodyfikowanej ideologii
OUN, s³awi¹ca UPA,

do zachodniej jego
czêœci, gdzie faszyzuj¹co-nazistowski
grunt by³ najbardziej podatny na jej przy-
jêcie. Tê ideologiê skwapliwie wykorzys-
tali „pomarañczowi” i - jak na razie - staje
siê ona coraz bardziej ideologi¹ pañstwo-
w¹.

Podaje siê nam tezê, ¿e „Rosja stara siê
podzieliæ Ukrainê...” i Polacy nie powinni
domagaæ siê ukarania zbrodniarzy OUN-
UPA, bo takie podejœcie stawia³oby rz¹d
pañstwa ukraiñskiego w obliczu „wojny”
na dwa fronty. W rzeczywistoœci jest to
pretekst w rêkach nacjonalistów, aby zmu-
siæ nas do milczenia w sprawach ludobój-
stwa. A wiêc po okresie przemo¿nego
wp³ywu jednego „wielkiego brata” mamy
drugiego, którego ideologia - tak siê zdaje -
ma znamiona równie imperialne. Taka sy-
tuacja jest na rêkê nacjonalistom ukra-
iñskim, którzy zmuszaj¹ pañstwo polskie
do przyjmowania wszystkiego, co tylko
sobie ¿ycz¹.

Jeœli jest to tak tragiczny zamys³ Rosji
dla rz¹du pañstwa zamorskiego, to niech to
pañstwo weŸmie sobie lepszego adwokata,
silniejszego gospodarczo i militarnie, ni¿
Polskê. Np. Niemców, W³ochów, czy An-

3.5. Nacjonalizm ukraiñski motorem fa³szowania historii wojennej

„wla³a siê” z kilku
krajów (USA, Kanada)
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Ryc. 20. Tablica poœwiêcona
rizunowi Polaków zawieszona na

œcianie szko³y polskiej we Lwowie.
Na pewno nie jest przyk³adem po-

stêpowania rzekomo przyjacielskie-
go narodu ukraiñskiego wobec

Polaków, tylko poszerzaniem krêgu
wrogów nacjonalistów ukraiñskich.



glików.Ale ¿aden z tych krajów nie spieszy siê do takiej roli, wrêcz przeciwnie:
stara siê utrzymywaæ z Rosj¹ jak najlepsze stosunki polityczne i gospodarcze,
a Ukrainê postrzegaj¹ jako kraj z wieloma problemami, za które Zachód nie ma
zamiaru nadstawiaæ g³owê.

W ounizacji Ukrainy najwiêksze zas³ugi po³o¿y³ zagorza³y apologeta OUN-
UPA, W. Juszczenko. Ka¿dy rok przynosi nowe rozwi¹zania prawne w formie
dekretów prezydenckich, w zakresie nobilitacji zbrodniczej formacji OUN-
UPA. Ostatnio dotyczy³ uczczenia R. Szuchewycza i nadania mu tytu³u Bo-
hatera Ukrainy.

Nale¿y przypuszczaæ, ¿e wkrótce przedstawiciele ni¿szego szczebla w³a-
dzy (rz¹du) ukraiñskiego w sposób lawinowy pójd¹ t¹ sam¹ drog¹ i proces
ounizacji pañstwa bêdzie siê rozszerza³. Pierwsze „kwiatki” ju¿ mamy. Oto
wypowiedŸ szefa ukraiñskiej s³u¿by bezpieczeñstwa (SBU) z lipca 2009 r.: - Na
ukraiñskiej ziemi w³adze zmienia³y siê jedna za drug¹ i mia³y jeden wspólny
cel: zniszczyæ wszystko, co ukraiñskie, rozbiæ jednoœæ naszego narodu. Niewa¿-
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Ryc. 21. Cmentarz ¿o³nierzy rzekomo 1 Dywizji  Ukraiñskiej Armii Narodowej w
okolicach Czerwonego (dawniej Lackie). W rzeczywistoœci na tym cmentarzu s¹

pochowani ukraiñscy esesmani z
zabici pod Brodami w 1944 r. Nazwa 1 Dywizja UAN jest k³amstwem, bo zosta³a

u¿yta pierwszy raz dopiero w 1945 r. Esesmani ws³awili siê m..in. zamordowaniem
1200 Polaków w Hucie Pieniackiej, kilkudziesiêciu w Ciemierzyñcach i innych

miejscowoœciach le¿¹cych na terenie Ma³opolski Wschodniej.

14 SS Freivilligen Grenadier Division Galizien,



ne, czy do wiêzienia na ulicy £¹ckiego kierowa³a polska policja, niemieckie
gestapo czy radzieckie NKWD. Ich g³ównymi wiêŸniami byli bojownicy o
niepodleg³oœæ, cz³onkowie ruchu wyzwoleñczego. Wiêzienie na £¹ckiego by³o
nie tylko wiêzieniem, ale katowni¹, gdzie dochodzi³o do zbrodni przeciw
ludzkoœci.

Prezydent nie wypowiada siê w swoim
imieniu, lecz w imieniu narodu. A to, co powiedzia³,
to w istocie pochwa³a strasznej, szczególnie wyra-
finowanej zbrodni ludobójstwa, któr¹ przedstawia
siê jako chwalebny œrodek do uzyskania niepo-
dleg³oœci Ukrainy. Pañstwo, które nie potêpia tej
zbrodni ani nawet siê jej nie wstydzi, ale publicznie
j¹ s³awi, nara¿a siê na zarzut, ¿e jest pañstwem
powsta³ym ze zbrodni, na gruncie zbrodniczym. (...)
To jest ogromny krok wstecz w procesie pojednania
polsko-ukraiñskiego. Trudno rozmawiaæ, a tym
bardziej jednaæ siê z ludŸmi, którzy bestialskie mor-
dy traktuj¹ jako chwalebn¹ postawê obywatelsk¹.
Takie stanowisko prezydenta Juszczenki, a wiêc
najwy¿szej w³adzy w pañstwie, tylko mo¿e za-
chêcaæ, aby kiedyœ znów spróbowaæ siêgn¹æ po
tego rodzaju dzia³ania.

Minister oœwiaty Ukrainy zadecydowa³ w 2009 r., ¿e od nowego roku szkol-
nego uczniowie szkó³ bêd¹ uczyæ siê historii UPA. Akty ludobójstwa „pow-
stañców” s¹ przedstawiane jako potyczkiAK-UPA.

Przy pomocy Ministerstwa Obrony Ukrainy zosta³ zrealizowany film „¯e-
lazna sotnia” szokuj¹cy i k³amliwy western o „bohaterstwie” UPAoraz o nik-
czemnych Polakach pal¹cych ukraiñskie wioski, zabijaj¹cych dzieci i gwa³c¹-

cych kobiety, a nawet chc¹cych uci¹æ genitalia
prawos³awnemu popowi. Podobnych filmów jest
wiele. (www.isakowicz)

Publiczna pochwa³a okrutnej zbrodni ludobój-
stwa przez prezydenta Ukrainy, to nie s¹ s³owa
jakiegoœ rzezimieszka z OUN-UPA, ale g³owy
pañstwa.

(ks. prof. M.A. Kr¹piec)
Tymczasem szowiniœci i „weterani” OUN-UPA

na terenie Ukrainy mog¹ siê czuæ jak bohaterowie,
bojownicy o wolnoœæ tego pañstwa. Imionami ko-
mendantów i dowódców (tak¿e esesmanów) z o-
kresu wojny - takich jak Szuchewycz, Bandera,
K³aczkiwski, £ebed, Konowalec i wielu innych,
jednych z najwiêkszych zbrodniarzy europejskich,
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Ryc.22. Podœwietlana ta-
blica na ulicach Lwowa
gloryfikuj¹ca zas³ugi 14

SS Freivilligen Grenadier
Division Galizien w od-
zyskaniu niepodleg³oœci.

¯o³nierze tej formacji wal-
czyli nie tylko z bezbron-

nymi Polakami, ale
równie¿ z partyzantami na
S³owacji   i w Jugos³awii

(www.anti-orange.ua).



nazwano du¿¹ liczb¹ ulic i placów. Dla kilku postawiono ju¿ pomniki. Na
naszych ziemiach epigoni tych bandytów organizuj¹ zamachy o charakterze
moralnym, stawiaj¹c nielegalne tablice i pomniki czcz¹ce dzia³alnoœæ zbro-
dniczych band upowskich.

W ka¿dym archiwum pañstwowym na Ukrainie, znajduj¹cym siê w wiêk-
szym mieœcie, jest osobny dzia³ poœwiêcony UPA i dostêpny w internecie.
Materia³y tam zgromadzone (dokumenty i fotografie) zosta³y odpowiednio do-
brane, by czytelnik po ich lekturze by³ przekonany o wyzwoleñczej roli tej for-
macji. Brak informacji o ludobójstwie „powstañców”, nie ma fotografii ofiar
bandyckich napadów na bezbronn¹ ludnoœæ polsk¹ ani fotografii wy¿szych
dowódców UPAw niemieckich mundurach.

W lwowskiej restauracji „Kryjówka”, której œciany ozdabiaj¹ portrety po-
wy¿szych bandytów, najbardziej popular-
nym toastem jest: Œmieræ Moskalom,
¯ydom i Polakom”.

W ramach wybielania bandyckiej dzia-
³alnoœci UPA, przed za³o¿eniem cmentarza
ukraiñskich esesmanów w Czerwonym
(dawniej Lackie), usuniêto tablicê pami¹-
tkow¹ i popiersia siedmioro dzieci zastrze-
lonych w r. 1947 w Trudowaczu (dawniej
Trêdowacz) przez „powstañca” z UPA.
Dzieci przysz³y na spotkanie z przedstawi-
cielem Komsomo³u do œwietlicy wiejskiej,
do której przyby³ równie¿ nacjonalista
uzbrojony w pistolet maszynowy. Jedn¹
seri¹ pozbawi³ ¿ycia wszystkich zgroma-
dzonych.

W spotkaniach historyków i konfe-
rencjach, poœwiêconych sprawom polsko-
ukraiñskim, przedstawiciele strony ukraiñ-
skiej stosuj¹ najczêœciej poni¿sze wybiegi.

1. Zastêpowanie s³owa ludobójstwo
zwrotami: wojna polsko-ukraiñska, akcja
antypolska, potyczki partyzanckie, itp.

2. Mieszanie przyczyn ze skutkami;
typowym przyk³adem jest atakowanie pol-
skich zagród, jako odwet na podobne
dzia³anieAK.

3. Miesznie prawdy z k³amstwem i nie-
zahowanie chronologii wydarzeñ.

„
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Ryc. 23. Tablica poœwiêcona zabitym
mieszkañcom wsi Ulanowo (wschod-

nia Ukraina) przez nacjonalistów
ukraiñskich na terenie Ukrainy
zachodniej. (www.anti-orange).



4. Stopniowanie roszczeñ i ¿¹dañ
Ukraiñców przy braku równorzêdnej
reakcji ze strony ukraiñskich czynników
pañstwowych. Ilustracj¹ wszystkim
znan¹ jest propozycja potêpienia prze-
siedlenia Ukraiñców i £emków z
Bieszczadów przez Sejm RP, aby
uzyskaæ odszkodowanie finansowe.

5. Przemilczanie faktów, zwi¹zanych
z konkretnym zdarzeniem, co powo-
duje jeszcze bardziej zaciemnienie
obrazu sprawy. Najœwie¿szym przyk³a-
dem jest powy¿sza wypowiedŸ szefa
SBU.

6. Brak zachowania proporcji iloœ-
ciowych. Przyk³adem jest wymienianie
kilkunastu wiosek zniszczonych przez
oddzia³y polskie i spalonych przez UPA.

Podobne metody mo¿na spotkaæ w
polskiej prasie. Osobnym zagadnieniem
jest forowanie kultu OUN-UPA przez
czasopismo ukraiñskie wydawane w
Polsce, a tak¿e przez niektórych pseudo-
historyków. W ostatnim roku pojawi³y
siê nawet pogró¿ki wobec Polaków zaj-

muj¹cych siê dociekaniem prawdy historycznej, wypowiadaj¹cych siê
publicznie i pisz¹cych o niej.

Ukraiñskim naukowcom uda³o siê znaleŸæ zapisan¹ treœæ wypowiedzi tylko
jednej osoby, która pod wp³ywem ci¹¿¹cych na jej sumieniu przestêpstw z o-
kresu wojny, kaja³a siê za swoje czyny (www.zaistinu.ru/articles). Oto jej wyz-
nanie (t³um. J.W.):

Ja Wdowiczenko Nadie¿da Timofiejewna, mieszkanka Wo³ynia. ¯ycie moje
ju¿ siê koñczy - jak mówi¹ - wisi na w³osku. Przed œmierci¹ chcê siê wyspo-
wiadaæ nie przed bogiem a przed ludŸmi, przed narodem. (...) Zwracam siê o
przebaczenie ju¿ poœmiertne, bo jeœli bêdziecie czytaæ ten list, to mnie ju¿ nie
bêdzie.

Przez ca³e swoje ¿ycie nosi³am ciê¿ki kamieñ w sercu, bo ja tak wierzy³am
banderowcom. Ja mog³am sprzedaæ ka¿dego cz³owieka, który coœ z³ego
powiedzia³ na banderowców. A oni niech bêd¹ przeklêci przez boga i ludzi na
wiecznoœæ. Ile oni ludzi niewinnych zamordowali, a jeszcze chc¹ otrzymaæ pra-
wa kombatanckie. A z kim oni walczyli? Ze swoimi s¹siadami, bandyci prze-
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Ryc. 24. Witalij Mas³owski, uczony
ukraiñski ze Lwowa, który odwa¿y³

siê mówiæ prawdê o UON-UPA.
Zosta³ skrytobójczo zamordowany.

Sprawcy nie schwytano.



klêci. Ile krwi na ich rêkach, o czym wiem, ile ludzi wywozili. (...) Ze ³zami
proszê Was, ludzie wybaczcie mi moje grzechy. Nadie¿da.

(...) Postêpowanie kolejnych
rz¹dów i innych oficjalnych
instytucji niepodleg³ej Polski w tej
sprawie jest bowiem splotem wyj¹t-
kowej g³upoty, tchórzostwa i nieu-
dolnoœci. Bez lêku ¿¹damy dziœ od
Rosji prawdy o Katyniu (i s³usznie),
ale w kwestii Wo³ynia sami gorliwie
wspó³uczestniczymy w zak³amywa-
niu zbrodni. A przecie¿ sama jej ska-

la jest przeraŸliwa: ofiar¹ ludobójstwa pad³o, wedle ró¿nych szacunków, sto,
sto dwadzieœcia tysiêcy Polaków i - pamiêtajmy o tym - kilkanaœcie tysiêcy
etnicznych Ukraiñców, których win¹ by³o sprzyjanie polskim s¹siadom, spowi-
nowacenie z nimi, jak okreœlali to banderowcy: „sch³opienie”. Ten ostatni fakt
jest bardzo wa¿ny, bo wbrew przekonaniu naszych tchórzliwych elit politycz-
nych nie mówimy tu o rozniecaniu polsko-ukraiñskich antagonizmów, ale o
potêpieniu zbrodni wyznawców ukraiñskiego hitlerka, Doncowa, dokonanych
w imiê ob³êdnej, bliskiej faszyzmowi ideologii, której ofiarami padali nie tylko
Polacy, choæ oni przede wszystkim.

PrzeraŸliwa jest nie tytko skala zbrodni, ale i sposoby jej dokonywania.
Zapewne hitlerowskie i stalinowskie maszynerie œmierci dzia³a³y z wiêkszym
rozmachem, ale SS-manom ani NKWD-ystom nie chcia³o siê rozrywaæ ludzi
¿ywcem koñmi, wyd³ubywaæ im oczu, wyrywaæ jêzyków, r¿n¹æ pi³ami ani doko-
nywaæ innych potwornoœci, w jakich wyspecjalizowali siê rezuni z OUN-UPA.

Najbardziej przeraŸliwe jest jednak dzisiejsze ukraiñskie zak³amanie i pol-
skie przyzwolenie na k³amstwo.(...)

Tak siê g³upi Polacy zapamiêtali w popieraniu „pomarañczowych”, ¿e ni
jak spostrzec nie mog¹, i¿ popieraj¹ brunatnych.

Rzadko pojawiaj¹ siê w naszej
prasie krytyczne s³owa pod adresem
polskich polityków, nachalnie d¹¿¹-
cych do utrzymywania kontaktów z
Ukrain¹ za wszelk¹ cenê. Chyba naj-
celniej pisze R. Ziemkiewicz. Oto
fragmenty z jego ostatnich felieto-
nów (interia.pl)

Osob¹, na dzia³alnoœæ której nacjonaliœci ukraiñscy reaguj¹ histerycznie,
jest ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, autor ksi¹¿ki „Przemilczane ludobójstwo
na Kresach”. Tak on widzi i ocenia nacjonalizm ukraiñski na obecnym etapie
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Ryc. 25. Spotkanie nacjonalistów
ukraiñskich (UNA-UNSO) z

nacjonalistami niemieckimi (NPD) na
Ukrainie. (www.specnaz.ru/archive)



(wywiad w gazecie ):

Ka¿dy kraj ma prawo do wybierania sobie bohaterów narodowych i wy-
noszenia na piedesta³y ró¿nych formacji walcz¹cych o jego niepodleg³oœæ. W
ró¿ny sposób s¹ czczeni bohaterowie w demokratycznych krajach. Na Ukrainie
czczeni s¹ tak¿e mordercy z OUN-UPA.

NASZA POLSKA
Sama Ukraina jest ogromnie sk³ócona w sprawie postawy Bandery i Ukra-

iñskiej Powstañczej Armii (UPA). To nie jest tak, ¿e wszyscy Ukraiñcy popieraj¹
nacjonalistów ukraiñskich. Wiktor Juszczenko, który g³ównie opar³ siê na na-
cjonalistach ma w tej chwili 4 proc. poparcia na Ukrainie. Nacjonalizm czy fa-
szyzm ukraiñski odradza siê wy³¹cznie na dawnych Kresach Wschodnich czyli
to jest dawny zabór austriacki. Galicja Wschodnia, dawne województwa: lwo-
wskie, stanis³awowskie, tarnopolskie.

B³¹d polskich polityków polega
na tym, ze oni wierz¹, jakoby wszyscy
Ukraiñcy i ca³a Ukraina popiera³a
Wiktora Juszczenkê i popiera³a
pamiêæ Ukraiñskiej Powstañczej
Armii. To jest nieprawda. Za parê
miesiêcy bêd¹ tam wybory. Prawdo-
podobnie Juszczenko zniknie z po-
wierzchni sceny politycznej, ktoœ
inny bêdzie prezydentem i wtedy
dopiero na nowo relacje polsko-
ukraiñskie musz¹ byæ budowane.

Myœlê, ¿e tym bardziej wielka
wœciek³oœæ ogarnia nacjonalistów u-
kraiñskich, bo tu chodzi o Kongres
Nacjonalistów Ukraiñskich dzia³a-
j¹cych na Ukrainie zachodniej, który
widzi, ¿e to jest jego przegrana. Pró-
buj¹ wiêc znaleŸæ koz³a ofiarnego w
tym wypadku Polaków, nawet i mnie.
Proszê zauwa¿yæ, ¿e w tym tekœcie s¹
pogró¿ki wobec tego Polaka, który
22 lipca osobiœcie informowa³ mi-
nistra Sikorskiego i ministra Sche-
tynê, którzy byli we Lwowie, ¿e szy-
kuje siê prowokacja w postaci rajdu
Bandery. S¹ pogró¿ki pod adresem
innych osób, które siê przeciwsta-
wiaj¹ nacjonalistom ukraiñskim.
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Ryc. 26. Zbeszczeszczony (kwiecieñ
2009 r.) Obelisk poœwiêcony

rozstrzelanym profesorom lwowskim. Do
ich œmierci przy³o¿yli rêkê nacjonaliœci

ukraiñscy. Na pomniku namalowano
i tekst Œmieræ Polakom”.

Zapewne jest to odosobnione zdarzenie,
dzie³o ukraiñskich chuliganów.

hakenkreutz „



Za jak¹ cenê obra¿amy Kresowian i k³amiemy prawdê historyczn¹? Po co
nam tak œlepe popieranie demokracji na Ukrainie, gdzie ka¿dy „bohater”
OUN-UPA, chwalony przez najwy¿szych przedstawicieli tego pañstwa, sta-
tystycznie zabi³, czasem w okrutny sposób, piêciu Polaków, dwóch ¯ydów,
dwóch Ukraiñców i jednego Rosjanina?

Niech wiêc Ukraiñcy wybieraj¹ sobie bohaterów wed³ug uznania. Ale jeœli
„brunatniej¹cy” Ukraiñcy pluj¹ na nas, to nasi rz¹dz¹cy niech nie mówi¹ o pa-
daj¹cym deszczu. Po co nam tak zak³amana Ukraina?

Z perspektywy kilku lat rzuca siê w oczy, ¿e to pañstwo Polski nie potrze-
buje. Na dodatek ukraiñscy nacjonaliœci ró¿nymi sposobami staraj¹ siê po-
szerzaæ wœród Polaków grono swoich wrogów. Czy jest to im tak niezbêdne jak
œcierwo dla hieny?
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4. Uwagi i wyjaœnienia

Wprawdzie listy ofiar z danej miejscowoœci by³y weryfikowane przez ¿y-
j¹cych mieszkañców, to jednak mimo starannoœci autora mog³o zdarzyæ siê, ¿e
poœród ofiar znalaz³y siê osoby uratowane z pogromu lub zmar³e przed aktami
ludobójstwa. Mog¹ istnieæ równie¿ przypadki póŸniejszej œmierci mieszkañca
po doznanych okaleczeniach z r¹k bandytów, a podano jego nazwisko jako
ofiary napadu. Jednak mo¿na przyj¹æ, ¿e liczba ewentualnych pomy³ek tego
rodzaju nie przekracza 10 osób spoœród wszystkich ofiar.

Dane o ludnoœci w miejscowoœciach pobrano z czasopisma .
Podzia³ narodowoœciowy jest zwi¹zany ze spisem w 1921 r.

U¿ywane skróty: c. - córka, bd - brak danych, m. - matka, N.N. - nieznane
nazwisko, pan. - panieñskie (nazwisko), s. - syn, wn. - wnuk (wnuczka), ¿. -
¿ona.

Inne skróty: AAN - Archiwum Akt Nowych; AK - Armia Krajowa; DR -
Delegatura Rz¹du; NKWD - Ludowy Komitet Spraw Wewnêtrznych (ZSRR).

W indeksie nazwisk uwzglêdniono osoby o nieznanych nazwiskach
(N.N.), podaj¹c strony, na których wystêpuj¹. W przypadku tych samych
nazwisk i braku imion podano jedno nazwisko. Osoby o tych samych nazwis-
kach s¹ podane tylko raz.

Przedstawione mapy s¹ fragmentami mapy z XIX w., na której nie by³o je-
szcze linii kolejowej Lwów-Podhajce, zbudowanej dopiero w 1909 r. Na skutek
ró¿nego powiêkszania, ka¿dy fragment ma inn¹ podzia³kê.

Uwagi i uzupe³nienia Czytelników mo¿na nadsy³aæ na adres internetowy:
erjotwulubin@wp.pl. W miarê mo¿liwoœci bêd¹ publikowane w biuletynie
SPOTKANIAŒWIRZAN.

NA RUBIE¯Y
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5. Okolicznoœci napadów i terroru OUN-UPAw gminie Przemyœlany

5.1. Przemyœlany

a) okolicznoœci napadów i terroru

(miasto powiatowe). Miasto liczy³o 501 budynków miesz-
kalnych i 4093 mieszkañców, w tym 2051 ¯ydów, 1419 Polaków, 617 Ukra-
iñców i szeœciu innych narodowoœci. W roku 1931 liczba budynków wzros³a do
690 a liczba mieszkañców do 5391. W latach 1939-1941 organa NKWD depor-
towa³y przynajmniej 127 osób narodowoœci polskiej.

A co dzia³o siê w domu przed przyjœciem Sowietów, a dok³adniej w obrêbie
domu pañstwa Kabatów? Nasza rodzina mieszka³a bardzo blisko, tak, ¿e wi-
dzia³em i s³ysza³em coœ, co mo¿na by porównaæ z fragmentem sienkiewiczow-
skiego „Ogniem i mieczem”- opisem rabunku szlacheckiego dworku na Dzi-
kich Polach. Przed domem pañstwa Kabatów t³um ludzi, dzieci, m³odzie¿ i star-
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Si, kobiety i mê¿czyŸni, krzycz¹cy i wydzieraj¹cy sobie z r¹k zrabowane ró¿ne
rzeczy: odzie¿, naczynia, poœciel itp. Nad wszystkimi górowa³ donoœny, ochry-
p³y ju¿ g³oœ woŸnicy p. Kabata - Dorka - nie wiem, czy to by³o jego imiê, czy naz-
wisko. W jêzyku ukraiñskim nawo³ywa³: - Zabierajcie wszystko, co wam po-
padnie, to dobro bur¿uazyjne, a teraz jest nasze... Przy tym wykrzykiwa³ i plu-
gawi³ co mu na myœl przysz³o. Sta³em na balkonie naszego domu i patrzy³em z
pogard¹ na ten tragiczny obraz. Ci wszyscy ludzie to pracownicy z tego fol-
warku mieszkaj¹cy w tzw. czworakach, po³o¿onych na terenie maj¹tku.

Wkrótce po rozstrzelaniu 500 ¯ydów w Wilczych Do³ach (Brzezinka), U-
kraiñcy z Przemyœlan i okolicy podpalili synagogê oraz domki ¿ydowskiej bie-
doty. Z³apali ¯yda, który zajmowa³ siê robieniem powrozów, i zaprowadzili go
do stoj¹cych Niemców. Ci kazali go wrzuciæ do pal¹cego siê domu, co z³oczyñ-
cy zaraz wykonali, a Niemcy fotografowali to tragiczne zdarzenie.

(...) Wróci³em do Przemyœlan. Na dworcu z³apa³ mnie jeden Niemiec i prag-
n¹³ zastrzeliæ, ale nadszed³ drugi i kaza³ mnie puœciæ. Wróci³em do Neben-
lagru. By³o nas tam 70-80 m³odych ch³opców. Niemcy kazali nam oczyszczaæ
getto z rzeczy, znosiæ meble, poœciel, ubrania. Niemcy i Ukraiñcy szukali schro-
nów. Kogo znajdowali, zabijali na cmentarzu.

(Mie-
czys³aw Twardochleb)

*****

*****

(Kazimierz
M¹drzak)

*****

(Karol Kohn)
*****

W dniu 6 listopada 1941 r. Niemcy przeprowadzili w Przemyœlanach zbio-
rowy mord na ¯ydach. Jego ofiarami stali siê mê¿czyŸni w wieku 17-70 lat,
którzy wedle rozkazu mieli stawiæ siê z ³opatami na boisku gimnazjum. Zebrali
wówczas ok. 500 osób zaprowadzili do pobliskiego lasu i przy akompaniamen-
cie jesiennego deszczu wszystkich rozstrzelali. Z tej grupy uratowa³ siê tylko
jeden ¯yd - uciekinier z Bêdzina, zamieszka³y u nas - uciek³ w nocy spod stosu
trupów (mia³ przestrzelon¹ szyjê). Nastêpne akcje powtarza³y siê co kilka
tygodni i brali w nich udzia³ policjanci ukraiñscy, którzy ju¿ nosili niemieckie
mundury z ich odznak¹. Podczas tych akcji strzelano do ludzi na ulicach w
domach, piwnicach i schowkach. Czêsto wywo¿ono na rozstrzelanie autami
ciê¿arowymi.

Jesieni¹ 1942 wraca³em od kolegi do domu, a by³o to jeszcze przed godzin¹
policyjn¹. Gdy ju¿ by³em na swojej ulicy, zobaczy³em kolegê z klasy, który by³ w
odleg³oœci ok. 30 m ode mnie. Mia³em go zamiar zatrzymaæ i o coœ zapytaæ.
Ukrainiec poznaj¹c mnie wyj¹³ spod marynarki pistolet i strzeli³ w moim kie-
runku. Pocisk przelecia³ ko³o mnie, a ja mimo woli skry³em siê za drzewo i
chcia³em uciekaæ, by nie podszed³ do mnie. On jednak schowa³ broñ i pobieg³ w

[Lusia Raubvogel]
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swoj¹ stronê. (Jacek Lipski)

*****
(...) Natomiast bardzo niebezpieczna sytuacja wydarzy³a siê w niedzielny

poranek na Matki Boskiej Siewnej 1943 r.
Gdy do domu weszli dwaj ukraiñscy cywile z przemyœlañskiej policji krymi-

nalnej i oœwiadczyli Matce, ¿e chc¹ przeprowadziæ rewizjê, ojciec (Marian
S³onecki) w tym czasie siedzia³ na strychu przed odbiornikiem radiowym. Nie
chc¹c wskazaæ im miejsca jego pobytu, zaczêliœmy go szukaæ, a nawet nawo-
³ywaæ. On czuj¹c powagê sytuacji, zdj¹³ buty, niepostrze¿enie wyszed³ z domu
i zacz¹³ uciekaæ na boso przez pole. Ale policjanci zaraz to zauwa¿yli, wybiegli
z mieszkania i zaczêli strzelaæ z rewolwerów za biegn¹cym ojcem (podejrze-
wam, ¿e celowo niecelnie) nawo³uj¹c przy tym do zatrzymania siê.

Na odg³os wystrza³ów wybiegli pracownicy kolei, a tak¿e mieszkaj¹cy u nas
i na stacji Niemcy - w sumie kilka osób, a niektórzy nawet pobiegli za nim. U-
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Ryc.27. Ksiê¿a przemyœlañscy, zdjêcie z ok. r. 1931.  Od lewej: katecheta ks. Woj-
ciech Koœmider, zgin¹³ w Gross-Rosen, proboszcz ks. Zygmunt Bilski i wikary

ks. Piotr Stanoszek. Kopiê fotografii przekaza³a p. Stanis³awa Wolska.



cieczka ojca nie trwa³a jednak d³ugo, bo zdawa³ sobie sprawê z konsekwencji.
Nawet pojawienie siê przed nim przypadkowego ch³opa z kos¹ nie stanowi³oby
jej kresu, gdyby tato nie uwa¿a³, ¿e up³yn¹³ wystarczaj¹cy czas na zatarcie w
domu dowodów winy, ¿e my zd¹¿yliœmy schowaæ znane nam materia³y kompro-
mituj¹ce. Tak zreszt¹ siê sta³o. Zajêci pogoni¹ policjanci nie zwrócili uwagi na
wejœcie m³odszego brata, Henryka, na strych, na którym wyj¹³ on z radia dwie
lampy radiowe (jeszcze bardzo ciep³e), schowa³ je do kieszeni spodni, i mimo,
¿e czu³ ich gor¹c na nogach, nie da³ tego poznaæ po sobie. Nie móg³ te¿ szybko
znaleŸæ miejsca do ich ukrycia. Mama zaœ przenios³a aparat ze strychu i ukry³a.

Gdy Ojca przyprowadzono na podwórko, jeden z policjantów zapyta³:
- Dlaczego pan ucieka³?
- Coraz czêœciej zabijaj¹ Polaków, a niedawno by³o tu takich dwóch ban-

dytów z broni¹ i szukali mnie, a na pewno nie przyszli na pogawêdkê, tylko by
pozbawiæ mnie ¿ycia. Wtedy siê schowa³em. Dzisiaj musia³em jak najprêdzej
uciekaæ w pole.

Po dokonanej rewizji (a niczego nie znaleŸli) i krótkim przes³uchaniu, po-
licjanci postawili mamie ultimatum: mia³a do nich przynieœæ odpowiedni¹ su-
mê pieniêdzy albo sprawê przeka¿¹ do gestapo. Ojca aresztowali i zabrali w
takim stanie, jak ucieka³: bosego i w koszuli. Do swojego biura poprowadzili go
przez ca³e miasto. Matka jeszcze tego samego dnia wybra³a siê do znajomych
po¿yczyæ pieni¹dze. W poniedzia³ek okup - bo tak to trzeba nazwaæ - zanios³a
na Kripo, a we wtorek ojciec wróci³ do domu.

Fanka Lacher, ¯ydówka z Przemyœlan, zakocha³a siê w Ukraiñcu, jeœli siê
nie mylê z Uniowa, niewielkiej wioski le¿¹cej 6 km na pó³noc od miasta. On nie
tylko udawa³ odwzajemnione uczucie, ale nawet zaproponowa³ ukrycie w
swoim domu Fanki wraz z rodzicami i m³odszym bratem Siko.

Przed likwidacj¹ przemyœlañskiego getta
ca³a czwórka szczêœli-

wie przedosta³a siê noc¹ do Uniowa. Wprawdzie ¿andarmeria niemiecka robi³a
poszukiwania, bo na dodatek jej brat s³u¿y³ w getcie w policji pomocniczej, ale
na œlad uciekinierów (i kryjówki) nie natrafi³a.

Rodzinie Lacherów stworzono zapewne znoœne i bezpieczne warunki egzys-
tencji, jak na ówczesn¹ koniecznoœæ i mo¿liwoœci, a m³odzi mo¿e nawet snuli
optymistyczne plany na przysz³oœæ. Po kilku dniach, po przekazaniu przez La-
cherów ró¿nych kosztownoœci w rêce zakochanego Ukraiñca, z domu zniknêli
rodzice Fanki. Zaniepokojony tym faktem ich syn natarczywie dopytywa³ siê o
ich los. Wtenczas Ukrainiec, w obecnoœci Fanki, uderzy³ go najpierw siekier¹ w
szyjê a nastêpnie zadawa³ ciosy na oœlep. Zszokowana Fanka wybieg³a z domu
i przedosta³a siê do pobliskiego klasztoru Studytek. Mimo, ¿e przez parê godzin
nie mogli siê z ni¹ porozumieæ, zosta³a przyjêta.

(Emilia S³onecka)
*****

[Niemcy zaczêli likwidowaæ getto
22 maja a zakoñczyli 28 czerwca 1943 r. - dop. J.W.]
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Kiedy odzyska³a zmys³y i powróci³a do zdrowia, postanowi³a pozostaæ w
nim na zawsze, jako zakonnica. Jedynie kilkakrotnie wyje¿d¿a³a do Polski, od-
wiedzaj¹c m.in. ks. Piotra Stanoszka. (Lusia Raubvogel)

*****
(...) Pewnego dnia przyjechaliœmy w pobli¿e jakieœ wioski, bo linie telefo-

niczne by³y poprzerywane i trzeba by³o je naprawiaæ. Po pracy nie zawsze mo-
gliœmy wróciæ na noc do domu i musieliœmy spaæ u gospodarzy wyznaczonych
przez so³tysa, czêsto ukraiñskiego. Niektórzy so³tysi mówili otwarcie, ¿e Ukra-
iñcy nas zg³adz¹. Wprawdzie mia³em opaskê „Telegrafenbaum Abteilung”, ale
nie chroni³a mnie przed œmierci¹. W obawie o ¿ycie powiadomiliœmy naszego
majstra, który w takim wypadku przekazywa³ ostrze¿enie so³tysowi - jeœli ktoœ z
nas zginie, to wioska bêdzie zdziesi¹tkowana.

Bêd¹c na s³upie z pomocnikiem Janem Kunickim us³yszeliœmy dwa strza³y,
po których Janek na-
tychmiast z³apa³ siê za
twarz. W szoku nie
móg³ poruszaæ nogami
by zejœæ na ziemiê. O-
kaza³o siê, ¿e kula tra-
fi³a w izolator, a jego
czêœæ uderzy³a Janka w
twarz. Ja zaraz zamel-
dowa³em Niemcowi o
wydarzeniu. Przybieg³
so³tys i zacz¹³ mówiæ o
sowieckiej partyzantce,
która strzela³a z poblis-
kiego lasu. Wszed³em
ponownie na s³up by
skoñczyæ pracê. Za
chwilê przyjecha³ sa-
mochód z dwudzies-
toma Niemcami, którzy
rozproszyli siê w odle-
g³oœci ok. 100 m od nas
i pozwolili na dokoñ-
czenie ³¹czenia prze-
wodów.

Innym razem miej-
scem naszej pracy by³
Firlejów, ³adne mias-
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Ryc. 28. Czêœæ zespo³u muzycznego z przemyœlañskiej
dziesiêciolatki (r. 1941). Na akordeonie gra Leopold
Kleinman, po lewej Adolf Kleinman, zamordowany

(1944 r.) przez UPA w lesie hanaczowskim. Pozosta³e
osoby nie s¹ znane. Fotografiê przekaza³ p. Piotr

Wójtowicz.



teczko z polsko-ukraiñsk¹ ludnoœci¹.
Zostaliœmy tam skierowani do usuniêcia
przerwy telefonicznej. Ostatni¹ noc
przespa³em w polskiej rodzinie. 23
kwietnia 1943 by³em na s³upie znajdu-
j¹cym siê przy ostatnich domach w Fir-
lejowie i zobaczy³em po¿ar w pobliskim
budynku a dym dochodzi³ a¿ do mnie.
Zsun¹³em siê wiêc ze s³upa na ziemiê.
Przed pal¹cym siê domem zgromadzili
siê ludzie i nikt nie ratowa³ p³on¹cego
budynku. Nagle z domu wyszed³ staru-
szek i zatrzyma³ siê na ulicy. Kilku m³o-
dych mê¿czyzn z ukraiñskim policjan-
tem z³apa³o go i brutalnie wrzuci³o z po-
wrotem do ognia. Coœ potwornego. Ko³o
mnie przechodzi³y kobiety rozmawiaj¹c
po ukraiñsku, wiêc spyta³em je, kim by³
ten staruszek. Jedna odpowiedzia³a mi,
¿e to by³ przeklêty Polak. (...)

Dzia³ania wojenne lat 1939 i 1941 nie przynios³y szkód koœcio³owi prze-
myœlañskiemu. Wskutek mordów banderowskich, które rozpoczê³y siê w r. 1943,
a apogeum osi¹gnê³y w roku nastêpnym, polska ludnoœæ parafii Przemyœlany
zaczê³a masowo uciekaæ na zachód, g³ównie do Rakszawy k. £añcuta. Z po-
wodu braku wiernych i dla zapewnienia bezpieczeñstwa jednego z wikarych, ks.
Piotra Stanoszka wys³ano do Lwowa. Plebania przemyœlañska zosta³a uforty-
fikowana, by daæ odpór w razie napadu. W czasie przesuwania siê przez Prze-
myœlany frontu niemiecko-sowieckiego, 26 VII 1944 granat uderzy³ w wie¿ê
koœcieln¹.

(Z listów
Józefa Zdrza³ki do p. W³adys³awy Po-
lakiewicz; w zbiorze autora)

[30, str.219]
*****

*****

Kiedy przyszed³ czas na represje OUN-UPA i noce czerwieni³y siê od ³un po-
¿arów w s¹siednich miejscowoœciach, umocniono dom przy m³ynie. Budynek
mia³ jakieœ za³o¿enia obronne (konieczne na Kresach) lub przystosowano go
swego czasu do takiego charakteru, bo mur by³ bardzo gruby (ok. 1m). Okna
przed zmrokiem zas³aniano grubymi deskami (na kilkanaœcie centymetrów) i na
nie k³adziono ¿elazne sztaby, a ganek os³oniêto blach¹ pancern¹. Na piêtrze w
suficie wyciêto otwór na strych i ustawiono w pobli¿u drabinê. Na strychu by³o
naczynie z rozpuszczonym wodorotlenkiem sodu, s³u¿¹cym do polewania
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Ryc. 29. Siko Lacher z Przemyœlan
zwabiony do Uniowa przez

Ukraiñca, który póŸniej zamordowa³
jego rodziców, a S. Lachera

poæwiartowa³ siekier¹. Zdjêcie
udostêpni³a p. Wanda Laszczyk.



napastników.
W tych dniach tragicznych dla Polaków, u babci nocowa³o coraz wiêcej

osób, spali wszêdzie, na s³omie w kuchni, na materacach. Pogorzelcy i ucieki-
nierzy ze spacyfikowanych wsi, s¹siedzi. Babcia karmi³a, pociesza³a i trzyma³a
³ad wœród tego nieszczêœcia. Do naszego domu podrzucono kilka listów z
pogró¿kami, aby siê wynieœæ z Przemyœlan z ca³¹ rodzin¹. Listy by³y podpisane:
Lisowyj OUN.

Rankiem jednego dnia p. Hübsch wzi¹³ mnie ze sob¹, niby na spacer, i
poszliœmy do ...kostnicy, gdzie le¿eli m³odzi Polacy zak³óci no¿ami przez ukra-
iñskich s¹siadów. By³o ich wtedy siedmiu. To smutne wspomnienie, ale takie
by³o dzieciñstwo na Kresach, dla nas urodzonych tu¿ przed wojn¹.

Do nas, to znaczy do Przemyœlan, dociera³y wiadomoœci o bestialskich mor-
dach dokonywanych na Polakach w Majdanie Lipowieckim, w Lipowcach, U-
niowie, i w wielu innych miejscowoœciach. Chroni³y siê w naszym mieœcie ca³e
rodziny i pojedyncze osoby, którym uda³o siê uciec przed okrucieñstwem u-
kraiñskich barbarzyñców. Miêdzy uciekinierami z Majdanu Lipowieckiego by-
³a u nas m³oda i ³adna dziewczyna o imieniu Kasia. Z rodzinnej wsi uciek³a
przed œmierci¹, a ta znalaz³a j¹ w Przemyœlanach, w drugi dzieñ Zielonych
Œwi¹t 1944 r. Zabi³ j¹ od³amek sowieckiej bomby.

W listopadzie 1943 r. poszli do Uniowa dwaj bracia D¿awa³a - Kazimierz
i Józef, mieszkañcy Przemyœlan, aby kupiæ ¿ywnoœæ, która dla nich mia³a byæ
przygotowana przez ukraiñskiego gospodarza. Z wyprawy nie powróci³ Kazi-
mierz, który zosta³ wci¹gniêty w pu³apkê i zgin¹³.

Za czasów okupacji niemieckiej, gdy w Przemyœlanach powsta³o nadleœ-
nictwo (Oberfersterei) i mieœci³o siê w opuszczonym domu p. Jaremów, do czyn-
nej s³u¿by leœnej powo³ano przedwojennych leœniczych. Mojemu ojcu przypa-
d³a leœniczówka przy ul. Leœnej 4. Budynek by³ ostatnim zabudowaniem na tej
stromej, ci¹gn¹cej siê w stronê lasu uliczce, oddalonej dosyæ od innych za-
budowañ ludzkich. Od lasu zwanego Brzezin¹ oddziela³ go tylko kawa³ na-
szego pola. Dom by³ na bardzo wysokiej podmurówce, do drzwi wejœciowych
prowadzi³y schody. Okna by³y równie¿ bardzo wysoko, tak ¿e stoj¹c pod oknem,
nie mo¿na by³o w nie zagl¹daæ.

Pewnej nocy (chyba pod koniec lutego 1944 r.), Dobrze po pó³nocy, wyr-
wa³o nas ze snu bardzo mocne walenie do drzwi wejœciowych. By³y one nad-
zwyczaj mocne, jak to na leœniczówce, chyba dêbowe i od wewn¹trz zaryglo-
wane. Nie by³o to pukanie, ale mocne walenie, tak jakby kolb¹ karabinu lub
¿elaznym narzêdziem. Ja pierwsza wyskoczy³am z ³ó¿ka i wpad³am do œpi¹cej

(Anna
Pêkalska-Oœwiêcimska)

*****

(Mieczys³aw Twardochleb)
*****

(Stefan Janiszewski)
*****
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w kuchni Rózi, która ju¿
kuca³a na pod³odze, trzê-
s¹c siê z przera¿enia.
Trzês³yœmy siê obie, zda-
j¹c sobie sprawê z tego, co
nas mo¿e za chwilê spot-
kaæ. Moja biedna prze-
straszona mama w nocnej
koszulinie sta³a w sieni,
miêdzy kuchni¹ i poko-
jami, i dramatycznym
gestem rêki nak³ania³a
mnie, ¿ebym wysz³a z
kuchni. Wszystko to od-
bywa³o siê w ca³kowitym
milczeniu z naszej strony,
jak i ze dworu. Tamci tylko
walili, a przy tym nie pa-
d³o ani jedno s³owo - ani
po rusku ani po polsku.

Walenie w drzwi trwa-
³o mo¿e pó³ godziny. Ja nie
pos³ucha³am matki i sie-
dzia³am w kuchni na
pod³odze przytulaj¹c Ró-
ziê. Ojciec mój, jak siê
potem okaza³o, by³ ca³y
mokry ze strachu i ten
strach tak go sparali¿o-
wa³, ¿e nie by³ w stanie
zejœæ z ³ó¿ka. Po oko³o
dwóch godzinach na migi

z Rózi¹ zdecydowa³yœmy siê zagl¹dn¹æ z ukosa firanki w kuchennym oknie na
zewn¹trz. I co zobaczy³yœmy? Pod murem, oparci o niego - na prawo od okna -
jeden obok drugiego, stali mê¿czyŸni. Zobaczyliœmy ich czapki i zarysy postaci.
Na pewno s¹dzili, ¿e ktoœ z nas, po jakimœ czasie, otworzy drzwi i wyjrzy na
dwór. Wtedy oni wtargn¹ do œrodka. Do rana nie ruszy³yœmy siê z pod³ogi. Gdy
by³o ju¿ ca³kiem jasno, ojciec i my wyszliœmy na dwór. Na œwie¿ym œniegu od
naszego domu wprost do lasu prowadzi³o szereg œladów ludzkich butów.

Byliœmy przekonani, ¿e nocne najœcie dokonali ukraiñscy bandyci, by zabiæ
¿yj¹cego œwiadka ich mordów. Otó¿ parê miesiêcy wczeœniej, do domu stoj¹-
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Ryc. 30. Dwaj ¿o³nierze AK z Przemyœlan: Julian
Chudy (z lewej) i Edward Hibsz. Obaj nie doczekali
koñca wojny - zginêli z r¹k niemieckich okupantów.

Fotografiê udostêpni³a p. Helena Drwalowa.



cego obok kaplicy w Krosienku, a zamieszka³ej przez polsk¹ rodzinê Jaku-
bowskich, noc¹ wdarli siê banderowcy i zaczêli rzeŸ. Zamordowani zostali ro-
dzice Rózi, Barbara i Filip oraz starsza siostra - Katarzyna. Rozalce (ur.
3.02.1908 r.), kalece chorej na skoliozê krêgos³upa, uda³o siê w tym zamie-
szaniu uciec z mieszkania. Biegn¹c w nocy przez las, dotar³a do nas na leœni-
czówkê, w straszliwym szoku, bez przerwy szlochaj¹c i lamentuj¹c po stracie
swoich najbli¿szych.

Wœród zabitych w czasie drugiego napadu banderowców na Hanaczów
zgin¹³ mój brat Adolf Kleinmann, mieszkaniec Przemyœlan. On wtenczas cho-
rowa³ i mia³ zostaæ w bunkrze, znajduj¹cym siê w lesie s¹siaduj¹cym z Hana-
czowem, czekaj¹c na zakoñczenie walk. Ale jednak opuœci³ kryjówkê i wyszed³
na powierzchniê, bo chcia³ walczyæ. Daleko nie uszed³. Otaczaj¹cy wioskê ban-
dyci UPA z³apali go i zadali 11 ciosów no¿em, ciosów œmiertelnych. Kiedy by-
³em w Izraelu, spotka³em dawn¹ kole¿ankê Altszylerównê z domu, która mi
powiedzia³a:

- Poldziu, ja to widzia³am. Ja by³am w pobli¿u i widzia³am jego œmieræ.
Zar¿nêli go no¿em jak œwiniê, jak psa, a rêkojeœæ no¿a le¿a³a od³amana, a os-
trze tkwi³o w pêpku.

Zgin¹³ potwornie na kilkadziesi¹t dni przed zakoñczeniem wojny.

Wujek mój, lekarz Stefan Kaczor, by³ bardzo znany przez wszystkich miesz-
kañców Przemyœlan. Przyjmowa³ ka¿de zadania: od porodów, przez powa¿ne
operacje a¿ po leczenie zêbów. Nagle okaza³o siê, ¿e on - cz³owiek ratuj¹cy za-
równo Polaków jak i Ukraiñców, zosta³ skazany na œmieræ przez nacjonalistów
ukraiñskich. Tego cz³owieka, który móg³ byæ przecie¿ u¿yteczny, postanowiono
zabiæ. Pocz¹tkowo te wieœci traktowano jako nieporozumienie. Miejscowi
Ukraiñcy mówili, ¿e t¹ sprawê za³atwi¹. Wyrok mia³ zostaæ anulowany. Po
pewnym czasie przyszed³ „drugi wyrok”. Wkrótce podczas jednego z napadów
nacjonaliœci ukraiñscy dokonali próby wdarcia siê do willi pañstwa Kaczorów.
Tego rodzina ju¿ psychicznie nie wytrzyma³a i wyjecha³a z Przemyœlan do
Przemyœla.

By³ lekarzem równie¿ w okresie przedwojennym. Przyje¿d¿a³y do niego
dziesi¹tki Ukraiñców na furmankach, a gdy ju¿ przyje¿d¿ali to brali ze sob¹
ca³e rodziny. On nie bra³ od nich ¿adnego wynagrodzenia. Czasami tylko coœ do
jedzenia, dla rodziny, jakiœ drób, jakieœ mas³o. By³ osob¹ powszechnie lubian¹.
Niektórzy Ukraiñcy uwa¿ali go za swojego opiekuna i wydanie na niego wyroku
œmierci, to by³a sprawa, która nie mieœci³a siê w ¿adnych kategoriach. To by³ tak
zapiek³y szowinizm, ¿e nie wa¿ne by³o, kto i co robi³ dla nich. Wa¿ne, ¿e by³ Po-
lakiem. Nie istotne by³o czy on przynosi jak¹œ pomoc, czy jest potrzebny. Ba, z

(Helena Drwalowa)
*****

(Leopold
Koz³owski)

*****
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tego co pamiêtam, to kilkakrotnie by³ przywo¿ony przez nacjonalistów ukra-
iñskich do ich oddzia³u, który znajdowa³ siê pod Przemyœlanami, ¿eby ratowa³
rannych. Oni wiêc go znali - namacalnie, czyli by³ osob¹, do której mieli jakieœ
zaufanie.

Niemcy nie zabijali Polaków takim krwio¿erczym sposobem - w moim prze-
konaniu - jak robi³a to UPA, czyli r¿niêcia dla samej przyjemnoœci, niewa¿ne
czy by³a to kobieta lub dziecko. Bandy UPA by³y na tyle nie zaprawione w
równej walce, ¿e pryska³y przy ka¿dej formalnej obronie. Tam, gdzie siê two-
rzy³y nasze oddzia³y w postaci plutonów czy kompanii, to nie wytrzymywali
natê¿enia walki, ustêpowali pola - ginêli. Wy¿ywali siê natomiast na bezbronnej
ludnoœci. Dzisiaj na Ukrainie oczywiœcie ró¿nie siê o tym mówi.

Do Przemyœlan
bez przerwy ze wszystkich stron

powiatu p³ynie fala uciekinierów
Polaków. Uciekaj¹ bez maj¹tku z
tobo³kami na plecach. (...) Ludnoœæ
Przemyœlan chêtnie udziela goœciny. S¹
domy, gdzie mieszka w jednej izbie po
10-15 osób. (...) Zasoby finansowe
Polskiego Komitetu Opiekuñczego i
miejscowego spo³eczeñstwa s¹ ju¿ na
wyczerpaniu. (...) Ch³opi ¿al¹ siê, i¿
Polska wielka o nich zapomnia³a.
Niemcy zachowuj¹ siê w sprawach
mordów Polaków przez Ukraiñców
obojêtnie.

(...) Uciek³o z Przemyœlan 80-90%
inteligencji i 70-80% mieszczan i ro-
botników. Wszelkie wysi³ki w kierunku
powstrzymania tej paniki na razie nie
odnosz¹ skutku. (...) Ludnoœæ polska
znajduje siê jeszcze w tej chwili

w trzech oœrodkach, a to w Przemyœlanach, Dunajowie
i Œwirzu. Ze wszystkich innych uciek³a lub zosta³a wymordowana. W powiecie
ogó³em zginê³o oko³o 1000 osób.

(...) W Przemyœlanach pozostaje w tej chwili nie
wiêcej nad 100-150 Polaków.

(Andrzej
Krzanowski)

*****
[06.04.1944 r. - dop.

J.W.]

[17, str. 196]
*****

[12.05.
1944 r. - dop. J.W.]

[17, str. 211]
*****

[02.06.1944 r. - dop. J.W.]
[17, str. 211]
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Ryc. 31. Jan Chudy z Przemyœlan
rozstrzelany przez Niemców we

Lwowie. Zdjêcie przekaza³ p. Zofia
Ostrowska.



Czerwiec 1944 r. Ukraiñscy nacjonaliœci wraz z policj¹ ukraiñsk¹ podjêli
akcjê oskar¿ania Polaków o przynale¿noœæ do AK i posiadanie broni. W wyniku
tych oskar¿eñ Niemcy przeprowadzili wiele rewizji w polskich domach. Aresz-
towali dwóch Polaków, u których znaleziono broñ. Kilkunastu Polaków zdo³a³o
zbiec.

Kilku Polaków, cz³onków Polskiego Komitetu Opiekuñczengo, otrzyma³o
od UPA wyroki œmierci. Ukraiñskie dzia³ania zmierza³y do zmuszenia wszyst-
kich Polaków do opuszczenia Przemyœlan. To siê uda³o. Wiêkszoœæ Polaków
opuœci³a miasto.

Sylwester Peszko, mój ojciec,wybudowa³ dom w Przemyœlanach na ul. Za-
lipskiej, który by³ ostatnim na tej ulicy. Z Poluchowa Ma³ego przeprowa-
dziliœmy siê do niego w roku 1937.

W czasie palenia ¿ydowskiej bo¿nicy (1941 r.) widzia³em dwóch Ukraiñców
z Przemyœlan, o znanych mi nazwiskach, jak wrzucali ¯yda do p³on¹cej sy-
nagogi. Krzyk pal¹cego siê ¯yda by³ straszny i pamiêtam go do dzisiaj.

Ju¿ na pocz¹tku stycznia 1944 r. do naszego domu przyby³o ponad 20 osób,
w tym trzynaœcioro dzieci, zagro¿onych utrat¹ ¿ycia, g³ównie z Poluchowa
Ma³ego. Na szczêœcie, przywieŸli ze sob¹ ¿ywnoœæ, bo z wykarmieniem tak

[31, str. 25]
*****
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Ryc. 32. Macewa (nagrobek) w Przemyœlanach (las „Brzezinka”), w miejscu
rozstrzelania miejscowych ¯ydów w dniu 05.11.1941 r. Fotografiê udostêpni³

p. Lopold Koz³owski.



licznej rzeszy uciekinierów by³by k³opot. Na dodatek w naszym domu by³y tylko
dwie kuchnie opalane drewnem, ale z tego powodu nie by³o niesnasek jakoœ
wszystkie gospodynie mog³y przygotowaæ skromne po¿ywienie dla swoich
rodzin.

Podczas napadów bojówek UPA na polskie zabudowania znajduj¹ce siê w
okolicznych wioskach, nasi s¹siedzi powiesili na drzewie ¿elastwa, chyba by³ to
kawa³ek szyny kolejowej, który mia³ s³u¿yæ do ewentualnego alarmowania
innych mieszkañców o dokonanym napadzie.

Gdy istnia³a groŸba napadu nacjonalistów ukraiñskich, uda³o mi siê zdobyæ
strzelbê, zaœ ojciec dosta³ nieu¿ywane ³uski. Wkrótce nape³niliœmy je prochem,
ze znalezionych naboi w folwarku (by³a tam jednostka radziecka) a zamiast
œrutu zastosowaliœmy ciête gwoŸdzie. Ponadto do obrony mieliœmy kilka
granatów.

W czerwcu tego roku na drzwiach domu znaleŸliœmy przyczepion¹ kartkê z
pogró¿kami. Poniewa¿ nasz dom sta³ na uboczu, ojciec obawia³ siê napadu i
zadecydowa³ o opuszczeniu miasta. Na pocz¹tku lipca wyjechaliœmy do Kra-
kowa.

PóŸniej dowiedzia³em siê o œmierci syna naszego s¹siada, szkolnego kolegi,
Stanis³awa Mikluszki, który bêd¹c w przemyœlañskim Istrebitielnym Batalionie,
zosta³ zastrzelony we wrzeœniu 1944 r. podczas akcji tego oddzia³u z bandytami
upowskimi. (Jerzy Peszko)
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Ryc. 33. Adam Rotfeld (trzeci ch³opak z lewej, zaznaczony kó³kiem) w uniowskim
sierociñcu, lato 1943 r. Reprodukcja z czasopisma .POLITYKA



By³o to póŸn¹ jesieni¹, najprawdopodobniej w pocz¹tkach grudnia 1941 r.
W³adze zakonu studytów - jest to greckokatolicki od³am zakonu bazylianów,
którego adwokatem mój ojciec by³ przed wojn¹, zaproponowa³y, aby dla rato-
wania ¿ycia przewieŸæ dzieci w wieku szkolnym z naszej rodziny do klasztoru w
Uniowie. Jest to podkarpacka wioska po³o¿ona w piêknej okolicy, w odleg³oœci
7 km od Przemyœlan. Kilku ch³opców, starszych ode mnie, wys³ano wiêc do U-
niowa, z którego wrócili po tygodniu. Myœlê dziœ, ¿e dzieciom z zamo¿nej ro-
dziny by³o trudno pogodziæ siê z surowymi warunkami ¿ycia klasztornego.
Mnich, który przywióz³ ch³opców, przed po¿egnaniem, stoj¹c ju¿ w drzwiach,
zwróci³ siê do mego ojca z pytaniem:

- Panie doktorze, a mo¿e Pan odda³by swego syna pod nasz¹ opiekê.
Mia³em wtedy 3 i pó³ roku. Zorientowa³em siê, ¿e wszyscy patrz¹ na mnie

wyczekuj¹co. Wsta³em. Nagle ca³a rodzina w pop³ochu zaczê³a mnie ubieraæ,
œciskaæ, ca³owaæ. Wyprowadzili mnie na podwórze, gdzie czeka³ zaprzê¿ony
wóz. By³ to ostatni moment, kiedy widzia³em swoich rodziców.

Ich dalsze losy by³y równie tragiczne jak milionów niewinnych ludzi, którzy
ginêli w tamtych czasach z rêki Niemców i Ukraiñców. Wkrótce po moim wy-
jeŸdzie do Uniowa, w Przemyœlanach utworzono getto, do którego zwo¿ono lu-
dzi z ca³ej okolicy. Wed³ug informacji, które dotar³y do mnie po wielu latach,
dalszy rozwój wypadków by³ nastêpuj¹cy. Mój ojciec stosunkowo wczeœnie
straci³ z³udzenia, zorientowa³ siê, ¿e los mieszkañców getta jest przes¹dzony, i
podj¹³ decyzjê, aby uciekaæ do lasu. Zaproponowa³ innym to samo - 150 rodzin
z Przemyœlan i okolicy podjê³o próbê prze¿ycia w ziemiankach, w lesie.
¯ywnoœæ kupowano od ch³opów.

Zim¹ 1942 r., w czasie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, dyrektor jednej z wiejskich
szkó³ zaproponowa³, aby moi rodzice na pewien czas zostali u niego w stodole.
Ktoœ zauwa¿y³, ¿e nauczyciel nosi do stodo³y jedzenie. Doniós³ o tym ukra-
iñskiej policji, która rodziców aresztowa³a i przewioz³a do Przemyœlan. Tam
zostali straceni. (A.D. Rotfeld)

*****
Micha³ B³aszków

Tam w Przemyœlanach, obok koœcio³a,
Wiatr tak ¿a³oœnie mod³y roznosi,
Na szczycie wie¿y g³osem zawo³a³,
- O litoœæ bosk¹ dla wiernych prosi.

W 50. rocznicê pomordowanym Polakom,
parafianom Przemyœlan

Tam w Przemyœlanach
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Tam w Przemyœlanach, nasz dziad pozosta³
I nasza babcia te¿ tam zosta³a.
I wiatr ten, co nas po twarzy ch³osta³,
Kiedy wraca³aœ z ojcem z koœcio³a.

Tam na cmentarzu, na ojców grobie,
Napis utrwala zmursza³e wieki,
Pamiêæ zapisaæ ka¿e po sobie...
W sp³akane zajrzeæ zmar³ych powieki.

Tam na cmentarzu, nad mogi³ê zbrodni,
Niech zawsze p³on¹ œwiece i znicze,
- Niech zawsze uk³on robi¹ przechodnie,
Z sercem wpatrzonym w martwe oblicze.

Tam na cmentarzu jest te¿ kaplica,
W której to kap³an Bo¿e s³owo g³osi...
Tam wiernych blade jaœniej¹ lica.
Tam siê odradza Bo¿e pok³osie!

Tam Chrystus ¿yje, d³onie wyci¹ga
I g³adzi grzechy - cierpienie œwiata!
Tam œwiat zakuty w martwe pos¹gi,
Z obliczem ¿alu, zbrodni i kata.

Tam na cmentarzu w wielkiej zadumie,
Bóg mod³ów ludu wiernego s³ucha.
Tam roœnie wiara w trwa³ym ju¿ t³umie.
- Serca napawa Bo¿a otucha.

Tam w dzieñ Zadusznych, dziadunio kruchy,
Skulony, klêczy nad mogi³ami.
Tam z biciem serca, z g³osem otuchy,
Z p³aczem nad grobem, jesteœ z Wami.
Okrutna zbrodnia krwi¹ zapisana,
- Tam w Przemyœlanach!

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - dziewiêæ osób
1. Budziñski Kazimierz   10.1944, lat 24, zabity w Krosienku
2. D¿awa³a Kazimierz 11.1943, lat 25, gajowy
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3. Kirschner Josef 07.1941, lat bd, ¯yd, oblany benzyn¹
4. Kleinman Adolf 10.04.1944, lat 22, ¯yd  zabity w Hanaczowie
5. Lacher 25.06.1943, lat bd, ¯yd, zabity w Uniowie
6. Lacher 25.06.1943, lat bd, ¯ydówka, zabita w Uniowie
7. Lacher Siko 25.06.1943, lat ok. 25, ¯yd, zabity w Uniowie
8. Mikluszka Stanis³aw, 09.1944, lat 16, zabity w zasadzce
9. Wêgrzynowski 15.10.1942, lat bd, porwany z domu, zagin¹³

Wspomnienia mieszkañców w zbiorach autora. K. Kohn -
(¯ydowski Instytut Historyczny), wspomnieniaA.D.

Rotfelda (POLITYKAnr 7).

- wieœ liczy³a 296 zagród i 1722 mieszkañców, w tym 1322
Ukraiñców, 342 Polaków i 58 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 342,
a mieszkañców do 1981. W r. 1940 na Syberiê zosta³o deportowanych przynaj-
mniej14 osób.

(Eugeniusz Zab³ocki)
*****

[Zbiór dokumentów pt.
. Kijów 2006]

:
1. Szul Anna 17.09.1944, lat ok. 35
2. Szul 17.09.1944, lat 12, córka Anny Szul
3. Wojtanowska Paulina 20.06.1944, lat 72

Wspomnienia mieszkañca Borszowa, rêkopis w zbiorach autora. Re-
lacje Tadeusza Zaj¹ca [32, str. 36].

- wieœ liczy³a 36 zagród i 222 mieszkañców, w tym 157 Ukraiñ-
ców, 45 Polaków i 20 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 56 a miesz-
kañców do 230 osób.

c) Ÿród³a:

5.2. Borszów

a) okolicznoœci napadów i terroru

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - trzy osoby

c) Ÿród³a:

5.3. Brykoñ

a) okolicznoœci napadów i terroru

Protokó³
zeznania œwiadka nr 2482

20.06.1944 r. banda nacjonalistów ukraiñskich z Borszowa porwa³a i za-
mordowa³a moj¹ babciê, matkê mojego ojca, Pawlinê Wojtanowsk¹ (z domu
¯erucha, 1°- Zab³ocka), ur. 1872 r. w Plenikowie, pow. Przemyœlany. Nie jest
znane miejsce jej zamordowania ani pochówku.

W dniu 17.09.1944 r. banderowcy zabili w Borszowie radn¹ rady wiejskiej o
nazwisku Anna Szul i jej dwunastoletni¹ córkê. Bez
prawa do rehabilitacji

Mój wujek, Ferdynand Machner, pojecha³ z Poluchowa Ma³ego do Bry-

- 63 -



konia w dniu 09.02.1944 r., gdzie mia³ dom. Prawdopodobnie ktoœ uprzedzi³ go
o mo¿liwym napadzie, gdy¿ schowa³ siê do kryjówki znajduj¹cej siê pod
pod³og¹ kuchni. Wejœcie do niej by³o pod blach¹ ochraniaj¹c¹ pod³ogê przed
iskrami z popielnika. Jednak jego przybycie musia³o byæ obserwowane, gdy¿
przybyli upowcy byli pewni o jego pobycie. Skrytkê wskaza³a im ukraiñska
gospodyni. Bandyci wujka uprowadzili do lasu i œlad po nim zagin¹³. Ponoæ po
drodze zastrzelili kobietê (Ukrainkê), która rozpozna³a wujka. Nikt z rodziny
nie odwa¿y³ siê go szukaæ.

Po wkroczeniu Niemców dobre wspó³¿ycie mieszkañców zaczê³o siê syste-
matycznie psuæ. So³tysem zosta³ m³ody Ukrainiec z Jaktorowa, Dani³o Dow-
becki, który wczeœniej o¿eni³ siê z dziewczyn¹ mieszkaj¹c¹ na przysió³ku Ja-
sewa. Jego ¿ona by³a na pó³-Polk¹, bo jej matka by³a Polk¹. Zawsze stara³ siê
dzia³aæ na niekorzyœæ gospodarzom polskim. Aby przypodobaæ siê Niemcom,
doœæ wczeœnie wyznacza³ ludzi na przymusowe roboty do Rzeszy, szczególnie
Polaków. By³ bardzo aktywny w œci¹ganiu kontyngentów zbo¿a, mleka, zie-
mniaków i miêsa, a zabór jedynej krowy w gospodarstwie za marne grosze nie
nale¿a³ do wyj¹tków.

(Jerzy Peszko)

:
1. Ferdynand Machner, 10.02.1944, lat 39, porwany z domu i uprowadzony

Wspomnienie J. Peszko w zbiorach autora

- wieœ liczy³a 53 zagrody i 337 mieszkañców, w tym 167
Polaków, 165 Ukraiñców i piêciu ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do
74, a mieszkañców do 447 osób.

Nie jest znany napad ukraiñskich nacjonalistów na polskie zagrody w tej
miejscowoœci, a jedynie pojedyñcze pojmania Polaków i ich zabicie.

- dwie osoby
1. Ostaszewski 04.1944, lat bd
2. Ryszytnyk Micha³, 04.1944, lat bd

Wspomnienia Micha³a Gogosza spisa³ J.W.

- gromada nie zosta³a oddzielona jako samodzielna wieœ, wiêc
liczba zagród i mieszkañców by³a liczona razem z miastem Przemyœlany.

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - jedna osoba

c) Ÿród³a:

5.4. Czupernosów

a) okolicznoœci napadów i terroru

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich

c) Ÿród³a:

5.3. D¹browa

a) okolicznoœci napadów i terroru
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Ja równie¿ zosta³em wyznaczony do wyjazdu do Niemiec, ale jakoœ przed
tym obroni³em siê w przemyœlañskim urzêdzie (Arbeitsamt). Poniewa¿ by³em
¿onaty, mia³em ma³e dziecko i niedu¿e gospodarstwo rolne, wyjazd zamieniono
mi na pracê w miejscowym kamienio³omie przez pó³tora roku. Praca ta nie by³a
lekka. Rêcznie wierciliœmy w skale otwory strza³owe, a póŸniej wydobyty ma-
teria³ kruszyliœmy m³otami na grys. T³uczeñ wywo¿ono na szosê Lwów-Tar-
nopol, gdzie by³ u¿ywany do poprawy drogi. Natomiast mój ojciec, Bazyli Bur-
ban, zosta³ przez Niemców aresztowany i uwiêziony w z³oczowskim wiêzieniu.
W czerwcu (lub lipcu) 1942 r. w tym wiêzieniu panowa³a epidemia tyfusu i za-
trzymani masowo umierali, ojciec równie¿ umar³ (mia³ 52 lata). Pochówek ich
by³ przy wiêzieniu, na terenie parku. Zmar³ych zawijali w przeœcierad³o i tak
grzebali. Do tego aresztowania przy³o¿y³ siê ksi¹dz greckokatolicki z Lipo-
wiec, który przyby³ do tej miejscowoœci na pocz¹tku 1942 r. Jego nazwiska ju¿
nie pamiêtam. On wspólnie z wymienionym so³tysem ukraiñskim, Dowbeckim,
jest odpowiedzialny za œmieræ mojego ojca, bo by³ im nie na rêkê.

Gdy nadszed³ rok 1944, to niebezpieczne by³y nie tylko noce, ale i dnie.
Zaczê³y grasowaæ bandy UPA, a wiele osób przepada³o bez wieœci. Z D¹browy
ukraiñscy bandyci uprowadzili mojego szwagra, ch³opca siedemnastoletniego
Henryka Zaj¹ca (ur. 1927 r. syna Filipa i Teofili). By³o to dwa, trzy dni po pier-
wszym napadzie band ukraiñskich na Majdan Lipowiecki, po którym nazajutrz
prawie wszyscy Polacy uciekli z dobytkiem do Przemyœlan. Jeœli ktoœ mia³ w³as-
ne konie i wóz, to zabra³ wiêcej, inni tylko tyle, ile wziêli na plecy i do rêki.
Szwagier by³ bardzo odwa¿ny. Powiedzia³ do swojej matki, ¿e pójdzie do D¹-
browy, gdzie ponoæ siê uspokoi³o, i przyprowadzi bodaj jedn¹ krowê. Matka mu
odradza³a, przekonuj¹c o wiêkszej wartoœci ¿ycia ni¿ krowy. Heniek spokojnie
to wys³ucha³ i niby przyj¹³ do wiadomoœci, ale pokrêci³ siê po ulicy i przed
po³udniem, w tajemnicy przed wszystkimi, poszed³ do wioski. Banderowcy za-
czaili siê w zabudowaniach na takich jak on i porwali go. Jak nam póŸniej do-
nieœli Ukraiñcy z przysió³ka Jasewo, poprowadzili go do Uniowa. Œlad po nim
zagin¹³.

W tym samym dniu, po po³udniu, zosta³ zatrzymany Wincenty Muncek i je-
szcze jeden mê¿czyzna (przyjezdny) o imieniu Kazimierz. Wszyscy zostali upro-
wadzeni do Uniowa i tam zapewne ich pomordowano. Nacjonaliœci ukraiñscy z
s¹siednich miejscowoœci rankiem napadli (chyba na pocz¹tku kwietnia) jedno-
czeœnie na domy Ignacego Nieckarza (lat 60) i Marii Kamys (lat 45), w których
ci mieszkañcy zostali w okrutny sposób zamordowani. Jak opowiada³ mi o tym
m¹¿ Marii, który cudem uciek³ spod no¿a banderowców, to w³osy je¿y³y mi siê
na g³owie. Nikt nie zna³ powodów takiego znêcania siê nad tymi ludŸmi. Niektó-
rzy wyje¿d¿ali z Przemyœlan, bo ka¿da wiadomoœæ o napadach i bestialskich
mordach wywo³ywa³a coraz wiêkszy niepokój wœród ludnoœci polskiej.

Bandyci z UPA mordowali równie¿ ludnoœæ ukraiñsk¹. Jednej nocy zabili U-
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krainkê (Cioñ, lat ok. 45) i jej dziewiêtnastoletni¹ córkê Hannê za to, ¿e zako-
cha³a siê w Polaku, Michale ¯ukrowskim (by³ ponoæ w polskiej partyzantce),
który to z Hani¹ czêsto siê spotyka³.

Gdy po klêsce stalingradzkiej Sowieci wypierali Niemców z zajêtych te-
renów, na ty³ach frontu Ukraiñcy wzmogli terror wobec Polaków, morduj¹c ich
i pal¹c ca³e wsie. D¹browa zosta³a przez Ukraiñców napadniêta z koñcem
stycznia 1944, a Polacy uprzedzeni wczeœniej, jak kto móg³ ratowa³ swoje ¿ycie,
uciekaj¹c do Przemyœlan. Ukraiñscy bandyci zajmowali po nich pozostawione
domy i gospodarstwa. Nie uda³o siê prze¿yæ pogromu kilku mieszkañcom D¹-
browy: Henrykowi Zaj¹cowi, Wincentemu Muckowi, Ignacemu Nieckarzowi
i Marii Kamysowej, zabitych podczas napadu. 14-letni H. Zaj¹c poszed³ do
Uniowa, gdzie mia³ kupiæ kozê i nie wróci³. PóŸniej zabili ¿onê Kamysa, by³a
pociêta no¿ami.Natomiast W. Mucka ukraiñscy bandyci skrêpowali sznurem
rêce, po³o¿yli go na ziemi i t³ukli kijami a¿ przesta³ siê ruszaæ. Gdy go znaleŸli
Polacy, to w buzi mia³ ziemiê.

W marcu Ukraiñcy napadli na wieœ D¹browa.

Dnia 04.04.1944 r. w D¹browie Ukraiñcy przyst¹pili do likwidacji mienia
polskiego. Spalono cztery gospodarstwa. Polacy spodziewaj¹c siê napadu o-
puœcili swe siedziby.

(Jan Burban)

(Bogdan Szymusik)
*****

(Informacja Delegatury Rz¹-
du -AAN, DR, sygn. 202/III/121, k. 255)

*****

[18, str. 195]

1. Cioñ Hanna 10.04.1944, lat 19, Ukrainka
2. Cioñ 10.04.1944, lat ok. 45, Ukrainka, m. Hanny Cioñ
3. Kamys Maria 06.04.1944, lat 45
4. Muncek Wincenty 03.04.1944, lat 50
5. Nieckarz Ignacy 06.04.1944, lat 60
6. NN Kazimierz 03.04.1944, lat bd
7. Zaj¹c Henryk 03.04.1944, lat 17

Wspomnienia by³ych mieszkañców w zbiorach autora. Relacja Ta-
deusza Zaj¹ca [33, str. 37].

- wieœ nale¿a³a do £ahodowa i liczy³a (1939 r.) 48 gospodarstw.
W r. 1940 NKWD deportowa³o72 osoby. Po wojnie ukraiñskim przesiedleñ-
com nakazano opuszczenie gospodarstw. Czêœæ rozebrano, a resztê spalono.

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 7 osób

c) Ÿród³a:

5.6. Jasna

a) okolicznoœci napadów i terroru
Kiedy wkroczyli Sowieci, pewnego wieczoru wpad³o do naszego domu kilku
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Ukraiñców uzbrojonych w karabiny i z czerwonymi opaskami na rêkawach.
Poœród nich poznaliœmy mieszkañców £ahodowa, z s¹siedniej wioski. Oœ-
wiadczyli, ¿e maj¹ przeprowadziæ rewizjê w poszukiwaniu broni. Nikt z nas
broni nie mia³ i takiej nie znaleŸli. Przegl¹dali wszystkie zakamarki, szafy i wa-
lizki. W tych ostatnich widzieli bi¿uteriê cioci i inne drogie przedmioty, które
ona przywioz³a ze sob¹. Niczego nie wziêli, ale kazali cioci opuœciæ dom nas-
têpnego dnia.

Nazajutrz wczesnym rankiem zaprzêgnêliœmy konie do drabiniastego wozu,
na którym usadowi³o siê dziewiêæ osób ze swoim dobytkiem, a ja mia³em ich
wieŸæ do Lwowa. Nie ujecha³em dalej jak kilometr, gdy na szosie ko³o Zaciem-
nego zatrzymali nas uzbrojeni Ukraiñcy, ci sami, którzy odwiedzili nas dom
poprzedniego wieczora. Kazali wszystkim zejœæ z wozu i zabraæ baga¿e, a mnie
wracaæ do domu. Nawróci³em wóz i skierowa³em siê w stronê Jasnej. Kiedy
odje¿d¿a³em, s³ysza³em wo³anie kuzyna Staszka (mia³ 19 lat):

- O rany boskie!
Dowiedzia³em siê póŸniej, ¿e nie chcia³ oddaæ zegarka, wiêc dosta³ kijem po

rêce. Wszystko im zrabowali, nawet Staszka rower. ¯onie kuzyna, który by³ na
froncie i mia³a ma³e dziecko w wózku, to ten wózek równie¿ zabrali. Wszyscy do
Lwowa szli pieszo. Tacy to byli bandyci z ukraiñskich s¹siadów.

*****
Odnoœnie zabójstwa ks. Kaczorowskiego przypomnia³o siê nam, mnie i ¿o-

nie, nastêpuj¹ce zdarzenie. By³o to chyba w po³owie lutego 1944 roku. Wczeœ-
nie rano do nabieraj¹cego ze studni wodê ojca, podszed³ Bojko Dymitr (przy-
by³y w czasie wojny Ukrainiec, który mieszka³ z wdow¹ i wspó³pracowa³ z prze-
myœlañsk¹ ¿andarmeri¹) i powiedzia³, ¿e w³aœnie wraca z Wo³kowa, gdzie by³ z
niemieckimi ¿andarmami, bowiem na plebanii zosta³ zabity ksi¹dz rzymsko-
katolicki. Ojciec (by³ so³tysem w Jasnej) przyj¹³ to z powag¹ i bez komentarza,
ale zwróci³ uwagê na zab³ocone po kolana nogawki Bojki, co nie zdarza³o siê
czêsto temu wspó³pracownikowi Kriminalpolizei.

Tego samego dnia, ale w godzinach popo³udniowych, moja matka posz³a do
Przemyœlan po jakieœ zakupy i wst¹pi³a do mieszkania siostrzenicy. Siostra
mamy, Anna Szych, która wysz³a za m¹¿ w Wo³kowie i mieszka³a niedaleko ple-
banii. U siostrzenicy zasta³a Annê, która opowiedzia³a jej o dokonanej w nocy
zbrodni.

- Ale ja o tym ju¿ wiem, bo przekaza³ nam Bojko, który rano by³ z ¿andar-
mami na plebanii - powiedzia³a mama, choæ by³a przestraszona ogromem tra-
gedii.

- Co ty Kasiu pleciesz? - obruszy³a siê ciotka na mamê. - Niemcy byli w Wo³-
kowie dopiero ko³o po³udnia. Jak to mog³o siê staæ, skoro od Jasnej do Wo³kowa
jest nie mniej ni¿ 16 km? Musia³ was ten Bojko ok³amaæ.

Kiedy po powrocie do domu matka rozmowê nam przekaza³a, nie mieliœmy
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w¹tpliwoœci, ¿e Bojko bra³ udzia³ w tej zbrodni.
*****

Na pierwszy dzieñ Wielkanocy, o zmroku, us³yszeliœmy jad¹ce wozy ma³o u-
czêszczan¹ drog¹ z Siworóg do Zaciemnego, oko³o 600 m od stacji. Kilku z nas,
kryj¹c siê za nasypem torów, zbli¿y³o siê do tej drogi i zobaczy³o szybko jad¹ce
wozy konne, na których siedzieli uzbrojeni ludzie, a ponad nimi stercza³y bag-
nety. Nie mieliœmy w¹tpliwoœci, ¿e jedzie banda, o której wiedzieliœmy, ¿e sta-
cjonuje we wsi Uniów, w klasztorze zwanym „Monastyrem”. Wozy skierowa³y
siê w stronê lasu, drog¹ do Hanaczowa. Po pó³nocy us³yszeliœmy strza³y, a nad
lasem ³uny po¿arów.

Nastêpnego dnia dwie osoby Micha³ Nieckarz i Maria Profeta, pochodz¹ce z
Hanaczowa - zaciekawione losem swych rodzin, postanowi³y udaæ siê do tej
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Ryc. 34. Plan wioski Jasna, ca³kowicie spalonej przez bojówki UPA w 1944 r.
W dworku Jedliñskich (zbudowanym ca³kowicie z drewna modrzewiowego),

w latach 1942-1943, by³ obóz pracy przymusowej dla ¯ydów, którzy pracowali
w kamienio³omie znajduj¹cym siê ko³o Zaciemnego. Komendantem obozu by³

Helmut Swoboda. Najwiêkszym oprawc¹ w obozie by³ ukraiñski policjant Dmytro
Kuszyñskij. Plan wioski wykona³ p. Jan Szul.



wioski. Mimo naszych nalegañ o pozostanie i wyliczaniu niebezpieczeñstw,
posz³y drog¹ do Hanaczowa. Kiedy dochodzi³y do lasu, od stacji mo¿e 400 m,
pad³y strza³y. Widzia³em jak pierwsza upad³a Maria. Micha³ próbowa³ uciekaæ,
ale i jego trafi³a seria z karabinu maszynowego. Niemcy ze stacji zaraz dali
znaæ do Przemyœlan, sk¹d przyjechali ¿andarmi i przy ich obstawie przywie-
Ÿliœmy zw³oki do Jasnej i pochowaliœmy na polu Nieckarza.

*****
Do pilnowania naszej wioski nie by³o zbyt du¿o Polaków, gdy¿ wiêkszoœæ

mieszkañców zosta³a deportowana w lutym 1940 roku. Pozosta³a garstka dys-
ponowa³a niedostateczn¹ iloœci¹ broni. Niemcy wiedzieli o naszym stró¿owa-
niu, domyœlali siê o posiadaniu przez nas paru sztuk karabinów. Jasna by³a
najbardziej zagro¿ona od pó³nocy, od £ahodowa. Byliœmy bardzo zdziwieni,
gdy pewnego dnia jeden z nich po¿yczy³ nam dwa mauzery z kompletem naboi,
aby powiêkszyæ liczbê ubezpieczaj¹cych. Tej nocy nie by³y one wykorzystane.

Na wiosnê 1944 r., gdy Ukraiñcy zaczêli masowo paliæ polskie zagrody, ci
Niemcy wielokrotnie przyjmowali do swoich kwater kobiety z ma³ymi dzieæmi,
szukaj¹ce schronienia przed niebezpieczeñstwem utraty ¿ycia b¹dŸ przemar-
zniêciem. ¯o³nierze rozumiej¹c nasz¹ trudn¹ sytuacjê nawet oddawali swoje
³ó¿ka do przenocowania, sami zaœ spali na kocach rozœcielonych na pod³odze.

W pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy (16 kwietnia 1944 r.), wczesnym po-
po³udniem, podesz³a cichaczem pod polskie zagrody niewielka grupa ukra-
iñskich bandytów i zaczê³a strzelaæ do okien. Na odg³os strza³ów poszed³em do
Niemców z proœb¹ o pomoc w odparciu bandytów. ¯o³nierze zaraz do³¹czyli do
nas i razem pobiegliœmy na miejsce wypadków. Ukraiñcy na widok niemiec-
kich mundurów zaczêli panicznie uciekaæ. Jeden z Niemców, maj¹cy karabin
10-strza³owy, zabi³ jednego bandytê, zaœ drugiego - o nazwisku Kurnyckij z £a-
hodowa - œmiertelnie rani³. Po paru dniach zmar³ w szpitalu, o czym zaraz do-
wiedzieliœmy siê. Pomoc Niemców zapobieg³a wielu tragediom. Przez jakiœ
czas by³ w naszej wiosce spokój, przynajmniej w dzieñ.

Drugi moment wyst¹pi³ na pocz¹tku maja tego roku. Tym razem Ukraiñcy
zaostrzyli i formê wypêdzania Polaków z ich w³asnoœci - zaczêli paliæ zagrody.
Gdy podpalili zabudowania Andrzeja Snie¿yka, z przystanku widzieliœmy wy-
raŸnie na tle p³omieni i ³uny ukraiñskich podpalaczy, patrz¹cych na po¿ar. Nie
mieliœmy w¹tpliwoœci, ¿e byli to podpalacze spod znaku „Tryzuba”.

W tym czasie na bocznicy by³a zgromadzona ogromna iloœæ amunicji dla
potrzeb frontu, a zapas ten ochraniany by³ dodatkowo przez niewielki wagon
opancerzony i uzbrojony w szybkostrzelne dzia³ko.

Uda³em siê do Niemców z propozycj¹ ostrzelania podpalaczy za pomoc¹
dzia³ka, na co jeden z nich zwróci³ mi uwagê, ¿e odleg³oœæ od stacji jest zbyt
du¿a (by³o z 500 metrów) i szkoda amunicji. Nie da³em jednak za wygran¹ i do-
da³em w rozmowie o mo¿liwoœci popchania opancerzonego wagonu w kierun-
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ku Lwowa, by byæ bli¿ej tego po¿aru, na co Niemcy przystanêli. Powoli przeto-
czyliœmy wagon na inne miejsce, sk¹d by³o jeszcze lepiej widaæ po¿ar. Niemiec
odda³ seriê w otoczenie pal¹cego siê zabudowania. Nastêpnego dnia donie-
siono nam o skutkach strzelania: kilku zabitych i dwóch rannych bandytów.
Przy pomocy Niemców uchroni1iœmy tym razem inne zagrody przed zniszcze-
niem.

(...) Na wszelki wypadek uda³em siê z Ann¹ Gnat do mieszkania Rasiów. Z
torów zeszliœmy na drogê i skierowaliœmy siê w stronê ich zabudowañ. Do-
chodz¹c na odleg³oœæ ok. 30 m do ich domu, zauwa¿yliœmy wychodz¹cych do-
mowników z podniesionymi rêkami, a osobnik z broni¹ nakazywa³ im po ukra-
iñsku stanie pod œcian¹ budynku. S³yszeliœmy tak¿e s³owa Rasia:

- Panie, daruj!
Hania zaraz uciek³a w stronê stacji i prawdopodobnie do niej strzelano z

niewielkiego zagajnika. Na szczêœcie nieskutecznie. Ja widz¹c to, ukry³em siê
za konarem grubej lipy. Pod domem tak¿e pad³y strza³y, trzy. Jeden ugodzi³ w
podbródek córkê w³aœciciela, Marysiê, a dwa trafi³y w pierœ Rasia. Ten jednak,
choæ ranny, zacz¹³ uciekaæ.

Kazimierz ¯ukrowski pochodzi³ z Krosienka i wraz ze szwagrem, Janem Go-
lanowskim, zakupi³ w Jasnej zabudowania po by³ej gorzelni. By³ zamo¿nym rol-
nikiem, mia³ bowiem oko³o 20 ha gruntów rolnych. Staæ go by³o na kszta³cenie
dzieci - dwie córki by³y nauczycielkami. W maju 1944 r., jak wielu tamtejszych
Polaków, opuœci³ dom rodzinny i wyjecha³ w okolice £añcuta. Po wkroczeniu
hord sowieckich, powróci³ z ¿on¹ na swoje gospodarstwo. Razem z nim wróci³a
inna mieszkanka Jasnej, Emilia Œnie¿ek, z domu Belekta, lat 24. Wszyscy wkrót-
ce zostali zamordowani i spaleni w domu.

*****

(Jan Szul)

1. Nieckarz Micha³ 12.04.1944, lat bd
2. Profeta Maria 12.04.1944, lat bd
3. Œnie¿ek Emilia 10.1944, lat 24
4. ¯ukrowska Julia 10.1944, lat bd
5. ¯ukrowski Kazimierz 10.1944, lat bd

Wspomnienia mieszkañców w posiadaniu autora.

- wieœ liczy³a 270 zagród i 1501 mieszkañców, w tym 774
Ukraiñców, 685 Polaków i 42 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 297,
zaœ mieszkañców do 1690. W lutym 1940 r. NKWD deportowa³o 48 osób
narodowoœci polskiej.

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 5 osób

c) Ÿród³a:

5.7. Krosienko
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a) okolicznoœci napadów i terroru
Zosta³o jeszcze sporo zbo¿a do zwiezienia ,

a tu w gminie urz¹dzano do¿ynki. Przed koœcio³em wisia³ afisz, ¿e zabawa
do¿ynkowa odbêdzie siê w nowo pobudowanej œwietlicy w Siworogach. Starszy
brat Janek, maj¹c w tym czasie 19 lat, zacz¹³ ju¿ rozgl¹daæ siê za panienkami.
Wychodz¹c z domu, powiedzia³: - Mamo, idê do Filipa, wrócê mo¿e póŸniej.

Matka czeka³a do godziny pierwszej w nocy, a synka jak nie ma, tak nie ma.
Kiedy podesz³a do ³ó¿ka i chcia³a obudziæ ojca, by siê przed nim wy¿aliæ, mimo
woli odwróci³a siê i nagle zauwa¿y³a gorej¹ce niebo: - O Bo¿e! Pali siê! Stachu,
wstawaj, pali siê! Ojciec, zaspany, wyskoczy³ z ³ó¿ka.

- Co? Gdzie siê pali? - podbieg³ do okna. Wielka ³una rozjaœnia³a niebo, po
którym przep³ywa³y potê¿ne smugi dymu. Urwane jego k³êby wiatr znosi³ i gna³
na prze³aj, w kierunku Z³oczowa.- Pal¹ siê Siworogi. O Bo¿e! A gdzie nasz
Janek? To tam mia³a siê dziœ odbyæ zabawa do¿ynkowa.

- Jaka zabawa? Poczekajmy, to daleko. - Ojciec zorientowa³ siê, ¿e lepiej
zmilczeæ ni¿ wprowadziæ mamê w tajemnicê. Po godzinie ogieñ ugaszono. Wy-
gasa³ wolniutko zanikaj¹cymi p³omieniami. Kiedy tak oboje patrzyli przez
okno, ktoœ z przeciwnej strony zagrody przeskoczy³ przez p³ot. Jeden z psów
raptownie zaszczeka³ i ucich³. Us³yszeli g³os:

- Swój, do budy. Z ciemnoœci wynurzy³a siê postaæ, która bieg³a w kie-runku
domu. Rozpoznali: Jest! To Janek! - Matka wrzasnê³a jeszcze raz:

- Janek! - Odezwa³ siê chrapliwy g³os. Otworzyli drzwi. Do domu wszed³
okrwawiony brat. Widaæ by³o, ¿e krew mu ciek³a z nosa. Powiedzia³:

- Moja rêka, boli.
Podano mu krzes³o. Usiad³ i zacz¹³ po ciemku opowiadaæ, p³akaj¹c przy

tym. Zaczê³o siê... Ukraiñcy z s¹siedniej wioski, chyba z £ahodowa, napadli na
nas. Œwietlicê oblali naft¹ i podpalili. Okna obstawili swoimi. Kto tak pod-
chodzi³ w zamiarze ucieczki, t³ukli go do nieprzytomnoœci. Kilka razy próbo-
wa³em wyskoczyæ razem z Filipem, a¿ za trzecim razem siê uda³o. Kilkakrotnie
zosta³em uderzony ko³kiem. Zdaje siê, ¿e jest kilku zabitych.

Matka zapali³a œwiat³o, wyjê³a z szafy stare przeœcierad³o. Ze spi¿arki przy-
nios³a garœæ krwawnika. Zaczê³a opatrywaæ ranê - rozleg³e skaleczenie ³okcia.
Kiedy dotyka³a go mokrym przeœcierad³em, szepn¹³:

- O, tam mnie ten gnój uderzy³.
- Kto, czy ty go znasz? - zapyta³a matka. Brat milcza³, zaœ ojciec powiedzia³

do mamy, ¿e dowie siê jutro, a teraz niech siê zajmie opatrunkiem.
- Kto to by³?
Mówi³em wam, ¿e grupa nacjonalistów ukraiñskich. By³o ich ponad dwu-

dziestu. Myœmy s³yszeli jak szli i œpiewali: „My wszystkich Lachów zetrzemy na
proch”. Ktoœ z naszych powiedzia³:

- Spróbujcie. No i widzisz, t³ukli bez mi³osierdzia i krzyczeli:

[ok. 26.08.1939 r. - dop. J.W.]
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- Za samostijn¹ Ukrainê, i dalej, ¿e jak Hitler przyjdzie, to dopiero nam
poka¿¹.

- A co z Filipem?
- W porz¹dku. Filip dosta³ tylko raz w brzuch, ale on jednemu pokaza³, kim

jest. Jak ucieka³em, to on jeszcze le¿a³ i krzycza³: - Janku, uciekaj, uciekaj!
Nazajutrz ustalano stan zajœcia na zabawie. Policzono dok³adnie zabitych

i rannych po obu stronach. Okaza³o siê ¿e po polskiej stronie by³o piêciu
zabitych ch³opców i dwie dziewczyny, a ze strony ukraiñskiej - dwóch starszych
mê¿czyzn. Trudno ustaliæ rannych, gdy¿ ka¿dy w pop³ochu ucieka³ do domu, nie
chwal¹c siê tym, i¿ oberwa³.

Mój brat z opuchniêt¹ rêk¹ i podbitym okiem siedzia³ w domu. Oko³o po-
³udnia dotar³a z miasta wieœæ, ¿e wszyscy poszkodowani maj¹ siê stawiæ na
komendzie posterunku policji celem z³o¿enia zeznañ. Wprawdzie zrobiono wi-
zjê lokaln¹, ale powierzchownie. Byæ mo¿e w obawie, ¿e nacjonaliœci ukraiñ-
scy tym razem napadn¹ na patrol. Do nikogo po domach nie chodzono. Spi-
sywano tylko nazwiska, daty, miejsca urodzenia, imiona ojca i matki, jakie wyz-
nanie.

W czasie przes³uchania okaza³o siê, ¿e sprawców zajœcia jeszcze nie z³a-
pano i kto wie, czy z³api¹, gdy¿ z wypowiedzi komisarza wygl¹da³o, ¿e wina
by³a po obydwu stronach. Wskaza³ nawet, ¿e obowi¹zkiem Polaków by³o wpuœ-
ciæ ich na zabawê, a nie ¿¹daæ pieniêdzy za wstêp. Powinni ich potraktowaæ jak
goœci, a nie inaczej. Postawa komisarza wywo³a³a wielkie oburzenie nie tylko
wœród ludnoœci polskiej. Przeciwni byli równie¿ Ukraiñcy. (...)

Okaza³o siê, ¿e posterunkowy Wasyl za wszelk¹ cenê chcia³ wmówiæ bratu ¿e
to on pierwszy któregoœ tam uderzy³, i to jeszcze no¿em, ¿e to on, a nie tamci byli
powodem bójki. Oczywiœcie, to nie by³a prawda. Dla postrachu zamkn¹³ brata
w celi na cztery godziny. Tylko przez przypadek zosta³ wypuszczony, bo przy-
szed³ rozkaz wszystkich wypuœciæ. Sprawy nie bêdzie. Komisarz powiedzia³:

- Nie wiadomo, co za dwa dni bêdzie, lepiej nie zaostrzaæ sytuacji.
Na trzeci dzieñ odby³y siê na cmentarzu komunalnym pogrzeby. Nad zw³o-

kami Polaków przemawia³ ks. Piotr Stanoszek, a nad Ukraiñcami - kuzyn pro-
boszcz miejscowej parafii. Obaj mówili z g³êbokim ¿alem, ¿e przelana krew nie
pójdzie na marne, ¿e przyjdzie dzieñ zap³aty.

Na pogrzebie Ukraiñców by³a ca³a rodzina, ³¹cznie z dzieæmi, m.in. by³ syn
S³awek w wieku 11 lat. Ksi¹dz koñcz¹c mowê nad grobem jego ojca zwróci³ siê
do ch³opca wierszem: „A ty synu Rusina ojca pomœcisz!” Wykrzycza³ to te prze-
raŸliwie, ¿e a¿ echo posz³o po ca³ym cmentarzu, powierzaj¹c: „pomœcisz”!

To spotêgowa³o nienawiœæ, a szczególnie rodziny pomordowanych Polaków
poczu³y siê zagro¿one. Po przyjœciu do domów d³ugo nie k³ad³y siê spaæ. Pa-
miêtam, jak ojciec czuwa³, by przez zemstê nie podpalono nam domu, albo nie
sta³o siê coœ jeszcze gorszego. By³ 30 sierpnia 1939 roku. [1, str.17]
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*****
Jesieni¹ 1943 roku zamordowano Stanis³awa Kopociñskiego w sposób bar-

dzo okrutny. Zadano mu du¿o ran k³utych, wyd³ubano oczy i uciêto jêzyk. Wia-
domoœæ o tym mordzie bardzo przygnêbi³a Polaków. Od tej pory noce by³y
bezsenne, czuwano, bo liczono siê z tym, ¿e w ka¿dej chwili mog¹ napaœæ U-
kraiñcy.

W nocy, w styczniu 1944 r. by³ mróz ogromny. Ukraiñcy dokonali w naszej
wsi bestialskiego mordu na Gabrielu Lipowiczu. Gdy przyszli do niego, trzyma³
na rêkach dziecko. Dziecko zostawili, a jego wyprowadzili na dwór i zastrze-
lili. Potem pojechali saniami do Kopociñskich. Stanis³awa zamordowali w
Stajni, a Wiktora, ch³opak mia³ wtenczas oko³o 17 lat, zabrali na sanie i poje-
chali do Lipowiczów, gdzie za-
brali Piotra Lipowicza i W³ady-
s³awa, których razem z Wiktorem
wepchali do stajni W³adys³awa
Lipowicza. Tam w bestialski
sposób ich zamordowali. To nie
by³o zabicie, to by³o powolne mor-
dowanie, tak, by zadaæ d³ugo-
trwa³ego cierpienia. Piotr Lipo-
wicz by³ mê¿czyzn¹ dobrze zbu-
dowanym i bardzo silny. Po tym
morderstwie sami Ukraiñcy (s¹-
siedzi) mówili, ¿e Piotr d³ugo siê
broni³ i najd³u¿ej kona³.

Pogrzeb pomordowanych od-
by³ siê na cmentarzu w Przemy-
œlanach, Spoczêli we wspólnej
mogile. Chowa³o ich trzech ksiê-
¿y z Przemyœlan, Œwirza i Wo³-
kowa. (Bronis³aw B³aszków)

*****
Faktem jest, i¿ mój dziadek

stryjeczny zosta³ w 1939 r. powo-
³any do s³u¿by w rezerwach Po-
licji Pañstwowej i bra³ udzia³ w
walce z ukraiñsk¹ band¹ ata-
kuj¹c¹ polskich ¿o³nierzy na
trasie Przemyœlany-Krosienko, co
mog³o byæ powodem póŸniejszej
zemsty. 27 paŸdziernika 1943 r.
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zjawi³ siê u nich w domu cz³owiek podaj¹cy siê za ukrywaj¹cego ¯yda o
nazwisku Kobel. Poprosi³ o pomoc w wywiezieniu poza Przemyœlany. Stanis³aw
Kopociñski wybiera³ siê w dniu nastêpnym odstawiæ kontyngent do Prze-
myœlan, wiêc zgodzi³ siê ukrytego wywieŸæ poza miasto. Rano 28 paŸdziernika
wyjechali razem furmank¹, ale niebawem wróci³y tylko konie z wozem, co
wywo³a³o ogromne zaniepokojenie ¿ony Michaliny. Id¹c w kierunku cmentarza
znalaz³a zw³oki mê¿a z obciêtym jêzykiem i wypatroszonymi oczodo³ami, z
jedn¹ ran¹ postrza³ow¹. Nikt nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e Kobel to Ukrainiec z
pobliskich miejscowoœci, nieznany w Krosienku.

Nied³ugo potem wdowa Michalina z trójk¹ dzieci znalaz³a kartkê na
drzwiach, na której napisano, ¿e maj¹ natychmiast opuœciæ ziemiê ukraiñsk¹ (!)
pod kar¹ œmierci. Nieca³e trzy miesi¹ce póŸniej zamordowano kolejnych Kopo-
ciñskich, ju¿ z otwart¹ przy³bic¹, bez ukrycia, na oczach ca³ej wsi.

12 stycznia oko³o godziny 19.00 do domu Stanis³awa Kopociñskiego przy-
sz³a banda uzbrojonych Ukraiñców i za¿¹da³a podwody. Stanis³aw poszed³ z
bandytami przygotowaæ zaprzêg, zaœ w pomieszczeniu mieszkalnym pozosta³a
reszta rodziny, w tym ma³y Tadeusz Kopociñski i jego 17-letni stryj Wiktor, pod
stra¿¹ banderowców. Nikt z nich nie wiedzia³, ¿e obok w stajni morduj¹ ich
krewnego, dosta³ 12 ciosów bagnetem. W tym czasie pilnuj¹cy ich Ukraiñcy
stwierdzili, ¿e musz¹ zabraæ 17-letniego Wiktora „do wyjaœnienia”. Wyjaœnie-
nie w ukraiñskim stylu polega³o na kilkunastu ciosach bagnetem. Cia³o Wiktora
znaleziono nazajutrz w stajni Lipowiczów (zabito wówczas tak¿e trzy osoby z tej
familii: Gabriela, Piotra i W³adys³awa). Wœród napastników rozpoznano Iwa-
na Szycha uzbrojonego w karabin i Micha³a Hawry³owa posiadaj¹cego wid³y.

Dla prowokacji nacjonaliœci ukraiñscy mordowano równie¿ Ukraiñców, by
zaogniæ atmosferê, poró¿niæ s¹siadów, a mo¿e mieæ pretekst do fizycznego
niszczenia Polaków. Taki przypadek zdarzy³ siê w Krosienku. Ukraiñcy zamor-
dowali mieszkañca tej wioski, Ukraiñca, a zw³oki wrzucili do studni. By sprawê
zabójstwa nag³oœniæ namówili starego Makarego do rozg³aszania plotki o za-
ginionym mê¿czyŸnie. Stary Makar kogo napotka³ opowiada³ o strasznym œnie
i o topielcu, który wpad³ do studni znajduj¹cej siê obok Lewczuka. Po paru
dniach Ukraiñcy sprawdzili prawdziwoœæ nocnych przywidzeñ Makarego. Po
umieszczeniu drabiny w studni i wejœciu a¿ do powierzchni wody natrafiono na
zw³oki poszukiwanego. Okaza³o siê jednak, ¿e nie mog³o to byæ samobójstwo,
bo ch³op mia³ przywi¹zany kamieñ do szyi. Topielca wyci¹gniêto i pochowano z
honorami. Wokó³ rozsiewano komentarz o zbrodni pope³nionej przez polskie
podziemie.

W dniu 11 stycznia 1944 roku ojciec mój otrzyma³ wezwanie z ¿andarmerii

(Zbigniew Kopociñski)
*****

[1, str. 48]
*****
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przemyœlañskiej, ¿e ma siê tam stawiæ z furmank¹. Poniewa¿ w tym czasie by³
chory, mnie przypad³ ten obowi¹zek. Przyjecha³em do miasta saniami i zg³o-
si³em siê do komendy. Mówi¹cy po polsku Niemiec na tyle mnie oœmieli³, ¿e
zapyta³em o powód wezwania. Wówczas dowiedzia³em siê o morderstwie w
Krosienku, a ofiarami mia³ byæ ktoœ z naszej rodziny. Przeczuwa³em najgorsze,
myœl¹c o braciach ojca.

To co zobaczy³em przekroczy³o moje obawy. Na progu w³asnego domu le¿a³
zastrzelony mój stryj, Gabriel Lipowicz, a dwaj pozostali: stryj W³adys³aw i ku-
zyn ojca,Piotr - le¿eli wewn¹trz budynku zak³uci no¿ami. Widzia³em tak¿e za-
mordowanych wówczas no¿em lub bagnetem dwóch Kopociñskich: Stanis³a-
wa i 18-letniego ch³opca - Wiktora.

*****
(Franciszek Lipowicz)

Dok³adnie po tygodniu , czyli w kolejn¹
œrodê - o tej samej godzinie napadniêto na dom i zamordowano Jana Kapuœ-
ciñskiego. Pretensje podobne jak do innych. Jan i jego najbli¿si nagle us³yszeli
straszne ujadanie psów. Gospodarz zastanawia³ siê, czy wyjœæ, czy te¿ nie, ale
coœ go tknê³o, ¿e przecie¿ s¹ psy, a kto mi to do licha krêci siê po podwórku.
Wyszed³ na próg domu i zawo³a³: - Kto tam siê t³ucze? - Us³ysza³ g³os:

- WyjdŸ bli¿ej, s³ysza³em, ¿e masz ja³ówkê na sprzeda¿.
- Chwileczkê, wezmê czapkê.
Kiedy podchodzi³, zauwa¿y³ dwa cienie zbli¿aj¹ce siê do niego. Nie zd¹¿y³

nawet odskoczyæ, kiedy zosta³ ugodzony no¿em. Przewróci³ siê, dopadli do nie-
go, ok³adaj¹c piêœciami do nieprzytomnoœci, po czym powlekli w stronê obory.
W oborze jeden z banderowców wyj¹³ drewniany ko³ek gruboœci piêciu-szeœciu
centymetrów i z wielk¹ si³¹ wpakowa³ w gard³o, drugi przygotowan¹ siekier¹
uderzy³ kilka razy ko³ek, który bez trudu krtani¹ wyszed³ po przeciwnej stronie,
wbijaj¹c jego koniec g³êboko w ziemiê. Nad mordowanym wisia³o dêbowe
koryto. Wyj¹c z bólu, rzuca³ siê na wszystkie strony. Nogami niczym cyrklem
zatacza³ pó³kole. Podœwiadomie chwyci³ siê krawêdzi koryta; paznokcie wbi³y
siê w deskê. Po chwili skona³.

Szczekanie psów usta³o. ¯ona Katarzyna i najstarszy brat Józek widz¹c, ¿e
ojca nie ma, wybiegli na poszukiwanie. Józek wo³a³ coraz g³oœniej: - Tato! Tato!
Nic, tylko cisza. Wróci³ do domu i oznajmi³, ¿e mimo nawo³ywania, ojca nie ma,
Musia³o siê coœ staæ.

Zorganizowano poszukiwanie przy pomocy latarki elektrycznej. Biegano
wszêdzie, a¿ pod koniec zajrzano do obory. O Bo¿e! Jest! Ju¿ nie ¿yj¹cy,
przybity potê¿nym ko³em. Le¿a³ w znak i rêkami trzyma³ siê krawêdzi koryta. Z
bólu, jak póŸniej stwierdzono, resztk¹ si³, wbi³ paznokcie w twarde drewno.
Mo¿na sobie dzisiaj wyobraziæ jaki to by³ ból i jakie cierpienie. By³a to ju¿
trzecia ofiara z naszej rodziny, bestialsko zamordowana przez banderowców.

¯a³oba w rodzinie. Nie zapomnê tak smutnych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

[od œmierci Filipa Szulca - dop. J.W.]
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Ostrze¿eni przez Miko³aja, w tej nocy tzn. z 25 na 26 grudnia spaliœmy u znajo-
mych w mieœcie. [1, str. 46]

*****
Mimo, ¿e prasa podziemna donosi³a o morderstwach na Wo³yniu, ludnoœæ

tutejsza nie wierzy³a, ¿e mo¿e j¹ spotkaæ to samo. Pierwsz¹ ofiar¹ mordu by³
bratanek mojej matki, Stanis³aw Kopociñski z Krosienka; zosta³ bestialsko
zamêczony w koñcu paŸdziernika 1943 r. A gdy 10 stycznia 1944 roku, tak¿e w
Krosienku, dokonano strasznego mordu: ofiar¹ padli trzej stryjkowie mojej
¿ony, Lipowiczowie: Gabriel, W³adys³aw i Piotr, a tak¿e bracia Kopociñscy -
Stanis³aw i Wiktor, zrozumieliœmy, ¿e ten sam los mo¿e i nas spotkaæ.

*****
W dniu 10.01.1944 r. w niedzielê, wracaliœmy z Kazikiem Lipowiczem ze wsi

do domu (mieszkaliœmy poza wiosk¹) i spotkaliœmy grupê Ukraiñców, m³odych
ch³opców, którzy nas zatrzymali, a jeden z nich, starszy wiekiem Hryñko Duch
po krótkiej rozmowie oœwiadczy³:

- ¯ebym ja was po godzinie policyjnej nie widzia³ we wsi.
Po przyjœciu do domu opowiedzieliœmy o tym wydarzeniu i postanowi³em

wówczas nie chodziæ wieczorem do wioski. W poniedzia³ek zosta³em w domu
i ca³y wieczór czyta³em m³odszym braciom, a by³o ich piêciu, ksi¹¿kê - chyba
„Pana Tadeusza”. We wtorek, po kolacji, poszed³em do Kazika Lipowicza, by
siê dowiedzieæ, gdzie znajduje siê naczynie do robienia wódki.

U Lipowiczów by³ ich krewny - Staszek z Ciemierzyniec. Wypiliœmy tam
butelkê wódki, porozmawialiœmy i wybra³em siê do domu, a Staszek i Kazik
wybrali siê ze mn¹ do Emilii Suchockiej, ich zamê¿nej ciotki, za Ukraiñca
Stefana Suchockiego. Zaci¹gnêli i mnie do tego Ukraiñca i to by³o moje
szczêœcie. Po kilku minutach us³yszeliœmy dwa strza³y - to banderowcy zastrze-
lili Gabriela Lipowicza.

Gospodyni zgasi³a œwiat³o i z mê¿em patrzy³a przez okno. Drog¹ sz³a doœæ
du¿a grupa ludzi z karabinami na plecach. Znów ³omot do kolejnych drzwi
i dwa strza³y. Bandziory uœmiercili wtedy ¯ydówkê wracaj¹c¹ ze wsi do lasu.
Po kilku minutach przybieg³ m³odszy brat Kazika, Piotr, z wiadomoœci¹ o
œmierci ojca. Wyszliœmy na drogê. Zebra³o siê kilkunastu s¹siadów, jednak nikt
nie mówi³ o wydarzeniach, które mia³y miejsce. Byli to sami Ukraiñcy. Po
pewnym czasie wszyscy rozeszli siê do domów, zostaliœmy tylko ja i mój m³odszy
brat Czesiek, który - jak siê okaza³o - by³ u jednego z Ukraiñców. Poszliœmy w
stronê domu, ukryliœmy siê za olbrzymim jesionem, rosn¹cym na rogu du¿ego
sadu Kulbaki. Do naszego domu by³o oko³o 120 m. Obserwowaliœmy dom.
Przed nim sta³o kilku ludzi, okropnie ujada³y dwa psy na podwórku, ale co dzia-
³o siê wewn¹trz, nie wiedzieliœmy. Trwa³o to przez jakiœ czas. Bandyci wyszli z
zabudowañ i poszli w stronê wsi. Psy siê uspokoi³y, a strza³ów nie by³o s³ychaæ,
tzn., ¿e nikogo po drodze nie zastrzelili. My jednak baliœmy siê wyjœæ z ukrycia.

(Jan Szul)
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Po paru minutach, a mo¿e d³u¿ej, zobaczyliœmy naszego s¹siada Dominika
Dublañskiego, id¹cego drog¹. On przygl¹da³ siê naszemu domowi zza wêg³a
swojego domu i po odejœciu banderowców odwa¿y³ siê przyjœæ do nas. Do domu
ruszyliœmy wszyscy.

Mama cieszy³a siê z naszego przyjœcia, my zaœ z widoku mamy i pozosta³ych.
Dopiero po godzinie Dominik poszed³ do swoich zabudowañ, a mama opo-
wiedzia³a o wydarzeniu: oko³o godz. 21.00 ktoœ zapuka³ do drzwi, a psy mocno
szczeka³y. Do mieszkania wpad³o kilku uzbrojonych mê¿czyzn z broni¹ gotow¹
do strza³u, pytaj¹c o mnie i o ojca, chocia¿ on ju¿ od roku nie ¿y³. Przeszukali
ca³y dom, strych, zabrali trochê rzeczy i rozlali w kuchni rozczyn na samogon.
PóŸniej pozosta³ tylko jeden bandyta. Dzieciom kaza³ wejœæ na ³ó¿ko, mamê
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Ryc. 36. Radni z Krosienka, fotografia sprzed 1935 r.
Siedz¹ na ziemi (od lewej): 1 - N.N., 2 - Andrzej Kroczek, 3 - Franciszek Podgórski,
4 - Wojciech Bytnar (wywieziony na Sybir, gdzie zmar³), 5 -

, 6 - Szczepan Bajowski. Siedz¹ na krzes³ach (od
lewej): 1 - , 2 - Andrzej Michaliszyn,

3 - Stanis³aw Szul, 4 - Mychaj³o Kinasz, 5 - Franciszek Jezuit (kierownik szko³y),
6 - Miko³aj Szul (wójt gminy przemyœlañskiej), 7 - Antoni Kulbaka, 8 - Andrzej
Skierlik, 9 - Edward Ekiert, 10 - Micha³ ¯ukrowski. Stoj¹ (od lewej): 1 - Micha³
Golanowski, 2 - Szweda, 3 - Pronczak, 4 - Franciszek Szpecht, 5 - N.N., 6 - Jan
Magierowski, 7 - Micha³ Szul, 8 - Micha³ Kopociñski, 9 - Miko³aj ¯ukrowski,
10 - , 11-  Piotr Szul, 12 - Piotr
Szuwarowski, 13 - Petro ¯o³nir, 14 - Piotr Kopociñski. Fotografiê udostêpni³

p. Tadeusz Szul.

W³adys³aw Lipowicz
(zamordowany przez UPA)

Gabriel Lipowicz (zamordowany przez UPA)

Ignacy Lipowicz (zamordowany przez UPA)



postawi³ pod œcian¹ cofn¹³ siê parê kroków, zarepetowa³ karabin i chcia³ j¹
zastrzeliæ. Mama upad³a na kolana, b³agaj¹c o ¿ycie, a m³odsi bracia (Julek 14
lat, Zygmuœ lat 12, Staszek lat 9 i Boluœ lat 4) rzucili siê na mamê z okropnym
krzykiem. W tym momencie wpad³ jakiœ banderowiec, z³apa³ wykonawcê za
rêkê, krzycz¹c:

- Zostaw j¹.
I tak mama zosta³a przy ¿yciu, a my tylko pó³sierotami. Co sta³oby siê z nami,

gdyby mamê zamordowali? W niepewnoœci dotrwaliœmy do rana.
Rano poszed³em do wioski, bo dowiedzieæ siê, co siê sta³o. Okaza³o siê, ¿e

banderowcy od nas poszli do W³adys³awa Kopociñskiego. Micha³a i Bronka nie
by³o w domu. Zabrali najstarszego Stanis³awa i zamordowali go w stajni, a naj-
m³odszego Wiktora (lat 17) uprowadzili ze sob¹. Potem poszli do Lipowicza
Jana, zabrali jego brata Piotra, a nastêpnie do Ignacego Lipowicza. Syna Mi-
cha³a nie by³o w domu, wiêc zabrali jego. Ignac na podwórku narobi³ ogrom-
nego krzyku. Us³ysza³ to jego brat W³adys³aw i zacz¹³ ich rugaæ - zostawili wiêc
lgnaca i zabrali W³adka. Zamordowali ich w murach niedokoñczonej stajni.
Byli rozebrani do po³owy i strasznie pok³óci bagnetami. W³adys³aw Lipowicz
pozostawi³ oœmioro dzieci, najstarsze mia³o 16 lat. Matka ich zmar³a rok
wczeœniej.

Wróci³em do domu, opowiedzia³em o pomordowanych mamie i doszliœmy do
wniosku, ¿e muszê opuœciæ dom. Zjad³em œniadanie, po¿egna³em siê z mam¹
i braæmi i poszed³em do Przemyœlan. Nie przypuszcza³em, ¿e ju¿ do rodzinnego
domu nie wrócê.

W Przemyœlanach mia³em krewnych: brat mamy - Jan Chudy, szwagier ojca
- Antoni Wêgrzynowski i drugi szwagier ojca - Józef M¹drzak. Pogrzeb zamor-
dowanych odby³ siê w Przemyœlanach. Kilka dni po pogrzebie pi¹tkê ch³o-
paków zebra³ Micha³ Zalipski ps. „¯bik” i poprowadzi³ do Hanaczowa. Z Kro-
sienka byli wówczas: Jan B³aszków, Micha³ Lipowicz i ja. Z Siworóg - Józef Wo-
ronko i Józef Kunicki.

PóŸniej dowiedzia³em siê, ¿e Ukraiñcy wytypowali do zamordowania szeœ-
ciu ch³opców: Kazimierza Lipowicza lat 23, Micha³a Lipowicza lat 23, Józefa
Lipowicza lat 22, Bronis³awa Kopociñskiego lat 25, Kazimierza Magierow-
skiego lat 23 i mnie lat 19. Nikogo z nas nie zamordowali, gdy¿ nie by³o nas tego
wieczoru w domu. Mieliœmy szczêœcie.

16.02. (1944 r.) w Krosienku ko³o Przemyœlan w nocy powieszono kilku Po-
laków. W dzieñ oczom patrz¹cych przedstawia³ siê przera¿aj¹cy widok, po-
wieszeni mieli skórê pozdzierano pasami na plecach.

W miesi¹cu marcu Ukraiñcy napadli na wieœ Krosienko.

(Tadeusz Szul)
*****

[28, str. 344]
*****

(Informacja Dele-
gatury Rz¹du -ANN, DR, sygn. 202/III/121, k. 255)
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Dnia 02.04.1944 r. w Krosienku spalili Ukraiñcy trzy obejœcia Polaków. Ni-
kogo nie zamordowano dziêki temu, ¿e rodziny tych Polaków mieszka³y ju¿ w
Przemyœlanach, a mê¿czyŸni kryli siê w pobli¿u swoich domów.

*****
W maju 1944 r. grasuj¹ce bandy ukraiñskich nacjonalistów coraz czêœciej

dokonywa³y mordów na osobach narodowoœci polskiej, pal¹c przy tym zabu-
dowania gospodarskie i niszcz¹c dorobek wielu rodzin. Przyk³ad losów Hana-
czowa utwierdza³, ¿e w biologicznym niszczeniu Polaków Ukraiñcy maj¹ Niem-
ców jako skutecznych i bezpardonowych sprzymierzeñców. Zmusza³o to lud-
noœæ polsk¹ do szybkiego opuszczania swych domów w Krosienku, Jasnej i Za-
ciemnym i wyjazdu do centralnej Polski. W tym czasie nie by³o k³opotów z
wyjazdem, bo wagony mo¿na by³o za³atwiæ na przystanku Krosienko-Za-
ciemne, gdzie zawiadowc¹ stacji by³ Polak, p. Andrzej Florko, ojciec Anny
Szul.

Taki wagon zamówi³ dla swojej rodziny Makary Kopociñski, który by³ stryj-
kiem mojej matki i by³ nam dobrze znany. Kiedy wagony by³y za³adowane u-
ciekinierami, a Makary wci¹¿ nie przyje¿d¿a³ ze swoim dobytkiem, Matka moja
posz³a do Krosienka i zapyta³a go o powód opóŸnienia. Od Makarego otrzy-
ma³a odpowiedŸ, ¿e tutejsi Ukraiñcy zapewnili bezpieczeñstwo jego rodzinie,

[19, str. 195]
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Ryc. 37. Chyl¹cy siê ku upadkowi koœció³ w Krosienku, stan w 2005 r.
Fotografowa³ p. Zbigniew Kopociñski.



zapobieganie krzywdom, a ponadto, ¿e z racji swojego zawodu (by³ wetery-
narzem) jest im bardzo potrzebny. Jego syn W³adys³aw, s³ysz¹c zmianê decyzji
ojca, zacz¹³ p³akaæ i narzekaæ na trudne i niebezpieczny pobyt w wiosce: opu-
szczanie domu, ci¹g³e przebywanie w schronie, niepewne dni i pogró¿ki. Na
pewno w obecnoœci mojej mamy chcia³ p³aczem wymusiæ na ojcu wyjazd.
Matka mu wprawdzie w tym pomaga³a przedstawiaj¹c niepewn¹ sytuacjê w
wiosce i mo¿liwe niebezpieczeñstwa, ale Makary nie zgodzi³ siê. Ma³o tego,
zacz¹³ krzyczeæ na syna, proponuj¹c mu wyjazd bez dodatkowej odzie¿y, zbo¿a,
m¹ki - jednym s³owem bez ¿adnego zabezpieczenia. Czy Makary by³ przeko-
nany o swoim bezpieczeñstwie, czy te¿ zosta³ przez Ukraiñców szanta¿owany -
nie wiadomo. Choæ ta druga mo¿liwoœæ nie jest pozbawiona uzasadnienia, zwa-
¿ywszy, ¿e póŸniej trwa³y potyczki band ukraiñskich z ¿o³nierzami sowieckimi
oraz cz³onkami Istriebitielnych Batalionów, a ka¿dy znaj¹cy siê na leczeniu
(nawet koni) by³ dla bandytów osob¹ bardzo potrzebn¹. Dodam, ¿e m³odszy syn
Makarego, Filip, lat ok. 26, uczestniczy³ w akcji na sklep „BATA” w Przemy-
œlanach i nie znam jego dalszych losów, a najm³odszy, Józef, lat ok. 22, by³ na
robotach w Niemczech, gdzie zgin¹³ podczas bombardowania miasta przez sa-
moloty alianckie.

Gdy Kresy znalaz³y siê ponownie pod okupacj¹ sowieck¹, ¿ona Makarego
posz³a w jakimœ celu do Przemyœlan, mimo zakazu ze strony bandy, nawet pod
groŸb¹ zabicia ca³ej rodziny. Kilka dni póŸniej wszyscy cz³onkowie rodziny Ko-
pociñskiego zostali zamordowani. Niewykluczone, ¿e tragedia mog³a siê staæ z
winy Makarego, bowiem widz¹c rozwój bandytyzmu wœród tamtejszej spo³ecz-
noœci ukraiñskiej, móg³ pos³aæ ¿onê do miasta z zadaniem zg³oszenia chêci
wyjazdu do Polski, czego nie móg³ zrobiæ jego syn. To mog³o byæ powodem bes-
tialskiej likwidacji rodziny.

W tym te¿ roku (1944) zamordowano w Krosienku Polkê, Katarzynê z domu
Kopociñsk¹, lat ok. 30, ¿onê Ukraiñca z Jaktorowa Hryñka Ulicznego. Z ni¹
zwi¹zane jest wydarzenie z roku 1941, pod okupacj¹ „zdradzieck¹”,które
mog³o mieæ zwi¹zek z jej œmierci¹. W Krosienku zorganizowano zabawê tanecz-
n¹, na któr¹ Polacy nie poszli. Uczestniczy³ w niej m.in. Micha³ Rura, Polak z
Kimirza. Po imprezie wraca³ do domu drog¹ przebiegaj¹c¹ ko³o domu Kasi
Kopociñskiej. W jego pobli¿u dwóch Ukraiñców z Krosienka, S³awko Kukuruza
i Dmytro Jasiñski, napad³o na Polaka i dotkliwie go pobi³o. Sprawa opar³a siê o
sowiecki s¹d w Przemyœlanach, a Kasia potwierdzi³a udzia³ tych dwóch m³o-
kosów w napadzie. W wyniku wyroku D. Jasiñski zosta³ skazany na 8 lat „tiur-
my”, a S. Kukuruza unikn¹³ kary wiêziennej bo by³ komsomolcem.

Coraz czêœciej jednostki wojska niemieckiego grupkami nocowa³y po do-
mach w Krosienku. Jaka by³a radoœæ, kiedy do wsi przyjecha³o kilka samocho-
dów z ¿o³nierzami. Goniec obchodzi³ zabudowania i lokowa³ na nocleg, w za-

[1
*****
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le¿noœci od pomieszczenia. U nas najczêœciej nocowa³o oœmiu Niemców. O-
puszczaliœmy „du¿y” pokój. Przynoszono s³omê lub siano. Obowi¹zkowa by³a
kolacja. S³u¿ba i spanie. Nie zapomnê tej nocy, kiedy po zakwaterowaniu ¿o³-
nierzy, pewni, ¿e banderowcy dadz¹ spokój, zostaliœmy w domu. Radoœæ nie
trwa³a d³ugo. O godzinie 23.30 alarm i po pó³ godzinie Niemców nie by³o. Co
teraz? Dok¹d iœæ? Jedyne wyjœcie - zebraæ siê i czekaæ na œmieræ, która lada
moment niczym piorun mo¿e wpaœæ do mieszkania. Ojciec nas obudzi³. Ja z
siostr¹ Kasi¹ mieliœmy w piwnicy pod schodami beczkê dêbow¹, przykrywan¹
drewnianym przykryciem, na którym powi¹zano kwiaty piwonii. Ojciec z mam¹
i m³odsz¹ siostr¹ Mil¹ byli przygotowani do ucieczki w pole. Pouczono, ¿e nie
wolno jej krzyczeæ. Ojciec czuwa³. Patrzy³ przez okno. Zza chmur leniwie
wyszed³ ksiê¿yc. Zrobi³o siê jaœniej. By³o widaæ nawet na drodze, czy przy-
padkiem ktoœ nie jedzie. Wpatruj¹c siê tak w tê bia³¹ dal nagle zauwa¿y³, ¿e w
nasz¹ stronê pod górê zbli¿aj¹ siê dwa zaprzêgi sañ. Krzykn¹³:

- Bo¿e, ratuj! Jad¹!
Nie by³o innego wyjœcia. Drzwi zaryglowano osi¹ od wozu. Ja z siostr¹ do

piwnicy, ojciec nas przykry³ deklem, a sam uciek³. Zanim banderowcy znaleŸli
siê na podwórzu, siedzia³ ju¿ w polu pod kup¹ gnoju. Wpadli jak wœciek³e psy,
ka¿dy chcia³ byæ pierwszy. Jednym uderzeniem karabinu drzwi g³ówne siê
otworzy³y, wpadli do domu, jeden do drugiego wo³a³: - Nie ma! Nie ma! - Inny
krzycza³:

- A to sukinsyny, Polaczki, nie ma ich! A gdzie mog¹ byæ?
Wskoczyli na strych, obejrzeli pozosta³e zakamarki, zajrzeli do szaf i ko-

mody. Byli zdezorientowani, bo w³aœnie przed godzin¹ na pod³odze i w ³ó¿kach
spali Niemcy. To ich uspokoi³o. Ja z siostr¹ w beczce czu³em, ¿e siê duszê, ¿e
jeszcze lada moment, a krzyknê:

- Ratunku, nie mogê!
Wszystkie hamulce odmówi³y mi pos³uszeñstwa. Mokry jak œcierka, wielo-

kroæ siusia³em, to samo dzia³o siê z siostr¹. Zatyka³a mi usta swoj¹ rêk¹, a by³
moment, ¿e straci³em œwiadomoœæ.

Na zewn¹trz pies niesamowicie ujada³ na uwiêzi. Po chwili strza³y - jeden...
drugi. W duchu wo³aliœmy:

- Zabili ich! Zabili ojca!
Siostra, bardziej opanowana, nakaza³a mi:
- Cicho, cicho, bo jak wróc¹, to koniec z nami.
Nad nami, w pokoju, dzia³o siê coœ okropnego. Rozwalono ³ó¿ka, niszczono

pierzyny i t³uczono talerze, garnki, a nawet rozbito maœniczkê. Znêcanie takie
trwa³o mo¿e dziesiêæ, a mo¿e piêtnaœcie minut, a wydawa³o siê ¿e godzinami.
Po chwili ucich³o, ktoœ po schodach zszed³ do piwnicy, po chwili nastêpne kroki.
O Bo¿e! Ju¿ s¹, zaraz nas bêd¹ torturowaæ. Coœ zgrzytnê³o. Us³yszeliœmy (po
ukraiñsku):
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- Nie ma. Widzisz, ser i ziemniaki. Bierz ser, a ziemniaków nam nie trzeba.
Zabrali jeszcze now¹ uprz¹¿ po sprzedanym koniu i cz³api¹c powoli wyszli.

O dziwo, pies nie szczeka³. Co siê sta³o? Unieœliœmy troszeczkê wieko. Wla³o
siê nieco œwie¿ego powietrza. Zapar³wszy siê plecami, siostra wsta³a.

- Wszystko mi jedno, za kilka minut siê uduszê.
Przykrywa runê³a na ziemiê, ale nikt do nas nie podchodzi³. Ciemno i spo-

kój, tylko pierze w powietrzu fruwa³o. Popatrzy³em w stronê drzwi. By³y otwar-
te, otoczone tumanem pierza. Jakby setki tysiêcy malutkich motyli chcia³o
gdzieœ odfrun¹æ, ale nie wiadomo dok¹d. Zziêbniêty sta³em w beczce. Na od-
wagê pierwsza zdoby³a siê siostra. Wylaz³a z beczki, chwyci³a siê porêczy i wy-
sz³a z piwnicy.

Nadal by³o cicho, a mnie siê zdawa³o, ¿e lada moment ca³y œwiat siê zawali,
a ja wraz z beczk¹ runê w przepaœæ i ju¿ nigdy stamt¹d nie wrócê. Kiedy siostra
zbli¿a³a siê do drzwi, od strony ogrodu s³ychaæ by³o zbli¿aj¹ce siê kroki, lekkie
szmery, stopniowo nasilaj¹ce siê, a¿ na koniec ca³kiem wyraŸne. Stanê³a za
drzwiami i czeka³a. Pies nadal nie szczeka³, chocia¿ wrota do stajni by³y ot-
warte. Przez szparê miêdzy futryn¹ a drzwiami rozpozna³a sylwetkê ojca, jak
bieg³ w stronê domu. Wszed³ na schody nas³uchiwa³. Siostra siê odezwa³a:

- Odjechali... ¯yjecie? - Tak, a gdzie jest Micha³?
Chcia³em wyleŸæ, ale na chwilê mnie wstrzymano. Obejrzano dom. Zas³o-

niêto okna i zapalono lampê. O Bo¿e, co za pobojowisko! Szczêœcie, ¿e nie
podpalili.

Za chwilê wróci³a mama z siostr¹ Mil¹. W domu by³o bardzo zimno, czu³em,
jak marzn¹ mi palce. Zdecydowano, ¿e ognia robiæ nie warto, bo po dymie mo-
g¹ poznaæ, ¿eœmy wrócili i przyjad¹, a wówczas na ucieczkê bêdzie ju¿ za póŸ-
no. Szczêœciem jakimœ jedna pierzyna nie zosta³a zniszczona, ta, co by³a
zwiniêta w k¹cie w k³êbek. Mama westchnê³a:

- ChodŸcie, moje dzieci. Bogu dziêki, ¿yjemy.
Poprawiono ³ó¿ko, strzepniêto œmieci zmieszane z pierzem i wciœniêto nas,

tj. ca³¹ trójkê pod pierzynê. Siostra Mila przeziêbi³a siê i zaczê³a kaszleæ. Mimo
po wstrzymywania - dusi³a siê, musia³a kaszleæ. Za póŸno by³o na syrop i czos-
nek. Dr¿eliœmy wszyscy.

Ojciec oœmieli³ siê i wylaz³ na strych, sk¹d mia³ lepsz¹ widocznoœæ na ca³e
Zastawie. Zdawa³o siê, ¿e i tam spokój. Mog³a byæ godzina pi¹ta rano, kiedy
zszed³ ze strychu, zajrza³ do chlewni i obory. Podszed³ do budy, pies nie ¿y³.
Okaza³o siê, ¿e te dwa oddane strza³y dotyczy³y psa. Rodzice w polu uwa¿ali
zapewne, ¿e strza³y dotycz¹ nas, a my natomiast uwi¹zani w beczce uwa¿aliœmy,
¿e zabito rodziców. Dziœ po tylu latach nie da siê opisaæ tych prze¿yæ i tragedii,
jaka spotka³a nas, ludzi zza Buga (...).

Pod koniec stycznia 1944 r. nie by³o ju¿ ¿adnej mowy o nocowaniu w domu.
Jak wczeœniej uzgodniono, ja nocowa³em u Pandzierskich, ojciec w polu pod
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kupami gnoju lub s³omy, a mama z siostrami w mieœcie. Nie zapomnê do œmierci
ani tego dnia, ani tego no¿a, który niepostrze¿enie jak b³yskawica zawis³ nad
moim czo³em.

Tego wieczoru by³em bardzo zmêczony i senny, wystarczy³o mi powiedzieæ
„k³adŸ siê byle gdzie”, a by³bym rad, by wreszcie siê u³o¿yæ i zasn¹æ. U³o¿ono
mnie odwrotnie”. Piotruœ i Andrzej spali normalnie, a ja w nogach. Wsun¹³em
siê pod ko³drê i prawie zasypia³em, kiedy do okna ktoœ zacz¹³ pukaæ, a potem
waliæ piêœci¹.

- Otwieraj, otwieraj!
Pierwsza wsta³a i podbieg³a do okna ¿ona Paw³a. M³oda, przystojna kobie-

ta, o piwnych oczach i czarnych krêconych w³osach.

Na stacji z Zaciemnem czekali ju¿ na nas zawiadowca, zastêpca i jakiœ ¿o³-
nierz w czarnym mundurze. Dopytywali ojca i upewniali siê, czy by³ w wojsku.

Oko³o godziny dziewiêtnastej mieliœmy odjechaæ, ale jak na z³oœæ w tym

„

Wyskoczy³a tylko w koszuli. Powiedzia³a:
- Co chcesz? - i da³a do zrozumienia, ¿e nikogo nie ma. Ów znany nam

wszystkim mieszkaniec naszej wsi nie rezygnowa³. Coraz mocniej wali³, tak ¿e
kit odlatywa³ z okien. Wreszcie zdecydowanie podskoczy³a do sieni i odsunê³a
zamek. Wasyl wpad³ do chaty jak wœciek³y pies, wo³aj¹c:

- Gdzie on?
- Kto? Nikogo nie ma.
- K³amiesz - tak wrzasn¹³ przeraŸliwie, ¿e Andrzej, syn Miko³aja, zeskoczy z

³ó¿ka. Wasyl trzyma³ nó¿ w rêku i wo³a³:
- Ja zabijê tego Polaczka.
Mdla³em ze strachu i czeka³em na moment, kiedy zostanê ugodzony no¿em.

Widzia³em stoj¹cego nade mn¹ bandytê i coœ ciemnego w rêku. Lekko siê za-
³ama³. Zdawa³o siê, ¿e jest pijany. W tym momencie, kiedy krzykn¹³:

- O, tu! - i uniós³ rêkê do ciosu, Maryna rzuci³a siê na niego, krzycz¹c:
- Wasylu, b³agam ciebie, nie rób tego w mojej chacie. Zabij go za drzwiami!

Mój Bo¿e!
Wrzasnê³a tak przeraŸliwie, ¿e banderowiec wpierw siê zatoczy³, a póŸniej

cofn¹³ siê pod piec. Chwycili go oboje i odebrali mu nó¿. Z³oœæ przerodzi³a siê w
¿art, woln¹ rêki chwyci³ j¹ za pierœ i powiedzia³:

- Ale masz ³adne cycki. Chcia³ jeszcze coœ, ale kobieta odskoczy³a w bok, wy-
pychaj¹c jednoczeœnie intruza do sieni. Wasyl krzycza³:

- Zabijê, zar¿nê. za... Zwariujê! Coœ jeszcze powtarza³, ¿e zabiæ tym no¿em,
to nie grzech, bo zosta³ wyœwiêcony, a to robi tylko za samostijn¹ Ukrainê. Zro-
bi³o mi siê mokro, nie wiem, czy oddycha³em, czy te¿ nie. Wszystko ze mn¹ wiro-
wa³o. Nie wiem, gdzie by³ Piotruœ, zdaje siê, ¿e te¿ wsta³. Jedne pewne: dziêki
energicznej postawie s¹siadki, ¿ony Paw³a, do dziœ ¿yjê. [1, str. 49]

*****
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czasie odby³ siê kolejny nalot na Lwów. Zwo³ano mê¿czyzn i rozdano granaty
pouczaj¹c jak siê z nim obchodziæ. Ktoœ doniós³, ¿e noc¹ Ukraiñcy chc¹ na nas
napaœæ i wyci¹æ do reszty. Niesamowity strach. Teraz ju¿ koniec. Szczêœciem dla
nas by³o to, ¿e po obu stronach Niemcy okupowali amunicjê. By³o kilkadziesi¹t
wiêŸniów Brytyjczyków, którzy kopali do³y i nosili pociski. Du¿e i ciê¿kie. Stale
zwracano uwagê na zachowanie ostro¿noœci. Ma³a pomy³ka, niedopa³ek lub
niew³aœciwe uderzenie mog³y wywo³aæ po¿ar.

Wagony sta³y w dole, tylko odes³anych kilka wagonów z Przemyœlan wys-
tawa³o poza burtê, nie by³y chronione od strony lasu. Napiêcie ros³o z godziny
na godzinê. Goniec lata³ i dopytywa³ siê, czy mamy cebulê, bo kierownik po-
ci¹gu, Niemiec, wraca w swoje strony i chce przywieŸæ cebuli, której w jego o-
kolicy nie ma. Sk³adano siê po piêæ i wiêcej kilogramów, zale¿nie od woli i za-
pasu, jakim dysponowano. Uzbierano oko³o 60 kg, jak na pocz¹tek - du¿o. Na
dworcu sta³y dwa dzia³ka przeciwpancerne; by³a to ochrona przed nalotem,
któr¹ wykorzystywano do obrony sk³adów amunicji i nas samych.

Polecono zejœæ z wagonów i chowaæ siê na osie kó³, tak aby w razie zapa-
lenia siê wagonu mo¿na by³o uciec. By³a godz. 20.30 kiedy zawiadowca stacji
oznajmi³, ¿e nie ma mowy o odjeŸdzie transportu w kierunku Lwowa, gdy¿ na
Rogatkach i £yczakowie nie przywrócono do ruchu torowisk. Pocieszy³, ¿e
Niemcy dla wzmocnienia oddzia³ów pilnuj¹cych sk³adowiska wys³ali dwa
czo³gi i dwa lekkie dzia³a przeciwpancerne. Nie poda³ jednak godziny ich
przyjazdu.

Nagle na niebie pojawi³y siê chmury, wyrasta³y zza lasu i potê¿nia³y nad
dworcem. Dwukrotnie b³ysnê³o, odezwa³ siê chrobotliwy grzmot. Trudno by³o
ustaliæ, czy burza siê nasila i zbli¿a, czy te¿ tak sobie zagrzmia³o i na tym koniec.

Oko³o godziny 20.45 zasz³o s³oñce. Zachodzi³o w pe³nej czerwieni, jakieœ
migoc¹ce. Stare babcie na pewno przesadza³y twierdz¹c, ¿e to oznaka koñca
œwiata, ¿e na pewno poleje siê krew. Po ciele przebiega³y ciarki, a w³osy na-
prawdê „stawa³y” dêba. Tej niesamowitej nocy nie zapomnê do œmierci.

Oko³o godziny 22.30 w lesie zrobi³ siê szum. S³ychaæ by³o nawo³ywania,
wydawanie komend, przygotowywanie siê do ataku. Z piêciu wagonów ze-
szliœmy siê na œrodek i uklêkliœmy, odmówiliœmy litaniê do Matki Boskiej „Pod
Twoj¹ obronê...” Modlono siê i p³akano.

Ojciec, W³odzio Kud³aty, Jasiu Bazylko i inni otrzymali po dwa granaty i po-
szli naprzeciw banderowcom. Punktualnie o godzinie 23.00 w lesie odpalono
rakietê czerwon¹ w nasz¹ stronê. Coœ strasznie jêknê³o, a póŸniej nieprzer-
wany krzyk:

- Ura! ura! ra, ra... - las porywa³ g³osy, odzywa³y siê echem. Nastêpna
rakieta by³a ¿ó³ta, i znów czerwona. To jakiœ znak. Pad³y pierwsze strza³y w
naszym kierunku. Zdawa³o siê, ¿e ju¿ koniec œwiata, ¿e jak nast¹pi przedarcie
siê przez szosê, to z nami bêdzie gorzej ni¿ z ludnoœci¹ Hanaczowa. Oba dzia³ka
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otworzy³y ogieñ. Jak œwietliki nocne pociski lecia³y w stronê lasu i tam ginê³y,
jakby spotyka³y siê na polu walki z przeciwnikiem. Coraz wyraŸniej s³ychaæ
by³o ukraiñskie komendy:

- Naprzód, rzucaj, r¿nij! - Rozumieliœmy, co to wszystko oznacza. Niemiec z
obs³ugi dzia³ka zdecydowa³ w ostatniej chwili rozdaæ broñ jeñcom, t³umacz¹c -
tak czy inaczej oni równie¿ zgin¹. To by³a m¹dra decyzja. Otworzono wagon i
wiêŸniowie z broni¹ w rêku pospieszyli na pomoc naszemu zgrupowaniu. Nie
minê³o piêæ minut, jak byli po drugiej stronie szosy. Za minutê pad³y pierwsze
strza³y ze strony naszych. Tego Ukraiñcy nie przewidzieli. Skoncentrowali atak
na prawym skrzydle transportu. Po oddanej serii z automatu Ukraiñcy ruszyli
do ataku.
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Ryc. 38. Tablica pami¹tkowa wystawiona w Krosienku i poœwiêcona ofiarom
stalinowskiego terroru i cz³onkom UPA. Zaznaczono dwa nazwiska osób bior¹cych

udzia³ w mordowaniu Polaków w tej wiosce.
Fotografiê przekaza³ p. Zbigniew Kopociñski



W odleg³oœci stu metrów od szosy natrafili na opór naszych ojców, braci i in-
nych. Wyrzucono pierwsze granaty. Wybuch naraz 11 granatów spotêgowa³ po-
p³och w siczy. Rzut by³ celny, gdy¿ odezwa³y siê liczne jêki wœród nacieraj¹cych.
To os³abi³o natarcie, próbuj¹c po raz drugi pod seri¹ pocisków do szosy i znisz-
czyæ nieprzyjaciela. Drugi rzut granatami i seria strza³ów oddanych przez jeñ-
ców okaza³y siê skuteczne. Mimo tego zapali³ siê ostatni wagon. Lament i krzyk
zapada³ na torowisku, ktoœ z m¹drzejszych skoczy³ do ty³u, odczepi³ p³on¹cy
wagon, w którym by³y dwie krowy, kilkadziesi¹t kur, œwinka i kupa siana. Uda³o
siê odepchn¹æ wagon oko³o 50 m od pozosta³ych. Wagon p³on¹³, a wewn¹trz
sma¿y³y siê zwierzêta. Nikt nie odwa¿y³ siê wskoczyæ do œrodka, otworzyæ drzwi
i je wypuœciæ.

Na pobojowisku s³ychaæ by³o okropne jêki. S³ysza³em
:

- Moja noga, Mo³ynka kochana.
Po dziesiêciu minutach walka usta³a. Na dworcu i tu¿ pod lasem p³onê³y dwa

ogniska - nasz wagon i wóz konny banderowców.
Ca³¹ noc czuwano. Oko³o godziny drugiej nad ranem, 12 maja w lesie od-

dano dwie rakiety koloru ¿ó³tego. Zdawa³o siê, ¿e po pobojowisku ktoœ ³azi. Te-
renem walki by³ ³an œwie¿o zasianego zbo¿a jarego, oko³o 3 ha. Przez œrodek
pola przep³ywa³ w¹ski strumyk, a przy nim ros³y krzaczaste drzewa.

Obiecana pomoc dotar³a dopiero o godzinie pi¹tej rano. Kierownik dworca
dzwoni³ dok¹dœ i upewnia³, ¿e atak zosta³ odparty. By³o dwóch rannych i sp³o-
n¹³ wagon. Ofiar œmiertelnych nie by³o. Kilku wiêŸniów uciek³o z broni¹ w rêku.
O godz. 8.00 na miejsce walk dotarta policja ukraiñska w asyœcie kilku Niem-
ców. Zrobiono rozeznanie pola bitwy. Zajrzano nawet do lasu - tam by³ spokój.
Na pobojowisku le¿a³y trupy. Jak siê okaza³o, zabitym odciêto g³owy po to, aby
nie rozpoznaæ napastników (zatrzeæ œlady).

Partyzantka, która napad³a na nas, sk³ada³a siê ze znanych nam Ukraiñców.
Dlatego te bestialstwa z ich strony, abyœmy nie mogli dojœæ przez œwiadków do
ich nazwisk. Nam wmawiano, ¿e mordu dokonuje specjalna grupa wo³yñska,
po³¹czona z Niemcami. Faktycznie by³o ca³kiem inaczej. Ustalono, ¿e na przed-
polu walki by³o 11 trupów z odciêtymi g³owami. W kieszeniach nic nie znale-
ziono, niektórzy byli bez butów i odzienia.

W po³udnie z przeje¿d¿aj¹cego samochodu wyrzucono kilkanaœcie ulotek w
jêzyku polskim. Wynika³o z ich treœci, ¿e wczeœniej czy póŸniej i tak zginiemy,
czeka nas zemsta za poleg³ych. Z ulotk¹ udano siê do zawiadowcy. Ten siê dwoi³
i troi³ a¿ otrzyma³ wiadomoœæ, ¿e z Brze¿an jedzie poci¹g z pustymi platformami
i jeœli tylko zd¹¿y nale¿y platformy ustawiæ z przodu i w ten sposób przedostaæ
siê do Lwowa. Dziêki polsko-niemiecko-angielskiej obronie mogliœmy bez-
piecznie wyjechaæ.

*****

[po ukraiñsku - dop.
J.W.]

[1, str. 73]
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Na wiosnê 1944 r. we wsi Krosienko zosta³ zastrzelony przez ukraiñskich na-
cjonalistów nieznany z imienia Petriw, ukraiñski gospodarz. Wyrok œmierci
zosta³ wydany przez UPA za krytykowanie banderowców za mordowanie Pola-
ków.

*****
Z Ukraiñcem Stefanem (Stepanem) Szych¹ chodzi³em przez 4 lata do jednej

klasy. W okresie okupacji niemieckiej sta³ siê bandziorem UPA i przebywa³ w
lesie. Gdy uprzykrzy³o mu siê leœne ¿ycie, powróci³ do Krosienka, dezerteruj¹c
z bandy. Po kilkunastu dniach zosta³ zastrzelony przez kolegê z bandy - My-
chaj³a De³ewyna, a œwiadkiem tego zdarzenia by³ Bronis³aw Lipowicz, który
przyjecha³ do Polski w r. 1957 w ramach dodatkowej repatriacji i opowiedzia³
mi to zdarzenie.

(Eugeniusz Pilipczuk)

(Tadeusz Szul)

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 19 osób

c) Ÿród³a:

.8. Lipowce

1. Jakubowska Barbara            27.01.1944, lat 55, ¿. Filipa Jakubowskiego
2. Jakubowska Katarzyna        27.01.1944, lat 8, c. Filipa Jakubowskiego
3. Jakubowski Filip 27.01.1944, lat ok. 60
4. Kapuœciñski Jan 11.1943, lat ok. 35,
5. Kopociñska Anna 10.1944, lat ok. 30, ¿. Stefana
6. Kopociñska Katarzyna 10.1944, lat 65
7. Kopociñska Katarzyna 10.1944, lat 10, c. Stefana
8. Kopociñski Makary 10.1944, lat 69
9. Kopociñski 10.1944, lat 1,5, d. Stefana
10. Kopociñski Stanis³aw 28.10.1943, lat 46, wy³upane oczy
11. Kopociñski Stanis³aw 12.01.1944, lat 37, mia³ 12 ciosów bagnetem
12. Kopociñski Stanis³aw 10.1944, lat 4, s. Stefana
13. Kopociñski Stefan 10.1944, lat 34
14. Kopociñski Wiktor 12.01.1944, lat 17
15. Lipowicz Gabriel 12.01.1944, lat bd
16. Lipowicz Piotr 12.01.1944, lat bd
17. Lipowicz W³adys³aw 12.01.1944, lat bd
18. Petriw 1944, lat bd, Ukrainiec
19. Szulc Filip 11.1943, lat ok. 21

Wspomnienia mieszkañców w zbiorach autora. M.. B³aszków -
. Zeznania i relacje: Mieczys³aw Kud³aty, Emilia Starczewska,

Wiktor Szul [32, str. 36].

- wieœ liczy³a 292 zagrody i 1589 mieszkañców, w tym 1221
Ukraiñców, 307 Polaków i 58 ¯ydów. W r. 1931 liczba  zagród wzros³a do
375, a mieszkañców do 1902 osób.

WeŸ
ten klucz..
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a) okolicznoœci napadów i terroru
Otó¿ jedn¹ z ofiar napadów w tej wiosce by³ mê¿czyzna w wieku ok. 20 lat,

po maturze, zapewne nauczyciel - Zygmunt Laucz, mieszkaniec Lipowiec. Li-
powce nale¿a³y do parafii w Majdanie Lipowieckim. W Majdanie mieszkali
jego znajomi i byli czêsto przez niego odwiedzani. Zapewne nale¿a³ do konspi-
racji, poniewa¿ kilkakrotnie przenosi³ z Przemyœlan podziemne pisemka i wrê-
cza³ je zaufanym osobom w tej wiosce.

Pewnego lutowego wieczoru 1944 r. ubra³ siê ciep³o i wyszed³ z domu z
zamiarem dotarcia do Majdanu, jednak czekaj¹cy w pobli¿u jego zabudowañ
Ukraiñcy porwali go i wywieŸli saniami do lasu hr. A. Potockiego, gdzie praw-
dopodobnie zosta³ zamordowany, gdy¿ œlad po nim zagin¹³.

W tym samym miesi¹cu ukraiñscy nacjonaliœci dokonali kolejnego mordu
na m³odych ma³¿onkach, mieszkañcach Majdanu Lipowieckiego, Franciszku
Pikulskim (lat 23) i jego ¿onie Rozalii (lat 19, nazwisko panieñskie Melner).

Mê¿czyzna pochodzi³ z Borszowa zaœ jego ¿ona z Majdanu L. M³odzi
mieszkali na uboczu wioski. Pewnego popo³udnia przyjecha³a do nich na sa-
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Ryc. 39. Grono Pedagogiczne w Lipowcach, maj 1940 r. W drugim rzêdzie,
z dzieckiem na rêku kierowniczka szko³y, przedostatnia osoba  by³a kierowniczka
szko³y (do r. 1939) - Rudnicka. W pierwszym rzêdzie, klêcz¹cy na jedno kolano
Zygmunt Laucz bestialsko zamordowany przez banderowców w lutym 1944 r.

Zdjêcie przekaza³ fotografuj¹cy  p. Bogdan Szymusik.



niach zgraja banderowców, skrêpowa³a oboje i wywioz³a do pobliskiego lasu,
gdzie zostali bestialsko zamordowani; ich cia³a by³y zmasakrowane do tego
stopnia, ¿e trudno by³o rozpoznaæ. Nie jest wykluczone, ¿e Rozalia Pikulska
by³a w ci¹¿y.

*****
3 marca 1944 r. oko³o godziny 15-tej do naszego domu wesz³o dwóch uz-

brojonych w karabiny mê¿czyzn w cywilnych ubraniach. Zapytali mnie, gdzie
jest mój m¹¿, Franciszek Zator. W domu nie by³o mê¿a, by³am wtedy z trójk¹
ma³ych dzieci. Odpowiedzia³am, ¿e go nie ma, ¿e wyszed³ gdzieœ na wioskê. Je-
den z przyby³ych wtedy powiedzia³, ¿e mo¿e schowa³ siê na strychu. Odpo-
wiedzia³am, ¿e nie, a jak nie wierz¹, to mog¹ sprawdziæ.

Obaj weszli po drabinie na strych i po chwili zeszli mówi¹c, ¿e go tam nie
ma. W tej sytuacji udali siê do centrum wsi. Na drodze napotkali mê¿czyznê i
wylegitymowali go, okaza³o siê, ¿e to by³ mój m¹¿, który powraca³ ze wsi do
domu. Mia³o to miejsce 100 metrów od naszego domu. Banderowcy kazali mu
iœæ z nimi do zagrody naszej s¹siadki Ukrainki o nazwisku Bohunsycha, wzi¹æ
od niej konia i jechaæ z nimi na podwodê. Kiedy m¹¿ poszed³ do stajni, wtedy
banderowcy poszli za nim i jeden z nich strzeli³ mu w ty³ g³owy. Po zastrzeleniu
obaj mordercy odeszli.

S¹siadka, Ukrainka po stwierdzeniu, ¿e mój m¹¿ nie ¿yje, natychmiast mnie
zawiadomi³a. Wtedy ca³a moja rodzina dowiedzia³a siê o jego œmierci. Do me-
go domu przyszed³ mój ojciec, Micha³ Ostrowski, który wzi¹³ zaprzêg konny
i saniami przywióz³ zw³oki mego mê¿a do domu. Z kawa³ka ¿³obu wykona³ pro-
wizoryczn¹ trumnê (nie mieliœmy desek) i w niej umieœci³ zabitego. Na drugi
dzieñ staraliœmy siê urz¹dziæ pogrzeb. Z uwagi na to, ¿e w pobliskich koœcio-
³ach nie by³o ju¿ polskich ksiê¿y, zwróciliœmy siê do ukraiñskiego ksiêdza z
proœb¹ o odprawienie ceremonii pogrzebowej. Ten jednak odmówi³, t³umacz¹c
mi, ¿e siê boi, bo i z nim mog¹ to samo zrobiæ banderowcy. W tej sytuacji w
pogrzebie wziê³am udzia³ tylko ja, dwóch moich ma³ych synów i mój ojciec,
który zawióz³ sankami trumnê na miejscowy cmentarz. Z s¹siadów nikt nie
wzi¹³ udzia³u w pogrzebie z obawy przed banderowcami.

Po powrocie z cmentarza zasta³am moj¹ zagrodê i dom ograbiony ze
wszystkiego, nawet zabrano siano ze stodo³y. W tej sytuacji zosta³am zmuszona
pozostawiæ swój dom i schroniæ siê z dzieæmi w domu mego ojca.

Na drugi dzieñ po pogrzebie do domu mego ojca przyszed³ jakiœ nieznajomy
mê¿czyzna i zabra³ ostatniego konia, rzekomo na podwodê, ale tego konia ju¿
nigdy nie odzyska³am.

Tego dnia, jak siê dowiedzia³am, oprócz mego mê¿a banderowcy zamor-
dowali jeszcze 9 osób, w tym ma³¿eñstwo Baranowskich, które zastrzelono pod
ich w³asnym domem, ch³opca o imieniu W³adys³aw - syna by³ego sekretarza
gminy sprzed 1939 r. i innych mê¿czyzn, których nazwisk nie zapamiêta³am.

(Józef Broda)
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Po kilku dniach pobytu mego z dzieæmi u ojca pod drzwi jego domu ktoœ
podrzuci³ kartkê w jêzyku ukraiñskim o nastêpuj¹cej treœci: „Polacy uciekajcie
st¹d, na co jeszcze czekacie". Po tym ostrze¿eniu wyjecha³am z trójk¹ moich
dzieci do siostry w Gródku Jagielloñskim, tam przebywa³am do koñca marca
1944 r., a¿ do wyjazdu do Polski.

Podczas pobytu u siostry otrzyma³am wiadomoœæ przez przygodnego pos-
³añca, abym wraca³a na swoje gospodarstwo i obsia³a pole. By³a wiosna,
kwiecieñ 1944 r. Pojecha³am z najstarszym 9-letnim synem Albinem do
Lipowiec, tam mieszka³ jeszcze mój ojciec. Kiedy przyjecha³am, ktoœ podrzuci³
kartkê w jêzyku ukraiñskim z ostrze¿eniem: „Zabieraj siê, po co tu siê krêcisz”.
Zosta³am u ojca tylko na jedn¹ noc, bo ju¿ by³o póŸno na odjazd. I tej¿e nocy, na
s¹siedni¹ polsk¹ wieœ, Majdan Lipowiecki, banderowcy dokonali napadu.
S³ysza³am strza³y i serie z karabinów, krzyki i jêki mordowanych ludzi, wi-
dzia³am ³uny po¿arów pal¹cych siê domów. Zginê³o tej nocy wiele ludzi.

Wczesnym rankiem, pomna ostrze¿enia i prze¿ycia tragedii Polaków z s¹-
siedniej wsi, wyjecha³am do Gródka Jagielloñskiego do siostry i nigdy ju¿ nie
powróci³am do swego rodzinnego domu.

*****
W miesi¹cu marcu Ukraiñcy napadli na Polaków mieszkaj¹cych w Lipow-

cach.

Dnia 30.03.1944 r. w Lipowcach w bia³y dzieñ specjalnie wyszkolony od-
dzia³ (UPA - dop. J.W.) w sile kilkudziesiêciu osób, podzielony na ma³e grupy po
4-5 osób, doskonale uzbrojony, przyst¹pi³ do likwidacji Polaków, mê¿czyzn
wed³ug sporz¹dzonej listy. Zamordowano 15-20 mê¿czyzn, rannych oko³o 10.
Po mordach doszczêtnie zrabowano wszystkich, zabieraj¹c konie z wozami
i rzeczy wartoœciowe.

3 marca w Lipowcach zginê³o 10 osób

[Maria Zator, 20, str. 23]

(Informacja Delegatury Rz¹du -ANN, DR, sygn. 202/III/121, k. 255)
*****

[18, str. 195]
*****

. [6, str. 73]

1. Andraszków Wanda 30.03.1944, lat 20
2. Baranowska 30.03.1944, lat bd
3. Baranowski 30.03.1944, lat bd
4. Laucz Zygmunt 30.03.1944, lat ok. 25, nauczyciel
5. N.N. W³adys³aw 30.03.1944, lat bd
6. Ostrowski Micha³ 30.03.1944, lat bd
7. Smoliñska 30.03.1944, lat bd, m. Jana Smoliñskiego
8. Smoliñska 30.03.1944, lat bd, siostra Jana Smoliñskiego
9. Smoliñski Jan 30.03.1944, lat 27
10. Smoliñski 30.03.1944, lat bd, ojciec Jana Smoliñskiego

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 11 osób
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11. Zator Franciszek 30.03.1944, lat bd

Relacja Zofii Szwarc [32, str. 24]. Wspomnienia Józefa Brody,
rêkopis w zbiorach autora.

- wieœ liczy³a 155 zagród i 856 mieszkañców, w tym 745
Ukraiñców, 63 Polaków i 48 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 166,
a mieszkañców do 951 osób.

(Eugeniusz Zab³ocki)

1. Rusiñska Danuta 15.04.1944, lat 19
2. Rusiñska Klementyna 15.04.1944, lat 38
3. Rusiñska Stanis³awa 15.04.1944, lat 19

Wspomnienia E. Zab³ockiego w zbiorach autora.

- wieœ liczy³a 157 zagród i 861 mieszkañców, w tym 672 Ukra-
iñców, 119 Polaków i 70 ¯ydów. W roku 1931 liczba zagród wzros³a do 195,
a mieszkañców do 1011 osób.

(Marian Szajda)

1. Fotoma W³adys³aw 02.1944, lat 24
2. Karol Górniak 02.1944, lat 24, (z Nowosió³ek)

[15,  str. 35]

c) ¿ród³a:

5.9. £adañce

a) okolicznoœci napadów i terroru

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 3 osoby

c) Ÿród³a:

5.10. £onie

a) okolicznoœci napadów i terroru

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - dwie osoby

c) Ÿród³a:

W kwietniu 1944 r. lokalna banda nacjonalistów ukraiñskich uprowadzi³a w
£adañcach noc¹ z domu trzy kobiety i zamordowa³a je na pobliskich polach
folwarku Brykoñ. Po zabójstwie cia³a je zosta³y przez nich spalone w stogu
s³omy pozosta³ej po zbiorach zbo¿a z 1943 r. Osoby wtenczas zamordowane to:
Klementyna Rusiñska, ur. 1906 r. w £adañcach, ¿ona Leona Rusiñskiego, Sta-
nis³awa Rusiñska, ur. 1925 r. w £adañcach, córka Klementyny i Danuta Ru-
siñska, ur. 1925 r. w £adañcach, córka Klementyny. Stanis³awa i Danuta by-
³y bliŸniêtami.

Zim¹ 1943/44 (luty) zabity zosta³ W³adys³aw Fotoma (l. ok. 22) z £oni oraz
Karol Górniak (l. 24) z Nowosió³ek (pow. Z³oczów). Obaj stracili ¿ycie podczas
wyprawy po broñ dla konspiracji w Wicyniu.
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5.11. Majdan Lipowiecki

a) okolicznoœci napadów i terroru

- wieœ liczy³a 123 zagrody i 662 mieszkañców. W
1931 r. liczba zagród  wzros³a  do 160, a mieszkañców do 753.

(Informacja Delegatury Rz¹du -ANN, DR, sygn. 202/III/121, k. 255)
*****

[28, str. 396]
*****

[18, str. 194]
*****

[18, str.
195]

*****

[18,
str. 204]

W miesi¹cu marcu Ukraiñcy napadli na polskie domy w Majdanie Lipo-
wieckim.

1944, marzec. (...) Równoczeœnie z powodu dokonywanych napadów i mor-
dów zosta³ opuszczona przez kap³ana placówka duszpasterska w Majdanie
Lipowieckim.

Dnia 29.03.1944 w
Majdanie Lipowieckim
spalono folwark i 5
gospodarstw polskich,
nikogo nie mordowano.

Dnia 04.04.1944 r. w
Majdanie Lipowieckim
spalono oko³o 40 gospo-
darstw. Polacy ju¿ od
kilku dni spodziewaj¹c
siê napadu organizowa-
nego przez bandê ukra-
iñsk¹ w sile 500 ludzi
kwateruj¹c¹ w Pniatynie
i Lipowcach, opuœcili
swe siedziby.

Dnia 24.04.1944 r. w
Majdanie Lipowieckim
spalili Ukraiñcy wszys-
tkie pozosta³e jeszcze
zabudowania polskie,
z których ocala³y tylko domy murowane. (...) Przez trzy godziny przeszukiwali
Ukraiñcy wszystkie domy, nie wy³¹czaj¹c ukraiñskich. Znalezionych Polaków
pomordowali, a zw³oki spalili. Jest ich 9, w tym dwu mê¿czyzn (jeden starzec
95-letni) i 7 kobiet. Nadto los jednej z Polek podzieli³a jej matka Ukrainka.
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Noc¹ z 27 na 28 grudnia 1943 r. jakaœ nieznajoma osoba mocno zastuka³a w
drzwi wejœciowe domu Karola Podkówki. Gdy w³aœciciel podszed³ do drzwi,
rozleg³a siê seria z pistoletu maszynowego, od której zosta³ on œmiertelnie ran-
ny. Na pomoc przybieg³ jego syn Stefan, by podtrzymaæ ojca jednak kilka kolej-
nych strza³ów przeszy³o drzwi, rani¹c równie¿ syna. Rodzina stara³a siê udzie-
liæ pomocy, jednak sami nie byli w stanie zrobiæ to skutecznie. Ojciec i syn
zmarli tej samej nocy.

Pogrzeb K. i S. Podkówków odby³ siê 31 grudnia na miejscowym cmentarzu
a smutn¹ ceremoniê odprawi³ proboszcz, ks. Stanis³aw Cembruch. Mimo prze-
ra¿enia wywo³anego t¹ tragedi¹, w pogrzebie uczestniczyli wszyscy Polacy z
wioski. Sprawcy nie zostali ujêci, ale jak opowiadali nieliczni œwiadkowie, sa-
nie zabójców pojecha³y w stronê Lipowiec. Nikt nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e mor-
dercami byli nacjonaliœci ukraiñscy.

Z powodu gro¿¹cego mi niebezpieczeñstwa ¿ycia, opuœci³em parafiê Maj-
dan Lip[owiecki] dnia 29 lutego b.r.

Mieszkam tymczasowo w Przemyœlanach prywatnie, gdy¿ Ks. Proboszcz w
Przemyœlanach nie przyj¹³ mnie, rzekomo z braku miejsca.

Z Przemyœlan doje¿d¿aæ bêdê co niedzielê do Majdanu, gdy tylko minie nie-
bezpieczeñstwo. Mieszkam u Pañstwa Banasiów.

Przemyœlany, dnia 2 marca 1944 ks. St[anis³aw] Cembruch
P.S. Dotychczas zamordowano w Majdanie 5 Polaków.

*****
Tragedia Majdanu Lipowieckiego rozpoczê³a siê w marcu 1944 r. W mie-

si¹cu tym zosta³ zamordowany mój szwagier, Jan Bogacz, który uwierzy³ U-
kraiñcom z Lipowiec, ¿e nic z³ego siê nie stanie w Majdanie, pozosta³ wiêc na
noc w domu. Tam go zasta³a banda UPA, i straszliwie zamordowa³a. W tym cza-
sie w okrutny sposób zamordowana zosta³a Czajkowska oraz rodzina By-
kowskich (5 lub 6 osób).

W czasie powtórnego napadu ¿ywcem zosta³a spalona Rozalia Marsza³ek
i G³ogowski, równie¿ zosta³a zamordowana mieszkaj¹ca na skraju Majdanu o-
ciemnia³a kobieta (nazwiska nie pamiêtam).

W okrutny sposób zamordowano czynn¹ ³¹czniczkê AK, Mariê Szul. 12
kwietnia 1944 r. zosta³ zamordowany mój brat Marcin D¹browski, a w Po³twi
mieszkaniec Majdanu - Józef Czajkowski. Pozosta³y zabudowania zosta³y
zrabowane i spalone, a ludnoœæ uciek³a do Przemyœlan i do centralnej Polski.

(Marta Kowalczyk, Józef Broda)
*****

[21, str. 477]

(Zygmunt D¹browski)
*****

Tragiczny okres Majdanu Lipowieckiego zacz¹³ siê w nocy z 29 na 30 marca
1944 r. Przy silnej zamieci œnie¿nej mieszkañcy zostali napadniêci przez sotniê
banderowców. Uzbrojeni rabusie dokonali grabie¿y i spustoszeñ w wielu do-
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mach oraz zabili dwie osoby. Przez kilka nastêpnych dni 1udnoœæ Majdanu o-
puszcza³a wieczorem swoje gospodarstwa i wêdrowa³a do Przemyœlan pod es-
kort¹ uzbrojonych akowców, rano zaœ powraca³a do wsi.

Wieczorem 1 kwietnia UPA ponownie okr¹¿y³a wieœ i po zrabowaniu do-
bytku podpali³a 101 zabudowañ. Pozostaj¹ce w domach kobiety zamordo-
wano przez wrzucanie ich do p³on¹cych domów. Ocaleni z po¿ogi mieszkañcy
zobaczyli swój dorobek w zgliszczach i popiele. W p³aczu i rozterce udali siê do
Przemyœlan na tu³aczkê....

W maju tego roku bardzo du¿o rodzin wyjecha³o do ró¿nych miejscowoœci w
centralnej Polsce. (Józef Broda)

*****
Stryj mój - Marcin D¹browski - (ur. w 1910 r.) by³ w Winnikach u znajomych

i po wizycie oczekiwa³ na przystanku, znajduj¹cym siê w lesie, pragn¹c doje-
chaæ do Lwowa, sk¹d mia³ wróciæ do Majdanu Lipowieckiego. Na nim zosta³
zastrzelony przez Ukraiñca, który dodatkowo obrabowa³ go ze wszystkich do-
kumentów. Gdy ta wiadomoœæ dotar³a do naszej rodziny, moja mamusia zdecy-
dowa³a siê na poszukiwanie zw³ok stryja, bo w tej sytuacji tatuœ nie móg³ go
poszukiwaæ. W Winnikach dowiedzia³a siê, ¿e jego cia³o zosta³o jeszcze tego
samego przewiezione do Lwowa.

W mieœcie szuka³a w wielu miejscach, a¿ znalaz³a go w budynku Medycyny
S¹dowej we Lwowie. Dziêki kartce ¿ywnoœciowej, któr¹ stryj mia³ przy sobie,
zosta³ przez mamusiê odnaleziony w stosie ludzkich cia³ z ró¿nymi obra¿eniami
(jak: odciête rêce lub nogi, odciête piersi u kobiet, itp.). Tylko dziêki wielkiej
desperacji mojej mamusi jego cia³o zosta³o zidentyfikowane.

By³y to tragiczne wydarzenia, o których opowiada³ mi tatuœ, a szczegó³y do-
tycz¹ce zamordowania stryja czêsto wspomina moja mamusia. (Helena D¹-
browska)

1. B¹kowska Maria 15.03.1944, lat 63
2. B¹kowska Maria 15.03.1944, lat 8
3. B¹kowska Rozalia 15.03.1944, lat 12
4. B¹kowski Bazyli 15.03.1944, lat 37
5. Bogacz Jan 15.03.1944, lat 36
6. Chudek 15.03.1944, lat bd
7. Czajkowska Helena 15.03.1944, lat 29
8. Czajkowska Tekla 15.03.1944, lat bd
9. Czajkowski Józef 15.03.1944, lat 55
10. D¹browski Marcin 12.04.1944, lat 34
11. Go³ogowski Micha³ 24.04.1944, lat bd
12. Hawryliszyn Franciszek   24.04.1944, lat 27

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 40 osób,
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13. Hawryliszyn Jan 24.04.1944, lat 35
14. Jastrzêbski 24.04.1944, lat bd
15. Kames Jan 24.04.1944, lat bd
16. Kislinger Aniela 24.04.1944, lat bd
17. Makohon Maria 24.04.1944, lat bd
18. Makohon Rozalia 24.04.1944, lat 31
19. Marsza³ek Micha³ 24.04.1944, lat 34
20. Marsza³ek Rozalia 24.04.1944, lat 55
21. Pikulska Rozalia 15.02.1944, lat 19
22. Pikulski Franciszek 15.02.1944, lat 23
23. P³achta Janina 24.04.1944, lat 31
24. P³achta Józefa 24.04.1944, lat 28
25. P³achta Maria 24.04.1944, lat 37
26. Podkówka Józef 24.04.1944, lat 22
27. Podkówka Julia 24.04.1944, lat 33
28. Podkówka Karol 27.12.1943, lat 65
29. Podkówka Maria 24.04.1944, lat bd
30. Podkówka Stefan 27.12.1943, lat 20
31. Przyjacielska Petronela  24.04.1944, lat 58
32. Regitowicz Jan 04.1945, lat 40
33. Solecka Maria 24.04.1944, lat bd
34. Solecka 24.04.1944, lat bd
35. Stasiuk Maria 24.04.1944, lat bd
36. Stasiuk Stanis³aw 24.04.1944, lat bd
37. Szul Maria 24.04.1944, lat 31
38. Zema Józef 24.04.1944, lat bd
39. ¯ukrowski Jan 24.04.1944, lat 22
40. ¯ukrowski Pawe³ 24.04.1944, lat bd

Wspomnienia mieszkañców i ich potomków (rêkopisy) w zbiorach
autora. Wspomnienie Micha³ Podkówki, Magdaleny Bogacz, Piotra Bogacz
[30, str. 24]

- wieœ liczy³a 114 zagród i 614 mieszkañców, w tym 515
Ukraiñców, 81 Polaków i 18 ¯ydów. W 1931 r. liczba zagród wzros³a do 137,
a mieszkañców do 769 osób. W lutym 1940 r. NKWD deportowa³o 4 osoby.

c) ¿ród³a:

5.12. Meryszczów

a) okolicznoœci napadów i terroru
Ciociê Agnieszkê, która uciek³a z Meryszczowa i ukrywa³a siê w Krosienku,

wyprowadzano z domu na wpó³ nag¹; ko³o kaplicy na polu spalono j¹ ¿ywcem.
Rozebrano do naga, wbito dwa ko³ki pod ³opatki i jeden w okolicy do³ka pod



piersiami. Przyniesiono trzy snopki s³omy ¿ytniej, podpalono i przygl¹dano siê
w³asnemu bestialstwu. Wyszydzano przy tym, ¿e teraz jej siê Polski odechce.
Widok okropny. Ciocia po prosu upiek³a siê w ogniu, nie maj¹c znik¹d ¿adnego
ratunku. Po wypaleniu siê s³omy cia³o ciotki, na wpó³ zwêglone, zawis³o na nie
dopalonych dr¹gach. T³uszcz sp³ywa³ z piersi i brzucha, rozlewa³ siê po s³omie,
powoduj¹c wzrost p³omieni. Tak p³onê³a prawie do rana. (Micha³ B³aszków)

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - jedna osoba

c) Ÿród³a:

5.13. Pletenice

a) okolicznoœci napadów i terroru

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 8, w tym 5 bezimiennych

1. N.N. Agnieszka, 03.1944, lat ok. 65, spalona ¿ywcem w Krosienku

[1, str. 51]

- wieœ liczy³a 112 zagród i 597 mieszkañców. W r. 1931 liczba
zagród wzros³a do 113, a mieszkañców do 623 osób.

(Infor-
macja Delegatury Rz¹du -ANN, DR, sygn. 202/III/121, k. 255)

*****

[18, str. 194]
*****

(Eugenia Zamiara)

W miesi¹cu marcu Ukraiñcy napadli na polskie domy w Pletenicach.

Dnia 27.03.1944 r. w Pletenicach zamordowano 3 osoby, jedno gospodar-
stwo polskie spalono.

Urodzi³am siê we wsi Pletenice, w której mieszka³o wiêcej Ukraiñców, ni¿
Polaków, by³o te¿ du¿o rodzin mieszanych. Wczesn¹ wiosn¹ roku 1944 r., w dniu
29 marca, gdy mia³am 20 lat, banderowcy noc¹ spalili 15 gospodarstw, a wœród
nich nasze. W p³omieniach zgin¹³ mój ojciec, W³adys³aw Majcher. Z pomoc¹
znajomych pozbiera³am spalone resztki ojca i pochowaliœmy je. Ponadto
spalono zabudowania so³tysa Józefa Podgórskiego i jego syna W³adys³awa.
Wtedy by³o zabitych osiem osób, a dwa nazwiska zapamiêta³am - Jan Podgór-
ski i Maria Ciesielska. Rodziny mieszane, gdy dowiedzia³y siê o maj¹cym nas-
t¹piæ mordowaniu, uciek³y ze swoich domów i ocali³y ¿ycie. Nasz dom sta³ na
uboczu wioski, w odleg³oœci ok. 1 km od centrum, i nikt nas nie powiadomi³ o
napadzie.

Uciek³yœmy z mam¹ do siostry we Lwowie. Mama by³a chorowita i nie wy-
trzyma³a tego cierpienia. Zmar³a w rok po œmierci Ojca, ale ju¿ w Polsce.

Do grobu mego ojca w³o¿ono cia³a jeszcze dwóch Polaków, którzy tak¿e
zostali spaleni. By³y wiêc w Pletenicach dwie ofiary znane z nazwiska: W³a-
dys³aw Majcher, Jan Podgórski, Maria Ciecielska i N.N. Czwartego nazwiska
nie pamiêtam.
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1. Ciesielska Maria 28.03.1944, lat bd
2. Majcher W³adys³aw 28.03.1944, lat ok. 45
3. Podgórski Jan 28.03.1944, lat bd
4. N.N. 28.03.1944, lat bd
5. N.N. 28.03.1944, lat bd
6. N.N. 28.03.1944, lat bd
7. N.N. 28.03.1944, lat bd
8. N.N. 28.03.1944, lat bd

Wspomnienia E. Zamiary w zbiorach autora.

- wieœ liczy³a 79 zagród i 448 mieszkañców, w tym 288
Ukraiñców, 123 Polaków i 37 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 117,
a mieszkañców do 651. Cztery osoby zosta³y w r. 1940 aresztowane przez
NKWD i wywiezione na Syberiê.

Meldunek powiatowej bojówki OUN i grupy UPA „Or³y” z dnia 12 maja
1944 r.: [7, str.
284] *****

(Zygmunt Blumski)

c) Ÿród³a:

5.14. Pniatyñ

a) okolicznoœci napadów  i terroru

Dnia 5 kwietnia 1944 r. we wsi Pniatyn zabito 5 Polaków.

W po³owie marca 1944 r. ukraiñska banda zamordowa³a kilka naœcie osób w
Pniatynie . Podajê kilka znanych mi nazwisk.
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z ks. Piotrem
Smolk¹ (1)
i Krystyn¹
Blumsk¹-

Buczyñsk¹ (2) na
tle opuszczonej

kaplicy w
Pniatynie (stan z

roku 2006).
Fotografiê
nades³a³

p. Zygmunt
Blumski.



b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 12 osób

c) Ÿród³a:

5.15. Siworogi.

a) okolicznoœci napadów i terroru

1. Arszulak 03.1944, lat bd
2. Arszulak 03.1944, lat bd
3. Arszulak 03.1944, lat bd, d. Arszulaków
4. Arszulak 03.1944, lat bd, d. Arszulaków
5. Bajowska 03.1944, lat bd, c. T. Bajowskiej
6. Bajowska Tekla 03.1944, lat bd
7. Bajowska Zofia 03.1944, lat bd
8. Bajowski 03.1944, lat bd, s. Z. Bajowskiej
9. Bajowski 03.1944, lat bd, s. Z. Bajowskiej
10. Borkowska 03.1944, lat bd
11. Borkowski 03.1944, lat bd
12. Borkowski 03.1944, lat bd, s. Borkowskiego

Wspomnienia Zygmunta Blumskiego w zbiorach autora.

We wczeœniejszych spisach ludnoœci Siworogi ³¹czono z £a-
hodowem. Mo¿na dodaæ, ¿e gmina zosta³a utworzona 26.10.1926 r. W r. 1931
wieœ mia³a 79 zagród i 433 mieszkañców.

[18, str. 204]
*****

[30, str. 25]
*****

Dnia 29.04.1944 r. w Siworogach zamordowano 4 osoby i spalono kilka
gospodarstw polskich.

30 kwietnia 1944 r. banderowcy uprowadzili z domów i zamordowali 4 mê¿-
czyzn, Polaków.

Ju¿ w 1943 roku zaczê³y siê mordy Polaków przez Ukraiñców. Pamiêtam jak
do ojca przyszed³ Ukrainiec ze wsi Jaktorów, kolega z pierwszej wojny œwia-
towej, co razem byli przy dziale. Ojciec spyta³ go ,co nowego s³ychaæ. On mówi:

- Oj, niedobrze, u nas w Jaktorowie by³o zebranie Ukraiñców. Przyjecha³ ze
Lwowa jakiœ aktywista i agitowa³ mówi¹c, ¿e Polacy to przedwieczni wrogowie
narodu ukraiñskiego, ¿e nigdy nie bêdziemy mieli Ukrainy, jeœli ich nie wy-
pêdzimy.

PóŸniej by³y wolne g³osy i spyta³em dlaczego tak szczuje Ukraiñców na Po-
laków, przecie¿ z Polakami ¿yliœmy 20 lat, mieliœmy swobodê, swoje trans-
parenty sino-¿ó³te, swój herb tryzub. A on odpowiedzia³, ¿e za Ruskich nam nie
wolno by³o myœleæ o samostijnej Ukrainie. Przez 20 miesiêcy rz¹dzili Rosjanie
i wiele naszego narodu wyniszczyli. A ojciec zapyta³:

- Czemu mnie o tym mówisz? A on:
- Ja przyszed³em tobie powiedzieæ, ¿e id¹ straszne czasy, to z³o co siê teraz
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dzieje to jest ruskich komunistów robota.
Kolega ojca zauwa¿y³, ¿e ja mog³em tê rozmowê us³yszeæ, bardzo siê prze-

straszy³, zblad³ jak œciana. Prosi³ ojca, aby o tej rozmowie nikomu nie mówi³
i mnie nakaza³ bym ja te¿ nikomu nie mówi³, bo mu nakazali, jakby gdzieœ pisn¹³
o tym co by³o na zebraniu to mo¿e zgin¹æ okrutn¹ œmierci¹

Pamiêtam te¿, jak w 1943 roku pas³em krowy ko³o lasu razem z ukraiñskim
koleg¹. On by³ z £ahodowa, ale przebywa³ u swego wujka w Siworogach. W
pewnej chwili us³yszeliœmy strza³y w lesie. Po paru minutach wysz³o z lasu kilku
mê¿czyzn uzbrojonych i przyszli do nas. Kolegê poznali, bo by³ z £ahodowa, ale
nie wszyscy. Kolega te¿ pozna³ ich, ale nie wszystkich, bo wieœ £ahodów by³a
bardzo du¿a, mia³a oko³o 800 numerów. Potem zapytali mnie, co ja za jeden.
Powiedzia³am, ¿e jestem Polakiem i mam w £ahodowie wujków: Czawety,
Struœ i Halczak. Wymieni³em ich po imieniu, dodaj¹c, ¿e s¹ muzykantami, po-
daj¹c, który na czym gra. Uznali, ¿e mam ukraiñskie korzenie i dali mi spokój.

Nadchodzi³y wiadomoœci z terenu o morderstwach Polaków przez bandy
ukraiñskie. Polacy ukrywali siê u przyjaznych Ukraiñców oraz w schronach ro-
bionych w sadach, a nawet w polu. Po drugim napadzie ukraiñskich nacjona-
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Ryc. 42. Grupa dzieci po przedstawieniu szkolnym w Siworogach. 1 - NN Wiktor
(syn listonosza), 2 - Tadeusz Bryliñski, 3 -  Kazimierz NN, 4 -  Maria Bryliñska,

5 - Maria Pilipczuk, 6 - N.N. (praktykantka), 7 - Bronis³awa Konwisarz, 8 - Maria
Szuwart, 9 -  Kuba Mod¿akowski, 10 - brat Wiktora NN (syn listonosza), 11 - Zofia

WoŸna, 12 - Tadeusz Zalipski, 13 - Helena Konwisarz, 14 - N.N., 15 - Maria
Hetman, 16 - Andrzej Mod¿akowski, 17 - Szuwart (siostra Marii), 18 - Bronis³awa

Bryliñska (córka Kazimierza). Fotografiê nades³a³ p. Piotr Bil.



listów na Majdan Lipowiecki, podczas którego spalono polskie gospodarstwa
i zamordowano wielu mieszkañców, moja rodzina wyjecha³a z Siworóg do
miasta Przemyœlany, gdzie zamieszkaliœmy u krewnych o nazwisku Saucha.

Tylko z piêtra domu widzieliœmy ³unê nad nasz¹ wiosk¹, co znaczy³o, ¿e U-
kraiñcy podpalili polskie domy . Nazajutrz mama
pojecha³a z siostr¹ do Siworóg i zobaczy³a, ze prawie wszystkie gospodarstwa
polskie zosta³y spalone. W jednym domu ukrywali siê staruszkowie: Kunicki
Jan z ¿on¹, Pilipczuk Micha³ i Micha³ Nowakowski. Wszyscy zostali zamor-
dowani i czêœciowo spaleni. Polacy ogl¹daj¹cy ofiary mówili, ¿e Kuniccy mieli
wbijane gwoŸdzie w piêty.

Chyba ju¿ w maju tego roku do Siworóg przyjecha³a Maria Kunicka, która
by³a pielêgniark¹ w lwowskim szpitalu i mieszka³a w mieœcie. Zamierza³a za-
braæ swoje ubranie ukryte w schronie. W drodze powrotnej, gdy sz³a przez po-
le, dopad³a j¹ zgraja ukraiñskich bandytów i zabi³a, zdzieraj¹c z niej odzys-
kane ubranie.

W czasie okupacji niemieckiej najstarszy syn Profety pojecha³ do Niemiec,
córka wysz³a za m¹¿ za Ukraiñca z Uniowa, ale mieszkali w Siworogach. Drugi
syn wst¹pi³ do policji ukraiñskiej i by³ w Z³oczowie. Po morderstwie Polaków
i spaleniu ich domów, ziêæ Profety mia³ powiedzieæ, ¿e samostijna Ukraina bê-
dzie, jak mnie w³osy na d³oniach wyrosn¹. Zaœ stary Profeta mówi³ do Ukraiñ-
ców: - „Po co paliæ budynki polskie one by siê nam przyda³y.” Zgniewa³o to
Ukraiñców, ¿e to Polakami siê porobili, ¿e s¹ kacapami, psami i baranami. W
jedn¹ noc (ok. 20.03.1945 r.) zabili starego Profetê, ziêcia i jego syna. Tej samej
nocy zabili Ukrainkê, która wyzywa³a:

- Jaka¿ to bêdzie Ukraina? Ludzi morduj¹! To chamstwo! Boga siê nie baæ.
Oprócz tego jeszcze innych Ukraiñców zastrzelili, którzy Polaków bronili. W
sumie 11 osób.

Jednym z nich by³ Marcin Jarmo³owicz. Jego matka by³a Polk¹ i ¿ona te¿.
Zosta³ zabity, bo nie chcia³ zasiliæ oddzia³u banderowców. Pawe³ Miœków z
Uniowa o¿eni³ siê z dziewczyn¹ pochodz¹c¹ z Siworóg, Tekl¹ Kunick¹. Ban-
derowcy podejrzewali go o przekazywanie informacji Ruskim, a mo¿e mia³
doœæ bandytyzmu i rzeczywiœcie wspó³pracowa³ z Ruskimi. Zosta³ zabity przez
ukraiñskich „partyzantów”, a tak¿e jego ¿ona i teœciowa. Za wyzywanie ban-
derowców od bandytów zosta³a zabita (ok. 28.10.1944 r.) Ukrainka, Eudokia
Hetman.

Ciotka z Uniowa, szwagier z Wypysk i koledzy z £ahodowa namawiali mo-
jego ojca i matkê, ¿eby siê zrobili Ukraiñcami i nie wyje¿d¿ali do Polski, a po-
zostali w Siworogach. Moja matka spotka³a kole¿ankê, która pochodzi³a z Kro-
sienka, i powiedzia³a jej, ¿e rodzina namawia j¹, by nie wyje¿d¿ali do Polski. A
kole¿anka powiedzia³a: - „Niech was Bóg broni. Nie zostawajcie, ale wyje¿-
d¿ajcie, bo tu dobrze nie bêdzie. Ja mam dwóch synów w Niemczech, a trzeci

[ok. 28.04.1944 - dop. J.W.]
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syn jest z nami i tu zostaæ nie mo¿e, lada dzieñ ucieka do Niemiec, bo nakazuj¹
mu, ¿e ma wst¹piæ do UPA, a on nie chce”.
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Ryc. 43. Polacy z Siworóg podczas poœwiêcenia koœcio³a w r. 1940. Rozpoznano
tylko niektóre osoby. 1 - Jan Chojnacki, 2 - ks. Piotr Stanoszek, 3 -  Jan Pilipczuk,

4  N.I. Belka (kowal),  5 Anna Hetman (z domu WoŸna), 6 - Micha³ WoŸny,
7 - Józefa Belka, 8 - Paulina Pilipczuk, 9 - Jan Bedryj, 10 - Micha³ Zalipski,

11 -  Szczêbicki (nauczyciel), 12  Janina £aba, 13 - W³adys³aw Kunicki, 14 - Helena
Michaliszyn, 15 - Kazimiera Kunicka, 16 - Tadeusz Zalipski (syn Piotra),

17 - Danuta Zalipska (córka Piotra), 18 - Janina Œnie¿yk,  19 - Kazimierz WoŸny,
20 - Bronis³awa Bryliñska (córka Kazimierza), 21 - Katarzyna Ha³ajska. Fotografiê

udostêpni³ p. Piotr Bil.



Po ponownym przyjœciu Ruskich te¿ nie by³o spokojnie. Wspomniana Ukrai-
nka mia³a syna gdzieœ ko³o Z³oczowa. Jak siê syn dowiedzia³, ¿e jego matkê
i ca³¹ rodzinê Profety upowcy zabili, poszed³ z innymi Ukraiñcami do Ruskich
i zaprowadzili ich do schronów w lesie, gdzie upowcy siê ukrywali. Rosjanie
wszystkich upowców zgarnêli.

Do ruin swojego gospodarstwa przyjecha³ Jan Kunicki, który mia³ ukraiñ-
skiego teœcia o nazwisku Markiewicz. Teœæ by³ cieœl¹ a jego ¿ona akuszerk¹. Syn
Micha³ by³ kawalerem. Kunicki odwiedzi³ ich a póŸniej poszed³ do swojego
sadu, gdzie ros³o du¿e drzewo orzechowe. Wszed³ na nie i zacz¹³ zbieraæ orze-
chy. Tymczasem w pobli¿u przeje¿d¿a³a grupa banderowców, z których jeden
pozna³ Polaka i kaza³ mu zejœæ na ziemiê. Gdy Kunicki to zrobi³, banderowcy
zabrali go na wóz i odjechali. Ktoœ to jednak zobaczy³ i da³ znaæ Markiewiczom.
Teœæ z synem Micha³em szybko udali siê za banderowcami ¿eby uratowaæ Jana.
Gdy zbli¿yli siê do bandytów, stali siê œwiadkami morderstwa, za co te¿ stracili
¿ycie z r¹k banderowców

Nastêpnego dnia do Siworóg przyjecha³a moja mama. Jak o tym dowie-
dzia³ siê kuzyn mojego ojca Micha³ Kunicki, to przyszed³ do matki i prawie z
p³aczem b³aga³ j¹:

- Ciotko, uciekajcie st¹d! Wczoraj zabili Jana Kunickiego i Markiewiczów.
Dwaj kuzyni ojca, starszy Micha³ i m³odszy Miko³aj, zostali w Siworogach,

bo mieli ¿ony Ukrainki. Micha³ powiedzia³ mamie, ¿e na banderowskim wozie
siedzia³ Bohdan Profeta i on pozna³ Jana Kunickiego siedz¹cego na drzewie.

Profetowie nie byli szanowan¹ rodzin¹ we wsi. U nich tylko ziêæ, Piotr Pry-
tu³a, by³ porz¹dnym cz³owiekiem. Miêdzy innymi ostrzega³ Polaków. Przy-
k³adem mo¿e byæ zachowanie siê wobec Micha³a Kunickiego, którego siostrê

.
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Ryc. 44. Fragment
pomnika znajduj¹cego siê

na cmentarzu w
Siworogach (2008 r.).

Napis: Ten pomnik
zbudowa³ na chwa³ê Bo¿¹

Kunicki Piotr. Siworogi
1939. Fotografiê nades³a³a

p. Anna Chodorek.



Mariê banderowcy zabili na
polu. Poszed³ do Siworóg, by
odebraæ przynajmniej jednego
konia od swojego s¹siada Jana
Pilipczuka. We wsi spotka³ P.
Prytu³ê, a ten odradzi³ mu pój-
œcie z Pilipczukiem po pas¹ce
siê za lasem konie, bo on ma w
lesie schowany karabin i mo¿e
go zabiæ. Doda³ przy tym, ¿e
lepiej by³oby, aby on te konie
przyprowadzi³ na podwór-
ko.

Maria Kunicka (1914-
1944) pracowa³a we Lwowie.
Gdy wiosn¹ 1944 r. przyjecha³a
do Siworóg i zobaczy³a swoje
zabudowania spalone, w obec-
noœci s¹siadki u¿y³a zwrotu: -
Poczekajcie, jak wróc¹ Polacy,
to wam poka¿¹. Kilka godzin
póŸniej, po wyjœciu z wioski,

id¹c do stacji Krosienko-Zaciemne, z lasu pad³ jeden strza³, od którego Maria
ponios³a œmieræ.

W stodole Micha³a Pilipczuka (lub Jana Kunickiego) banderowcy skrêpo-
wali czworo mieszkañców Siworóg: Micha³a Pilipczuka s. Klemensa (lat 73),
Jana Kunickiego (lat 65), jego ¿onê Juliê (lat 62) i W³adys³awa Nowakow-
skiego. Osoby te by³y torturowane przez bandytów, bo w nogi mia³y wbijane
gwoŸdzie. Nastêpnie banderowcy podpalili stodo³ê i ranni mieszkañcy sp³onêli.
Jak opowiadali œwiadkowie, najwiêcej nieszczêœæ w Siworogach by³o „dzie-
³em” banderowców z £ahodowa.

Pewnego dnia banderowcy zabrali syna Eudokii Hetman, razem z wozem,
do wo¿enia ich do ró¿nych wiosek. Gdy powrócili do Siworóg, to E. Hetman
wyzywa³a banderowców za ich mordowanie ludzi. Nastêpnej nocy przyszli
banderowcy, zabrali j¹ do lasu i powiesili. Dopiero po dwóch tygodniach ktoœ
odkry³ jej cia³o na ga³êzi. Przez ten czas ptaki wydzioba³y jej oczy.

(Stanis³aw Kunicki)
*****

*****

*****

(Eugeniusz
Pilipczuk)

*****
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Ryc. 45. Nagrobek W³adys³awa Nowako-
wskiego (1913-1943) na cmentarzu w

Siworogach. Czy jest to ofiara wymieniona
przez mieszkañców, czy zbie¿noœæ nazwisk -
nie wiadomo. Fotografiê nades³a³a p. Anna

Chodorek.



Mój dziadek Jan Kunicki opuœci³ z rodzin¹ Siworogi i przebywa³ w bez-
piecznej miejscowoœci. Gdy front przesun¹³ siê nad Wis³ê, w paŸdzierniku 1944
roku wróci³ do rodzinnej wioski, by zobaczyæ, co siê tam dzieje i po orzechy - jak
mówi³. Zdawa³o mu siê, ¿e czasy s¹ spokojniejsze i nic mu nie grozi. Ale ju¿ nie
wróci³ do rodziny. Jak mówili babci mieszkañcy Siworóg, dziadek zosta³ z³a-
pany przez banderowców, wraz z innymi osobami i zamordowany no¿em.
Ofiary krzycza³y i prosi³y bandytów, aby ich nie zabijaæ tymi s³owami:

- Iwasiu, ne zabywaj mene, ta my swoi ludy! (Iwasiu, nie zabijaj mnie,
przecie¿ my swoi ludzie) Na nic zda³y siê proœby dziadka. Zosta³ zabity i nie wie-
my nawet, gdzie jest on pochowany.

W miesi¹cu marcu Ukraiñcy napadli na polskie domy w Uniowie.

11 marca kilkunastoosobowy oddzia³ UPA otoczy³ w Uniowie dom niejakie-
go Steciuka. Steciuk zastrzeli³ dwu napastników, a gdy wy³amano drzwi,
schroni³ siê z siostr¹ na strych. Dom by³ murowany, kryty blach¹. Napadaj¹cy
nanieœli s³omy do wnêtrza i podpalili; oboje Polacy zginêli w p³omieniach.

(Anna Chodorek)

1. Hetman Eudokia 28.10.1944, lat 42, Ukrainka
2. Jerma³owicz Marcin 28.10.1944, lat 30, Ukrainiec
3. Kunicka Maria 10.05.1944, lat 26, pielêgniarka
4. Kunicka 28.04.1944, lat ok. 70, zabita i spalona
5. Kunicka 15.03.1945, lat bd, matka Tekli Miœków
6. Kunicki Jan 15.10.1944, lat 44
7. Kunicki Jan 28.04.1944, lat ok. 70, zabity i spalony
8. Misków Pawe³ 15.03.1945, lat bd, Ukrainiec,
9. Miœków Tekla 15.03.1945, lat bd, ¿. Paw³a
10. N.N. 20.03.1945, lat bd, Ukrainiec, ziêæ Profety
11. N.N. 20.03.1945, lat bd, Ukrainiec, wn. Profety
12. Nowakowski Micha³ 28.04.1944, lat ok. 80, zabity i spalony
13. Pilipczuk Micha³, 28.04.1944, lat ok. 80, zabity i spalony
14. Profeta 20.03.1945, lat bd, Ukrainiec

: Wspomnienia mieszkañców i ich potomków w zbiorach autora.

- wieœ liczy³a 190 zagród i 1115 mieszkañców, w tym 896
Ukraiñców, 140 Polaków i 79 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 215,
a mieszkañców do 1284 osób.

(Informa-
cja Delegatury Rz¹du -ANN, DR, sygn. 202/III/121, k. 255)

*****

[18,

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 14 osób, w tym dwie bezimienne

c) Ÿród³a

5.16. Uniów

a) okolicznoœci napadów i terroru
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str. 194]
*****

[18, str. 194]
*****

[31, str. 26]
*****

Dnia 24.03. w Uniowie zamordowano Paw³owskiego i Kozdziecznego, resz-
ta Polaków przenios³a siê do Przemyœlan.

1 marca 1944 r. Banderowcy uprowadzili ze wsi i zamordowali dwóch mê¿-
czyzn, Polaków. Nazwisk nie ustalono.

Rodzice Kasi - Jan i Maria Chudkowie - mieszkali w niewielkim przysió³ku
uniowskim le¿¹cym na skraju Lasu Gliniañskiego. S¹siedztwo tego kompleksu
leœnego umo¿liwia³o im wielokrotn¹ ucieczkê i ukrywanie siê przed „pow-
stañcami” z UPA, poluj¹cymi na rodziny polskie. Od czasu najwiêkszego natê-
¿enia mordów, tj. od pocz¹tku marca 1944 r. a¿ do po³owy kwietnia, udawa³o im
siê unikn¹æ œmierci od banderowskich no¿y .

Tu¿ po œwiêtach wielkanocnych otrzymali ostrze¿enie od znajomych i po-
stanowili ukrywaæ siê w innym schronie. Prawdopodobnie pozostawili na chwi-
lê 15-miesiêczn¹ córkê pod opiek¹ s¹siada, a sami zabrali siê za przenoszenie
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Ryc. 46. Siostra Fana Lacher (z Uniowa) z grup¹ m³odzie¿y ukraiñskiej
podczas odwiedzin u ks. Piotra Stanoszka w Leœniowie, 13.08.1991 r.

Fotografiê przekaza³a p. Stanis³awa Wolska.



niektórych przedmiotów. Gdy po jakimœ czasie wrócili do domu, nie zastali o-
piekunów, a na podwórku znaleŸli martw¹ córeczkê. Dziecko zosta³o zastrze-
lone z pistoletu przez przyby³ych na koniach banderowców. Po pospiesznym
zakopaniu cia³a ukochanej Kasi, jak najszybciej opuœcili swój dom i pieszo
przedostali siê do Przemyœlan.

Z Ukraiñców-banderowców, którzy brali udzia³ w mordowaniu Polaków -
swoich s¹siadów - zostali rozpoznani: Stefan Baran i jego brat, Bedryj Iwan,
Czaban Andrej, Jurczak i Nosal Micha³. Ten ostatni by³ znany z tego, ¿e w 1941
roku zastrzeli³ miejscow¹ ¯ydówkê, a w 1943 roku by³ w UPA na Wo³yniu i bra³
udzia³ w masowych mordach Polaków.

(Zofia Koœciuk)
*****

[32, str. 36]

, mo¿liwe, ¿e nazwiska
Steciuk i Stasiuk s¹ to¿same.
1. Ba³a Tomasz, 01.03.1944, lat  bd
2. Chudek Katarzyna, 15.04.1944, lat 1,5, c. Jana i Marii
3. Golañska 01.03.1944, lat bd
4. Golañska 01.03.1944, lat bd, c. Golañskiego
5. Golañski 01.03.1944, lat bd
6. Golañski 01.03.1944, lat bd, s. Golañskiego
7. Hetman Aniela 01.03.1944, lat bd, ¿. Ukraiñca, powieszona
8. Kordyjaczna Aniela 01.03.1944, lat ok. 60, ¿. Jakuba
9. Kordyjaczny Jakub 01.03.1944, lat 70
10. Kordyjaczny W³adys³aw  01.03.1944, lat ok. 30, s. J. Kordyjacznego
11. Rypniak Maria 01.03.1944, lat bd
12. Rypniak 01.03.1944, lat bd, Ukrainiec, m¹¿ M. Rypniak
13. Solecka 01.03.1944, lat 14
14. Stasiuk Maria 01.03.1944, lat bd, spalona
15. Stasiuk Micha³ 01.03.1944, lat  bd, brat Marii Stasiuk, spalony
16. Steciuk 01.03.1944, lat  bd
17. Steciuk 01.03.1944, lat bd, siostra ni Steciuka

Zeznania i relacje œwiadków: Katarzyna Kordyjaczna, ¿ona W³a-
dys³awa, Janina Dziadura i Franciszek Stefan [32, str. 36].

- we wsi znajdowa³o siê 166 zagród i 920 mieszkañców. W
roku 1931 liczba zagród wynios³a 170 a mieszkañców 1047. W r. 1939 by³o ok.
100 Polaków i 900 Ukraiñców. NKWD w r. 1940 aresztowa³o 12 osób i wy-
wioz³o na Syberiê.

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 17 osób

c) Ÿród³a:

5.17. Uszkowice

a) okolicznoœci napadów i terroru
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W miesi¹cu marcu Ukraiñcy napadli na wioskê Usz-
kowice

Dnia 26.03. w Uszkowicach spalono doszczêtnie folwark.

W drugiej po³owie lutego 1944 r. ok. godz. 21 sp³on¹³ wieczorem wielowie-
kowy i wielopiêtrowy magazyn zbo¿owy nale¿¹cy do dworu. Przez czas jego
palenia siê wioska by³a widoczna jak na d³oni. Mówiono przy tym, ¿e maj¹ byæ
jakieœ napady, a podpalenia dokonali banderowcy, choæ nie wiadomo dlaczego.
Przestraszony po¿arem, wzi¹³em wtedy przeœcierad³o i uciek³em miêdzy kopce
ziemniaków. Do domu wróci³em póŸno. Resztê wieczoru ten spêdziliœmy z oso-
bami starszymi w wielkim strachu.

26 marca 1944 r. w Uszkowicach zamordowano 10 osób.

W po³owie sierpnia br. otrzyma³em od so³tysa gromady Wo³ków nastêpuj¹-
cy wymiar kontyngentu zbo¿owego: chlebowego zbo¿a 17 q 42 kg (¿yta i psze-
nicy), jêczmienia 5 q 15 kg, owsa 1 q 77 kg, co w sumie wynosi 24 q 34 kg. Prze-
wodnicz¹cym komisji kontyngentowej w Wo³kowie jest miejscowy paroch
greckokatolicki - Ks. Dr Dymitr Mychaj³yszczuk, by³y prefekt seminarium
greckokatolickiego we Lwowie; zwróci³em siê do niego z proœb¹ o zmniejszenie
wymiaru kontyngentu, gdy¿ w tej iloœci nie jestem w stanie uiœciæ z tego powodu,
¿e mam wszystkiego pola zasianego oko³o 4 morgi na spó³kê. Na to ks. Mychaj-
³yszczuk da³ mi szczegó³owy wykaz zasianego pola nale¿¹cy do probostwa
obrz¹dku ³aciñskiego w Wo³kowie, który w niniejszym piœmie przytaczam:
pszenica: 40 arów 10% zniszczona i 57 arów - 60% zniszczona. ¯yto: 70 arów -
10% zniszczona, 58 arów - 25% zniszczona; jêczmienia 11 arów - 70% dobre-
go i owsa 42 arów - 70% dobrego; zbo¿e to zasiane by³o na spó³kê, tak, ¿e
po³owê plonów otrzyma³em, pszenica tak by³a zniszczona, ¿e dos³ownie otrzy-
ma³em 12 snopów (dwanaœcie). Zwróci³em uwagê, ¿e kontyngent w tej formie
jest w stosunku do posiadanego pola przez probostwo obrz¹dku ³aciñskiego
(oko³o 10 morgów) za wielki w porównaniu z innymi gospodarzami, którzy wiê-

[1944 r. - dop. J.W.]
. [Informacja Delegatury Rz¹du -ANN, DR, sygn. 202/III/121, k. 255]

*****
[18, str. 194]

*****

(Gustaw Loch)
*****

[6, str. 73]

- brak danych

Wspomnienia mieszkañca w zbiorach autora.

- we wsi znajdowa³o siê 166 zagród i 909 mieszkañców. W r.
1931 liczba zagród wzros³a do 181 a mieszkañców do 955. Polaków mieszka³o
ok. 400.

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich

c) Ÿród³a:

5.18. Wo³ków

a) okolicznoœci napadów i terroru
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cej posiadaj¹ pola i sami uprawiaj¹, a wyznaczono im mniejszy kontyngent, na
to oœwiadczy³ mi, ¿e mi na to pozwoliæ nie mo¿e. Zaznaczam przy tym, ¿e do
probostwa obrz¹dku greckokatolickiego w Wo³kowie nale¿y oko³o 45 morgów
pola; od tego wyznaczy³ sobie Ks. Mychaj³yszczuk a¿ 20 q zbo¿a, na poparcie
swego mogê powo³aæ œwiadków z miejscowej ludnoœci. Robi³em starania w
Przemyœlanach i w Gminie Zbiorowej w Janczynie jednak wszystko pozosta³o
bez rezultatu.

Gdy zdawano kontyngent odda³em 2 q ¿yta i oœwiadczy³em, ¿e w miarê
mo¿liwoœci bêdê stara³ siê daæ wiêcej, tylko nie mogê dostaæ ludzi do m³ócenia
zbo¿a. Parobka i organistê zabrano mi do Baudienstu i innych wywieziono do
pracy do Niemiec, proszê przeto, aby mi wyznaczono m³ócarzy; obiecano
wprawdzie i na tym siê skoñczy³o.

W pi¹tek, dnia 18 wrzeœnia oko³o godz. 5 po po³udniu, przyszed³ do mnie mi-
licjant ukraiñski Surma zawo³aæ na zebranie ko³o cerkwi w Wo³kowie i tam
odczytano, których aresztowano, miêdzy innymi i mnie, dlatego, ¿e nie chcê daæ
kontyngentu. Widz¹c, ¿e rzecz naprzód by³a u³o¿ona, a ¿andarm niemiecki
szczególnie by³ wrogo usposobiony do mnie, nie broni³em siê wiedz¹c, ¿e o-
brona na nic siê przyda. Wieczorem odwieziono mnie do aresztu policyjnego w
Przemyœlanach, nastêpnego dnia w sobotê 19 wrzeœnia do obozu pracy przy-
musowej w £¹ckiem ko³o Z³oczowa, w którym przebywa³em do dnia 16 paŸ-
dziernika, po po³udniu dnia tego zosta³em zwolniony.

W obozie pracowa³em pierwszy tydzieñ na goœciñcu, przez nastêpne 3 ty-
godnie w obozie przy budowie. Traktowanie nas ksiê¿y, oprócz podpisanego by³
ks. Miko³aj Wysocki dominikanin, by³o jak najgorsze, szczególnie znêca³a siê
milicja ukraiñska (przede wszystkim milicjant ¯o³nowicz), nie pozwalano po-
dawaæ jedzenia, natomiast do innych wiêŸniów nie stosowano tego rodzaju
represji, nie pozwalano nawet na widzenie siê z Matk¹ moj¹. Niedwuznacznie
komendant obozu sturmfuehrer Warzog czêsto da³ mi do zrozumienia, ¿e nie za
kontyngent, ale za politykê siedzê w obozie; zaznaczam, ¿e tak za czasów
polskich nie bra³em udzia³u w ¿yciu polityczno-spo³ecznym, czego najlepszym
dowodem, ¿e nie by³em cz³onkiem ani gminy zbiorowej, ani w ¿adnych wybo-
rach sejmowych nie bra³em udzia³u, z miejscowym proboszczem œp. ks. Zeno-
nem ¯ega³³owiczem ¿y³em w zgodzie.

Wys³anie mnie do obozu w £¹ckiem jest miêdzy innym tylko zemst¹ po-
lityczn¹ ksiê¿y obrz¹dku greckokatolickiego. Na dowód przytaczam nastêpu-
j¹ce dane: miejscowy paroch maj¹c 45 morgów, wyznaczy³ sobie kontyngent -
20 q zbo¿a, w Bi³ce ks. Bobylak od 80 morgów pola ma kontyngenty 20 q,
podobnie i w Janczynie ks. Wasyl Tañczak od 80 morgów 20 q. W dniu mego
aresztowania na zebraniu ko³o cerkwi w Wo³kowie byli ksiê¿a obrz¹dku grecko-
katolickiego: ks. Mychaj³yszczuk z Wo³kowa, ks. Bobylak z Bi³ki, ks. Wasyl
Tañczak z Janczyna, ks. Jaros³aw Rycar z Pletenic i wielu innych, których naz-
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wisk nie znam; w obronie mojej ¿aden z nich nie stan¹³, mimo ¿e wszyscy nale-
¿eli do komisji kontyngentowych.

Wo³ków, 20 paŸdziernika 1942                Ks. Józef Kaczorowski
*****

wisk nie ustalono.

[21, str. 132]

[31, str. 26]
*****

W nocy (ze œrody na czwartek) 9 lutego 1944 roku do drzwi wejœciowych
murowanego budynku parafialnego w Wo³kowie (7 km na po³udnie od Prze-
myœlan) ktoœ zacz¹³ natarczywie pukaæ. Mieszkaj¹cy w nim ks. Józef Ka-
czorowski (przed tym by³ wikarym w Bi³ce Szlacheckiej) wraz z matk¹ - 85-
letni¹ staruszk¹, zbudzony ze snu, narzuci³ na plecy p³aszcz i zaniepokojony
podszed³ do drzwi.

- Kto tam?
- Proszê ksiêdza - odezwa³ siê nieznany mê¿czyzna, dobrze mówi¹cy po

polsku - moja ciocia w Meryszczowie jest umieraj¹ca i prosi ksiêdza.
-Akto ty jesteœ?
- Ja nazywam siê Andrzej, Andrzej Koœciuk i przyjecha³em do niej z Fir-

lejowa. Ona zachorowa³a, a mnie wys³ali po ksiêdza. Proszê otworzyæ.
W powsta³ej ciszy zdawa³o mu siê, ¿e za drzwiami jest jeszcze druga osoba.
Dziwne - pomyœla³ - na dworze mróz i pe³no œniegu, a nie s³ychaæ koni.

Czy¿bym mia³ iœæ na piechotê w œrodku nocy? Tydzieñ temu banderowcy na-
padli na Hanaczów i zabili tyle niewinnych dzieci, kobiet i mê¿czyzn.

- Drogi Andrzeju, tyle ostatnio jest tragicznych wypadków. Niech pan idzie
do domu, ja zaraz odmówiê modlitwê za zdrowie ciotki, a jutro z rana przyjadê.
Ajak nazywa siê ...

Nie zd¹¿y³ skoñczyæ zdania, gdy w drzwi uderzono siekier¹, najpierw obu-
chem. Potê¿ny huk wype³ni³ ca³¹ plebaniê, a ksiêdzu zdawa³o siê, jakby ban-
dyta uderzy³ nie w drzwi, lecz w jego g³owê. Natychmiast odskoczy³ od drzwi,
odwróci³ siê, wpad³ do sypialni, ubra³ spodnie i pobieg³ do pokoju matki, która
blada i wystraszona ha³asem siedzia³a ju¿ na krawêdzi ³ó¿ka.

- Co siê sta³o synu?- zapyta³a.

(...) Tymczasem ju¿ w tydzieñ po napadzie na Hanaczów Ukraiñcy zamor-
dowali proboszcza w Wo³kowie pod Przemyœlanami, ks. Józefa Kaczorowskie-
go, i ciê¿ko ranili jego matkê.

Dnia 9 lutego 1944 r. Banderowcy zamordowali ks. Józefa Kaczorowskiego
w Wo³kowie ko³o Przemyœlan.

25/26 kwietnia 1944 r. liczna bojówka UPA dokona³a napadu na polskie
zagrody, ograbi³a je i zamordowa³a ponad 20 osób narodowoœci polskiej. Naz-

(Andrzej ¯aki)
*****

[16, str. 129]
*****
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- To jacyœ bandyci. ChodŸ mamusiu, schowamy siê na strychu. Tam bêdzie
bezpieczniej. Mo¿e ktoœ nas uratuje. Bêdziemy siê o to modliæ - stara³ siê jej
powiedzieæ jak najwiêcej, by uspokoiæ staruszkê.

Ale solidne deski nie poddawa³y siê pierwszym uderzeniom têpej strony
siekiery, wiêc napastnicy zaczêli waliæ ostrzem. Ka¿de uderzenie pozosta-
wia³o œlad, pocz¹tkowo w postaci pêkniêcia...

Tymczasem ksi¹dz wzi¹³ matkê pod rêkê i skierowa³ siê ku schodom pro-
wadz¹cym na strych. Przechodz¹c ko³o r¹banych bezustannie drzwi oceni³, ¿e
zanim napastnicy wedr¹ siê do wnêtrza, oni zd¹¿¹ ukryæ siê na strychu ple-
bani. Gdy znaleŸli siê tam, okaza³o siê, ¿e nie ma ¿adnego przedmiotu, którym
mo¿na by podeprzeæ s³abe drzwi wejœciowe.

- ChodŸ mamo. Ja ciebie schowam za tymi belkami, a sam wrócê i przy-
trzymam drzwi.

Po chwili bandyci przestali wy³amywaæ drzwi, co oznacza³o, ¿e weszli na
plebaniê. Zaraz da³y siê s³yszeæ odg³osy pl¹drowanych pomieszczeñ: ³omot
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spadaj¹cych na pod³ogê szuflad, przewracanej szafy, a tak¿e przesuwanych
³ó¿ek.

- Hryñko, okna zamkniête, idŸ na strych. Chyba tam siê schowali. Sami
niczego tu nie znajdziemy - us³ysza³ ksi¹dz Kaczorowski, a za moment po
drewnianych schodach zacz¹³ ostro¿nie st¹paæ mê¿czyzna. Przez szpary widaæ
by³o niesion¹ przez niego lampê, któr¹ jakby obraca³ wokó³ siebie. Ksi¹dz sil-
niej przylgn¹³ do drzwi, by wyda³y siê zamkniête. Ale bandyta tylko spróbo-
wa³ je otworzyæ, po czym siê cofn¹³. Ju¿ wiedzia³ o obecnoœci duchownego za
drzwiami. Odbezpieczy³ automat i strzeli³ seri¹ w poprzek drzwi. Ksi¹dz prze-
strzelony kilkoma pociskami, usun¹³ siê ko³o bronionego progu. Hryñko Ba-
biak napar³ na drzwi, ale le¿¹cy za nimi ranny ksi¹dz uniemo¿liwia³ ich ot-
warcie.

- Mychaj³o! Pomó¿ otworzyæ te drzwi! - krzykn¹³ do kompana, Bi³yka z
Korzelic, wioski prawie s¹siaduj¹cej z Dusanowem, sk¹d sam pochodzi³. Gdy
wspólnie, z trudem, otworzyli drzwi, w œwietle lampy naftowej ujrzeli skur-
czon¹ w k¹cie matkê ksiêdza. Pierwszy doskoczy³ do niej Hryñko.

- Gdzie schowaliœcie pieni¹dze? Mów zaraz! - krzykn¹³.
- Panie daruj... teraz wojna... nie mamy pieniêdzy... - staruszka dr¿¹cym

g³osem stara³a siê coœ powiedzieæ.
- Jak nie powiesz, to twego syna wyrzucimy na œnieg! - wrzasn¹³ zdener-

wowany Koœciuk, który zd¹¿y³ do³¹czyæ.
- Czasy trudne... panie daruj ¿ycie...
- Smert Lacham! - znów zawo³a³ Koœciuk i razem z Bi³ykiem podeszli do

rannego ksiêdza, przenieœli go pod okno wychodz¹ce nad wejœcie do plebanii,
otworzyli je i wci¹gnêli cia³o na parapet, po czym obaj je zepchnêli. Ksi¹dz
upad³ na betonowe schody i znieruchomia³.

- WeŸ j¹ na dó³ - powiedzia³ Koœciuk do Babiaka i obaj z Bi³ykiem skie-
rowali siê na schody. Hryñko podprowadzi³ j¹ do progu i niespodziewanie
pchn¹³ ze schodów. Staruszka z krzykiem potoczy³a siê po wszystkich stop-
niach i zatrzyma³a siê na pod³odze. Jej twarz poczerwienia³a od krwi. Le¿¹c na
pó³ ¿ywa, trzyma³a siê za g³owê i szlocha³a...

Do le¿¹cej podszed³ Koœciuk z pogrzebaczem w rêku.
- Mów, gdzie macie pieni¹dze!
Ale niewiasta ju¿ nic nie odpowiedzia³a bandycie. Ten jednak, chc¹c wy-

musiæ odpowiedŸ, uderzy³ j¹ kilkakrotnie metalowym prêtem. Staruszka zwi-
nê³a siê i zaczê³a nieludzko jêczêæ...

Rano Polacy z Wo³kowa znaleŸli na schodach zamarzniête cia³o ksiêdza, a
jego nieprzytomn¹ matkê na plebanii. Cia³o ksiêdza i ciê¿ko chor¹ staruszkê
przewieŸli do Przemyœlan. Ta tragedia by³a szokiem, nie tylko dla Polaków.
Kobietê umieszczono w szpitalu, gdzie wkrótce zmar³a, nie przyjmuj¹c ¿ad-
nych lekarstw. Ks. Józef Kaczorowski zosta³ pochowany 14 lutego na tamtej-
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szym cmentarzu. Pogrzeb dwóch ofiar bandyckiego napadu, przy udziale ksiê-
¿y z okolicznych wsi i wielu mieszkañców, sta³ siê przyczyn¹ nastêpnych mor-
derstw w wykonaniu nacjonalistów ukraiñskich. I mo¿e im o tak¹ tragediê w
Wo³kowie chodzi³o. (Przypuszczalny przebieg zdarzenia opisa³ J.W.)

*****

[10, str. 275]

4 osoby, w tym dwie bezimienne
1. Kaczorowska Zofia 11.02.1944, lat ok. 85, m. Józefa Kaczorowskiego
2. Kaczorowski Józef    10.02.1944, lat 38, proboszcz w Wo³kowie
3. N.N.
4. N.N.

Pismo ks. J. Kaczorowskiego [21, str. 132]. Do sfabularyzowania
przebiegu tragicznego wydarzenia wykorzystano zapiski J. Kolabiñskiego oraz
dane z publikacji [18, str. 83], gdzie podano nazwiska sprawców powy¿szego
mordu.

- wieœ mia³a (1921 r.) 91 zagród i 546 mieszkañców, w tym 285
Ukraiñców, 232 Polaków i 29 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 98 a
mieszkañców do 596 osób.

- znana jest tylko jedna osoba
1. Moskal Hilary, 01.1944, lat bd, Ukrainiec

: [30, str. 213]

Ksi¹dz Józef Kaczorowski by³ zabity przez banderowców 9.02.1944. Ucie-
kaj¹c, wreszcie uchwyci³ siê za misyjny krzy¿ i powiedzia³: - Chryste, ratuj!
Banderowcy nie mogli go oderwaæ od krzy¿a, dobili kolbami, po³amali rêce,
rozbili czaszkê.

W r. 1944 zosta³ w Wypyskach zamordowany przez banderowców Ukrai-
niec Hilary Moskal. W okresie miêdzywojennym by³ so³tysem wioski. Powo-
dem zabójstwa by³a sprzeda¿ (w 1938 r.) parceli ze swojego pola pod budowê
kaplicy rzymskokatolickiej w tej wiosce.

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich -

c) Ÿród³a:

5.19. Wypyski

a) okolicznoœci napadów i terroru

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich

c) Ÿród³o
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6. Okolicznoœci napadów i terroru OUN-UPA w gminie Gliniany

.6.1. Gliniany

a) okolicznoœci napadów i terroru

Miasto liczy³o 787 budynków mieszkalnych i zagród oraz 4355
mieszkañców, w tym 1956 Ukraiñców, 1679 ¯ydów, 719 Polaków i jedna
osoba innej narodowoœci. W r. 1931 liczba budynków i zagród wzros³a do
899 a liczba ludnoœci do 4391. Po zajêciu kresów organa NKWD aresztowa³y 7
osób.

Po pierwszym napadzie na Hanaczów w Polskim Komitecie Opiekuñczym
w Glinianach zdecydowano koœció³ gliniañski zamieniæ na fortecê, w której
Polacy bêd¹ mogli siê ukryæ i broniæ w przypadku napadu przez bandy ukra-
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iñskie. Potrzebna by³a broñ i zwrócono siê w tajemnicy do Polaków, by tê broñ
zdobywali lub kupowali od stacjonuj¹cych w mieœcie Niemców. Rodzicom mo-
im uda³o siê kupiæ broñ od Niemców, od d³u¿szego czasu stacjonuj¹cych na
kwaterze w naszym domu. By³y to karabiny i granaty. Za tê broñ mama moja
p³aci³a Niemcom dobrymi kolacjami, zakrapianymi samogonem

Dom nasz by³ oddalony od zwartego osiedla i by³ wygodnym punktem kon-
taktowym dla AK. Ukraiñcy zorientowali siê, ¿e do naszego domu przychodz¹
nieznani goœcie - wydali na nas wyrok. Zostaliœmy uprzedzeni przez ¿yczliwych
s¹siadów i w skrytoœci, pod os³on¹ nocy, uciekliœmy „za San”.

W Glinianach na Zastawiu dokonano mordu na Polakach, którzy tu siê
ukryli po ucieczce z Wo³ynia. Ukraiñcy zabili ich na œwiêta wielkanocne,
pozostawiaj¹c tylko ma³e niemowlê. Rzucono wtedy has³o, by ci Polacy, którzy
mog¹ jechaæ do Lwowa, niech to czyni¹.

(...) Rok 1943 by³ bardzo straszny dla ¯ydów, ale tak¿e i dla polskich rodzin
mieszkaj¹cych na prowincji. Rodziny polskie by³y likwidowane a dobytek spa-
lony. By³o bardzo ma³o ucieczek do miasta. Maja matka pochodzi³a z ma³ego
miasteczka o nazwie Gliniany. W nastêpnym roku siedem osób z jej dwóch
zamê¿nych sióstr zosta³o zamordowanych i spalonych w domu. Jeden ch³opak
14-letni przyszed³ do Przemyœlan do mojej matki, nazywa³ siê Kazimierz Zima.
On by³ tylko jedn¹ osob¹, która uniknê³a mordu. Pierwsze jego s³owa by³y
takie:

- Ciociu, ja ju¿ nie mam nikogo, ty bêdziesz moj¹ mam¹. (...)

25/26 kwietnia 1944 r. W nocy bojówki UPA dokona³y napadu na polskie
domostwa na peryferiach miasta i zamordowa³y ponad 40 osób narodowoœci
polskiej. Nazwiska ofiar ani okolicznoœci mordu nie zosta³y ustalone.

W nocy z 25 na 26 kwietnia zginê³o w Glinianach ponad 40 osób.

Z Glinian czêœæ Polaków uciek³a po rozrzuceniu
ulotek ukraiñskich i zamordowaniu nauczyciela.

W nocy z 25 na 26 kwietnia 1944 r. zosta³ zamordowany nauczyciel o nie-
znanym nazwisku.

.

(Zygmunt Ostrowski)
*****

(Z listów
Józefa Zdrza³ki do p. W³adys³awy Polakiewicz; w zbiorze autora)

*****

[31, str.
20]

*****
[6, str. 74]

*****
[02.06.1944 r. - dop. J.W.]

[17, str. 211]
*****

[32, str. 20]

, w tym 7 bezimiennych
1. Fernezy Stefan 25.06.1944, lat bd
2. Medyñska 25.06.1944, lat bd

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 14 osób



3. Medyñska 25.06.1944, lat bd
4. N.N. 09.04.1944, lat bd
5. N.N. 09.04.1944, lat bd
6. N.N.
7. N.N.
8. N.N.
9. N.N.
10. N.N 25.04.1944, lat bd, nauczyciel
11. Siatecka 25.06.1944, lat bd
12. Zima 04.1944, lat bd
13. Zima 04.1944, lat bd
14. Zima 04.1944, lat bd

Z. Ostrowski [9, str. 49]

- wieœ liczy³a 231 zagród i 1178 mieszkañców, w tym 1041 U-
kraiñców, 90 Polaków, 31 ¯ydów i 18 Niemców. W r. 1931 liczba zagród
wzros³a do 253, a liczna mieszkañców do 1441 osób.

[31, str. 22]
*****

(
- poszukiwanie masowych grobów, œwiadectwa holokaustu na Ukrainie

przez zespó³ P. Desbois, francuskiego ksiêdza. Onet.pl)

- brak danych
.

brak danych.

c) Ÿród³a:

6.2. Jaktorów

a) okolicznoœci napadów i terroru

b) wykaz ofiar

c) Ÿród³a:

Kwiecieñ 1944 r. W sytuacji zagro¿enia ¿ycia ze strony banderowców wiêk-
szoœæ mieszkañców opuœci³a rodzinne zagrody, chroni¹c siê w Bi³ce Szlachec-
kiej, we Lwowie i innych miejscowoœciach. Zagrody zosta³y doszczêtnie ogra-
bione, niektóre zniszczone lub spalone.

Pas³am krowy na ³¹ce pod wiosk¹ - opowiada p. Anna z Jaktorowa, kobieta
maj¹ca 82 lata. By³a wówczas m³od¹ dziewczyn¹, mia³am 16 lat, a rodzice byli
rolnikami. Us³ysza³a strza³y. DŸwiêki nios³y siê z lasu za ³¹k¹. Gdy póŸniej
zrobi³o siê cicho, pobieg³a w to miejsce. Zobaczy³a trzy œwie¿o wykopane rowy
a w nich ludzkie zw³oki, bardzo wiele ludzkich cia³. Rowy by³y nimi wype³nione
niemal po brzegi. Pamiêta trupy tylko mê¿czyzn i nie potrafi³a powiedzieæ, czy
by³y nagie, czy te¿ mia³y jeszcze ubrania. Przybieg³ tam równie¿ ch³opiec z jej
wioski, patrzy³ z szeroko otwartymi oczami, tak samo jak ona. Przygl¹da³a siê
temu wszystkiemu jedynie przez chwilê, zaraz potem uciek³a. Zapomniane
ofiary
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6.3. Krzywice

a) okolicznoœci napadów i terroru

6.4. Mazów

a) okolicznoœci napadów

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - jedna osoba

c) Ÿród³a:

6.5. Poluchów Wielki

a) okolicznoœci napadów

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - jedna osoba

c) Ÿród³o:

6.6. Przegnojów

a) okolicznoœci napadów -

- wieœ liczy³a 235 zagród i 671 mieszkañców, w tym 443
Ukraiñców, 199 Polaków i 35 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 146,
a mieszkañców do 686 osób.

- brak danych

- wieœ utworzona po 1920 r. Wszystkie rodziny polskie zosta³y w
1940 r. deportowane na Syberiê, conajmniej 50 osób.

(Marian Szajda)

1. Szajda W³adys³aw, 11.1943, lat 21.

Wspomnienia Mariana Szajdy w zbiorach autora.

- wieœ liczy³a 166 budynków mieszkalnych i 951
osób. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 183, a liczba mieszkañców do 1001.

[31, str. 24]
*****

[6, str. 74]

1. Stachowska Katarzyna, 15.04.1944, lat bd

- wieœ liczy³a 228 zagród i 1142 mieszkañców, w tym 893
Ukraiñców, 230 Polaków i 19 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 264,
a mieszkañców do 1286 osób.

brak danych

Jesieni¹ 1943 r. na kolonii Mazów ko³o Glinian banderowcy zamordowali
mojego kuzyna W³adys³awa Szajdê, który ukrywa³ siê u krewnej, zamê¿nej za
Ukraiñca.

Czerwiec 1944 r. Banderowcy dokonali ostatecznej likwidacji Polaków za-
mieszka³ych we wsi. Podczas napadu ograbili i spalili czêœæ zagród i zamor-
dowali wszystkich napotkanych. Liczba ofiar nie jest ustalona. Wszyscy opu-
œcili wieœ, chroni¹c siê w Glinianach.

W czerwcu 1944 r. W Poluchowie Wielkim zamordowano 15 osób.

Pismo ks. Jana Pêkalskiego w publikacji [ 21, str. 243]
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b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - jedna osoba

c) Ÿród³a:

6.7. Rozworzany

a) okolicznoœci napadów

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 5 osób, w tym dwie bezimienne

c) Ÿród³a:

6.8. S³owita

a) okolicznoœci napadów i terroru

6.9. Zamoœcie

a) okolicznoœci napadów i terroru

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich

6.10. ¯eniów

1. Paw³usio 15.04.1944, lat bd

[32, str. 33]

- wieœ liczy³a 161 zagród i 784 mieszkañców, w tym 649
Ukraiñców, 103 Polaków, 28 ¯ydów i cztery osoby innej narodowoœci. W 1931
roku liczba zagród wzros³a do 176, a mieszkañców do 930 osób.

(Tadeusz Sywula)

1. Jaga 05.1944, lat bd
2. N.N. 04.1944, lat bd
3. N.N. 04.1944, lat bd
4. NN Katarzyna, 15.03.1944, lat bd, zabita siekier¹ przez syna
5. Ostrowski Ignacy, 15.04.1944, lat bd

Wspomnienia T. Sywuli spisa³ autor.

- wieœ liczy³a 387 zagród i 1990 mieszkañców, w tym 1395
Ukraiñców, 497 Polaków i 98 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 423,
a mieszkañców do 2063 osób.

- brak danych

- wieœ liczy³a 190 zagród i 982 mieszkañców. W r. 1931 liczba
zagród wzros³a do 192, a mieszkañców zmala³a do 965.

- brak danych

W niektórych wspomnieniach podane jest nazwisko Marii Chochu³y i Mi-
cha³a Szulgi. Ujêto je w ¯eniowie.

- wieœ liczy³a 100 zagród i 476 mieszkañców, w tym 279 Po-

O pierwszym mordzie ukraiñskich nacjonalistów s³ysza³em w kwietniu 1944
roku. Z³apali wtenczas dwóch mê¿czyzn w Rozworzanach i na ¿ywo darli im
skórê z pleców. Trudno sobie wyobraziæ mêczarnie, jakie musieli przezywaæ. W
nastêpnym miesi¹cu zabili mê¿czyznê o nazwisku Jaga, tak¿e w Rozworzanach.

- 117 -



laków, 196 Ukraiñców i jedn¹ osobê innej narodowoœci. W r. 1931 liczba
zagród wzros³a do 110, a liczba mieszkañców do 523.

(Zofia Ratajczak)
*****

(www. anti-orange.ua.com.ru)
*****

a) okolicznoœci napadów
W 1943 r. Ukraiñcy na tyle ju¿ zorganizowali swoje bandy, ¿e na wzór po-

gromów na Wo³yniu zaczêli mordowaæ Polaków w naszych stronach. Przez
prawie rok nie spa³am we w³asnym domu i chodzi³am razem z innymi Polakami
spaæ w Glinianach, gdzie by³o bezpieczniej, gdy¿ stacjonowali tam ¿o³nierze
niemieccy. Spa³am w ubraniu u ró¿nych Polaków. Rano g³odni i zmêczeni wra-
caliœmy do ¯eniowa, gdzie dowiadywaliœmy siê o mordach dokonywanych prze
bandy ukraiñskie.

Pewnego razu, gdy byliœmy bardzo zmêczeni, usnêliœmy w naszym domu.
Wówczas zastukano do drzwi i okien naszego domu. Byliœmy przekonani, ¿e U-
kraiñcy przyszli nas mordowaæ. Na szczêœcie okaza³o siê, ¿e byli to partyzanci.
Jeden z nich mówi³ po rosyjsku, drugi po polsku, trzeci u¿ywa³ s³ów niemiec-
kich a czwarty by³ ¯ydem i wiedzia³, ¿e jesteœmy Polakami i dlatego do nas przy-
szli. Partyzant mówi¹cy po polsku powiedzia³, ¿e jest warszawiakiem. Wszyscy
posiadali broñ maszynow¹ i granaty. W czasie snu pistolety w³o¿yli pod po-
duszki, twierdz¹c, ¿e gdy przyjd¹ tu Ukraiñcy, to sprawi¹ im porz¹dne lanie.
Trzech partyzantów spa³o, a ¯yd czuwa³ ca³¹ noc, susz¹c kolegom i sobie prze-
moczone obuwie. Wczesnym œwitem wszystkich obudzi³ i razem odjechali sa-
niami w stronê frontu pod Brodami.

Po ich odjeŸdzie rozesz³a siê po wsi wieœæ, ¿e by³a to polska partyzantka i U-
kraiñcy zagrozili nam, ¿e nas szybko wymorduj¹. Od tej pory nie spaliœmy w
naszym domu ani jednej nocy i to chyba uratowa³o nam ¿ycie.

Pamiêtam p³acz doros³ych synów w s¹siednim domu, którym Ukraiñcy
zamordowali matkê. Broni³a ona drzwi do strychu, gdzie przebywali synowie.
W tej trudnej chwili rodzice poradzili mi, abym z m³odszym bratem wyjecha³a
do Be³zca, gdzie najstarszy brat prowadzi³ samodzielne gospodarstwao i móg³
nas wy¿ywiæ. W krótkim czasie rodzice z najm³odsz¹ siostr¹ te¿ wyjechali na
zachód.

W czerwcu 1944 r. banda Dymitra Kupiaka „Kleja” wpad³a do ¯eniowa
i pojma³a œlusarza Wasyla Czarkowskiego (Ukraiñca) zaprowadzi³a go do lasu
i zastrzeli³a. Z jego polecenia grupa podleg³ych mu bandytów pojma³a Micha³a
Szulgê, komendanta Stra¿y Po¿arnej w Glinianach, a tak¿e Mariê Chochu³ê,
których podejrzewali o kontakt z partyzantami. M. Szulga zosta³ zastrzelony na
miejscu, za to ¿e stawia³ opór, a Polkê bandyci zabrali do s¹siedniej wioski,
gdzie zmar³a podczas tortur.

Jesieni¹ 1943 r. Ukraiñcy zaczêli wydawaæ wyroki œmierci na Polaków.
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Rozpoczê³y siê napady, grabie¿e i zabójstwa. W marcu 1944 r. Polacy zaczêli
wyje¿d¿aæ, i w zasadzie w maju ca³y polski ¯eniów wyjecha³ na zachód.

W r. 1944 otrzymaliœmy wyrok œmierci, który wyda³a UPA. Natychmiast
uciekliœmy na zachód i zamieszkaliœmy w Brzesku.

(Zyg-
munt Ostrowski)

****

(Sydonia Major)

1. Anklewicz Grzegorz 06.1944, lat bd
2. Anklewicz Jan 06.1944, lat bd, s. Stanis³awa
3. Anklewicz Maria 06.1944, lat bd
4. Anklewicz Micha³ 06.1944, lat bd
5. Anklewicz Tadeusz 06.1944, lat bd
6. Chochu³a Maria 06.1944, lat bd
7. Czarkowski Wasyl 06.1944, lat bd, Ukrainiec
8. Dêbska Anastazja 03.1944, lat bd
9. Dêbski Micha³ 03.1944, lat bd
8. Kosinicki Adolf 03.1944, lat bd
9. Michaliszyn Ignacy 03.1944, lat bd
10. Prochera Agnieszka 04.1944, lat bd
11. Szulga Micha³ 06.1944, lat bd

WspomnieniaA. Ratajczak [9, str. 10 i 11]. Z. Ostrowski [9, str. 8]. S.
Major [9, str. 57a]. Wykaz ofiar [8, str. 21]

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 11 osób

c) Ÿród³a:
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7. Okolicznoœci napadów i terroru OUN-UPAw gminie Dobrzanica

7.1. Dobrzanica - wieœ liczy³a 143 zagrody i 823 mieszkañców, w tym 516
Ukraiñców, 231 Polaków, 58 Niemców i 18 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród
zwiêkszy³a siê do 163, a mieszkañców do 878 osób. W dniu 10.02.1940 r.
NKWD deportowa³o na Syberiê 149 Polaków.

(Ludwika Bosak-Stec)
*****

a) okolicznoœci napadów i terroru
Na kolonii dobrzanickiej by³y trzy rodziny ¿ydowskie. Najbogatszym by³

Leib Sztrikier, w³aœciciel karczmy, zajazdu na furmanki (bo te¿ nie brakowa³o
pijaków), oraz sklepu z ró¿nymi towarami i alkoholem. Nosi³ d³ug¹ brodê i nig-
dy nie sprzedawa³ w sobotê. W tym dniu sprzedawa³a jego ¿ona a on modli³ siê
po swojemu. Nam dzieciom jego modlitwa wydawa³a siê œmieszna. Gdy przy-
szli Niemcy, to Ukraiñcy ur¿nêli mu brodê razem ze szczêk¹ i tak skona³ ten ¯yd.

W miesi¹cu marcu Ukraiñcy napadli na domy Polaków w wiosce Dobrza-
nica. (Informacja Delegatury Rz¹du -ANN, DR, sygn. 202/III/121, k. 255)
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Franciszek Madera

....
Pod no¿em Bandery pokolenia pad³y,
Bo bandzior-upowiec by³ bardzo zajad³y.
Rêka mu nie drgnê³a, jak podrzyna³ gard³o,
Stara³ siê, by ofiara cierpia³a bardzo.
W 41. ¿ydowsk¹ ludnoœæ r¿nêli,
I do tej zbrodni tak bardzo przylgnêli,
¯e jak ¯ydów brak³o, Polacy dzielili ich los,
Byli ¿ywcem wrzucani na p³on¹cy stos.
Z pocz¹tku jednostki by³y mordowane,
PóŸniej masowo te zbrodnie stosowano.
Ka¿dy Kresowianin, w którym duch Polski tkwi³,
Z sadyzmem, i z zdziczeniem mordowany by³.
Kobiety, dziewczêta wpierw gwa³tom poddane,
A po nich bestialsko zaraz zarzynane.
Ciê¿arnym kobietom brzuchy rozpruwali,
I dla wielkiej uciechy p³ód wyjmowali.
Przed œmierci¹ dziewczêtom piersi obcinali,
Oczy i jêzyk ¿yj¹cym wyrywali.
Na oczach matek dzieci na pal wbijali,
By najbli¿si d³u¿ej zbrodniê prze¿ywali.
...............
Tysi¹ce Polaków w czasie mordów pad³o,
A ci, co tworzyli mieszane swe stad³o:
Ojciec Ukrainiec - syn w cerkwi ochrzczony,
Dla matki i córki koœcielne bi³y dzwony,
W takim uk³adzie m¹¿ je zamordowa³,
Bo tym Ukrainie wiernoœci dochowa³.
Cerkiewni synowie siostry, matki,
Mimo, ¿e ofiary o ¿ycie b³aga³y.
Zbrodnicza UPA bestiê naœladowa³a,
I bohaterem pañstwa siê mianowa³a.
...........

*****

Mordercy z UPA

rizali
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(...) W dniu 27/28.03.1944 r. na kolonii Dobrzanickiej uleg³y spaleniu
wszystkie domy polskie (...). Ludnoœæ jeszcze przed napadem uciek³a do Prze-
myœlan i Œwirza.

W nocy z 27 na 28 marca w Dobrzanicy zginêli dwaj mê¿czyŸni

Zdarzenie to opowiada³a mi moja ciotka, Maria Cerolewicz w roku 1964,
gdy jeszcze ¿y³a na Pomorzu. 8 marca 1944 na dom wujka, Jana Cerolewicza, w
Dobrzanicy napadli ukraiñscy bandyci. Na podwórku robili ogromny ha³as
i biegali jak wœciek³e psy, strzelaj¹c przy tym z broni. Gdy zaczêli waliæ w drzwi,
to wujek im nie otworzy³. Wtedy rozwalili drzwi i oboje bardzo zbili. Wujka
prowadzili na podwórko i zastrzelili, a cioci kazali staæ na progu domu. Ona
chcia³a pójœæ pomóc mu, ale jej nie pozwolili - musia³a patrzeæ jak jej m¹¿
kona³. Za chêæ niesienia pomocy kilkakrotnie uderzono j¹ nahajk¹. Wujek le¿a³
przez jakiœ czas we krwi, mêczy³ siê, nim umar³. Jej nie pozwolili iœæ do miesz-
kania.

Sama musia³a nieœæ mê¿a na cmentarz i wykopaæ w zamarzniêtej ziemi grób.
Gdy zmêczona i zrozpaczona po³o¿y³a jego zw³oki do grobu, to nadjecha³ na
koniu jeden z bandytów i kaza³ cia³o wyj¹æ, bo grób - jego zdaniem - by³ za
p³ytki. Przy tej okazji otrzyma³a znów kilka razy nahajk¹. Nie sposób opisaæ, co
prze¿y³a ciotka w tym momencie. Musia³a siê namêczyæ przy wyjmowaniu
zw³ok z grobu, ponownie kopaæ i pogrzebaæ. Jeszcze po 20. latach ten koszmar
wywo³a³ strugê ³ez, niezmierny ¿al i rozpacz. Co to byli za ludzie bez sumienia?

*****
W roku 1939 przyszli do nas Ukraiñcy i pozabierali nam prawie wszystko, co

mieliœmy - œwinie, byd³o i konia. Mój starszy brat mia³ wówczas 14 lat, a ja 9.
Koñ by³ jego ulubieñcem. P³aka³ za nim bardzo. Prosi³ tatê, aby pozwoli³ mu
pójœæ do tych „z³oczyñców”, aby mu oddali konia. Uprzedza³ go tata i prosi³,
aby nie szed³, bo mo¿e skoñczyæ siê to bardzo Ÿle. Mi³oœæ do zwierzêcia jednak
przewa¿y³a. Poszed³ bez pozwolenia i zap³aci³ za to ¿yciem. Ukraiñcy nie
oddali mu konia, a jego tak zbili, ¿e po szeœciu tygodniach zmar³. I w tym
momencie rozpoczê³a siê tragedia naszego ¿ycia. Ju¿ nie mieszkaliœmy spo-
kojnie i beztrosko, ale z ci¹g³ym strachem i niepokojem.

*****
Gdy brat, Józek Bosak, wróci³ z m³yna bez m¹ki, bo tam dowiedzia³ siê o

[17, str. 194]
*****

. [6, str.
73]

*****

(Hans Fink)

(Maria Tur-Czarna)

15.09.1944 w Dobrzanicy banda UPA powiesi³a sekretarza rady wiejskiej
Miko³aja Kuœnierza i jego ¿onê, Juliê. Czêœæ bandytów by³a w niemieckich
mundurach. Bez prawa do rehabilitacji[Zbiór dokumentów pt. . Kijów 2006]

*****
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aresztowaniu rodziny przez Ruskich, postanowi³ ukrywaæ siê u ¿ony stryja, któ-
ry mieszka³ we wsi Bia³a. Razem z nim by³ brat Janek. Gdy sprawa wywózki tro-
chê ucich³a, wróci³ do Dobrzanicy, do ciotki. Jej nie zabrali do transportu, bo
jej dziesiêcioletni synek je¿d¿¹c na sankach wybi³ sobie nogê w biodrze i mia³ j¹
w gipsie. Pozostawili równie¿ jego dziadka, osobê ponad 80-letni¹. Rosjanie
zabrali natomiast ojca tego dziecka i jeszcze czworo pozosta³ych dzieci. Janek
poszed³ do tamtejszego urzêdu gminnego i zwróci³ siê z proœb¹ do ukraiñskiego
urzêdnika, aby pomóg³ w zwróceniu mu ¿ony i córek. Urzêdnik obieca³ mu za-
³atwiæ tê sprawê i Józek wróci³ zadowolony do cioci. Mia³ kryjówkê na strychu.
Po kilku dniach zgraja banderowców otoczy³a dom cioci i ³ami¹c jej rêkê
wymusili na niej podanie miejsca ukrywania siê Józka. On widz¹c znêcanie siê
nad cioci¹, wyszed³ z ukrycia. Ciotkê banderowcy puœcili, ale jeszcze zmuszali
go do zdradzenia kryjówki brata Janka, który by³ w stodole. On jednak jej nie
ujawni³. Brat Józek zosta³ wyprowadzony do lasu, przywi¹zany do drzewa i za-
mordowany w okrutnych mêczarniach. Brat Józek przed wojn¹ by³ komendan-
tem Zwi¹zku Strzeleckiego w Dobrzanicy, dlatego zosta³ zamordowany przez
ukraiñskich s¹siadów.

*****
Mój brat przyrodni Józef Erazmus kolegowa³ siê z Józefem Bosakiem i z

nim razem spa³ u ciotki Józka w Dobrzanicy. 21.08.1941 r. do jej domu przysz³a
grupa Ukraiñców i obu zabra³a. Mój brat by³by w tym czasie jeszcze nie za-
mordowany, bo nacjonaliœci ukraiñscy jeszcze masowo nie zabijali Polaków.
Zosta³ jednak zamordowany przez nich, bo nie chcieli zostawiæ przy ¿yciu
œwiadka swojego morderstwa. Po tym morderstwie uciek³em z Jankiem Bosa-
kiem z tamtego terenu i przedostaliœmy siê za San.

(Ludwika Bosak-Stec)

(Franciszek Madera)

1. Bartnik Katarzyna 28.03.1944, lat 16
2. Bosak Józef 21.08.1941, lat 28
3. Bosak Józef 1943, lat ok. 35 zmar³ w mêczarniach
4. Cerolewicz Jan 28.03.1944, lat 48
5. Ciêciwa W³adys³aw 28.03.1944, lat ok. 15
6. Erazmus Józef 21.08.1941, lat 22
7. G³owacki 28.03.1944, lat ok. 65
8. Jaworek W³adys³aw 28.03.1944, lat ok. 22
9. Krzyœko Józef 28.03.1944, lat ok. 45
10. Krzyœko 28.03.1944, lat ok.7, s. J. Krzyœko
11. Krzyœko 28.03.1944, lat ok. 5, s. J. Krzyœko
12. Kuœnierz Miko³aj 15.09.1944, lat bd, sekretarz gminy
13. Kuœnierz Julia 15.09.1944, lat bd, ¿. Mikoja³a
14. Tur Alojzy 15.10.1939, lat 14

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 14

- 123 -



c) Ÿród³o: Wspomnienia by³ych mieszkañców wioski: Franciszka Madery,
Ludwiki Bosak-Stec, Marii Tur-Czarnej, Hansa Finka i  Kazimierza Górs-
kiego (rêkopisy w zbiorach autora).

7.2. Brzuchowice

a) okolicznoœci napadów i terroru

- wieœ liczy³a 117 zagród i 662 mieszkañców, w tym 534
Ukraiñców, 111 Polaków i 17 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 140, a
mieszkañców do 703 osób.

By³ mroŸny dzieñ stycznia lub pocz¹tek lutego 1944 roku. Naczelnik pocz-
towej placówki w Janczynie powiadomi³ przemyœlañski oddzia³ telefoniczny, ¿e
maj¹tek (Liegenschaft) pozbawiony jest ³¹cznoœci telefonicznej i prosi o szybk¹
naprawê. ierownikiem kolumny naprawczej by³ mój ojciec, który delegowa³
mnie i Mietka Mikluszkê do Janczyna. Pobraliœmy potrzebne materia³y i narzê-
dzia i ruszyliœmy w drogê.

Sanie mknê³y szybko po przetartej drodze i po kilkudziesiêciu minutach za-
trzymaliœmy siê w Brzuchowicach przed domem rodziny Dyczkowskich. Józek
zauwa¿y³ nas przez okno i po chwili wyszed³ do nas. Rozmawialiœmy przez kil-
kanaœcie minut. Poinformowa³ nas o sytuacji w okolicznych wioskach - a cho-
dzi³o o stosunki ukraiñskich grup nacjonalistycznych do Polaków zamieszkuj¹-
cych okoliczne osiedla i wioski. Miêdzy innymi powiedzia³, ¿e prawdopo-
dobnie w Janczynie, Brykoniu i Osta³owicach bandy ukraiñskie s¹ doœæ liczne
i gro¿¹ Polakom. Po tych rozmowach ruszyliœmy do Janczyna. Dalsza jazda
trwa³a krótko, bo odleg³oœæ by³a niedaleka.

Po przyjeŸdzie na teren maj¹tku poinformowano nas, ¿e ostatniej nocy
nieznana, doœæ liczna grupa uzbrojonych ludzi napad³a na maj¹tek, zabi³a dwie
krowy, zabra³a kilka worków zbo¿a i odjecha³a konno i furmankami w kierunku
wsi B³otnia. Aby nie by³o mo¿liwoœci powiadomienia miejscowego ukraiñ-
skiego posterunku policji lub przemyœlañskiej ¿andarmerii, napastnicy przer-
wali przewody telefoniczne ³¹cz¹ce maj¹tek z tamtejsz¹ centralk¹ na poczcie.

Rozpoczêliœmy naprawê zerwanych przewodów. Wówczas na szosie prze-
biegaj¹cej obok ujrza³em sanie, a w nich Józka, który wykrzykn¹³, ¿e jedzie na
pocztê po pieni¹dze. Pracowa³ on w charakterze nadzorcy wodnego na odcinku
rzeki Gni³a Lipa, od Meryszczowa do Hulkowa, i miesiêczne pobory przesy³ano
mu przekazem pieniê¿nym z Przemyœlan do Janczyna. Us³ysza³em jeszcze jak
oddalaj¹c siê wykrzykn¹³:

- Zaraz wracam!
Wszed³em na s³up, aby po³¹czyæ przewody. Mietek sta³ pod s³upem, obok

sañ. Po kwadransie, a mo¿e by³o to trochê d³u¿ej, Józek wraca³. Na saniach
siedzia³o za nim dwóch m³odych mê¿czyzn. Ze s³upa krzykn¹³em:

K

- 124 -



- Poczekaj, my koñczymy i wrócimy razem!
Odpowiedzia³ jednak natychmiast:
- Spieszy mi siê.
Nie zd¹¿y³em siê odwróciæ, jak sanie wjecha³y w boczn¹ uliczkê i jedno-

czeœnie us³ysza³em suchy trzask wystrza³u pistoletowego. To jeden z nich strze-
li³ z ty³u do Józka. Widzia³em, jak Józek siêga³ jedn¹ rêk¹ do kieszeni kurtki. Jak
siê dowiedzia³em póŸniej od jego brata,Dominika,w kurtce mia³ pistolet. Za-
czê³a siê krótka szamotanina i ca³a trójka spad³a z sañ na œnieg. Józek
próbowa³ siê podnieœæ, ale bandyta strzeli³ jeszcze dwa razy. Józek pad³ mar-
twy. Odwrócili go twarz¹ do ziemi i maj¹cy pistolet odda³ ponownie dwa strza³y
w ty³ g³owy.

Nie czekaj¹c, oderwa³em s³upo³azy od s³upa i zsun¹³em siê na ziemiê.
Mietek sta³ znieruchomia³y. Chwyci³em go za ramiê i poci¹gn¹³em za sob¹ w
stronê budynku, gdzie na balkonie ujrza³em kobietê, a obok niej ma³ego ch³op-
ca. Kobieta widz¹c nas biegn¹cych w jej kierunku krzyknê³a po ukraiñsku:

- Nie wchodŸcie tu, bo przestraszycie mi dziecko! Oni tu przyjd¹ po was!
Odwróciliœmy siê i biegiem dopadliœmy do naszych sañ. Szarpn¹³em lejca-

mi, batem zdzieli³em konie i pêdem wypadliœmy na szosê. Dopiero teraz
obejrza³em siê za siebie. Dwaj bandyci pozostali za nami jakieœ 200 m i patrzyli
na nasze sanie. By³o za daleko, aby strzelaæ za nami z pistoletu, a goniæ nas nie
mieli czym. Koñ Józka pogalopowa³ w stronê Janczyna w momencie, gdy wszys-
cy znaleŸli siê na œniegu. Uciekaj¹c z Janczyna co koñ wyskoczy, przejechaliœ-
my przez Brzuchowice w wolniejszym tempie, a przeje¿d¿aj¹c przed domem
Dyczkowskich, krzykn¹³em do ojca Józka, który sta³ przed domem, zapewne
czekaj¹c z niepokojem na syna:

- Józka zastrzelili ko³o m³yna w Janczynie!
Pomknêliœmy dalej. Ba³em siê poœcigu lub zatrzymania nas w Merysz-

czowie. Ci z Janczyna mogli bowiem telefonicznie porozumieæ siê ze swoimi
wspó³ziomkami i kazaæ nas zatrzymaæ a¿ do ich przybycia. Mogli przypusz-
czaæ, ¿e ich poznaliœmy i bêdziemy chcieli wzi¹æ odwet. Istotnie, pozna³em jed-
nego z nich. By³ to mieszkaniec Krosienka o nazwisku Kukurydza. W Przemy-
œlanach chodzi³ do szko³y powszechnej, chyba do kl. VI, a ja w tym czasie by³em
w kl. VII. Poza tym, ten Kukurydza mia³ dziewczynê o nazwisku Dzwonik Ma-
ria, która by³a telefonistk¹ w Przemyœlanach. By³a Ukraink¹ i do pracy docho-
dzi³a z Uszkowic. Czêsto widywa³em, jak przychodzi³ do niej. Na pewno nie
mia³ on trudnoœci w rozpoznaniu mnie, gdy¿ jak ja by³em na s³upie, to dzieli³a
nas odleg³oœæ 50-60 m. Z tego powodu obawia³em siê poœcigu.

Pêdem przejechaliœmy Meryszczów i dopiero za wiosk¹ zwolniliœmy szalony
galop, bo konie by³y bardzo zmêczone prawie piêciokilometrow¹ jazd¹. Do-
piero teraz zaczêliœmy rozmawiaæ miêdzy sob¹. W mieœcie opowiedzieliœmy o
tym wydarzeniu kolegom, zg³osiliœmy te¿ ten fakt ¿andarmerii. Powiedzia³em
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równie¿ Marii, ¿e jej narzeczony Kukurydza zastrzeli³ na naszych oczach
Dyczkowskiego. Dopiero po kilku dniach spotka³a mnie i oœwiadczy³a, ¿e to nie
by³ jej ch³opak, lecz ktoœ do niego podobny. Jestem pewien, ¿e to nie by³ ktoœ
inny.

Dnia 29 kwietnia 1944 r. w wiosce Prybeñ zabito jedn¹ polsk¹ szo-

(Mieczys³aw Twardochleb)

1. Dyczkowski Józef, ok. 15.02.1944, lat 20

Wspomnienia Mieczys³awa Twardochleba (rêkopis w posiadaniu
autora)

-

-

-

Meldunek powiatowej bojówki OUN i grupy UPA „Or³y” z dnia 12 maja
1944 r.:

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - jedna osoba

c) Ÿród³a:

7.3. Korzelice

7.4. Osta³owice

7.5. Prybeñ

wieœ liczy³a 371 zagród i 1896 mieszkañców, w tym 1648
Ukraiñców, 177 Polaków i 71 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 198,
a mieszkañców do 2112 osób. W r. 1940 NKWD deportowa³o 52 osoby.

- brak danych

wieœ liczy³a 170 zagród i 939 mieszkañców, w tym 830
Ukraiñców, 66 Polaków i 43 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 198,
a mieszkañców do 1129 osób.

(Micha³ Furmañczyk)

1. Kochan Stanislaw 02.1944, lat bd, leœniczy
2. Soroka Micha³ 02.1944, lat ok. 21

Wspomnienia Micha³a Furmañczyka (spisa³ J.W.) - w zbiorze
autora.

gromada nale¿a³a administracyjnie do Tucznej. Liczy³a ok. 20
zagród. W przysió³ku znajdowa³ siê m³yn wodny, leœniczówka i nale¿¹cy do
niej folwark.

a) okolicznoœci napadów i terroru

a) okolicznoœci napadów i terroru

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - trzy osoby

c) Ÿród³a:

a) okolicznoœci napadów i terroru

Mojego kolegê z Osta³owic, Micha³a Sorokê, banderowcy wyprowadzili z
domu i zastrzelili na podwórku. By³o to na pocz¹tku lutego 1944 r. Natomiast
drugi, Bronek Karasiñski z Chlebowic (19 lat), zgin¹³ w Bóbrce, bêd¹c ¿o³nie-
rzem oddzia³u kpt. F. Stauba.
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winistkê i 11 gospodarstw spalono. [7, str. 284]
*****

W Prybeniu o¿eni³ siê z Ukraink¹ rolnik z Chlebowic Œwirskich, Franciszek
Borkusz, jeszcze przed wojn¹ i chyba nie mieli dzieci. Latem 1943 Ukraiñcy
wywlekli go z domu i zabili w lesie.

W tej miejscowoœci ¿y³o m³ode ma³¿eñstwo Katarzyny i Józefa Górskich z
dwojgiem dzieci. Józef by³ moim dalekim krewnym. Gdy pojecha³em do nich
przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia w 1943 r., to znajomy Ukrainiec powie-
dzia³ mi, abym nie szed³ do zagrody Górskich, bo ich tam nie ma. Domyœli³em
siê, ¿e zostali zabici.

Na Tuczn¹ przenios³a siê ta sama banda z ¯êdowic i grasowa³a tu od wie-
czora 14.04.1944 r. do 15.04.1944 r. Wieœ podpalono, a z ustawionych na wzgó-
rzach karabinów maszynowych ostrzeliwano j¹ podczas gdy inne grupy uzbro-
jone w karabiny, no¿e, siekiery mordowa³y we wsi Polaków. Liczbê zabitych
ocenia siê na oko³o 50. Wiêkszoœæ domów polskich wraz z plebani¹ pad³a
pastw¹ po¿aru.

1944, marzec. (...) Równoczeœnie z powodu dokonywanych napadów i mor-
dów zosta³ opuszczona przez kap³ana placówka duszpasterska w Tucznem.

W dniach 16-20.04.1944 we wsi Tuczna spalono wszystkie domy polskie i za-
mordowano 112 osób, przewa¿nie mê¿czyzn.

(Miko³ajAntoniszyn)
*****

(Kazimierz Górski)

1. Borkusz Franciszek 15.07.1943, lat 30
2. Górska Katarzyna 15.12.1943, lat 28, ¿. J. Górskiego
3. Górska 15.12.1943, lat 7, c. J. Górskiego
4. Górska 15.12.1943, lat 9, c. J. Górskiego
5. Górski Józef 15.12.1943, lat 32

Wspomnienia Miko³aja Antoniszyna i Kazimierza Górskiego w
zbiorach autora.

(Tuczne) - wieœ liczy³a 234 zagrody i 1397 mieszkañców, w tym
785 Ukraiñców, 543 Polaków i 69 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do
279, a mieszkañców do 1509 osób.

[17, str. 203]
*****

[28,
str. 396]

*****

[18, str. 204]
*****

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - piêæ osób

c) Ÿród³o:

a) okolicznoœci napadów i terroru

7.7. Tuczna
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Zbrodnie band ukraiñskich. Dnia 14.IV. Tuczne (oko³o 50 pomordowanych,
wieœ spalona niemal doszczêtnie).

W czasie napadu na Tuczne banderowcy zamordowali 68 Polaków.

Pierwszy napad nacjonalistów ukraiñskich na Polaków zamieszka³ych w tej
wiosce odby³ siê w nocy z wtorku na œrodê popielcow¹ (21-22 lutego 1944 ro-
ku). Charakterystyczn¹ cech¹ napadu by³o to, ¿e napastnicy morduj¹c i za-
bijaj¹c mieszkañców, nie rabowali ich dobytku i nie palili zabudowañ.

Nielicznym Polakom uda³o siê uciec od siekiery lub bagnetu. Mnie po kry-
jomu wywioz³a do Przemyœlan - pod snopkiem s³omy, na którym siedzia³a jako
woŸnica - moja matka.

Niepoœredni¹ rolê odegra³ ksi¹dz grekokatolicki z Chlebowic Œwirskich,

[Informacja Delegatury Rz¹du - AAN, DR,
sygn. 202/III/121, k. 288]

*****
[16, str.

125]
*****

*****

Meldunek powiatowej bojówki OUN i grupy UPA „Or³y” z dnia 12 maja
1944 r.:

[Tuczna - dop. J.W.]
[7, str. 284]

Dnia 15 kwietnia 1944 r. we wsi Tuczna zabito 66 Polaków, spalono 23
gospodarstwa.Dnia 30 kwietnia 1944 r. we wsi Tuczno
zabito 4 Polaków.
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Tyktor Grzegorz, który pocz¹tkowo zachêca³ do bratobójczych morderstw, wo-
³aj¹c do Ukraiñców z koœcielnej ambony:

- Bierzcie siê do dzie³a, bo pieczone go³¹bki nie polec¹ same do g¹bki.
PóŸniej wrêcz szanta¿owa³ swoich wiernych, wykrzykuj¹c w koœciele:
- Ukraiñcy nie mog¹ przyjœæ na œwiêcone, jeœli nie zlikwiduj¹ Lachów.
Morderstwa nie by³y aprobowane przez wszystkich Ukraiñców, ale nikt nie

oœmiela³ siê przeciwdzia³aæ. Jedynie so³tys wsi Tuczna mia³ pretensje do sie-
paczy, ¿e zabijali starszych wiekiem Polaków.

Po masakrze w wiosce pozosta³y jedynie rodziny mieszane, lecz nie na
d³ugo. Wiêkszoœæ z nich opuœci³a swoje domostwa lub zosta³a zamordowana.

Widzia³em le¿¹cego na œniegu Andrzeja Górskiego z wyd³ubanymi oczami
i 20 ranami zadanymi no¿em. Widokiem poæwiartowanego siekier¹ dziecka
Marii Ostaszewskiej, maj¹cego ok. trzech lat, by³em bardzo wstrz¹œniêty.

Druga seria morderstw nast¹pi³a w noc poprzedzaj¹c¹ ruskie œwiêta
wielkanocne 22 kwietnia, ale mnie ju¿ wtedy nie by³o w Tucznej i nie znam ¿ad-
nego nazwiska ofiar tego napadu. Prawdopodobnie pozostan¹ nieznane.

Z Tucznego uciek³em zaraz po drugim napadzie Ukraiñców na wioskê. Pod-
czas tego napadu zabijali Polaków z karabinów i pistoletów, siekierami i no-
¿ami, palili tak¿e polskie domostwa. Widzia³em ma³e dzieci nasadzane na
sztachety. Widz¹c, co siê dzieje z Polakami, na pocz¹tku maja noc¹ uciek³em do
Œwirza i mieszka³em u Kuchmistrza Józefa. Do Tucznego ju¿ nie wróci³em.

Moi rodzice mieszkali w po³udniowej czêœci powiatu przemyœlañskiego, w
wiosce Tuczna. Posiadali gospodarstwo rolne, a mama - wyuczona krawcowa -
szy³a ludziom sukienki i bluzki.

Stosunki miêdzy mieszkañcami by³y poprawne, a nawet dobre. Uczestniczy-
li wspólnie w zabawach, procesjach i uroczystoœciach, wiele by³o ma³¿eñstw
mieszanych polsko-ukraiñskich. Osoby z tych rodzin wzajemnie siê zaprasza³y
na œwiêta i uroczystoœci rodzinne. Dobre wspó³¿ycie zaczê³o siê psuæ w r. 1943,
zaœ pocz¹tek nastêpnego roku zaskoczy³ Polaków niespotykanym z³em, przy-
gotowanym przez bandy upowskie.

Pierwszy napad ma wieœ nast¹pi³ w lutym 1944 r., kiedy by³o bardzo zimno.
Wszyscy ludzie siedzieli w domach, dlatego tak du¿o zginê³o Polaków, miêdzy
innymi kuzyni mamy.

Od tego czasu strach i bojaŸñ o w³asne ¿ycie ju¿ nie opuszcza³y pozosta³ych
przy ¿yciu Polaków. Musieli zdwoiæ czujnoœæ, bo banderowcy wci¹¿ napadali
na jakieœ zabudowania w naszej wiosce lub wioskach s¹siednich.

Drugi napad, jak mówi³a mama, mia³ miejsce dwa miesi¹ce póŸniej, w Wiel-

(Ka-
zimierz Górski)

*****

(Jan
S³abicki)

*****
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ki Pi¹tek, kiedy polskie rodziny przygotowywa³y siê do œwi¹t wielkanocnych,
i ros³o ciasto w blaszkach. Nagle wieczorem rodzice us³yszeli strza³y, krzyki, la-
ment ludzi, wycie psów i zobaczyli ³uny i unosz¹ce siê dymy z pal¹cych siê do-
mów. Pozostawili wszystko w domu, zabieraj¹c tylko trójkê ma³ych dzieci (od 8
lat do roku). Zd¹¿yli siê jakoœ ukryæ i szczêœliwie przeczekali bandycki napad.

Od tego czasu zaczê³a siê mordêga ¿ycia, która trwa³a 3 miesi¹ce: nie spali
w domu, musieli siê ukrywaæ po ró¿nych zaroœlach i ruinach, byli g³odni i nie-
wyspani, a najgorsze, ¿e nie wiedzieli, co ich czeka, czy prze¿yj¹ do nastêp-
nego dnia.

Kiedy banderowcy zamordowali troje rodzeñstwa mamy, rodzice stracili
nadziejê ¿ycia. Byli zbyt s³abi, aby codziennie dŸwigaæ swoje dzieci i czuwaæ
ka¿dej nocy nad ich i swoim bezpieczeñstwem. Gdy pewnego ranka przybyli do
domu, zastali powybijane szyby, a na drzwiach znaleŸli kartkê z napisem naka-
zuj¹cym opuszczenie domu w ci¹gu 24 godzin. Wszystkie pomieszczenia by³y
spl¹drowane (m.in. skradziono maszynê do szycia). Nie czekaj¹c na dalsze
wypadki, rodzice postanowili jak najszybciej dotrzeæ do odleg³ego o 10 km
Œwirza.
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Wybrali siê na pocz¹tku maja. Pokonanie tej trasy nie by³o bezpieczne, bo
kilkoro mieszkañców Tucznej zosta³o na niej zastrzelonych. Pod¹¿aj¹c do Œwi-
rza, mama ca³¹ drogê modli³a siê na ró¿añcu. W pewnej chwili rodzice zau-
wa¿yli furmankê pe³n¹ banderowców i schowali siê za przydro¿nym kopcem
ziemniaków. Jad¹cy wóz zatrzyma³ siê przy pobliskim domu, na schodach któ-
rego sta³a Ukrainka, i banderowcy zapytali o przechodz¹cych Polaków. Ta za-
przeczy³a g³ow¹ wobec czego banderowcy pojechali dalej, w kierunku Œwirza.
Lêków, jakie prze¿yli rodzice nie da siê opisaæ. Mieli œmieræ w oczach - jak
mówi³a mama. Szczêœliwie dotarli do Œwirza, gdzie zatrzymali siê u gospodarza
w stodole. By³a tam gromada ludzi, uciekinierów z pobliskich miejscowoœci.
Dopiero mogli siê umyæ, a gospodarze dali jeœæ, napoili i pozwolili siê przes-
paæ. Warunki by³y jednak trudne tak dla gospodarzy, jak i uchodŸców.

Wkrótce rodzice przedostali siê do Przemyœlan, sk¹d po krótkim czasie wraz
z innymi uratowanymi od œmierci Polakami wyjechali w rzeszowskie. Wyje¿-
d¿ali w nieznane, nie wiedzieli, co ich czeka i jaki bêdzie ich los. Przez rok
mieszkali na tamtym terenie (w pobli¿u Bieszczadów), gdzie równie¿ nie by³o
spokoju. Po zakoñczeniu wojny wyjechali na Ziemie Odzyskane. (K.W.)

*****
Jeszcze przed 1939 r., jako wrêcz m³odociany pracownik gminy i cz³onek

Zwi¹zku Strzeleckiego, nie nale¿a³em do pokornych Polaków wobec Ukraiñ-
ców. Z rówieœnikami ukraiñskimi czêsto prowadzi³em dyskusje i utarczki
s³owne. Niejednokrotnie mieli mi za z³e moje racjonalne argumenty. Na wiosnê
tego roku zosta³em przez nich z³apany i otrzyma³em kilka ciosów no¿em (pierœ,
ucho). Na szczêœcie wyleczy³em siê z ran.

Poniewa¿ pogró¿ki Ukraiñców stawa³y siê coraz bardziej niebezpieczne,
konieczne sta³o siê opuszczenie rodzinnego domu w Tucznej. Wraz z ¿on¹ zna-
laz³em tymczasowe schronienie u wujka (krewnego po matce), Jana Winnic-
kiego, bogatego Ukraiñca o liberalnych pogl¹dach. Mieszka³ on w Pomiar-
kach, przysió³ku le¿¹cym miêdzy Tucznem a Chlebowicami Œwirskimi, w domu
otoczonym przez las, prawie ze wszystkich stron.

Co jakiœ czas przychodzi³em do domu i pomaga³em rodzicom w niektórych
pracach. Do domu i z powrotem chodzi³em w nocy i tak¹ tras¹, ¿eby mnie nikt
nie zauwa¿y³, nawet s¹siedzi. U rodziców w czasie dnia stara³em siê jak naj-
mniej pokazywaæ siê na podwórzu.

Tak te¿ zachowywa³em siê w œrodê popielcow¹ (22 lutego 1944 roku). Ale
oko³o po³udnia do rodziców przyszed³ wujek i powiedzia³ do mnie tonem pe³-
nym obaw:

- Jeœli chcesz ¿yæ, to zaraz uciekaj, bo s³ysza³em od znajomego, ¿e maj¹ przy-
jechaæ po ciebie jacyœ Ukraiñcy.

Ta wiadomoœæ wywo³a³a w domu pop³och. Nie wiedzia³em co mam z sob¹
robiæ. Iœæ po ¿onê, czy uciekaæ samemu? Jak wydostaæ siê w czasie dnia do
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Chlebowic Œwirskich lub Œwirza, a póŸniej do Przemyœlan? Gor¹czkowo szuka-
liœmy sposobu wydostania mnie z domu. W koñcu uradziliœmy, ¿e trzeba s¹-
niami jechaæ do Przemyœlan, a stamt¹d poci¹giem do Lwowa, gdzie mieliœmy
bli¿sz¹ rodzinê, u której mog³em siê zatrzymaæ na d³u¿ej. Du¿e miasto dawa³o
wiêksz¹ szansê ukrycia siê.

Matka nak³ad³a s³omy na sanie, ja ubra³em siê ciep³o, wzi¹³em jeszcze
ze sob¹ jakieœ zawini¹tko z jedzeniem i wlaz³em pod przygotowan¹ s³omê. Skur-
czy³em siê tak, by le¿eæ w poprzek sañ, a rodzice dodatkowo ob³o¿yli mnie s³o-
m¹, abym nie by³ widoczny. Matka usiad³a na tak wykonanym siedzeniu, Ojciec
zaj¹³ miejsce z przodu sañ i ruszyliœmy drog¹ w kierunku szosy Przemyœlany-
Firlejów.

Po jakimœ czasie koñ zwolni³, us³ysza³em chrapanie innych koni, szczêk
broni i dotar³ mêski g³os:

- Houuu! Dok¹d jedziecie? - zapyta³ po ukraiñsku.
- Do Przemyœlan, do dentysty - powiedzia³ Ojciec, tak¿e po ukraiñsku. I nie

czekaj¹c na dalsze pytania doda³: - ¯onê boli z¹b i musi go wyrwaæ.
Jeden z jad¹cych (by³o ich szeœciu), o nazwisku ¯uk - jak mi póŸniej po-

wiedzia³ Ojciec - wyjaœni³ pozosta³ym:
- To krewny Winnickiego. Po czym krzykn¹³ do rodziców:
- JedŸcie do miasta!
- Wio! - Ojciec poci¹gn¹³ lejce i zaci¹³ konia batem. Sanki ruszy³y w dalsz¹

drogê. Przez koloniê dobrzanick¹ dojechaliœmy do Brzuchowic, i na szosê.
Dopiero na niej, w os³oniêtym przez drzewa miejscu, wydosta³em siê ze s³omy,
otrzepa³em z jej resztek i usiad³em obok Matki. Do Przemyœlan dotarliœmy po
po³udniu, ju¿ bez przeszkód

Przemyœlany, 1/III 1944
Z powodu gro¿¹cego mi niebezpieczeñstwa ¿ycia, opuœci³em parafiê Tuczne

i zamieszka³em tymczasowo w Przemyœlanach u Pañstwa Banasiów.
Ks. Micha³ Dutkiewicz

*****

.
*****

[21, str. 423]

Józefa Bosaka z Dobrzanicy, który szczêœliwie uciek³ z transportu na Sybir
i ukrywa³ siê w Tucznej a¿ do okupacji niemieckiej, Ukraiñcy przywi¹zali do
drzewa stoj¹cego nad kopcem mrówek leœnych i nikomu nie pozwolili go uwol-
niæ. Bosak w potwornych mêczarniach skona³ po kilku dniach. By³o to w jesieni
1943 r.

Pierwsze mordowanie w Tucznem by³o w nocy z wtorku na Œrodê Popiel-
cow¹, tj. z 22/23 lutego 1944 roku.

W tym czasie byliœmy jeszcze wszyscy razem, tzn. mój tato Piotr, mama Wik-

(Kazimierz Górski)
*****
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toria, moja trzyletnia siostra Kasia i ja, dziewczynka 9-letnia. Obudzi³ nas, stu-
kaj¹c do okna, s¹siad W³adek Górski, któremu banderowcy w tym mordowaniu
zar¹bali siekier¹ dziadka. On szed³ sk¹dœ z wioski z W³adkiem B³aszczyszy-
nem. S³ysz¹c stukanie, tato wsta³ i podszed³ do okna. W³adek powiedzia³:

- Stryju, w Zah³yniczu ju¿ morduj¹. Bierzcie
przeœcierad³a na plecy i uciekajcie w stronê Górnej Rzeki. Na pola. Tylko weŸ-
cie przeœcierad³a, ¿eby was nie by³o widaæ na œniegu.

Szybko ubraliœmy siê, mama œci¹gnê³a z ³ó¿ek przeœcierad³a, nawet ze skrzy-
ni nic nie bra³a. Gdy wybiegliœmy na dwór, ze zdziwieniem ujrza³am, ¿e nad
wsi¹ jest tak jasno, jakby to by³ dzieñ. Zobaczy³am wylatuj¹ce raz po raz ra-
kiety, które rozœwietla³y okolicê.

Uciekaliœmy do Nadybskiej. By³a to pochodz¹ca z LubszyUkrainka, któr¹
dziadek Wrzeszcz wyswata³ z bratem ciotki Pauliny Górskiej z Pyrzyc - Micha-
³em. Jej m¹¿ to by³ mój stryj, wiêc j¹ nazywa³am stryjna. Oni mieszkali na
P³osce, z dala od wsi, pod samym lasem. Tak jakby w leœniczówce. W tym czasie
stryj by³ ju¿ na robotach w Niemczech, a ona mieszka³a tam sama ze swoimi
dwoma synami, Iwanem i Tadkiem.

Tato trzyma³ mnie za rêkê, a mama nios³a Kasiê. Œniegu by³o bardzo du¿o,
dlatego kaza³ mi ubraæ buty po bracie Janku, takie z wysokimi cholewami. Ale
œniegu by³o tyle, ¿e i te buty nie pomog³y. Œnieg ci¹gle wsypywa³ mi siê za cho-
lewy i w bucie topnia³. Gdy przechodziliœmy przez mostek nad potokiem p³y-
n¹cym przez wieœ, bêd¹cym dop³ywem rzeczki Œwirz, mostek i strumieñ tak by³y
zasypane œniegiem, ¿e nie wiadomo by³o, gdzie jest brzeg tej k³adki. Ojciec
zmieœci³ siê na mostku, a ja id¹c z boku, nie trafi³am nog¹ na deskê i noga po-
lecia³a w zaspê. Wtedy ca³a cholewa wype³ni³a siê szczelnie œniegiem. W tym
strachu na to, by zaj¹æ siê wysypywaniem œniegu z buta, nie by³o ani czasu, ani
g³owy. Zreszt¹ po co. Zaraz i tak by siê znów nasypa³o.

Gdy dotarliœmy do cha³upy, stryjna schowa³a nas w komorze na piecu. Tato
nas tam ulokowa³, a sam postanowi³ wróciæ do Tucznego, by przynieœæ coœ do
jedzenia. Mia³ wydoiæ krowê i przynieœæ mleko, a tak¿e kurê. My siedzieliœmy w
kucki na tym piecu do pieczenia chleba. W komorze by³o niemi³osiernie zimno.
Woda w butach pozamarza³a. Nóg nie czu³am. Mama tuli³a Kasiê, bo ona by³a
ma³a. Mia³a zaledwie trzy tatka, sz³o jej na czwarty.

Gdy nasta³ dzieñ 22 lutego, po wschodzie s³oñca, jak ju¿ by³o spokojnie,
stryjna zabra³a nas z komory do izby. Pod kuchni¹ pali³o siê, a my rozgrze-
wa³yœmy swoje cia³o przy piecu.

Tato do naszego domu nie dotar³. Doszed³ do wsi i skrada³ siê ostro¿nie
przez ogrody Ukraiñców, s¹dz¹c, ¿e tak bêdzie bezpieczniej. Gdy przechodzi³
przez ogród Miko³aja Maluty, on go dostrzeg³ i zawo³a³ do siebie. Nie puœci³ go
do naszego domu, twierdz¹c, ¿e to zbyt niebezpieczne. Ten Maluta mia³ dwa
domy. Stary, w którym mieszkali i nowo zbudowany, który jeszcze nie by³ wy-

[przysió³ek Tucznej - dop. J.W.]
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koñczony. W tym domu otwory okienne zapakowane by³y s³om¹, by wnêtrze nie
niszcza³o przez zimê. Ukry³ tam tatê, a sam poszed³ do naszego domu, zobaczyæ,
co siê tam dzieje.

Okaza³o siê, ¿e banderowcy do nas przyszli. Powybijali wszystkie okna, po-
t³ukli szk³o na œwiêtych obrazach wisz¹cych w mieszkaniu, porozpruwali pie-
rzyny i poduszki i powyrzucali je na zewn¹trz, a wiatr przewia³ te szmaty i pie-
rze przez drogê na krzaki rosn¹ce po drugiej stronie rzeki. Szk³o z obrazów
pobili, ¿eby nie wykorzystaæ go do oszklenia okien. Lustro zosta³o nietkniête. Z
dobytku zabrali owce i ja³ówkê, któr¹ zar¿nêli na podwórzu. Krowê zostawili.

Maluta przyszykowa³ coœ tacie do jedzenia i on z tym wraca³ do nas, na
P³oskê. W drodze spotka³ Ukraiñca, Kobryna. Tak go nazywano. Czy to naz-
wisko, czy przezwisko? - nie wiem. Pamiêtam tego cz³owieka, jak czêsto przy-
je¿d¿a³ do naszego s¹siada Muchy, który te¿ by³ Ukraiñcem, stawia³ wóz w sa-
dzie, wyprzêga³ konia i przychodzi³ do mego taty do kuŸni, ¿eby pogadaæ.

Gdy tato spotkawszy go, opowiedzia³, co siê sta³o, on oœwiadczy³, ¿e za-
biera nas do siebie. Tato protestowa³, ale on powiedzia³, ¿e nie ma o czym ga-
daæ, zabiera nas i koniec. Pamiêtam, jak przyszed³ z tatem (chodzi³ z lask¹) i za-
bra³ nas do swojego domu.
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Mia³ on dwóch synów. Jeden mia³ na imiê Micha³ i by³ w bandzie, imienia
drugiego syna nie pamiêtam. Ten drugi by³ szewcem i razem rodzin¹ by³ w
domu. Mama i tato noce spêdzali w wyœcielonej s³om¹ piwnicy, a my - ja i Ka-
sia - spa³yœmy w izbie razem z jego wnukami, z którymi te¿ w dzieñ bawi³yœmy
siê. Ten szewc nauczy³ mnie robiæ ko³ki do zelowania butów. Robi³am je bardzo
dobrze i zawsze mnie chwali³.

Pamiêtam, jak któregoœ dnia Kobryn siedzia³ na ³awce przy piecu w jednej
izbie, a ja w drugiej ciê³am te ko³ki. Skrzypnê³y drzwi i do pomieszczenia, w
którym on siedzia³, wszed³ m³ody mê¿czyzna. Z zaciekawieniem wyci¹gnê³am
szyjê, by zajrzeæ tam. W pamiêci pozosta³ mi obraz siekiery le¿¹cej na ³awce
obok Kobryna oraz s³owa, które zaraz pad³y z jego ust:

- Michale, u mnie jest Piotr, kowal z Tucznego, jego ¿ona Wikta i jego dzieci.
Niech ciê bóg broni, aby im w³os z g³owy spad³. Jakby im siê co sta³o, ja ciebie
sam zabijê swoimi rêkami. Czy ty s³yszysz, co ja do ciebie mówiê?

Szybko cofnê³am siê, a oni tam zostali. U tego Ukraiñca byliœmy doœæ d³ugo.
Chyba ze dwa tygodnie. Tato w dzieñ chodzi³ do Tucznego. Musia³ jakoœ
przygotowaæ dom na nasz powrót. Dosta³ od kogoœ szk³o na jedn¹ szybkê, dru-
g¹ zrobi³ z lustra, zeskrobuj¹c z niego lustrzan¹ powierzchniê i czyni¹c je prze-
zroczystym. Zaszkli³ dwie górne szyby w jednym z okien, a dwie pozosta³e i re-
sztê okien pozatyka³ s³om¹, jakimiœ szmatami.

Gdy wróciliœmy do domu, tato jeszcze jakiœ czas by³ z nami. Nie pamiêtam
ile. Po tym mordowaniu wielu Polaków uciek³o z Tucznego do miasteczek - do
Œwirza, Bóbrki i Przemyœlan. Tato te¿ uciek³, po czym znalaz³ siê w Niemczech,
a konkretnie w Austrii.

Nie wiem, czy tato wywieziony zosta³ przymusowo, czy pojecha³ dobrowol-
nie. Nie pamiêtam rozmowy z ojcem na ten temat, ale inni mówili, ¿e tato stara³
siê, ¿ebyœmy wszyscy razem wyjechali dobrowolnie. Tak te¿ planowa³ stryj Jan
Górski z Pyrzyc z synem W³adkiem. Jednak mama bardzo siê upar³a, ¿e ona nie
pojedzie, bo to zima, dzieci, gdzie bêdzie jecha³a w nieznane. S¹dzi³a, ¿e to co
by³o, ju¿ nie wróci, a gdyby nawet coœ siê dzia³o, to kobiecie nic nie zrobi¹. No
i zosta³yœmy. ¯ona Górskiego te¿ nie pojecha³a.

Ale czy wyrobili papiery i pojecha³ dobrowolnie, czy ich Niemcy zabrali, bo
w tym czasie by³y ³apanki, tego nie wiem. Z tego, ¿e by³ w Austrii u gospodarza,
gdzie by³ dobrze traktowany, wnioskujê, ¿e sam zg³osi³ siê na wyjazd. Tych z
³apanek wywo¿ono do pracy w fabrykach, w obozach, a ci, którzy zg³aszali siê
sami, kierowani byli do pracy l¿ejszej.

*****
Drugie mordowanie w Tucznem, to kwietniowe, podczas którego zabili moj¹

mamê - Wiktoriê Winnick¹, mia³o miejsce w Wielk¹ Sobotê 1944 r.

Wiem to na pewno, bo pamiêtam, jakby to by³o wczoraj, ¿e tego dnia mama

[22.04.1944
roku - dop. JW]
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wys³a³a mnie razem z dzieæmi s¹siadki Ma³ani Worubciowej do cerkwi, by od-
wiedziæ Bo¿y Grób.

Którego kwietnia to by³o, nie pamiêta³am, ale stara³am siê tego dowiedzieæ,
by znaæ datê œmierci swojej mamy. (...)

Tego dnia, przed po³udniem, posz³am do cerkwi z Hani¹ i S³awkiem Worub-
ciami. Razem z nami posz³a te¿ Stefka Góralowa. Gdy wracaliœmy do domu,
przeszliœmy przez potok ko³o Iwaœkow i byliœmy ju¿ na drodze w pobli¿u nasze-
go domu (miêdzy naszym domem a domem babci Wrzeszcz), nagle us³yszeliœ-
my strzelaninê. Patrzymy, a z tych Jazwynów (krzaków) wychodz¹ bande-
rowcy. Te dziewczyny zaczêty krzyczeæ:

- Banda! Morduj¹!
Moja mama, widz¹c mnie nadchodz¹c¹, tylko krzyknê³a:
- IdŸ z Hani¹! IdŸ do Ma³anii! Ja tylko krowê wypuszczê, ¿eby siê ¿ywcem nie

spali³a i przyjdê do ciebie.
No i nie zd¹¿y³a, bo oni na wprost naszego domu szli na dó³, na posesje babci

Wrzeszcz, Wojtka Winnickiego. Mama chcia³a wypuœciæ krowê i przez ogrody,
ci¹gn¹ce siê za domami, przybiec do Ma³anii, by u niej siê ukryæ. By³a to czwar-
ta czy pi¹ta gospodarka od nas.

Gdy tam przybieg³am, Ma³ania z córk¹ Hani¹ ju¿ ucieka³a na Horb. Mia³a ze
sob¹ pierzynê, jakieœ tobo³ki. Zabra³a mnie ze sob¹. Zebra³o siê tam kilka ko-
biet z dzieæmi, m.in. Miszczycha, Szandary... Nie by³a to jakaœ kryjówka, lecz
otwarta przestrzeñ za wsi¹, za ogrodami. Banderowcy widzieli nas tam. Byli na
dole w obejœciu wujka B³aszczyszyna, który by³ ¿onaty z cioteczn¹ siostr¹ mojej
mamy - Mari¹. Stali miêdzy domem a ogrodem. Dom wujka ju¿ p³on¹³.

Siedzia³yœmy przera¿one. Ma³ania siedzia³a w szerokiej, zamaszystej spód-
nicy, a ja i jej córka po obu jej stronach. Objê³a nas ramionami, przytuli³a do
siebie i tak trwa³yœmy w bezruchu, patrz¹c z przera¿eniem, co dzieje siê we wsi
poni¿ej.

Nagle zobaczy³yœmy, ¿e jeden z banderowców ruszy³ w nasz¹ stronê. Myœla-
³yœmy, ¿e to koniec. On podszed³ do nas, stan¹³, powiód³ wzrokiem po wszyst-
kich, zbli¿y³ siê do mnie, wzi¹³ mnie za rêkê mówi¹c:

- Ty pójdziesz ze mn¹ - i poci¹gn¹³ mnie za sob¹. Ma³ania zaczê³a lamen-
towaæ:

- Przecie¿ to dziecko!
- Ona siê wróci - odpar³.
Zaprowadzi³ mnie do cha³upy Miko³aja Górskiego. Jego ¿ona Rozalia po-

chodzi³a z Grabnika . Gdy we-
szliœmy do izby, zobaczy³am Rozaliê le¿¹c¹ na ³ó¿ku z noworodkiem. Nie wiem,
kiedy urodzi³a to dziecko. By³ tam te¿ jej kilkuletni syn Wojtuœ. Móg³ mieæ trzy,
cztery, góra piêæ lat. Banderowiec kaza³ jej wstaæ i owin¹æ niemowlê. Ona
zawinê³a je w poduszkê, on jeszcze coœ tam poprawi³ i powiedzia³ do niej:

[przysió³ek Chlebowic Œwirskich - dop. JW]
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- IdŸ, weŸ sobie coœ jeœæ.
Ona wysz³a do piekarni (tak nazywano komorê, w której przechowywano

¿ywnoœæ), coœ tam wziê³¹, zawinê³a to w chustkê i wróci³a do nas. On da³ mi
dziecko na rêce i powiedzia³, ¿e mam je zanieœæ na Kruh³yj Wertib, a potem wró-
ciæ tam, sk¹d mnie zabra³. Rózia nios³a t³umok z jedzeniem i prowadzi³a Woj-
tusia za rêkê. Wyprowadzi³ nas na miedzê miêdzy polami w kierunku Grabnika.
Mnie kaza³ iœæ pierwszej, za mn¹ sz³a RóŸka. On dalej nie szed³ z nami. Po-
wiedzia³ do niej:

- Tam w Wertepie poczekasz, po ciebie ktoœ przyjdzie.
Ponadto nakaza³ nam, byœmy siê nie ogl¹da³y. Gdy sz³yœmy miedz¹, on ju¿

podpala³ jej gospodarstwo - dom, stajniê i stodo³ê. S³ychaæ by³o trzask pal¹cej
siê s³omy, szum ognia. Ten banderowiec musia³ znaæ Róziê, bo zadba³ o ni¹ i j¹
uratowa³. Chyba by³ z Grabnika albo Chlebowic. Ja go nie zna³am. Ta Rózia
by³a z rodziny Grzeszczyszynów - wiêc by³a Polk¹. Jej m¹¿ Miko³aj te¿ by³ Po-
lakiem.

Gdy zanios³am dziecko na wskazane miejsce, wraca³am na Horb. Ruszy³am
w tamt¹ stronê, ale ju¿ nie posz³am do góry, tylko skierowa³am siê w stronê do-
mu. Sz³am przez sad Parañki, potem przez sad Maluty wesz³am na zahominki.
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Nikogo nigdzie nie widzia³am. Tylko nasza krowa pas³a siê w ¿ycie.
Z ogrodu skierowa³am siê na podwórze, gdzie te¿ nikogo nie by³o. Wesz³am

do izby. I w niej nie by³o nikogo. Zobaczy³am odsuniête od œciany ³ó¿ko, a w
miejscu, gdzie sta³o, rozkopane klepisko. Nie ca³e, tylko w dwóch miejscach,
takie dwa do³ki. Ogl¹dnê³am siê, a za mn¹ sta³o dwóch banderowców z kara-
binami.

- Gdzie twój ojciec schowa³ gwery? - zapyta³ jeden z nich. Ja nie wiedzia³am,
co to jest gwer. Nic mi nie zrobili. Gdy uparcie twierdzi³am, ¿e nic nie wiem,
poszli. Wysz³am na podwórze. Z miejsca, w którym stanê³am, widaæ by³o pod-
wórze s¹siadów Muchów. Marynia Mucha zobaczywszy mnie, zaczê³a wo³aæ:

- Maryniu, Maryniu, chodŸ tutaj!
Gdy przysz³am na jej podwórko, wtedy zaprowadzi³a mnie tam, gdzie mama

le¿a³a. Mia³a na twarzy, blisko ust, ranê po kuli, która przeszy³a g³owê na wylot
przez potylicê. Przy ustach widnia³a stru¿ka krwi. Wtedy wziê³a mnie do swojej
cha³upy. Wie wiem, kto zaniós³ mamê do domu i po³o¿y³ na ³ó¿ku. U Muchowej
nie zosta³am na noc. Posz³am do domu, po³o¿y³am siê ko³o mamy na ³ó¿ku i tak
le¿a³am do rana.

Na drugi dzieñ rano, a by³a to Niedziela Zmartwychwstania - Muchowa - gdy
wrócili z rezurekcji, przysz³a do naszego domu i zabra³a mnie do siebie na œnia-
danie wielkanocne. Podczas tego œniadania, gdy siedzieliœmy przy stole, jej ro-
dzina i ja, opowiedzia³a mi o okolicznoœciach œmierci mojej mamy.

Pamiêtam ka¿de jej s³owo, które mogê zacytowaæ nawet dziœ, mimo up³ywu
ponad szeœædziesiêciu lat:

- Maryniu, ja muszê tobie wszystko opowiedzieæ. Jak wróci ojciec, czy ktoœ z
rodziny, bêdziesz ¿y³a czy nie, ty musisz to znaæ.

Wed³ug jej opowieœci zdarzenia mia³y taki przebieg: Otó¿ ona, widz¹c, co siê
dzieje, zobaczy³a moj¹ mamê i krzyknê³a do niej:

- Wiktusiu, chodŸ tutaj! Nie ma gdzie iœæ dalej!
Wprowadzi³a j¹ szybko do swojego domu, kaza³a jej prêdko rozebraæ siê

(mama mia³a wtedy na sobie ciep³¹ zimow¹ kurtkê w pomarañczowo-br¹zowo-
be¿ow¹ kratê), podwin¹æ rêkawy i miesiæ ciasto na chleb. Zd¹¿y³a ukryæ mamy
odzienie, gdy banderowcy weszli do izby. Oprócz niej i mojej mamy by³a w do-
mu jeszcze jej córka Kasia (by³a wydana za Polaka, syna Józefa Górskiego), z
ma³¹ córeczk¹ na rêkach (mo¿e szeœciomiesiêczn¹), któr¹ karmi³a w tym cza-
sie piersi¹. Druga córka Muchów, Marysia, te¿ wysz³a za m¹¿ za Polaka i prze-
bywa³a w Chlebowicach. Za ni¹ w³aœnie Muchowa „podstawi³a" moj¹ mamê.
Na pytanie banderowców, czy nie ukry³a siê tu jakaœ Polka, ona odpowiezia³a:

- Nie ma tu ¿adnej Polki. S¹ tu tylko moje dwie córki. Marysia misi chleb,
a Kasia karmi dziecko.

Banderowcy wyszli.
Na podwórku sta³ m¹¿ Muchy z synem. Musia³ wczeœniej widzieæ, ¿e moja
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mama misi ciasto, lub by³ wczeœniej w cha³upie i wyszed³ na podwórze, tego nie
wiem. Muchowa nie mówi³a mi. Banderowcy zwrócili siê do niego z pytaniem,
czy w stodole nie schowa³ siê jakiœ Polak. On odpowiedzia³, ¿e w stodole nie, ale
w chacie misi chleb ¿ona kowala Piotra. Oni wrócili do chaty, kazali mamie
umyæ rêkê, ubraæ siê i wyjœæ. Prowadzili j¹ takim przejœciem miêdzy p³otem
Górskiego a jego cha³up¹, doprowadzili j¹ za wêgie³ cha³upy i tam j¹ zastrze-
lili.

Wszystko to Maria Muchowa opowiada³a mi przy œniadaniu wielkanocnym
w obecnoœci swojego mê¿a. On zaœ, gdy skoñczy³a opowiadaæ, szyderczo ro-
zeœmia³ siê.

Pamiêtam, jak mama le¿a³a na ³ó¿ku. Wyci¹gnêli ze stajni drewniany ¿³ób,
który mia³ s³u¿yæ za trumnê. Babcia Wrzeszcz (mama mojej mamy) wymy³a ten
¿³ób i w nim mamê u³o¿yli. By³a ubrana w czerwon¹ spódnicê, która w dolnej
czêœci mia³a przeszyte w poprzek trzy cienkie zak³adki, a u do³u tak¹ czarn¹
„szczoteczkê”. To by³a jej spódnica. Bluzkê mia³a czyj¹œ. Przynios³a j¹ babcia
Wrzeszcz. Mia³a pewien odcieñ niebieskiego... Chustki nie pamiêtam. Tê
mamin¹ trumnê zabili jakimiœ deskami.

Z pogrzebu mamy pamiêtam to, ¿e razem z ni¹ w jednym grobie pochowane
zosta³y Maria Górska i jej synowa Rozalia. M¹¿ Rozalii Marcin z dwiema cór-
kami ukry³ siê, a one zginê³y w po¿arze i ich cia³a by³y popalone. Ktoœ (chyba
babcia Wrzeszcz) powiedzia³:

- Wiktê damy na spód, bo ona w tym ¿³obie, a one tylko poowijane w prze-
œcierad³a, to po³o¿ymy je na wierzch.

Pamiêtam, ¿e liczy³am groby, ¿eby zapamiêtaæ, w którym grobie, od góry od
drogi, mama jest pochowana. Ale nie pamiêtam, który by³ to grób z kolei.
Pamiêtam tylko sam moment liczenia.

Ju¿ po pogrzebie mamy i po pogrzebie dziadka, Józefa Winnickiego, by³am z
kimœ na cmentarzu na jego grobie. Dziadek zosta³ zabity tego samego dnia, co
mama. Wtedy te¿ liczy³am. Dziadka grób by³ pi¹ty od do³u (od potoczku). Tak
zapamiêta³am. Gdy po piêædziesiêciu latach ponownie znalaz³am siê w Tucz-
nem na cmentarzu, okaza³o siê, ¿e rzeczywiœcie jest pi¹ty.

O okolicznoœciach œmierci dziadka nie pamiêta³am nic. Wiem tylko to, co
opowiada³ mi Iwan, a jemu jego mama. Otó¿ dziadek ukry³ siê u Górniaczki.
Ukry³ go jej m¹¿. Ona by³a Ukraink¹, czy wysz³a za Ukraiñca? - nie wiem. Ra-
zem z nim skry³ siê tam te¿ stryj Marcin. Stryj tak siê schowa³, ¿e ona nie
wiedzia³a, ¿e on gdzieœ jest w stodole. Ale o tym, ¿e dziadek jest tam, wiedzia³a.
Na widok banderowców zaczêta krzyczeæ:

- Bêd¹ paliæ! Bêdzie siê paliæ!
Dziadek to us³ysza³ i w tym strachu wyskoczy³ ze stodo³y i zacz¹³ uciekaæ w

stronê domu swego syna, Józefa, brata mego ojca. Tam rozci¹ga³ siê taki w¹-
wóz. W tym w¹wozie banderowcy go zobaczyli i zastrzelili.
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Iwan opowiada³ te¿, ¿e Micha³ - syn tego stryja, u którego by³am, nie mog¹c
zdj¹æ skórzanego cholewiaka z nogi dziadka, obci¹³ mu nogê i zabra³ but razem
z nog¹.

Nie pamiêtam jednego: czy przez œwiêta by³am jeszcze u Muchy? Czy w
pierwszy dzieñ œwi¹t zabra³ mnie stryj Winnicki, u którego by³am do koñca
swego pobytu w Tucznem? Taka luka jest w mojej pamiêci. (...)

Po pierwszym mordowaniu, czyli od lutego, w koœciele ju¿ siê nie odprawia-
³o, ksiêdza Dudkiewicza ju¿ nie by³o. Uciek³ on do Œwirza, gdzie obj¹³ parafiê
po ksiêdzu Kwiatkowskim, którego Ukraiñcy zamordowali 14 lutego 1944 r.
Polacy chodzili wiêc do cerkwi. Ja, jako urodzona w 1935, w roku 1944 mia³am
przyst¹piæ do pierwszej komunii œwiêtej. Od pocz¹tku roku szkolnego a¿ do lu-
tego, do mordowania, chodziliœmy na lekcje religii, które odbywa³y siê w za-
krystii i ksi¹dz przygotowywa³ nas do komunii, której w koñcu nie by³o. Stryjna
pyta³a mnie z katechizmu i z tego, co powinnam umieæ do komunii, i gdy
stwierdzi³a, ¿e wszystko umiem, zaprowadzi³a mnie do cerkwi. Na pewno by³o
to uzgodnione z ksiêdzem. W cerkwi byliœmy tylko ja, stryjna i ksi¹dz. Ksi¹dz
mnie wyspowiada³ i da³ mi komuniê. Pamiêtam, jak powiedzia³:

- To musisz przyj¹æ. Musisz mieæ pierwsz¹ komuniê.
Jeœli chodzi o polski koœció³, to pamiêtam, jak kiedyœ (by³o to ju¿ po drugim

mordowaniu), by³am w nim. Jak siê tam znalaz³am?
Otó¿ przy tej ulicy, przy której mieszka³a ciotka Kaœka Mudrakowa, miesz-

ka³a ciotka W³adka B³aszczyszyna - Maryœka Worubczycha i jej m¹¿, Hryæ Wo-
rubec. Mieli oni miêdzy innymi dzieæmi córkê Wandziê. Po drugiej stronie
mieszka³a rodzina Ambuœ. Gdy nieraz posz³am do ciotki Kaski, to razem z dzieæ-
mi Worubciów i Ambusiów bawi³am siê.

Kiedyœ Wandzia Worubciówna zaprowadzi³a mnie u siebie w domu do wiel-
kiej chaty (pomieszczenia, w którym sta³y ³ó¿ka), by pochwaliæ siê, jak maj¹
piêknie zas³ane ³ó¿ka. £ó¿ka by³y zaœcielone obrusami z koœcio³a. By³y one wy-
koñczone piêkn¹, szerok¹, kupion¹ (nie robion¹) koronk¹. To mi siê strasznie
podoba³o. By³o tam coœ jeszcze z koœcio³a, ale by³a tam te¿ taka szeroka nie-
bieska wst¹¿ka. Nie pamiêtam, czy by³a ona na czymœ zawi¹zana, czy do czegoœ
przypiêta, pamiêtam sam¹ wst¹¿kê. By³am ni¹ zachwycona. Takie wst¹¿ki wi-
dzia³am w koœciele przy sztandarach, takie szarfy wisia³y, i w moim dzieciêcym
pojêciu tytko w koœciele mog³o byæ coœ tak piêknego. Ale w domu? Pytam wiêc:

- Sk¹d wy to macie, takie ³adne. A ona na to:
- No, jak sk¹d? Z koœcio³a.
Nie wiem, jak siê to u nich znalaz³o. Czy ktoœ zabra³ to z koœcio³a i im da³?

Czy te¿ Hryæ - jej ojciec - sam zabra³?
Ja wówczas pomyœla³am, ¿e to mo¿na pójœæ do koœcio³a i sobie coœ wzi¹æ. Ta

wst¹¿ka tak mi siê podoba³a, ze gdy wraca³am od nich, postanowi³am wejœæ do
koœcio³a i te¿ sobie wzi¹æ tak¹ jedn¹ wst¹¿kê. Wesz³am na plac koœcielny i bocz-
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nymi drzwiami, prowadz¹cymi do bocznego o³tarza œwiêtej Teresy od Dzie-
ci¹tka Jezus, którymi to drzwiami najczêœciej wchodzi³y dzieci (doroœli wcho-
dzili g³ównym wejœciem), wesz³am do wnêtrza. Wœliznê³am siê przez dziurê po
wybitym kasetonie. Wszystkie kasetony w drzwiach by³y powybijane, a w koœ-
ciele nie by³o ju¿ nic. Ani obrusów, ani sztandarów, ani szarf, ani obrazów.

Wtedy, gdy by³am u stryja, obok niego mieszka³a Ulianka Bojko, u swojego
nieœlubnego syna. Mówi³o siê na ni¹: babcia Ulijanka. Ona siê o mnie szcze-
gólnie troszczy³a. Pamiêtam, jak czêsto wo³a³a do swojej synowej, Marii:

- Maryniu, daj Maryni chleba! Maryniu, daj Maryni jeœæ.
U stryja mieszka³am w komorze. Nie by³o mi tam lekko, bo czêsto musia³am

wykonywaæ prace ponad moje si³y. Raz - pamiêtam - tak siê podŸwiga³am, wy-
nosz¹c z piwnicy kartofle, ¿e le¿a³am chora. Zawo³ali wtedy babciê Wrzeszcz,
która mnie leczy³a, stawiaj¹c mi na brzuchu jakiœ garnek. O co w tym chodzi³o,
nie wiem. Najgorzej jednak by³o zim¹. W komorze panowa³ taki zi¹b, ¿e wydy-
chane powietrze zamarzano mi wokó³ ust. Czêsto po obudzeniu mia³am przy us-
tach bry³kê lodu. Gdy pada³ œnieg, zw³aszcza podczas zawieruchy, nawiewa³o
do wnêtrza komory tyle œniegu, ¿e musia³am go z siebie i mojego legowiska
strzepywaæ. To wtedy nabawi³am siê choroby reumatycznej.
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mamy, zastrzelonej przez UPA w 1944. Fotografiê udostêpni³a p. Joanna S³abicka.



Moimi nieod³¹cznymi towarzyszami w czasie pobytu u stryja by³a wnuczka
Ulijanki, Michalina, i mieszkaj¹cy niedaleko Bogdan Ilczyszyn. U niego w do-
mu by³am tylko kilka razy. Michalina to by³a super kole¿anka. Ca³y czas byliœ-
my razem, we troje. Razem bawiliœmy siê, razem paœliœmy krowy. Pasienie krów
by³o najprzyjemniejszym obowi¹zkiem.

Pewnego dnia, pas¹c razem krowy, bawiliœmy siê scyzorykiem. Mieliœmy go
zawsze z sob¹ - coœ strugaliœmy, wycinaliœmy. Wtedy graliœmy nim, rzucaj¹c
tak, ¿eby ostrzem wbi³ siê w ziemiê. Nagle z wertepów, które znajdowa³y siê
nieopodal, wyszed³ mê¿czyzna w niemieckim mundurze, uzbrojony: karabin,
³adownice... Podszed³ do nas, zdj¹³ karabin i wymierzywszy w nasza stronê,
rozkaza³ nam k³aœæ siê twarz¹ do ziemi. Ja le¿a³am w œrodku. On szturchn¹³
mnie kolb¹ w plecy i powiedzia³:

- K³adŸ siê z brzegu.
Bogdan przesun¹³ siê do œrodka, a ja na jego miejsce.
- Kim jesteœcie? - pad³o pytanie.
- My Ukraiñcy, Ukraiñcy - zapewnia³a Michalina. Bogdan te¿. No to ja te¿, ¿e

Ukraiñcy. Kaza³ nam siê modliæ. Najpierw modli³a siê Michasia, potem Bog-
dan. Przysz³a na mnie kolej. Kaza³ mi mówiæ „Wierzê w Boga Ojca”. Zna³am
wszystkie modlitwy po ukraiñsku, ale jak zaczê³am mówiæ, on postawi³ nogê na
moich krzy¿ach, kolbê karabinu opar³ o plecy, wiêc wargi drga³y mi ze strachu,
zêby szczêka³y, mo¿e jakieœ s³owo po polsku wypowiedzia³am. Nie wiem. Gdy
skoñczy³am, zdj¹³ nogê z moich pieców i powiedzia³:

- Ty taka Ukrainka, jak ja Polaczok.
Zabroni³ nam wstaæ. Kaza³ le¿eæ, dopóty nie us³yszymy strza³u. Nie wiem,

dlaczego. Mo¿e nie chcia³, ¿ebym go pozna³a. Myœlê, ¿e mog³am go znaæ, bo
przypuszczam, ¿e by³ to syn Kobryna. Dlaczego sadzê, ¿e to móg³ byæ jego syn?
Po pierwsze: mimo i¿ pozna³, ¿e jestem Polk¹, zostawi³ mnie w spokoju, jak
nakaza³ mu ojciec. Po drugie: gdy zerwaliœmy siê po us³yszeniu strza³u, obma-
cawszy siê wzajemnie, czy jesteœmy cali i zdrowi, patrzyliœmy w stronê, sk¹d
by³o s³ychaæ strza³. Dostrzegliœmy tego mê¿czyznê id¹cego w stronê Górnej
Rzeki, gdzie mieszka³ Kobryn.

Gdy front od wschodu zbli¿a³ siê w nasze strony, Niemcy przyjechali do
Tucznego zakwaterowaæ siê i rozpoczêli przygotowania do obrony na wzgó-
rzach otaczaj¹cych wioskê. W tym czasie któregoœ dnia Niemcy przyjechali do
gospodarstwa stryja. Na podwórze zajecha³ samochód, na którym by³o wielu
¿o³nierzy. Wyci¹gnêli z obory œwiniê i zabili j¹. Wyciêli z niej kawa³ki miêsa, z
którym poszli do sadu. Co siê tam dzia³o - nie by³o widaæ z miejsca, w którym
byliœmy. Czuliœmy tylko zapach pieczonego miêsa.

Wszyscy „nasi” siedzieli na podenku pod brogiem: Ma³ania Kicera, jej ma-
ma, jeszcze jacyœ ludzie, Ihorko, s¹siedzi. Ja siedzia³am z dala od nich, przy
s³upie. Nie wiem, dlaczego by³am tak z boku. Objê³am s³up, przytuli³am siê do
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Ryc. 53. Tablica wmurowana na cmentarzu w Trójcy (2009 r.).

(Tekst
z przemówienia w 60. rocznicê mordu dokonanego na polskich mieszkañcach wsi

Tuczne). Fotografiê udostêpni³a p. Joanna S³abicka.

Naszych wspomnieñ
o rodzinnej Ziemi nikt nam nie zabierze, bo le¿¹ tam prochy naszych przodków. Ta
Ziemia, która okrywa Wasze groby, do Polski nale¿y, bo ona nasi¹k³a polsk¹ krwi¹.
Choæ dziœ ta ukochana Ziemia znalaz³a siê daleko poza granicami Ojczyzny, ¿yj¹ tu
na polskiej ziemi Wasi potomkowie, którzy o Was pamiêtaj¹ i czcz¹ Wasz¹ pamiêæ w
¿alu i bólu, którzy ofiarowuj¹ Wam modlitwê, kwiaty i ciep³y p³omieñ zniczy.



Niego i patrzy³am, co siê dzieje.
Jeden z Niemców, wysoki, przystojny mê¿czyzna w mundurze oficerskim,

przyszed³ do nich i zapyta³:
- Polacy czy Ukraiñcy?
- Ukraiñcy. Ona Polka - mówili, pokazuj¹c na mnie.
On podszed³ do mnie, wzi¹³ mnie za rêkê i poprowadzi³ do sadu. Czy ba³am

siê wtedy? Nie wiem. Gdy weszliœmy do sadu, zobaczy³am ¿o³nierzy siedz¹cych
na klockach drewna i piek¹cych na kijach kawa³ki miêsa. Oprócz jednego
wszyscy byli w polowych mundurach. On podprowadzi³ mnie do tego, który
mia³ mundur oficerski, powiedzia³, ¿eby da³ mi kawa³ek miêsa. Wziê³am to miê-
so i chcia³am iœæ, ale on mnie zatrzyma³, mówi¹c, ¿ebym usiad³a i zjad³a. Gdy
zjad³am, spyta³, czy chcê jeszcze. Odpowiedzia³am, ze nie. Pozwoli³ mi wstaæ
i poleci³ jeszcze jednemu z ¿o³nierzy, ¿eby da³ mi kawa³ek woszczyny. Tam w
sadzie by³y ule, do których oni siê dobrali. Wyci¹gnêli woszczynê, ³amali j¹ na
kawa³ki i wysysali z niej miód. (...)

Z Tucznego wyprawi³a mnie babcia Ulijanka. Na pewno organizowa³ to tato
w porozumieniu z babci¹ Ulijank¹. Za³atwione to by³o z wozakiem, który wozi³
mleko od gospodarzy z Tucznego do zlewni w Œwirzu. Na wozie by³y ustawione
dwa rzêdy baniek z mlekiem, a miêdzy nimi zosta³a luka, w której le¿a³am. Bañki
przykry³ matami. By³o to 5 lipca, wiêc chroni³y one mleko od nagrzania i jedno-
czeœnie mnie. Pamiêtam, jak babcia Ulijanka da³a mi na drogê bochenek chle-
ba.

Ciotki pod opiek¹ Jana Wyspiañskiego, który w Œwirzu by³ w milicji
, pojecha³y do Tucznego, sk¹d przywioz³y bab-

ciê z ch³opcami. Wziê³y te¿ krowê. Poniewa¿ mia³y potrzebne papiery, zaraz
wyjecha³y na zachód. My wyjechaliœmy trochê póŸniej, dopiero wtedy, gdy oj-
ciec za³atwi³ dokumenty wyjazdowe do Polski.

W Wielk¹ Sobotê 1944 r.
ojciec mój, po zakoñczonej pracy, powiedzia³ do mamy, ¿e idzie do

stryja i tam siê ostrzy¿e. Gdzieœ oko³o godziny 13.00 zauwa¿y³em ogieñ na
pal¹cych siê cha³upach od strony ¯êdowic, a uciekaj¹cy Polacy w stronê wsi
krzyczeli:

- Uciekajcie! Ukraiñcy morduj¹ Polaków!
Ja pobieg³em przez ogrody i powiadomi³em Ojca i innych Polaków, którzy

byli na podwórku stryja Górskiego. Ojciec zabra³ ich i zacz¹³ uciekaæ sadem
ksiêdza w kierunku lasu. Wtenczas odezwa³ siê karabin maszynowy, strzelaj¹cy
obok cerkwi, ale pociski ¿adnego z nich nie trafi³y. W czasie ucieczki ojciec
porzuci³ buty i boso dotar³ do zbawczego lasu. PóŸniej pod os³on¹ nocy ca³a
grupa dosta³a siê do Przemyœlan.

Wróci³em do domu i nikogo nie zasta³em. Widz¹c w nim po³amane drzwi,

[Istre-
bitielnym Batalionie - dop. J.W.]

[25, str. 10 i dalsze]
*****

[w Wielkanoc obrz¹dku grekokatolickiego, 22.04 -
dop. J.W.]
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powybijane szyby i po³amane meble, biegiem uda³em siê w stronê podwórka
dziadka, bo tylko tam mog³em czuæ siê bezpieczny. Pomiêdzy domem dziadka a
naszym ogrodzeniem by³o przejœcie i w nim spotka³em Wiktê, ¿onê kowala

. W tym przejœciu bandyta prowadzi³ j¹ pod
karabinem, a ona prosi³a go, aby j¹ nie zabija³. Po kilku krokach popchn¹³ j¹
tak mocno, ¿e kobieta upad³a, a on wtenczas zastrzeli³ j¹ na moich oczach. Huk
by³ okropny. Banderowiec poszed³ dalej, a ja przeskoczy³em przez Wiktê, dos-
ta³em siê na podwórko dziadka i ze strachu wszed³em do ustêpu, z którego przez
szpary w deskach obserwowa³em uciekaj¹cych Polaków. Pozosta³e moje
rodzeñstwo dziadek schowa³ do piwnicy. Oko³o godziny 18.00 by³ koniec mor-
dowania Polaków. Na wiosce s³ychaæ by³o tylko p³acz i jêk po utraconych oso-
bach.

W tym dniu zosta³ z³apany Antoni Górski, lat 19, którego bandyci UPA po-
ciêli no¿em. Na ciele mia³ 21 ran k³utych no¿em. Takich zabójstw w wiosce by³o
bardzo du¿o.

Drugie straszne prze¿ycie wi¹¿e siê
ze œmierci¹ dziadka Wasyla Kobryna,
Ukraiñca. U niego chowa³em siê na noc
a¿ do czasu opuszczenia wioski. Pew-
nego listopadowego wieczoru 1944 r.,
gdy dziadek kroi³ tytoñ do fajki, a ja by-
³em gotowy do spania na przypiecku,
ktoœ zapuka³ do drzwi. Jak babcia je o-
tworzy³a, to do mieszkania wesz³o
dwóch uzbrojonych mê¿czyzn, z maze-
pinkami na g³owach, na których wid-
nia³ tryzub. Jeden z nich zapyta³, czy tu
mieszka Kobryn, dziadek przytakn¹³.
Wtenczas drugi doda³:

- Ilu Polaków przechowujecie?
- Nikogo nie przechowujê. Tutaj s¹

sami domownicy - odpowiedzia³
dziadek.

Zapytali jeszcze o mo¿liwoœæ zapa-
lenia papierosa, po czym skrêcili po
jednym, zapalili od lampy, a na koniec
chcieli, aby dziadek im pokaza³ drogê w
jakimœ kierunku. Powtórzyli to doœæ
stanowczo, wiêc dziadek odmówi³ t³u-
macz¹c siê ciemnoœci¹ nocy, staroœci¹ (mia³ 78 lat) i s³abym wzrokiem.
Wtenczas jeden z Ukraiñców zdj¹³ karabin i strzeli³ mu prosto w pierœ. Od

[Wiktoriê Winnick¹ - dop. J.W.]
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Ryc. 54. Stanis³aw Mazur, lat 20,
zasztyletowany

w kwietniu 1944 r.
Fotografiê udostêpni³a p. Maria

Mazur.

przez bandytów UPA
w Tucznej



wybuchu zgas³a lampa i zrobi³o siê ciemno w mieszkaniu, a babcia zaczê³a
krzyczeæ i piszczeæ. W tych ciemnoœciach bandyci wyszli. Gdy zapalono lampê,
dziadek ju¿ nie ¿y³. Wola³ ponieœæ œmieræ ni¿ wskazaæ przechowywane osoby.

PóŸna jesieni¹ 1944 r. zosta³a zastrzelona moja babcia, Anna Górska, ko-
bieta 60-letnia, gdy sz³a do szewca nios¹c do naprawy buty. Bandyci zawlekli j¹
do lasu, zabili i przykryli ga³êziami, a padaj¹cy œnieg przykry³ cia³o. Zosta³a
znaleziona dopiero na wiosnê nastêpnego roku przez dzieci id¹ce do lasu na
wycieczkê.

Takie to fakty zapamiêta³em jako dziecko wojny. Mia³em wtedy 13 lat. (Sta-
nis³aw Górski)

1. Balicki Grzegorz 22.04.1944, lat ok. 60
2. B³aszczyszyn Katarzyna 22.02.1944, lat 30
3. B³aszczyszyn Stefania 22.02.1944, lat 4
4. Bosak Józef 11.1943, lat ok. 35, zgin¹³ w mêczarniach
5. Gawe³ Adam 02.05.1944, lat 18, zabity w Hanaczowie
6. Górniak Katarzyna 22.02.1944, lat 12, c. Marii Górniak
7. Górniak Maria 22.02.1944, lat 45
8. Górska Anna 22.02.1944, lat 30, zamêczona przy pomocy no¿y
9. Górska Anna 11.1943, ok. 45
10. Górska Anna 22.02.1944, lat ok. 60
11. Górska Katarzyna 22.02.1944, lat 27
12. Górska Maria 22.02.1944, lat 17, siostra Marcina
13. Górska Maria 22.02.1944, lat 38, spalona w domu
14. Górska 22.02.1944, lat 4
15. Górska 22.02.1944, lat 4, c. Rozalii Górskiej
16. Górska 22.02.1944, lat ok. 30, ¿. Józefa Górskiego
17. Górska 22.02.1944, lat ok. 6, c. Józefa Górskiego
18. Górska 22.02.1944, lat ok. 8, c. Józefa Górskiego
19. Górska Rozalia 22.02.1944, lat 28
20. Górski Andrzej 22.02.1944, lat 28
21. Górski Andrzej 22.02.1944, lat 15, zak³uty bagnetem
22. Górski Antoni 22.02.1944, lat 19
23. Górski Józef 22.02.1944, lat 69
24. Górski Józef 22.02.1944, lat ok. 35
25. Górski Marcin 22.02.1944, lat 35
26. Górski Marcin 22.02.1944, lat 24
27. Górski Micha³ 22.02.1944, lat 35
28. Górski 15.11.1944, lat 22, zabity w obronie domu
29. Górski Piotr 22.02.1944, lat 76

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 57 osób, w tym 4 bezimienne
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30. Górski Wojciech 22.02.1944, lat 16
31. Grzeszczyszyn Jan 22.02.1944, lat 45
32. Iwaœków Ignacy 22.02.1944, lat 72
33. Iwaœków Miko³aj 15.12.1943, lat 45
34. Kobryn Ignacy (?) 24.12.1943. lat bd
35. Kobryn Wasyl 22.02.1944, lat 78, Ukrainiec
36. Mazur Anna 05.05.1944, lat 65
37. Mazur Stanis³aw 07.04.1944, lat 20
38. Mazur Stefania 05.05.1944, lat 21
39. N.N. 07.04.1944, lat bd
40. N.N. 22.02.1944, lat bd, siostra NN Bronis³awy
41. N.N. 22.02.1944, lat bd, m. NN Bronis³awy
42. NN Bronis³awa 22.02.1944, lat 25, krawcowa
43. Ostaszewska Anna 22.02.1944, lat 28
44. Ostaszewska Katarzyna 22.02.1944, lat 19, synowa Wiktorii
45. Ostaszewska Maria 22.02.1944, lat 3, poæwiartowana siekier¹
46. Ostaszewska Wiktoria 22.02.1944, lat 65
47. Ostaszewski W³adys³aw 22.02.1944, lat 16, s. Anny
48. Ostaszewski Wojciech 22.02.1944, lat 19, s. Wiktorii
49. S³abicki Franciszek 22.02.1944, lat 29
50. S³abicki Wojciech 22.02.1944, lat 5
51. Szpak Jan 22.02.1944, lat 63
52. Tur Katarzyna 22.02.1944, lat 63
53. Tur W³adys³aw 22.02.1944, lat 16, s. Katarzyny
54. Winnicka Józefa 22.02.1944, lat 28
55. Winnicki Jan 22.02.1944, lat 32
56. Winnicki Józef 22.04.1944, lat ok. 70
57. Winnicki Piotr 22.04.1944, lat ok. 60

Wspomnienia mieszkañca Tucznej Kazimierza Górskiego i Jana
S³abickiego (spisa³ J.W.); opowiadania rodzinne K.W. w zbiorach autora.

- wieœ liczy³a 108 zagród i 590 mieszkañców, w tym 511
Ukraiñców, 64 Polaków i 29 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 109,
a mieszkañców do 701 osób.

c) Ÿród³a:

a) okolicznoœci napadów i terroru

7.6. Wojciechowice

Meldunek powiatowej bojówki OUN i grupy UPA „Or³y” z dnia 12 maja
1944 r.: [Wojciechowice - dop.
J.W.] [7, str. 284]

Dnia 29 kwietnia 1944 r. w wiosce Utychowicze
zabito 9 Polaków.
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b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich

a) okolicznoœci napadów i terroru

- brak danych.

- we wsi znajdowa³o siê 112 zagród i 617 mieszkañców. W r.
1931 liczba zagród wzros³a do 131, a mieszkañców do 673.

[18, str. 203]

[Informacja Delegatury Rz¹du - AAN, DR,
sygn. 202/III/121, k. 288]

*****

*****

.
[16, str. 129]

*****

[31, str. 27]
*****

(Maria Zadwórna)
*****

7.8. ¯êdowice

Meldunek powiatowej bojówki
OUN i grupy UPA „Or³y” z dnia 12
maja 1944 r.:

[¯êdowice - dop. J.W.]

[7, str. 284]

Na ¯êdowice trwa³ napad bandy ukraiñskiej w nocy 14.04.1944 r. Od go-
dziny 24.00 do 4.00, a po po³udniu tego¿ dnia zosta³ ponowiony. W czasie
pierwszego napadu zamordowano 12 Polaków, raniono jednego. Kto zgin¹³ w
drugim napadzie lub kto siê uratowa³ ze wsi doszczêtnie spalonej nie mo¿na
stwierdziæ, poniewa¿ wieœ zosta³a otoczona.

Zbrodnie band ukraiñskich. Dnia 14.IV. ¯êdowice (wieœ ca³kowicie spalo-
na, iloœæ ofiar jeszcze nie znana).

W czasie napadu na ¯êdowice
banderowcy zmordowali 70 Polaków

14 kwietnia 1944 r. mia³ miejsce
pierwszy napad banderowców na
polskie zagrody, w kilka dni póŸniej ci
sami lub inni rizuni powtórzyli napad.
Ograbili polskie domostwa i zamordo-
wali 12 osób.

W ¯êdowicach zosta³ zamor-
dowany Jan Tracz, mia³ ok. 35 lat.

Dnia 14 kwietnia 1944 r.
zabito 38 Polaków we wsi ¯ydowicze

, w tej liczbie 4
kobiety, które stawia³y opór. Spalono
14 gospodarstw.

Niewiele pamiêtam z tych okrop-
nych lat, bo by³am ma³a. Urodzi³am
siê w 1940 r. we wsi ¯êdowice (teraz
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przez UPA w nocy z 28 na 1 marca

1944 r. Fotografiê udostêpni³a
p. Maria Zamorska.



Rozsochy), powiat Przemyœlany. Moja mama nie bardzo chcia³a wracaæ
wspomnieniami do tamtych okropnych dni. Jako m³oda kobieta prze¿y³a bardzo
du¿o strachu i upokorzeñ, nie-
pewnoœci co do losu swojego
i swojej rodziny, dozna³a g³odu
i zimna. Spotka³ j¹ niewyobra-
¿alny koszmar, gdy¿ jej m³ody
m¹¿ w okrutny sposób zosta³ za-
mordowany, zosta³a wdow¹ z
dwójk¹ ma³ych dzieci: ja, uro-
dzona w 1940 r. i mój brat Jan - w
1943 r. By³y to okropne czasy dla
Polaków tam mieszkaj¹cych.
Najgorsze by³o ukrywanie siê
przed bandami UPA, szczególnie
zim¹, która by³a wtedy bardzo
mroŸna. Wielkim problemem by-
³o to, ¿e mieszkaliœmy w ma³ej
wiosce - my Polacy i Ukraiñcy.
Wszyscy s¹siedzi znali siê, wie-
dzieli o sobie prawie wszystko,
znali ka¿d¹ kryjówkê i mogli œle-
dziæ ka¿dy nasz krok.

Mojego tatê, Micha³a Tracza,
Ukraiñcy zamordowali w nocy z
28 lutego na 1 marca 1944 r. Jak
moja mama dowiedzia³a siê póŸniej, to tatê zamordowa³ nasz bardzo bliski
s¹siad. Ale nigdy mi nie powiedzia³a jego nazwiska. Mimo, ¿e mieszkaliœmy na
zachodzie Polski wci¹¿ ba³a siê zemsty.

Mój dziadek, Jan Tracz, jak odnalaz³ cia³o swojego syna, to wprost usz³o z
niego ¿ycie. Mówi³, ¿e w tym czasie nie by³ „ojcem”, skoro by³ w stanie to
wszystko prze¿yæ. Tato mój wraz z innymi mê¿czyznami zosta³ zamordowany w
pobliskim lesie i przykryty du¿ymi belami drzewa. By³ to dla dziadka okropny
widok - widz¹c tyle cia³ na raz. Mój tato mia³ g³owê rozr¹ban¹ siekier¹, po-
der¿niête gard³o, w brzuchu mia³ 17 ran k³utych (prawdopodobnie od bagne-
tu), oprócz tego po³amane rêce i nogi.

Z mojej rodziny zginê³o bardzo du¿o osób za to, ¿e byli Polakami. Dziœ ju¿
prawie nie ma œwiadków wydarzeñ tamtych lat. Przez wiele lat by³ to temat
tabu, który mo¿na by³o poruszaæ tylko wœród najbli¿szej rodziny. Niestety Ci,
którzy prze¿yli te wydarzenia, te¿ ju¿ nie ¿yj¹. Ja by³am wtedy dzieckiem, a to co
pamiêtam, to z opowiadañ starszych, którzy wspominali tamte czasy, ale tak,
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Ryc. 56. Micha³ Kubiszyn z ¯êdowic
zamordowany przez UPA 14.04.1944 r.

Fotografiê udostêpni³a p. MaryniakKrystyna



¿eby dzieci nie s³ysza³y. To, co wiem na pewno, to to, ¿e z mojej rodziny - oprócz
mojego taty - zamordowani zostali jego kuzyni, którzy byli równie¿ m³odzi, tak
jak on - mieli wtedy po 30 lat.

Banda UPA zamordowa³a z mojej rodziny kuzyna taty Micha³a Balickiego
i Micha³a Kubiszyna oraz jego rodziców, których imion, niestety, nie znam. Z
rodziny mojej mamy zamordowani zostali wujek i ciocia Majewscy, równie¿ nie
znam ich imion. Bandyci dopadli ich zim¹ ukrytych w sianie i bezlitoœnie
zadŸgali bagnetami.

Pamiêtam, jak moja mama opowiada³a o rodzinie Cyganiuk, z której bandy-
ci zamordowali ojca i 4 synów. Z opowiadañ mojego dziadka Jana Tracza
wiem, ¿e na naszym podwórku by³a banda morderców, szukaj¹ca mojego ojca.
W tym czasie w domu by³a tylko babcia, która tak siê przestraszy³a, ¿e po trzech
dniach od tego wydarzenia umar³a.

Gospodarstwo dziadka Tracza by³o po³o¿one blisko maj¹tku pana Narto-
wskiego, dzieli³ ich ma³y strumyk. Ukraiñcy spalili ten maj¹tek. Dziadek mój
przed wojn¹ by³ so³tysem we wsi ¯êdowice.

Drugi dziadek, Antoni Ostrowski, by³ znanym kowalem, a przez jakiœ czas
nawet wójtem. Mia³ doœæ du¿e gospodarstwo po³o¿one pod lasem. Budynki by³y
nowe, a dachy pokryte blach¹. Ukraiñcy to wszystko spalili. Jak siê pali³o to
s³ychaæ by³o okropny trzask pêkaj¹cych blach. W tym czasie w domu nie by³o,
ani babci, ani dziadka, córki z mê¿em i dwójki dzieci. By³o to straszne prze¿ycie
dla nich, w jednej chwili straciæ ca³y dorobek swojego ¿ycia. Na szczêœcie
uda³o im siê prze¿yæ i dziadkowie po wojnie spotkali siê na zachodzie Polski
w powiecie Jawor.

Byli oni bardzo dobrymi ludŸmi i ¿yli w zgodzie ze sob¹, daj¹c dobry przy-
k³ad rodzinie. Mi³o ich wspominam i podziwiam, ¿e w tych trudnych czasach
poradzili sobie i uda³o im siê uratowaæ resztê rodziny i uciec od tego z³a, które
spotka³o ich od najbli¿szych s¹siadów. Gdy to wszystko wspominam, to mam
mêtlik w g³owie - ¿e cz³owiek cz³owiekowi by³ wrogiem bez powodu - tylko dla-
tego, ¿e by³ Polakiem i katolikiem. Urywa mi siê myœl i brak mi s³ów.

PóŸnym popo³udniem bandyci ukrañscy spêdzili mieszkañców ¯êdowic, w
tym nasza rodzinê, ko³o du¿ego do³u, a dooko³a jeŸdzili uzbrojeni Ukraiñcy na
koniach. Matka trzyma³a mnie na rêkach a ja patrzy³am w ten dó³, gdzie le¿eli
zabici z mojej rodziny. W pewnej chwili podjecha³ do nas jakiœ Ukrainiec, zdaje
mi siê, ¿e nawet s¹siad, a w³aœciwie to on sta³ ko³o mamy i zwróci³ siê do niej:

- Przecie¿ ty jesteœ Ukraink¹, wiêc po co tu stoisz. Pchn¹³ lekko mamê do ty³u
i powiedzia³, ¿eby sz³a do jego domu i schowa³a siê pod ¿erdziami na groch,
stoj¹cymi pod domem.

Mama posz³a pod wskazane miejsce, odsunê³a kilka tyczek i schowa³a siê

(Maria Za-
morska)

*****
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tam razem ze mn¹. W nocy Ukra-
iniec przyszed³ ponownie i powie-
dzia³, ¿eby mama nad ranem o-
puœci³a to miejsce, bo jak j¹ znaj-
d¹, to go zabij¹. Ju¿ nie pamiê-
tam, jak znaleŸliœmy siê w Prze-
myœlanach. Nied³ugo po tym sio-
stra mamy przynios³a do miasta
szmaciane zawini¹tko, które za-
wiera³o jakieœ ubrania dla mamy
i dla mnie, a mo¿e i dla tata.

Mojego ojca banderowcy
chcieli zabraæ z domu dzieñ
wczeœniej. Gdy us³ysza³ ich g³osy
w pobli¿u domu, to tak, jak le¿a³ w
³ó¿ku, w koszuli i kalesonach
zbieg³ po schodach na parter i wy-
bieg³ z domu na pole, ukrywaj¹c
siê w jakiejœ s³omie czy za krza-
kiem. Gdy banderowcy oddalili
siê od domu, przyszed³ do domu,
ubra³ siê i ucieka³ kilkanaœcie ki-
lometrów, a¿ dotar³ szczêœliwie do
Przemyœlan. Ca³e gospodarstwo
dziadka Ukraiñcy spalili, a nasz
dom niedawno zbudowany, by³
chyba obrabowany i sta³ pusty.
Pamiêtam, ¿e okna by³y zabite
deskami.

Te tragiczne wydarzenia odbi³y siê piêtnem na mojej psychice, zwa¿ywszy,
¿e mia³am wtenczas 4 lata, i ci¹gle na ich myœl wywo³uj¹ dreszcze. Wielokrotnie
œni³y mi siê po nocach. Chcia³abym je zapomnieæ i wymazaæ z pamiêci. Nie
by³am po wojnie w ¯êdowicach i nigdy tam nie pojadê.

Wtenczas zginê³a moja babcia Michalina Kubiszyn, dziadek Marcin Ku-
biszyn i brat mamy, Micha³ Kubiszyn. (Krystyna Maryniak)

Balicki Micha³
2. Cyganiuk lat bd
3. Cyganiuk lat bd, s. Cyganiuka
4. Cyganiuk lat bd, s. Cyganiuka

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 16 osób, w tym dwie bezimienne
1. 14.04.1944, lat ok.. 35

14.04.1944,
14.04.1944,
14.04.1944,
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zamordowany przez UPA w dniu

14.04.1944 r. Fotografiê udostêpni³a
p. Krystyna Maryniak



5. Cyganiuk lat bd, s. Cyganiuka

Kubiszyn Michalina lat ok. 70,  ¿. Marcina Kubiszyna
8. Kubiszyn Marcin lat ok. 75
9. Kubiszyn Micha³ lat 28, s. Marcina Kubiszyna
10. Majewska ¿. Majewskiego
11. Majewski lat bd

28.02.1944, lat bd
13. 28.02.1944, lat bd

. Tracz Micha³ 28.02.1944, lat 30
15.
16. Tracz 14.04.1944, lat ok.. 30
..........
1. Pycuœ Jan 09.1939, lat ok. 25,  (brak miejscowoœci)
2. Pycuœ 09.1939, lat ok. 25, ¿. J. Pycusia, zak³uta bagnetem
3. Pycuœ 09.1939, lat ok.. 1,5, s. J. Pycusia, zabity uderzaniem g³ówki

o œcianê

14.04.1944,
6. Kosiñski Adolf 14.04.1944, lat bd
7. 14.04.1944,

14.04.1944,
14.04.1944,
14.04.1944, lat bd,
14.04.1944,

12. N.N.
N.N.

14
Tracz Jan 14.04.1944, lat 35

Wspomnienia M. Zadwórnej, K. Maryniak, P. Kubiszyna i M.
Zamorskiej w zbiorach autora.
c) Ÿród³a:
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8. Okolicznoœci napadów i terroru OUN-UPAw gminie Dunajów

8.1. Dunajów - miasteczko liczy³o 417 budynków mieszkalnych i zagród
oraz 2184 mieszkañców, w tym 1412 Polaków, 677 Ukraiñców i 95 ¯ydów. W
r. 1931 liczba budynków mieszkalnych i zagród wzros³a do 535, a mieszkañ-
ców do 2717 osób.

a) okolicznoœci napadów i terroru
Banderowska grupa „Bi³a”, licz¹ca ok. 600 „stri³ców”, wyposa¿onych w

broñ automatyczn¹, mia³a swój sztab w miejscowoœci Bia³e. Rok 1944
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zamknê³a ostatecznym pogromem polskiej ludnoœci zamieszka³ej w rejonie
swego dzia³ania. To ona dokona³a spustoszenia polskiego osiedla w Ciemie-
rzyñcach na tzw. „Go³ym Koñcu”. W ci¹gu jednej nocy spalone zosta³y wszyst-
kie polskie zagrody, wymordowano w bestialski sposób ca³e polskie rodziny w
Ciemierzyñcach, Dunajowie, Bia³em i Nowosió³kach.

W dniu 21 stycznia 1945 r. 30-osobowa banda UPA napad³a na polskie do-
mostwa w Dunajowie. Bandyci zamordowali 10 osób narodowoœci polskiej
i spalili 11 zabudowañ. Dokumenty izobliczajut

Mój brat Kazimierz Ognisty by³ naczelnikiem poczty w Dunajowie. W roku
1937 o¿eni³ siê z Ukraink¹ Klar¹ Mikoda, dziewczyn¹ z rodziny nacjonalistów,
o czym przekona³ siê dopiero póŸniej. Ja te¿ by³em œwiadkiem wielu jej anty-
polskich wypowiedzi. Po roku, gdy ¿ona by³a w ci¹¿y, powiedzia³a bratu, ¿e jeœli
urodzi siê syn, to go zadusi, bo woli mieæ dziewczêta. Tak te¿ siê sta³o. Gdy brat
zobaczy³ urodzonego syna, by³ on martwy. Nie dowierza³ ¿onie, ¿e mog³a tak
post¹piæ i s¹dzi³, ¿e urodzi³a martwe dziecko. Zaniós³ go cmentarz i sam pocho-
wa³. O tym zdarzeniu powiedzia³ mnie, o czym jego ¿ona wiedzia³a.

Pewnego dnia, w styczniu 1943 r., gdy jad³ na œniadanie zupê (obecny przy
tym by³ listonosz Józef Wincewicz), Kazimierz stwierdzi³, ¿e nagle zabola³ go
brzuch. Wtenczas powiedzia³ listonoszowi o zaduszonym dziecku oraz o przy-
puszczalnym otruciu go przez ¿onê. Klara oci¹gaj¹c siê, znalaz³a furmankê i u-
da³a siê do szpitala w Z³oczowie. Czy dojecha³a do szpitala - nie wiadomo.
Jeszcze tego samego dnia wróci³a z martwym mê¿em. Nie rozpacza³a po jego
stracie.

Po tym zdarzeniu by³em kilkakrotnie zapraszany przez Klarê, ale na spot-
kanie siê nie zdecydowa³em, bo podejrzewa³em j¹ o „polowanie” na œwiadka.

[5, str. 481]
*****

[ . Kijów 2004, str. 150]
*****

(W³adys³aw Ognisty)
*****

Wiadomo mi, ¿e w tej miejscowoœci (i s¹siednich, jak Bia³e) zginê³o wielu
Polaków z r¹k nacjonalistów ukraiñskich. Mój przekaz dotyczy tylko jednego
przypadku, bardzo dobrze znanego, bo ofiara zabójstwa by³a moim ciotecz-
nym bratem, czyli synem siostry mojej mamy, Janiny Borowskiej, osoby nader
patriotycznej.

Stanis³aw Borowski, wówczas 15-letni ch³opak, zosta³ zaanga¿owany do
drobnej pos³ugi, a chyba chodzi³o o przewiezienie konno przez niewielki las ja-
kiejœ wiadomoœci. Niewykluczone, ¿e zosta³ wyznaczony przez tamtejszego ko-
mendanta Rejonu AK. Na polach le¿a³a gruba warstwa œniegu i przejazd sa-
niami lub wozem by³ bardzo utrudniony. Staœ prawdopodobnie zosta³ zatrzy-
many przez banderowców UPA w drodze powrotnej, 9 stycznia 1944 r., na skra-
ju lasu b¹dŸ tam zosta³ przez nich doprowadzony. Gdy nie wróci³ na noc, nas-
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têpnego dnia grupa Polaków pod¹¿y³a jego œladem. Odnaleziono go przywi¹-
zanego do drzewa (bez ubrania), a jego cia³o by³o pok³ute no¿ami - na wylot - w
kilkunastu miejscach! Jak¿e musia³a byæ mêczeñska œmieræ tego dziecka!

Po przywiezieniu go do miasta, miejscowa ludnoœæ spontanicznie zrobi³a na
rynku katafalk, gdzie po³o¿ono zw³oki Stasia. Dopiero po tym fakcie powiado-
miono matkê zamordowanego partyzanta....

*****
Znaczna grupa banderowców wesz³a do miasta i przy pomocy miejscowych

przewodników, którzy wskazywali lokale zamieszka³e przez Polaków, zamor-
dowa³a wiele osób. Niektóre zabudowania zosta³y podpalone i sp³onê³y. W

(Helena Drwalowa)
*****

W styczniu 1945 r. banderowcy zapukali do okna domu Katarzyny Muszty-
fagi, a gdy zobaczyli w³aœcicielkê przez szybê, wrzucili do wnêtrza granat. Eks-
plozja rozerwa³a kobietê i zapali³a mieszkanie. Mieszkaj¹ca z ni¹ 15-letnia
córka wybieg³a z domu by siê ukryæ, ale zd¹¿y³a zrobiæ tylko kilkanaœcie kro-
ków, gdy¿ czatuj¹cy w pobli¿u ukraiñscy bandyci przeszyli j¹ seri¹ z automatu.
Wkrótce dom Katarzyny sp³on¹³. (W³adys³aw Ognisty)
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Kopiê listu udostêpni³a p. Drwalowa.Helena



nocy z 18 na 19 stycznia 1945 r. obudzi³ nas huk wystrza³ów. Wyszliœmy przed
dom i zobaczyliœmy ³uny pal¹cych siê domów w dzielnicach Na Demni i Pod
Garbem. Gdy ucich³y strza³y weszliœmy do domu i czuwaliœmy w napiêciu do
rana. Nastêpnego dnia, a by³a to niedziela, poszliœmy do koœcio³a i tam do-
wiedzieliœmy siê, kto zosta³ zamordowany i spalony. Po mszy udaliœmy siê do
domu brata mamy, W³adys³awa Kochowskiego. Na podwórku le¿a³ korpus cia-
³a spalonej Józefy Kochowskiej z³¹czony z jej synem Tadeuszem (lat 4). Oba
cia³a zosta³y wyci¹gniête ze spalonego domu.

Józefa by³a córk¹ mieszanej rodziny
polsko-rusiñskiej; matka by³a Polk¹ a oj-
ciec Rusin - diak w cerkwi unickiej. W spalonym domu znaleziono cia³o s¹siadki
Anieli ¯eruchy, któr¹ wujenka zaprosi³a do siebie na noc, bo sama ba³a siê
zostaæ. Wujek w ten wieczór me³³ swoje zbo¿e w m³ynie i ba³ siê wracaæ noc¹ do
domu. Dziêki temu siê uratowa³.

Nastêpnie poszliœmy do domu kuzynów ojca - Karola i Kazimierza Muszty-
fagów. Tam zosta³a zabita ¿ona Karola, Katarzyna, a na kopcu z ziemniakami
le¿a³o cia³o jej córki Stefanii (w koszuli, z sukienk¹ w rêku). Chyba ucieka³a z
domu i tam j¹ zabili. ¯ona Kazimierza zosta³a ranna w rêkê i poparzona
ogniem.

W dzielnicy Wolica, w domu zosta³o zabite ma³¿eñstwo, Bronis³awa i Leon
Niemirowscy. Ich domu nie spalono, bo by³ zbyt blisko domu Ukraiñców. W
dzielnicy Pod Garbem zosta³a zabita Rozalia Bojanowicz, ¿ona Jana, z córk¹
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Ryc. 59. Bronis³awa Niemirowska
z Dunajowa zastrzelona przez bojówkê

UPA w styczniu 1945 r. Fotografiê
udostêpni³ p. Machner.Roman

Ryc. 60. Leon Niemirowski
z Dunajowa zastrzelony przez
bojówkê UPA w styczniu 1945

roku. Fotografiê udostêpni³
p. Roman Machner.



Antonin¹, a dom zosta³ spalony. Na
Demni zosta³a zabita córka Szcze-
pana Skrzyñskiego, a ranna w nogê
Maria Lipa. Domy ich spalono. W
obu dzielnicach nie by³em.

W koœciele dunajowskim chronili
siê najbardziej zagro¿eni Polacy,
przewa¿nie mê¿czyŸni. M.in. Adam
Gajewski, który wróci³ z Syberii.
Ukraiñcy zastrzelili go na placu koœ-
cielnym w paŸdzierniku 1944 r. (Mi-
cha³ Kauza)

*****

1. Bojanowicz Antonina 18.01.1945, lat 22, c. Rozalii. Bojanowicz
2. Bojanowicz Rozalia 18.01.1945, lat 43
3. Borowski Stanis³aw 09.01.1944, lat 15
4. Cha³upiñski Antoni 1944, lat bd, lat bd, uprowadzony przez UPA

Józef Kornat, bêd¹c cz³onkiem
Istrebitielnego Batalionu, mia³ dy¿ur
w dunajowskim przysió³ku Demnia.
Ale podczas pilnowania nie siedzia³
w domu, tylko w sadzie, maj¹c dobry
widok na otaczaj¹ce go pole. Mimo
zimna, bo by³o to w styczniu 1945 r.,
nie opuœci³ posterunku. W pewnej
chwili zauwa¿y³ grupê uzbrojonych
mê¿czyzn, którzy wyszli z lasu na
otwart¹ przestrzeñ, dobrze wi-
doczn¹ w œwietle ksiê¿yca. Na-
tychmiast krzykn¹³ po ukraiñsku:

- Stój, kto idzie.
Gdy us³ysza³ has³o wypowiedziane w tym jêzyku, odbezpieczy³ rkm, ustawi³

go na p³ocie i puœci³ d³ug¹ seriê obejmuj¹c ni¹ ca³¹ grupê. Pozostali przy ¿yciu,
a by³o ich niewielu, rozpierzchli siê i chyba zrezygnowali z napadu na polskie
domy. Rankiem przysz³y Ukrainki z Ciemierzyniec i lamentowa³y nad mar-
twymi mê¿czyznami:

- Po co tu przychodziliœcie?
Na pewno J. Kornat obroni³ przysió³ek przed napadem i wielu Polaków nie

straci³o ¿ycia. (Ognisty W³adys³aw)

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 28 osób
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Ryc. 61. Stefan Krysiak na spacerze
z rodzin¹. Zosta³ zastrzelony na peronie

w Buszczu przez bandytê z UPA. Zdjêcie
nades³a³ p. Roman Machner.



5. Czak Jan 11.1943, lat 48
5. Czech Micha³ 1944, lat bd, zastrzelony na drodze z m³yna do domu
6. Gajewski Adam 10.1944, lat 50, zastrzelony przed koœcio³em
7. Kochowska Józefa 18.01.1945, lat 30
8. Kochowski Tadeusz 18.01.1945, lat 4, s. Józefy i W³adys³awa
9. Krysiak Stefan 15.08.1944, lat bd, zawiadowca w Buszczu
10. Leszczyñska Helena 15.04.1944, lat 55, ¿. W³adys³awa
11. Leszczyñski W³adys³aw 15.04.1944, lat 60
12. Lipa Maria 18.01.1945, lat bd, ranna, prze¿y³a napad
13. Magielnicka Anna 15.09.1944, lat 10
14. Magielnicka Serafina 15.09.1944, lat 44
15. Magielnicki Tadeusz 15.09.1944, lat 8
16. Musztyfaga Katarzyna 18.01.1945, lat bd
17. Musztyfaga Michalina 18.01.1945, lat bd, poparzona, prze¿y³a napad
18. Musztyfaga Stefania 18.01.1945, lat 14, c. Katarzyny Musztyfaga
19. Niemirowska Bronis³awa 18.01.1945, lat 70
20. Niemirowski Leon 18.01.1945, lat 70
21. Skrzyñska Maria 18.01.1945, lat 22, c. Szczepana
22. Stanis³awski Stanis³aw 1944, lat bd, uprowadzony przez UPA
23. Stroñska Maria 18.01.1945, lat 60
24. Stroñski Adolf 18.01.1945, lat 16
25. Stroñski Marcin 18.01.1945, lat 60
26. Zarêba 18.01.1945, lat 50
27. Zawadzki 18.01.1945, lat bd
28. ¯erucha Aniela 18.01.1945, lat 35

Wspomnienia mieszkañców (H. Drwalowa, W. Ognisty, M. Kauza)
w zbiorach autora. RelacjaAlbiny Borowiec [31, str.29]

- wieœ liczy³a 391 zagród i 2165 mieszkañców, w tym 1407 Po-
laków, 689 Ukraiñców i 69 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 427,
a mieszkañców do 2422 osób.

[

[raczej wschodniej - dop. J.W.]

c) Ÿród³a:

a) okolicznoœci napadów i terroru

8.2. Bia³e

Infor-
macja Delegatury Rz¹du -ANN, DR, sygn. 202/III/121, k. 255]

*****

W miesi¹cu marcu Ukraiñcy napadli na polskie domy w wiosce Bia³a.

UPA w sile kilkuset ludzi 18 marca 1944 r. (wed³ug innego meldunku w nocy z
25 na 26) napad³a na wieœ Bia³a w zachodniej czêœci powiatu przemyœlañ-
skiego , pal¹c domy i rabuj¹c. Zamordowano 30
Polaków, 15 raniono, reszta ludnoœci polskiej bez ¿adnego dobytku uciek³a do
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Dunajowa i Przemyœlan, oraz wyjecha³a na zachód.

Dnia 03.04.1944 r. w Bia³em w bia³y dzieñ dokonano po raz drugi masowego
napadu na Polaków. Banda w sile kilkuset ludzi strzela³a do wszystkich napo-
tykanych Polaków. Zamordowano 20 osób. Wszystkie obejœcia polskie dosz-
czêtnie zrabowano.

Reszta ludnoœci polskiej, przewa¿nie ludzie starsi uciekli do Dunajowa lub
Wicynia. M³odzie¿ polska przewa¿nie ju¿ po pierwszym masowym mordzie o-
puœci³a wieœ.

Dowódc¹ bojówki UPA w Bia³ym by³ nikczemnik Dubec, syn ksiêdza greko-
katolickiego.

[17, str. 194]
*****

[17, str. 195]
*****

[6, str. 75]
*****

*****

Meldunek powiatowej bojówki OUN i grupy UPA „Or³y” z dnia 12 maja
1944 r.:

[zapewne te¿ w Bia³ej - dop. J.W.] [7, str. 284]
*****

[16, str. 51]

„

Dnia 1 kwietnia 1944 r. zabito we wsi Bia³e 19 Polaków, spalono 11
gospodarstw. Dnia 2 kwietnia 1944 r. zabito 9 Polaków, dwie ¯ydówki, które
by³y na s³u¿bie u Polaków.

W nale¿¹cej do parafii Dunajów wiosce Bia³a, licz¹cej ponad 1 200 Pola-
ków, dokonano napadu w 1944 r. Zginê³o wtedy oko³o 50 Polaków. Tutaj zamor-
dowano nawet Ukraiñców, którzy sprzyjali ludnoœci polskiej.

So³tys Bia³ego, Hanczar wyznaczy³ mnie (czerwiec 1942 r.) do lagru (kamie-
nio³om) znajduj¹cego siê w lesie ko³o Krosienka, w którym pracowali ¯ydzi.
Warunki pracy by³y bardzo ciê¿kie, a jedzenie jeszcze gorsze. Tam w sierpniu
zachorowa³em i przewieŸli mnie do szpitala w Przemyœlanach na oddzia³ za-
kaŸny. Po wyjœciu pracowa³em do grudnia w tartaku, a nastêpnie zosta³em
wyznaczony do z³oczowskiego Baudienstu, gdzie ciê¿ko pracowa³em, za darmo
do lutego 1944 r. Stamt¹d uciek³em i chowa³em siê Bia³ym po strychach, a jak
by³o cieplej to w zbo¿u.

Dom Drozdowskich spalili póŸno w nocy z 24 na 25 marca 1944 r. Bande-
rowcy wrzucili przez okna granaty i ca³y dom zacz¹³ siê paliæ, a po kilkunastu
minutach zawali³ siê dach. Gdy jeszcze ogieñ siê tli³, by³em na ich podwórku,
gdzie widzia³em tors spalonej s¹siadki Anny Bednarz, bez nóg i g³owy. Spaleniu
uleg³a ca³a rodzina Drozdowskich: W³adys³aw, jego ¿ona Helena, syn Bro-
nis³aw, córka, matka ¿ony Stroñska Marcelina i pomocnik - Rosjanin o imieniu
Lonek, który uciek³ z obozu jenieckiego albo z walk frontowych w 1941 r. Po-
dobno w domu Drozdowskich ukry³a siê równie¿ Maria D¹browska.

Do Skrzyñskiego Micha³a, u którego by³a jeszcze jego matka Anna, przysz³o
wieczorem trzech uzbrojonych bandytów i pozdrowili chrzeœcjañskim s³owem -
Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus”. Jeden z nich zwróci³ siê do niego:
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- Pan pozwoli z nami.
Po wyjœciu z domu przez ok.

200 m dwaj banderowcy bili go
po plecach metalowymi prêtami
a¿ s³ania³ siê na nogach. PóŸniej
wrzucili go do pal¹cego siê do-
mu.

Jan Podwiñski uchowa³ siê
podczas napadu banderowców
i wyjecha³ z Bia³ego w maju
1944 r. Jak ponownie przyszli
Rosjanie, to powróci³ do wioski z
zamiarem skoszenia zbo¿a
i sprzedania ziarna. Gdy wy-
szed³ na pole, mo¿e za którymœ
razem, to zosta³ zastrzelony
przez banderowców.

Brata mojej matki, Franciszki
Bednarz - Marcina Kurka i jego
¿onê, Kseniê banderowcy powie-
sili w lipcu 1944 r w sadzie. W
tym samym dniu upowcy zas-
trzelili matkê Kseni (Ukrainkê),
osobê 60-letni¹, bo przeci-
wstawia³a siê zaborowi konia.
Matka Kseni chyba mia³a na
imiê Daria.

Podczas banderowskiego napadu w nocy z 24 na 25 marca 1944 r., do domu
Franciszka Bednarza wesz³o trzech uzbrojonych bandytów i wszystkim do-
mownikom kazali po³o¿yæ siê na pod³odze, twarz¹ do desek. Kilku Ukraiñców
przetrzymywa³o Franciszka i jego syna Tadeusza, a jeden bagnetem uderza³ w
korpus cia³a. Le¿¹cej obok ¿onie Franciszka (mojej póŸniejszej matce) kazali
siê przygl¹daæ przebiegowi mordowania jej najbli¿szych i ich konaniu. Domu
nie spalili.

Jak ju¿ byliœmy w Dunajowie, to dowiedzia³am siê o losie kobiet z rodziny
Bednarzów, które - ufaj¹c zapewnieniom Ukraiñców, ¿e Polki mog¹ ¿yæ spo-
kojnie - nie opuœci³y Bia³ego na wiosnê 1944 r. Kilka dni przed œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia banderowcy przyjechali wozami z obornikiem i zabrali ze sob¹

(Edward
Bielski)

*****

(Adam Œledziona)
*****
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Ryc. 62. Franciszek Bednarz z ¿on¹
Franciszk¹  i synkiem Tadeuszem. Osoba z
prawej strony mo¿e byæ bratem Franciszki.
Franciszek Bednarz zosta³ zamordowany

25.03.1944 przez nacjonalistów ukraiñskich
podczas napadu na wieœ Bia³e. Fot. z 1929 r.

Zdjêcie udostêpni³ p. Adam Œledziona.



dwie kobiety - Antoninê Bednarz i Annê Bednarz (¿onê W³adys³awa) oraz dwie
dziewczynki, Eugeniê Bednarz (lat 15) i Zofiê Bednarz (lat 9). ZawieŸli je pod
las, gdzie rzucili obornik pod cztery drzewa, a kobiety posadzili na oborniku
i przydrutowali je do drzew. I tak je pozostawili. Kobiety krzycza³y o pomoc,
jednak nikt nie oœmieli³ siê iœæ do nich, ani powiadomiæ milicjê w mieœcie. Mróz
i padaj¹cy œnieg skróci³ ich mêki. Prze wiele dni zlatywa³y siê tam wrony na ¿er
oraz bezpañskie psy, gryz¹c i szarpi¹c zw³oki. W Bia³ym Ukraiñcy zamordo-
wali 270 osób.

Przed wyjazdem Polaków z Bia³ego niektórzy Ukraiñcy wypytywali, kiedy o-
puszcz¹ wioskê. Poniewa¿ termin nie by³ dok³adnie znany, uciekinierzy poda-
wali ró¿ne daty. Jak siê póŸniej okaza³o, banderowcy mieli zamiar uszkodziæ

tor (rozkrêciæ szyny), by do-
prowadziæ do wykolejenia siê
poci¹gu i ostrzelania Polaków.
Na szczêœcie do tego nie do-
sz³o.

Widzia³em cia³o Józefa
Czajkowskiego, któremu ban-
derowcy no¿em rozpruli
brzuch i tak go zostawili.
Ch³op zmar³ na pewno w mê-
czarniach.

Po pierwszym napadzie na
Bia³e, Leon Babicz, in¿ynier
budowlany, wybra³ siê na
piechotê do Przemyœlan, id¹c
wzd³u¿ torów. Tak¹ podró¿
praktykowa³o wielu miesz-
kañców wioski. Jak opowiada-
li znajomi, banderowcy z³apali
go w Borszowie, zamordo-
wali, a cia³o wrzucili do jakiejœ
studni.

M¹¿ Stefanii Fleszar (z
domu Malinowska) pracowa³
w Niemczech jako przymusowy
robotnik. Gdy banderowcy na-
padli na Bia³e, to Stefaniê i jej
matkê (lat ok. 60) powiesili w

(Genowefa Czajkowska)
*****

(Józef Taczek)
*****
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Ryc. 63. Franciszka Bednarz z synem
Tadeuszem. Tadeusz zosta³ zamordowany przez

banderowców 25.03.1944 r. w Bia³ym. Fot. z
ok. 1938 r. udostêpni³ p. Adam Œledziona.



sadzie. Matka Stefanii przysz³a do córki w przeddzieñ napadu.
Przed œwiêtami Wielkanocnymi 1944 r. banderowcy porwali z domu w

Bia³ym Katarzynê Szczur, m³od¹ dziewczynê, i zaprowadzili na pastwisko.
Przez ca³¹ drogê dziewczyna g³oœno b³aga³a o pozostawienie jej przy ¿yciu. Na
pastwisku bandyci zastrzelili j¹, a cia³o przykryli ga³êziami. Zw³oki Kasi zos-
ta³y odnalezione dopiero gdy staja³ œnieg. Nie jest wykluczone, ¿e przed œmier-
ci¹ zosta³a zgwa³cona przez banderowców.

M³ody Micha³ Szczur pracowa³ gdzieœ na Podolu jako pracownik sezonowy
i wróci³ do Bia³ego na urlop. By³o to chyba w kwietniu 1944 r. Poniewa¿ nie
zasta³ rodziny w domu, poszed³ do ukraiñskiego s¹siada spytaæ o swoich. Od
tego momentu œlad po nim zagin¹³. Widocznie zatrzymano go, a póŸniej zabrali
go bandyci UPA.

Banderowcy zastrzelili w Bia³ym ca³¹ rodzinê ukraiñsk¹: Micha³a Prosz-
laka, jego ¿onê i troje dzieci. Powodem by³o krytykowanie postêpowania band
UPA wobec Polaków przez Micha³a Proszlaka. Ojca rodziny spalili ¿ywcem.

Wieczorem 24 marca 1944 r. matka zauwa¿y³a pal¹ce siê zabudowania na
skraju wsi i powiedzia³a, ¿e Ukraiñcy kogoœ podpalili i na pewno zabijaj¹. Po
chwili do naszych uszu dolecia³y strza³y. Mama zaczê³a chowaæ w przeœcie-
rad³a ubrania najpotrzebniejsze rzeczy i razem z bratem, który przed chwil¹
wróci³, wynosiliœmy je za dom, kryj¹c je w œniegu. Dom zostawiliœmy otwarty,
wypuœciliœmy ze stajni krowê i konia. Siostra Anna posz³a do ukraiñskiej kole-
¿anki, mieszkaj¹cej w pobli¿u, a póŸniej do³¹czy³a mama z najm³odszym bratem
Franciszkiem. Ja najpierw schowa³em siê za oœnie¿onym krzakiem nad rzek¹,
ale gdy zobaczy³em na drodze dwóch uzbrojonych Ukraiñców, to po ich odej-
œciu równie¿ poszed³em do s¹siadów, gdzie by³a mama. Ca³¹ noc nie spaliœmy,
czekaj¹c na to, co bêdzie dalej. Rano sprawdziliœmy nasz¹ zagrodê - by³a ca³a.

PóŸniej trzeba by³o chowaæ siê nawet w dzieñ. Kolega brata, Ukrainiec Jan
Melnyk zawsze ostrzega³ nas przed napadem. Banderowcy „zaprosili” go do
lasu, dawali mu nawet karabin, ale on odmawia³. Za niechêæ stania siê bandyt¹
zosta³ przez nich zabity, podobnie jak jego ojciec.

Przed napadem niektórzy Ukraiñcy mówili, ¿e banderowcy bêd¹ zabijaæ
tylko mê¿czyzn, a kobiety niech siê nie obawiaj¹ o swoje ¿ycie. Ale to by³a
„gadka” dla uspokojenia Polaków. W domu Józefa Bednarza Ukraiñcy zastali
œpi¹c¹ ¿onê Annê z dwojgiem dzieci (bo m¹¿ ukry³ siê w pobli¿u). Kobietê
bandyci zabili no¿em tak cicho, ¿e dzieci siê nie obudzi³y. Widocznie przetrzy-
mali j¹ i zatkali usta. Po wyjœciu podpalili dom. Zaraz po tym do domu przybieg³
Józef Bednarz z Kazimierzem Kawa³kowskim, razem zawinêli dzieci w koc i -
przemykaj¹c nad rzek¹ - dotarli do ukraiñskiego teœcia, gdzie szczêœliwie prze-
trwali do rana. Jedno dziecko by³o dziewczynk¹ i mia³a na imiê Józia.

(Maria Czajkowska)
*****
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Do Bia³ego czêsto przyje¿d¿a³ mój rówieœnik (mia³ 18 lat) ze Lwowa, Fer-
dynand Wolf, który trochê trudni³ siê handlem, choæ - jak mi siê zdaje - nale¿a³
do rodziny folksdojczów. Po pierwszym napadzie szed³ na stacjê kolejow¹ i w
drodze zosta³ z³apany przez banderowców. Prawdopodobnie zosta³ zabity, bo
œlad po nim zagin¹³.

Podczas pierwszego napadu Micha³ Burczak, ch³opak 16-letni, chodzi³ po
przysió³ku z baniakiem do prania bielizny i bêbni³ na alarm. Zosta³ za to zabity
przez banderowców u szewca Józefa Mroza, u którego uczy³ siê naprawiaæ buty.
J. Mroza równie¿ zabili. By³o to przed œwiêtami Wielkanocnymi.

Z ukraiñskiej rodziny w Bia³ym pochodzi³o dwóch banderowców: Petruch
Józef (19 lat) i jego starszy brat Petruch Wasyl (25 lat). Gdy jesieni¹ 1944 roku
zgraje banderowskie zosta³y przetrzebione przez Ruskich i nie by³o ju¿ bez-
bronnych Polaków, to Wasyl najpierw zastrzeli³ Józefa, a póŸniej pope³ni³ sa-
mobójstwo.

Na pocz¹tku kwietnia 1944 r. kilkunastu banderowców jecha³o na koniach z
Poluchowa Ma³ego do Bia³ego. Zza wêg³a domu J. Kamiñskiego obserwowali
ich dwaj mieszkañcy Bia³ego, Kamiñski Jan i Nowakowski Micha³. Ukraiñcy
zauwa¿yli ich i zaczêli strzelaæ. Nowakowski zgin¹³ na miejscu, a Kamiñski
zosta³ ranny. Bandyci wtargnêli do domu i zapytali ¿onê Kamiñskiego, czy jest
on Polakiem. Gdy ¿ona potwierdzi³a, to banderowcy zabrali obu i powlekli do
pobliskich krzaków. Po³o¿yli mê¿czyzn na krzaku, polali naft¹ i podpalili. Takie
sposoby stosowali banderowcy, ¿eby nas zniszczyæ.

(Kazimierz ¯ydaczewski)
*****

(Maria Czajkowska)
*****

Po wypêdzeniu Polaków we wsi zakwaterowa³a siê 200-osobowa banda
UPA, dobrze uzbrojona, w tym w broñ maszynow¹. Po zajêciu tych obszarów
przez Armiê Czerwon¹, od sierpnia 1944 r. banderowcy czêsto wystêpowali w
mundurach ¿o³nierzy radzieckich. Tutaj, we wsi banda UPA stworzy³a bazê wy-
padow¹, sk¹d dokonywa³a napadów na okoliczne polskie wsie. Dowódc¹ tej
eksterminacyjnej bojówki by³ syn ukraiñskiego ksiêdza grekokatolickiego o
nazwisku Dubac, by³y komendant policji ukraiñskiej z Dunajowa. Miejscowa
ludnoœæ ukraiñska aktywnie pomaga³a bandzie, a jeden z Ukraiñców, Filip Pu-
dlak, wyró¿nia³ siê szczególn¹ zajad³oœci¹ w mordowaniu Polaków.

*****
W przeddzieñ napadu ukraiñska s¹siadka powiedzia³a ojcu, ¿e w pobli¿u

wioski jest du¿o wojska ukraiñskiego, które przyjecha³o ze Lwowa. Doda³a te¿,
¿e ¿o³nierze mog¹ strzelaæ do Polaków, a gdyby nasza rodzina chcia³a siê u-
kryæ w jej domu, to ona w tym nie przeszkodzi. W tym dniu nie by³o bardzo zim-
no, mimo opadu œniegu.

W pi¹tek wieczorem (25.03.1944 r.), oko³o godziny siódmej, gdy rodzina
zasiad³a do kolacji, zacz¹³ ujadaæ pies. Ojciec zauwa¿y³ przez okno kilku mê¿-

[30, str. 19]

- 163 -



czyzn z broni¹, id¹cych do s¹siada i do innych zagród. Przez kilkanaœcie minut
siedzieliœmy cicho, a póŸniej ja z rodzeñstwem uciek³am do s¹siadki, która
schowa³a nas w piwnicy. Gdy banderowcy spalili nasz dom, stodo³y nie spalili,
gdy¿ by³a bardzo blisko zagrody ukraiñskiej. Bardzo siê martwi³am o los ro-
dziców i chcia³am wyjœæ na poszukiwanie. Po oddaleniu siê banderowców, m¹¿
s¹siadki, Ganczar Mychaj³o, nakaza³ nam siedzieæ cicho i sam poszed³ na nasze
podwórko, by zobaczyæ, co sta³o siê z naszymi rodzicami. Po chwili wróci³ i po-
wiedzia³, ¿e rodzice ¿yj¹. Przez kilka dni wszyscy siedzieliœmy na strychu w do-
mu s¹siadów, a póŸniej wyjechaliœmy do Dunajowa, gdzie ojciec mia³ brata. W
mieœcie stacjonowali Niemcy i Ukraiñcy bali siê napadaæ na Polaków. (Geno-
wefa Czajkowska)

*****
Micha³ B³aszków

Widzia³em ojca, tam za górk¹,
Jak koñczy³ kosiæ zagon prosa,
Jak siê pochyli³ nad sw¹ córk¹
I jak buchnê³a mu krew z nosa...

A¿ nagle œwist zatrzyma³ wdech
Mignê³a kula zadyszana.
Los przeznaczenia - mo¿e pech
Powali³ ojca na kolana?

Coœ sam do siebie zabe³kota³,
Z otwartych ust trysnê³a krew.
Spalony dom, zniszczone wrota,
W skurczonych d³oniach jêczy gniew.

Dobity kolb¹ run¹³ w znak,
Czu³ jak mu wbito w plecy nó¿...
Poczu³ wyraŸny krwi swej smak
Mieszany ziemi¹ w k³osach zbó¿.

Potem widzia³em jego ³zy,
Jak w smutnych k³osach z matk¹ sz³y..
Wi¹za³y snopy, w stóg je k³ad³y
I jak sp³akane z powiek spad³y.

Widzia³em ojca...
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Mia³em zaledwie kilka lat,
W sierocym sercu zima ostra.
Ojcem pozosta³ starszy brat
A matk¹ moj¹ - m³odsza siostra.

*****
Gdy zaczê³y siê groŸby napadów banderowców, ojciec mój poszed³ do miej-

scowego popa (Bia³e) z zamiarem uzyskania metryki chrztu dla mnie. By³ pe-
wien, ¿e zmiana przynale¿noœci jednej osoby z rodziny bêdzie odpowiednim za-
bezpieczeniem dla wszystkich. Jednak pop odmówi³ mu wydania t³umacz¹c siê,
¿e jest to za póŸno. W czasie pierwszego ich napadu ojciec kaza³ mi iœæ do ukra-
iñskiego s¹siada, Teodora Sawczuka, który by³ moim wujkiem. Ten skierowa³
mnie do swoich dzieci, bym nie by³a poœród doros³ych. Do wujka przyszed³ rów-
nie¿ ojciec. W pewnej chwili do domu przyszed³ banderowiec i zobaczy³, ¿e jest
mój ojciec, wiêc podszed³ do niego, z³apa³ go za ko³nierz i chcia³ go wypro-
wadziæ na podwórko. Wujek zacz¹³ broniæ ojca, t³umacz¹c banderowcowi, ¿e to
dobry s¹siad, który mu wiele pomóg³. Napastnik chwilê siê zastanowi³, coœ po-
wiedzia³ wujkowi, chyba o darowaniu tym razem, i wyszed³ z domu.

Po strzelaninie i paleniu domów w wiosce, wróci³am do domu, gdzie spotka-
³am mamê le¿¹c¹ pod ³ó¿kiem. Nasta³y dla nas bardzo ciê¿kie czasy, bo bande-
rowcy kilka razy przychodzili do wioski i kogoœ zabijali.

Na naszym przysió³ku bandyci zabili kilkanaœcie osób. W domu naszych ro-
dziców mieszka³y dwie panie trudni¹ce siê zbieraniem zió³ na potrzeby nie-
mieckich aptek: Zofia Sielska i Stefania Sikorska. Obie zosta³y bestialsko za-
mordowane w lesie, czasie swojej pracy. Kolejarz Jan Kurek, bêd¹cy bryga-
dzist¹ prac torowych (jego grupa wymienia³a podk³ady kolejowe) zosta³ por¹-
bany siekier¹. W tym samym czasie zabito dwóch m³odych ch³opców, których
nazwisk nie pamiêtam. Jan Huninik (Polak) zosta³ zabity strza³em w ty³ g³owy.
Józef Mróz (zwany „Trzmiel”), który mieszka³ obok Malinowskiego, by³ ¿onaty
z Ukraink¹, a po jej œmierci o¿eni³ siê z Polk¹. Podczas napadu zosta³ zamor-
dowany wraz ¿on¹, a dzieci (dwie córki) zabra³a rodzina pierwszej ¿ony. Miesz-
kaj¹cy obok siebie Maria Mazur i Jan Mazur zginêli w tym samym czasie, z tym
¿e kobieta zosta³a powieszona.

Podczas napadu w marcu zosta³a zabita miejscowa nauczycielka o naz-
wisku Lubiñska i jej matka, osoba ob³o¿nie chora, któr¹ nikt nie chcia³ zawieŸæ
do lekarza, bo ba³ siê o swoje ¿ycie. Wraz nimi zgin¹³ w³aœciciel domu z ca³¹
rodzin¹, w którym one wynajmowa³y pokój. Nazywa³ siê Sa³abaj i by³ kalek¹ z
poprzedniej wojny, nie mia³ jednej rêki. Banderowcy zabili równie¿ kilka osób
narodowoœci ukraiñskiej, m.in. z rodziny Procaków i Melnyków. Zachariasz
Melnyk by³ pomocnikiem so³tysa i publicznie krytykowa³ mordy. Zabili Zacha-
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riasza i jego syna Jana.
Gdy nadarzy³a siê pierwsza okazja wyjazdu z Bia³ego (w maju 1944 r.) sama

uda³am na stacjê kolejow¹ w Bia³ym. Mia³am 14 lat i rodzice bali siê, ¿e Ukra-
iñcy wyznacz¹ mnie na przymusowe roboty do Niemiec. Sz³am œcie¿kami, schy-
laj¹c siê nisko, bym nie by³a widoczna. Na stacji spotka³ mnie niemiecki ¿o³-
nierz, kaza³ mnie nakarmiæ i skierowa³ do wagonu, gdzie przebywali uciekinie-
rzy z naszej wioski. Po przyjeŸdzie do Przemyœlan, wysiad³am z wagonu, jak
wiêkszoœæ (mo¿e wszyscy), bo nie mia³am ¿adnego dokumentu i nie mog³am
dalej jechaæ. W jakimœ biurze (chyba RGO) wydali mi metrykê i wrêczyli 150 z³
na drogê. Stamt¹d pojecha³am poci¹giem osobowym do Lwowa a póŸniej do
Przeworska. W kolejnym biurze, poniewa¿ by³ ju¿ wieczór, kazali mi przyjœæ
nastêpnego dnia, kieruj¹c mnie na nocleg do niedalekiej szopy. Rankiem pra-
cownica biura wrêczy³a mi adres wdowy mieszkaj¹cej w £opuszce Wielkiej.
Dalsze moje losy to ju¿ inna historia starszego dziecka, jakim by³am, choæ
wcale nie pozbawiona nieszczêœæ i ciê¿kiej pracy.

Jednego mieszkañca Bia³ego, który by³ muzykantem, zastrzelili w Uciecho-
wie na Dolnym Œl¹sku Ukraiñcy bêd¹cy milicjantami z fa³szywymi nazwiska-
mi. (Janina Wo³k-¯ydaczewska)

1. Babicz Jan 25.03.1944, lat 52
2. Babicz Leon 25.03.1944, lat 50, in¿ynier budowlany
3. Babij Maria 25.03.1944, lat 30, z domu Bednarz
4. Bednarz Anna 12.1944, lat 30, ¿. W³adys³awa
5. Bednarz Anna 25.03.1944, lat 35, ¿. Józefa Bednarza
6. Bednarz Antonina 12.1944, lat 70
7. Bednarz Eugenia 12.1944, lat 15, c. W³adys³awa
8. Bednarz Franciszek 25.03.1944, 36
9. Bednarz Józef 25.03.1944, lat 30
10. Bednarz 25.03.1944, lat bd, d. Bednarz
11. Bednarz 25.03.1944, lat 36
12. Bednarz 25.03.1944, lat bd
13. Bednarz 25.03.1944, bd, ¿. Piotra Bednarza
14. Bednarz Piotr 25.03.1944, lat bd
15. Bednarz Tadeusz 25.03.1944, lat 16, s. Franciszka Bednarza
16. Bednarz W³adys³aw 25.03.1944, lat 40, brat Franciszka i Józefa
17. Bednarz Zofia 12.1944, lat 9, c. W³adys³awa
18. Bezubka 25.03.1944, lat bd
19. Bezubka (panieñskie) 25.03.1944, córka Bezubki
20. Bia³omazur Józef 07.1944, lat 18, pomoc. gospodarza ukraiñskiego
21. Bielski W³adys³aw 25.03.1944, lat 41

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 160 osób, w tym 4 bezimiennych
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22. Br¹giel 25.03.1944, lat bd
23. Br¹giel 25.03.1944, lat bd, s. Br¹giel
24. Br¹giel 25.03.1944, lat bd, s. Br¹giel
25. Bukarczuk Micha³ 25.03.1944, lat 13
26. Burczak Micha³ 30.03.1944, lat 16
27. Chruœciel Franciszek 25.03.1944, 30
28. Czajkowska Anna 25.03.1944, lat 40
29. Czajkowska Bronis³awa 25.03.1944, lat 43
30. Czajkowska Józefa 25.03.1944, lat 12, zmar³a w mêczarniach
31. Czajkowska 25.03.1944, lat 68
32. Czajkowski(a) 25.03.1944, lat bd, d. Anny Czajkowskiej
33. Czajkowski(a) 25.03.1944, lat bd, d. Anny Czajkowskiej
34. Czajkowski Józef 24.07.1944, lat bd
35. Czajkowski Józef 25.03.1944, lat 55
36. Czajkowski 25.03.1944, lat 70
37. Czajkowski Piotr 25.03.1944, lat 55
38. D¹browska Maria 25.03.1944, lat 55
39. D¹browski Józef 24.07.1944, wiek - bd
40. D¹browski 25.03.1944, lat 56
41. Drozdowska Helena 25.03.1944, lat 24, ¿. W³adys³awa D.
42. Drozdowska Wanda 25.03.1944, lat 10, c. W³adys³awa D.
43. Drozdowski Bronis³aw  25.03.1944, lat 5, s. W³adys³awa D.
44. Drozdowski W³adys³aw  25.03.1944, lat 34
45. Fleszar Stefania 25.03.1944, lat 30, powieszona
46. Florek Micha³ 25.03.1944, lat 15
47. Gniewczyñski Marian 25.03.1944, lat 18
48. Huninik Jan 25.03.1944, lat 25
49. Jakubowska Maria 25.03.1944, lat 16
50. Jakubowska 25.03.1944, lat 65
51. Jakubowska 25.03.1944, lat bd, ¿. Jakubowskiego
52. Jakubowski 25.03.1944, lat 67
53. Jakubowski 25.03.1944, lat bd, s. Jakuba Kordyjacznego
54. Janiszewski Ignacy 25.03.1944, lat bd
55. Kamiñska El¿bieta 25.03.1944, lat 16
56. Kamiñska 25.03.1944, wiek bd
57. Kamiñska Rozalia 25.03.1944, lat 20, c. J. Kamiñskiego
58. Kamiñski Jan 25.03.1944, lat bd
59. Kamiñski Józef 25.03.1944, lat bd
60. Kamiñski 25.03.1944, lat bd, d. Józefa Kamiñskiego
61. Kamiñski 25.03.1944, lat bd, d. Józefa Kamiñskiego
62. Kamiñski 25.03.1944, lat bd, d. Józefa Kamiñskiego
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63. Konrat Hanna 25.03.1944, lat 47
64. Konrat Micha³ 25.03.1944, lat 22, s. Anny Konrat
65. Kotarska Genowefa  25.03.1944, lat 32, siostra J. Kotarskiego
66. Kotarska Michalina 25.03.1944, lat 37, ¿. J. Kotarskiego
67. Kotarski Jan 25.03.1944, lat 40
68. Kuncewicz 25.03.1944, lat bd, ¿. P. Kuncewicza
69. Kuncewicz 25.03.1944, lat bd, c. P. Kuncewicza
70. Kuncewicz Piotr 25.03.1944, lat bd
71. Kurek Jan 03.1944, lat ok.50, por¹bany siekier¹
72. Kurek Ksenia 07.1944, lat 32, ¿. Marcina, powieszona
73. Kuropatnicka 15.10.1944, lat bd, c. Kuropatnickiego
74. Kuropatnicki 15.10.1944, lat bd
75. Lubiñska 25.03.1944, lat 65, nauczycielka
76. Lubiñska 25.03.1944, lat bd, m. Lubiñskiej
77. £yzan 25.03.1944, lat bd
78. £yzan 25.03.1944, lat bd, ¿. £yzana
79. Malinowska 25.03.1944, lat 60, m. St. Fleszar, powieszona
80. Malinowska 25.03.1944, lat  bd,
81. Malinowska 25.03.1944, lat bd, c. Malinowskiego
82. Malinowska 25.03.1944, lat bd,  synowa Malinowskiego
83. Malinowska Stefania 25.03.1944, lat 60, m. Stefanii Fleszar
84. Malinowski 25.03.1944, wiek - bd
85. Malinowski 25.03.1944, wiek - bd, s. Malinowskiego
86. Malinowski 25.03.1944, wiek - bd, wn. ni Malinowskiego
87. Martons Janina 25.03.1944, lat 20
88. Martow³os Jakub 25.03.1944, lat ok. 50, gajowy
89. Mazur Jan 25.03.1944, lat bd, szwagier Marii Mazur
90. Mazur Maria 25.03.1944, lat bd
91. Melnyk Jan 10.1944, lat bd, Ukrainiec, s. Z. Melnyka
92. Melnyk Zachariasz 10.1944, Ukrainiec
93. Mróz Józef 25.03.1944, lat 45
94. Mróz 25.03.1944, lat bd, m. Józefa Mroza
95. Mróz 25.03.1944, lat bd, d. Józefa Mroza
96. Musztyfaga 25.03.1944, lat  bd, ¿. Musztyfagi
97. Musztyfaga Stanis³awa 25.03.1944, lat 16, córka wójta
98. Naradzaj Daria 07.1944, lat 60, Ukrainka, m. Kseni Kurek
99. Naradzaj 25.03.1944, lat 1, s. W. Naradzaj
100. Naradzaj 25.03.1944, lat 0,5, d. W. Naradzaj
101. Naradzaj Wasylia    25.03.1944, lat 30
102. N.N. 25.03.1944, lat bd,
103. N.N. 03.1944, lat bd, zabity razem z J. Kurkiem
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104. N.N. 03.1944, lat bd, zabity razem z J. Kurkiem
105. N.N. 25.03.1944, lat bd, ziêæ Bezubki
106. N.N. Icek 25.03.1944, lat bd, ¯yd
107. N.N. Lonia   25.03.1944, lat ok. 30, Rosjanin, robotnik u Drozdowskich
108. Nowakowski Micha³ 25.03.1944, lat bd
109. Nowosielska Anna 25.03.1944, lat 49, ¿. Nowosielskiego
110. Nowosielski Franciszek 25.03.1944, lat bd, s. Nowosielskiego
111. Nowosielski Józef 25.03.1944, lat 30
112. Nowosielski Karol  25.03.1944, lat 80, teœæ Anny Nowosielskiej
113. Nowosielski 25.03.1944, lat bd, s. Nowosielskiego
114. Nowosielski 25.03.1944, lat bd, s. Nowosielskiego
115. Nowosielski Stanis³aw 25.03.1944, lat 19, szwagier A. Nowosielskiej
116. Podwiñska Aniela(?) 25.03.1944, lat bd
117. Podwiñski Jan 15.07.1944, lat 64,
118. Podwiñski 25.03.1944, lat 49, ojciec Adolfa i Teofilii
119. Procak Ewa 25.03.1944, lat ok. 15
120. Procak 25.03.1944, lat bd, Ukrainka, ¿ona Procaka
121. Procak 25.03.1944, lat bd, d. Procaka
122. Procak 25.03.1944, lat bd, d. Procaka
123. Procak 25.03.1944, lat bd, d. Procaka
124. Proszlak Micha³ 09.04.1944, lat 34, Ukrainiec, spalony ¿ywcem
125. Proszlak 09.04.1944, Ukrainka, ¿. Proszlaka Micha³a
126. Proszlak 09.04.1944, Ukrainiec, d. Proszlaka Micha³a
127. Proszlak 09.04.1944, Ukrainiec, d. Proszlaka Micha³a
128. Proszlak 09.04.1944, Ukrainiec, d. Proszlaka Micha³a
129. Romaniszyn Miko³aj 25.03.1944, lat ok. 40, referent wych. obywat.
130. Ros 25.03.1944, lat bd
131. Ros 25.03.1944, lat bd
132. Sa³abaj 25.03.1944, lat ok. 50,  kaleka bez rêki
133. Sa³abaj 25.03.1944, lat ok. 50,  ¿ona Sa³abaja
134. Sa³abaj 25.03.1944, lat bd, d. Sa³abaja
135. Sa³abaj 25.03.1944, lat bd, d. Sa³abaja
136. Sielska Zofia 25.03.1944, lat ok. 22, zamordowana bestialsko
137. Sikorska Stefania 25.03.1944, lat ok. 30, zamordowana bestialsko
138. Skrzyñski Micha³ 25.03.1944, lat 45
139. Sozañski Franciszek 25.03.1944, lat 50, brat Kazimierza Sozañskiego
140. Sozañski Kazimierz 25.03.1944, lat 52,
141. Sozañski Micha³ 25.03.1944, lat 50, g³uchoniemy
142. Stroñska Marcelina 25.03.1944, lat 50, teœciowa W³. Drozdowskiego
143. Szczur Karolina 25.03.1944, lat bd, ¿. ni Szczura
144. Szczur Katarzyna 09.04.1944, lat 25, porwana i zgwa³cona
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145. Szczur Micha³ 25.03.1944, lat 20, porwany, zagin¹³
146. Terlecka Antonina 25.03.1944, 23
147. Terlecka 25.03.1944, lat 6, c. Antoniny Terleckiej
148. Terlecki Józef 09.04.1944, lat 15, s. Karola
149. Terlecki Karol 09.04.1944, lat 50
150. Terlecki 25.03.1944, s. Antoniny Terleckiej
151. Werbna Katarzyna   25.03.1944, lat 45
152. Werbna 25.03.1944, lat bd, c. Katarzyny Werbnej
153. Werbna Jan 25.03.1944, lat 6, s. Katarzyny Werbnej
154. Werbny Micha³ 25.03.1944, lat 3, s. Katarzyny Werbnej
155. W³odek 25.03.1944, lat bd
156. W³odek 25.03.1944, lat bd, ¿. W³odka
157. W³odek 25.03.1944, lat bd, d. W³odka
158. W³odek 25.03.1944, lat bd, d. W³odka
159. Zatorski Franciszek  25.03.1944, lat ok.. 15
160. Zwarycz Micha³ 25.03.1944, lat 20, Ukrainiec

Wspomnienia by³ych mieszkañców Bia³ego (E. Bielski, G. Czaj-
kowska, M.. Czajkowska, A. Œledziona, J. Taczek, K. ¯ydaczewski, J. ¯yda-
czewska) - spisa³ J.W. Relacje œwiadków: Albiny Borowiec i Stefanii Dzikiej
[31, str.14]

- wieœ liczy³a 417 zagród i 2368 mieszkañców, w tym
1173 Ukraiñców, 1097 Polaków i 98 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a
do 516 a mieszkañców do 2823. W r. 1940 na Syberiê zosta³o deportowanych
przynamniej 32 osoby.

c) Ÿród³a:

a) okolicznoœci napadów i terroru

8.3. Ciemierzyñce

Powtórny napad bandy ukraiñskiej z 15/16.02.1944 - wskutek alarmu
czuwaj¹cych mieszkañców nie uda³ siê.

W Ciemierzyñcach (03.12.1944 r.) sotnia „Rybo³owcy” pod dowództwem
„Bajdenka” rozbi³a lokalny oddzia³ „Istrebitielnego Batalionu”, sk³adaj¹cy
siê z Polaków i Rosjan. Zabito 45 osób i spalono kilkanaœcie budynków.

Ciemierzyñce liczy³y 1 330 Polaków. Wieœ broni³a siê przed napadami ukra-
iñskimi. Zginê³o parê osób sporadycznie zamordowanych.

Grudzieñ 1944 r. Liczne bojówki eksterminacyjne OUN-UPA dokona³y na-

[Fragment Raportu sprawozdawczego
za okres od 01.03.1944 do 15.03.1944 -AAN,AK sygn. 203/XV/15, k.122]

*****

(Spra-
wozdanie upowskie, nades³a³ Czes³aw E. Blicharski)

*****

[16, str. 51]
*****
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paœci na polskie zagrody. Napastnicy spalili wiêkszoœæ polskich zabudowañ.
Napad by³ zaskoczeniem, uciekaj¹cych chwytano i wrzucano ¿ywcem do ognia.
Zginê³o wiele osób od kul, siekier i ognia. Wiele osób by³o rannych i popa-
rzonych. Wed³ug niepe³nych informacji liczba ofiar wynios³a ponad 100 osób.
Wœród rzuconych do ognia, którzy sp³onêli ¿ywcem, by³o ma³¿eñstwo Kra-
sowskich. Nazwisk innych ofiar nie s¹ znane. [30, str. 19]

*****
Dok³adnej daty nie jestem ju¿ pewna. Pamiêtam jednak, ¿e by³a to jeszcze

zimna pora roku 1944. Mia³am wówczas zaledwie 11 lat. Urodzi³am siê i miesz-
ka³am z rodzin¹ w Ciemierzyñcach, na przysió³ku Wo³oskie w powiecie Przemy-
œlany, parafia i gmina Dunajów.

Spo³ecznoœæ tej miejscowoœci by³a mieszana. Ukraiñscy s¹siedzi byli z nami
zaprzyjaŸnieni i przez wszystkie lata ¿yczliwi. Kiedy dochodzi³y ju¿ wieœci z o-
kolicznych miejscowoœci i so³ectw o po-
pe³nionych na Polakach pojedynczych
morderstwach, ostrzegali nas i radzili
wyjechaæ.

Nikt jednak nie chcia³ wierzyæ, ¿e
tak bez ¿adnego powodu, wœród tych
przyjació³ coœ z³ego mo¿e nas spotkaæ.
Rodzina nie chcia³a opuszczaæ swojej
w³asnoœci i dorobku pokoleñ. ¯ycie to-
czy³o siê jednak w coraz wiêkszym
strachu i niepewnoœci. Ju¿ nie tylko z³e
wieœci, ale i zdarzenia dociera³y do
naszego przysió³ka. Pamiêtam czerwo-
ne ka³u¿e i strugi krwi na zaœnie¿onych
drogach, którymi wywo¿ono w niezna-
ne zamordowanych Polaków. S³ychaæ
by³o p³acz, lament i b³agania schwy-
tanych i wyprowadzanych ze swoich
domów ludzi, czêsto bosych i tylko w
koszulach. Po¿ary, strach i niewypo-
wiedziane s³owami okrucieñstwo za-
tacza³y coraz wiêksze krêgi.

Pewnego sobotniego wieczora, prawdopodobnie by³ to 20 lub 27 lutego
moja krewna Michalina Sypko, w wieku ok. 40 lat, posz³a do

swoich ukraiñskich s¹siadów. Tam wkrótce zjawili siê oprawcy z UPA. Upro-
wadzili j¹ w nieznane i odt¹d œlad po niej zagin¹³. Jej córka, Stefania Sypko, lat
18, w ten sam wieczór posz³a do innych s¹siadów Ukraiñców - Oczkusiów. Tu
równie¿ wtargnêli bandyci. Wyprowadzili j¹ z domu i powiesili na wierzbie.

[1944 r. - dop. JW]
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Wisia³a ca³¹ noc w sobotê i ca³¹ niedzielê, jednak nikt nie odwa¿y³ siê tego
wisielca z szubienicy zdj¹æ.

Niedowierzanie sprawi³o, ¿e w niedzielê posz³am z innymi w tamto miejsce.
Cierpia³am ju¿ wczeœniej patrz¹c na krew, pal¹ce siê zagrody i bezbronne nie-
winne ofiary bestialskich morderstw. To, co teraz zobaczy³am ca³kowicie roz-

dar³o moj¹ duszê i zdegradowa³o dzie-
cinn¹ psychikê.

Kochana, i tak mi bliska Stefania.
Wisia³a na drzewie umocowana za
g³owê kolczastym drutem. Jej m³ode
cia³o ci¹¿y³o ku ziemi. Na piersiach
kartonowa tablica z napisem:

ZA UKRAIÑSKI NARÓD,
ZA ZDRADU

- MAJESZ SEHODNIA PARADU
P³aka³am g³oœno i rozpacza³am nie

mog¹c zrozumieæ, ani doszukaæ siê ja-
kiejœ winy, za któr¹ zosta³a tak sro-
motnie ukarana. Dopiero bieg historii
wyjaœni³ mi, ¿e zosta³a zamordowana
przez ukraiñskich nacjonalistów, jak
tysi¹ce innych, za to tylko, ¿e by³a Pol-
k¹. Wkrótce cia³o Stefci znalaz³a
pewna Ukrainka. W chaszczach tu¿ za
szko³¹ spod ziemi wystawa³a jej rêka.
Zosta³a odgrzebana, zawiniêta w prze-
œcierad³o i wózkiem w prowizorycznej
skrzynce przewieziona oraz zakopana
na polskim cmentarzu w Ciemierzyñ-
cach. Religijny obrz¹dek by³ ju¿ nie-
mo¿liwy.

Do dziœ nie wiadomo, czy Stefcia z
matk¹ Michalin¹ posz³y owego wieczoru do swoich s¹siadów z w³asnej woli,
czy zosta³y zwabione pod jakimœ pretekstem. Zaskakuj¹ce jest bowiem poja-
wienie siê w tych domach i w tym czasie ukraiñskich banderowców.

*****
(...) W roku 1943 nie przewidywano ¿adnych groŸnych akcji w naszym po-

wiecie ze strony band ukraiñskich, to te¿ Polacy przygotowywali siê raczej do
dzia³añ przeciw Niemcom. Jednak¿e w po³owie paŸdziernika pierwsz¹ ofiar¹
UPA by³ nauczyciel Stanis³aw Weiss , który zosta³

(Karolina
Dmuchowska)

[z Hanaczówki - dop. J.W.]

Ryc. 65. Stefania Sybko
z Ciemierzyniec, porwana

i powieszona przez bojówkê UPA.
Fotografia udostêpniona przez

redakcjê czasopisma NA RUBIE¯Y.



zastrzelony w lesie.
Drugi napad w obwodzie przemyœlañskim

by³ na mój dom. Dnia 13 grudnia 1943 roku w godzinach wieczornych,
ukraiñska policja z Dunajowa aresztowa³a mnie w domu u gospodarza Bia³o-
mazura, gdzie mieszka³a moja ¿ona. Wielkie szczêœcie, ¿e poprzedniego dnia
¿ona pojecha³a do Lwowa, do swojej matki. Policja przekazana mnie bandzie
UPA, która razem z ni¹ wesz³a do mieszkania.

Po opuszczeniu domu przez policjê, uzbrojona banda UPA ca³¹ rodzinê Bia-
³omazura zabra³a do piwnicy i tam j¹ zamknê³a. Wszystkie okna w mieszkaniu
zosta³y powybijane, drzwi rozbite, a na dworze panowa³ mróz. Mnie pozosta-
wiono w górnym mieszkaniu pod stra¿¹ dwóch Ukraiñców. Zaczêli oni w okrut-
ny sposób mnie biæ. Szczêœcie, ¿e nie bili po g³owie, gdy¿ jednym uderzeniem
maglark¹ czy k¹dziel¹ mogli mnie uœmierciæ. Ja siedzia³em na krzeœle przy sto-
le, wiêc ich uderzenia koncentrowa³y siê na plecach i rêkach. Stara³em siê rêka-
mi chroniæ plecy, by nie doznaæ odbicia p³uc czy te¿ wewnêtrznego krwotoku.
Rêce moje, by³y tak bardzo zbite, spuchniête, nabieg³e krwi¹ i sine, ¿e nie mo-
g³em ju¿ nimi poruszaæ.

W pewnej chwili jeden z bandytów powiedzia³ do drugiego:
- Daj ni¿, ja jemu jazyk wyri¿u (daj nó¿, ja mu jêzyk wyr¿nê).
Poda³ mu wiêc du¿y nó¿ rzeŸnicki. Banderowiec jedni rêk¹ chwyci³ mnie za

brodê, ale w tej samej sekundzie, kiedy to zbli¿a³ nó¿ do mojej twarzy, zosta³
wywo³amy przez prowidnyka do wyniesienia du¿ego kosza, wype³nionego na-
szymi rzeczami. W czasie kiedy ci dwaj banderowcy mnie bili, inni wszystkie
nasze rzeczy, jak te¿ rzeczy gospodarzy, ³adowali do koszy i worków i wynosili
na sanie. W mieszkaniu nic nie zosta³o, bo banda wszystko zabra³a.

Po wyniesieniu kosza wróci³ do mnie bandyta, ale ju¿ nie z no¿em, tylko z
naganem w rêku i z odleg³oœci oko³o 30 cm od mojej g³owy wycelowa³ w puls.
Patrzy³em na lufê rewolweru i odruchowo odchyli³em g³owê. W tej samej chwili
pad³ strza³. Nie straci³em przytomnoœci, gdy¿ pocisk trafi³ tu¿ za uchem i prze-
szy³ kark. Chc¹c unikn¹æ „poprawki”, zwali³em siê pod stó³ i postanowi³em
udawaæ martwego.

Po chwili banderowcy dokonali przegl¹du mego ubrania, czy nie mam broni
lub dokumentów, ale niczego nie znaleŸli. Wkrótce te¿ wyszli z mieszkania i od-
jechali. Wed³ug spostrze¿eñ gospodarza by³o ich przesz³o trzydziestu. Byli uz-
brojeni w karabiny i pistolety. Byli pewni, ¿e mnie zabili. Zostawili na stole
pisany po rosyjsku i po polsku (polski tekst na drugi dzieñ policja ukraiñska
zabra³a) dokument o nastêpuj¹cej treœci: „Maw odnoho krisa i dwa nagany,
kydawsia na odnoho z towariszyw, tomu zastri³eno” („mia³ jedn¹ strzelbê i dwa
pistolety, rzuca³ siê na jednego z towarzyszy, dlatego zastrzelono”). W czasie
aresztowania nie mia³em broni przy sobie. Dokument ten przechowujê do dnia
dzisiejszego. Gospodarze, u których mieszkaliœmy (w³aœciwie mia³em dwa do-

[by³y wczeœniej jeszcze inne - dop.
J.W.]
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my: jeden przy m³ynie, gdzie mieszka³em z rodzin¹ a drugi wynajêty u Bia³o-
mazura w odleg³oœci 2 km od m³yna, blisko szko³y, gdzie uczy³a moja ¿ona), po
odejœciu bandy zostali wypuszczeni z piwnicy przez jednego z synów, który w
czasie wyprowadzania rodziny do dolnych pomieszczeñ, ukry³ siê pod scho-
dami.

W pewnej chwili us³ysza³em g³os gospodyni, która mówi³a do mê¿a, ¿e na
górze le¿y na pewno martwy ju¿ cz³owiek. S³ysz¹c to zacz¹³em wo³aæ, by po-
deszli i podnieœli mnie, gdy¿ o w³asnych si³ach nie bytem w stanie wstaæ z po-
d³ogi. Gospodarze po¿yczyli u s¹siadów pierzynê i poduszkê i u³o¿yli mnie na
tapczanie.

Na drugi dzieñ rano przyjecha³a moja ¿ona i przy pomocy innych zawioz³a
mnie do Lwowa. Tutaj kpt. Andrzej Kwiatkowski natychmiast sprowadzi³ leka-
rza, który zaj¹³ siê mn¹. NajgroŸniejsza okaza³a siê rana postrza³owa na karku,
która grozi³a zaka¿eniem. Bardzo bolesne by³o wyjmowanie przez lekarza nie-
spalonego prochu z lewej strony mojej twarzy. Najbardziej jednak dokucza³y
pobite, sine i spuchniête rêce, a przede wszystkim - stawy ³okciowe, które sta³y
siê powodem mojej bezsennoœci przez szereg dni i nocy. Nie mog³em r¹k ani
podnieœæ, ani te¿ nimi poruszaæ. Po kilku tygodniach wsta³em z ³ó¿ka.

18 lutego 1944 r. by³ napad banderowców na mój m³yn. W tym dniu by³o
ruskie œwiêto i w cerkwi odprawia³o siê nabo¿eñstwo. Nie mo¿na by³o nawet
przewidzieæ, ¿e za chwilê rozegra siê ludzka tragedia, ¿e szeœæ osób narodo-
woœci polskiej straci ¿ycie i ¿e nie pozostanie po nich nawet œlad. Bêd¹ bez
grobu i bez imienia. U podnó¿a pagórka, na którym znajdowa³a siê cerkiew,
sta³y sanie z koñmi. Jak siê póŸniej okaza³o, by³y one przygotowane do wywozu
cia³ zabitych Polaków:

Po skoñczonym nabo¿eñstwie do m³yna weszli uzbrojeni banderowcy i na
oczach ludzi, id¹cych z cerkwi, zastrzelili Stachowskiego Stanis³awa i Winiar-
skiego W³adys³awa , który w tym dniu przyszed³ do m³yna, bo spodziewa³ siê, ¿e
ja przyjadê ze Lwowa. Moje siostry z dwojgiem dzieci zdo³a³y uciec przez rzekê
i ukryæ siê u s¹siadki, Ukrainki, Parañki Foryœ.

Nastêpnie banderowcy udali siê do domu Czaka Józefa i zastrzelili go. Za-
strzelili równie¿ bêd¹cego u Czaka - Rosickiego Stanis³awa. W ich obronie sta-
n¹³ Ukrainiec, Pawe³ Petryk, którego ciê¿ko postrzelili w brzuch. Przewiezio-
ny do szpitala w Przemyœlanach ranny Ukrainiec zosta³ zoperowany i po pew-
nym czasie wróci³ do zdrowia.

W tym samym dniu na przysió³ku Wo³oskie zabili dwóch Polaków, których
nazwisk nie znam. Cia³a zabitych Polaków banderowcy wywieŸli w nieznanym
kierunku i œlad po nich zagin¹³.

Innym razem na podwórku Ukrainki Ireny Chruœcielowej zabili córkê ko-
wala, Stanis³awê Wilk. Chruœcielowa wziê³a Stanis³awê w ramiona i krzy-
cza³a:
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- Nie dam, nie dam.
I obie zosta³y zabite. Zabili te¿ Antoniego Szajdê, który nie wyjecha³ z ¿on¹

i dzieæmi z Ciemierzyniec na tu³aczkê w nieznane. Broni³ i ratowa³ swoje gospo-
darstwo.

Chcia³em udaæ siê do Ciemierzyniec, aby z pozosta³ymi cz³onkami placówki
i dokonaæ odwetu, gdy¿ wiedzieliœmy, kto dokona³ napadu i mordu, ale kpt. An-
drzej Kwiatkowski oœwiadczy³, ¿e jest odgórne polecenie, aby nie wszczynaæ
¿adnych dzia³añ przeciw banderowcom, gdy¿ mo¿e to pogorszyæ sytuacjê Po-
laków. Zorganizowanie wspólnej obrony w Ciemierzyñcach przeciw napadom
UPA by³a niemo¿liwe, gdy¿ wieœ nie stanowi³a monolitu, sk³ada³a siê bowiem z
jedenastu oddalonych od siebie przysió³ków i na ¿adnym z nich nie by³o sku-
piska Polaków. Obok domów rodzin polskich znajdowa³y siê budynki Ukraiñ-
ców. Placówka AK zorganizowana by³a po to, by w chwili otrzymania odgór-
nego rozkazu wejœæ w sk³ad bojowych oddzia³ów AK, które operowa³y na tam-
tym terenie.

Po napadzie na m³yn Polacy zaczêli opuszczaæ wioskê. Wiêksza czêœæ prze-
nios³a siê do Wicynia. (Boles³aw Sienkiewicz)

*****
Je¿eli chodzi o mord w Ciemierzyñcach, to nie mogê zdobyæ wiele danych. W

roku 1943 z m³yna zosta³o uprowadzonych do Wiœniowczyka piêciu Polaków,
m.in. Winiarski i Witwicki. Wg oœwiadczenia Jana KuŸniara napadu na Cie-
mierzyñce dokonano w nocy z 7 na 8 grudnia 1944. Zabito wówczas 75 osób,
a 120 zosta³o rannych. Spalono 75 zabudowañ. Wœród zabitych pamiêtam jedy-
nie s¹siadów: Margoœ Franciszek z ¿on¹ oraz K³osowski z ¿on¹.

Jesieni¹ 1943 roku w Ciemierzyñcach, pow. przemyslañski zostali zamor-
dowani przez UPA: Czak Jan, lat 48, Plecznar W³adys³aw, lat 20, Rosiñski
Stanis³aw, lat 40, Stachowski Stanis³aw, lat 27, Tadeusz Franciszek, lat 36,
Wierzbicki Bronis³aw, lat 22, Winiarski Józef, lat 38 i Winiarski W³adys³aw, lat
40.

Wszyscy zostali zamordowani we m³ynie. Winiarski Józef, Rosiñski Stani-
s³aw, Tadeusz Franciszek byli we m³ynie przy mieleniu na m¹kê swego zbo¿a.
Winiarskiego W³adys³awa i Stachowskiego Stanis³awa zabrali z domu. Do
m³yna wieŸli ich zwi¹zanych na saniach, g³owy ich zwisa³y z sañ i t³uk³y po
ziemi. Do m³yna przywieŸli ich pó³ ¿ywych i zamordowali. Pleczner Jan, Wierz-
bicki Bronis³aw i Czak Jan zostali tej samej nocy zabrani z domu i zamordowani
we m³ynie. Czak Jan by³ w okresie przedwojennym komendantem Zwi¹zku
Strzeleckiego.

Broszko Franciszek jesieni¹ 1943 roku zosta³ zabrany na podwodê fur-
mank¹ przez Niemców do Go³ogór. W drodze powrotnej zosta³ zamordowany w

(Micha³
Kauza)

*****
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Wiœniowczyku. W tym te¿ czasie Stefana i Jana Rusieckich oraz ich szwagra,
Ukraiñca U³ana zamordowano w domu ich siostry Olgi, która wysz³a za m¹¿ za
U³ana. Banderowcy zastrzelili go strza³em w brzuch, gdy on zas³ania³ Rusiec-
kiego.

W 1944 roku banderowcy napadli na gospodarstwo Krzyñskiej, 5 osób ucie-
k³o w las. Z³apali jej córkê Jadwigê, lat 18, zamknêli j¹ do ma³ej komórki. Jeden
banderowiec pilnowa³, by nie uciek³a, reszta pl¹drowa³a zagrodê. Jadzia prosi-
³a, ¿eby daæ jej wody do picia. Banderowiec poszed³ po wodê, w tym czasie ona
wybi³a okienko i uciek³a na stacjê kolejow¹ w Bia³ej. Po dwóch tygodniach
zosta³a z³apana, zabita na ³¹ce i tam pozostawiona. Po pewnym czasie znaleŸli
j¹ s¹siedzi Ukraiñcy i zakopali na tej ³¹ce miêdzy Bia³ym a Dunajowem.

W 1944 roku zamordowano 7 osób, w tym syna leœniczego; nazwisk nie uda-
³o siê ustaliæ. Jednego z nich zamordowano w piwnicy. Rozdarli mu usta od
ucha do ucha mówi¹c, ¿e bêdzie mia³ Polskê od morza do morza. On przed tym
modli³ siê, wiêc wyciêli mu jêzyk i wyd³ubali oczy. Mêczyli go dwa dni, potem
wywieŸli go za wieœ i porzucili w okopie, gdzie go znaleziono i zakopano.

18 lutego 1944 roku w czasie napadu na Ciemierzyñce, w przysió³ku Wo³owe
zostali zamordowani dwaj Polacy. Nazwisk nie ustalono.

[3, str.
46]

*****

[31, str. 15]

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 60 osób, w tym 7 bezimiennych
1. At³achowicz Franciszka 30.11.1944, lat 6
2. At³achowicz Maria 30.11.1944, lat 60
3. At³achowicz Tekla 30.11.1944, lat 45
4. Bojczuk Józef 30.11.1944, lat 40
5. Broszko Franciszek 15.01.1944, lat bd
6. Broszko Marcin 30.11.1944, lat 35
7. Czak Jan 15.01.1944, lat 48
8. Czak Józef 18.02.1944, lat bd
9. K³osowska Anna 30.11.1944, lat 46
10. K³osowski Bazyli 30.11.1944, lat 45
11. Kondrat Franciszek 30.11.1944, lat 18
12. Kowalska 03.12.1944, lat bd
13. Kowalski 03.12.1944, lat bd
14. Krasowska 03.12.1944, lat bd
15. Krasowski 03.12.1944, lat bd
16. Krê¿el Jan 30.11.1944, lat 60
17. Krzyñska Jadwiga 15.04.1944, lat 18
18. Margoœ Franciszek 07.12.1944, lat ok. 60
19. Margoœ Maria 30.11.1944, lat 55
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20. N.N. 1944, lat bd
21. N.N. 1944, lat bd
22. N.N. 1944, lat bd
23. N.N. 1944, lat bd
24. N.N. 1944, lat bd
25. N.N. 1944, lat bd
26. N.N. 1944, lat bd
27. Obertalska Rozalia 30.11.1944, lat 25
28. Opychalski Jan 03.12.1944, lat bd
29. Plecznar W³adys³aw 15.01.1944, lat 20
30. Rosa Rozalia 30.11.1944, lat 25
31. Rosa Stanis³aw 30.11.1944, lat 24
32. Rosa W³adys³aw 30.11.1944, lat 18
33. Rosicki Stanis³aw 18.02.1944, lat bd
34. Rosiñski Stanis³aw 15.01.1944, lat 40
35. Rusiecki Jan 15.01.1944, lat bd
36. Rusiecki Stefan 15.01.1944, lat bd
37. S³ucho Jan 30.11.1944, lat 24
38. Stachowski Stanis³aw 18.02.1944, lat 27
39. Sypko  Michalina 27.02.1944, lat 40
40. Sypko Piotr. 30.11.1944, lat 21
41. Sypko Rozalia 30.11.1944, lat 28
42. Sypko Stefania 27.02.1944, lat 18, c. Michaliny, powieszona
43. Szajda Antoni 18.02.1944, lat bd
44. Szajda Józef 30.11.1944, lat 22
45. Szozda Piotr 15.01.1944, lat bd
46. Szuberla Jan 03.12.1944, lat bd, wójt
47. Tadeusz Franciszek 15.01.1944, lat 36
48. U³an 15.01.1944, lat bd, Ukrainiec
49. Wierzbicki Bronis³aw 13.121943, lat 22
50. Wilk Stanis³awa 18.02.1944, lat bd
51. Winiarski Józef 18.02.1944, lat 40
52. Winiarski W³adys³aw 18.02.1944, lat 40
53. Witwicki 1943, lat bd
54. Zagobelna Anna 15.01.1944, lat bd, c. Stanis³awa
55. Zagrobelna Maria 15.01.1944, lat bd
56. Zagrobelna Maria 30.11.1944, lat 22
57. Zagrobelny Stanis³aw 15.01.1944, lat bd
58. Zarêba Jan 30.11.1944, lat 6
59. Zerêba Bronis³aw 30.11.1944, lat 45
60. ¯ebranowicz 03.12.1944, lat  bd
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c) Ÿród³a:

a) okolicznoœci napadów i terroru

a) okolicznoœci napadów i terroru

K. Dmuchowska w: L. Kuliñska. , str. 28. Wspo-
mnienia B. Sienkiewicza [31, str. 15]. M. Kauza,  rêkopis w zbiorach autora;
[3, str. 46]

- wieœ liczy³a 169 zagród i 810 mieszkañców, w tym 652
Ukraiñców, 115 Polaków i 43 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 199,
a mieszkañców do 1055 osób.

Na pocz¹tku roku 1944 nacjonaliœci ukraiñscy dokonali napadu na polskie za-
grody, zabijaj¹c mieszkañców i pal¹c zabudowania. Nie s¹ znane szczegó³y
napadów i ich skutki.
.

- wieœ liczy³a 112 zagród i 534 mieszkañców, w tym 369 Po-
laków, 135 Ukraiñców i 30 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 125,
a mieszkañców do 678 osób.

Dzieci Kresów II

Wieœ Pleników mia³a charakter rozproszonych gospodarstw. Zamieszkiwali
j¹ Polacy i Ukraiñcy. Wszyscy ¿yli z sob¹ w zgodzie, a nawet w przyjaŸni. Od-
wiedzali siê wzajemnie. Zawierali mieszane ma³¿eñstwa. Ukraiñcy przycho-
dzili na nabo¿eñstwa do polskiego koœcio³a, a te¿ Polacy chodzili do cerkwi.
Obie œwi¹tynie sta³y obok siebie. Rodziny ukraiñskie pomaga³y Polakom nawet
wtedy gdy w okolicy pojawia³y siê oddzia³y nacjonalistów. Ostrzegali i uprze-
dzali przed planowanymi napadami i udzielali schronienia w swoich domach.

Na przedwioœniu roku 1942 (dok³adnych dat nie sposób przytoczyæ) moja
mama, ciocia i dziadek zostali ostrze¿eni przed planowanym napadem grasu-
j¹cych ju¿ wtedy banderowców. Jednoczeœnie rodzina Wasyla Szeremety zapro-
si³a nas na nocleg do siebie. Spaliœmy na pod³odze na zabranej z domu poœcieli.
Noc¹ s³ychaæ by³o têtent koni i œciszone rozmowy jad¹cych, a moi bliscy i przy-
jaciele umierali ze strachu: co bêdzie gdy banderowcy zechc¹ wejœæ do domu?

Rankiem wróciliœmy do siebie. Widok naszego domu by³ op³akany: powybi-
jane szyby w oknach, pociête obrazy, porozbijane lampy, meble wywrócone „do
góry nogami”. Zrabowano bieliznê susz¹c¹ siê na strychu. Zapasy ¿ywnoœci,
której banderowcy nie zdo³ali zabraæ ... zniszczyli. Tym razem jednak zabudo-
wania gospodarskie ocala³y.

Przy pomocy przyjació³ dziadek doprowadzi³ dom do porz¹dku. Pozosta³
jednak strach i ci¹g³a niepewnoœæ, gdy¿ nikt nie zna³ ani dnia, ani godziny
nastêpnych napadów. O to przecie¿ chodzi³o nacjonalistom. Mieli sobie sami
wywalczyæ niezale¿n¹ Ukrainê ruguj¹c lub wymordowuj¹c Polaków. Terror
nacjonalistów spowodowa³, ¿e Polacy musieli pos³ugiwaæ siê jêzykiem ukraiñ-

8.4. Nowosió³ka

8.5. Pleników
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skim, aby nie œci¹gn¹æ na siebie ich uwagi. Mama i ciocia zabroni³y mi tak¿e
odzywaæ siê do nieznajomych po polsku. Jedyny kontakt w zabawie mog³am
utrzymywaæ z dzieæmi zaprzyjaŸnionego z nami leœniczego Borowskiego, Ukra-
iñca, którego ¿ona by³a Polk¹. Wkrótce ich pomoc okaza³a siê bardzo potrzeb-
na.

W kwietniu 1943 roku, gdy by³o bardzo zimno, mieszkaniec Plenikowa, U-
krainiec (nazwiska nie pamiêtam) zawiadomi³ dziadka o kolejnym napadzie na
Polaków w okreœlon¹ noc. Tym razem
udaliœmy siê do leœniczego Borowskiego, którego zabudowania by³y odleg³e o
oko³o 200 metrów od gospodarstwa mojego dziadka. Leœniczy ulokowa³ nas na
stryszku nad stajni¹, gdzie wchodzi³o siê po drabinie. Wybra³ to miejsce dla-
tego, ¿e obawia³ siê banderowców, którzy mogliby go niespodziewanie odwie-
dziæ. Wtedy wszyscy zginêlibyœmy.

Z okna na stryszku, w ciemnoœciach, doroœli na zmianê obserwowali swoje
gospodarstwo. W pewnej chwili zobaczyli jak p³onie stodo³a, a nastêpnie staj-
nia. Wokó³ zabudowañ widaæ by³o sylwetki ludzi na koniach, kieruj¹cych siê w
stronê leœniczówki.

Trzeba by³o uciekaæ. Zapanowa³a panika. Ciocia chwyci³a mnie pod pachê
i zesz³a pierwsza. Za ni¹ dziadek, a mama szuka³a po omacku koców i nie mo-
g¹c trafiæ na drabinê opuszcza³a strych ostatnia i w ostatniej chwili. Uciekliœ-
my do pobliskiego lasu i stamt¹d nad ranem wróciliœmy do leœniczówki.

Po zabudowaniach leœniczego pozosta³y zgliszcza. Nie wypuszczono nawet
inwentarza. Sp³onê³o wszystko. Z gospodarstwa dziadka ocala³ tylko dom
mieszkalny, którego banderowcom nie uda³o siê podpaliæ. Chocia¿ próbowali.

Po tych kolejnych przejœciach Mama zabra³a ukryt¹ wczeœniej odzie¿, naj-
potrzebniejszy sprzêt i meble. Za³adowano wóz konny. Zabrano krowê trochê
¿ywnoœci, która ocala³a po napadzie, i wyruszyliœmy do znajomych Polaków we
wsi Ciemierzyñce. Polacy czuli siê tam bezpieczniejsi, gdy¿ tam stacjonowali
jeszcze Niemcy. Bandy UPA nie odwa¿y³y siê organizowaæ napadów tam, gdzie
by³o wojsko niemieckie. Podobno Niemcy pomagali nawet ukryæ siê Polakom
przed banderowcami.

Ale w Ciemierzyñcach, z kolei gnêbi³y nas naloty skierowane na Niemców.
Kilkakrotnie szukaliœmy schronienia w wykopanych w polu ziemiankach. W
takiej sytuacji nast¹pi³a kolejna zmiana miejsca pobytu. Wyruszyliœmy do Du-
najowa. Na krañcach Ciemierzyniec, w pewnym oddaleniu od bardziej zwartej
zabudowy, znajdowa³y siê gospodarstwa. Teren ten miejscowi okreœlali mia-
nem „Go³y Koniec”. W noc poprzedzaj¹c¹ nasz wyjazd banderowcy spalili
¿ywcem lub wymordowali w okrutny sposób mieszkaj¹cych tam Polaków. Pa-
miêtam i ja unosz¹cy siê nad zgliszczami dym i charakterystyczny sw¹d spa-
lonych cia³, le¿¹cych tu¿ obok zabudowañ. Ludzie ci ginêli w p³omieniach,
ratuj¹c siê ucieczk¹ przez okna. Ci natomiast, którym uda³o siê wyjœæ ca³o z

[zapewne by³ to rok 1944 - dop. J.W.]
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ognia, ginêli mordowani przez oprawców.
W Dunajowie zatrzymaliœmy siê u obcych ludzi. W tym czasie nasila³y siê

dzia³ania wojenne na froncie niemiecko-radzieckim i bardo dok³adnie s³ychaæ
by³o kanonady dzia³ niemieckich i radzieckich „katiusz”. Noc¹ widaæ by³o
ogromne ³uny po¿arów.

Tymczasem dziadek zdecydowa³ siê wróciæ do Plenikowa. Chcia³ zobaczyæ,
co siê dzieje w jego domu. Chocia¿ obie jego córki (moja mama i ciocia Aniela)
powstrzymywa³y go od tego zamiaru i prosi³y, ¿eby nie nara¿a³ swego ¿ycia
i zosta³. Ale dziadek nie pos³ucha³ i wybra³ siê do Plenikowa na piechotê. By³a
to odleg³oœæ 12 km. Zatrzyma³ siê tam u wspomnianego wczeœniej Ukraiñca
Bazylka. Banderowcy dowiedzieli siê jednak o jego powrocie, jak te¿ miejscu
pobytu. Pewnego dnia zastukali do drzwi i po polsku zapytali:

- Czy jest tu Jan Kadys?
Dziadek nie przeczuwaj¹c niebezpieczeñstwa, wyszed³ na dwór. Wówczas

przybysze zwi¹zali 63-letniemu dziadkowi rêce kolczastym drutem i poprowa-
dzili drog¹ do lasu. Po drodze wyœwiadczyli mu drobn¹ przys³ugê... pozwolili
pomodliæ siê przed przydro¿n¹ kapliczk¹. Nastêpnie wywiedli do lasu, gdzie
œlad po nim zagin¹³. Scenê opisan¹ wy¿ej opowiada³a mojej Mamie znajoma
Ukrainka, Stefa Serban. Miejsca œmierci ani pochówku nie uda³o siê odnaleŸæ.
Znajomi Ukraiñcy bali siê go poszukiwaæ, gdy¿ to grozi³o œmierci¹.

W miesi¹cu marcu Ukraiñcy napadli na
polskie domy w Poluchowie Ma³ym.

Dnia 28.03.1944 r. w Poluchowie Ma³ym
ob³o¿ono w nocy chaty dwóch gospodarstw

(Stanis³awa
Palka)

S. Palka [31, str. 31].

wieœ liczy³a 89 zagród
i 559 mieszkañców, w tym 393 Ukraiñców,
139 Polaków i 27 ¯ydów. W r. 1931 liczba
zagród wzros³a do 114, a mieszkañców do
684.

[

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich

c) Ÿród³a:

a) okolicznoœci napadów i terroru

1. Kadys Jan 15.04.1944,  lat 63

-

Infor-
macja Delegatury Rz¹du -ANN, DR, sygn.
202/III/121, k. 255]

*****

8.6. Poluchów Ma³y
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Ryc. 66. Ferdynad Machner,
porwany przez bojówkê UPA

i zagin¹³. Fotografiê
udostêpni³a p. Zofia Krupa.



s³om¹, polano benzyn¹ i podpalono.
Sp³onê³y ca³e zagrody, a w domach
mieszkañcy Polacy, osób kilkanaœ-
cie.

Po pierwszych napadach nacjo-
nalistów ukraiñskich i paleniu pol-
skich zabudowañ, Matka moja na-
lega³a na opuszczenie domu i prze-
niesienie siê do bardziej bezpiecz-
nego miejsca. Ojciec w koñcu zgo-
dzi³ siê na wyjazd mamy z dzieæmi
do Lwowa, a sam zamierza³ pozos-
taæ w Poluchowie. By³ przekonany o
braku powodów ucieczki, gdy¿ do-
tychczas dobrze ¿y³ z miejscow¹
ludnoœci¹ rusiñsk¹ i jako ziemianin
by³ przez ni¹ szanowany.

W dniu 9 lutego 1944 r. ojciec
wyjecha³ saniami do Brykonia (albo

Wo³kowa) i mia³ powróciæ do domu. Ale po po³udniu 10 lutego dowiedzieliœmy
siê o porwaniu ojca przez bandytów ukraiñskich i uprowadzeniu do lasu. Na
drodze widzia³ go, krêpowanego drutem kolczastym, pewien Ukrainiec. Ojciec
zosta³ zastrzelony i nie wiedzieliœmy, gdzie to siê sta³o. Niektórzy namawiali
Mamê do szukania go, ale ona obawiaj¹c siê najgorszego nie chcia³a pozos-
tawiæ nas samych. Wkrótce po porwaniu ojca wyjecha³yœmy do Lwowa.

Kilka dni póŸniej zosta³a porwana z domu nasza ciotka, Honorata Mach-
ner, w wieku ok. 40 lat. Zabójcy wywlekli j¹ na tory i tam siekierami zamor-
dowali. Przez kilka tygodni cia³o le¿a³o obok torów i bandyci nie pozwalali go
zabraæ i pochowaæ. Sta³o siê po¿ywieniem dla leœnych zwierz¹t i ptactwa. Jak
potworni to musieli byæ ci bandyci.

[17, str. 194]
*****

(Zofia Krupa)
*****

*****

Nie jest znany los Krystyny Machner, dziecka 6-letniego, która bêd¹c œwiad-
kiem zamordowania jej przybranej matki, uciek³a z domu do pobliskiego lasu
i zaginê³a. Mog³a tam zamarzn¹æ lub zosta³a zabita przez bojówkê UPA.

Latem 1944 r. mieszkanka Poluchowa Ma³ego, Ukrainka Wasylia Zadro¿-
na, ¿ona Polaka ukrywaj¹cego siê we Lwowie, wysz³a na pole le¿¹ce na terenie
Bia³ego, aby sierpem ¿¹æ zbo¿e. Nie skoñczy³a swojej roboty, bo przysz³o kilku
banderowców, sierpem poder¿nêli jej gard³o i tak konaj¹c¹ zostawili j¹ w zbo-

(Jerzy
Peszko)
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Ryc. 67. Zdzis³aw B¹k, lat 17, zbity do
nieprzytomnoœci przez ukraiñskich

policjantów w Dunajowie. Zmar³ po roku.
Fotografiê udostêpni³ p. Roman Machner.



¿u.

Jesieni¹ 1943 r. do zagrody Ferdynanda Machnera przyby³o kilku poli-
cjantów ukraiñskich z Dunajowa aby zabraæ cielaka w poczet dodatkowego
kontyngentu miêsnego. Jednak w³aœciciel upiera³ siê, twierdz¹c o wywi¹zaniu
siê z obowi¹zkowej dostawy byd³a. Do rozmowy w³¹czy³ siê równie¿ przyby³y
Zdzis³aw B¹k. Nie wiadomo, jak zakoñczy³a siê sprawa zaboru cielaka, ale po-
licjanci zabrali Zdzis³awa do Dunajowa. Najpierw umieœcili go w areszcie,
a póŸniej przeprowadzali jakieœ fikcyjne dochodzenie. W czasie jego trwania
Zdzis³aw by³ bity do nieprzytomnoœci, a komendant posterunku, Ka³uskij pole-
wa³ go wod¹ zmieszan¹ z plwocinami, zabranymi z miejscowego szpitala, gdzie
leczono chorych na gruŸlicê. Po kilku dniach zmaltretowany Zdzis³aw zosta³
zwolniony do domu, ale stan jego zdrowia nie poprawia³ siê. Prawdopodobnie
w czasie przes³uchania zosta³ zara¿ony gruŸlic¹, bo rok póŸniej zmar³ na tê
chorobê.

(Kazimierz ¯ydaczewski)
*****

(Roman Machner)

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 4 osoby

c) Ÿród³a:

a) okolicznoœci napadów i terroru

1. B¹k Zdzis³aw 15.02.1944, lat 17, zara¿ony gruŸlic¹
2. Machner Honorata 15.02.1944, lat ok. 40, porwana i zabita siekier¹
3. Machner Józefa 15.02.1944, lat 65, spalona w domu
4. Zadro¿na Wasylia      07.1944, lat ok. 40, zar¿niêta sierpem na polu

Wspomnienia Z. Krupy, £. Gedlowej, J. Peszki, R. Machnera oraz K.
¯ydaczewskiego w zbiorach autora.

- wieœ liczy³a 222 zagrody i 1259 mieszkañców, w tym
938 Ukraiñców, 305 Polaków i 16 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a 264,
a mieszkañców do 1413 osób. 35 osób zosta³o aresztowanych w r. 1940 przez
NKWD i deportowanych na Syberiê.

[31, str. 34]
*****

[3, str. 64]
*****

8.7. Wiœniowczyk

W lipcu 1942 r. zosta³ zamordowany mieszkaniec Wiœniowczyka o imieniu
Micha³.

Jesieni¹ 1943 r. z przysió³ka Krasne k. Wiœniowczyka wraca³ do Wicynia
Stanis³aw Zagrobelny, z ¿on¹ Mari¹ i córk¹ Ann¹, poszli oni do Krasnego, by
zabraæ swoje rzeczy przechowywane tam u s¹siadów. Na drodze zostali oni
zamordowani przez banderowców i pozostawieni na polu. Rodzina ich prze-
wioz³a cia³a do Wicynia i pochowa³a.

Pierwsz¹ znan¹ mi ofiar¹ by³ mój brat Bronis³aw Szajda (ur. 1913), aresz-
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towany w Wiœniowczyku przez milicjê ukraiñsk¹ w paŸdzierniku 1939, a zamor-
dowany póŸniej przez NKWD. Jego nazwisko znajduje siê na liœcie katyñskiej
pod numerem 3233.

Jesieni¹ 1940 r., w Wiœniowczyku, milicja ukraiñska aresztowa³a mojego
stryja, Tomasza Szajdê, za niewywi¹zanie siê z kontyngentu rolnego. PóŸniej
zosta³ on zamordowany przez NKWD w z³oczowskim wiêzieniu.

W lipcu 1942 Ukraiñcy zabrali z domu (Wiœniowczyk) naszego s¹siada, Mi-
cha³a (ur. 1924), którego nazwiska nie pamiêtam. Zabili go tego samego dnia a
zw³oki pozostawili w zaroœlach. Po dwóch tygodniach zlatuj¹ce siê do zw³ok
wrony wskaza³y to miejsce. Matka jego rozpozna³a go po ubraniu, bo cia³o by³o
ju¿ w rozk³adzie. Zabójstwo by³o odwetem Ukraiñców na ojcu Micha³a, osobie
wykszta³conej, który przed wojn¹ zmieni³ wyznanie na rzymskokatolickie i o-
¿eni³ siê z Ukraink¹. W czasie wojny widzia³ zagro¿enie dla siebie i zg³osi³ siê
na roboty do Niemiec. Napisa³ list do ¿ony z wiadomoœci¹, ¿e jest mu tam
bardzo dobrze, i chyba coœ jeszcze, bo Ukraiñcy przeczytali list i zawiadomili
gestapo. Ponoæ zosta³ aresztowany.

Na wiosnê 1943 r. w Wiœniowczyku zniknê³a Maria Szozda (l. ok. 70), która z
synem i jego rodzin¹ uciek³a do Wicynia. Jednak po jakimœ czasie Maria posz³a
do córki mieszkaj¹cej w Wiœniowczyku z przeœwiadczeniem, ¿e mieszkaj¹c u
niej, zamê¿nej za Ukraiñca, bêdzie bezpieczna. Niestety, zosta³a porwana i œlad
po niej zagin¹³.

10 listopada 1943 r. w Wiœniowczyku banda ukraiñska zamordowa³a mojego
kuzyna Paw³a Szajdê (l. 55), jego ¿onê (l. 50), Ukrainkê pochodz¹c¹ ze wsi
¯uków, oraz dwóch synów: Franciszka (l. 31) i Jana (l. 22)

Jesieni¹ 1944 r. W Wiœniowczyku zosta³ pojmany i zamordowany przez
ukraiñskich s¹siadów Józef Ciastoñ, który noc¹ poszed³ z Wicynia do powy¿szej
wioski po krowê i swoje rzeczy pozostawione u jego szwagra, Ukraiñca. Miej-
sce zakopania zw³ok nie jest znane.

*****
Ojciec mój by³ leœniczym w Wiœniowczyku, w lasach hr. Potockiego. Moje

dzieciñstwo powinno byæ szczêœliwe, bo moi rodzice byli dobrymi, pracowi-
tymi ludŸmi, kochaj¹cymi Boga i przyrodê, a jednak sta³o siê inaczej.

Lata wojny by³y dla nas przera¿aj¹ce, bo byliœmy Polakami, a zdaniem band
ukraiñskich nacjonalistów ka¿dy Polak powinien umrzeæ okrutn¹ œmierci¹.
Gnêbili wiêc tê garstkê jeszcze ¿yj¹cych Polaków w najpotworniejszy sposób.

Nie wolno by³o chodziæ do koœcio³a ani uczyæ siê religii ani przyst¹piæ do I
Komunii œw. (...) Nie mieliœmy co jeœæ, bo ukraiñskie bandy wszystko zabiera³y.
Babcia jednak mia³a trochê m¹ki ukrywanej w sianie i upiek³a placek. Innych
prezentów nie by³o!

W 1937 r. nasili³y siê nastroje nacjonalistyczne. Spalono w samo po³udnie

(Stanis³awa Olesiñska)
*****
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du¿¹ stodo³ê ze zbo¿em nale¿¹c¹ do popa. Równie¿ tego roku w nocy podpalono
du¿e gospodarstwo Jana Szozdy, które zosta³o spalone doszczêtnie. Ukraiñcy
organizowali siê w kooperatywie oraz po domach, a policja im w tym nie prze-
szkadza³a.

Pewnego razu szed³em o zmroku z Go³ogór. W Zaszkowie napad³o na mnie
czterech Ukraiñców. W obronie odda³em 2 strza³y z nagana i uda³o mi siê uciec.
Po tygodniu, gdy szed³em do koœcio³a ulic¹ ko³o policji w Go³ogórach, poli-
cjant stoj¹cy w bramie poprosi³ mnie na policjê i za¿¹da³ oddania broni, bo jak
sam nie oddam, to zrobi przy mnie rewizjê i sam zabierze. Odpowiedzia³em, ¿e
broni nie mam. On wsta³ zza biurka i powiedzia³, ¿e sam mnie przeszuka i to
sprawdzi. Odpowiedzia³em mu, ¿e wpierw ja z ich telefonu porozmawiam z
komendantem „Strzelców” (by³ nim mój stryjek) - bo jestem „Strzelcem”. Po-
wiedzia³em mu te¿, ¿e jak zrobi rewizjê, to nie bêdzie posterunkowym. Zawaha³
siê i usiad³ na krzes³o. Wyg³osi³ do mnie mowê, ¿e jak nie mam pozwolenia to nie
mogê nosiæ broni i pozwoli³ mi odejœæ.

Latem 1938 roku jecha³em po towar do Z³oczowa i jecha³ ze mn¹ kuzyn Jan
Szajda, który by³ aplikantem s¹dowym po studiach prawniczych. Jad¹c przez
las przed wsi¹ Woroniaki, a dopiero œwita³o, z lasu w kierunku naszym zbli¿a³o
siê trzech podejrzanych osobników. Janek wyj¹³ rewolwer siódemkê i krzyk-
n¹³ do nich: - Wróæ, bo strzelam!

Na jego wezwanie nie zareagowali, dalej zbli¿ali siê do nas. Ja wyj¹wszy
nagan w ich kierunku odda³em strza³ i trzyma³em ich pod luf¹. Jeden z nich
pogrozi³ nam, zakl¹³, odwrócili siê i poszli w las. Obserwowaliœmy ich, a¿ nam
zniknêli z oczu. Kuzyn wiêcej by³ przejêty tym, ¿e ja bez pozwolenia mam broñ
i j¹ u¿ywam, ani¿eli tym, ¿e mogli nas obrabowaæ, a mo¿e nawet zabiæ. Napady
Ukraiñców by³y ju¿ dosyæ czêsto. (Marian Szajda)

Wspomnienia by³ych mieszkañców Wiœniowczyka (rêkopisy w
zbiorach autora); [15, str. 11]

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 10 osób, w tym jedna bezimienna
1. Ciastoñ Józef 11.1944, lat  bd, porwany
2. Szajda Franciszek 10.11.1943, lat 31, s. Paw³a Szajdy
3. Szajda Jan 10.11.1943, lat 22, s. Paw³a Szajdy
4. Szajda 10.11.1943, lat 50, ¿. Paw³a Szajdy
5. Szajda Pawe³ 10.11.1943, lat 55
6. Szozda Maria 04.1943, lat ok. 70, porwana, zaginê³a
7. Zagrobelny Stanis³aw 11.1943, lat ok. 30
8. Zagrobelna Maria 11.1943, lat ok. 30
9. Zagrobelna Anna 11.1943, lat ok. 10
10. N.N. Micha³ 07.1942, lat bd

c) Ÿród³a:
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9. Okolicznoœci napadów i terroru OUN-UPA w gminie Janczyn

9.1. Janczyn

a) okolicznoœci napadów i terroru

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - jedna osoba

9.2. Baczów

- wieœ liczy³a 255 zagród i 1525 mieszkañców, w tym 1334
Ukraiñców, 96 Polaków i 95 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 305,
a mieszkañców do 1720 osób.

- mia³y miejsce pojedyncze napady na
zagrody polskie.

1. Szeptycki Tomasz, 02.1943, lat 46

- wieœ liczy³a 147 zagród i 794 mieszkañców, w tym 648
Ukraiñców, 101 Polaków, 27 ¯ydów, 7 Niemców i 11 innej narodowoœci. W ro-
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ku 1931 liczba zagród wzros³a do 183, a mieszkañców do 971 osób.

- brak danych
.

- wieœ liczy³a 102 zagrody i 647 mieszkañców, w tym 615
Ukraiñców, 15 Polaków i 17 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 132,
a mieszkañców do 776 osób.

- brak danych

- wieœ liczy³a 273 zagrody i 1436 mieszkañców, w tym 1253
Ukraiñców, 147 Polaków, 35 ¯ydów i 1 innej narodowoœci. W r. 1931 liczba
zagród wzros³a do 333, a liczba mieszkañców do 1720.

(Stefania Wyspiañ-
ska-Waœko)

1. Wyspiañska Maria, 26.03.1944, ok. 42, ¿. Jana, zmar³a z rozpaczy

a) okolicznoœci napadów i terroru

7.4. Bi³ka

a) okolicznoœci napadów i terroru

9.4. B³otnia

a) okolicznoœci napadów i terroru

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 4 osoby

Po wojennej ucieczce naszej ro-
dziny z krakowskiego na wschód do-
tarliœmy do B³otni, pow. Przemyœlany,
gdzie pozna³am brata mego Ojca i jego
rodzinê, tj. Jana Wyspiañskiego, jego
¿onê Mariê oraz dzieci: Józefa, lat 6 i
Mariê, lat 10. Tam zostaliœmy bardzo
serdecznie przyjêci. Po paru dniach
musieliœmy jednak uciekaæ, gdy¿ tak
nam doradzi³ stryj i paru tamtejszych
rozs¹dnych ludzi. Zaopatrzono nas w
¿ywnoœæ i pieszo dotarliœmy do Prze-
myœlan.

Po wojnie ojciec poszukiwa³ swo-
jego brata na ró¿ne sposoby. W koñcu
dowiedzia³ siê, ¿e brat i jego syn zostali
okrutnie zamordowani przez Ukraiñ-
ców, jego ¿ona zmar³a z rozpaczy po
stracie najbli¿szych, a córka prawdo-
podobnie zosta³a zabrana do siero-
ciñca i wywieziona w g³¹b ZSRR. Co
siê z ni¹ sta³o, czy zginê³a? Ojcu nie uda³o siê dowiedzieæ.

Ryc. 68. Tomasz Szeptycki
z Janczyna zamordowany przez
bojówkê UPA w 1943 r. Zdjêcie

udostêpni³a redakcja .NA RUBIE¯Y
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2. Wyspiañska Maria, 26.03.1944, lat 15, c. Jana, zaginê³a (sierociniec?)
3. Wyspiañski Jan, 26.03.1944, lat 46
4. Wyspiañski Józef, 26.03.1944, lat 11, s. Jana

Wspomnienia S. Waœko w zbiorach autora.

- wieœ liczy³a 253 zagród i 1268 mieszkañców, w tym 1181
Ukraiñców, 58 Polaków i 29 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 279,
a mieszkañców do 1541.

Informacja Delegatury Rz¹du -ANN, DR, sygn. 202/III/121, k. 255]
*****

(Nadina Tyzenhauz-Pietruska)

1. N.N. 09.1943, lat bd
2. N.N. 09.1943, lat bd
3. N.N. 09.1943, lat bd

Wspomnienia N. Tyzenhauz-Pietruskiej w zbiorach autora.

- wieœ mia³a (1921 r.) 76 zagród i 437 mieszkañców, w tym
414 Ukraiñców, 12 Polaków i 11 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 87
a mieszkañców do 490 osób.

- brak danych.

- wieœ liczy³a 187 zagród i 1046 mieszkañców, w tym 837
Ukraiñców, 175 Polaków, 22 ¯ydów, 2 Niemców i 10 innej narodowoœci. W
1931 r. liczba zagród wzros³a do 220, a mieszkañców do 1369 osób. W 1940 r.
9 osób zosta³o wywiezionych na Syberiê.

W dniu 09.02.1944 r. banda ukraiñska zamordowa³a 9-ciu Polaków.

c) Ÿród³a:

9.5. Dusanów

a) okolicznoœci napadów i terroru

[

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - kilka bezimiennych osób

c) Ÿród³a:

a) okolicznoœci napadów i terroru

9.7. Podusilna

a) okolicznoœci napadów i terroru

W miesi¹cu marcu Ukraiñcy napadli na polskie domy w wiosce Dusanów.

We wrzeœniu 1943 r. w Dusanowie, gdzie Ojciec by³ ksiêgowym w tamtej-
szym maj¹tku (Liegenschaft), zosta³o zamordowanych kilku Polaków. Ponie-
wa¿ obawia³ siê o nasze ¿ycie, na jego proœbê zosta³ przeniesiony do Czu-
pernosowa.

9.6. Kosteniów
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b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich, 9 osób wszyscy bezimienni

c) Ÿród³a:

9.8. Podusów

a) okolicznoœci napadów i terroru

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich

1. - 9. N.N.

Fragment raportu sprawozdawczego za okres 01.03. do 15.03.1944
roku. [AAN,AK, sygn.203/XV/15, k.122]

- wieœ liczy³a 159 zagród i 933 mieszkañców, w tym 871
Ukraiñców, 27 Polaków, 34 ¯ydów i 1 Niemca. W r. 1931 liczba zagród wzros³a
do 177, a mieszkañców do 1087 osób. W r. 1940 milicja sowiecka aresztowa³a 4
osoby i deportowa³a na Syberiê.

[Infor-
macja Delegatury Rz¹du -AAN, DR, sygn. 202/III/121, k. 105]

- brak danych o ofiarach.

Zorganizowane napady band ukraiñskich. Podusów - 8.II.1944 r.
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10. Okolicznoœci napadów i terroru OUN-UPA w gminie Kurowice

10.1. Kurowice

[10.08.1943 r. - dop. J.W.]

(Abraham Geva)
*****

- wieœ liczy³a 334 zagród i 1691 mieszkañców. W r. 1931
liczba zagród wzros³a do 360, a mieszkañców do 1814 osób. W r. 1939 NKWD
aresztowa³o i wywioz³o dwie osoby.

a) okolicznoœci napadów i terroru
Przed likwidacj¹ obozu w Kurowicach banderowcy

spod znaku UPA skontaktowali siê z kilkoma lekarzami ¿ydowskimi i zapro-
ponowali im przejœcie do ukraiñskiej partyzantki, obiecuj¹c godziw¹ pracê, od-
powiednie od¿ywianie i prze¿ycie okupacji. Zapewniali przy tym o pracu-
j¹cych lekarzach ¿ydowskich w ich szeregach, wymieniaj¹c nawet nazwiska.
Na tak¹ propozycjê przysta³o dwóch obozowych lekarzy: Kalfus i Staropelski,
którzy uciekli z obozu. Oczywiœcie, lekarze ci wojny nie prze¿yli - krótko przed
wyzwoleniem zostali zamordowani, bo banderowscy nie chcieli mieæ œwiadków.
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Donoszê uprzejmie, ¿e dnia 4 lutego br. zosta³ aresztowany przez policjê u-
kraiñsk¹ ks. Stanis³aw P³oszyñski w drodze powrotnej z Kurowic, dok¹d jeŸdzi³
celem zakupna desek w tartaku. Wiêzieñ by³ trzymany w piwnicy w budynku
policyjnym przez jedn¹ dobê, nastêpnie odstawiony do Przemyœlan. Mówi¹
ludzie, ¿e znaleziono na jego furze amunicjê; nie wiadomo, ile w tym
opowiadaniu jest prawdy.

Kurowice, dnia 5 lutego 1944           Ks. Andrzej Gromadzki

W œlad za moim pismem z 5 bm. donoszê uprzejmie, ¿e Ks. Stanis³aw P³oszyñ-
ski zosta³ w dniu 8 lutego b.r. wieczorem zwolniony z wiêzienia w Przemyœla-
nach.

Kurowice, dnia 9 lutego 1944             Ks. Andrzej Gromadzki

Kwiecieñ 1944 r. Polacy, mieszkañcy
wsi ostrze¿eni o planowanym napadzie
banderowców na wieœ, opuœcili swoje
domostwa, chroni¹c siê w Bi³ce Kró-
lewskiej i Bi³ce Szlacheckiej, na terenie
pow. lwowskiego. Czêœæ wyjecha³a do
Polski centralnej. Po opuszczeniu wsi
przez Polaków, miejscowa ludnoœæ u-
kraiñska ograbi³a i zniszczy³a czêœæ bu-
dynków, a niektóre spali³a.

W czasie ucieczki do lasu i likwidacji
obozu Kurowice niektórzy „wolni” ¯y-
dzi nawi¹zali stycznoœæ z ukraiñskim
podziemiem, banderowcami, i zaczêli z
nimi wspó³pracowaæ. Inicjatywa by³a
podtrzymywana przez banderowców,
którzy byli zainteresowani prac¹ ¿y-
dowskich specjalistów. Licznym leka-
rzom i technikom z obozu w Kurowi-
cach banderowcy proponowali pomoc
w uwolnieniu.

Doktor Skoropadski i doktor Kalfus
zgodzili siê i poszli do banderowców.
Skoropadski, sprawiedliwy i naiwny
cz³owiek, wierzy³ przedstawicielom u-
kraiñskich nacjonalistów, ¿e nie stanie siê mu krzywda. On przez d³ugi czas by³
przy nich i niós³ pomoc medyczn¹ rannym i chorym.

[21, str. 234]

[21, str. 235]

*****

*****

[31, str. 22]
*****
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Ryc. 69. Nagrobek (macewa)
postawiony na pami¹tkê Ewy

Kirschner zastrzelonej na terenie
by³ego obozu przymusowej pracy w
Kurowicach. Fotografiê przekaza³

p. Koz³owski.Leopold



Do doktorów Skoropadskiego i Kalfusa ukraiñscy nacjonaliœci do³¹czyli
tak¿e jednego stomatologa. Jemu uda³o siê zbiec w dniu wielkiej rosyjskiej o-
fensywy - 22 czerwca 1944 roku - uciek³ na pole . Kiedy
nadszed³ oddzia³ Rosjan, wyszed³ ze swojego ukrycia z podniesionymi rêkami
i stan¹³ przed nimi. Opowiedzia³ nam póŸniej, ¿e ukraiñscy nacjonaliœci jeszcze
przed nadejœciem Rosjan zabili doktora Skoropadskiego i doktora Kalfusa, bo
ostatnio zbyt wiele wiedzieli.

Die Strasse nach Lemberg. Zwangsarbeit und Widerstand
in Ostgalizien 1941-1944.

[mo¿e lipca - dop. J.W.]

[Www.inosmi.ru/translation/239492, na
podstawie: Yones. E.

Frankfurt 1999, str. 111-112]

1. Kalfus 1944, lat bd, ¯yd, lekarz
2. Kocio³ek 03.1945, lat bd
3. Kocio³ek 03.1945, lat bd, ¿. Kocio³ka
4. Kocio³ek 03.1945, lat bd, d. Kocio³ka
5. Staropelski 1944, lat bd, ¯yd, lekarz

(rêkopis w
posiadaniu autora). Ofiary napadów poda³ ks. J. Pêkalski [21,

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich

c) Ÿród³a:

a) okolicznoœci napadów i terroru

a) okolicznoœci napadów i terroru

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 1 osoba

c) Ÿród³a:

Pisma ks. A. Gromadzkiego w publikacji [21]. A. Geva,
str. 234]

- wieœ mia³a (1921 r.) 86 zagród i 457 mieszkañców, w tym
268 Polaków, 184 Ukraiñców i 5 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 99
a mieszkañców do 513.

brak danych.

- wieœ liczy³a 162 zagrody i 830 mieszkañców, w tym 751
Ukraiñców, 63 Polaków, 15 ¯ydów i 1 innej narodowoœci. W r. 1931 liczba
zagród wzros³a do 178, a mieszkañców do 940 osób.

Napady na polskie zagrody mia³y charakter wybiórczy i dotyczy³y pojedyñ-
czych osób.

1. Micha³ Marciniak 24.08.1944, lat bd

Pismo ks. Jana Pêkalskiego [21, str. 243]

- wieœ liczy³a 131 zagród i 693 mieszkañców. W r. 1931 liczba
zagród wynosi³a 150, a mieszkañców 839. W r. 1939 liczba Polaków wynosi³a

10.2.Alfredówka

10.3. Peczenia

10.4. So³owa
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ok. 300 osób.

- nie s¹ znane napady band ukraiñskich
na polskie zagrody.

1. Konarska Karolina,17.09.1943, lat - bd, nauczycielka, uprowadzona  przez
nieznane osoby, zaginê³a

[31, str. 25]

- wieœ liczy³a 109 zagród i 510 mieszkañców, w tym 419 Ukra-
iñców, 79 Polaków, 10 ¯ydów i dwie innej narodowoœci. W r. 1931 liczba
zagród wzros³a do 129, a mieszkañców do 557 osób.

Wiêkszoœæ Polaków opuœci³a swoje zagrody i przedosta³a siê do Lwowa.

1. £asiak Micha³, 15.06.1944, lat bd
2. Matias Micha³, 15.06.1944, lat bd

[32, str. 34]

- wieœ mia³a
(1921 r.) 181 zagród i 1037
mieszkañców, w tym 719
Polaków, 288 Ukraiñców i 30
¯ydów. W r. 1931 liczba zagród
wzros³a do 207, a mieszkañców
do 1053 osób.

[28, str. 396]

a) okolicznoœci napadów i terroru

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 1 osoba

c) Ÿród³a:

a) okolicznoœci napadów i terroru

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 2 osoby

c) Ÿród³a:

a) okolicznoœci napadów i te-
rroru

10.5. Turkocin

10.6. Wy¿niany

1944, marzec. (...) Równo-
czeœnie z powodu dokonywanych
napadów i mordów zosta³ o-
puszczona przez kap³ana pla-
cówka duszpasterska w Wy¿nia-
nach.

*****
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Ryc. 70. Koœció³ w Wy¿nianach.



Kwiecieñ 1944 r. Wobec istniej¹cego zagro¿enia ¿ycia ze strony banderow-
ców, wiêkszoœæ mieszkañców opuœci³a rodzinne zagrody, chroni¹c siê w Bi³ce
Szlacheckiej, Lwowie i innych miejscowoœciach. Po wyjeŸdzie Polaków wszyst-
kie zagrody zosta³y ograbione, czêœæ zniszczona lub spalona. Losy pozosta³ych
na miejscu rodzin polskich nie s¹ znane. [31, str. 27]

1. Bezruczka 04.1944, lat bd
2. Rutowicz W³adys³aw, 24.07.1944, lat bd

Pismo ks. J. Pêkalskiego [21, str. 243]

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - dwie osoby

c) Ÿród³a:
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11. Okolicznoœci napadów i terroru OUN-UPA w gminie Pohorylce

11.1. Pohorylce - wieœ liczy³a 144 zagrody i 717 mieszkañców, w tym 375
Ukraiñców, 251 Polaków i 91 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 161,
a mieszkañców do 737 osób. NKWD aresztowa³o 3 osoby i wywioz³o na
Syberiê.

(Karolina
Gandecka)

*****

a) okolicznoœci napadów i terroru
Wójtem w Pohorylcach by³ W³adys³aw Jag³o, który w obawie o w³asne ¿ycie

wyjecha³ do Krakowa. Nauczycielem w miejscowej szkole by³ Mieczys³aw
Lewandowski. Jego ¿onê, syna i teœciów zamordowali Ukraiñcy w lutym 1944 r.
Nauczycielowi uda³o siê ukryæ, a póŸniej tak¿e wyjecha³ do Krakowa.

1944, marzec. (...) Równoczeœnie z powodu dokonywanych napadów i mor-
dów zosta³a opuszczona przez kap³ana placówka duszpasterska w Poho-
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rylcach.

W marcu 1944 r. w Pohorylcach zamordowano rodzinê kierownika szko³y,
Lewandowskiego, sk³adaj¹ca siê z czterech osób: teœciów, ¿ony i kilkuletniego
syna. On sam ocala³, ukryty wczeœniej w piwnicy.

[28 , str. 396]
*****

(Anna Szul)

1. Kwaœnica 07.1944, lat 35
2. Kwaœnica 07.1944, lat 14, c. Kwaœnicy
3. Kwaœnica 07.1944, lat 35, ¿. S. Kwaœnicy
4. Kwaœnica 07.1944, lat bd, c. Stefana Kwaœnicy
5. Kwaœnica Stefan, 07.1944, lat 41, Ukrainiec
6. Lewandowska 02.1944, lat 40, ¿. nauczyciela
7. Lewandowska 02.1944, lat ok. 60, m. Lewandowskiego
8. Lewandowski 02.1944, lat ok. 65, o. Lewandowskiego
9. Lewandowski Zbigniew, 02.1944, lat 10
10. £asiak Józef, 11.1944, lat 40
11. N.N. 07.1944, lat 62, teœciowa Stefana Kwaœnicy
12. Paluch Leon, 10.10.1944, lat 55
13. Paluch 10.10.1944, lat 50, ¿. L. Palucha
14. Paluch W³adys³aw, 02.1944, lat bd
15. Sypa Micha³, 07.1944 , lat 42, Ukrainiec
16. Teodorowicz Micha³,  10.10.1944, lat 17
17. Zaborowski Jan, 02.1944, lat bd
18. Zaborowski W³adys³aw, 02.1944, lat bd

Wspomnienia by³ej mieszkanki (rêkopis w zbiorach autora). Rela-
cja Marii Hata³y [31, str. 33]

- wieœ liczy³a 255 zagród i 1391 mieszkañców, w tym 1320
Polaków, 68 ¯ydów i 3 Ukraiñców. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 297,
a liczba mieszkañców zmala³a do 1388. NKWD aresztowa³o 2 osoby, które
zaginê³y.

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 18 osób, w tym jedna bezimienna

c) Ÿród³a:

a) okolicznoœci napadów i terroru

11.2. Hanaczów

[1943].

[1943].

Czerwiec W okolicy niepokoje - ci¹gle jakieœ napady na f olwarki
i poszczególnych ludzi. W lasach okolicznych ukrywa siê du¿o ¯ydów, którzy u-
ciekli z obozów konc. przed œmierci¹.

Listopad Miesi¹c listopad, a zw³aszcza jego 1-sza po³owa, by³ dla
wsi Hanaczów pe³ny zdarzeñ, które mog¹ wp³yn¹æ powa¿nie na los wsi. Otó¿
najwa¿niejszy fakt mia³ miejsce 2 listopada, we wtorek. Mianowicie ok. godz.
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11 w lesie w Hana-
czówce zosta³ za-
mordowany wystrza³em
z pistoletu (kal. 6.35) w
potylicê p. Stanis³aw
Wais Polak, b. dyr. szko-
³y w Hanaczowie, który
w czasie tej tragedii by³
pracownikiem firmy
Schmidt, trudni¹cej siê
dostaw¹ drewna. Mor-
derców by³o 5-ciu, zra-
bowali du¿o pieniêdzy
(ok. 2.500-12 tys. z³),
zegarek i dokumenty.
Cia³o zmar³ego by³o
najpierw zawiezione do
Przemyœlan a póŸniej
sprowadzone z powro-
tem do Hanaczówki,
gdzie zabity mieszka³
wraz z ¿on¹ i maleñkim
2-letnim synkiem.

7.11. Przed nieszpo-
rami krêcili siê ch³opcy
i dziewczêta ze Siedlisk.
Trzech ch³opców zbito
i rozbroiwszy odpro-
wadzono ze wsi. Wiel-
kie poruszenie, bo oni
prawdopodobnie pla-
nowali napad na pewne
osoby.

8.11. Dzieñ wielkiej sensacji we wsi. Z³apano trzech ch³opców (obrz. greko.-
kat.), 2 ze Stanimirza a 1 z Siedlisk, którzy posiadali broñ przy sobie (rewolwery
i granaty). Pojma³a ich policja kryminalna a póŸniej po wszystkim przyjecha³a
policja niemiecka i ukr. tych 3-ch z³apano i zawieziono do Przemyœlan i tam
rozstrzelano na drugi dzieñ. Te wioski gro¿¹ wsi Hanaczowowi, i¿ przyczyni³ siê
do ich z³apania. Hanaczów nie œpi, lecz czuwa.

14.11. Od strony Siedlisk strza³y karabinowe i maszynowe ju¿ zaraz ok.
godz. 8 wieczorem, kule pada³y nawet a¿ na podwórze Wiktora Bednarza, s¹-
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Ryc. 71. Kartka (str. 18) z
w Hanaczowie z opisem zatrzymania trzech

ukraiñskich prowokatorów i ostrzelaniu wioski.
Kopiê nades³a³ p. Piotr Wójtowicz.

Kroniki Konwentu



siada plebanii z prawej strony, bli¿ej koœcio³a. Nic siê nikomu nie sta³o. Czu-
wamy wszyscy nie œpimy, lub przynajmniej ma³o.

15.01 Byliœmy na pogrzebie 5 oficerów, mê¿czyzn, którzy zostali po-
mordowani w Krosienku. Pogrzeb odby³ siê w Przemyœlanach. Kronika Kon-
wentu

W nocy z 3 na 4 lutego 1944 r. oddzia³ UPA „Szary” wykona³ akcjê na polsk¹
wieœ Hanaczów, podczas której zabito oko³o 180 osób, oko³o 200 raniono,

[1944].
(

w Hanaczowie, str. 11, 16-18 i 21,www.hanaczów.pl. Kopie udostêpni³
p. Piotr Wójtowicz)

*****
Zorganizowane napady band ukraiñskich. (...) Jeœli chodzi o najjaskrawsze

wypadki, to wymieniæ trzeba przede wszystkim napad w dniu 3 lutego na wieœ
Hanaczów w pow. przemyœlañskim. Hanaczów siê broni³, lecz przewaga na-
pastników - tak liczebna jak i pod wzglêdem uzbrojenia - by³a tak du¿a, ¿e ofiary
po stronie polskiej s¹ ogromne: 216 osób zabito wzglêdnie ciê¿ko poraniono.
Nad ofiarami pastwili siê napastnicy w sposób okrutny, z wyrafinowaniem i sa-
dyzmem. [Informacja Degatury Rz¹du -AAN, DR, sygn. 202/III/121, k. 105]

*****
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Ryc. 72. Widok na centraln¹ czêœæ Hanaczowa. Po wojnie zmieniono nazwê
wioski na Hanaczówkê. Fotografiê nades³a³ p. Piotr Wójtowicz.



a czêœæ mieszkañców spali³a siê w domach. Wieœ sp³onê³a w 80% a pozosta³
koœció³ i parê domów. Niektórzy z obroñców posiadali broñ paln¹. Du¿a liczba
ludzi broni³a siê przy pomocy wide³, toporów i innych przedmiotów. Z naszej
strony u¿yto 734 naboi i kilka granatów.....

Dokumenty izobliczajut

(Fragment wypowiedzi przywódcy
OUN „Jaros³awa” podczas przes³uchania (09.11.1944 r.) przeprowadzonego
przez organa sowieckie). [ . Kijów 2004, str. 136 i 137]

*****
Pamiêtam noc 3 lutego 1944 r., jak Ukraiñcy mordowali Polaków w Hana-

czowie. By³am wtedy przy ³ó¿ku umieraj¹cego braciszka. Mimo, ¿e Pohorylce
od Hanaczowa dzieli³a wieœ Stanimierz, to by³o u nas s³ychaæ krzyki i p³acz lu-
dzi umieraj¹cych, a tak¿e widaæ by³o ³uny po¿arów. Kilka dni póŸniej by³am w
szpitalu w Przemyœlanach, gdzie le¿eli ranni z Hanaczowa. Le¿eli tam ludzie
uratowani, ale pobici i zmasakrowani w okrutny sposób. By³ to widok okropny.

*****
By³ to dzieñ 02.02.1944 r., œwiêto zwyczajowe Matki Bo¿ej Gromnicznej.

Dzieñ ten by³ wyj¹tkowo ciep³y, s³oneczny i prawie bezœnie¿ny. Wszyscy miesz-
kañcy œwiêtowali. Odpoczywali. Powychodzili z domów, próbowali po po-
³udniu nawet siê opalaæ do ciep³ych promieni s³onecznych, nawiedzali t³umnie
swoich krewnych i znajomych, odbywa³y siê przyjêcia. Têsknili, jak co dzieñ, za
ciep³¹ wiosn¹, która mo¿e przyniesie upragnion¹ wolnoœæ i niepodleg³oœæ,
zlikwiduje koszmar wojny, kontyngenty, ³apanki i lagry. Nikomu, zapewne, nie
przysz³o na myœl, ¿e najbli¿sze godziny wyznacz¹ krwawy front wojenny, i to w
ich w³asnej wsi, na ich w³asnym podwórku gospodarczym!

Pod koniec tego dnia, gdzieœ ko³o godz. 21 ca³a wieœ fascynowa³a siê wspa-
nia³¹ „iluminacj¹” miasta Lwowa. Widzieliœmy jak na d³oni, zmasowane na-
loty samoloty sowieckich na miasto, oœwietlaj¹cych swoje cele wisz¹cymi
„lampionami”. S³ychaæ by³o doskonale detonacje bomb i obronê przeciwlot-
nicz¹. Nalot przeci¹ga³ siê do póŸna w noc z 02.02 na 03.02. I tê w³aœnie noc
wybra³ wywiad band ukraiñskich na uderzenie na nasz¹ wieœ. Gdyby uzbro-
jenie, czujnoœæ i dyscyplina u ludnoœci oraz pogotowie wojskowe w jednostce
AK by³y na poziomie, to nie by³oby tyle niewinnych ofiar. Napastnicy - id¹c
falami na wieœ, jakby w jakiejœ ekstazie i pewnoœci swego zwyciêstwa, starsi
ch³opcy, dziewczêta i doroœli - ponieœliby niechybnie ogromn¹ pora¿kê. Mo¿e
na d³ugie tygodnie, mo¿e nawet i miesi¹ce wieœ Hanaczów mia³aby wzglêdny
spokój od band, które tylko przed si³¹ czu³y respekt i szacunek.

Banda podpala³a pociskami zapalaj¹cymi, pomagaj¹c sobie rakietami, bu-
dynki mieszkalne i gospodarcze wraz z inwentarzem. Zaskoczenie mieszkañ-
ców by³o tak nag³e, ¿e kto usi³owa³ siê ratowaæ w jakiœ bezpieczny sposób na
w³asnym podwórku lub w budynkach gospodarczych, to gin¹³ lub zosta³ po
barbarzyñsku zak³uty bagnetem. Wielu ludzi wraca³o noc¹ ju¿ z wizyty u s¹sia-

(Karolina Gandecka)
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dów i ci zostali z³apani i na miejscu zastrzeleni lub zak³uci, wzglêdnie zma-
sakrowani od uderzeñ siekier¹. Kto jakoœ ocala³ lub w nim tli³o siê jeszcze ¿ycie,
to czeka³ z utêsknieniem i ogromnym strachem do póŸnych godzin ranka.
Odnajdywano póŸniej te¿ ofiary zlikwidowane w szczególny sposób - bestialski
i wyrafinowany.

£uny po¿arów i jêki mordowanych sta³y siê w tê cich¹ noc alarmowym sy-
gna³em, ¿e nast¹pi³ na wieœ najazd band. Przewidywania sta³y siê teraz drama-
tyczn¹ rzeczywistoœci¹. Ten alarm jeszcze bardziej zosta³ spotêgowany do-
noœnym, nieregularnym, p³acz¹cym echem dzwonów koœcielnych. To okaza³o
siê skutecznym has³em, który wszyscy w³aœciwie odczytali do obrony lub u-
cieczki przed zbli¿aj¹c¹ siê œmierci¹. Jak nale¿a³o przypuszczaæ, nast¹pi³a nie-
opisana panika wœród ludzi. Ka¿dy chwyta³, co móg³ i co mia³ pod rêk¹, aby tym
szybciej szukaæ jakiegoœ schronienia i ratunku. O skutecznej i planowej obro-
nie, o której tak wiele przedtem rozprawiano, zupe³nie zapomniano. Ka¿dy ra-
towa³ siê na w³asn¹ rêkê.

Najliczniejsza grupa mieszkañców, znajduj¹ca siê bli¿ej lasu, obra³a ten
kierunek ucieczki. Inni, maj¹c przygotowane prowizoryczne schrony i tajne
schowki, tam siê kryli. By³o wielu i takich, którzy w œlepej gonitwie szukali pil-
nie na drodze jakiegoœ ratunku, gdy¿ w ogóle nie byli przygotowani na tak¹ tra-
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Ryc. 73. Od lewej: Jan Nieckarz, Miko³aj Kwaœniewski, Kacper Wêgrzyn i Józef
Dobosz w Hanaczowie. Jan Nieckarz zosta³ zamordowany przez bandytów

ukraiñskich podczas napadu na wioskê w dniu 03.02.1944 r.
Fotografiê udostêpni³ p. Piotr Wójtowicz.



giczn¹ chwilê. Podobno byli nawet tacy, którzy w spotkaniu z bandytami, wie-
rz¹c w zwyczajn¹ ludzk¹ litoœæ, pos³ugiwali siê ukraiñskim jêzykiem. Nale¿y
zwróciæ uwagê, ¿e napastnicy, zbli¿aj¹c siê do wsi, stopniowo j¹ otaczali w
iloœci od 300 do 400 osób, podzielonych na ma³e grupy (oddzia³y), w pe³ni uz-
brojone i ubezpieczone z ty³u broni¹ automatyczn¹ produkcji niemieckiej lub
sowieckiej. Przedpole, jak wspomniano, silnie sobie oœwietlali rakietami. Nie
podchodzili jednak blisko koœcio³a i plebanii, najwidoczniej obawiaj¹c siê
gwa³townej reakcji ze strony obroñców.

Ten bandycki napad i okrutne morderstwa na mieszkañcach szybko przenio-
s³y siê do centrum wsi, wokó³ plebanii, szko³y i koœcio³a. Zwiêkszaj¹ce siê po-
¿ary, sw¹d pal¹cych siê cia³ ludzkich i zwierzêcych sta³y siê krzycz¹cym œwia-
dectwem ludobójstwa na niespotykan¹ miarê.

Po wycofaniu siê oddzia³ów UPA w ci¹gu dnia jednostka ¿andarmerii nie-
mieckiej przyjecha³a i przyst¹pi³a do sprawdzania tragicznych skutków na-
padu. Po powierzchownej wizji lokalnej i obejrzeniu trupów oraz ogólnego
zniszczenia, ¿andarmi byli zdumieni wyj¹tkowym okrucieñstwem napastników.
Nie udzielono jednak ¿adnej pomocy sanitarnej ani te¿ nie opatrzono rannych.
Dzieñ ten sta³ siê dla ca³ej ludnoœci wsi ciemn¹ noc¹, wielk¹ i smutn¹ tragedi¹,
jakiej nigdy w ¿yciu swoim nie prze¿ywali. (...)

Byliœmy naoko³o osaczeni a ka¿d¹ noc z trwog¹ i wielkim strachem prze¿y-
wali mieszkañcy zw³aszcza kobiety, dzieci i starzy.

Odby³o siê burzliwe zebranie komendy AK, która wyda³a wi¹¿¹ce i jasne
polecenia. Otó¿ postawiono w stan pogotowia wszystkich mieszkañców wsi.
Proboszcz osiatkowa³ na frontonie plebanii nowej wszystkie okna. Wykopano
wokó³ niej rowy strzeleckie, za³o¿ono na bocznym wejœciu do koœcio³a potê¿ne
stalowe drzwi. Obroñcy AK zajêli stanowiska ogniowe na wie¿ach koœcielnych
i w plebanii. Rozstawiono co wieczór posterunki, ale bez silnego uzbrojenia
i sygnalizacyjnych po³¹czeñ. Przed plebani¹ - placówk¹ komendy miejscowej
AK - zaprowadzono sta³y punkt kontrolny, wartê. Równie¿ okna frontalne na
plebanii, g³ównego punktu oporu obok koœcio³a, zabezpieczono workami z
piaskiem.

Kilkanaœcie dni po pierwszym napadzie przechodzi³o przez wieœ wielkie
zgrupowanie Niemców w bia³ych kombinezonach i z aparatami pods³uchowy-
mi w kierunku lasu obok Hanaczówki, na Œwirz. Podobno w poœcigu za zabójc¹
gubernatora dystryktu Galicji Wächtera.

Niemców wielce intrygowa³ obronny charakter plebanii, jak ma³ej
twierdzy. NajwyraŸniej mieli tu œlady polskiej partyzantki.

Rozstawiono te¿ czujki we wsi celem sygnalizowania, kontroli i meldowa-
nia obcych osób.

Komenda AK zdecydowa³a siê w tych beznadziejnych warunkach na wa¿ne,
jedynie rozs¹dne rozwi¹zanie obrony mieszkañców wsi: na stopniowe wysie-

[Bauera - szefa Urzêdu Gubernatora -
dop. J.W.]
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dlanie wszystkich osób cywilnych z ca³ego obszaru wsi do innej miejscowoœci,
jeœli to bêdzie mo¿liwe, do centralnej Polski albo, jak to wówczas okreœlano,
„za San”. We wsi mieli obowi¹zek zostaæ tylko sami ochotnicy i obroñcy AK.
Decyzja ta by³a bardzo dramatyczna i kosztowna dla mieszkañców Hanaczowa,
œciœniêtego przez wroga jakby w kleszczach. Zacz¹³ siê wiêc nowy etap w his-
torii wsi.

Jak siê spodziewano po pierwszym napadzie zosta³ dokonany nastêpny. Na-
pastnicy obrali na rozrachunek z mieszkañcami wsi dzieñ 9 kwietnia - niedzielê
pierwszego dnia œwi¹t wielkanocnych, a wiêc po blisko dwóch miesi¹cach
wzglêdnego spokoju. Najwidoczniej postanowiono z³amaæ ducha oporu obroñ-
ców i koniecznie zlikwidowaæ element polski, jakby bastion wciœniêty miêdzy
spo³ecznoœci ukraiñskie. Tym razem samoobrona nie by³a jednak zaskoczona,
jak przy pierwszym napadzie. Dodatkowo, uzupe³niono iloœæ obroñców star-
szymi osobami, które przysz³y z pomoc¹ z ró¿nych stron. Bardzo silnie zbudo-
wany parkan i potê¿ne, stare lipy przed frontonem koœcio³a chroni³y obroñców
przed wypadami nieprzyjaciela. W wyniku dok³adnej analizy naszego strate-
gicznego po³o¿enia musieliœmy siê wycofaæ z czêœci bronionego dotychczas ob-
szaru, pozostawiaj¹c na pastwê losu mienie gospodarcze (a szczególnie inwen-
tarz ¿ywy i martwy), gdy¿ nie by³o ¿adnych szans na ich ocalenie i obronê, sy-
tuacja zaœ nie pozwala³a (nie by³o po prostu czasu) na reorganizacjê obrony.
Uzupe³niono w miarê mo¿liwoœci zaopatrzenie w broñ. Przy³¹czy³a siê do jed-
nostki AK czêœæ partyzantki z lasu i dwóch radzieckich spadochroniarzy, jak te¿
ochotnicy z rozbitych oddzia³ów ³¹cznie z w³asnym uzbrojeniem.

Na kilkanaœcie dni
przed spodziewanym a-
takiem, o. Kapelan Wiktor
zwo³a³ przy obecnoœci
proboszcza zebranie
wszystkich mieszkañców
wsi do starej plebanii. O.
Kapelan poda³ praktyczne
wskazówki samoobrony,
zabroni³ w bezwzglêdny
sposób nawiedzania i bra-
nia udzia³u w ró¿nych u-
roczystoœciach rodzin-
nych u krewnych i znajo-
mych po s¹siednich
wsiach ukraiñskich. Za-
grozi³ plotkarzom, dono-
sicielom i zdrajcom os-
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Ryc. 74. Miko³aj Wojtowicz i Micha³ Uryga w
Hanaczowie, lato 1942 r. Miko³aj Wojtowicz zosta³

zabity przez ¿o³nierzy niemieckich podczas
pacyfikacji wioski (02.05.1944 r.).

Fotografiê udostêpni³ p. Piotr Wójtowicz.



trymi karami, jak na froncie wojennym. I wreszcie nakaza³ wszystkim para-
fianom aby na ka¿d¹ noc, dla bezpieczeñstwa osobistego i dzieci, bezwa-
runkowo przenosili siê do centrum wsi, do domostw blisko plebanii i koœcio³a.
To ostatnie rozporz¹dzenie nie wszystkim siê spodoba³o ale s³usznoœæ tego
rozkazu potwierdzi³ wkrótce w pe³ni drugi napad.

Napastnicy weszli na teren wsi i rozpoczêli ataki silnie ostrzeliwuj¹c bro-
ni¹cych oraz podpalaj¹c pozosta³e po pierwszym napadzie domy mieszkalne
i budynki gospodarcze. Akowcy i wszyscy mê¿czyŸni, którzy mieli przy sobie ja-
k¹œ broñ lub byli zdolni do akcji obronnej, zajêli pozycje wskazane im wokó³
centralnych punktów obronnych. Kobiety, starcy i dzieci, razem w liczbie oko³o
tysi¹ca, schronili siê wewn¹trz koœcio³a i na jego potê¿ny, przestronny strych.
Tutaj pilnowa³ porz¹dku i sprawowa³ opiekê duszpastersk¹ (udzielaj¹c ogól-
nego rozgrzeszenia i Komunii œw.) proboszcz, zachêcaj¹c do zachowania o-
gólnego spokoju, modlitwy i zaprzestania histerycznego p³aczu.

Pewne nerwowe podniecenie, strach i pocz¹tki paniki u niektórych wra¿-
liwych osób powodowa³ deszcz pocisków po blasze dachu koœcio³a, robi¹cy
wra¿enie jakby ci¹g³ej ulewy. Ksiê¿a, o. Wiktor i o. Szczepan, udzielali w tym
czasie pomocy religijnej w prowizorycznym szpitaliku na starej plebanii, a me-
dyk Ditrich pilnie zaopatrywa³ rannych z pomoc¹ kilku dziewcz¹t sanitariu-
szek.

Bandy, wykorzystuj¹c stopniowo ciemnoœci i wiêksz¹ u swoich si³ê ognia,
podesz³y niedaleko koœcio³a, do stanowisk naszych obroñców. Tu ju¿ rozgorza-
³a walka bardzo intensywna z obu stron. Nast¹pi³o wzajemne ostrzeliwanie,
które trwa³o z ma³ymi przerwami, zwi¹zanymi ze zmian¹ stanowisk, dostaw¹
amunicji i wycofywaniem rannych, do nastêpnego dnia (mniej wiêcej do godz.
10-tej). Wzajemne jednak ataki i obustronny obstrza³ nie dawa³ ¿adnej ze stron
szans zwyciêstwa. Natarcia nie ustawa³y. Bandy spod znaku UPA skoncen-
trowa³y swoje ataki, licz¹c najwidoczniej na wyczerpanie obroñców, tym bar-
dziej, ¿e ich przewaga liczebna nad obroñcami by³a niewspó³miernie ogrom-
na. Wed³ug opinii kierownictwa AK walka ta mia³a prawdopodobnie zade-
cydowaæ o ostatecznym wyniku a mo¿e i losie mieszkañców Hanaczowa. Na-
pastnicy chcieli siê rozprawiæ za wszelk¹ cenê z nienawidzonym przez nich
gniazdem polskiego oporu. Zbli¿a³y siê wiêc, mimo ogromnego poœwiêcenia
i zmêczenia Oddzia³u Samoobrony AK, chwile rozstrzygaj¹ce. I w tym w³aœnie
czasie nast¹pi³ dziwny, nieoczekiwany dla obu stron walcz¹cych przypadek .

W okresie wojny niemiecko-sowieckiej prowadzi³ czêsto przez wieœ Hana-
czów powietrzny szlak komunikacyjny dla samolotów niemieckich z dostawami
wojskowymi na front wschodni. W³aœnie w tym czasie nad wsi¹ przelatywa³y
wspomniane samoloty; piloci zauwa¿yli po¿ary, walki, jak te¿ du¿e zgrupo-
wanie partyzantów. Wówczas to samoloty poœcigowe obni¿y³y siê na teren walk,
nad wsi¹ i poczê³y ostro ostrzeliwaæ wielkie grupy napastników, którzy w zna-
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cz¹cych grupach byli wi-
doczni przez pilotów. Oddzia-
³y walcz¹ce, nie maj¹c z góry
¿adnej os³ony, zaczê³y siê
szybko wycofywaæ na skutek
poniesionych strat w rannych
i zabitych. Szczególnie to siê
odnosi³o do zgrupowañ band
ukraiñskich. Ten szczególny
przypadek dla obroñców i
mieszkañców wsi uratowa³
wszystkich Polaków. Po pew-
nym czasie usta³y walki, ban-
dy UPA wycofa³y siê, podobno
z wielkimi dla siebie stratami
w ludziach. Tak skoñczy³ siê i
taki fina³ mia³ drugi napad na
wieœ.

*****
Gdy wyszliœmy na hana-

czowskie przedpole, podesz³o
do nas trzech mê¿czyzn z rê-
kami w kieszeniach (na pewno
mieli w nich broñ) i grzecznie
zapyta³o, sk¹d jesteœmy i co
sobie ¿yczymy. Po wyjaœnie-
niu, ¿e jesteœmy ze Œwirza i chcemy poogl¹daæ pomordowanych, skierowali nas
do wioski. Przy drodze z Hanaczówki by³o spalonych parê domów, a w piwnicy
jednego z nich le¿a³o kilka cia³ spalonych (dzieci i doroœli). Szliœmy dalej mija-
j¹c spaleniska, z których nie rzadko dolatywa³ odór spalonych cia³. ZnaleŸ-
liœmy zw³oki m³odego ch³opaka zabitego bagnetem. W stodole stoj¹cej przy
rozdro¿u, gdzie biegnie droga do Siedlisk, widzieliœmy le¿¹cych kilku m³odych
mê¿czyzn, by³ych wartowników. Wygl¹dali tak, jakby spali. Wszyscy byli po-
mordowani bagnetami, mieli wiele œladów od uderzenia tym narzêdziem
zbrodni.

Weszliœmy do domu Magdaleny, która broni¹c siê w czasie napadu, siekier¹
rozdwoi³a g³owê banderowca, ale te¿ zginê³a. I jej córka.

Zaszliœmy a¿ pod wierzby, ogl¹daj¹c po drodze wiele zabitych i okrutnie po-

(Antoni Kwaœniowski
i Franciszek Wêgrzyn, www.
hanaczów.pl. Kopie udos-
têpni³ p. Piotr Wójtowicz)
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Ryc. 75. Pierwsza strona (wstêp) wspomnieñ
Antoniego Kwaœniowskiego i Franciszka

Wêgrzyna o napadach na Hanaczów.
Kopiê udostêpni³ p. Piotr Wójtowicz.



mordowanych. Jeden z obroñców Hanaczowa opowiada³ nam, jak zdoby³ na
banderowcu automat. Zaskoczony przez niego bandyta rzuci³ automat i uciek³,
ratuj¹c w ten sposób swoje ¿ycie.

Byliœmy na podwórku, na którym le¿a³y zw³oki dwóch zmasakrowanych
kobiet - matki i córki. Druga córka by³a schowana w koszu i dziêki temu prze-
¿y³a œmieræ. ¯yje do dzisiaj.

Chodziliœmy po wiosce, ogl¹daliœmy nieszczêœcia, a p³acz ludzi towarzyszy³
nam na ka¿dym kroku. Widzieliœmy oko³o po³owê osób zabitych, spalonych
i betialsko zamordowanych. Byliœmy wstrz¹œniêci widokiem. Zastanawialiœmy
siê na tym, jakie przyczyny mog³y byæ, aby ludzie, ukraiñscy s¹siedzi, zachowy-
wali siê jak dzikie zwierzêta. (Micha³ Czapliñski)

*****
Dziadek mój Micha³ Partyka mia³ we Lwowie siostrê, która nazywa³a siê

Maria Czoban i wysz³a za m¹¿ za Ukraiñca. Z tego zwi¹zku mia³a dwoje dzieci,
syna i córkê Marysiê. M¹¿ Marii by³ sparali¿owany i dlatego chyba prze¿y³a,
poniewa¿ musia³ siê ktoœ nim opiekowaæ. Natomiast co do jej córki to chyba
zosta³a zamordowana przez swojego brata, bo z pocz¹tku mama j¹ widywa³a a
póŸniej ju¿ nie, zaœ dziadka siostra chodzi³a w ¿a³obie. Zreszt¹ po wojnie nie
odnalaz³a ani siostrê dziadka ani jej córkê.

Przed napadem 2-go lutego na Hanaczów, Maria Czoban wys³a³a do moje-
go dziadka list z wiadomoœci¹, ¿e ma zabieraæ rodzinê i jak najszybciej przyje-
chaæ do Lwowa. W liœcie tym umieœci³a równie¿ kawa³ek czarnego materia³u.
Ona po prostu wiedzia³a o tym napadzie, bo jej syn by³ w ukraiñskiej bandzie
i czêsto robi³ w piwnicy zebrania. Przepuszczam, ¿e musia³a pods³uchaæ ich
plany.

Kiedy Ukraiñcy zaatakowali Hanaczów, ludzie nie wiedzieli, gdzie uciekaæ,
wiêc uciekali w szczere pole - zaczê³a siê prawdziwa rzeŸ. Dziadek (60 lat) zgi-
n¹³ jako pierwszy z rodziny. Broni³ siê wid³ami, zas³aniaj¹c swoim cia³em córkê
Marysiê (6 lat). Ukrainiec jednak strzeli³ z pistoletu i kula przeszy³a dziadka na
wylot i utkwi³a w piersi Marysi. Jak by tego by³o ma³o Ukraiñcom, to obciêli
Marysi g³owê, a dziadkowi palce. Ponoæ zanim Ukraiñcy ich zamordowali, Ma-
rysia mia³a rozpaczliwie b³agaæ o ¿ycie.

Mama moja (Józefa) schowa³a brata Miko³aja (mia³ ok. 1,5 roku) pod sie-
bie i mocno podkurczy³a nogi w obawie, ¿e je obetn¹, ale niestety babcia Roza-
lia zabra³a jej Miko³aja i schowa³a pod pierzyn¹, któr¹ mia³a na plecach. Ma-
ma le¿a³a czekaj¹c na ci¹g dalszy. PóŸniej bandyci podeszli do babci, któr¹
zdradzi³a bia³a pierzyna. Babcia zosta³a uderzona kolb¹ w g³owê, ale przytom-
noœci nie straci³a, bo s³ysza³a komentarz Ukraiñców: - Ta stara krowa i tak
zdechnie”. Natomiast biednemu nic niewinnemu Miko³ajkowi rozpruli brzu-
szek a¿ mu jelita powychodzi³y na zewn¹trz. PóŸniej zmar³ w drodze do szpitala,
jak go po tym napadzie odwozili.

„
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Nastêpnie bandyci podeszli do mamy. Mama modli³a siê, ¿eby j¹ r¿nêli, bo
jak bêd¹ strzelaæ to mo¿e nie prze¿yæ, a tak jest szansa na uratowanie ¿ycia
i chyba sobie to wymodli³a. Do dzisiaj ja nie mogê sobie tego wyobraziæ jak
takie 12-letnie dziecko mog³o tyle znieœæ. Nogi jak wczeœniej pisa³am mia³a
podkurczone w obawie przed ich utrat¹. Jak Ukraiñcy podeszli to najpierw j¹
kopali upewniaj¹c siê czy ¿yje, a nawet pochylili siê nad ni¹, ¿eby sprawdziæ czy
oddycha. Mama nabra³a powietrza tyle, ¿e nie wypuœci³a pary z ust. Za chwilê
któryœ ze zbrodniarzy zapyta³ drugiego:

- Co robiæ, strzelaæ czy rzn¹æ?
W koñcu zdecydowali siê na to drugie. Mama dok³adnie nie pamiêta, ale z

osiem, dziewiêæ uderzeñ bagnetem na pewno otrzyma³a. Jak otrzyma³a pier-
wszy cios w górn¹ czêœæ rêki, u góry, który j¹ na wylot, zrobi³o jej siê bardzo cie-
p³o, a przy nastêpnych k³uciach myœla³a ju¿ tylko jak pomóc Miko³ajkowi, który
strasznie p³aka³. Wiedzia³a wtenczas, ¿e ojciec i siostra nie ¿yj¹.

Przy tej prawdziwe rzezi Mama nie wyda³a ani najcichszego jêku, taka by³a
jej silna wola prze¿ycia - ¿eby pomóc biednemu Miko³ajkowi. Wiedzia³a, ¿e
babcia jest w rozpaczy, a na dodatek nie wiedzia³a, co siê dzieje z jej pozos-
ta³ymi braæmi (Janem i Micha³em). Po odejœciu bandytów doczo³ga³a siê do
jakiejœ wody, nie pamiêtam co to by³o, i w garœci zanios³a swojemu Miko³ajkowi
tê kropelkê, jak¹ mia³a, ¿eby mu ul¿yæ choæ trochê w cierpieniu.

Z pola zabierali j¹ ostatni¹ bo mama uwa¿a³a, ¿e inni s¹ bardziej ranni od
niej. Blizny po bagnetach ma do dzisiaj. Ponoæ w szpitalu w Przemyœlanach
prze¿y³a bardzo wiele, bo po³o¿yli j¹ z Ukrainkami, które by³y wrogo do niej
nastawione. W nocy ucieka³a do sali z Polkami bo siê ba³a.

Brat Jan by³ w miejscowej partyzantce, a brat Micha³ zdo³a³ uciec ukraiñ-
skim bandytom. Obaj prze¿yli napad. Równie¿ babcia Rozalia. (Krystyna Wier-
na)

*****
Adam Mucha

Proszê pos³uchajcie po wyraŸnym s³owie
Co siê sta³o wieczór w naszym Hanaczowie.
Nie jest to w zakryty, lecz w okrutny sposób,
Tam pomordowanych siedemdziesi¹t osób.

Pieœñ o Mêczennikach
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Proszê pos³uchajcie o smutnej nowinie,
Co siê sta³o wieczór w dziewi¹tej godzinie.
By³ pamiêtny wieczór trzeciego lutego,
Gdy zamordowali nie tylko jednego.

By³a noc g³êboka, ksiê¿yc jasno œwieci,
Z czterech stron wsi naszej jakaœ banda leci.
Gdy nad wsi¹ stanêli, rakiety puszczali,
I zaraz w tej chwili ca³a wieœ siê pali.

Naprzód patrzmy w stronê od naszej granicy,
Jak tam chowa ojciec dziatki do piwnicy
- Bo ich bardzo kocha³,  by ich nie pobili,
Tam pada ofiar¹ zaraz w tej to chwili.

Upada na ziemiê i zamyka oczy,
Trafi³a go kula, a¿ mu mózg wyskoczy³.
Dziatki rozmawia³y, ¿e ojciec na dworze,
I tylko czeka³y, kiedy im otworzy.

A jedna rodzina, gdy krzyk us³ysza³a,
Na dwór wylatuje, pewnie skryæ siê chcia³a.
Córka, tak jak bieg³a, zabita zosta³a,
A syn na cha³upie, matka w ³ó¿ku spa³a.

Nie by³o ratunku, ni ¿adnej pomocy,
Tylko jêk ¿a³osny wœród tej jasnej nocy.
Znowu bieg³ z p³omienia jakiœ g³os urwany:
Matka, syn i córka  ju¿ pomordowane.

A najbli¿szy s¹siad nie wie, co go czeka,
Zabra³ dziatki ze snu, na pole ucieka.
Trafi³a go kula, jak przez pole leci,
Upada na ziemiê, koñczy swoje ¿ycie.

Nie on upad³ ojciec, ale i syn jego,
Którego zabili ca³kiem maleñkiego:
Trafi³a go kula przez ma³e serduszko,
Le¿y na murawie, jak we w³asnym ³ó¿ku.
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A tu jedna matka z dziateczkami dwoma,
Ucieka³a z niemi, bo tak przestraszona.
Trafi³a na bandê, która mordowa³a,
Zaraz j¹ i córkê no¿ami wita³a.

A gdy ju¿ na ziemi wraz z córk¹ le¿a³a,
To ma³ego ch³opca piersi¹ zas³ania³a,
By go nie zabili, bo jeszcze maleñki,
By nie upad³ œmierci¹ od katowskiej rêki.

Tak¿e jeden ojciec porwa³ dziatki swoje,
Uciekaj¹c z niemi  zabili ich troje,
A czwarta dziewczyna ciê¿ko ranna by³a.
I strasznych morderców bardzo siê prosi³a.

A tu znów jednego staruszka zabili:
Tu najpierw mieszkanie jego obst¹pili,
Dziatki rozproszyli, tak jak z gniazda ptaków,
On zamordowany na kopcu ziemniaków.

A jedna rodzina, gdy po¿ar ujrza³a,
Do piwnicy dziatki niewinne zabra³a,
By tu skryæ przed œmierci¹, ratowaæ im ¿ycie,
By jeszcze z godzinê zostaæ na tym œwiecie.

Gdy w piwnicy by³y, w milczeniu siedzia³y,
Po¿aru nad g³ow¹ nie zauwa¿a³y.
A p³omieñ ogniowy ju¿ do drzwi siê rusza³,
Nie uciek³a z ognia ani jedna dusza.

A zaœ wartowników, którzy wartowali,
Gdy mordercy przyszli, to ich zatrzymali,
Jeden z bandy krzykn¹³, by siê po³o¿yli,
Pchali w nich bagnety, wiele tylko chcieli.

Nie no padli starzy i dziatki niewinne,
Którzy opuœcili swe domy rodzinne,
Nie jeden zostawi³ drobne dzieci, ¿ony,
I sam tak jak struna le¿y rozci¹gniony.
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Tu jedna kobieta zabita zosta³a,
Która z lêkiem z chaty na dwór ucieka³a,
Po œmierci jej jeszcze jeden nó¿ wsadzili,
Tak siê nad niewinn¹ okrutnie pastwili.

A druga tak samo, ta na dworze sta³a,
I na swym podwórku zabita zosta³a,
Po œmierci jej nogi siekier¹ r¹bali
I tak¹ sw¹ kulturê tu pokazywali.

Niedaleko od niej jest panna raniona,
Koñczy swe ¿ycie strasznie upragniona,
Wyspowiada³a siê na drogê wiecznoœci,
Dziœ ju¿ patrzy na nas z górnej wysokoœci.

A ten znowu le¿y na progu swej chaty:
Gdy pocisk go trafi³, odrzuca³ zagaty,
Po¿aru ratowa³, a nie wiedzia³ tego,
¯e mu ju¿ za chwilê nie trzeba niczego.

Inna banda bie¿y drog¹ od Zagóry,
Strasznie rozjuszona, jak gradowe chmury,
I w jedno mieszkanie przez drzwi siê w³ama³a,
I ca³¹ rodzinê ¿ywcem mordowa³a.

Jak pomordowali, jeszcze podpalili
I ci nieboracy w ogniu siê skwarzyli.
Tylko z tej rodziny dziewczynka zosta³a,
Która siê przed œmierci¹ pod ³ó¿ko schowa³a.

Zaœ matka nieboszczka na ³awie siedzia³a,
Do naga pod piecem spalona zosta³a.
Nic jej nie zosta³o po tej strasznej œmierci,
Tylko ten medalik, co mia³a na piersi.

A tu dwóch mê¿czyzn te¿ zamordowali,
Jednemu dwanaœcie bagnetów wepchali.
Co za straszna boleœæ by³a w ranach jego!
Tak pokazywali, jak kochaæ bliŸniego.
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Tu znowu mê¿czyzna rozci¹gniêty le¿y,
Który swoje ¿ycie po³o¿y³ w ofierze.
Pilnowa³ nas wszystkich i broni³ siê dzielnie,
A¿ upad³ nareszcie w katowskie piekielnie.

Zostawi³ on ¿onê, bo by³ jeszcze m³ody,
Teraz poszed³ od nas po wieczne nagrody.
A wiêc pamiêtajmy wszyscy dobrze o tem,
Bo jeszcze zostawi³ maleñk¹ sierotê.

A jedna staruszka za piecem siedzia³a,
P³omieñ j¹ przypieka³, spalona zosta³a.
O jaka to straszna œmieræ uduszonego,
Bo nie ma ju¿ ¿adnej pomocy dla niego.

O jaka¿ to smutna nasta³a nowina,
Tu zamordowali ojca, a tu syna.
Ojciec by³ na ³ó¿ku, bo by³ schorowany,
Na tym samym ³ó¿ku syn zamordowany.

Syn jeszcze ¿y³ dobê, bo by³ postrzelony,
M³ode serce jego ¿alem obci¹¿one.
Koñczy swoje ¿ycie, bo by³ ciê¿ko ranny,
A tamten w mogile zosta³ pochowany.

I jednego starca tak¿e mordowali,
„Gdzie reszta rodziny?” jego siê pytali,
On nic nie powiedzia³ o swojej rodzinie,
Strasznie zamêczony upada i ginie.

Tam jeden mê¿czyzna w domu chory le¿a³,
Jak ten krzyk us³ysza³, do sieni pobie¿a³.
Lecz jak drzwi otworzy³, to oni ju¿ byli
I zaraz go w sieniach za drzwiami ubili.

Matka, córka z wnuk¹ ju¿ w mieszkaniu spa³y,
Nagle krzyk gwa³towny jakiœ pos³ysza³y,
Skry³y siê za œcian¹ r¹banego drzewa,
Na pewno ze strachu serce im omdlewa.

- 209 -



Matka niespokojna stamt¹d ucieka³a,
Zaraz na podwórku zabita zosta³a,
A córkê za drzewem straszna œmieræ spotka³a,
Tylko na pami¹tkê dziewczyna zosta³a.

A jeden mê¿czyzna na to wszystko patrzy³,
Gdy w domu rodzinnym ju¿ po¿ar zobaczy³,
To lecia³ ratowaæ swoje dziatki mi³e,
¯eby mu siê tylko w ogniu nie spali³y.

Jeszcze nie dolecia³, ju¿ na ziemiê pada,
I ju¿ jego serce z wszystkich si³ opada,
Lecia³ on ratowaæ rodzinnego domu,
Jego poratowaæ teraz nie ma komu.

Jedna matka z córk¹ w mieszkaniu siedzia³a,
I o strasznej œmierci nawet nie myœla³a,
A¿ tu do mieszkania przez drzwi siê w³amali,
Zaraz matkê z córk¹ ko³em mordowali.

¯eby to siê tylko na tym zakoñczy³o!
Proszê, pos³uchajcie, jak to dalej by³o:
Po œmierci ich cia³a siekier¹ r¹bali,
A¿ kawa³ki cia³a po œcianach bryzgali.

Na koñcu wsi naszej by³o troje osób,
Te¿ pomordowani w barbarzyñski sposób,
Córka z matk¹ swoj¹ na polu le¿eli
A ojca po œmierci do ognia wrzucili.

Na tym my koñczymy Pieœñ o Mêczennikach,
Którzy byli w strasznych tych katowskich rêkach.
Skoñczyli pielgrzymkê oni z tego œwiata.
Na pewno ich czeka tam wieczna zap³ata.

Na koniec s³uchajcie, jak ich pogrzebali:
W sobotê, w niedzielê mogi³y kopali,
W dziewi¹tej godzinie w poniedzia³ek rano
Do koœcio³a cia³a wszystkich wprowadzano.
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Po pogrzebie wspólne mogi³y sypali,
By dziatki maleñkie ojców pamiêtali,
Niech siê tu popatrz¹ na wielkie pami¹tki,
Bo tu spoczywaj¹ bohaterskie cz³onki.

Maleñkie sieroty co nie pamiêtaj¹
I o swoich ojcach niczego nie znaj¹,
Kto wojnê prze¿yje, by im t³umaczyli,
Jakie tutaj dusze spoczê³y w mogile.

Niech ich te dziateczki czêsto wspominaj¹
I do Matki Boskiej modlitw¹ b³agaj¹,
Niech ich zaprowadzi do swej wiecznej chwa³y,
¯eby po prawicy Chrystusowej sta³y.

Z³ó¿my na mogi³y najwdziêczniejsze wieñce,
Bo zginê³y panny i dzielne m³odzieñce.
Wiêc zanieœmy wspólne te ¿a³obne pienie,
Daj im Jezu Drogi wieczne odpocznienie!

*****
(...) W drugi dzieñ œwi¹t Wielkanocnych pomagaliœmy chowaæ zamordo-

wanych. Zosta³ wykopany zbiorowy grób i wszystkich pomordowanych sk³a-
daliœmy do tej mogi³y - 34 albo 36 osób, przewa¿nie ludzi starszych i dzieci.
Wtenczas widzia³em w wiosce ma³e dzieci powbijane na sztachetach. Ten
straszny widok zmieni³ moje ¿ycie, ¿e nawet siebie nie lubia³em.

Dnia 3 lutego br., o godz. 20,30 dobrze uzbrojone w karabiny maszynowe,
granaty rêczne, kule zapalaj¹ce, rakiety, itp. bandy ukraiñskie w liczbie 500-
600 ludzi, czêœciowo w uniformach armii niemieckiej, znienacka napad³y na
bezbronn¹ polsk¹ wieœ Hanaczów (parafia Hanaczów, dekanat Wy¿niany).

W napadzie brali czynny udzia³ Ukraiñcy okolicznych wsi, trzon jednak ban-
dy tworzyli bojówkarze ukraiñscy z dalszych terenów. Akcja napadu rozpo-
czê³a siê od podpalenia wsi w kilku ró¿nych miejscach równoczeœnie; gdy
powsta³ pop³och i ludzie œpieszyli na ratunek, bojówkarze z karabinów maszy-
nowych wszczêli do nich ogieñ, nastêpnie puœcili siê ulicami wsi i mordowali,
kto siê pod rêkê nawin¹³; wpadali do poszczególnych domów i w sadystyczny,
bestialski sposób znêcali siê nad ofiarami, nie szczêdz¹c ani kobiet, ani dzieci,
ani nawet ob³o¿nie chorych. Spalono 65 domów mieszkalnych i 163 budynki
gospodarcze z ca³ym inwentarzem ¿ywym (79 sztuk) i martwym oraz pasz¹; za-
mordowano 55 osób, w tym 17 kobiet i 14 dzieci. Jestem w posiadaniu spisu po-

(Kazimierz
Bedryj)

*****
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mordowanych i sposobu znêcania siê nad nimi.
Przyczyna napadu: nienawistne nastawienie Ukraiñców do Polaków w

obecnej dobie.
Obecny stan parafii: czêœæ ludnoœci wsi Hanaczów przenios³a siê do Lwowa

do swoich krewnych i znajomych, pozosta³a zaœ okopa³a siê w trójk¹cie
koœcio³a, plebanii i szko³y, czuwaj¹c w dzieñ i w nocy. Je¿eli rych³o nie nast¹pi
odprê¿enie w formie zabezpieczenia bezbronnej ludnoœci przed rozwydrzeniem
ukraiñskich band, praca w parafii bêdzie niemo¿liwa. Nasi ojcowie dotychczas
trwaj¹ na placówce.

Ogo³oconej z mienia parafii przyszli z doraŸn¹ pomoc¹: oo. Franciszkanie ze
Lwowa, Krakowa, Jas³a, Czyszek, s¹siednie polskie parafie i Komitety.
Lwów, dnia ... lutego 1944 r. O. Kornel Czupryk (Prowincja³) [21, str. 232]

[Jan Antonów - dop. J.W.]

*****
Nastêpnego dnia nad ranem, 2 maja,

gdy jeszcze szarza³o, oddzia³ kpt. „Jan-
ka” by³ ju¿
przygotowany do drogi. Nie by³o ¿ad-
nych nowych alarmuj¹cych meldun-
ków, panowa³a cisza. Naraz z po³u-
dniowo - wschodniego, zamierzonego
kierunku marszu, rozleg³y siê okrzyki: -
„Halt! Halt!”. To ¿o³nierze ubezpie-
czenia natknêli siê na Niemców, znowu
okr¹¿aj¹cych Hanaczów.

Jak siê okaza³o potem, wieœ zosta³a
okr¹¿ona przez batalion czy te¿ dwie
kompanie SS, ¿andarmeriê i gestapo z
trzema czo³gami, dzia³kami i granat-
nikami. Podeszli oni ju¿ poprzedniego
dnia wieczorem od strony Zaciemne-
go, Œwirza i Hanaczówki, ale zatrzy-
mali siê oko³o 2 km od wsi. Szli pie-
chot¹, dzia³ka ci¹gnê³y konie, a czo³gi
czeka³y pod Stanimirzem - st¹d ich nie
zauwa¿ono wczeœniej.

Nie wiedz¹c jeszcze o tym, kpt.
„Janek” wys³a³ natychmiast zwiad pod
dowództwem kpr. Lipskiego „Pucha-
cza”. Ten 8-osobowy patrol natkn¹³ siê na Niemców, którzy odciêli go od
Hanaczowa. ¯o³nierze przeskoczyli wiêc rzeczkê o wysokich brzegach i zaczêli
uchodziæ w kierunku zachodnim przez podmok³¹ ³¹kê. Miejscami brnêli w wo-
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Ryc. 76. Józef Chruœciel, lat ok. 40,
z Hanaczowa, aresztowany we Lwo-

wie. Zgin¹³ zamêczony przez gestapo.
Reprodukcja z: A. i A. Wojtowicz.

.Kronika Ma³ej Ojczyzny



dzie po ³ydki. Gdy przebiegli oko³o 80
m, dostali siê pod ogieñ karabinu ma-
szynowego z czo³gu, który jednak wo-
bec zniszczenia mostów musia³ zanie-
chaæ poœcigu. Rozwiniêci w tyralierê
biegli dalej, teraz ju¿ przez pole orne
wznosz¹ce siê pod górê, znajduj¹c siê
ca³y czas pod ostrza³em. Ten bieg by³
ju¿ ponad si³y, ale przed nimi le¿a³ jakiœ
zbawczy zagajnik. Pieszo, przez pola,
dotarli do spalonych zabudowañ fol-
warku w Oparowie (oko³o 10 km na pó³-
nocny zachód od Hanaczowa), sk¹d
wys³ali ³¹cznika do Bi³ki Szlacheckiej.
Przys³anym z Bi³ki wozem zabrano u-
kryt¹ pod s³om¹ broñ, a ¿o³nierze po-
jedynczo poszli do Bitek.

Tymczasem Niemcy, okr¹¿aj¹c Hana-
czów, skierowali oko³o godziny 5-tej lub
6-tej na wieœ ogieñ artylerii i pozosta³ej
broni. Pierwsze pociski pad³y na koœ-
ció³ i klasztor. Nie by³o mowy o obronie;
trzeba by³o albo kryæ siê w bunkrach,
albo próbowaæ przerwaæ siê przez
pierœcieñ otaczaj¹cych wieœ Niemców.

Kpt. „Janek” podj¹³ decyzjê przebi-
cia siê z czêœci¹ ¿o³nierzy w kierunku po³udniowo - wschodnim. Wys³ane kolej-
ne patrole pod dowództwem sier¿. Miko³aja Kwaœniewskiego „Stroñcia” i plut.
Micha³a Zalipskiego „¯bika” donios³y bowiem, ¿e najs³abszy punkt w pier-
œcieniu niemieckim wydaje siê byæ po stronie po³udniowej i tam kpt. „Janek”
postanowi³ przebiæ siê do lasu. Od ostatnich zabudowañ do lasu by³o jednak
ponad 1000 m i ¿adnej os³ony. Reszta oddzia³u, pozostaj¹ca we wsi, mia³a wi¹-
zaæ ogniem nieprzyjaciela, a nastêpnie schroniæ siê w przygotowanych bun-
krach.

Tylko czêœæ grupy „Janka” przebi³a siê do lasu. Pod ogniem niemieckiego ka-
rabinu maszynowego pad³ sam kpt. „Janek” oraz dwaj ¿o³nierze: rkm-ista Jan
B³aszków z Krosienka i amunicyjny Micha³ Ho³owaty ze Œwirza. Jakie by³y inne
straty, relacje nie s¹ ze sob¹ zgodne. W lesie starli siê jeszcze dodatkowo z UPA.

Inna czêœæ oddzia³u pod dowództwem Fiodora próbowa³a bezskutecznie wy-
dostaæ siê w kierunku na wschód - do Zaciemnego. Gdy to okaza³o siê niemo¿-
liwe, ukryli siê w bunkrach.
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Ryc. 77. Jan Antonów, lat 34,
dowódca obrony Hanaczowa, zabity
przez Niemców podczas pacyfikacji
wioski. Reprodukcja z: J. Wêgierski.

,
str.  209.

Armia Krajowa na po³udniowych
i wschodnich przedpolach Lwowa



Trzecia grupa pod dowództwem ju¿ przesz³o 50-letniego by³ego oficera Kor-
pusu Dowbora - Muœnickiego, hanaczowianina, ppor. Jana Dyla „Mariana”,
próbowa³a przebiæ siê w kierunku po³udniowo-zachodnim. I ta akcja nie uda³a
siê. Czêœæ ludzi ostatecznie ukry³a siê, czêœæ zginê³a. Poleg³ te¿ ppor. Dyl.

Niemcy po wejœciu do wsi biegali po zgliszczach i ruinach. Wœciekali siê, ¿e
nie mog¹ natrafiæ na partyzantów. Podjechali czo³giem do centrum wsi i zaczêli
burzyæ stoj¹ce tu budynki. Rozprawiali siê te¿ z nielicznymi schwytanymi ko-
bietami i starcami, którzy nie ukryli siê. W improwizowanym szpitaliku le¿eli
ranni i chorzy na tyfus. Wszystkich spêdzono pod koœció³ i tam selekcjonowa-
no, oddzielaj¹c ¯ydów. Czêœæ schwytanych zastrzelono; tak zginêli w samym
koœciele ranny w nogê Miko³aj Wojtowicz, Karolina Nieckarz i Józef Skotnik,
a ko³o koœcio³a Kazimierz i Zofia £êgowi. Pe³ne straty nie s¹ znane, gdy¿ spo-
œród przyby³ych tu ochotników spoza Hanaczowa tak¿e niektórzy zginêli. Wiele
osób pobito. Wed³ug Alojzego Wojtowicza straty polskie wynios³y 16 zabitych
¿o³nierzy AK, w tym dwóch oficerów, oraz oko³o 30 osób spoœród osób cywil-
nych. Podobno straty w pocz¹tkowej walce ponieœli i Niemcy.

Chorej na tyfus sanitariuszce z Przemyœlan, Rozalii Ostrowskiej „Ró¿y”,
która sama ocala³a, uda³o siê jeszcze uratowaæ ¯ydówkê z oddzia³u partyzanc-
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Ryc. 78. Tablica poœwiêcona ofiarom napadów ukraiñskich nacjonalistów OUN-
UPA z Hanaczowa, Hanaczówki i Stanimierza. P³ytê wmurowano w koœciele w

Radzimowie (Dolny Œl¹sk). Zdjêcie nades³a³ p. Piotr Wójtowicz.



kiego, Fankê Bergwerk. „Ró¿a” potwierdzi³a, ¿e jest ona Polk¹.
Niemiecka akcja „oczyszczaj¹ca” trwa³a do po³udnia. Zniszczono i spa-

lono, co jeszcze ocala³o po napadach UPA. Czego nie uda³o siê ³atwo spaliæ,
polewano benzyn¹, zak³adano miny i wysadzano w powietrze. Tak zburzono
czêœæ plebanii. Koœció³, choæ podziurawiony pociskami, ocala³.

Czêœæ m³odych mê¿czyzn Niemcy zabrali ze sob¹ do Pohorylec i oddali tam w
rêce ¿andarmerii; osadzono ich potem we Lwowie, w wiêzieniu przy ul. £¹c-
kiego. Wœród aresztowanych ¿o³nierzy AK byli kpr. Tadeusz Szul „Wenus” (z
Krosienka) i Zygmunt Blumski „Hrehorcio”

. Razem z nimi trafi³ do wiêzienia m³ody partyzant ¿ydo-
wski, któremu podczas selekcji uda³o siê wmieszaæ miêdzy Polaków. Wszyscy
trzej, przes³uchiwani, podali jako w³asne nazwiska swych rówieœników z Ha-
naczowa, o których wiedzieli, ¿e zginêli. W drugiej po³owie czerwca wszyscy
trzej zostali zwolnieni.

Tymczasem w Hanaczowie, po wycofaniu siê Niemców, ci z obroñców wsi,
którzy pozostali ukryci, zgrupowali siê wokó³ p³on¹cej plebanii. Tam jeszcze
ostrzela³y ich nadlecia³o nad wieœ dwa samoloty niemieckie. Gdy wkrótce od
strony Stanimirza i Siedlisk zaczê³y pod wieœ podchodziæ grupy Ukraiñców,
zorganizowany naprêdce oddzia³ pod dowództwem „Darlinga" otworzy³ ogieñ
do zbli¿aj¹cych siê. Potem jednak Polacy razem z ocala³ymi partyzantami so-
wieckimi i ¿ydowskimi wycofali siê w kierunku Przemyœlan i Swirza. Hana-
czów przesta³ istnieæ.

[mia³ pseudonim „Korsarz” i by³ z
Pniatynia - dop. J.W.)

[17, str. 207]
*****

Drugi napad na Hanaczów mia³ miejsce w same œwiêta wielkanocne w 1944
roku, gdy na Lwów by³ sowiecki nalot lotniczy. Napad ten nie zaskoczy³ Po-
laków w Hanaczowie. Polacy odnieœli zwyciêstwo. Dusz¹ obrony by³ miejsco-
wy m³ody franciszkanin. Doniós³ on do Bi³ki po tym zwyciêstwie, ¿e pozosta³o
mu tylko 82 naboje. Wtedy to Ukraiñcy zastosowali inny œrodek likwidacji
polskiej placówki. Oskar¿yli przed Niemcami, ¿e w Hanaczowie jest pe³no pol-
skich partyzantów. W dniu 2 maja 1944 r. wjechali Niemcy. Otoczyli resztki
niedopalonej wsi armatami, rozbili lub rozproszyli obroñców, weszli do œrodka
i postrzelali kogo tylko napotkali. Niedobitkom uda³o siê zbiec.

Ludnoœæ Hanaczowa uda³o siê uratowaæ w znacznym procencie jeszcze po
pierwszym napadzie. Kiedy po pierwszym napadzie zaczêli wyje¿d¿aæ z Hana-
czowa ludzie starsi, kobiety i dzieci, Ukraiñcy obsadzili wszystkie drogi i ka¿-
dego mordowali. Wyjazd z Hanaczowa faktycznie sta³ siê niemo¿liwy. Roz-
bijali dzieci, k³uli bagnetami kobiety, strzelali mê¿czyzn. Dopiero Bi³ka Szla-
checka, wieœ podlwowska, zdo³a³a ocaliæ ludnoœæ Hanaczowa. Mianowicie
ch³opi bi³eccy jeŸdzili dwa razy do Hanaczowa, maj¹c do obrony szeœciu Niem-
ców z „Reiterieschwadron Galizien”, których uda³o siê pozyskaæ dla tej akcji.
Ludnoœæ Hanczowa osiedli³a siê w Bi³ce i Czyszkach. Ukraiñcy na widok Niem-
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ców nie strzelali i tym sposobem uda³o siê uratowaæ hanaczowian. Na miejscu
w Hanaczowie pozosta³a tylko obrona z franciszkaninem, któr¹ ostatecznie, jak
ju¿ wspomniano, rozbili póŸniej Niemcy pod pozorami niszczenia polskich par-
tyzantów. [16, str. 70]

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 137 osób
1. Bednarz Józef            10.04.1944, lat 17
2. Bednarz £ukasz 15.04.1944, lat 38
3. Bednarz Micha³ 10.04.1944, lat 30
4. Bohonos Micha³ 10.04.1944, lat 51, zak³uty bagnetem
5. Brzoza Jan 20.02.1944, lat 25
6. Burek Anna 03.02.1944, lat 35
7. Burek Józef 03.02.1944, lat 30
8. Burek Józef 03.02.1944, lat 4
9. Burek Karolina 03.02.1944, lat 52, zar¹bana siekier¹
10. Burek Magda 03.02.1944, lat 3
11. Burek Marcin 03.02.1944, lat 38
12. Burek Micha³ 03.02.1944, lat 40, zar¹bany siekier¹
13. Burek Miko³aj 03.02.1944, lat 53
14. Burek 03.02.1944, lat bd, d. Micha³a Burka
15. Burek Stanis³aw 03.02.1944, lat 7
16. Burek Stefania 03.02.1944, lat 11
17. Chañko Piotr 10.04.1944, lat bd
18. Chmielowska Zofia 10.04.1944, lat 60
19. Chmielowski Jan 10.04.1944, lat 65
20. D¹browski Benedykt 10.04.1944, lat 71
21. Dobosz Albin 15.08.1943, lat 31
22. Dyl Józef 13.04.1944, lat 35
23. Dyl Marcin 13.04.1944, lat 67
24. Dyl Maria 13.04.1944, lat 28
25. Dyl Miko³aj 13.04.1944, lat 16
26. D¿oga Katarzyna 03.02.1944, lat 31
27. D¿oga Rozalia 03.02.1944, lat 37
28. Figurska Katarzyna 03.02.1944, lat  8
29. Figurska Katarzyna 10.04.1944, lat 31, zamordowana toporem
30. Figurska 03.02.1944, lat bd
31. Figurska Rozalia 03.02.1944, lat 21
32. Figurska Stanis³awa 03.02.1944, lat 17
33. Figurska Zofia 03.02.1944, lat 47, zamordowana toporem
34. Figurski Alojzy 03.02.1944, lat bd
35. Figurski Antoni 03.02.1944, lat 36, zamordowany toporem
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36. Fronczak Miko³aj 10.04.1944, lat 34
37. Grzeœków Józef 03.02.1944, lat bd
38. Hajzakiw Józef 10.04.1944, lat bd
39. Ilków Józef 13.04.1944, lat 14
40. Ilków 10.04.1944, lat 67
41. Ilków Stanis³aw 13.04.1944, lat 43
42. Jaworski Jan 03.02.1944, lat 52
43. Kunicki Stanis³aw 10.04.1944, lat 60
44. Kwaœniewski Jan 15.10.1944, lat 35
45. Lipnicka Józefa 03.02.1944, lat 10, spalona ¿ywcem
46. Lipnicka Katarzyna 03.02.1944, lat 38, spalona ¿ywcem
47. Lipnicka Maria 03.02.1944, lat 20, spalona ¿ywcem
48. Lipnicka Zofia 03.02.1944, lat 14, spalona ¿ywcem
49. Lipnicki Kazimierz 03.02.1944, lat 4
50. Lipnicki Miko³aj 03.02.1944, lat 56
51. £aba Józef 03.02.1944, lat 22
52. £amasz Karolina 03.02.1944, lat 20, zamordowana siekier¹
53. £amasz Kazimierz 03.02.1944, lat 1
54. £êgowy Kazimierz 10.04.1944, lat 33
55. £êgowy Maria 10.04.1944, lat 27, zamordowana siekier¹
56. Michaliszyn Micha³ 10.04.1944, lat 51
57. Nieckarz Albin 03.02.1944, lat 28
58. Nieckarz Aniela 10.04.1944, lat 32
59. Nieckarz Antoni 03.02.1944, lat 28
60. Nieckarz Florian 03.02.1944, lat 57, zamordowany toporem
61. Nieckarz Jan 03.02.1944, lat 24
62. Nieckarz Karol 03.02.1944, lat 65
63. Nieckarz Katarzyna 03.02.1944, lat 61
64. Nieckarz Magdalena 03.02.1944, lat 46
65. Nieckarz Marcin 03.02.1944, lat 47, zamordowany toporem
66. Nieckarz Maria 03.02.1944, lat 54
67. Nieckarz Micha³ 13.04.1944, lat 17
68. Nieckarz Miko³aj 03.02.1944, lat 24
69. Nieckarz 03.02.1944, lat bd, d. Zofii Nieckarz
70. Nieckarz 03.02.1944, lat bd, d. Zofii Nieckarz
71. Nieckarz Paulina 03.02.1944, lat bd
72. Nieckarz Rozalia 03.02.1944, lat 24
73. Nieckarz Rozalia 03.02.1944, lat 70
74. Nieckarz Stanis³aw 03.02.1944, lat 17
75. Nieckarz Stanis³awa,03.02.1944, lat 12
76. Nieckarz Zofia 03.02.1944, lat 31
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77. Niemczycki 03.02.1944, lat 58
78. Olszyñska Genowefa,03.02.1944, lat 22
79. Partyka Maria 03.02.1944, lat 6, odciêto jej g³ówkê
80. Partyka Micha³ 03.02.1944, lat 60, uciêto mu palce
81. Partyka Miko³aj 03.02.1944, lat 1,5, rozpruto mu no¿em brzuszek
82. Piller Bronis³awa 03.02.1944, lat bd
83. Prusak Marcin 15.03.1944, lat 36
83. Rêbisz Antonina 03.02.1944, lat 44, zak³uta bagnetem
84. Rêbisz Grzegorz 03.02.1944, lat 71
85. Rêbisz Józef 03.02.1944, lat 34
86. Rêbisz Józefa 03.02.1944, lat 20, zak³uta bagnetem
87. Rêbisz Kazimierz 03.02.1944, lat 66, zamordowany toporem
88. Rêbisz Piotr 03.02.1944, lat 56, zak³uty bagnetem
89. Rêbisz W³adys³aw 03.02.1944, lat 16, zak³uty bagnetem
90. Sawicka El¿bieta 03.02.1944, lat 35, zak³uta bagnetem
91. Skotnik Józef 03.02.1944, lat 34
92. Skotnik Karolina 03.02.1944, lat 62
93. Skotnik Katarzyna 03.02.1944, lat 61, spalona ¿ywcem
94. Skotnik Kazimierz 13.04.1944, lat 35
95. Skotnik Marcin 03.02.1944, lat 63
96. Skotnik Michalina 03.02.1944, lat 65
97. S³abiniak Agnieszka, 10.04.1944, lat 7, d. Fr. S³abiniak
98. S³abiniak Franciszka, 10.04.1944, lat 35, zamordowana toporem
99. S³abiniak Katarzyna, 10.04.1944, lat  5, d. Fr. S³abiniak
100. S³abiniak 10.04.1944, lat  3, d. Fr. S³abiniak
101. Szczerba 02.05.1944, lat 75, zamordowany toporem
102. Œwierk Antoni 03.02.1944, lat 52, zamordowany toporem
103. Œwierk Franciszek 10.04.1944, lat 50
104. Œwierk Józef 03.02.1944, lat 32
105. Twardowski Jan 03.02.1944, lat bd
106. Twerd Jan 03.02.1944, lat 38, zak³uty bagnetem
107. Twerd Jan 03.02.1944, lat  4, zak³uty bagnetem
108. Tybiñska Anna 10.04.1944, lat 60, zamordowany toporem
109. Tybiñski Józef 10.04.1944,  lat 18, zamordowany toporem
110. Tymkowski Micha³, 10.04.1944, lat 32
111. Tymkowska Anna, 10.04.1944, lat bd
112. Urban Karol 03.02.1944, lat 65
113. Urban Katarzyna 03.02.1944, lat 61, zamordowana toporem
114. Urban Maria 03.02.1944, lat 56, zamordowana toporem
115. Urban Miko³aj 03.02.1944, lat 56
116. Urban Stefania 03.02.1944, lat 42
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117. Uryga Emilia 03.02.1944, lat 11, zak³uta bagnetem
118. Uryga Magdalena 03.02.1944, lat bd
119. Uryga Miko³aj 03.02.1944, lat 56
120. Uryga Rozalia 03.02.1944, lat 57, zak³uta bagnetem
121. Wêgrzyn Agnieszka, 10.04.1944, lat 72
122. Wêgrzyn Andrzej 10.04.1944, lat bd
123. Wêgrzyn Genowefa, 03.02.1944, lat 20
124. Wêgrzyn Kazimierz, 03.02.1944, lat 35
125. Wêgrzyn Klara 03.02.1944, lat 43, zamordowana toporem
126. Wêgrzyn Maria 10.04.1944, lat 51, zak³uta bagnetem
127. Wêgrzyn 10.04.1944, lat 75
128. Wêgrzyn Wanda 10.04.1944, lat 75
129. Wojtowicz Jan 05.04.1944, lat 30
130. Wojtowicz Józef 03.02.1944, lat bd
131. Wojtowicz Marcin 10.04.1944, lat 75
132. Wojtowicz Miko³aj, 02.05.1944, lat 18
133. Wojtowicz Rozalia, 10.05.1944, lat bd
134. Wojtowicz Zofia 10.04.1944, lat 36, zamordowana toporem
135. WoŸniak Józef 03.02.1944, lat 34, zamordowany toporem
136. WoŸniak Albina 03.02.1944, lat bd
137. Zió³ecka Karolina, 03.02.1944, lat bd

Wykaz ofiar napadów ukraiñskich sporz¹dzi³ Miko³aj Kwaœniewski
(by³y mieszkaniec Hanaczowa); uzupe³niono ze wspomnieñ Karola Wyspiañ-
ski, A. Kwaœniowskiego i F. Wêgrzyna. Kopiê wspomnieñ A. Kwaœnio-
wskiego i F. Wêgrzyna nades³ p. Piotr Wójtowicz. Listê ofiar uzupe³ni³ P. Woj-
towicz. Wspomnienia K. Bedryja, W. ¯ukrowskiego, K. Wiernej i M.. Cza-
pliñskiego - w zbiorach autora.

- wieœ liczy³a 105 zagród i 615 mieszkañców, w tym 418
Polaków, 160 Ukraiñców i 37 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 133,
a mieszkañców do 674. NKWD aresztowa³o 4 osoby.

c) ¿ród³a:

a) okolicznoœci napadów i terroru

11.3. Hanaczówka

Mój prapradziadek Stefan (lub Szczepan) Sokaluk o¿eni³ siê z Karolin¹
Maksymowicz, urodzon¹ w Kamionce Strumi³owej, zmar³¹ w 1927 r. w Soroc-
ku. Przez jakiœ czas mieszkali we Lwowie na ul. Isakowicza. Dziadek Stefan
mia³ sporo pieniêdzy, gdy¿ swego czasu by³ zarz¹dc¹ wszystkich dóbr hrabiego
Baworowskiego, od którego otrzymywa³ solidn¹ emeryturê w dolarach. Ju¿ po
œmierci ¿ony zosta³ namówiony przez jej siostrê, Mariê D¿ogê (z domu Maksy-
mowicz) do zbudowania domu w Hanaczówce, ko³o Hanaczowa, gdzie by³y
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przepiêkne tereny.
Ziemiê w Hanaczowce kupi³ bêd¹c ju¿ na emeryturze i przed sam¹ wojn¹

zbudowa³ tam na stoku murowany du¿y dom (na 2 rodziny) z kolumnami i po-
destem, gdzie znajdowa³ siê tak¿e sad oraz ogród. Mia³ to byæ dom letniskowy.
Prapradziadek przeprowadzi³ siê tam dopiero po jakimœ czasie.

Dom budowali ukraiñscy majstro-
wie - s¹siedzi, którym nie szczêdzi³
pieniêdzy za ich pracê. Po wybuchu
II wojny œwiatowej przyby³a do
niego córka, Maria Komorowska
(zd. Sokaluk) z mê¿em i z dzieæmi,
która mieszka³a z rodzin¹ swojego
mê¿a w M³awie. W Hanaczówce wo-
³ali na nich „Pany z wysoczyny”,
czyli pañstwo ze stoku górskiego (ze
wzglêdu na po³o¿enie domu).

9 kwietnia 1944 r. przybieg³ do ich
domu oko³o 12-letni syn Ukraiñca o
polskim nazwisku D¹browski (który
bardzo lubi³ dziadka Sokaluka)
i krzycz¹c g³oœno próbowa³ ich os-
trzec: - „Panie, id¹ was mordo-
waæ!”. Prapradziadek Stefan nie
chcia³ uwierzyæ w to, ¿eby s¹siedzi, z
którymi dobrze ¿y³, którzy wybu-
dowali mu dom, a on p³aci³ im za to
bardzo dobre pensje, mogliby posu-
n¹æ siê do takich czynów... Pozosta³
w domu. Jego córka z mê¿em Janem
i dzieæmi nie chcieli ryzykowaæ
i schronili siê w pobliskim koœciele
(w Hanaczowie), a Stefan Sokaluk
pozosta³ w domu.

Na drugi dzieñ Jan Komorowski
(jego ziêæ) wraz córk¹ Stef¹ (moj¹ babci¹), poszli do Hanaczówki, aby spraw-
dziæ, co dzieje siê z dziadkiem i ewentualnie, ¿eby zabraæ go do koœcio³a, gdzie
ukry³a siê wiêkszoœæ Polaków z obu wiosek.

Niestety, obraz, jaki zastali, by³ makabryczny... Stefan Sokaluk le¿a³ na pod-
wórku - pomiêdzy rogiem domu a schowkiem, który by³ przygotowany do schro-
nienia siê w razie napadu Ukraiñców. Mia³ rozerwany no¿em ¿o³¹dek i wbi-
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z siostr¹ Karolin¹. Zdjêcie nades³a³a

p. Katarzyna Sobiecka-Tomporowska.



ty w skroñ nó¿... Prawdopodobnie nie zd¹¿y³ dobiec do tego schowka.
Po chwili przybieg³ jakiœ ch³opiec, aby ostrzec Jana i jego córkê, ¿e zbli¿aj¹

siê Ukraiñcy i bêd¹ chcieli tak¿e ich zamordowaæ, wiêc Komorowscy z po-
wrotem uciekli do Hanaczowa, nie zd¹¿ywszy pochowaæ Stefana Sokaluka. Ale
dziadek mia³ dozorcê domu, który zabra³ jego cia³o i po kryjomu pochowa³ w
rogu cmentarza w Hanaczowie. Jednak zosta³ za to ukarany - banderowcy za-
bili dozorcê, wbijaj¹c w niego nó¿ z kartk¹ „Za to, ¿eœ dobrze panów pilno-
wa³”. Zosta³ zamordowany za to, ¿e s³u¿y³ Polakom...

Trudno mi powiedzieæ dok³adnie z czyjej rêki. Z relacji mojej cioci wynika, i¿
w tamtym czasie zbierali siê Ukraiñcy z ró¿nych wiosek i mordowali Polaków...
Tak wiêc mój prapradziadek by³ jedn¹ z ich ofiar. Mia³ ok.. 70 lat.

W porozumieniu z polskim inspektorem ze Z³oczowa zosta³am przeniesiona z
Chlebowic Œwirskich do Hanaczówki, do szko³y z polskim jêzykiem nauczania.
W tej wsi przewa¿a³a ludnoœæ polska. Uczy³am tam od po³owy wrzeœnia 1941
do lutego 1944 r.

Jesieni¹ 1943 r. rozpoczê³y siê terrorystyczne akcje ukraiñskie. W lesie nale-
¿¹cym do leœniczówki zosta³ zastrzelony by³y kierownik szko³y, Stanis³aw Weiss.
Osieroci³ ¿onê i synka. Zosta³ pochowany w nastroju patriotycznym w Hana-

(Katarzyna
Sobiecka-Tomporowska)

*****
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czowie, polskiej wsi, przez oo. Franciszkanów, przy udziale nauczycieli i lud-
noœci polskiej. ¯ona pana Weissa, z pochodzenia Rusinka, otrzymywa³a od U-
kraiñców listy z pogró¿kami i naciskami, i¿ ma wróciæ do spo³ecznoœci u-
kraiñskiej i wychowaæ syna na Ukraiñca.

Mieszka³am w szkole stoj¹cej na skraju wsi. Czêsto w nocy budzi³y mnie ze
snu strza³y i œpiewy „Smert` Lacham”. Przenios³am siê do gospodarza, Kazi-
mierza Niekrasza. By³o mi raŸniej wœród swoich ludzi. 2 lutego 1944 r. wie-
czorem, kiedy wraca³am z Hanaczowa, zauwa¿y³am mijaj¹cych mnie mê¿-
czyzn, nios¹cych w rêkach bañki w jakich kupuje siê na wsi naftê. W domu, kie-
dy ju¿ przygotowywa³am siê do snu, zapuka³ gospodarz i poprosi³ abym wysz³a
przed dom. Dooko³a Hanaczowa wybucha³y po¿ary, zapalano strza³ami stogi
i stodo³y. W krótkim czasie ca³a wieœ zaczê³a siê paliæ. Wzniós³ siê straszny
krzyk, wycie psów i zrobi³o siê jasno od ³uny. Trzeba by³o uciekaæ. Gospodarz
zaprasza³ do ziemianki pod kartofliskiem w polu. Postanowi³am skryæ siê u ko-
le¿anki Weissowej, która mieszka³a niedaleko, na parterze nowego domu. Piê-
tro i strych by³y niewykoñczone. Tam skry³yœmy siê z siostr¹ i moj¹ 6-letni¹
córeczk¹. Z wysoka, przez szpary w deskach, patrzy³yœmy i s³ucha³yœmy lamen-
tów, ryku byd³a i wreszcie zorientowa³yœmy siê, ¿e trwa jakaœ walka. To par-
tyzantka AK i ¿ydowska przyby³y z lasu na obronê wsi. Oko³o drugiej czy trze-
ciej nad ranem trochê ucich³o.

Rano, 3 lutego, postanowi³am pójœæ do Hanaczowa. Na ³¹ce, przez któr¹ trze-
ba by³o przejœæ, le¿a³y cia³a przewa¿nie starszych mê¿czyzn, by³y te¿ kobiety
i ma³e dzieci. Kiedy przechodzi³am przez podwórko ocala³ego domu w centrum
wsi, gospodarz tej chaty zaprosi³ mnie do wnêtrza. W izbie le¿a³o czworo ran-
nych. Kobieta z pociêtymi rêkoma, dwie m³ode dziewczyny sk³ute, po³o¿one jed-
na na drugiej i ma³y ch³opiec z rozciêtym brzuszkiem, sin¹ g³ow¹ i wysadzo-
nym okiem. Opatrzy³am ich jak mog³am banda¿ami z pociêtego przeœcierad³a.
Czeka³a na nich furmanka, która mia³a zawieŸæ ich do szpitala w Przemy-
œlanach. Dziecko w drodze do szpitala zmar³o.

Œrodkowa czêœæ wsi z koœcio³em i klasztorem ocala³a. Ludnoœæ schroni³a siê
do koœcio³a i klasztoru. oo. Franciszkanie walczyli wespó³ z partyzantk¹. Naj-
bardziej poszkodowani zbierali, co im pozosta³o, z pomoc¹ s¹siadów ³adowali
na wozy i uciekali do Lwowa. My z kol. Janin¹ Jansonówn¹ postanowi³yœmy te¿
wyjechaæ. Wróci³am do domu i namawia³am siostrê, aby razem ze mn¹ i có-
reczk¹ jecha³a do Lwowa. Siostra postanowi³a jeszcze zostaæ, i prosi³a abym
zabra³a j¹ póŸniej, kiedy bêdzie mo¿na póŸniej zabraæ rzeczy i ¿ywnoœæ. Z ciê¿-
kim sercem wyjecha³am z córk¹ i kole¿ank¹ ze stacji kolejowej Kurowice, w
odleg³oœci 10 km od Hanaczówki. Zabrali nas polscy kolejarze bez biletów i wy-
sadzili przed Lwowem (ze wzglêdu na bezpieczeñstwo przed ³apankami nie-
mieckimi). (Zofia Bakota)

*****
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Pierwszy napad na Hana-
czów omin¹³ nasz¹ wioskê -
Hanaczówkê - w której by³y
rodziny ukraiñskie (30 nume-
rów) i mieszane. Obie wioski
oddzielone by³y symbolicznie,
bo za pomoc¹ krzy¿a stoj¹ce-
go przy drodze.

O drugim napadzie wiedzia³o
doœæ du¿o osób z Hanaczówki,
bo powiadomi³y o tym kobiety,
¿ony Polaków, pochodz¹ce z
Siedlisk. Jedn¹ z nich by³a Pe-
lagia, ¿ona mojego s¹siada,
Kazimierza Nieckarza.(...)

Pierwszy ogieñ b³ysn¹³ w
Hanaczówce w zabudowaniach
mojego stryja, Józefa Wyspiañ-
skiego, a póŸniej w Hanaczo-
wie. Zaraz potem us³ysza³em
strza³ w sadzie mojego ojca
i powiedzia³em do Kazika
Nieckarza, ¿e pewnie kogoœ w
moim domu rodzinnym zamor-
dowano. Pomyœla³em, ¿e ojciec
lub matka wypêdza³a ze stajni
krowy i zosta³a zastrzelona. (...)

Dopiero rano wróci³em do
Hanaczówki i poszed³em
wprost do domu moich rodziców. Rzeczywiœcie, w sadzie le¿a³ zabity ojciec,
Miko³aj Wyspiañski i jego brat Wojciech. W mieszkaniu, na ³ó¿ku, le¿a³a ranna
matka, Pelagia Wyspiañska; postrzelone mia³a gard³o i nie mog³a du¿o mówiæ.
Oprócz nich zostali zastrzeleni lub zar¹bani inni mieszkañcy: Leon Figurski,
Katarzyna £azowska, Anna Jankowska, Jan Nieckarz, Micha³ Niebylski,
Antoni Piwowar, Miko³aj Chybi³a, Józef Szczerbaty, Maria Szczerbata, Antoni
Bobko, Kazimierz Sawicki, Kazimierz Szczerba i Grzegorz Giereszowski. (...)

Ze zbrodni¹ w naszej wiosce mia³o zwi¹zek kilku miejscowych Ukraiñców.
Byli nimi: Jakubeczko Mychaj³o - ten rzuci³ ma³oletniego ch³opca do ognia,
a siekier¹ zar¹ba³ Annê Nieckarz. S³awko Huzar na drugi dzieñ po napadzie
zamordowa³ siekier¹ Jana Nieckarza. Iwan Charkawyj - dobija³ mojego ojca,
a mo¿e i postrzeli³ moj¹ matkê. Polskie zabudowania w Hanaczówce wskazy-
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wa³a Anna Ko³os, zaœ g³ównym bandziorem w tej wiosce by³ Stefan Bo³aj, a nie
mniejsz¹ rolê spe³nia³ Petro Ko³os oraz Myko³a Rudak.

Po przejœciu frontu, gdy mê¿czyŸni zostali zabrani do wojska, banderowcy
wychodzili w nocy ze swych kryjówek i uprowadzali bezbronne kobiety. Tak¹
kaŸni¹ sta³ siê Stanimierz, gdzie zginê³y m.in.: Anna Nieckarz, Antonina Piwo-
war, Katarzyna Blicharska i brat mojej ¿ony,Micha³ Niebylski, 18-letni ch³o-
pak. Przez kilka dni bandyci znêcali siê nad porwanymi. Ofiarom ukraiñscy
kaci wyrywali jêzyki, ¿y³y z r¹k oraz pchali druty do uszu, nosa, gard³a i oczu.
G³ównym hersztem tej bandy by³ Ukrainiec o nazwisku D¿egin. Z opowiadañ
tamtejszych starszych ludzi wiem, ¿e z domu, w którym odbywa³y siê te nie-
ludzkie morderstwa, s³ychaæ by³o straszliwe jêki. Przechodz¹cy obok tej kaŸni
ludzie musieli zatykaæ sobie uszy.

W po³owie paŸdziernika 1943 r. ofiar¹ UPA pad³ by³y nauczyciel z Hana-
czówki, mgr Stanis³aw Weiss, zatrudniony w tym czasie jako brakarz w lesie.
Podczas wydawania drzewa podesz³o do niego kilku Ukraiñców. Odczytali mu
wyrok w imieniu „Samostijnej Ukrainy” i zabili strza³em z pistoletu w ty³ g³owy.
Œwiadkiem tego zdarzenia by³ jeden z Polaków ukryty za drzewem.

(Karol Wyspiañski)
*****

*****

[17, str. 183]

1. Blicharska Katarzyna 15.10.1944, lat bd, porwana do Stanimierza
2. Bobko Antoni 10.04.1944, lat bd
3. Chybi³a Miko³aj 10.04.1944, lat bd
4. Figurski Leon 10.04.1944, lat bd
5. Giereszowski Grzegorz  10.04.1944, lat bd
6. Jankowska Anna 10.04.1944, lat bd
7. £azowska Katarzyna 10.04.1944, lat bd
8. Niebylska Anna 10.04.1944, lat bd

Kole¿ank¹ Mamy by³a p. Weiss, ¿ona leœniczego w Hanaczówce, równie¿
nauczycielka w tej szkole. Mama by³a bardzo wdziêczna p. Weissowej za prze-
chowywanie nas w jej domu, mimo gróŸb ze strony nacjonalistów ukraiñskich, a
mo¿e nawet uchroni³a nas od zamordowania. Musia³yœmy uciekaæ z budynku
szkolnego, bo co jakiœ czas by³ ostrzeliwany przez nieznanych sprawców.

Po pierwszym napadzie na Hanaczów, w lutym 1944 r., moja Matka opa-
trywa³a pokaleczonych mieszkañców wioski, le¿¹cych w domach, na podwór-
kach, w sadach i na polach. Poniewa¿ brakowa³o œrodków opatrunkowych,
u¿ywa³a tego, co mia³a pod rêk¹. Widok by³ makabryczny. Mimo, ¿e by³am
ma³ym dzieckiem, to co ogl¹da³am, tych strasznie pomordowanych ludzi, widok
ten pamiêtam do dziœ. Do chwili obecnej czujê jak¹œ grozê zwi¹zan¹ z piêkn¹
ksiê¿ycow¹ noc¹ z pe³ni¹ i blaskiem bia³ego œniegu. (Bogumi³a Gotowt)

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 23 osoby
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9. Niebylski Micha³ 15.10.1944, lat 18, porwany do Stanimierza
10. Nieckarz Anna 15.10.1944, lat bd, porwana do Stanimierza
11. Nieckarz Jan 10.04.1944, lat bd
12. N.N. 10.04.1944, lat bd, Ukrainiec, dozorca u S. Sokaluka
13. Piwowar Antoni 10.04.1944, lat bd
14. Piwowar Antonina 15.10.1944, lat 22, porwana do Stanimierza
15. Sawicki Kazimierz 10.04.1944, lat bd
16. Sokaluk Stefan 10.04.1944, lat ok. 70
17. Szczerba Kazimierz 10.04.1944, lat 42
18. Szczerbata Maria 10.04.1944, lat bd
19. Szczerbaty Józef 10.04.1944, lat bd
20. Weiss Stanis³aw 10.10.1943, lat ok. 35
21. Wyspiañska Pelagia 10.04.1944, lat ok. 40
22. Wyspiañski Miko³aj 10.04.1944, lat 57
23. Wyspiañski Wojciech 10.04.1944, lat 67

Wspomnienia K. Wyspiañskiego i wspomnienia rodzinne K. So-
bieckiej-Tomporowskiej - w zbiorach autora; wspomnienia Zofii Bakoty [32,
str. 18)

- wieœ liczy³a 443 zagrody i 2483 mieszkañców, w tym 1484
Ukraiñców, 945 Polaków i 54 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 483,
a mieszkañców do 2504 osób.

[

[16, str. 72]
*****

c) Ÿród³a:

a) okolicznoœci napadów i terroru

11.4. £ahodów

W miesi¹cu marcu Ukraiñcy napadli na polskie domy w wiosce £ahodów.

W £ahodowie, na terenie parafii Pohorylce, dokonano napadu w 1943 roku
na rodzinê dra W³odzimierza Lenkiewicza, dawniejszego dyrektora gimnazjum
w Tarnopolu, który tutaj naby³ ziemski maj¹tek. Jednak doktor obroni³ siê w
czasie napadu. Miejscowi Ukraiñcy wp³ywali te¿ na banderowców by zanie-
chali go napadaæ, bo by³ to „dobry cz³owiek”.

Najtragiczniejszy przyk³ad bestialskiego mordu dotar³ do nas z £ahodowa,

Informacja Delegatury Rz¹du -ANN, DR, sygn. 202/III/121, k. 255]
*****

(W³adys³aw ¯ukrowski)
*****

(...) W czasie jazdy, pomiêdzy £ahodowem a Krosienkiem, Ukraiñcy za-
trzymali poci¹g, spuszczaj¹c powietrze z hamulców. Gdy wyjrza³em przez ok-
no, widzia³em Ukraiñców w mundurach SS wyrzucaj¹cych z wagonu na pole
skrzynki z amunicj¹. Wiadomo, im by³o ³atwiej transportowaæ jak nam, bo prze-
cie¿ byli niemieckimi sprzymierzeñcami.
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gdzie siê urodzi³am i tam wychowa³am. 24.02.1944 r. nacjonaliœci ukraiñscy
przygotowali zasadzkê na Piotra Œnie¿yka. Na drodze do stacji kolejowej
urz¹dzili konne polowanie. Schwytano go i postrzelono, a z dodatkowymi ra-
nami k³utymi wleczono go koñmi przez ca³y £ahodów. Zmaltretowanego za-
wleczono do lasu i porzucono. Dopiero po kilku dniach rodzina odnalaz³a zw³o-
ki.

Pozostali cz³onkowie tej rodziny ocaleli w tym czasie dziêki Ukraiñcowi,
Aleksandrowi £abie. Rodzina Piotra zaraz wyjecha³a w nowos¹deckie. Ale-
ksander uprawia³ ich ziemiê, licz¹c na ich powrót i dla zapewnienia im utrzy-
mania. Oœmieli³ siê mówiæ o tym s¹siadom. Gdy bandyci dowiedzieli siê o tym,
latem 1944 r. wymordowali ca³a rodzinê: 60-letni¹ babciê, Aleksandra i jego
¿onê - Polkê, bêd¹c¹ w ci¹¿y, piêcioletniego syna i piêtnastoletni¹ córkê.
Dziewczynkê przywi¹zano ¿ywcem do drzewa, g³ow¹ w dó³. I w ten sposób to
dziecko skona³o.

Ta zbrodnia rozpoczê³a d³uga listê. Podajê nazwiska, które pamiêtam, osób
wymordowanych przez Ukraiñców, ale zaznaczam, ¿e jest to lista niepe³na: Jan
Œnie¿ek, Maria Florko, ¿ona Józefa - mego stryja, Ptaszek - ojciec i jego dwie
córki, Maria Kunicka, Micha³ Kunicki, Micha³ Florko, Nowogrodzka Kata-
rzyna.

W przysió³ku Dobra, nale¿¹cym do £ahodowa Ukraiñcy zamordowali w
marcu 1944 r. Rodzinê Nowogrodzkich: matkê i czworo dzieci. Razem z nimi
dwóch m³odych mê¿czyzn.

W Wielki Pi¹tek Ukraiñcy spalili dom moich rodziców w £ahodowie. W po-
¿arze przepad³a ogromna liczba zdjêæ, dokumentów i pami¹tek rodzinnych. W
tym czasie spalono prawie wszystkie zabudowania Polaków. Oszczêdzano tylko
te, które sta³y w szeregu domów i ogieñ móg³by siê przenieœæ na ukraiñskie
obejœcia. Nas spalono jako jednych z ostatnich. Matka moja, widz¹c co siê dzie-
je, uciek³a. To, ¿e nikt w naszej rodzinie wtedy nie zgin¹³, zawdziêczamy u-
kraiñskim s¹siadom, Gacom. Oni uprzedzili mego ojca, by tego dnia nie wra-
ca³ do domu. Mojego kilkuletniego brata Tadeusza Gacowie ukryli w beczce i w
ten sposób dziecko prze¿y³o.

Kwiecieñ 1944 r. (Wielki Tydzieñ). Banderowcy ograbili i spalili polskie za-
grody. Liczba zamordowanych oceniana jest na 30 osób. Faktem jest, ¿e czêœæ
ludnoœci ostrze¿ona o zagro¿eniu opuœci³a swe domy przed napadem.

19/20 czerwca 1944 r. banderowcy zamordowali 7 osób spoœród tych, co
powrócili do swych zagród.

(Anna Szul)
*****

[31, str. 23]

1. Florko Maria 09.04.1944, lat 45, ¿. Józefa
2. Florko Micha³ 09.04.1944, lat 16

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 22 osoby, w tym dwie bezimienne
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3. Kunicka Maria 09.04.1944, lat ok. 45
4. Kunicki Micha³ 09.04.1944, lat ok. 20
5. £aba Aleksander 15.07.1944, lat bd, Ukrainiec

7. £aba 15.07.1944, lat 2, Ukrainiec, s. A. £aby
8. £aba 15.07.1944, lat 15, Ukrainka, c. A. £aby
9. £aba 15.07.1944, lat 60, Ukrainka, m. Aleksandra £aby
10. N.N. 09.04.1944, lat bd
11. N.N. 09.04.1944, lat bd
11. Nowogrodzka Katarzyna 09.04.1944, lat 21
12. Nowogrodzka 09.04.1944, lat bd
13. Nowogrodzka(i) 09.04.1944, lat bd, d. Nowogrodzkiej
14. Nowogrodzka(i) 09.04.1944, lat bd, d. Nowogrodzkiej
15. Nowogrodzka(i) 09.04.1944, lat bd, d. Nowogrodzkiej
16. Nowogrodzka(i) 09.04.1944, lat bd, d. Nowogrodzkiej
17. Ptaszek 09.04.1944, lat bd
18. Ptaszek 09.04.1944, lat bd, c. Ptaszek
19. Ptaszek 09.04.1944, lat bd, c. Ptaszek
20. Roœ Maria 17.04.1944, lat 17
21. Œnie¿ek Jan 09.04.1944, lat ok. 50
22. Œnie¿ek Piotr 24.02.1944, lat bd

Wspomnienia W. ¯ukrowskiego i A. Szul - w zbiorach autora.

- wieœ liczy³a 142 zagrody i 747 mieszkañców, w tym 678
Ukraiñców, 44 Polaków, 24 ¯ydów i 1 innej narodowoœci. W r. 1931 liczba
zagród wzros³a do 170, a mieszkañców do 878 osób.

- brak danych.

- wieœ liczy³a 183 zagrody i 1004 mieszkañców, w tym
625 Ukraiñców, 338 Polaków, 40 ¯ydów i 4 innej narodowoœci. W roku 1931
liczba zagród wzros³a do 203, a mieszkañców do 1060 osób.

6. £aba 15.07.1944, lat bd, Ukrainka, ¿. A. £aby, w ci¹¿y

c) Ÿród³a:

a) okolicznoœci napadów i terroru

a) okolicznoœci napadów i terroru

11.5. Podhajczyki

11.6. Stanimierz

Po przejœciu frontu, gdy mê¿czyŸni zostali zabrani do wojska, banderowcy
wychodzili w nocy ze swoich kryjówek, uprowadzali bezbronne kobiety z
wioski i s¹siednich i mordowali w Stanimierzu. Porwanym ofiarom kaci wyry-
wali jêzyki, ¿y³y z r¹k, wk³adali druty do oczu, nosa i gard³a... Jak by³em po
wojnie w tej wiosce, to znajomy Ukrainiec pokazywa³ mi dom, w piwnicy któ-
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rego bandyci mêczyli swoje ofiary. (Karol Wyspiañski)

1. Dobosz Stanis³aw 1944, lat bd
2. Duliba 09.1944, lat 30
3. Duliba 09.1944, lat 35
4. Magryl Maria, 15.05.1945, lat 19, jej cia³o rozerwano koñmi
5. Nieckarz Anna, 15.05.1945, lat 22
6. Nieckarz Jan, 08.1944, lat 60
7. NiedŸwiedŸ 09.1944, lat 58
8. NiedŸwiedŸ 09.1944, lat 55, ¿. NiedŸwiedzia
9. NiedŸwiedŸ 09.1944, lat 18, c. NiedŸwiedzia
10. NiedŸwiedŸ 09.1944, lat 27, c. NiedŸwiedzia
11. Rzadki Józef 09.1944, lat 48
12. Œnie¿yk Stanis³aw 09.1944, lat 36
13. Œwierk Aniela 05.1945, lat 29
14. Ziembicki Tomasz 10.1944, lat 58

K. Wyspiañski [23, str. 36]

- wieœ liczy³a 79 zagród i 401 mieszkañców, w tym 278
Niemców, 59 Ukraiñców, 45 ¯ydów i 19 Polaków. W r. 1931 liczba zagród
wzros³a do 101 a liczba mieszkañców do 484 osób. W r. 1940 wielu Niemców
opuœci³o wioskê i wyjecha³o do Niemiec.

- brak danych.

- we wczeœniejszych spisach ludnoœci Zaciemne ³¹czono z
£ahodowem, dlatego gromada nie wystêpuje samodzielnie i brakuje danych
o ludnoœci.

- brak danych.

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 14 osób

c) Ÿród³a:

a) okolicznoœci napadów i terroru

a) okolicznoœci napadów i terroru

11.7. Unterwalden

11.8. Zaciemne
.
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12. Okolicznoœci napadów i terroru OUN-UPA w gminie Œwirz

12.1. Œwirz

Meldunek powiatowej bojówki OUN i grupy UPA „Or³y” z dnia 12 maja
1944 r.: [Zadêbina, przysió³ek
Œwirza - dop. J.W.] [przysió³ek Œwirza - dop.
J.W.], [7, str. 284]

*****

- miasteczko liczy³o 405 budynków mieszkalnych i zagród oraz
2293 mieszkañców, w tym 1894 Polaków, 215 Ukraiñców i 184 ¯ydów. W r.
1931 liczba budynków i zagród wzros³a do 483, a mieszkañców do 2580 osób.
W latach 1939-1944 NKWD aresztowa³o 20 osób.

a) okolicznoœci napadów i terroru

Dnia 30 kwietnia 1944 r. w wiosce Zarêbina
zabito 27 Polaków i Halina 80.

Jak tylko powsta³a policja ukraiñska, to m.in. aresztowa³a Dominika Za-
zulaka, cz³onka Zarz¹du Zwi¹zku Strzeleckiego w Œwirzu. Trzymali go w miej-
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scowym areszcie prawie dwa tygodnie i codziennie bili, by siê przyzna³ do miej-
sca ukrycia karabinów. Na pewno chcieli broñ zabraæ dla siebie.

Jak sytuacja siê uspokoi³a, by³o to mo¿e w sierpniu 1943 r., wybraliœmy siê z
bratem Adamem rowerami do rodziców po prowiant. Wymieniliœmy za sól i naf-
tê, zbo¿e i mas³o. Ze Lwowa do Swirza by³o oko³o 50 km. JeŸdziliœmy po tê
¿ywnoœæ raz w tygodniu, albo co dwa tygodnie. Ostatnim razem po za³atwieniu
wszystkiego zbieraliœmy siê do odjazdu. Matka powiedzia³a, ¿e jak poczekamy
ze dwa dni, to nam zrobi mas³o, bo jeszcze brakuje jej œmietany do maselniczki.
Zostaliœmy.

Na drugi dzieñ, po po³udniu, napad³o na nasz dom trzech bandytów. Starszy
mia³ jakieœ 25 lat, a dwaj m³odsi po 15.Weszli do mieszkania, jeden z rewolwe-
rem sta³, a drugi szuka³ w skrzyni i po ³ó¿kach. Najstarszy przed domem sta³ na
warcie. Nic w mieszkaniu wartoœciowego nie by³o, pieniêdzy te¿ nie by³o. Za-
brali tylko bratu i mnie rowery. (...)

Wraca³em póŸno przez park £yczakowski i prowadzi³em rower. Nagle ktoœ
reflektorem zaœwieci³ mi w oczy i mówi: - Papiery. To by³ policjant z tryzubem
na czapce. Da³em mu jakiœ dokument, a póŸniej drugi, gdzie by³o podane moje
wyznanie. Policjant uderzy³ mnie w twarz i kolb¹ karabinu w bok. Upad³em
i zacz¹³em krzyczeæ. Przybiegli inni policjanci. Za chwilê przybiegli niemieccy
¿andarmi i wybawili z opresji. Prawdopodobnie by³bym zastrzelony. (...)

Dalej chodzi³em szukaj¹c rowerów. W Romanowie spotka³em znajomego,
który ko³o nas mia³ ³¹kê. Bardzo grzeczny cz³owiek. Przychodzi³ do nas po wodê
i zawsze z ojcem porozmawia³. On mówi³ po rusku, a ojciec po polsku i jeden
drugiego rozumia³. Nazywa³ siê Sztyga. Rozmawialiœmy d³u¿sz¹ chwilê. Do nas
podesz³o dwóch wyrostków po 16 lat z karabinami wiêkszymi od nich i jeden z
nich powiedzia³ (po ukraiñsku):

- Rêce do góry!
Podnieœliœmy rêce do góry, a oni za prowadzili nas na policjê. Po drodze

zabrali jeszcze jednego m³odego. Przyszliœmy, gdzie legitymowali nas. Ponie-
wa¿ Sztyga by³ miejscowy, m³ody Rusin kaza³ im iœæ, a ze mn¹ chcia³ porozma-
wiaæ. Pad³ na mnie strach.

Zapytali mnie, czego szukam, a ja opowiedzia³em o rowerach. Wtedy taki
czarny, 20-letni, z gum¹ podwójnie skrêcona zacz¹³ mnie biæ po plecach i po
g³owie. Bi³,a¿ zapiera³o mi dech.PóŸniej kaza³ mi siê po³o¿yæ na pod³ogê i zdj¹æ
sanda³y. Bi³ mnie po piêtach. Trwa³o to jakieœ pó³ godziny. Przyszed³ starszy,
oko³o 30-letni, i zapyta³, czy ktoœ mnie bi³. Nie wiedzia³em, co powiedzieæ i przy-
zna³em, ¿e jeden z nich mnie parê razy uderzy³. Zamknêli nas razem w kurniku
i on nadal mnie bi³ przez oko³o 20 min. Gdy wyszed³ to zamkn¹³ drzwi na klucz.
Okno by³o zakratowane. Siedzia³em w tym kurniku, a raczej sta³em, bo by³

(Ignacy Za-
zulak)

*****
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niski sufit. Podeszli mali ch³opcy, i pokazuj¹c palcem, i jeden powiedzia³ po
rusku: - Popatrz, bandyta”.

Powiedzia³em do nich, ¿eby poszli do Sztygi i poprosili go, aby przyszed³,
dostan¹ za to portmonetkê (wiêcej przy sobie nie mia³em). Po pó³ godziny przy-
szli ze Sztyg¹, dostali portmonetkê, a ja zosta³em z nim i zacz¹³em prosiæ go, aby
zawiadomi³ moich rodziców. On na to odpowiedzia³, ¿ebym siê nie ba³, ¿e rano
mnie wypuszcz¹. Porozmawialiœmy jeszcze trochê i on sobie poszed³.

Za chwilê przechodzi³y trzy kobiety. Zapyta³em ich, czy znaj¹ mojego stryja,
który naprawia z³amane rêce i nogi. Odpowiedzia³y twierdz¹co i pocieszy³y,
¿ebym siê nie ba³, ¿e rano mnie wypuszcz¹. To mnie uspokoi³o. Siedzia³em w
s³omie do rana, nawet zasn¹³em. Rano, skoro œwit, mê¿czyzna otworzy³ drzwi
i zaprowadzi³ mnie do mieszkania. Za sto³em siedzia³ cz³owiek oko³o czter-
dziestki. Na stole sta³ ka³amarz, pióro i zeszyt. Zapyta³ mnie raz jeszcze, co ja
szuka³em we wsi. Opowiedzia³em o naszych rowerach. Wszystko zapisa³, tak¿e
to, ¿e jedno ko³o by³o czarne, a tylne be¿owe, ¿e dzwonek by³ skrêcony drutem,
¿e hamulce by³y rêczne i no¿ne. Powiedzia³, ¿e wykryj¹ i ukaraj¹ sprawcê, a ja
mogê ju¿ iœæ.

Gdy wychodzi³em, na progu siedzia³o
trzech z karabinami i pytali, którêdy bêdê
szed³. Odpowiedzia³em, ¿e przez las. Do
Lwowa musia³bym iœæ na zachód, a do ro-
dziców - przez las Potockiego, na wschód.
Poszed³em do drogi, a oni gêsiego, do³em,
poza ogrodami, pod lasem, przez wertepy.
Tam mogli mnie zastrzeliæ. Widz¹c co siê
œwiêci, zamiast iœæ drog¹ w lewo, w ich
kierunku, pogna³em na prze³aj, przez pola
do lasu oko³o 2 km. Ju¿ by³em w lesie, a je-
szcze siê ba³em. Uspokoi³em siê dopiero
niedaleko domu. Wróci³em jak zbity pies.
Odpocz¹³em dwa dni i do Lwowa wróciliœ-
my z bratem poci¹giem. Od tego czasu
przestaliœmy z bratem jeŸdziæ do domu, bo
nie mieliœmy rowerów, a poci¹gi rzadko
kursowa³y. (...)

Pewnego dnia, nied³ugo po pobiciu
mnie w parku £yczakowskim przez ukra-
iñskich policjantów, przyszli znajomi ze
Œwirza i powiedzieli, ¿e nasz dom jest spa-
lony, ojciec zabity, a najm³odszy brat uprowadzony. Mnie siê to wszystko w nocy
œni³o. Widzia³em ogieñ i ojca, który mówi³: - Rzucaj granat”. Rano siê obu-

„

„
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Ryc. 82. Tadeusz Ho³odniak,
(lat 24),  ze Œwirza, uprowadzony

w marcu 1944 r.  przez ukraiñ-
skich bandytów do Siedlisk, gdzie
zmar³ po kilku dniach niewyobra-
¿alnego znêcania siê oprawców.



dzi³em i wiedzia³em, ¿e coœ siê sta³o. By³em bardzo rozstrojony. Za dwa dni
powiadomili nas o wszystkim. Potem przyszed³ ch³opak, który da³ znaæ, gdzie
by³y nasze rowery i opowiedzia³ nam, jak mordowali i torturowali mojego
najm³odszego brata Tadeusza. Wy³upili mu oczy, obciêli nos, uszy i przyrodze-
nie. Ciêli go no¿ami od góry do do³u, nogi mia¿d¿yli grubymi ³añcuchami tak,
¿e do kolan by³a tylko miazga. Tak torturowali go cztery doby. W czwartym dniu
obciêli mu g³owê. Zapowiedzieli, ¿e wymorduj¹ nas wszystkich, aby ani jeden
œwiadek nie zosta³. Sprawcami tej potwornej zbrodni byli m³odzi mieszkañcy
Siedlisk, tej samej wsi, którzy zrabowali nam rowery.

W dzieñ pogrzebu rodziny Grzeszczyszynów, zamordowanych w Burze-
niskach i pochowanych w Œwirzu, moja Mama
posz³a do Chlebowic Œwirskich, gdzie mieszka³a jej siostra, wydana za Ukra-
iñca. Jak póŸniej opowiedzia³a ciocia, matkê wywlekli z domu upowscy ban-
dyci i zaprowadzili do lasu, gdzie w okrutny sposób zamordowali. Podczas tego
porwania, m¹¿ ciotki próbowa³ stan¹æ w jej obronie, ale zosta³ przez bande-
rowców pobity.

Podczas pierwszej okupacji rosyjskiej mieliœmy okazjê poznaæ prowoka-
cyjne dzia³anie Ukraiñców. Jesieni¹ 1939 r. w pobli¿u domów niektórych Pola-
ków zosta³y podrzucone „ulotki” z sugesti¹, by dowódcy polskiego podziemia
zg³osili siê w s¹siedztwie budynku policji. Tekst by³ podany przy pomocy liter
wyciêtych z polskich gazet, a niektóre litery i wyrazy by³y dopisane rêcznie w
jêzyku ukraiñskim. Kilka takich ulotek mieszkañcy przynieœli do mnie.

Na pewno ci sami Ukraiñcy napisali wyroki œmierci dla Micha³a Myszczy-
szyna, ks. Stanis³awa Kwiatkowskiego, Paw³a Komara i mnie, które podrzucili
nam przed Bo¿ym Narodzeniem 1943 r. Tym razem ulotki by³y podpisane: Li-
sowyj OUN.

Praca mê¿a na stanowisku gajowego w Œwirzu trwa³a tylko do roku 1942,
gdy¿ w lecie Niemcy wys³ali nas na Wo³yñ, do leœniczówki Maliniska, pow.
Podkamieñ (25 km za Brodami), gdzie m¹¿ te¿ by³ leœniczym. Jechaliœmy tam
dwa dni wynajêt¹ furmank¹. Na miejscu okaza³o siê, ¿e wokó³ nas le¿a³y prze-
wa¿nie miejscowoœci zamieszka³e przez Ukraiñców, co by³o powodem naszego
niepokoju. Wrogie nastawienie wobec Polaków, pogró¿ki i has³a antypolskie
spowodowa³y moj¹ ucieczkê ju¿ w maju nastêpnego roku. Zabra³am córkê
Jadwigê, trochê drobiazgów i przygodnym samochodem przyjecha³am do Prze-
myœlan wraz z ¯akow¹ (niby ¯ydówk¹). Bardzo obawia³am siê o los mê¿a, po-
niewa¿ on z Ukraiñcami rozmawia³ tylko po polsku, co mu niektórzy praco-
wnicy leœni pocz¹tkowo wytykali, a póŸniej grozili zabiciem.

W Przemyœlanach jednak nie by³o wolnych mieszkañ, wiêc córkê zanios³am

(Jan Ho³odniak)
*****

[przysió³ek Œwirza - dop. JW]

(Jan Wyspiañski)
*****

(Bronis³aw Mikluszka)
*****
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na plecach do mojej matki mieszkaj¹cej w Œwirzu, a sama zaczê³am szukaæ
jakiegoœ pomieszczenia. Przez pewien czas mieszka³am w stodole Zieliñskich,
a letni¹ kuchniê udostêpni³a ¿yczliwa mi rodzina.

Chyba w lipcu wprowadzi³am siê do wolnego mieszkania po¿ydowskiego,
zdaje mi siê na ul. Czupernosowskiej. Tam mieszka³am ok. czterech miesiêcy. W
listopadzie 1943 r. do tego mieszkania dokwaterowano 23 osoby przyby³e z oko-
lic Podkamienia. Ludzie ci uciekali stamt¹d przed fal¹ mordów wykonywanych
przez nacjonalistów ukraiñskich. Przez ca³¹ zimê wszyscy spali w tym domu po-
kotem na posadzce, w ogromnym t³oku, przy wielu k³ótniach i wielkiej niewy-
godzie. Uciekinierzy, pozbawieni œrodków do ¿ycia, sprzedawali obr¹czki,
zegarki i inne wartoœciowe rzeczy, a za uzyskane pieni¹dze kupowali ¿ywnoœæ.
Póki m¹¿ by³ na leœniczówce, przekazywa³ mi œrodki do ¿ycia - z takim ³a-
dunkiem do Przemyœlan przyje¿d¿a³a furmanka raz w miesi¹cu.

M¹¿ wróci³ do mnie pod koniec listopada tego roku, bo uwa¿a³, ¿e jego dal-
szy pobyt na Wo³yniu wi¹za³ siê z coraz wiêkszym niebezpieczeñstwem. Ale w
mieœcie nie znalaz³ pracy. Dlatego nasza sytuacja materialna jeszcze bardziej
siê pogorszy³a. Trochê pomaga³a nam mama, zaopatruj¹c w ziemniaki i m¹kê,
rzadziej w kaszê.

W ostatnich dniach przyby³a do Lwowa po³owa polskiej ludnoœci z miasta
Œwirza w przemyœlañskim.

Proboszczem Œwirza by³ ks. Stanis³aw Kwiatkowski, gor¹cy patriota polski,
kaznodzieja, w czasie okupacji nawo³ywa³ do trwania na „swej ziemi”, by nikt
jej nie opuszcza³.

Z powodu narodowo-patriotycznej dzia³alnoœci Ukraiñcy go nie lubili. Fa-
ma g³osi³a te¿, ¿e w czasie napadów na ¯ydów ks. Kwiatkowski rozpozna³
jednego z napastników ukraiñskich i ten z obawy ujawnienia go przed w³adzami
mia³ d¹¿yæ usilnie do zlikwidowania ksiêdza.

Ks. Kwiatkowski powraca³ (13 lutego 1944 r.) z parafianami z pogrzebu
zamordowanego ks. Józefa Kaczorowskiego z Wo³kowa. W lesie zosta³ zatrzy-
many przez banderowców, którzy rozstrzelali na miejscu dwóch Polaków ze
Œwirza, a ks. Kwiatkowskiego uprowadzili do lasu. Dalszego jego losu nie
znamy. Kr¹¿y³y jedynie wówczas wersje o „straszliwym biciu go, a nawet r¿niê-
ciu pi³¹”.

Œwiadkiem porwania ks. Kwiatkowskiego by³a jego gospodyni, której poz-
wolono wróciæ na plebaniê.

Na terenie parafii Œwirz pad³o te¿ wielu Polaków z rêki banderowców, w s¹-
mym Œwirzu -14.

(Maria Rzesoœ)
*****

[Fragment Sprawozdania Sekcji Wschodniej Depar-
tamentu Informacji i Prasy Delegatury Rz¹du RP na Kraj - AAN, DR sygn.
202/III/121, k. 109]

*****

[16, str. 129]
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W okresie œwi¹t wielkanocnych na mieszkañców Haliny
spad³o wielkie nieszczêœcie. W nocy zosta³y podpalone przez niez-

nanych sprawców ró¿ne budynki w polskich gospodarstwach: w jednym by³ to
budynek mieszkalny, a w innych stodo³a, stóg z sianem, szopa lub inne. Wpraw-
dzie nikt z mieszkañców nie dozna³ uszczerbku na zdrowiu, ale straty material-
ne by³y du¿e. Niektórzy stracili dorobek ¿ycia. Nikt nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e by³o
to dzia³anie nacjonalistów ukraiñskich, mo¿e nawet mieszkaj¹cych po s¹sie-
dzku, jak to mia³o miejsce w innych przysió³kach œwirskich i w s¹siednich wios-
kach. Od tego czasu polscy gospodarze nie pozostawali na noc w swoich zabu-
dowaniach na Halinie.

Drugie palenie polskich domostw
odby³o siê w 24 czerwca, ale tym ra-
zem z tragicznymi skutkami dla naszej
rodziny. W przeddzieñ, jak zwykle,
wieczorem opuœci³ dom brat mojej
mamy, Jan (stary kawaler w wieku 37
lat), jego kuzyn Kazimierz Wyspiañski
(lat ok. 35) i Micha³ Wyspiañski. Fur-
mank¹ udali siê do Œwirza, do zagrody
Stanis³awa Wyspiañskiego (syna
Antoniego), gdzie by³ du¿y, ³adny do-
m i obszerne podwórko.

Rankiem, gdy s³onko by³o ju¿ wy-
soko na niebie, wszyscy trzej wracali
furmank¹ na Halinê, bo wczeœniej siê
bali. Byli zadowoleni widz¹c budynki
w stanie takim, jakie je pozostawili.
Gdy konie zatrzyma³y siê przed bram¹
wjazdow¹ na podwórko, Micha³
zszed³ z wozu i zacz¹³ j¹ otwieraæ.
Jednak nim skoñczy³, z przylegaj¹cej
do ogrodzenia gospodarstwa leszczy-
ny pad³o jednoczeœnie kilka strza³ów.

Konie stanê³y dêba, a siedz¹cy na wozie Jan i Kazimierz pochylili siê do przo-
du i runêli bez³adnie na podenek furmanki. Micha³ widz¹c to, nie otworzy³ ju¿
bramy, i uciek³ wzd³u¿ p³otu do pobliskiego sadu, a nastêpnie na pole, gdzie
wysokie zbo¿e skutecznie go chroni³o przed wzrokiem zabójców. Widocznie
szopa i stajnia czêœciowo zas³oni³y jego bieg, bo nie strzelano w jego kierunku.
Tam przeczeka³ kilka godzin, a póŸniej pobieg³ do Œwirza, zawiadamiaj¹c o
morderstwie. Kazimierz Wyspiañski pozostawi³ ¿onê Justynê i osieroci³ dwoje
dzieci.

[przysió³ek Œwirza
- dop. JW]

(Anna Falkiewicz-Starosielec)
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Ryc. 83. Jan Wyspiañski ze Œwirza,
zastrzelony przez ukraiñskich

nacjonalistów w pobli¿u swojego
domu w czerwcu 1944 r.

Zdjêcie udostêpni³a p. Anna
Falkowska-Starosielec.



Gródek Jagiell., 6IV 1944
Niniejszym donoszê, ¿e dnia 31 marca zmuszony koniecznoœci¹ wyjecha-

³em ze Œwirza do Gródka Jagiell[oñskiego].
Postanowienie wyjazdu powzi¹³em wraz z Ks. Malskim, przebywaj¹cym w

Swirzu - na podstawie dwukrotnej wzmianki w „Kurendzie” o mo¿liwoœci opu-
szczenia parafii w razie zaistnienia niemo¿liwoœci normalnej pracy duszpas-
terskiej i niebezpieczeñstwa zagra¿aj¹cego osobie kap³ana.

Zgodnie z przepisami prawa i wskazówkami podanymi w dwóch ostatnich
„Kurendach”, Sanctissimum spo¿y³em, naczynia liturgiczne i ksiêgi parafial-
ne umieœci³em w bezpiecznym miejscu.

Wyjazd nasz z parafii przyspieszy³y bandyckie krwawe napady na okoliczne
osiedla nale¿¹ce do parafii, a nawet na peryferie samego Œwirza, maj¹ce miej-
sce nie tylko w porze nocnej, ale tak¿e w ci¹gu dnia, mimo dorywczej obecnoœci
oddzia³u wojskowego. Wojsko zreszt¹ wcale nie reaguje na takie wypadki.
Napady powy¿sze by³y wprost przewidziane, gdy¿ poprzedzano je pogró¿kami.

Podobne pogró¿ki zosta³y skierowane równie¿ pod adresem samego Œwi-
rza, a wykonaniu tych¿e nie przeszkodzi nawet obecnoœæ wojska.

Ks. Zdzis³aw Semenec

W grudniu 1943 natknêliœmy siê na mê¿czyznê, który nazywa³ siê Krinitski
i który wyda³ jednego ¯yda Niemcom, którzy go zabili. Oœmiu z naszych ludzi
uda³o siê do miasta , gdzie mieszka³ ten mê¿czyzna. Pobili go
i zastrzelili. Powiedzieli jego ¿onie, ¿e by³ to rewan¿ za zabitego ¯yda.

Na drugi dzieñ œwi¹t wielkanocnych (1944 r.) przyszed³em do Iwana Za-
³ypskiego s. Iwana, bo jego matka mówi³a, ¿e jest chory. Gdy wszed³em do po-
koju, to Iwan powiedzia³ mi o zadraœniêciu rêki podczas r¹bania drzewa. Ale ja
pod ³ó¿kiem zobaczy³em zakrwawion¹ koszulê i przeœcierad³o. Pomyœla³em
zaraz, ¿e musia³ braæ udzia³ w napadzie na Hanaczów.

Przed leœniczówk¹ Borejzy, gdzie szosa pnie siê pod górkê, zauwa¿yliœmy
dwukonn¹ bryczkê, na której siedzia³o dwóch ¿andarmów niemieckich, poli-
cjant ukraiñski i œwirski wójt - Ukrainiec Iwan Za³ypskyj. Na ucieczkê do lasu
by³o ju¿ za póŸno, wiêc zeszliœmy tylko na pobocze drogi. Jedynie Bronek zd¹¿y³
skryæ siê w lesie, bo szed³ brzegiem w¹wozu i pierwszy zauwa¿y³ bryczkê. Chy-
ba nie pozna³ jad¹cych i nie zd¹¿y³ nam daæ znaæ, albo ich zlekcewa¿y³. Skrêci³
w krzaki i uciek³.

Niemcy nas zatrzymali i kazali pokazaæ zawartoœæ worków. Wytrzepaliœmy
je na drogê, a oni niektóre przedmioty kazali zanieœæ do bryczki.

- To s¹ polscy partyzanci, najgorsi bandyci ze Œwirza - rzek³ Za³ypskyj do

[21, str. 421]

[Bóbrki - dop. red]
(Izydor

Karten)

(Micha³ B³aszczyszyn)

*****

*****

*****
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Niemców. Mo¿e liczy³ na to, ¿e ¿andarmi
rozka¿¹ nas rozstrzelaæ. Niemcy jednak
nie dopatrzyli siê w nas takich wrogów.
Jeden z nich, który mia³ nahajkê, kaza³
po³o¿yæ siê nam na brzegu szosy i ka¿-
dego wielokrotnie bi³ po plecach i po-
œladkach. Nastêpnie kaza³ wejœæ nam na
bryczkê, która ruszy³a w stronê £ugu.

- Pomódlcie siê, bo to ostatnia wasza
godzina - powiedzia³ do nas ukraiñski
policjant. Byliœmy bardzo przestraszeni.

Bryczka skrêci³a do œwirskiego £ugu.
Tam nie zastaliœmy Polaków. Widocznie
ktoœ zauwa¿y³ Niemców i powiadomi³
mieszkañców, a ci zd¹¿yli ukryæ siê w le-
sie. ¯andarmi z wójtem przeszukali kilka
zabudowañ stoj¹cych pod lasem, gdzie
rzekomo mieli byæ ¯ydzi. Zdaje mi siê, ¿e
Niemcy spalili jak¹œ szopê czy stodo³ê.
Pilnuj¹cy nas policjant ukraiñski da³
nam ³opatê i kaza³ kopaæ dó³. Rêce siê
nam trzês³y ze strachu, ale jakoœ kopa-
liœmy.

- Tu was postrzelamy i zakopiemy - doda³ policjant.
Ka¿dy kopa³ po kilka minut. Niemcy wrócili prowadz¹c dwie krowy i cie-

laka. Gdy dó³ by³ ju¿ gotowy, Niemcy ustawili nas nad brzegiem tego do³u i za-
kazali odwracaæ siê. Ja sta³em w œrodku. Us³ysza³em strza³ z pistoletu i k¹tem
oka zerkn¹³em w jedn¹ i w drug¹ stronê, czy nie zosta³ zastrzelony Ignac lub
Zbyszek. Ale obaj stali. Po chwili ¿andarmi kazali nam rêkami zagrzebaæ psa w
tym dole, który zosta³ przez nich zastrzelony.

Jak mi opowiada³ Micha³ ¯ó³tañski, gajowy ze Œwirza (£ug), Iwan Ga-
³eczka chodzi³ z karabinem po lesie ko³o £uga i strzela³ do tamtejszych domów,
by je zapaliæ. Na szczêœcie ¿adna strzecha siê nie zajê³a. On zastrzeli³ Fran-
ciszka Ho³odniaka

W czasie bombardowania Lwowa przez lotnictwo sowieckie, dwie grupy
banderowców ostrzela³y Œwirz przy pomocy karabinów maszynowych, co wy-
wo³a³o panikê, szczególnie na Œwirzyku. Dwa karabiny strzela³y z okolic Chle-
bowic Œwirskich, a jeden z okolic Kopania. Zdaje mi siê, ¿e Polacy odpowie-
dzieli ogniem z karabinów.

(Józef Tur)
*****

. (Józef Ho³odniak)
*****

(Józef Szuter)

- 236 -

Ryc. 84. Barbara Tur ze Œwirza,
zamordowana w kwietniu 1944 r.
Powstañcy” UPA odr¹bali jej siê-
kier¹  nogi by nie mog³a nieœæ

pomoc zasztyletowanemu mê¿owi.

„



W styczniowy, mroŸny i œnie¿ny poranek 1944 r. M. ¯ó³tañski wyszed³ z domu
do pracy w lasach romanowskich. Gdy zapad³ mrok a gajowy nie powróci³,
rodzina zaczê³a niepokoiæ siê o jego los, rozmyœlaj¹c o najgorszym nawet o ko-
niecznoœci szukania cia³a i pochowaniu. Jednak po pó³nocy leœnik wróci³ ca³y
i zdrowy, choæ bardzo zmêczony i podniecony. Okaza³o siê, ¿e w lesie zosta³ za-
trzymany przez m³odych, uzbrojonych bojówkarzy ukraiñskich nacjonalistów
i zaprowadzony do jakiegoœ domu, stoj¹cego na obrze¿ach lasu. W jego piwnicy
czeka³o ju¿ kilku Ukraiñców, nieznanych mu, którzy powiadomili go, ¿e bêdzie
przeprowadzony s¹d nad jego osob¹. M³odsi wiekiem nacjonaliœci nalegali,
aby zabiæ gajowego, bo jest Polakiem, zaœ starsi upierali siê za wypuszcze-
niem, gdy¿ aresztowany nikomu nie zrobi³ krzywdy.

W takiej atmosferze wszyscy udali
siê na naradê, chyba do s¹siedniego
pomieszczenia, pozostawiaj¹c przy
zatrzymanym uzbrojonego stra¿nika.
Po chwili pilnuj¹cy Ukrainiec po-
wiedzia³ do M. ¯ó³tañskiego, ¿e wy-
prowadzi go z piwnicy i pójd¹ w kie-
runku domu, ale on wska¿e drogê,
choæ leœniczy zna ka¿d¹ œcie¿kê.
Gdy wyszli z piwnicy, gajowy bez
przerwy zastanawia³ siê nad praw-
dziwoœci¹ tych s³ów, bo w ka¿dej
chwili stra¿nik móg³ mu strzeliæ w
plecy. Szli wolno lasem omijaj¹c dro-
gi i leœne dukty, gdzieniegdzie po g³ê-
bokim œniegu, siêgaj¹cym po kolana.
Leœnik siê zastanawia³: czy Ukrai-
niec obawia³ siê jego ucieczki i dla-
tego prowadzi³ go przez nieuczê-

szczan¹, trudn¹ do przebycia trasê, czy te¿ ¿eby szybko nie odnaleŸli jego cia³a?
Gdy przeszli kawa³ek drogi, stra¿nik zakomunikowa³ mu, ¿e wraca, a je-

mu kaza³ iœæ do domu. „- Jakiœ rozs¹dny banderowiec, nie zabi³ mnie i prowa-
dzi³ mnie przez las œcie¿kami, by pogoñ mnie nie dogoni³a” - pomyœla³ gajowy.
Dziêki temu, ¿e dobrze zna³ okoliczne lasy, nie b³¹dzi³ w terenie w czeluœciach
nocy i najkrótsz¹ drog¹ doszed³ do domu.

Pewnej nocy zacz¹³ szczekaæ nasz pies. Mama wyjrza³a przez okno i zoba-
czy³a ukraiñskich esesmanów. My z siostr¹ szybko wsta³yœmy z drewnianej wer-
salki i zas³a³yœmy j¹, jakby nikt na niej nie spa³. Otworzy³yœmy poci¹gniêciem
gwoŸdzia w deskach pokrywê skrytki i wlaz³yœmy z siostr¹ do œwie¿o wykonanej

(Karolina Rzeszot)
*****
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Ryc. 85. Franciszek Ho³odniak
ze Œwirza, zastrzelony na podwórku

przez ukraiñskiego nacjonalistê.



dziury w ziemi, takiego do³u kwadratowego. Mama opuœci³a za nami otwart¹
deskê, nakry³a pod³ogê chodniczkiem i na to miejsce postawi³a stó³ (w latach
1938-1939 wybudowaliœmy nowy dom, przy którym pomagali wszyscy s¹siedzi.
Tato po kryjomu wykopa³ dó³, ale nie zabezpieczy³ jego œcian). Po tym mama
dopiero otworzy³a drzwi. Do mieszkania wszed³ wspomniany Ukrainiec Dem-
kowicz i jeszcze jeden esesman. S³ysze³yœmy jak pytali o nas, nie podaj¹c po-
wodu poszukiwania. Mama powiedzia³a, ¿e nie, wie gdzie jesteœmy. Oni jednak
szukali nas wszêdzie, w ca³ym domu, nawet na strychu. W koñcu poszli sobie.
Bardzo siê przestraszy³am tych odwiedzin. (Helena Górnik)

*****

*****

*****

*****

Pierwszy etap likwidacji œwirskiego przysió³ka £ug nast¹pi³ w nocy 11
kwietnia 1944 r. Prawdopodobnie powracaj¹cy z nieudanego napadu (dru-
giego) na Hanaczów nacjonaliœci ukraiñscy, daj¹c upust zemœcie, spalili oko³o
20 gospodarstw. Poœród ocala³ych pozosta³y jedynie A. Zazulaka, A. Wyspiañ-
skiego, G. Lemieszowskiego i A. ¯ó³tañskiego.

£una towarzysz¹ca po¿arom by³a widoczna ze Œwirza i u wielu miesz-
kañców £ugu wyciska³a ³zy z oczu. Rankiem, wœród zgliszcz, znaleziono zw³oki
Barbary i Andrzeja Turów. Kobieta mia³a odciête nogi, zaœ jej m¹¿ le¿a³ martwy
w spalonej stajni, z bagnetem wbitym w plecy.

Od tego momentu tylko co najœmielsi rolnicy jeŸdzili do £uga uprawiaæ pole.
Z chwil¹ za³o¿enia przez oddzia³ kpt. „Procha” obozu w lesie, niedaleko przy-
sió³ka, iloœæ gospodarzy pracuj¹cych na polach jakby wzros³a, ale ze wzglêdu
na to, ¿e niezbêdne prace rolne nie zosta³y przeprowadzone na wiosnê, wiêk-
szoœæ pól i tak zaczê³a zarastaæ chwastami.

Franciszek Ho³odniak (lat 65) zosta³ zabity ko³o domu 28.03.1944. W tym
czasie zosta³ tak¿e zastrzelony jego s¹siad i kuzyn Franciszek Ho³odniak (lat
70). Jednoczeœnie spalono ich domy. Miesi¹c póŸniej zosta³a zastrzelona Maria
Zazulak i jej rówieœnica z Gni³ej, gdy obie sz³y na Gni³ê. Przed spaleniem
domów w £ugu Ukrainiec Demkowicz poinformowa³ Polaków, ¿e bêd¹ paliæ.
Jego dom równie¿ spalili Ukraiñcy. Po tym spaleniu ktoœ zastrzeli³ Partykê.
Ludzie mówili, ¿e za te zabójstwa jest odpowiedzialny Ukrainiec z Szuwarówki,
niejaki Ga³eczka, który po lasach chodzi³ z karabinem i czatowa³ na Polaków.

Zna³em bardzo dobrze Barbarê i Andrzeja Turów zamordowanych w œwir-
skim £ugu. Chodzi³em do Ich sadu na czereœnie i kilkakrotnie przebywa³em u
nich na wakacjach. Jak opowiada³ mi ojciec, który by³ na miejscu zbrodni, pan
Andrzej zosta³ przebity wid³ami w stajni w momencie odpinania zwierz¹t z u-
wiêzi. Pragn¹³ zapobiec spaleniu siê ich ¿ywcem.

(El¿bieta Wyspiañska)

(Tekla Ho³odniak)

(Micha³ Mazurkiewicz)
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13 lutego 1944 r. po po³udniu przyszed³ do nas ks. Stanis³aw Kwiatkowski
i zwróci³ siê z proœb¹ do mojego ojca, Antoniego Lipskiego, o podwiezienie go
do Przemyœlan na pogrzeb zamordowanego przez nacjonalistów ukraiñskich
ks. Józefa Kaczorowskiego (9.02.1944 r.). Wybór ojca przez ksiêdza nie by³
przypadkowy, bo w poprzednich latach proboszcz wielokrotnie korzysta³ z na-
szych podwodów, którymi ojciec powozi³ go do Przemyœlan, okolicznych wsi
i do Lwowa. Zarówno moi bracia jak i ja czêsto jeŸdziliœmy z ojcem.

Ojciec nie chcia³ jechaæ, dziœ nawet nie wiem z jakiego powodu, ale aby ca³-
kiem nie odmówiæ ksiêdzu przys³ugi, zaproponowa³ rozwi¹zanie:

- Niech ksi¹dz poprosi Kazimierza. Jak on siê zgodzi, to niech jedzie moimi
koñmi..

Brat Kazimierz, licz¹cy wtenczas 23 lata, zgodzi³ siê przewieŸæ proboszcza
i inne osoby oraz uzgodni³ z pro-
boszczem godzinê wyjazdu. Ra-
no nastêpnego dnia Kazik przy-
gotowa³ sanie, choæ pogoda by³a
taka, ¿e przez jakiœ czas zasta-
nawia³, co wybraæ: furmankê czy
sanie. Na nich umieœci³ siedzenia
dla czterech osób i zajecha³ pod
plebaniê. W miêdzyczasie o poz-
wolenie na wyjazd ub³aga³ ojca
trzynastoletni brat Józek. Z ple-
banii wyszed³ ksi¹dz, jego ku-
charka, Olga Czarno¿yñska, o-
raz Pawe³ Komar.

Gdy wszyscy zajêli swoje
miejsca, brat zaci¹³ konie batem
i ruszy³ w kierunku Przemyœlan.
Podró¿ przebiega³a bez zak³ó-
ceñ, jedynie gdzieniegdzie top-
niej¹cy œnieg ods³ania³ kamien-
ne pod³o¿e drogi, hamuj¹c bieg
sañ. Ze Œwirza pojecha³o jeszcze
4 furmanki, ale ¿adnej z nich nie
spotkali po drodze.

W Przemyœlanach zajechali
pod plebaniê, a brat czeka³ ko³o
koœcio³a. Po pogrzebie ksi¹dz
spotka³ siê jeszcze z ksiê¿mi u-
czestnicz¹cymi w ceremonii, i do
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Ryc. 86. Proboszcz œwirski, ks. Kanonik
Stanis³aw Kwiatkowski (lat 64), porwany

przez bojówkê UPA w lutym 1944 r.
Zagin¹³ bez œladu.



przemyœlañskiej plebanii ju¿ nie wraca³ ze wzglêdu na zapadaj¹cy zmrok.
Po drodze minê³o ich parê samochodów niemieckich, jad¹cych zarówno w

stronê Œwirza, jak i Przemyœlan. Za Czupernosowem, w okolicy kamienio³omu,
którego b³yszcz¹ca biel¹ krawêdŸ dochodzi³a do drogi (przez co zwana by³a
przez okolicznych mieszkañców Bia³ym Brzegiem), Kazik zauwa¿y³ kilka fur-
manek, chyba trzy, i stoj¹cych obok nich ludzi. Mimo, ¿e robi³a siê ju¿ szarówka
(ok. godz. 16.00) widzia³ wyraŸnie, ¿e jedna osoba by³a umundurowana. Nie
przeczuwaj¹c niczego z³ego, podjecha³ bli¿ej. Okaza³o siê, ¿e furmanki sta³y
tak, ¿e droga by³a zatarasowana na ca³ej szerokoœci.

Osobnik w wojskowym mundurze niemieckim podniós³ rêkê, daj¹c znak do
zatrzymania siê sañ, a towarzysz¹cy mu cywil z³apa³ za uzdê naszego konia.
Nastêpny stan¹³ obok drugiego konia. Obaj cywile nie byli znani Kazikowi ani
ksiêdzu - musieli byæ z odleg³ych miejscowoœci. Przy innych wozach równie¿
sta³y nieznane osoby. Mundurowy zwróci³ siê po polsku do proboszcza:

- Ksi¹dz musi wysi¹œæ z sañ.
Ks. S. Kwiatkowski zdj¹³ z siebie ko¿uch i zszed³ z sañ. W tym momencie

podszed³ do nas Kiri³ Kisil, który zatrzyma³ swoj¹ furmankê za naszymi sañmi,
i powiedzia³ po ukraiñsku do umundurowanego Ukraiñca:

- Kubernowicz, czego ty tu chcesz?
Ukrainiec odepchn¹³ Kisila, a jeden z cywilów z³apa³ go za po³y p³aszcza.
- Puœæ mnie! - krzykn¹³ Kisil.
Kubernowicz nie zwracaj¹c uwagi na niego, ponownie zwróci³ siê do ksiê-

dza, ale tym razem tonem zdecydowanym:
- Zabierz wszystko i chodŸ! A wy saniami jedŸcie za nami.
Ksi¹dz ubra³ ko¿uch, zabra³ teczkê i brewiarz, zszed³ z drogi na lew¹ stronê

i poszed³ za Kubernowiczem przez zamarzniêt¹ ³¹kê (w rzeczywistoœci by³y mo-
czary, ale na tyle zamarzniête, ¿e konie mog³y przejœæ). Brat ruszy³ saniami (na
nich siedzia³ Pawe³, kucharka i brat Józek), a za nimi dwóch cywilów prowa-
dzi³o Kisila, który ci¹gle szamota³ siê z nimi, wyrywa³ siê z objêæ i coœ do nich
mówi³ podniesionym tonem. Furmanki stoj¹ce na drodze ruszy³y w stronê Ki-
mirza. Oprócz Kisila.

Gdy sanie przekroczy³y krawêdŸ œwierkowego lasu, który znajdowa³ siê w
odleg³oœci ok. 100 m od drogi, zza drzew wysz³a grupa uzbrojonych mê¿czyzn.
Dwóch z nich by³o zamaskowanych: jeden mia³ na g³owie lniane przeœcierad³o,
a drugi narzucony rosyjski p³aszcz. Obu braciom i kucharce kazano zejœæ z sañ
i iœæ leœn¹ drog¹. Kazimierz pozna³ osobê ukrywaj¹c¹ siê pod przeœcierad³em
po g³osie, ale nie da³ o tym po sobie znaæ. By³ to Micha³ Ga³eczka, znany na-
cjonalista ukraiñski. Jego i innych rozpozna³ równie¿ Kisil, bo zwraca³ siê do
nich niczym do znajomych. Po kilkunastu krokach, gdy K. Kisil zorientowa³ siê
¿e nast¹pi³o uprowadzenie ksiêdza, zdenerwowany krzycza³ do Ga³eczki:

- Mychañko, co ty robisz?! Bój siê Boga!
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W tym momencie kucharce ksiêdza, Kazimierzowi i Józkowi rozkazano wró-
ciæ siê do sañ i jechaæ do domu. Gdy byli w po³owie odleg³oœci od lasu do drogi,
us³yszeli strza³y dochodz¹ce z lasu. Czym prêdzej wyjechali na drogê i skiero-
wali konie do domu. Starszy brat by³ tak przestraszony, ¿e nie móg³ mówiæ. Po
przyjeŸdzie do Œwirza, obaj opowiadali tragiczne zdarzenie bardzo chaotycz-
nie. Kazik przez d³u¿szy czas nie chcia³ powoziæ koñmi. Wkrótce ca³y Œwirz do-
wiedzia³ siê o porwaniu Paw³a Komara i ks. Stanis³awa Kwiatkowskiego, pro-
boszcza, podziwianego nie tylko przez œwirzan.

¯ona Paw³a bardzo rozpacza³a za mê¿em. Porwania dokonali ukraiñscy
nacjonaliœci, bandyci spod znaku OUN-UPA.

14 lutego odby³ siê pogrzeb ksiêdza
w Przemyœlanach. Wracaj¹cego z tego
pogrzebu proboszcza ze Œwirza, ks. Sta-
nis³awa Kwiatkowskiego, uprowadzili
Ukraiñcy w mundurach niemieckich.
Prowadzono go, rozebranego do kale-
sonów, po œniegu wiele kilometrów do
wsi £adañce i tam okrutnie zamor-
dowano.

[34, Stanis³aw Lipski]
*****

[17, str. 190]
*****

Nasz dom w £ugu banderowcy
spalili na œwiêta wielkanocne, w nocy z
10 na 11 kwietnia 1944 r. Ja by³am na
Œwirzyku a m¹¿ ukry³ siê w schronie
Szczerbatego Stefana w £ugu. Ucie-
kliœmy z domu, bo mówili, ¿e bêd¹ paliæ
domy. Gdy m¹¿ przyszed³ do domu An-
drzeja Tura, drugiego mê¿a mojej ma-
my, to zasta³ go zabitego bagnetem w
stajni, przy ¿³obie, a mama le¿a³a ko³o
obornika z odr¹banymi nogami, w ka-
³u¿y krwi. Banderowcy zabrali k onie
a byd³o siê spali³o.

Po spaleniu naszego domu w £ugu, mieszkaliœmy na Œwirzyku. Ukraiñcy
zostawili tylko 4 gospodarstwa na 20. 14 kwietnia 1944 r. Lipski Edward, który
przyjecha³ do domu na urlop z przymusowych robót w Niemczech, powiedzia³
do mojego mê¿a (Muzyka Jan), ¿e za laskiem Borsukowiec s¹ ¿o³nierze nie-
mieccy, od których bêdzie mo¿na kupiæ jak¹œ broñ, potrzebn¹ do obrony. Mimo,
¿e niektórzy odradzali im ten zakup, oni jednak poszli. Po jakimœ czasie z tamtej

(Paulina Grzeszczyszyn)
*****
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Ryc. 87. Miko³aj Ho³owaty, lat 23,
zabity przez Niemców w Hana-

czowie podczas pacyfikacji wioski.



strony us³yszeliœmy strza³y. Poniewa¿ po paru godzinach m¹¿ nie wraca³, paru
mê¿czyzn posz³o przez las, aby ich poszukaæ. Mê¿a znaleŸli w lesie przy drodze
do Chlebowic, a Lipskiego trochê dalej w lesie. M¹¿ zosta³ zastrzelony w g³owê
i mia³ wbity nó¿ w serce. Zastrzelony Lipski le¿a³ w jamie i przykryty ga³êziami.
Jak póŸniej opowiadali œwirzanie, rzekome wojsko by³o ubrane w niemieckie
mundury i ¿o³nierze przenosili jakieœ zielone skrzynie z samochodu do furman-
ki, która póŸniej odjecha³a do Chlebowic Œwirskich.

24 czerwca Ukraiñcy spalili kilkanaœcie domów na Halinie, m.in. Karola
Wyspiañskiego, Ignacego Wyspiañskiego, Stanis³awa Podkowiñskiego, Fran-
ciszka S³abickiego, Józefa S³abickiego, Antoniego Wyspiañskiego, Wincente-
go Wyspiañskiego, Antoniego Tura, Antoniego Szczerbatego, Antoniego Szwe-
da, Miko³aja Szweda, Miko³aja Demkowicza i Bronis³awa Demkowicza. Kilka
dni póŸniej banderowcy zastrzelili mego brata, Jana Wyspiañskiego i Kazimie-
rza Wyspiañskiego, brata stryjecznego.

Ojciec mój, Marek ¯ó³tañski, mia³
chorego konia i umówi³ siê z drugim gos-
podarzem, pochodz¹cym z okolicznej
wioski, którego koñ równie¿ niedomaga³,
aby pojechaæ do przemyœlañskiego wete-
rynarza. Uzgodnili wspólnie, ¿e wyjad¹
13 stycznia 1945.

Na drodze Œwirz-Przemyœlany spotkali
oddzia³ wojsk sowieckich (i milicjantów)
zd¹¿aj¹cych w kierunku Œwirza; czêœæ
¿o³nierzy siedzia³a na furmankach, a re-
szta sz³a na piechotê. Dowódca oddzia³u
zatrzyma³ wóz ojca i nakaza³ mu zawró-
ciæ, by zawieŸæ ¿o³nierzy do Chlebowic
Œwirskich. ¯adne t³umaczenie o chorobie
koni i koniecznoœci dojechania do wete-
rynarza nie pomaga³o. Przed Œwirzem
towarzysz¹cy ojcu gospodarz zsiad³ z fur-
manki i poszed³ do domu

Gdy doje¿d¿ali do Chlebowic w w¹-
wozie oddzia³ zosta³ ostrzelany z broni
maszynowej i musia³ siê pospiesznie
wycofaæ. Od kul banderowców zgin¹³
wtedy mój ojciec i jeszcze jeden Polak,
równie¿ woŸnica, oraz dwóch ¿o³nierzy.

(Józefa Zarzyka)
*****

(Antoni Wyspiañski)

.

*****
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Ryc. 88. Marek ¯ó³tañski, lat 57,
zabity przez bandê UPA w r. 1945.

Fotografiê udostêpni³
p. Józef ¯ó³tañski.



Kilku ¿o³nierzy by³o rannych. Spocone konie same wjecha³y na podwórko,
a na podenku wozu le¿a³y martwe ofiary tego napadu. Zwierzêta by³y tak wy-
straszone, ¿e nie da³y siê wyprzêgn¹æ z wozu.(Józef ¯ó³tañski)

*****
Od jakiegoœ czasu do mieszkañców Zadêbiny, œwirskiego przysió³ka, do-

chodzi³y g³osy o maj¹cym nast¹piæ napadzie Ukraiñców. Dlatego od maja 1944
roku niektóre polskie rodziny opuszcza³y wieczorem swoje domostwa i jecha³y
furmankami do Œwirza, odleg³ego o ok. 1 km. Z rana mieszkañcy wracali do do-
mów i wykonywali niezbêdne prace, przede wszystkim obrz¹dzali byd³o. Przy-
gotowywali tak¿e do zabrania prowiant - dla siebie i uciekinierów z innych wio-
sek. Niektórzy mê¿czyŸni pozostawali w swoich zabudowaniach, chowaj¹c siê
we wczeœniej przygotowanych kryjówkach, nierzadko z jak¹œ broni¹.

Nad ca³oœci¹ przysió³ka czuwa³ wyznaczany spoœród mieszkañców warto-
wnik. Najczêœciej znajdowa³ siê poza zabudowaniami i na niewielkim pagórku,
by unikn¹æ zaskoczenia przez napastników. Poza tym przez okres okupacji,
szczególnie w zimie, w Zadêbinie i okolicy czêsto przebywali uzbrojeni ¯ydzi,
zarówno œwirscy jak i z innych miejscowoœci.

Zadêbina le¿a³a na po³udnie od Œwirza i liczy³a prawie 30 gospodarstw rol-
nych, roz³o¿onych g³ównie przy dwóch drogach biegn¹cych równolegle do rze-
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Ryc. 89. Zamek œwirski zbudowany w XVII w. przez Aleksandra Cetnera.
Fot. Zbigniew Kopociñski.



ki Œwirz, po obu jej brzegach. Rzeka mia³a jeszcze w tym miejscu wygl¹d stru-
mienia, z wieloma zakolami, nieck¹ po stawie przy dawnym m³ynie (tzw. Sta-
wiskiem) i podmok³ymi brzegami.

Pog³oska o napadzie sprawdzi³a siê w po³owie czerwca 1944 r. a pierwsze
uderzenie nast¹pi³o na polskie domy w t.zw. Chaszczach, stoj¹ce w odleg³oœci
ok. 400 m na zachód od Zadêbiny.

Jedno z tych gospodarstw nale¿a³o do Marcina Szczepañskiego. Jego syn,
Franciszek Szczepañski, nie opuœci³ na noc domu i pozosta³ sam. W gospodar-
stwie przebywa³o tak¿e kilku ¯ydów: bracia Kartenowie, Gerszon Meisels
i Mosze Latt z ¿on¹ Elk¹, siostr¹ Meiselsa.

Nad ich bezpieczeñstwem czuwa³ G. Meisels, który jako wartownik sta³ za
drzewem rosn¹cym przy p³ocie i stara³ siê wzrokiem przenikn¹æ ciemnoœci.
Oko³o godz. 3.00 do ogrodzenia zbli¿a³a siê jakaœ postaæ. Meisels nie rozpoz-
naj¹c jej, zapyta³ po polsku:

- Kto idzie?
Speszony znienacka zadanym pytaniem osobnik zatrzyma³ siê.
- Jan Górski - odpowiedzia³ i ruszy³ do przodu.
G. Meisels natychmiast zda³ sobie sprawê, ¿e z kierunku Chlebowic Œwir-

skich nie móg³ przyjœæ ¿aden Polak, bo wszyscy Polacy przed dwoma miesi¹-
cami musieli uciekaæ z tej wioski. Pad³ wiêc na ziemiê, odbezpieczy³ broñ i za-
cz¹³ strzelaæ w kierunku, gdzie przed chwil¹ by³ - jego zdaniem - Ukrainiec. Ale
nim odda³ pierwszy strza³, banderowiec skoczy³ z drogi w jakieœ krzaki. Na od-
g³os strza³ów zbudzili siê pozostali ¯ydzi. Zabrali broñ, wyskoczyli przed dom
i zalegli w jego pobli¿u. M. Latt z ¿on¹ uda³ siê w kierunku lasu, by sprawdziæ
tamt¹ stronê i ewentualnie zabezpieczyæ drogê odwrotu. Pozostali ko³o domu -
Izydor i Srulek Kartenowie oraz G. Meisels - strzelaj¹c na przemian w kierun-
ku drogi i po jej poboczach, starali siê dostrzec banderowców. Ale strza³y w ich
kierunku by³y pojedyncze i nie zaobserwowali, by ktoœ siê przybli¿a³. Wymiana
ognia z dwoma lub trzema napastnikami trwa³a oko³o piêtnastu minut. Gdy
wróci³ M. Latt i przekaza³, ¿e dom nie jest otoczony i mo¿na bezpiecznie opuœ-
ciæ zabudowania, zaczêli powoli wycofywaæ siê wzd³u¿ drogi, kieruj¹c siê w
stronê pobliskiego lasu, z zamiarem przejœcia do lasu le¿¹cego za £ugiem.

W miêdzyczasie wzmog³o siê ostrzeliwanie Zadêbiny, tak¿e z karabinu ma-
szynowego ustawionego gdzieœ niedaleko, bo widzieli œwiec¹ce pociski lec¹ce
w stronê przysió³ka. Ale us³yszeli równie¿ strza³y z okolic cmentarza, które
potwierdza³y udzia³ œwirzan w obronie Zadêbiny, a póŸniej ze Œwirzyka. Posta-
nowili przy³¹czyæ siê do grupy id¹cej na pomoc. Zawrócili wiêc z drogi i po-
zostawiaj¹c w dalszej odleg³oœci dom M. Szczepañskiego kierowali siê w stronê
mostu, przystaj¹c co jakiœ czas i strzelaj¹c w kierunku widocznego ognia.

Miêdzy Zadêbin¹ a œwirskim cmentarzem wartê pe³ni³ tej nocy, siedz¹c w
polu, Kazimierz Wrzeszcz (s. Franciszka), maj¹c przy sobie karabin i kilka-
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naœcie naboi. Najpierw s³ysza³ pojedyncze strza³y, którym wtórowa³y serie,
wszystkie z lewej strony przysió³ka, ko³o m³yna. PóŸniej odezwa³a siê broñ ma-
szynowa i jednoczeœnie zobaczy³ lec¹ce pociski œwietlne z kierunku Chlebowic
Œwirskich i zaroœli znajduj¹cych siê ko³o Chaszczów. Z obu punktów strzelano z
rkm-u, a kule zapalaj¹ce lecia³y na domy przysió³ka stoj¹ce w s¹siedztwie
mostu.

Od kul lub podpalenia zapali³ siê
bróg Karola Wrzeszcza (stryja Kazi-
mierza), na którym tej nocy spa³ jego
w³aœciciel. Widz¹c zbli¿aj¹c¹ siê ban-
dê i pal¹cy siê bróg, zsun¹³ siê po
s³omie i uciek³ w pole, w kierunku
cmentarza. Ukraiñcy strzelali w jego
kierunku, ale ¿aden pocisk go nawet nie
drasn¹³. Dopiero w czasie dnia
stwierdzi³, ¿e jeden z pocisków prze-
lecia³ bardzo blisko cia³a, bo zrobi³ mu
dziurê w marynarce.

Kazimierz podbieg³ bli¿ej domów,
i widz¹c skradaj¹ce siê do nich (tak¿e
do swojego domu) cienie, po³o¿y³ siê na
ziemi i strzela³ do nich oraz w okolice
pal¹cego siê brogu, a¿ do wyczerpania
amunicji. By jednak pozorowaæ obec-
noœæ kilku obroñców, za ka¿dym strza-
³em zmienia³ miejsce le¿enia. Gdy
skoñczy³a mu siê amunicja, szybko po-
bieg³ do Œwirza po pomoc i naboje.

Tymczasem warta w Miasteczku, na
odg³os strza³ów wszczê³a alarm i nim
Przybieg³ K. Wrzeszcz, zawiadomi³a dowódcê samoobrony, Jana Kleszczyñ-
skiego. Z pomoc¹ najszybciej uda³ siê Franciszek Griin, Kazimierz £omiñski
i nieznany z nazwiska mê¿czyzna (uciekinier z Chlebowic Œwirskich) - jedni z
najodwa¿niejszych. Wszyscy byli wyposa¿eni w pistolety automatyczne. Mê¿-
czyŸni ci razem z Kazimierzem Wrzeszczem, po wyjœciu z g³êbokiej drogi, roz-
sypali siê w tyralierê i przybli¿aj¹c siê do zabudowañ stoj¹cych w s¹siedztwie
m³yna, strzelali do tych miejsc, gdzie widzieli b³yski ognia z karabinów napa-
stników. Wkrótce za nimi przybiegli inni cz³onkowie samoobrony oraz rolnicy
z przysió³ka. Wzmagaj¹cy siê ogieñ obroñców zahamowa³ zapêdy nacjo-
nalistów.

Jednoczeœnie wys³ano goñca na Œwirzyk, by tamtejsza dru¿yna samoobro-
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Ryc. 90. Stanis³aw Ho³odniak, lat 30,
aresztowany przez policjê ukraiñsk¹;

zgin¹³ w lwowskim wiêzieniu.
Fotografiê przekaza³ p. Wies³aw

Ho³odniak.



ny zaatakowa³a banderowców od strony pó³nocnej. Wkrótce ze Œwirzyka wy-
sz³o kilku uzbrojonych mê¿czyzn, m.in.: Jan S³abicki, Stanis³aw S³abicki i An-
toniszyn. Gdy doszli w pobli¿e Zadêbiny zaczêli strzelaæ w kierunku mostu. Do
nich do³¹czy³a grupa wspomnianych ¯ydów, którzy bez strat zd¹¿yli wycofaæ
siê z terenu Chaszcz.

Obie grupy napiera³y na banderowców coraz bardziej, by jak najszybciej
zmusiæ ich do ucieczki. Poœpiech wynika³ równie¿ z koniecznoœci przyst¹pie-
nia do gaszenia po¿aru, który wybuch³ od pocisków zapalaj¹cych w zabudo-
waniach Micha³a Zieliñskiego i Józefa Kuchmistrza. Gdy tylko umilk³y strza³y,
zabrano siê do gaszenia ognia. Jednak nie uda³o siê go ca³kowicie ugasiæ.

Przebywaj¹cy w Œwirzu Niemcy, kwateruj¹cy w domach jak i odpoczywa-
j¹cy w zamku, nie zareagowali na interweniuj¹cych Polaków ani na strzela-
ninê. Charakterystyczne zachowanie zaprezentowa³ niemiecki oficer zajmuj¹-

cy (przez prawie dwa tygodnie) po-
kój u Micha³a Pilnego. Obudzony
wrzaw¹, po wyjœciu z domu zobaczy³
biegn¹cych z broni¹ œwirzan i za-
pyta³ ich jedynie o przyczynê strze-
laniny. Po otrzymaniu wyjaœnienia,
¿e banda ukraiñska napad³a na
s¹siedni¹ wioskê, skwitowa³ sytua-
cjê krótkim stwierdzeniem: „- Ka¿dy
pod s³oñcem ma prawo do ¿ycia.”
Odwróci³ siê i poszed³ spaæ.

W dniu nastêpnym ani póŸniej
policja niemiecka nie interesowa³a
siê dog³êbnie przyczynami nocnej
strzelaniny i nie przeprowadzi³a do-
chodzenia w przysió³ku.

Potyczka trwa³a ok. pó³ godziny,
a cz³onkowie samoobrony doszli do
wszystkich zabudowañ Zadêbiny,
przepêdzaj¹c Ukraiñców, którzy
przestali strzelaæ i szybko wycofali
siê w stronê Chlebowic Œwirskich.
Obroñcy jeszcze czuwali do bia³ego
rana nad bezpieczeñstwam przysió³-

sió³ka. W potyczce nikt z Polaków nie zosta³ zabity ani ranny. W zabudowa-
niach Zadêbiny schowali broñ i wrócili do Œwirza. Karabiny przewieziono w³a-
œcicielom nastêpnej nocy.

W nastêpnym dniu dokonano oglêdzin pola walki i przylegaj¹cej do Zadê-

- 246 -

Ryc. 91. Dawid Klinger, lat ok. 35,
lekarz œwirski, zwerbowany przez bandê
UPA do leczenia powstañców”.  Zagi-
n¹³ wraz ¿on¹ i synkiem. Zdjêcie prze-

kaza³a p. Anna G¹sowska

„



biny ³¹ki. Na niej znaleziono zakrwawione banda¿e i plamy krwi. Zaschniêta
krew by³a równie¿ na drodze. Widocznie wœród napastników byli ranni.

Wed³ug zgodnej opinii obroñców, atak na Zadêbinê by³ przeprowadzony
przez ok. 10 nacjonalistów, prawdopodobnie pochodz¹cych z Chlebowic Œwir-
skich i Niedzielisk.

„

W czerwcow¹ niedzielê (11.06) w Œwirzu by³ odpust zwi¹zany ze œw. Anto-
nim, ale wiele m³odych osób z £ugu i Œwirzyka nie posz³o na uroczystoœci, bo w
tym czasie, z regu³y po nabo¿eñstwie, uzbrojeni Niemcy urz¹dzali ³apanki.
Zabrane osoby kierowano do prac fortyfikacyjnych, nazywanych popularnie
przez œwirzan - do okopów, prowadzonych wzd³u¿ Gni³ej Lipy,

W godzinach po³udniowych oko³o 10 ch³opców i dziewcz¹t wybra³o siê na
czereœnie rosn¹ce w naszym sadzie - ale na polu nale¿¹cym ju¿ do gminy stoc-
kiej. Poœród nich byli: Katarzyna Lemieszowska, Piotr Lemieszowski, Józef
Lityñski, Józef Sawicki, Jan Stefan, Stanis³aw Szczerbaty, Antoni Szuter, Anna
¯ó³tañska, Adolf ¯ó³tañski i Józef ¯ó³tañski. Staszek wszed³ na drzewo i zrywa³
czereœnie a pozostali zbierali. Trwa³o to mo¿e pó³ godziny. Ja z Jankiem odesz-
liœmy od nich na odleg³oœæ ok. 200 m, w kierunku naszego domu (£ug), gdy us³y-
szeliœmy strza³ (mo¿e oddano strza³ do Staszka, ale by³ niecelny). Janek natych-
miast pobieg³ w kierunku lasu, ja w stronê £ugu, a zbieraj¹cy czereœnie na

[34, Micha³ Kowalów]
*****

*****

Noce by³y ciep³e wiêc spa³em na brogu stoj¹cym ko³o stajni. Dom miesz-
kalny i stodo³a by³y kryte blach¹, a stajnia s³omian¹ strzech¹. Jeszcze nie œwi-
ta³o, gdy us³ysza³em rozmowy i poczu³em dym. Otworzy³em oczy i zobaczy³em
pal¹cy siê z jednej strony bróg, a p³omienie dochodzi³y do s³omianego dachu.
Gdy wychyli³em siê, to zobaczy³em na podwórku uzbrojonych mê¿czyzn biega-
j¹cych z sianem i krzycz¹cych (po ukraiñsku): - Wszystko paliæ! Wszystko
paliæ!” Po g³osie i sylwetce pozna³em banderowca Romana Ga³eczkê z Komar.

Nie czekaj¹c d³u¿ej, zsun¹³em siê po œcianie brogu i pobieg³em w pole, kry-
j¹c siê w zbo¿u. Po chwili us³ysza³em strza³y z domu i oczom ukaza³ siê ogieñ na
dachu stajni. PóŸniej pali³ siê dom. Gdy za chwilê znów by³o kilka strza³ów,
pobieg³em do Œwirza. Oko³o po³udnia przyszed³em z kilkoma kolegami do do-
mu i zobaczy³em przera¿aj¹cy widok. W zgliszczach le¿eli moi rodzice, Józefa
i Antoni Grzeszczyszynowie, a w³aœciwie to skwarki z ich cia³. Pozbiera³em te
resztki - tak¿e cia³o Franciszka Grzeszczyszyna do jednej paczki i zanieœliœmy
na cmentarz. Gdy ponownie wróci³em na Borzeniska, to okaza³o siê, ¿e bandyci
zastrzelili jeszcze Ukrainkê, Katarzynê Zaporowsk¹ (widocznie ich pozna³a
wiêc musia³a zgin¹æ), i córkê Franciszka, trzynastoletni¹ Haniê. Po stracie ro-
dziców i rodzinnego domu, tu³a³em siê po ludziach, a najwiêcej mieszka³em u
Kisila Antoniego. Te domy palili na kilka dni przed przyjœciem Ruskich. (To-
masz Grzeszczyszyn)
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po³udnie, w kierunku œciany lasu i Œwirza. Mój brat Antoni bieg³ na koñcu tej
grupy. Z daleka widzieliœmy jak uzbrojeni Ukraiñcy z³apali mojego brata
i Staszka Szczerbatego (mojego szwagra), który na odg³os strza³u nie zd¹¿y³
zejœæ z drzewa.

Józek Sawicki wróci³ dopiero wieczorem, op³akiwany od kilku godzin przez
¿onê. Zaskoczony pod czereœni¹ przez Ukraiñców, da³ szusa w rozleg³y krzak
je¿yn i le¿a³ w nim a¿ do czasu ich odejœcia. S³ysza³ rozmowy napastników,
poszukuj¹cych go wokó³ tych zaroœli, ale ¿adnego nie rozpozna³ po g³osie - wi-
docznie nie byli tutejsi. Ja po tym tragicznym dla naszej rodziny wydarzeniu
przenios³em siê do Œwirza, bo i mnie mog³o spotkaæ to samo co brata.

Jak dowiedzia³em siê póŸniej, zsinia³ego od pobicia brata prowadzono w
s¹siedniej (zamieszka³ej ju¿ tylko przez Ukraiñców) wiosce z pistoletem w rêku,
a id¹cy z nim Ukrainiec krzycza³, ¿e tak wygl¹da polski partyzant. Mo¿e zada-
niem kilkunastoosobowej grupy banderowców by³o pochwycenie kogoœ z od-
dzia³u kpt. „Procha” i uzyskanie informacji, ale wobec trudnoœci z jego wy-
konaniem, z³apali bezbronnych, Bogu ducha winnych ch³opaków i che³pili siê
wobec pospólstwa skutecznoœci¹ dzia³ania. Antek (lat 15) i Staszek (lat 23) ju¿
nie wrócili do domu i na pewno zmarli œmierci¹ mêczeñsk¹.

(...) Mo¿liwoœæ kupienia ¿ywnoœci w Œwirzu spowodowa³a pozostanie D.
Klingera, œwirskiego lekarza w domu. Ten stan jednak nie trwa³ d³ugo - jedynie
do czasu bezwarunkowego opuszczenia miejsca zamieszkania i przeniesienia
siê do utworzonego w Przemyœlanach getta, co nast¹pi³o w listopadzie 1942 r.

Nieludzkie warunki egzystencji w getcie i co kilkutygodniowe akcje -
selekcje, wywózki i rozstrzeliwania ¯ydów - zmusi³y D. Klingera do ucieczki z
Przemyœlan. Na wiosnê 1943 r. wraz z ¿on¹, dzieckiem, teœciem, bratem ¿ony
i innymi osobami (w sumie prawie osiem) potajemnie opuœci³ getto i noc¹ prze-
szed³ do œwirskiego przysió³ka - Zadêbiny. Bezpieczne lokum w swoich zabudo-
waniach udostêpni³ im Karol Wrzeszcz. Ale kontakty ukrywaj¹cych siê ¯ydów
(w Zadêbinie, £ugu i okolicznych lasach) ze œwirzanami nie usz³y uwadze
policji ukraiñskiej i ich pobratymcom - aktywistom nacjonalistycznym. ¯ydzi
odwiedzali noc¹ mieszkañców, kradli zwierzêta z maj¹tków (Liegenschafty),
kupowali ¿ywnoœæ, broñ, poœciel, a nawet napadli na posterunek policji ukraiñ-
skiej w Œwirzu, podczas którego postrzelili jej komendanta w nogê. (...)

Jednak ci¹g³e ocieranie siê o œmieræ zmusi³o rodzinê D. Klingera do prze-
niesienia siê w bardziej bezpieczne miejsce. Prawdopodobnie w lecie 1943 r.
piêcioro ¿ydowskich uciekinierów (choæ wymieniana jest tak¿e liczba osiem)
przenios³o siê z domu Karola Wrzeszcza do zabudowañ Piotra Szczepañskie-
go, zaœ przed Nowym Rokiem do Jana Winnickiego, bogatego ukraiñskiego rol-
nika o zapatrywaniach daleko odbiegaj¹cych od nacjonalistycznych, mieszka-
j¹cego w Pomiarkach, w przysió³ku le¿¹cym w lesie, miêdzy Tucznem a Chle-

(Micha³ Szuter)
*****
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bowicami Œwirskimi. Zmiana kryjówki mog³a nast¹piæ pod wp³ywem nacisku
banderowców, bowiem pragnêli mieæ lekarza w pobli¿u swojego siedliska -
Prybenia. Mog³o to siê odbyæ za poœrednictwem J. Winnickiego lub innej oso-
by, do której lekarz by³ wezwany (mieszkaj¹cej w Zadêbinie lub w Chlebowi-
cach Œwirskich).

Obecnoœæ tej grupy ¯ydów u J. Winnickiego, na pocz¹tku lutego 1944 r.,
potwierdza Kazimierz Górski: „- Po wielu pogró¿kach ze strony ukraiñskich
nacjonalistów z Tucznego, pod koniec 1943 r. uciek³em wraz ¿on¹ do krewnego,
Jana Winnickiego, mimo ¿e Pomiarki by³y czêsto odwiedzane przez banderow-
ców. Uwa¿a³em, ¿e tam bêdzie najbezpieczniej, ¿e nie potrwa to d³ugo, a blis-
koœæ domu rodziców pozwoli mi nieœæ im pomoc. Ukrywaj¹c siê na strychu,
us³yszeliœmy pewnego dnia rozmowê prowadzon¹ przez m³od¹ kobietê, jak
domyœlaliœmy siê, ¿onê lekarza - Zofiê Klinger. Z rozmowy zapamiêta³em jedy-
nie znacz¹cy fragment:

- My siê teraz nie boimy,
bo jesteœmy bezpieczni.

Obecnoœæ tej osoby, na
moje zapytanie, potwierdzi³
Micha³ Winnicki. Po kilku
dniach, mo¿e tygodniu,
musia³em uciekaæ przed
Ukraiñcami do Przemy-
œlan. PóŸniej dowiedzia-
³em siê, ¿e D. Klinger zosta³
wezwany do chorej osoby z
Prybenia. Tam te¿ bande-
rowcy przewieŸli pozos-
ta³ych ¯ydów, a wiêc ¿onê,
ich dziecko, teœcia i brata
Zofii Klinger. Do Win-
nickiego ju¿ nie wrócili.
Ponoæ banderowcy wys³a-
li noc¹ ¿onê lekarza, z
asyst¹, do Œwirza, by za-
bra³a ukryte wczeœniej po-
zosta³e narzêdzia lekarskie
i kosztownoœci. Wszyscy
¯ydzi przepadli w Prybeniu
bez wieœci.” (Kazimierz
G ó r s k i i F r a n c i s z e k
Kleszczyñski)
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Ryc. 92. O³tarz g³ówny w koœciele œwirskim,
stan sprzed 1939 r.

Fotografiê udostêpni³ p. Piotr  Piniñski.



Oko³o 5 stycznia 1945 r. poszed³em pieszo z wójtem gminnym (ho³owa sil-
rady), Bartkiem Turem, do Przemyœlan, gdzie by³a zorganizowana narada
zwi¹zana z maj¹cym siê wkrótce odbyæ spisem ludnoœci i spisem rolnym. Po ze-
braniu udaliœmy siê na obiad, po którym Bartek zosta³ w mieœcie, a ja z pokaŸ-
nym plikiem dokumentów spisowych pod pach¹ ruszy³em w drogê powrotn¹ do
Œwirza. Zdecydowa³em siê na przejœcie, bo s³oñce by³o wysoko i jeszcze by³o
widno. W tym czasie pracowa³em w gminie œwirskiej jako pracownik podat-
kowy. Do moich zajêæ nale¿a³o przeprowadzanie spisów ludnoœci, zwierz¹t
hodowlanych i pobór podatków. Pomyœla³em, ¿e nim siê œciemni, bêdê w domu.

Gdy znalaz³em siê na pocz¹tku Kimirza, na zakrêcie drogi zobaczy³em
trzech mê¿czyzn wybiegaj¹cych z lasu, a ka¿dy by³ z broni¹. Szybko obejrza³em
siê do ty³u, by uciec im z drogi, ale odwrót by³ równie¿ zamkniêty - za mn¹ sta³o
nastêpnych szeœciu, te¿ uzbrojonych. Stan¹³em wiêc i bezradnie czeka³em na
dalszy bieg wypadków. Gdy podeszli, jeden z nich zabra³ ode mnie dokumenty
i wszyscy poprowadzili mnie na przydro¿ny pagórek, os³oniêty od drogi krze-
wami, gdzie musia³em po³o¿yæ siê twarz¹ do ziemi (œniegu). Nade mn¹ sta³ U-
krainiec z broni¹, a reszta w niewielkim oddaleniu obserwowa³a szosê. Pilnu-
j¹cy mnie banderowcy co jakiœ czas zmieniali siê. Pytali o Bartka, z czego
wnioskowa³em, ¿e zasadzka by³a przygotowana na so³tysa. Ja stara³em siê roz-
gl¹daæ na boki, by zbadaæ mo¿liwoœæ ucieczki. Ale nie zdecydowa³em siê na taki
krok, bo za moimi nogami zawsze sta³ banderowiec z odbezpieczonym karabi-
nem. Ale dziêki temu spogl¹daniu rozpozna³em Ukraiñca z Niedzielisk o naz-
wisku Szewców. Tak musia³em le¿eæ a¿ siê œciemni³o.

Wraz z nastaniem zmroku zaprowadzili mnie do opuszczonego domu, chyba
leœniczówki, stoj¹cego w pobli¿u lasu, gdzieœ miêdzy Kimirzem a Burzeniska-
mi. Tam trzymali mnie przez kilka godzin pod stra¿¹. W tym czasie z jakichœ
akcji wrócili (albo zbierali siê do wykonania zadañ) banderowcy, w liczbie ok.
20. Wœród nich pozna³em swojego kuzyna, Hryñka Pitwaka, który m.in. wypy-
tywa³ mnie (w obecnoœci pozosta³ych) o losy cz³onków mojej rodziny oraz Szew-
cowa. Po tej rozmowie, oprócz dwóch, reszta banderowców uda³a siê na jak¹œ
naradê.

Po powrocie z narady H. Pitwak zwróci³ siê do mnie po ukraiñsku:
- Czy znasz drogê do domu?
- Wola³bym aby mi j¹ pokazaæ, bo w nocy nie trafiê - odpowiedzia³em w tym

samym jêzyku.
- Odprowadz¹ ciebie na drogê.
Dwóch uzbrojonych Ukraiñców poprowadzi³o mnie w kierunku szosy Ki-

mirz-Œwirz. Szed³em zadowolony z opuszczenia ich kryjówki, nie rozmawiaj¹c z
nimi. Z chwil¹ dotarcia do drogi skrêci³em w lewo, w stronê Œwirza, ale id¹cy
obok banderowiec popchn¹³ mnie, zmieniaj¹c moje postanowienie.
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- Têdy - powiedzia³, i wskaza³ pole za drog¹.
- Ja wiem, gdzie mnie prowadzicie, do lasu, aby tam zabiæ, bo za du¿o wi-

dzia³em - powiedzia³em w z³oœci i zrezygnowany. W tym momencie zda³em sobie
sprawê z celu narady banderowców przeprowadzonej w leœniczówce.

- Ty wszystkiego nie zezna³eœ i musimy zaprowadziæ ciebie do starszego ko-
mendanta, któremu opowiesz prawdê - doda³.

Od tej chwili jeden banderowiec szed³ przede mn¹ a drugi z ty³u. Poprowa-
dzili mnie kawa³ek drogi prowadz¹cej na Podwysokie. Ucieczka w tej sytuacji
nie by³a mo¿liwa. Obaj byli w kurtkach, a ja mia³em na sobie ciê¿ki ko¿uch,
w którym nie móg³bym szybko biec. Po
kilkunastu krokach na pewno zosta³-
bym zabity. Nad jednym z mijanych
jarów moje rozmyœlania przerwali
Ukraiñcy.

- Zatrzymaj siê! Na rozkaz komen-
danta rozbieraj siê! - krzykn¹³ bandero-
wiec.

Powoli pozbywa³em siê ubrania i o-
buwia, zdejmuj¹c ko¿uch, buty i jak¹œ
bluzkê. Spodni nie zdj¹³em.

- Spodni nie zdejmê. Jak mnie zabi-
jecie, to sami zdejmiecie. Czy mogê siê
pomodliæ?

Uzyskawszy zgodê, klêkn¹³em nad
jarem i odmówi³em g³oœno „Ojcze
Nasz” i „Zdrowaœ Mario”, a na koniec
modlitwy doda³em: „- Bo¿e zap³aæ im
za to!”

- Strzelaj - rzek³ jeden do drugiego.
Banderowiec staj¹cy za mn¹ wyj¹³

zza pasa pistolet, przy³o¿y³ lufê do ty³u
mojej g³owy tak mocno, ¿e pochyli³em
siê nad rozpadliskiem. Zaraz po tym us³ysza³em trzask iglicy. Pistolet nie
wypali³. Strzelaj¹cy cofn¹³ broñ, a ja prostuj¹c g³owê zerkn¹³em na drugiego.
Sta³ obok, a karabin mia³ zarzucony na ramiê.

- Trzymaj go! - us³ysza³em za moimi plecami.
Ale nim ten zd¹¿y³ silniej z³apaæ moje ramiê, uderzy³em go ³okciem w pierœ

i skoczy³em w dó³ jaru, w œnieg. Najpierw na czworakach, najszybciej jak mo-
g³em, bieg³em po niezbyt utwardzonym œniegu, wykorzystuj¹c ka¿dy krzak i za-
roœla do zmiany kierunku. Gdzie by³o mniej œniegu - bieg³em na nogach, kieru-
j¹c siê w stronê drzew, bo tam by³o ciemniej. Dopiero po kilkunastu sekundach
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Ryc. 93. Micha³ Mudrak, lat 48, zgin¹³
na minie umieszczonej na drodze.

Fotografiê udostêpni³ p. Jan Mudrak.



us³ysza³em dwa strza³y karabinowe, oddane prawie jednoczeœnie. Jednak ¿a-
den z pocisków nie przelecia³ w moim s¹siedztwie. Bieg³em jeszcze jakiœ czas,
prawie na oœlep, dopóki zmêczenie nie da³o znaæ o sobie. Stan¹³em na kawa³ku
pnia i z ca³¹ uwag¹ nads³uchiwa³em odg³osu pogoni i nastêpnych strza³ów. Ale
z oczekiwanego kierunku nie us³ysza³em nawet najmniejszego trzasku. (...)

W nastêpnym dniu, si³ami wojska ruskiego (stacjonuj¹cego w zamku) i gru-
py Polaków z „Istrebitielnego Batalionu”, zrobiono ca³odzienn¹ ob³awê w
okolicach Niedzielisk. Mnie zabrano do identyfikacji z³apanych osób. Poda³em
opis znanych mi banderowców. Za obecnoœæ kuzyna w bandzie, NKWD zabra³o
jego matkê i ciotkê z Kimirza. Gdy Hryñko Pitwak zg³osi³ siê do NKWD, matkê
zwolniono do domu. Wkrótce zasili³ on szeregi „Istriebitielnego Batalionu” w
Œwirzu. Natomiast wspomniany Szewców zosta³ natychmiast aresztowany. W

Areszcie nie przebywa³ d³ugo.

Jak dowiedzia³em siê póŸniej, H. Pitwak
zamordowa³ swoje dwie ciotki, które by³y Polkami.

(...) Tak przeby³am w lesie 15 tygodni, a¿ razu pewnego, gdy chodzi³am
wœród gêstwiny, spotka³am szeœciu policjantów ukraiñskich.

Pytali mnie, czy nie wiem, gdzie s¹ ¯ydzi. Odpowiedzia³am, ¿e uciek³am s¹-
ma, i nie wiem gdzie s¹ inni. Potem pytali, czy chcê ¿yæ, to ¿ebym powiedzia³a
gdzie s¹ inni. Odpar³am, ¿e oni mi ¿ycia nie dali, wiêc mi go teraz odebraæ nie
mog¹. Wygl¹da³am wtedy okropnie. By³am brudna, zmieniona. Potem zapytali,
czy chcê jeœæ. Powiedzia³am, ¿eby siê o moje jedzenie nie troszczyli, bo nie s¹
moimi opiekunami. Wtedy za¿¹dali, ¿ebym powiedzia³a gdzie s¹ ¯ydzi ze z³o-
tem. Powiedzia³am, by nie szukali przeklêtego ¿ydowskiego z³ota, ¿e maj¹ sami

Po kilku dniach wst¹pi³ do NKWD i bandyck¹
przesz³oœæ mu podarowano. Za dobre czyny w tej instytucji awansowa³ do
stopnia porucznika .[podkr. - J.W.)

(Micha³ Szuter)
*****
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Ryc. 94. Pocz¹tek relacji Feigi Pfeffer ze Œwirza, ukrywaj¹cej siê w czasie wojny w
lesie. Kopia dokumentu  uzyskana z ¯ydowskiego Instytutu Historycznego.



du¿o z³ota, bo maj¹ czarn¹ ziemiê i bia³y chleb, a to jest lepsze od z³ota. Tak
mnie wypytywali przez pó³ godziny. Wtem zaczê³a siê strzelanina, bo ¯ydzi
ukryci w lesie zaczêli strzelaæ na postrach i policjanci uciekli, a ja te¿ uciek³am
w las, jak strza³a. Odwrócili siê jeszcze raz za mn¹, ale dali mi spokój. Nim
uciek³am, powiedzia³am, ¿eby nie szukali za ¯ydami, jak za zwierzyn¹, bo kie-
dyœ przyjdzie czas, kiedy trzeba bêdzie im zap³aciæ za te dusze.

Po tej rozmowie, w której pytali o ojca i matkê, i o wszystko mo¿liwe, kiedy
im zagrozi³am, ¿e je¿eli mnie zabij¹, to moja krew i ³zy moje spadn¹ na ich ¿ony
i dzieci, posz³am pó³¿ywa na wieœ. Dosta³am kolacjê, ale z trudem mog³am opo-
wiadaæ, co prze¿y³am, tak bardzo by³am os³abiona. W tym czasie by³o du¿o o-
fiar w lasach i po kryjówkach, w których policja, volksdeutsch`e i ch³opi ukra-
iñscy wyci¹gali ¯ydów. Przewa¿nie ofiarami byli mê¿czyŸni, ale by³y te¿ kobie-
ty i dzieci. Najgorszy by³ volksdeutsch Scheib z Kimirza. Wiedzia³am o tym,
wiêc ukrywa³am siê jak mog³am, trzymaj¹c siê bli¿ej wsi polskich a nie ukra-
iñskich. (Feiga Pfeffer)

*****
W drugim dniu œwi¹t wielkanocnych (02.04.1945 r.), a by³ on wówczas

dniem wolnym, ze Œwirza wybra³o siê do Przemyœlan parê osób, m.in. po zaku-
py i za³atwienie spraw urzêdowych.

Pierwsza furmanka wyruszy³a doœæ wczeœnie, bo oko³o godz. 7. Pasa¿erami
byli: Józef Kowalów, Karol Wrzeszcz, Maria Wyspiañska, nieznana z imienia
Mazurkiewicz i Rosjanin z zamku, cywil - kierownik stacji MTS. Pierwsi dwaj
udawali siê do Przemyœlan na naradê kierowników sklepów. Prawdopodobnie
by³ z nimi Kazimierz Czerniak. Przed furmank¹ jecha³ na koniu Kazimierz
Kowalów, ubrany w wojskowy mundur i uzbrojony w pistolet maszynowy. Kto
wie, czy nie zg³osi³ siê jako obstawa wozu, na którym by³ jego stryj. On te¿ zosta³
- jako pierwszy - ranny w bark, a sp³oszony koñ pocwa³owa³ w pole, gdzie K.
Kowalów z niego spad³, straci³ przytomnoœæ i zmar³ z up³ywu krwi. Okaza³o siê
póŸniej, ¿e otrzymana rana by³a od pocisku typu dum-dum.

Nieznany los spotka³ Kazimierza Czerniaka, bowiem nie odnaleziono jego
cia³a. Nale¿y siê domyœlaæ o pojmaniu go przez upowców, zadaniu tortur i za-
mordowaniu. Jego zw³oki zosta³y zakopane gdzieœ w lesie.

Natomiast Józef Kowalów i Karol Wrzeszcz, po pierwszych strza³ach,
zaczêli uciekaæ w stronê kimirskich budynków, stoj¹cych po lewej stronie dro-
gi. Po ich ominiêciu, chowaj¹c siê przed pociskami za nierównoœciami terenu,
szczêœliwie znaleŸli siê w lesie. Ci¹gle biegn¹c jego krawêdzi¹ dotarli do Prze-
myœlan, sk¹d Józef Kowalów przedzwoni³ do Œwirza, informuj¹c o zaistnia³ym
zajœciu i ocaleniu ¿ycia.

Kilkadziesi¹t minut póŸniej t¹ sam¹ tras¹ uda³ siê furmank¹ ¿o³nierz ro-
syjski ze œwirskiego Istrebitielnego Batalionu (oœmiokrotnie ranny w czasie
dzia³añ wojennych), oficer radziecki oraz Józef Szuter.
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Nim wóz wjecha³ do Kimirza, zosta³ z ty³u ostrzelany, z prawej strony drogi
Œwirz-Przemyœlany. J. Szuter i oficer natychmiast zeskoczyli z furmanki i za-
czêli uciekaæ w stronê najbli¿szego lasu, a ¿o³nierz - posiadaj¹c broñ - zacz¹³
siê bez³adnie ostrzeliwaæ. Józefowi Szutrowi przestrzelono praw¹ rêkê. Zaraz
po tym zastrzelono broni¹cego siê ¿o³nierza, a jego broñ nacjonaliœci ukraiñscy
zabrali ze sob¹

Ranny Szuter, wobec beznadziejnej sytuacji, podniós³ rêce do góry, widz¹c
w tym unikniêcie pewnej œmierci w szczery polu. Zaraz zabrano mu marynarkê,
zwi¹zano rêce z ty³u i zaprowadzono do pokoju w leœniczówce. Po chwili przy-
prowadzono radzieckiego oficera. Tam spotka³ Rosjanina (Synycia?) ze œwir-
skiego zamku, który to, nie maj¹c zwi¹zanych r¹k, zdo³a³ opró¿niæ kieszenie
swojej marynarki - jak opowiada³ Szutrowi - i ca³¹ ich zawartoœæ (pieni¹dze,
dokumenty) wrzuci³ za szafê. Obu poddano przes³uchaniu, pytaj¹c o cel podró-
¿y, stan iloœciowy œwirskiego Istrebitielnego Batalionu (IB) i tamtejszego od-
dzia³u radzieckiego. Po rozmowie
pozostawiono ich na dworze, gdzie w
promieniach s³onecznych by³o cieplej
ni¿ w domu.

Wœród krz¹taj¹cych siê nacjona-
listów Szuter zauwa¿y³ znajomego U-
kraiñca z Kimirza, który dla nich
przyniós³ wiadro jaj, ale z nim nie roz-
mawia³. Od sanitariusza ukraiñskiego
otrzyma³ pigu³kê na gor¹czka, któr¹,
mino oporów, po³kn¹³, bowiem ból rêki
zaczyna³ dawaæ o sobie znaæ.

Gdy na szosie rozleg³a siê nastêpna
strzelanina, prawie wszystkich wczeœ-
niej pojmanych, banderowcy zapro-
wadzili w g³¹b lasu, prawie ko³o Kro-
sienka. Wraz z nimi znajdowa³ siê oficer
radziecki, pe³ni¹cy w trakcie przejazdu
roli woŸnicy. Po przybyciu na miejsce,
niski i gruby Ukrainiec z obstawy po-
jecha³ wraz z oficerem dalej, a po chwili
powróci³ wozem ju¿ bez niego. Po-
niewa¿ nie by³o s³ychaæ strza³u, J. Szu-
ter domyœli³ siê, ¿e oficer zosta³ powieszony. Przypuszcza³, ¿e za moment
przyjdzie kolej na niego.

- Co robiæ? - stara³ siê pospiesznie przeanalizowaæ powsta³a sytuacjê, a mo-
¿e i jednoczeœnie powstrzymaæ falê bezsensownych pomys³ów. - Uciekaæ. U-
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Ryc. 95. Kazimierz Kowalów, lat 24,
zastrzelony w Kimirzu podczas

zasadzki zorganizowanej przez UPA.



twierdza³ siê, ¿e ta mo¿liwoœæ by³a
jedynym rozwi¹zaniem.

- Tylko mogê uciekaæ! Ale nie teraz,
póŸniej, z wozu.....

- Daj mi zapaliæ - zwróci³ siê z proœba
do pilnuj¹cego go Ukraiñca, pragn¹c
bodaj v ten sposób urozmaiciæ czas ocze-
kiwania na niechybn¹ œmieræ.

- Po co, jeœli za chwilê bêdziesz wisia³
na ga³êzi - burkn¹³ stanowczo bandero-
wiec, i powiedzia³ to takim g³osem, jakby
wcale nie chodzi³o tu o cz³owieka, i jakby
on sam ju¿ o tym zadecydowa³ parê dni
temu.

Taki los, jak Rosjanina, jednak go nie
spotka³. Wykonawca poprzedniego
wyroku, gdy zbli¿y³ siê do Szutra, zapyta³
go z wielkim zaciekawieniem:

- Kim  wy  w³aœciwie  jesteœcie, skoro
tak du¿o ludzi z Kimirza wstawia  siê  za
wami?

- By³em tam kiedyœ sekretarzem gminy i stara³em siê byæ dobry dla wszyst-
kich - odpowiedzia³ po namyœle, i nada³ nie orientowa³ siê o zbawiennej w skut-
kach interwencji mieszkañców wioski. Ten stan niepewnoœci, co do jego losów,
trwa³ jeszcze przez parê godzin.

Dopiero póŸnym popo³udniem zezwolono mu, równie¿ Rosjaninowi z zam-
ku, na odjazd furmank¹ do Œwirza. Wietrz¹c w tej decyzji jakiœ podstêp, nie
zdecydowa³ siê na jazdê, poszed³ samotnie pieszo, kryj¹c siê natychmiast za
drzewami przed oczami uzbrojonych banderowców. Trasê do domu, id¹c i bieg-
n¹c, przeby³ przewa¿nie w s¹siedztwie dróg, pilnie obserwuj¹c, czy nie ma na
nich nacjonalistów. Widzia³ z oddali pal¹ce siê domy by³ych kolonistów nie-
mieckich w Kimirzu.

Do Œwirza dotar³ w nocy i zaraz zg³osi³ siê na plebaniê, gdzie bêd¹cy tam
ksi¹dz z Tucznego, opatrzy³ mu ranê i za³o¿y³ prowizoryczny opatrunek.
Rosjanin, jad¹c wozem inn¹ tras¹, równie¿ powróci³ do wioski, ale rano zmar³
z niewyjaœnionej przyczyny. Do domu zosta³y zwolnione tak¿e zatrzymane
wczeœniej kobiety. W Œwirzu J. Szuter dowiedzia³ siê o skutkach nastêpnej tra-
gedii, która wydarzy³a siê tego samego dnia na goœciñcu.

Wyjazd drugiej grupy podwodów nast¹pi³ parê godzin póŸniej (miêdzy godz.
9.00 a 10.00). Nie mo¿na obecnie jednoznacznie wskazaæ przyczyn, dla których
Ten wyjazd nast¹pi³, choæ celem wyjazdu - ten szczegó³ siê potwierdza - by³y
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Ryc. 96. Kazimierz Szczud³owski,
lat 19, zastrzelony przez Niemców

w lipcu 1944 r. Fotografiê udostêpni³
p. Jan Szczud³owski.



Przemyœlany.
Ze Swirza zostali zabrani ochotnicy IB maj¹cy wówczas dy¿ur na posterunku.

Na pierwszej furmance siedzieli przede wszystkim Rosjanie, nieznana z naz-
wiska nauczycielka ze Swirza - Nadia, Bronis³aw Szczepañski z Chlebowic
Œwirskich i Roman Wyspiañski. Na drugiej Jan Wyspiañski, Józef Pilny, Józef
Muzyka (z Chlebowic Swirskich), komendant wojenkomatu przemyœlañskiego,
kpt. Ma³yszkin oraz jeszcze dwóch Polaków. Na trzeciej zaœ kilku (szeœciu?)
¿o³nierzy radzieckich.

Gdy pierwsza furmanka doje¿d¿a³a do kimirskiego mostka, oczom jej pasa-
¿erów ukaza³ siê mê¿czyzna uciekaj¹cy za róg najbli¿szego domu. Budynek by³
jednym z pierwszych gospodarstw stoj¹cych po prawej stronie drogi. Na je-
go widok R. Wyspiañski puœci³ nad dachami tych domów seriê z rkm-u. Na od-
g³os strza³ów, czy te¿ podniesionego przez uciekaj¹cego alarmu, z pierwszego
budynku wybieg³o kilkunastu uzbrojonych upowców, którzy zaczêli ostrzeliwaæ
pierwsz¹ furmankê. Zaraz po tym odezwa³y siê strza³y z prawej strony, a tak¿e z
lewej, nieco z ty³u. Oprócz pojedynczych strza³ów, s³ychaæ by³o serie z broni
automatycznej.

Zeœrodkowany ogieñ na pierwsz¹ furmankê mia³ dla jej pasa¿erów tra-
giczne skutki. Nim furmanka zd¹¿y³a nawróciæ, zosta³ zabity Bronis³aw Szcze-
pañski, Rosjanie oraz Nadia - jej g³owê przeszy³a seria pocisków. Wóz pozosta³
prawie nieruchomy, gdy¿ zastrzelono konie. Pozosta³e furmanki zaczê³y zawra-
caæ. Kto ¿yw opuszcza³ wozy i chowa³ siê do przydro¿nego rowu. Upowcy wi-
dz¹c bez³adn¹ ucieczkê, wyszli nawet na drogê, i ci¹gle strzelaj¹c, zbli¿ali siê
do ukrywaj¹cych siê Polaków. Roman Wyspiañski, gdy znalaz³ siê w rowie,
zosta³ w pewnej chwili pozbawiony broni. Pocisk z rkm-u trafi³ w zamek jego
karabinu i sta³ siê bezu¿yteczny. Porzuci³ go, i czo³gaj¹c siê, zacz¹³ szybko
wycofywaæ ze œmiertelnej strefy. Po ok. 100 metrach natrafi³ na rannego kpt.
Ma³yszkina, który b³aga³ go o dobicie. Jednak nie zrobi³ tego. Nim zabra³ le¿¹cy
obok niego pistolet maszynowy, zobaczy³ piêciu upowców. Od nich dolecia³
okrzyk:

- Bolszewiku, Poddaj siê!
Nie mia³ zamiaru siê poddawaæ. Chwyci³ karabin, skoczy³ w bok i pos³a³

seriê w ich kierunku - upowcy jakby znikli. Na wszelki wypadek rzuci³ po kolei
cztery granaty.

Seria oddana przez ¿o³nierzy pierwszej furmanki zmusi³a do odwrotu po-
zosta³e. Józef Pilny, bêd¹cy na drugiej, natychmiast - wzorem innych - skoczy³
do rowu i zacz¹³ strzelaæ do ukazuj¹cych siê upowców, ale w zdenerwowaniu
i strachu skutek by³ ¿aden. Upowcy najsilniej nacierali od przodu kolumny,
posuwa j¹æ siê wzd³u¿ drogi. Zobaczy³, jak jeden z nich dobija³ rannego kpt.
Ma³yszkina.

Gdy po drodze przemknê³a furmanka z Romanem, zda³ sobie sprawê z ko-
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niecznoœci ucieczki. Jeszcze pragn¹³ oddaæ jeden strza³, ale wrogi pocisk ude-
rzy³ w karabin i rykoszetem drasn¹³ mu rêkê. Natychmiast zrezygnowa³ z o-
strzeliwania siê i szybko zacz¹³ siê wycofywaæ. Co chwila odwraca³ siê, patrz¹c
na drogê, czy upowcy kontynuuj¹ poœcig. Tak doszed³ do Burzenisk.

Roman Wyspiañski widz¹c jad¹c¹ w stronê Œwirza furmankê, skoczy³ na ni¹
i po³o¿y³ siê na jej dnie (podenku), ci¹gle strzelaj¹c do widocznych napastni-
ków. Konie zawioz³y go do upragnionego przysió³ka, gdzie Tomasz Grzeszczy-
szyn opatrzy³ mu dwie rany.

Trzeci wóz prawdopodobnie dotar³ najwczeœniej do Œwirza i ¿o³nierze za-
wieŸli tragiczn¹ wieœæ o zasadzce. Nie wiadomo ju¿, kto poda³ ten fakt w wersji
najgorszej z mo¿liwych, ¿e banderowcy id¹ na Œwirz ze strony Kimirza. Dotar³a
ona do koœcio³a, gdzie by³a odprawiana msza przez ks. Z. Semenca. W œwi¹tyni
powsta³a niesamowita panika. Ludzie w krzyku i p³aczu rzucili siê do wszyst-
kich wyjœæ, nie bacz¹c na dzieci i mniej sprawnych fizycznie. Silniejsi tratowali
s³abszych. Jednym z poszkodowanych okaza³ siê Les³aw Terlecki, pe³ni¹cy rolê
ministranta. T³um przewróci³ go przy o³tarzu, a ktoœ butem nadepn¹³ mu na
gard³o.

Po wyjœciu z koœcio³a ludzie jakby trochê och³onêli. Kobiety szybko pobie-
g³y do domów, a mê¿czyŸni zaczêli zastanawiaæ siê nad postêpowaniem w takiej
sytuacji. Natychmiast wys³any patrol na obrze¿a wioski nie potwierdzi³ nie-
bezpieczeñstwa ataku upowców na Œwirz.

Otó¿ kilka lat temu zmar³ mój kuzyn Franciszek P. W latach szeœædziesi¹-
tych, a mo¿e trochê póŸniej, by³ on w Kimirzu, sk¹d pochodzi jego ¿ona. W trak-
cie rozmowy z Ukraiñcami, krewnymi, b¹dŸ znajomymi, zosta³ poinformowa-
ny, ¿e w zamordowaniu proboszcza œwirskiego, ks. Stanis³awa Kwiatkowskie-
go, brali udzia³ mieszkañcy Niedzielisk w osobach Bi³yka i Chwastyka. Prze-
kazuj¹c mi to, prosi³, abym ewentualnie wykorzysta³ tê wiadomoœæ dopiero po
jego œmierci.

[34: nr 11, str. 28 i nr 13, str. 25]

(Ryszard Kisielewicz)

1. Flisak Jan 15.04.1944, lat 65, Ukrainiec, gajowy
2. Grzegorzewski Jan 15.07.1944, lat 17
3. Grzeszczyszyn Antoni 16.07.1944, lat 67, spalony
4. Grzeszczyszyn Franciszek 16.07.1944, lat 31, spalony
5. Grzeszczyszyn Hanna 16.07.1944, lat 13
6. Grzeszczyszyn Józefa 16.07.1944, lat 69, ¿. A. Grz., spalona
7. Ho³odniak Franciszek 15.03.1944, lat 70
8. Ho³odniak Franciszek 29.03.1944, lat 69
9. Ho³odniak Stanis³aw 07.07.1943, lat 30
10. Ho³odniak Tadeusz 24.03.1944, lat 24, porwany do Siedlisk

*****

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 37 osób
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11. Jankowski Micha³ 15.04.1944, lat bd
12. Kleszczyñski Micha³ 20.07.1944, lat 25
13. Klinger Dawid 1944, lat ok. 35, ¯yd, lekarz
14. Klinger 1944, lat ok. 2, ¯yd, s. D. Klingera
15. Klinger Zofia 1944, lat ok. 30, ¯ydówka, ¿. D. Klingera
16. Komar Pawe³ 14.02.1944, lat ok. 30
17. Kowalów Kazimierz 01.04.1945, lat 24
18. Lipski Edward 14.04.1944, lat ok. 25
19. £aba Jan 20.07.1944, lat 17
20. Martynowicz Micha³ 10.10.1944, lat 46
21. Mudrak Micha³ 15.05.1945, lat 48
22. Muzyka Jan 14.04.1944, lat 27
23. Partyka 20.04.1944, lat 31
24. Stanis³aw Kwiatkowski 14.02.1944, lat 64, proboszcz w Œwirzu
25. Szczerbaty Stanis³aw 11.06.1944, lat 23, porwany, zagin¹³
26. Szuter Antoni 11.06.1944, lat 15, porwany, zagin¹³
27. Szwed Kazimierz 10.10.1944, lat 59
28. Tur Antoni 20.07.1944, lat bd
29. Tur Andrzej 11.04.1944, lat 59
30. Tur Barbara 11.04.1944, lat 74
31. Wyspiañska Anna 16.07.1944, lat 40
32. Wyspiañski Jan 24.06.1944, lat 37
33. Wyspiañski Kazimierz 24.06.1944, lat 35
34. Zaporoska Katarzyna 16.07.1944, lat bd, Ukrainka, spalona
35. Zazulak Maria 15.03.1944, lat 18
36. Zazulak Stefania 29.03.1944, lat 17
37. ¯ó³tañski Marek 13.01.1945, lat 57

Wspomnienia by³ych mieszkañców K. Górskiego i Fr. Kleszczyñ-
skiego w zbiorach autora.

- wieœ liczy³a 321 zagród i 1825 mieszkañców, w
tym 978 Polaków, 798 Ukraiñców i 49 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a
do 363, a mieszkañców do 1989 osób.

[17, str. 204]
*****

c) Ÿród³a:

a) okolicznoœci napadów i terroru

Feiga Pfeffer, ¯ydowski Instytut Historyczny, zez-
nanie LB 544.

12.2. Chlebowice Œwirskie

W dniach 16-20.04.1944 r. w Chlebowicach Œwirskich spalono wszystkie
domy polskie i zamordowano 60 osób, przewa¿nie mê¿czyzn.

Na terenie parafii Œwirz pad³o te¿ wielu Polaków z rêki banderowców; w
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Chlebowicach Œwirskich 66.

Dnia 30 kwietnia 1944 r. w wiosce Hlebowicze
zabito 42 Polaków, w pobli¿u wiosek Miwsewa

- 22, Miasteczko
- 36, Beczas -18

, Granik - 19 .

Anna S³abicka by³a bardzo ³adn¹ kobiet¹ w wieku ok. 25-28 lat i do r. 1939
pracowa³a we dworze p. Tyszkowskich jako pokojówka.
Gdy w tym roku na nasze tereny wkroczyli Sowieci, s¹siadka wróci³a do swego
domu, stoj¹cego na chlebowickim przysió³ku Werby, gdzie mieszka³a razem z
bratem i siostr¹, pomagaj¹c im w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Pod koniec grudnia 1943 lub na pocz¹tku stycznia 1944 r., w rozmowie z
moj¹ mam¹ Anna opowiedzia³a, ¿e ma ukraiñskiego kuzyna mieszkaj¹cego we
wsi P³oska (przysió³ek Tucznej), którego ¿ona prosi³a j¹ o pomoc w przêdzeniu
k¹dzieli. Doda³a jeszcze, ¿e bêdzie tam d³u¿ej ni¿ pocz¹tkowo zamierza³a.

Po kilku dniach, jak opuœci³a Chlebowice Œwirskie, do jej domu przyszed³
kuzyn, mia³ na imiê Iwan, i powiedzia³, ¿e Anna zosta³a uprowadzona przez
banderowców do lasu i do tej pory nie wróci³a. Nie wie, co siê z ni¹ sta³o. Wten-
czas brat Anny przyszed³ do nas i prosi³ mojego ojca, bym z nim pojecha³ i po-
móg³ j¹ odnaleŸæ. O to samo poprosi³ naszego s¹siada, Józefa Zadwórnego.
Nastêpnego dnia Zadwórny zaprz¹g³ konie do sanek i we trójkê pojechaliœmy
do P³oski. Podczas jazdy by³o bardzo du¿o œniegu i wyj¹tkowo mroŸno. Tam ku-
zyn Anny wskaza³ kierunek, w którym banderowcy udali siê do lasu. Jad¹c,
znaleŸliœmy œlady butów a na skraju lasu cia³o Anny, le¿¹ce w œniegu, przykryte
ga³êziami. Jej cia³o na pó³ nagie by³o zmasakrowane têpymi narzêdziami, a u-
branie poszarpane.

Po przewiezieniu cia³a do domu, pochowano j¹ na cmentarzu w Chlebo-
wicach Œwirskich. Jaki by³ motyw tej zbrodni? Nie potrafiê oceniæ. Mo¿e tylko
dlatego, ¿e by³a Polk¹. Zamordowanie jej przez nacjonalistów ukraiñskich by³o
pierwsze w naszej miejscowoœci.

Po zajêciu tych ziem przez Niemców w roku 1941 Ukraiñcy zaczêli masowo
mordowaæ ¯ydów w okolicznych wsiach. Ju¿ w koñcu sierpnia 1941 r. zoba-
czy³am kilka wozów wioz¹cych pomordowanych ¯ydów do wspólnej mogi³y
ko³o Bóbrki. Ukraiñcy odgra¿ali siê te¿, ¿e los, który spotka³ ¯ydów, bêd¹ dzie-
liæ Polacy.

W tym roku, na zarz¹dzenie inspektora szkolnego w Z³oczowie, rozpoczê-

[16, str. 129]
*****

Meldunek powiatowej bojówki OUN i grupy UPA „Or³y” z dnia 12 maja
1944 r.: [Chlebowice Œwirskie -
dop. J.W.] [przysió³ek Chle-
bowic Œwirskich - dop J.W.] [nale¿a³o do Chlebowic Œwir-
skich - dop. J.W.] [Baczacz, przysió³ek Chlebowic Œwirskich -
dop. J.W.] [Grabnik, przysió³ek Chlebowic Œwirskich - dop. J.W.]
[7,. Str. 284]

*****

[Adama - dop. J.W.]

(Piotr Rura)
*****
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³yœmy z kole¿ank¹ zapisy do szko³y. Zgodnie z zarz¹dzeniem zapisywa³am dzieci
polskie, kole¿anka Ukrainka - dzieci ukraiñskie. Po pierwszym dniu zapisów
mia³am wiêcej dzieci polskich. W drodze do domu podeszli do mnie Ukraiñcy z
¿ó³to-niebieskimi opaskami i zabronili mi dalej prowadziæ zapisy, gro¿¹c wy-
ci¹gniêciem odpowiednich konsekwencji. (...)

W pocz¹tkach roku 1944 ziemie te
by³y terenem grasowania wrogich par-
tyzantek ukraiñskich, banderowców. 26
lutego wpadli do m³yna w poszukiwaniu
najstarszego syna, Józefa Dunicza, który
ukry³ siê. Zabrali wówczas ojca i kazali
mu jechaæ z sob¹. W odleg³oœci kilku kilo-
metrów od m³yna polecili mu na odlud-
nym miejscu rozebraæ siê do bielizny,
zdj¹æ buty i strzelili w ty³ g³owy, a nas-
têpnie wrzucili jego cia³o do rzeczki. Wi-
dzia³a to kobieta zbieraj¹ca chrust w le-
sie, która z ukrycia patrzy³a na tragediê
znajomego m³ynarza. Zawiadomi³a ro-
dzinê o œmierci i miejscu tragedii.

Kuzyn Adam osieroci³ ¿onê i troje
m³odszych dzieci. Troje starszych gospo-
darzy³o ju¿ samodzielnie. Moja brato-
wa, z pomoc¹ przyjació³, zabra³a cia³o
i pochowa³a na cmentarzu w Chlebowi-
cach Œwirskich. Sama z trojgiem dzieci
przenios³a siê do Œwirza, do polskiej
osady.

W roku 1945 przygotowywa³a siê z
rodzin¹ do wyjazdu na Ziemie Odzyskane. Syn Adaœ, w sierpniu tego roku,
przed wyjazdem, poszed³ do siostry zamê¿nej z Ukraiñcem, aby zawiadomiæ j¹
o wyjeŸdzie i przynieœæ rodzinie trochê ¿ywnoœci. Mieszka³a ona w Chlebo-
wicach Œwirskich, w przysió³ku Pomiarki. Kiedy Adaœ poszed³ rano do sadu po
jab³ka, wyszli z ukrycia czekaj¹cy na niego banderowcy, zabrali go i zamor-
dowali na pastwisku, podrzynaj¹c mu w bestialski sposób gard³o. Stawiali o-
kaleczonego na nogi i kazali mu œpiewaæ „Jeszcze Polska nie zginê³a”. Widzia³
tê scenê pastuch, który opowiedzia³ o tym siostrze Adasia. Cia³o zawlekli do
lasu i zakopali. Siostra szuka³a, lecz nie znalaz³a swego m³odego, 14-letniego
brata.

Oko³o 30 marca 1944 r. do wioski przysz³a grupa Ukraiñców uzbrojona w

(Zofia Bakota)
*****
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Ryc. 97. Micha³ Kowalów, lat 23,   z
rodziny ukraiñskiej. Zosta³

zastrzelony przez nacjonalistów
ukraiñskich w kwietniu 1944 r.

Fotografiê udostêpni³a p. Stefania
Horniak.



broñ paln¹ oraz bagnety i pod wieczór zaczê³a systematyczn¹ rzeŸ ludnoœci
polskiej. Pomaga³ im w tym - wskazuj¹c odpowiednie zabudowania miejsco-
wy Ukrainiec.

Po pogró¿kach od Ukraiñców, uciek³em z Chlebowic z ¿on¹ i dzieckiem do
Œwirza (Zadêbiny) i mieszka³em u Kuchmistrza Józefa.

Nie s³ysza³em, aby Ukraiñcy zabijali swoje ¿ony, jeœli by³y Polkami. Nato-
miast Ukrainiec o nazwisku Burban, mieszkaj¹cy w Baczaczu, zastrzeli³ swoich
rodaków: mê¿czyznê, dwóch ch³opców oraz kobietê, gdy¿ ci nie wyrazili zgody
na wykonanie jakiegoœ zadania szpiegowskiego.

Na zakoñczenie dodam, ¿e podczas tych mordów samoloty sowieckie zbom-
bardowa³y Chlebowice i kilka osób by³o dodatkowo rannych. (Ignacy Rura)

*****
Do roku 1939, do chwili wkroczenia Armii Czerwonej, Bazyli Muzyka by³ w

Chlebowicach so³tysem i komendantem Stra¿y Po¿arnej. Po zajêciu po raz dru-
gi wschodnich terenów Polski przez armiê sowieck¹ w lipcu 1944 r., zaczêto
tworzyæ urzêdy wiejskie tzw. silrady. Na wiosnê tego roku Micha³ uciek³ z wioski
i do tego czasu mieszka³ w Œwirzu, bo obawia³ siê utraty ¿ycia. Razem z nim
przebywa³ Micha³ Kuchmistrz. Bandy upowskie grasowa³y nie tylko podczas
okupacji niemieckiej, ale równie¿, przez d³u¿szy czas, po przybyciu Sowietów.

Gdy utworzono silradê w Chlebowicach Œwirskich, póŸn¹ jesieni¹, a mo¿e
na prze³omie roku 1944/1945, Muzyka dosta³ propozycjê od w³adz sowieckich z
Przemyœlan objêcia funkcji przewodnicz¹cego rady wiejskiej - ho³owy silrady,
a Micha³ Kuchmistrz sekretarza tej rady. Obaj przyjêli propozycjê. Urz¹d ten
utworzono w miejscowej szkole, dobrano kilku radnych Ukraiñców, a na czas
urzêdowania przydzielono do ochrony kilku rosyjskich ¿o³nierzy albo ochotni-
ków z Istrebitielnego Batalionu.

Pewnego dnia, pod koniec lutego albo na pocz¹tku marca 1945 r., kiedy nie
by³o wojskowej obstawy urzêdu, pod szko³ê zajecha³y sanie, a jad¹cy nimi mê¿-
czyŸni wysiedli i weszli do szko³y. Po chwili upowscy, bo chyba to byli oni, wy-
prowadzili na podwórko Micha³a Kuchmistrza i zastrzelili na miejscu, a Bazy-
lego Muzykê posadzili na sanie i odjechali w kierunku Grabnika, niewielkiego
przysió³ka Chlebowic Œwirskich, le¿¹cego na po³udniowy-wschód od wioski.

W jaki sposób zosta³ zamordowany? Tego dok³adnie nie wiem, poniewa¿
kr¹¿y³y ró¿ne wersje tego mordu. Jedno jest pewne, ¿e by³ bardzo mêczony a
jego cia³a nie odnaleziono. Mo¿na s¹dziæ, ¿e celowo rozg³aszano o okrutnej
œmierci B. Muzyki w celu zastraszenia mieszkañców, by nikt nie obejmowa³
takiej funkcji.

Nastêpnego dnia ¿ona Micha³a, p³acz¹c, zbiera³a na podwórku szkolnym
krew na œniegu. Zdaje mi siê, ¿e tragicznego dnia budynek szkolny móg³ byæ pod
obserwacj¹ albo radni ukraiñscy dali znaæ o nieobecnoœci obstawy. (Piotr
Rura)
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Okres tragiczny nast¹pi³ po przejœciu przez wioskê du¿ej grupy uzbrojo-
nych Ukraiñców, która noc¹ przyby³a z Pry-
benia - jak mówili, z oœrodka banderowskiego - i skierowa³a siê w stronê Œwi-
rzyka. Uzbrojenie ich by³o ró¿ne: karabiny, siekiery i d³ugie bagnety. Szli na
piechotê lecz towarzyszy³o im bardzo du¿o furmanek i sañ. Ju¿ rankiem nasi
ch³opi dowiedzieli siê, ¿e ta banda posz³a w kierunku Gni³ej. Wszyscy z trwog¹
czekaliœmy na dalsze wiadomoœci. Nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. W nastêpn¹
noc zobaczyliœmy czerwon¹ ³unê nad lasem i us³yszeliœmy strzelaninê. Wiado-
mo by³o, ¿e celem bandy sta³ siê Hanaczów, wioska zamieszka³a tylko przez
Polaków.

Polacy w Chlebowicach zebrali siê i uradzili, ¿e przed kolejn¹ noc¹ nale¿y
opuœciæ domy i ukryæ siê, bo powracaj¹cy banderowcy mog¹ zaatakowaæ
polskie gospodarstwa i zabijaæ. Ale miejsc do schowania siê by³o niewiele.
Kilka rodzin ukry³o siê w s¹siedztwie domów, czêœæ pozosta³a, a ja zdecydowa-
³am siê na nocn¹ wêdrówkê do Œwirza. Po oporz¹dzeniu byd³a i drobiu,
zabra³am dwie pierzyny: w ma³¹ zawinê³am dziecko - jednoroczn¹ córkê Kazi-
mierê - w³o¿y³am to zawini¹tko do wiêkszej pierzyny, wziê³am coœ do zjedzenia
i ruszy³am w drogê. Za mn¹ pospieszy³ mój teœæ, Wojciech Zadwórny, z sie-
dmioletni¹ Kasi¹. Na dworze by³o przejmuj¹ce zimno, sporo œniegu na drodze,
zwyk³a lutowa noc i najgorsze na drodze - mo¿liwoœæ spotkania tych bandytów.

Aby jak najprêdzej dostaæ siê do Œwirza, tam bêdziemy bezpieczni - nieu-
stannie myœla³am pomiêdzy modlitw¹, i tym dodawa³am sobie si³. Tu¿ przed
rzek¹ us³ysza³am g³os teœcia:

- Marysiu, poczekaj! Przystanê³am i odwróci³am siê. W oddali majaczy³y
dwie sylwetki. Gdy teœæ podszed³ bli¿ej, w jego rêku zobaczy³am ma³¹ pierzyn-
kê.

- Zgubi³aœ Kaziê. Dobrze ¿e szed³em za tob¹, bo by zamarz³a - powiedzia³ z
lekkim wyrzutem.

Rzuci³am siê do dziecka. Córka uœmiechnê³a siê, jakby nic wa¿nego siê nie
sta³o. Dalsz¹ drogê przebyliœmy razem. Tê noc przespaliœmy u rodziny.

Powrót do domu okaza³ siê ju¿ niemo¿liwy. Gospodarstwo zosta³o najpierw
przez Ukraiñców zrabowane a póŸniej spalone. Z naszego dobytku mieliœmy je-
dynie to, co przynieœliœmy z sob¹ w tê straszn¹ noc. Taki sam los spotka³ kilka-
naœcie rodzin polskich. Palenie zagród zapocz¹tkowali wracaj¹cy banderow-
cy z napadu na Hanaczów. PóŸniej mordowali Polaków zamieszka³ych g³ównie
w Miasteczku.

W Œwirzu zajêliœmy dom po¿ydowski i ¿yliœmy g³ównie z ³aski mieszkañców
Œwirza, od których otrzymywaliœmy produkty ¿ywnoœciowe.

Za kilka dni Ukraiñcy porwali ksiêdza Œwirskiego, Stanis³awa Kwiatko-
wskiego, a w marcu polska partyzantka zabi³a w Chlebowicach ksiêdza ukraiñ-
skiego, jego ¿onê i syna, a probostwo spali³a. Przez przypadek zginêli Polacy,

[z 1 na 2 lutego 1944 r. - dop. JW]
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m.in. Goj z siedmioletnim synem Stanis³awem. Od tego momentu by³o coraz
wiêcej zabójstw. Z najbli¿szej rodziny, latem 1945 r., zosta³a zamordowana
Magdalena Zadwórna - mia³a 19 ran od no¿a. Tyle ran, ile lat. (Maria Za-
dwórna)

*****
Najgorsze obrazy mam w pamiêci z czasu okupacji niemieckiej. Najpierw

przez Niemców zosta³ zabrany brat Micha³ na roboty przymusowe (Wroc³aw,
Nowa Sól). Gdy wróci³ na urlop, chyba po roku, wiêcej ju¿ nie pojecha³. PóŸniej
zdarza³y siê potworne mordy na ludnoœci polskiej, jeszcze na jesieni 1943 roku.
Ojca bratanek - szeœcioletni Adam S³abicki - zosta³ zastrzelony przez bandytê
ukraiñskiego. Banderowiec przyszed³ na podwórko stryja i zapyta³ o „polskie
nasienie”. Matka Adasia, Ukrainka, wskaza³a palcem w³asne dziecko. Zastrze-
li³ go na oczach matki. Ona nie rozpacza³a z tego powodu. Wziê³a na rêce ko-
naj¹ce dziecko i zanios³a do domu.

Prawie w tym samym czasie An-
drzej Orlewski, lat ok. 30, wys³a³ ¿onê
i dzieci do lasu, by siê ukry³y, a sam
zacz¹³ wyprowadzaæ z obory byd³o.
Zosta³ zastrzelony na w³asnym pod-
wórku.

W maju 1944 r., gdy w ogrodzie i na
polu by³o ju¿ wszystko posadzone i po-
siane, do ojca przyszed³ nasz dobry
s¹siad i cz³owiek - Ukrainiec, W³ady-
s³aw Kulik - i przekaza³, ¿eby ojciec z
synem uciekli z domu, bo Ukraiñcy
maj¹ zamiar go zabiæ. Jeszcze tej samej
nocy obaj potajemnie opuœcili dom
i poszli do Œwirza. Ojciec mia³ nadziejê
na znalezienie tam mieszkania i liczy³
na to, ¿e uda siê im namówiæ Niemców
na pomoc przy przewiezieniu dobytku,
a przede wszystkim zwierz¹t.

Matka z dzieæmi (siostr¹ W³a-
dys³aw¹ i bratem Alfredem) wielo-
krotnie chowa³y siê po zakamarkach
zabudowañ. Pewnego wieczoru ukryli
siê w stajni s¹siada, wspomnianego
Kulika. W nocy s³ysza³a kroki i roz-
mowy Ukraiñców, którzy jej szukali.

Nastêpnego wieczoru schowali siê w
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Ryc. 98. Anna i Antoni Szczepañscy z
synem Ryszardem. Antoni (lat 31)

zosta³ œmiertelnie raniony a nastêpnie
dobity wid³ami przez banderowców

w maju 1944 r. Fotografiê udostêpni³a
p. Stefania  Horniak.



sianie z³o¿onym w szopie. Banderowcy przeszukali w nocy nasz dom i do-
datkowo - oborê s¹siada. Na szczêœcie nie zagl¹dali do szopy z sianem.

Poniewa¿ ojciec nie przyje¿d¿a³ ze Œwirza, a pogró¿ki zagra¿a³y naszemu
¿yciu, mama wziê³a krowê i wszyscy poprowadziliœmy j¹ w kierunku Œwirza, ni-
by paœæ. Gdy byliœmy pod œwirskim cmentarzem, zauwa¿yliœmy dwóch jeŸ-
dŸców na koniach (jeden z nich by³ sotnikiem), którzy wo³ali, ¿ebyœmy zawró-
cili. Ale mama nie zmieni³a kierunku. Tak dotarliœmy do Œwirza. Mama wiedzia-
³a, ¿e banderowcy nie podjad¹ bli¿ej, bo obawiali siê reakcji œwirskich war-
towników, stoj¹cych na cmentarzu.

Na pocz¹tku lutego 1944 r., a móg³ byæ to drugi lub trzeci dziesi¹ca, ojciec
zauwa¿y³ zgromadzenie kilku ukraiñskich mê¿czyzn w naszej okolicy, zwanej
Werby, gdzie wiêkszoœæ mieszkañców stanowili Ukraiñcy. Polskie rodziny mia³y
ok. 5-6 domów. Ojciec wys³a³ mnie do polskiego s¹siada, Józefa Zadwórnego,
bym jemu opowiedzia³ o tym zgrupowaniu, a tak¿e przestrzeg³ o ewentualnym
napadzie na polskie zabudowania. Gdy wróci³em do domu, to dowiedzia³em
siê, ¿e inni Polacy równie¿ zauwa¿yli grupê Ukraiñców i powiadamiali siê wza-
jemnie o tym wydarzeniu.

Zaniepokojony ojciec obserwowa³ mê¿czyzn, wraz ze mn¹, ze stodo³y, gdzie
mieliœmy schron. Mia³ on nam s³u¿yæ do ukrycia siê, choæ nie zabezpiecza³ nas
przed ogniem. By³o jeszcze na tyle widno, ¿e dobrze widzieliœmy gromadz¹cych
siê Ukraiñców. Byli ubrani w d³ugie p³aszcze, spod których wystawa³y jakieœ
przedmioty. Mo¿e to by³a broñ albo jakieœ metalowe narzêdzia, nabijane na
drewniane kije. Oko³o godz. 16.00 grupa ta podzieli³a siê na dwie czêœci. Jedna,
sk³adaj¹ca siê z oko³o 6-8 ludzi, uda³a siê w górê przez tzw. Karninie w stronê
wsi Tuczna. Ok. pó³ godziny póŸniej, gdy pierwsza zasz³a za górê i nie by³o ich
widaæ, t¹ sam¹ tras¹ ruszy³a druga grupa. Gdy i ta zniknê³a nam z oczu, we-
szliœmy z ojcem do domu.

Po ogrzaniu siê i zjedzeniu kolacji, ojciec powiedzia³ mi, ¿ebym poszed³ do
jego brata Miko³aja, do m³yna, i opowiedzia³ o zbieraniu siê Ukraiñców oraz
ostrzeg³ go przed mo¿liwym napadem i koniecznoœci wzmo¿onej uwagi w czasie
najbli¿szej nocy. Mia³em nie wracaæ tego samego dnia, tylko nocowaæ u stryja.

Ubra³em siê w ciep³¹ kurtkê i buty i uda³em siê do m³yna (przysió³ek Jaku-
bowce), bêd¹cego w odleg³oœci ok. 2 km od naszego domu. Droga przebiega³a
wzd³u¿ rzeki. Gdy zobaczy³em stryja, to chcia³em odwo³aæ go na bok i opowie-
dzieæ, jak pouczy³ mnie ojciec. Ale nic mu nie powiedzia³em, bo by³o tam kilku
mê¿czyzn, chyba Ukraiñców, czekaj¹cych na swoj¹ kolejkê do mielenia. Stryj
skierowa³ mnie do swojego domu, gdzie mia³em przekazaæ stryjnie proœbê o
przygotowaniu kolacji i przyniesieniu jej do m³yna, gdy¿ przy mieleniu zbo¿a
mia³ pracowaæ przez ca³¹ noc.

Uda³em siê do domu stryja (by³ w odleg³oœci ok. 350 m), przechodz¹c po

(Karolina Socha)
*****
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drodze przez drewniany most, dziel¹cy m³yn od zabudowañ. Opowiedzia³em
stryjnie o potrzebie zaniesienia kolacji i to, co widzieliœmy z ojcem tego dnia.
Ona przygotowa³a kolacjê i posz³a do m³yna, a ja zosta³em sam w domu. Po
jakimœ czasie stryjna wróci³a i powiedzia³a do mnie, bym siedzia³ w mieszkaniu
i nigdzie nie wychodzi³, bo drog¹ ma przechodziæ jakieœ wojsko. Doda³a je-
szcze, ¿e do m³yna przyjecha³o dwóch mê¿czyzn na koniach i kazali pogasiæ
œwiat³a i zabronili wychodzenia na zewn¹trz.

By³o ju¿ ciemno, chyba ok. godz. 20.00, i z ciekawoœci zobaczenia tego woj-
ska ubra³em siê w kurtkê, wyszed³em na podwórko, i od razu us³ysza³em têtent
koni na moœcie. Zobaczy³em b³yski œwiate³ latarek i zamiast skryæ siê gdzieœ w
domu, zacz¹³em uciekaæ w przeciwn¹ stronê, w kierunku lasu, odleg³ego o ja-
kieœ 350 m. Po przebiegniêciu po³owy tej odleg³oœci, ogl¹dn¹³em siê do ty³u
i zobaczy³em jeŸdŸca mijaj¹cego zabudowania, jakby od³¹czaj¹cego siê od ko-
lumny. Wtenczas bez namys³u upad³em na ziemiê pod dosyæ wysok¹ miedz¹,
trochê przys³oni³em siê œniegiem i wcisn¹³em nogi w œnieg. Poniewa¿ grzbiet
miedzy by³ wysoki i pozbawiony œniegu - a tym samym zlewa³ siê kolorem z moj¹
kurtk¹ - nie by³em widoczny z odleg³oœci kilkunastu metrów.

Le¿¹c przy miedzy, mia³em skierowany wzrok w stronê domów, i w pewnej
chwili zobaczy³em jeŸdŸca na koniu pod¹¿aj¹cego w moj¹ stronê. To ju¿ chyba
ze mn¹ koniec - pomyœla³em. Ale mê¿czyzna chyba mnie nie zauwa¿y³, bo po
zbli¿eniu siê na ok. 30 m ode mnie, skrêci³ w bok i wróci³ do kolumny.

Kolumna rzekomego wojska wygl¹da³a nastêpuj¹co: Na czele jecha³o kil-
kunastu jeŸdŸców na koniach, za nimi sanie ci¹gnione przez konie, na których
siedzieli mê¿czyŸni. Obok sañ równie¿ szli mê¿czyŸni. Zaprzê¿onych sañ by³o
20, a mo¿e wiêcej. Za saniami sz³a du¿a grupa mê¿czyzn, a na koñcu, w
odleg³oœci ok. 150 m jecha³a grupa na koniach, chyba tylna stra¿ kolumny.

Po przejechaniu tej kolumny zauwa¿y³em, ¿e ktoœ chodzi ko³o domu stryja,
ale ¿adnego g³osu nie s³ysza³em. Po jakimœ czasie wyczu³em, ¿e moje ubranie
jest przemoczone, zw³aszcza ten bok, który by³ przyleg³y do miedzy i œniegu.
Gdy zaczê³o mi siê robiæ zimno, zacz¹³em zastanawiaæ siê nad dalszym postê-
powaniem: czy udaæ siê do lasu, czy domu stryja? Spogl¹daj¹c na jego dom,
zauwa¿y³em jak¹œ osobê, a tak¿e us³ysza³em swoje imiê. Pozna³em, ¿e to by³
g³os stryjny. Oznacza³o to równie¿, ¿e w jej domu nic z³ego siê nie sta³o. Wsta-
³em z ziemi i poma³u zacz¹³em iœæ w stronê domu stryja. Kiedy wszed³em na
podwórko, to stryjna sta³a pod œcian¹ domu, jakby czeka³a na mnie. W domu
zdjê³a ze mnie przemoczone ubranie, powiesi³a na piecu ¿eby siê wysuszy³o,
a mnie posadzi³a przy nim, abym siê ogrza³. Nastêpnego dnia, kiedy zrobi³o siê
widno, natychmiast uda³em siê do domu, gdzie opowiedzia³em ojcu o przemar-
szu wojska i le¿eniu w œniegu.

Po wys³uchaniu mojego opowiadania ojciec poszed³ do s¹siada, wspomnia-
nego J. Zadwórnego, który równie¿ mia³ ¿onê Ukrainkê, pochodz¹c¹ z Mi-
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wsiowa (gdzie jeszcze mieszka³a jej matka i dwóch jej braci: Hryñko i Miko-
³aj Stepowanyj). Razem uradzili, ¿eby jego ¿ona posz³a do swojej matki i coœ
siê dowiedzia³a o przechodz¹cej kolumnie Ukraiñców, nie zdradzaj¹c przy tym,
¿e o tym wie. Natomiast ojciec uda³ siê do Œwirza, a¿eby tam spotkaæ siê ze
znajomymi i opowiedzieæ o przemarszu tak licznej grupy banderowców. Przy-
puszcza³, ¿e mo¿e Ukraiñcy napadli na jakiœ przysió³ek œwirski. Tam dowiedzia³
siê, ¿e celem Ukraiñców by³ Hanaczów, gdzie zamordowali du¿o Polaków i spa-
lili wiele polskich domów.

Wed³ug mojej oceny, napadu dokonali nacjonaliœci ukraiñscy z takich miej-
scowoœci jak: Chlebowice Œwirskie, Tuczna, Niedzieliska, P³oska i Lubsza,
a miejscem zgrupowania wszystkich napastników by³ Prybeñ.

Przypuszczam, ¿e gdyby zobaczy³ mnie ten jeŸdziec na koniu, to na pewno by
siê mn¹ zainteresowa³ i nie wiadomo, jaki los by mnie spotka³. Mog³em byæ
pierwsz¹ ofiar¹ napadu na Hanaczów.

*****
(Piotr Rura)

W Grabniku, przysió³ku Chlebo-
wic Œwirskich, by³o oko³o 20 gospo-
darstw, w wiêkszoœci ukraiñskich. Na
Grabnik banderowcy napadli póŸniej
ni¿ na wioskê, mo¿e dwa tygodnie, ale
spalili wszystkie polskie domy. Nasz
s¹siad Antoni S³abicki s¹dzi³, ¿e ban-
derowcy nie spal¹ jego stajni, wiêc
ukry³ siê na jej strychu. Jednak jego
zabudowania posz³y z dymem jak in-
nych Polaków. Po napadzie ojciec
mój, Micha³ Grzeszczyszyn, przegl¹-
da³ spalenisko stajni i wid³ami zrzuci³
zwêglone zw³oki. By³ to przera¿aj¹cy
widok dla ojca. Razem z bratem S³a-
bickiego, Micha³em, zbi³ skrzynkê z
desek i pochowa³ na cmentarzu.

Po napadzie chodziliœmy spaæ do
domów ukraiñskich. Ale jednego wie-
czoru, a by³ jeszcze œnieg, przysz³o
kilku banderowców do naszego do-
mu. Mnie i siostrê postawili pod œcia-
n¹ w pokoju i pytali o naszego krew-
nego, W³adys³awa Kozaka. Gdy szu-
kali go w domu, wymknê³am siê tylko
w koszuli nocnej, i pobieg³am do jamy,
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gdzie znajdowa³y siê ziemniaki. Tam rozgrzeba³am ³êty i schowa³am siê.
Ucieczkê widzia³ woŸnica banderowców, ale nie wskaza³ miejsca mojego
ukrycia. Wkrótce opuœciliœmy rodzinny dom, ukrywaj¹c siê w Kimirzu a póŸ-
niej w Przemyœlanach. Stamt¹d wyjechaliœmy z innymi uciekinierami i nie
wróciliœmy ju¿ do Chlebowic.

W Grabniku by³o trzech braci o nazwisku Kowalów. Byli Ukraiñcami i za
¿ony mieli Polki. Poniewa¿ krytykowali bandyckie napady Ukraiñców, przy-
puszczali, ¿e po jakimœ czasie mog¹ byæ zabici. Pewnej nocy uciekli z Grabnika
do Œwirza, a póŸniej wyjechali na Dolny Œl¹sk.

15 marca 1944 r. przyjecha³o na saniach dwóch banderowców i poszli do
domu stryja, Marcina Grzeszczyszyna, który mieszka³ w Grabniku, w przysió³-
ku Chlebowic Œwirskich. Stryja zastali w domu, wiêc kazali mu siê ubieraæ. Gdy
zacz¹³ owijaæ stopy onucami, by ubraæ buty, jeden banderowiec powiedzia³ mu,
¿eby onuce zostawi³, bo mu nie bêd¹ potrzebne. Stryj wtenczas zda³ sobie spra-
wê, ¿e czeka go œmieræ.

Po wyjœciu za próg stryj nie skierowa³ siê w stronê drogi, gdzie sta³y sanie,
lecz gwa³townie skrêci³ i pobieg³ w przeciwn¹, œcie¿kami, klucz¹c miêdzy do-
mami. Bandyta wprawdzie strzeli³, ale pocisk zrani³ tylko czo³o, œlizgaj¹c siê po
koœci czaszki. Stryj bieg³ i szed³ tak¹ tras¹, któr¹ nie mog³y przejechaæ sanie
i by³a daleko od drogi, a¿ dotar³ do brata, Miko³aja, mieszkaj¹cego w Chlebo-
wicach. Po pobie¿nym opatrzeniu g³owy stryj z rodzin¹ brata ukryli siê w domu
znajomego Ukraiñca. Jak mówi³ stryj, banderowcy byli z Tucznego.

(MariaAntoniszyn)
*****

(Anna Sta-
rzewska)

1. Antoniszyn Katarzyna  26.03.1944, lat 30
2. Dunicz Adam 26.02.1944, lat 47
3. Dunicz Adam 15.08.1944, lat 13, syn Adama Dunicza
4. Furmañczyk Katarzyna  26.03.1944, lat 16
5. Gogosz Anna 26.03.1944, lat 9, c. Katarzyny
6. Gogosz Katarzyna 26.03.1944, lat 49
7. Grzeszczyszyn Antoni  26.03.1944, lat 64, s. Stanis³awa
8. Hawryszko Katarzyna  26.03.1944, lat 39, zabi³ j¹ m¹¿ (Ukrainiec)
9. Kowalów Micha³ 20.04.1944, lat 23, s. Grzegorza
10. Kozak W³adys³aw 15.10.1944, lat 31, zabity w Kimirzu
11. Kuchmistrz Micha³  30.02.1945, lat 39, s. Antoniego, sekretarz gminy
12. Muzyka Bazyli 30.02.1945, lat 48, ho³owa silrady
13. N.N. 23.07.1944, lat ok. 22, ¿o³nierz 40 pp
14. Orlewski Andrzej 15.10.1944, lat 30
15. Rura Janina 10.06.1944, lat 16, c. Szczepana

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 34 osoby
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16. Rura Maria 30.05.1944, lat 18, c. Szczepana
17. Rura Micha³ 30.05.1944, lat 4, s. Szczepana
18. Rura Szczepan 10.06.1944, lat 45
19. Rura Teresa 30.05.1944, lat 44, ¿. Szczepana
20. S³abicka Anna 30.12.1943, lat 32
21. S³abicka Katarzyna  26.03.1944, lat 58, ¿. Wincentego
22. S³abicki Adam 15.10.1944, lat 6
23. S³abicki Antoni 26.03.1944, lat 30, spalony
24. S³abicki Micha³ 15.10.1944, lat 34
25. S³abicki Wincenty 26.03.1944, lat 64
26. Starzewski Józef 26.03.1944, lat 34, s. Stanis³awa
27. Szczepañski Antoni 22.05.1944, lat 31, zabity w Œwirzu
28. Szczepañski Bronis³aw  01.04.1945, lat 17, zabity w Kimirzu (zasadzka)
29. Szczepañski (?) 26.03.1944, lat 23,
30. Wrzeszcz Franciszek 26.03.1944, lat 43
31. Wyspiañski Micha³ 26.03.1944, lat 44, zar¹bany siekier¹
32. Zadwórna Magdalena 15.07.1945, lat 19
33. Zadwórny Jan 26.03.1944, lat 12, s. Stanis³awa
34. Zadwórny Stanis³aw 26.03.1944, lat 60, s. Micha³a

Wspomnienia Ignaca Rury i Marii Zadwórnej - spisa³ J.W., wspo-
mnienia Piotra Rury (rêkopisy w zbiorach autora), Zofii Bakoty [NA RUBIE-
¯Ynr 59 str. 18]. Spis mieszkañców Chlebowic Œwirskich z r. 1943.

przysió³ek nale¿¹cy do Kopania

[17,
str. 194]

*****

c) Ÿród³a:

-

a) okolicznoœci napadów i terroru

12.3. Gni³a

27.03. O godz. 8 rano zrobili Ukraiñcy odwet na Polakach w Gni³ej ko³o Ha-
naczowa za atak Polaków na Ukraiñców tej¿e wsi. Spalono kilka domów, za-
mordowano jedn¹ osobê i uprowadzono jedn¹ kobietê z dwojgiem dzieci.

Gdy okaza³o siê, ¿e ja chcia³em jechaæ na Gni³ê, a mama by³a przeciwna,
Józek poszed³ do miasta, porozmawia³ z Niemcami, którzy wówczas tam kwa-
terowali, i namówi³ jednego z nich do ochrony furmanki w czasie jazdy.

Zajechaliœmy na podwórko Józka, za³adowaliœmy na wóz co mo¿na by³o
zabraæ i zrobiliœmy sobie ma³¹ przerwê. Ja wdrapa³em siê na czereœniê, nar-
wa³em pe³ne wiadro owoców i po zejœciu na ziemiê spokojnie je zjedliœmy. Gdy
upewni³em siê, ¿e nikogo nie ma drodze - powoli ruszyliœmy do domu, bo tam te¿
mia³y byæ przechowane wywo¿one rzeczy, przynajmniej do czasu powrotu
Józka na Gni³ê. Opuszczaj¹c jego podwórko, zjechaliœmy wpierw w dó³, by
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póŸniej znowu wyjechaæ na górê - z tego miejsca mieliœmy do domu oko³o jed-
nego kilometra drogi.

Józek spogl¹daj¹c na swoje gospodarstwo zauwa¿y³ na jego terenie czte-
rech mê¿czyzn, Ukraiñców, stoj¹cych obok siebie.

- Chyba przyszli rabowaæ mój dobytek, ale niewiele im zostawi³em - rzek³,
i zapewne powiedzia³ to samo po niemiecku, bo nasz ochroniarz - widz¹c ich -
zacz¹³ coœ szwargotaæ, a ja zrozumia³em jedynie: Verflucht...” i krainen
Banditen”.

Widocznie byli w pobli¿u zabudowañ Józka, i kto wie, jakby zakoñczy³a siê
nasza przeprowadzka, gdyby nie obecnoœæ uzbrojonego Niemca. Gni³a ju¿
wczeœniej przesz³a przez piek³o antagonizmu narodowego - sam widzia³em 5
(lub 6) osób, Polaków, zamordowanych w tej wiosce. Ich zw³oki le¿a³y na bo-
isku stodo³y Antka Mudraka. Widzê je do dziœ.

W marcu Ukraiñcy napadli na Gni³ê

W marcu 1944 r. pojecha³em wraz z Katarzyn¹ do lasu za Œwirzykiem, by
ukraœæ trochê drewna na opa³, co praktykowa³o wielu mieszkañców tej wioski.
Podczas œcinania drzewa us³ysza³em strza³y karabinowe, dochodz¹ce z kie-
runku Gni³y. Przerwa³em wiêc robotê, zastanawiaj¹c siê nad przyczyn¹ kilka-
krotnego u¿ycia broni. Nagle z lewej strony pojawi³o siê trzech mê¿czyzn w nie-
mieckich mundurach, ale jeden z nich mia³ jednak cywiln¹ czapkê, co mnie
natychmiast zastanowi³o i wyda³o siê mocno podejrzane.

- Stój! Kto ty jesteœ? - zapyta³ po ukraiñsku jeden z nich.
- Ukrainiec - odpowiedzia³em, bêd¹c ju¿ pewny o w³aœciwym wyborze naro-

dowoœci.
- Jak siê nazywasz?
- Demkowicz Mychaj³o - poda³em szybko nazwisko, pierwsze jakie mi siê

przypomnia³o ze Œwirzyka, zmieniaj¹c imiê, by nie mieli w¹tpliwoœci. Lecz
¿aden z nich nie dochodzi³ prawdy - widocznie wzbudzi³em zaufanie. Kasia tym-
czasem zorientowa³a siê w powadze sytuacji i nie wytrzymuj¹c, zaczê³a p³akaæ.
Na nich jej p³acz nie zrobi³ ¿adnego wra¿enia. Zbli¿aj¹c siê do nas, zupe³nie
innym tonem zaproponowali:

- ChodŸ z nami do Siedlisk.
Zda³em sobie sprawê z niemo¿noœci spe³nienia zaproszenia, bo tam na

pewno by mnie rozpoznano. Brn¹³em wiêc dalej w k³amstwie:
- Ale ja z Krosienka, a ona ze Œwirza - wyjaœni³em.
- Uciekajcie ze Œwirza, bo was Polaki zadusz¹ - t³umaczy³ ten z cywiln¹

czapk¹, a ¿e powiedzia³ raczej spokojnym tonem, wykorzysta³em to do przed-
stawienia swojej propozycji w przekonaniu, ¿e siê nie bêd¹ przeciwstawiali.

„ „U

(Józef ¯ó³tañski)
*****

. [Informacja Delegatury Rz¹du -AAN,
DR, sygn. 202/III/121, k. 255]

*****
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- Odwiozê dziewczynê do wioski i szybko wrócê do domu - powiedzia³em
zdecydowanie.

Skierowaliœmy siê na skraj lasu. Doje¿d¿aj¹c do jego obrze¿a widzia³em
dwóch Ukraiñców le¿¹cych przy rkm-ie i spogl¹daj¹cych przez lornetkê na
Œwirz. Oho, pilnuj¹ siê - pomyœla³em.

Po opuszczeniu lasu, tu¿ przed Gni³a, zobaczy³em sanie powo¿one przez
Prytu³ê, na których siedzia³y cztery kobiety, w tym dwie Kleszczyñskie z tej
wioski, mieszkaj¹ce w pierwszych numerach (tak mi siê zdaje) od strony Œwi-
rza. Gdy tylko opuœciliœmy Gni³ê, do naszych uszu dolecia³y wybuchy grana-
tów i karabinowe strza³y. Odwróciwszy siê, widzia³em pal¹ce siê domy i sto-
do³y. Pogoni³em wiêc konia, by jak najszybciej znaleŸæ siê na bezpieczniejszym
terenie. Po drodze spotkaliœmy Stanis³awa Wyspiañskiego, którego powiado-
mi³em o tym, co dzieje siê w Gnile, i o koniecznoœci opuszczenia domu. Ten nie
namyœlaj¹c siê d³ugo, zabra³ ¿onê i dzieci i uciek³ do miasteczka.

Po jakimœ czasie, jeszcze tego samego dnia i przy dobrej widocznoœci, ze
Œwirza wyruszyli ch³opi (bez broni) z dwudziestoma Niemcami. Ale w Gnile nie
spotkali ju¿ banderowców. Obejrzeli jedynie wioskê i okolicê i wrócili. Bêd¹c z
nimi, widzia³em zastrzelone, spotkane uprzednio kobiety, a spod zawalonej
œciany domu wujka, wydoby³em jego zw³oki i póŸniej pochowa³em na cmenta-
rzu.

Jak dowiedzia³em siê po roku, szefem nacjonalistów ukraiñskich w Gnile by³
Hatanas (lub o podobnym nazwisku), który mia³ na sumieniu kilka morderstw
na Polakach. Swojej dzia³alnoœci nie zaprzesta³ po wkroczeniu Rosjan. Zosta³
prawdopodobnie przez nich zastrzelony w 1945 r.

Jak dowiedzia³em siê po wojnie, mego ojca, Ignacego Wrzeszcza, porwali
do lasu Ukraiñcy z Siedlisk. Przepad³. By³o to w marcu 1944 r. Po kilku dniach
spalili nasz dom i kilku innych Polaków. Mnie w tym czasie nie by³o w domu, bo
miesi¹c wczeœniej zosta³em wyznaczony na roboty przymusowe w Niemczech
(Austria).

(Kazimierz Szczepañski)
*****

(Roman Wrzeszcz)
*****

Pierwszy napad Ukraiñców na Gni³ê by³ przy piêknej bezœnie¿nej pogodzie.
Przyjechali na furmankach i zabrali dwóch mê¿czyzn: Tadeusza Ho³odniaka
i Ignacego Wrzeszcza. Ukraiñcy byli z Romanowa i Podjarkowa, bo pozna³em
jednego furmana. Obu Polaków zawieŸli na ukraiñsk¹ wieœ, sk¹d ju¿ nie wró-
cili.

Po up³ywie paru dni ponownie przyjechali, a ja wtenczas
by³em u kolegi, Micha³a Zacharko. On mia³ lat 12, ja 13. Byliœmy w mieszka-
niu, a drzwi by³y zamkniête na klucz. W pewnym momencie us³yszeliœmy bardzo
du¿y rumor i my ju¿ spodziewaliœmy siê, kto to mo¿e byæ. Schowaliœmy siê pod
³ó¿ko, a oni wy³amali drzwi, wpadli do mieszkania i wszystko powywracali.

[27.03 dop. J.W.]
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By³o ich trzech. Gdy skoñczyli, s³ysza³em jak jeden powiedzia³ po ukraiñsku:„ -
Nikoga nie ma” - i wyszli. Jak oni poszli, to my popatrzyliœmy przez okno.
Jeden mia³ kosê na kiju, drugi siekierê, a trzeci karabin.

PóŸniej spotka³em siê z Micha³em w Œwirzu i dowiedzia³em siê, ¿e musia³
boso uciekaæ z kryjówki do Œwirza - przez ok. 3 km.

Wybiegliœmy z mieszkania i chcieliœmy siê schowaæ na strych ale orzekliœ-
my, ¿e jak zapal¹, to nie uciekniemy. Wskoczyliœmy do stodo³y s¹siada, który by³
Ukraiñcem, wiedzieliœmy, ¿e jej nie zapal¹. Micha³ nie mia³ butów, bo ojciec
zaniós³ je do szewca, boso zosta³ w tej stodole. Ja pobieg³em w pole w kierunku
Hanaczowa, bo w kierunku Œwirza poszli Ukraiñcy. Wtedy zobaczy³em jeszcze
jednego ch³opaka, który bieg³. By³ to Ukrainiec. Gdy by³em bli¿ej, to us³ysza-
³em (po ukraiñsku) krzyk: „ - Romku, nie zabijaj, to swój. Do niego wo³a³ do-
brze mi znany g³os, bo by³ to niedaleki s¹siad ukraiñski, i wiedzia³em, ¿e to
bandzior, sotnik, to by³ Winiarski Stefan. Widocznie mnie pomyli³ z inn¹ osob¹.

Ja wtedy skrêci³em w kierunku swojego domu, bo wiedzia³em, ¿e matka zos-
ta³a sama, i by³em ciekawy, co siê z ni¹ sta³o. Jak dobieg³em blisko domu, to
zobaczy³em furmankê. Przy niej sta³ ukraiñski furman. Wiêcej z daleka nie by³o
widaæ, bo ko³o nas by³ posadzony ¿ywop³ot. Bieg³em oko³o jednego kilometra
i by³em zmêczony.

Wtedy nie mia³em wyboru, gdzie uciekaæ. Jak doszed³em blisko tego Ukra-
iñca, on z³apa³ z wozu wid³y i zapyta³, sk¹d ja lecê, co minie tu ciekawi i kto mnie
wys³a³ na zwiad. Doda³, ¿e ja na pewno przybieg³em z Kopania na zwiad, ¿eby
zobaczyæ, co siê tu dzieje. Ja mu powiedzia³em, ¿e siê bawi³em z ch³opcem (i wy-
mieni³em mu ukraiñskie nazwisko), ale on mi nie wierzy³. Mama zobaczy³a, ¿e
on mnie trzyma i ma w rêkach wid³y, prosi³a go, ¿eby mnie wypuœci³, ¿e ja bie-
ga³em i jestem zgrzany i siê przeziêbiê. Wtedy on siê zgodzi³ i powiedzia³, ¿e-
byœmy weszli do mieszkania i ju¿ nie wychodzili, bo to siê Ÿle skoñczy.

W czasie, gdy rozmawialiœmy, by³ u nas ojciec kolegi. Wykorzysta³ ukrycie
i uciek³ tak, ¿e go Ukrainiec nie zobaczy³. Gdy Ukraiñcy szli w jedn¹ stronê, to
wszystkich zabijali, a jak wracali, to wszystko palili.

Wtedy zosta³ zabity szewc, u którego by³y buty kolegi. Jego ¿ona jak us³y-
sza³a krzyk mê¿a, to schowa³a siê do stajni za snopek s³omy. Jak bandyci odje-
chali, to ona uciek³a. Trochê dalej Ukraiñcy z³apali kobietê z synem (Mudrak
i syn Roman, 13 lat), i chcieli j¹ zaprowadziæ na ukraiñsk¹ wieœ, ale ona krzy-
cza³a: „- Pomocy!”, wiêc ich zabili.

Ja z mam¹ by³em w domu i dobytek chowaliœmy do stajni. Jak zobaczyliœmy,
¿e ju¿ zaczynaj¹ wszystko paliæ i pojawi³ siê ogieñ, to powiedzia³em do mamy,
¿eby uciekaæ. A na to mama: „- Jak mamy uciekaæ, skoro nas pilnuje Ukrainiec
z furmank¹?” Jak ju¿ pali³a siê czêœæ budynku, a furman odjecha³ pod zabu-
dowania ukraiñskie, uciekliœmy do lasu. Stamt¹d widzieliœmy ogieñ na naszym
domu. Po jakimœ czasie wróciliœmy do naszej zagrody, powynosiliœmy wszystkie
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rzeczy ze stajni i uciekliœmy do ciotki, mieszkaj¹cej w £ugu.
Po dwóch dniach mama postanowi³a pójœæ do swojego domu i przynieœæ coœ

do jedzenia, bo oprócz krów, które zabrali Ukraiñcy, by³a tam jeszcze m¹ka,
kasze i kury. U ciotki ukrywa³o siê du¿o rodzin, a po jedzenie przychodzili rów-
nie¿ ¯ydzi. Wszystkim potrzebuj¹cym brakowa³o jedzenia. Mama namówi³a
czterech ¯ydów do pójœcia na Gni³ê po jedzenie, które mo¿e wystarczyæ na jakiœ
czas. Rankiem, oko³o godz. 8-mej z mam¹ i ¯ydami poszli i inni, m.in. córka
ciotki, Stefania Zazulak. Gdy byli ko³o zabudowañ Ho³odniaków, to mama po-
sz³a ostrzec ich przed napadem, który mia³ byæ o dziewi¹tej - tak powiedzia³
jeden Ukrainiec ze Szuwarówki, kowal. Po jakieœ chwili na Gni³ej zaczê³a siê
strzelanina - to Ukraiñcy zabili napotkane osoby. Wtedy zginê³a moja mama,
Stefania, Franciszek Ho³odniak, Czerniak Michalina i jeden ¯yd. Po tym napa-
dzie wszyscy uciekli z £ugu do Œwirza. Mnie i dwojgu rodzeñstwa zosta³a tylko
tu³aczka. (Stanis³aw Potaszyñski)

*****

(El¿bieta Potaszyñska-Czarna)
*****

[01.02.1944 r. - dop. J.W.]

Przed po³udniem do Gni³ej przyjecha³o kilka sañ banderowców z Siedlisk
i najpierw zabili Mariê Kleszczyñsk¹, a póŸniej Józefê Mudrak i jej syna Roma-
na oraz Jana Czerniaka. Jednoczeœnie porwali dwóch mê¿czyzn: Ignacego
Wrzeszcza z Gni³ej i Tadeusza Ho³odniaka z £uga. Tych mêczyli trzy dni, bij¹c
i odcinaj¹c im czêœci cia³a.

Po po³udniu banderowcy przyjechali ponownie i zaczêli paliæ polskie domy
i zabijaæ napotkanych Polaków. Œmieræ wtenczas ponieœli: Katarzyna Pota-
szyñska - moja mama, Stefania Zazulak, Michalina Czerniak, Maria Czerniak,
Franciszek Ho³odniak i ¯yd o imieniu Szmul, którego ojciec mia³ przed wojn¹
m³yn w okolicy.

Ja rano by³am w Œwirzu, a póŸniej posz³am do domu. Mama kaza³a mi ucie-
kaæ znów do Œwirza, a sama z moim m³odszym bratem, Staszkiem, ukry³a siê w
lesie. Jemu kaza³a wejœæ na drzewo i obserwowaæ nasz dom. Po chwili po-
wiedzia³ jej, ¿e dom pali siê najmocniej ze wszystkich. Mama sama posz³a do
zagrody, próbuj¹c tam gasiæ zabudowania, ale zrezygnowa³a z tego i wróci³a
do syna i z nim posz³a do Œwirza. PóŸnym popo³udniem ponownie posz³a na
Gni³ê do domu, ¿eby zabraæ coœ, co zosta³o. Wtenczas przyszli bandyci i j¹ za-
strzelili.

Nasz dom sta³ prawie na granicy Œwirza i Gni³ej. W czasie przejœcia
banderowców do Hanaczowa pies nasz bardzo moc-
no ujada³, dlatego zbudzi³ nas. Widzieliœmy ich przemarsz i staliœmy w oknach
ubrani, gotowi do ucieczki. Ojciec wyszed³ z domu, wzi¹³ snopek s³omy, zapê-
dzi³ psa do budy i zatka³ j¹ t¹ s³om¹. Baliœmy siê, ¿e szczekanie spowoduje
przyjœcie banderowców do domu.
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Po zabójstwie Polaków przez Ukraiñców w Gni³ej
, by³em na miejscu zbrodni. Na skraju drogi le¿a³y w jednym miejscu cia³a

mê¿czyzn, kobiet i dzieci. Wszystkie zosta³y zastrzelone z karabinu maszyno-
wego.

Najgorszymi prze¿yciami dla naszej rodziny by³y nocne wizyty grup niezna-
nych nam mê¿czyzn, band ukraiñskich. Najczêœciej przychodzili po chleb, mle-
ko i ogrzaæ siê przy kuchni. Dobijali siê do drzwi wejœciowych, krzycz¹c, ¿e w
razie nie otwarcia, zburz¹ je. Nigdy nie by³o wiadomo, co mog¹ z nami zrobiæ.
Ka¿de ich przyjœcie wi¹za³o siê z wielkim strachem.

W styczniu 1944 r. do naszego domu wesz³o kilkunastu mê¿czyzn, zbudzili
nas i postawili pod œcian¹ w jednym pomieszczeniu. W tym czasie zabrali
wszystko, co by³o w domu do ubrania i ozucia, nawet przeœcierad³a. Po ich wyj-
œciu zostaliœmy tylko w tym, co mieliœmy na sobie. Dlatego przez parê dni nie
wychodziliœmy z domu. Ojciec pozbiera³ jakieœ ³achmany, nogi zawin¹³ szma-
tami i tak dotar³ do Œwirza szukaæ pomocy. Rodzina zebra³a ubrania i buty
dziêki którym mogliœmy wychodziæ z domu.

Ukrainiec o nazwisku Kowa³yk (ze Œwirzyka) namówi³ ¯yda z okolicznej
wioski, aby pozostawi³ u nas swoje kilkuletnie dziecko. By³o to chyba wczesn¹
wiosn¹ 1942 r. Dziewczynka by³a chowana w kuchni, pod piecem. Gdy zrobi³o
siê trochê cieplej, wychodzi³a z nami na ³¹kê, i w inne miejsca, zbieraæ m.in.
szczaw na zupê, bo by³ to czas wyj¹tkowego g³odu.

Po jakimœ czasie ten Ukrainiec odwiedza³ nasz dom i za ka¿dym razem,
krêc¹c nosem, stwierdza³, ¿e w mieszkaniu czuæ ¯ydem. Matka oczywiœcie za-
przecza³a jego przypuszczeniom i wypiera³a siê jakiejkolwiek znajomoœci z u-
krywaj¹cymi siê w lesie ¯ydami. Poniewa¿ za którym razem Ukrainiec zagro-
zi³ doniesieniem do ¿andarmerii, wiêc rodzice przekazali ¯ydowi zaistnia³¹ sy-
tuacjê, prosz¹c go zabranie dziecka. ¯yd bardzo siê zdenerwowa³ i powiedzia³
wtenczas:

- A to bandyta z tego Ukraiñca! Sam mnie namówi³, abym ukry³ córkê u was!
I to nie za darmo, bo za wyszukanie domu dosta³ ode mnie kilogram z³ota!

Po paru dniach ¯yd zabra³ córkê. Nie wiemy, jaki los ich spotka³.

[27.03.1944 r. - dop.
J.W.]

(Tadeusz
Wyspiañski)

1. Czerniak Jan 27.03.1944, lat bd
2. Czerniak Maria, 27.03.1944, lat 32
3. Czerniak Michalina, 29.03.1944, lat 28(?)
4. Czerniak Micha³, 27.03.1944, lat 17
5. Kleszczyñska Maria, 27.03.1944, lat 54
6. Kleszczyñska 27.03.1944, lat bd
7. Mudrak Józefa, 27.03.1944, lat bd

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 12 osób
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8. Mudrak Roman, 27.03.1944, lat bd, s. Józefy Mudrak
9. N.N. 04.1944, lat 18
10. Potaszyñska Katarzyna, 29.03.1944, lat 49
11. Wrzeszcz Ignacy, 24.03.1944, lat bd
12. Zacharko Józef, 15.11.1943, lat 15

Wspomnienia by³ych mieszkañców Œwirza i Gni³ej w zbiorach au-
tora.

- wieœ liczy³a 151 zagród i 922 mieszkañców, w tym 506 Polaków,
365 Ukraiñców i 51 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 168, a miesz-
kañców do 1009. W r. 1940 NKWD aresztowa³o jedn¹ osobê.

[17,. str. 204]
*****

(MariaAntoniszyn)
*****

*****

c) Ÿród³a:

a) okolicznoœci napadów i terroru

12.4. Kimirz

(Micha³ B³aszczyszyn)
*****

[16, str. 129]

Dnia 29.04.1944 r. w Kimirzu spalono 12 polskich gospodarstw, zamordo-
wano 5 osób, reszta uciek³a do Przemyœlan.

Brat naszej babci, Antoni Oczkowski, mieszka³ w Kimirzu od czasu o¿enku.
Mia³ 4 córki, które wysz³y za m¹¿ za Ukraiñców, a z nim mieszka³a tylko jedna
córka. Pod koniec kwietnia 1944 r. do jego mieszkania przysz³o trzech bande-
rowców i pytali córkê o ojca. Gdy us³ysza³ to Oczkowski, to otworzy³ okno i wys-
koczy³ na podwórko. Ale obok domu sta³ jeszcze jeden bandyta, który strzeli³ do
uciekaj¹cego i zabi³ go na miejscu.

Pod koniec kwietnia 1944 r. kilkuoosobowa banda ukraiñska zastrzeli³a w
Kimirzu kilku mieszkañców, Polaków. Najpierw Oczkowskiego, póŸniej Czer-
niaka Franciszka a nastêpnie Józefa i Jadwigê Zieliñskich. W tym samym dniu
ich ofiar¹ pad³a Katarzyna Samborska i jej ma³oletni syn. Zastrzelili równie¿

Do koœcio³a œwirskiego przychodzi³a ³adna dziewczyna z Kimirza, osiem-
nastoletnia Hania Bednarz, któr¹ rodzice zostawili do pilnowania gospodar-
stwa, a sami w 1944 r. uciekli z wioski przed napadem Ukraiñców i wyjechali na
zachód. Chyba zatrzymali siê niedaleko i zdawa³o siê im, ¿e wkrótce powróc¹,
a dziewczyny banderowcy nie skrzywdz¹. Hania dogl¹da³a zagrody tylko do
wrzeœnia 1944 r., bo w po³owie miesi¹ca zosta³a zabita przez nieznanych mê¿-
czyzn, a dom zosta³ obrabowany. Przed œmierci¹ zosta³a wielokrotnie zgwa³-
cona.

Na terenie parafii Œwirz pad³o te¿ wielu Polaków z r¹k banderowcow; w
Kimirzu - 22.
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ukraiñsk¹ rodzinê Micha³a Darmoroza, który potêpi³ bandytów ukraiñskich za
mordowanie niewinnych ludzi. Nie pamiêtam ju¿, czy Micha³a Ryszytnyka i O-
staszewskiego z Czupernosowa zabili ci sami w Kimirzu, czy w ich wiosce, ale
obaj zginêli od banderowskiej kuli. (Micha³ Gogosz)

1. Bednarz Hanna 15.09.1944, lat 18
2. Czerniak Franciszek 29.04.1944, lat 33
3. Darmoroz Micha³ 29.04.1944, lat bd, Ukrainiec
4. Darmoroz 29.04.1944, lat bd, Ukrainka, ¿ona M.Darmoroza
5. Darmoroz 29.04.1944, lat bd, Ukrainka, c. M.Darmoroza
6. Kisiel Kiry³o 14.02.1944, lat ok. 40, Ukrainiec
7. Oczkowski Antoni 29.04.1944, lat 61
8. Samborska Katarzyna  29.04.1944, lat 33
9. Samborski Piotr 29.04.1944, lat 13, s. Katarzyny
10. Zieliñska Jadwiga 29.04.1944, lat ok.. 50, ¿. Józefa Zieliñskiego
11. Zieliñski Józef 29.04.1944, lat  50

Wspomnienia M.Antoniszyn i M. Gogosza w zbiorach autora.

- wieœ liczy³a 94 zagrody i 520 mieszkañców, w tym 457 Polaków,
56 Ukraiñców i 7 ¯ydów. W roku 1931 liczba zagród powiêkszy³a siê do 108,
a mieszkañców do 580.

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 11 osób

c) Ÿród³a:

12.5. Kopañ

Ryc. 100. Dworek w Kimirzu spalony przez bojówkê UPA.
Fotografia przedwojenna, przekazana przez p. Pietrusk¹-Szarsk¹.Oktawiê
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a) okolicznoœci napadów i terroru
Na Kopañ konna banda ukraiñska napad³a w nocy na 14.04 i spali³a oko³o

30 gospodarstw polskich. Zabitych zosta³o jedynie 5 Polaków dziêki temu, ¿e
napadniêci zdo³ali doœæ wczeœnie uciec lub schowaæ siê w specjalnych schro-
nach.

Dnia 14.04 w Kopaniu spalono 12 gospodarstw polskich i zamordowano 8
osób.

Zbrodnie band ukraiñskichw kwietniu. Dnia 14.IV. Kopañ (5 zabitych, 30
gospodarstw spalonych)

Na terenie parafii Œwirz pad³o te¿ wielu Polaków z r¹k banderowców; w
Kopaniu 50.

Pierwsze morderstwo na Kopaniu by³o zwi¹zane o rodzin¹ osadnika, który
przyby³ z centralnej Polski i po parcelacji zakupi³ ziemiê, podobnie jak wielu
Ukraiñców. Mia³ te¿ zlewniê mleka. Pod koniec listopada 1943 r. do mieszkania
Andrzeja Go³dysa wesz³o dwóch ukraiñskich bandytów, a jeden z nich odczyta³
wyrok œmierci na niego i jego syna (przybranego), te¿ Andrzeja. Gospodarz
gwa³townie rzuci³ siê na banderowca, zabra³ mu broñ, za³adowa³ i skierowa³
w stronê drugiego bandyty, stoj¹cego obok. Ale okaza³o siê, ¿e ci Ukraiñcy nie
byli sami. Wokó³ domu sta³a obstawa banderowców i bandyci strzelili przez
okna. Obaj Go³dysowie zostali zabici. ¯ona syna Go³dysa, Regina, z dzieckiem
wyskoczy³a przez okno i bieg³a w stronê s¹siada. Zosta³a jednak z³apana przez
bandziora z obstawy, niedalekiego s¹siada Go³dysa i szkolnego kolegi jej mê-
¿a.

- Nie krzycz - powiedzia³. - Ja ciebie wypuszczê, tylko nikomu nie mów, ¿e to
ja by³em.

- Puœæ mnie! - krzyknê³a i odepchê³a go z ca³ej si³y, po czym puœci³a siê
biegiem w kierunku Œwirza.

Jak póŸniej dowiedzieliœmy siê od Go³dysowej, by³ to Ukrainiec z Kopania -
Zaj¹c Jan - znany przewodnik banderowców. Pod koniec maja 1944 r. wraca³ z
¿on¹ z pola, le¿¹cego na Kopaniu, i szed³ w kierunku Siedlisk, gdzie ukrywa³ siê
u Ukraiñców od pocz¹tku tego roku. Partyzanci z³apali ich, zaprowadzili za
Gni³ê i pod mostem oboje zastrzelili. (...)

Na wiosnê 1944 r. uciekaliœmy z domu wielokrotnie, w dzieñ, w nocy, cho-
waj¹c siê najczêœciej w schronie, po szopach, wiele razy na polach, w krzakach.
Niekiedy chodziliœmy na noc do Œwirza (K¹cik), gdzie by³o bezpieczniej, bo w
ciep³ym mieszkaniu. Rano, pod strachem wracaliœmy na Kopañ do swoich

[17, str. 203]
*****

[17, str. 203]
*****

. [Informacja Delegatury Rz¹du - AAN, DR, sygn.
202/III/121, k. 288]

*****

[16, str. 129]
*****
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chat, by coœ ugotowaæ i zjeœæ ciep³¹ zupê. Matka przygotowywa³a posi³ek, a oj-
ciec, wspólnie z innymi uciekinierami trzymali wartê wokó³ wsi. Nie raz tak
by³o, ¿e musieliœmy uciekaæ z domu, a w kuchni pozostawa³a niedogotowana
potrawa. Pewnego dnia, w poœpiechu, gdy mia³em mokre buty, to nie mog³em je
w³o¿yæ na nogê i musia³em przebiec po œniegu nawet kilometr. Dopiero za
górk¹, zwan¹ Wysok¹, ojciec na si³ê wsadzi³ mi nogê do buta. W Œwirzu siedzie-
liœmy tak d³ugo, póki nie przyszed³ jakiœ ³¹cznik z Kopania i da³ znaæ, ¿e mo¿na
tam iœæ.

*****
Mia³am wówczas 8 lat i oczami dziecka patrzy³am na bezkarnoœæ i zbrod-

nie Ukraiñców pope³niane na Polakach mieszkaj¹cych na Kresach. I mimo
up³ywu lat nie mogê tego zapomnieæ.

Wspomnienia dotycz¹ mojego dziadka, Micha³a Mudraka (ur. 1883 roku),

(Micha³ Matkowski)
*****

Chyba na pocz¹tku kwietnia 1944 r.
przyjecha³ do nas Józef Kasperek, daw-
ny nasz s¹siad, który ju¿ nie mieszka³ na
Kopaniu. Podczas rozmowy nawi¹zy-
wa³ do zbli¿aj¹cych siê band upo-
wskich, paleniu polskich domów i ko-
niecznoœci ukrywania jedzenia, a g³ów-
nie ziarna. Wykopaliœmy wiêc dó³ w sto-
dole, nasypaliœmy na dno plew wsa-
dziliœmy skrzynie i nasypaliœmy do nich
pszenicy. Do zbo¿a dodatkowo w³o¿y³em
s³oninê. Zasypaliœmy to plewami i s³o-
m¹, a na wierzchu trochê ziemi. Podczas
po¿aru stodo³y myœla³em, ¿e wszystko
uleg³o zniszczeniu. W spalonym domu
mieszkalnym wszystko posz³o z dymem,
zosta³o mi tylko to, w co by³em ubrany.

Zosta³y mi dwa konie, których nie
mia³em czym nakarmiæ. Zostawi³em je
na razie w Œwirzu w zabudowaniach
sekretarza gminy, Micha³a Wyspiañ-
skiego. On mia³ w stodole siano dla koni.
Gdy powieŸli matkê do Œwirza, a ja zos-
ta³em sam, i musia³em sobie jakoœ radziæ. Pomaga³em ludziom w pracach po-
lowych, g³ównie przy sadzeniu ziemniaków, i gospodarczych, za co otrzymy-
wa³em posi³ki. Przy nadarzaj¹cych siê okazjach podkrada³em ¿ywnoœæ. (Jan
K³osowski)

Ryc. 101. Micha³ Mudrak, lat 62,
zamordowany bestialsko przez

nacjonalistów ukraiñskich.
Fotografiê udostêpni³a p. Maria Flis.
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którego by³am najstarsz¹ wnuczk¹. Dziadek mój pracowa³ w urzêdzie gminnym
na Kopaniu jako sekretarz. Ju¿ to wystarczy³o, aby wzbudziæ nienawiœæ Ukraiñ-
ców. „Polaczok” - tak pogardliwie go nazywano. Pamiêtam - poniewa¿ przeby-
wa³am wówczas w domu dziadków - cz³owieka, który przyszed³ z ostrze¿eniem,
aby dziadek Micha³ nie nocowa³ w domu, bo prawdopodobnie coœ siê szykuje
przeciw niemu. Dziadzio przyszed³ wtedy do domu moich rodziców na Szuwa-
rówkê. By³o mu ciê¿ko opuœciæ w³asny dom i rodzinê na Kopaniu. Kolejna wi-
zyta, chyba Ukraiñca, i kolejne ostrze¿enie: nie nale¿y siadaæ zbyt blisko okna,
bo z drogi mog¹ zastrzeliæ. Mimo pogró¿ek, dziadek po kilku dniach wróci³ do
rodzinnego domu i do pracy w gminie.

W marcu 1945 r. dziadek wróci³ z pracy póŸnym popo³udniem. Zjad³ i prag-
n¹c odpocz¹æ, po³o¿y³ siê pod ciep³y piec. Po chwili domownicy us³yszeli ostre
ujadanie psa Amora, nastêpnie pukanie do drzwi. Ju¿ wtedy dziadek powie-
dzia³ babci, ¿e ma jakieœ z³e przeczucie. Wesz³y dwie obce kobiety, które usi-
³owa³y za³atwiæ jakieœ niemo¿liwe do za³atwienia sprawy, po czym opuœci³y
mieszkanie, daj¹c wyraz niezadowolenia, g³oœno trzaskaj¹c drzwiami.

Po jakiejœ chwili do domu wesz³o kilku nieznajomych mê¿czyzn, którzy ka-
zali dziadkowi szybko siê ubieraæ, „bo nie ma czasu”. Reakcj¹ na p³acz babci,
jej b³agania o litoœæ dla dziadka by³o dwukrotne uderzenie jej kolb¹ karabinu.
Babcia upad³a zalana krwi¹. Najm³odszej ich córce, Katarzynie, uda³o siê u-
ciec do s¹siadów mieszkaj¹cych w pobli¿u. Ukraiñcy wyprowadzili mojego

Ryc. 102. Fragment Kopania ze stawem powsta³ym po wykopanym torfie.
Fotografia powojenna.



dziadka, zabrali te¿ krowê i konia.
Wiadomoœæ o wydarzeniach dotar³a do nas, na Szuwarówkê, rano. Moja

mama pobieg³a na miejsce tragedii i zasta³a babciê le¿¹c¹ na pod³odze, pobit¹,
posiniaczon¹ i pokrwawion¹. Babcia nie mog³a siê ruszaæ. Zebrali siê s¹siedzi
i rodzina: moja mama Jadwiga, ciocia Katarzyna i Michalina. Syn Józef by³ na
froncie. Wszyscy wyruszyli na poszukiwania dziadka. Szli w stronê pobliskiej
ukraiñskiej wioski Gni³a. By³ czas wielkich marcowych roztopów. W sp³ywa-
j¹cej wodzie dostrzegli ka³u¿e krwi, a nieopodal zw³oki dziadka. Cia³o by³o o-
krutnie podziurawione bagnetami i no¿ami. Oprawcy zadali osiemnaœcie g³ê-
bokich ran. To by³ okrutny widok: ka³u¿e wody i krwi, unurzone w tym zw³oki,
lamentuj¹ca rodzina. Dziadek zgin¹³ tylko dlatego, ¿e by³ Polakiem. Jak wielka
musia³a byæ nienawiœæ, jeœli przynale¿noœæ do narodu by³a jedyn¹ przyczyn¹
znêcania siê i zadawania œmierci! Pogr¹¿ona w bólu i cierpieniu rodzina
pochowa³a dziadka Micha³a nastêpnego dnia na cmentarzu w s¹siednim Œwi-
rzu.

Na Kopaniu banderowcy spalili kilka domów i zamordowali parê osób.
Dziadka Kleszczyñskiego i jego ¿onê

, którzy ukryli siê za kopcem ziemniaków, zastrzelili. Dziadka K³o-
sowskiego z³apali na grobli i odr¹bali mu siekier¹ rêce
i nogi. W domu p. Miki cztery osoby przydusi³o siê dymem w piwnicy, ale s¹-
siedzi wydostali ich na powietrze i do wieczora doszli do siebie. Zaczadzeni le-
¿eli w ogrodzie, a wtenczas pada³a m¿awka. Po krótkim czasie wyjechali do
centralnej Polski.

Banderowcy spalili domy mieszkalne i stajnie, w któ-
rych sp³onê³o kilka sztuk byd³a. Zabrali konie i wozy, na które ³adowali to, co
zdo³ali zrabowaæ. Przewodnikami tych bandytów byli miejscowi Ukraiñcy, bo
tylko oni mogli dok³adnie wskazaæ domy zamieszka³e przez Polaków.

Jeszcze tego samego dnia (10.04.1944 r.) mama opuœci³a dom i posz³a z Józ-
kiem i Kazi¹ do Œwirza, by tam przenocowaæ. Na gospodarstwie pozosta³em
sam. We wtorek po Wielkanocy (11.04.1944 r.), oko³o godziny 21.00 pali³ siê
przysió³ek £ug, odleg³y od Kopania ok. 4 km. Ja chodzi³em po drodze obok
domu i obserwowa³em ³unê pal¹cych siê domów, bo dobrze by³a widoczna. Na
drodze spotka³em s¹siada, Ukraiñca Piotra We³yczkê, który równie¿ mnie zau-
wa¿y³.

- Co robisz? zapyta³.
- Patrzê, jak siê pali i zaraz pójdê spaæ - odpowiedzia³em.
- Nie idŸ spaæ do swojego domu, tylko idŸ do mojej kuchni, gdzie jest moja

(Maria Flis)
*****

[(Franciszka i Franciszek Kleszczyñscy -
dop. J.W.]

[Tomasza - dop. J.W.]

[Zaczadzeni to: Kazimiera i Franciszek ¯ó³tañscy oraz ich
dwoje dzieci - Janina i Edward. Ponadto œmiertelnie zaczadzi³ siê Micha³
Kleszczyñski - dop. J.W.]

(Micha³
Matkowski)

*****
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córka z dzieæmi. Jak bêdzie napad, to uciekaj razem z nimi.
Nie poszed³em ju¿ do domu, tylko post¹pi³em, jak podpowiedzia³ s¹siad.

Oko³o drugiej w nocy Piotr mnie zbudzi³ i powiedzia³:
- Uciekaj, bo jest napad.
Jego córka Antonina zabra³a dzieci i szybko poszliœmy do schronu, który by³

wykopany obok studni. Bandyci z UPA (m.in. Ha³ajko Piotr) przybiegli do domu
s¹siada. Gdy upewnili siê, ¿e to gospodarstwo Ukraiñca, nie podpalili go, tylko
pobiegli dalej. W schronie siedzieliœmy do rana. W pewnym momencie us³y-
sza³em zgrzyt ko³owrotu w naszej studni, która znajdowa³a siê niedaleko schro-
nu. Chcia³em natychmiast wyjœæ z ukrycia, ale oni mi nie pozwolili. W koñcu
opuœci³em kryjówkê i wróci³em na w³asne podwórko. Dom mieszkalny by³
spalony, jak te¿ stodo³a i obora. Zniszczony zosta³ ca³y dorobek dwóch, a mo¿e
trzech pokoleñ naszej rodziny.

Mojego ojca Waleriana Pilnego zastrzeli³ w grudniu 1945 roku Ukrainiec z
Kopania, Aftanas Miko³aj, który chcia³ zagarn¹æ ca³y jego dobytek, bo ojciec
mia³ ju¿ wyrobione papiery na wyjazd do Polski. Powiedzia³a mi o tym maco-
cha.

(Jan K³osowski)
*****

(Maria Pilna-Szczepañska)

1. Bielecka Helena 10.04.1944, lat 30, zabita w Hanaczowie
2. Bielecka 10.04.1944, lat 6, zabita w Hanaczowie
3. Go³dys Andrzej 03.1944, lat bd
4. Go³dys Andrzej 03.1944, lat 20
5. Karpyszyn Karolina 10.04.1944, lat 42, zabita w Hanaczowie
6. Kleszczyñska Franciszka       12.04.1944, lat bd
7. Kleszczyñska 12.04.1944, lat bd
8. Kleszczyñski Franciszek 12.04.1944, lat bd
9. Kleszczyñski Micha³ 12.04.1944, lat 35
10. K³osowski Tomasz 12.04.1944, lat 71
11. Kral Franciszek 18.06.1944, lat 30, partyzant 40 pp
12. Mudrak Micha³ 03.1945, lat 62
13. Pilny Walerian 12.1945, lat 65
14. Sokulski 18.06.1944, lat 18, partyzant 40 pp
15. Tur Anna (Grzybek) 12.04.1944, lat 46

wspomnienia mieszkañców - w zbiorach autora, [22, str. 183]

- wieœ liczy³a 98 zagród i 518 mieszkañców, w tym 276
Ukraiñców, 231 Polaków i 11 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 117,
a mieszkañców do 617 osób.

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 15 osób

c) Ÿród³a:

12.6. Niedzieliska
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A) okolicznoœci napadów i terroru
Dnia 18.04 w Niedzieliskach spalono 18 polskich gospodarstw i zamordo-

wano 17 osób.

Dnia 30 kwietnia 1944 r. w wiosce Niedzieliska zabito 19 Polaków.

Na terenie parafii Œwirz pad³o te¿ wielu Polaków z r¹k banderowców; w Nie-
dzieliskach - 12.

Pod koniec kwietnia lub na pocz¹tku maja 1944 r. ojciec wróci³ do domu
wieczorem (by³o ju¿ ciemno) i bardzo szybko zabra³ nas, tj. moj¹ mamê i sio-
strê Marysiê do wujka Jakima Partyki (Ukraiñca). Opuszczaj¹c dom, nic nie
wziêliœmy ze sob¹. Przez ogród przeszliœmy do jego zabudowañ znajduj¹cych
siê w s¹siedztwie. Chyba ojciec powiedzia³ wtedy, ¿e mieli nas mordowaæ, choæ
nie wiedzia³em jak.

W nocy, godziny nie pamiêtam, zobaczyliœmy przez szparê w oknie domu
wujka ogromny p³omieñ. To pali³ siê nasz dom, stajnia i stodo³a. Te dwa os-
tatnie zabudowania by³y kryte strzech¹ i ogieñ by³ najwiêkszy. Po¿aru nikt nie
gasi³, a w œwietle ognia widzia³em jakichœ ludzi, którzy zabierali z podwórka
byd³o (mieliœmy jedn¹ krowê i cielaka), ³apali kury i s³ychaæ by³o straszliwy
kwik, chyba œwiñ.

Ogieñ jeszcze buszowa³ w resztkach naszych zabudowañ, gdy do drzwi
wujka rozleg³o siê silne ko³atanie. Matka z Marysi¹ schowa³a siê w alkowie pod
³ó¿kiem, a ja le¿a³em z dwoma synami wujka w bambetlu, który sta³ pod œcian¹
w kuchni. Ojciec ukryty by³ w stodole. Wujek zapali³ lampê naftow¹ i g³oœ-
no powiedzia³:

- Idzie œmieræ.
Podszed³ do drzwi i otworzy³ je. Do chaty wesz³o kilku m³odych mê¿czyzn

i zaczê³a siê rozmowa, której nigdy, nawet do œmierci, nie zapomnê.
- Jakim, jesteœ dobrym Ukraiñcem. Jak powiesz, gdzie schowa³eœ Lachów, to

ciebie nie zabijemy.
Wujek bez zaj¹kniêcia odpowiedzia³ bandytom:
- Aby tych Lachów diabli wziêli. U mnie nie ma ¿adnego. Ch³opcy, jak znaj-

dziecie u mnie jednego Lacha albo jego dziecko, to utnijcie mi g³owê i rzuæcie j¹
na gnój.

Mê¿czyŸni rozgl¹dnêli siê po izbie, a wujek da³ im kilka butelek bimbru. Po
chwili opuœcili kuchniê i dom. Czasem œni mi siê ta scena, zawsze tak samo, bez
innych szczegó³ów. Co by³o dalej nie pamiêtam, chyba usn¹³em.

Ojciec ukrywa³ siê w stodole wujka i dok³adnie widzia³ podpalanie naszych

[17, str. 203]
*****

Meldunek powiatowej bojówki OUN i grupy UPA „Or³y” z dnia 12 maja
1944 r.: [7,
str. 284]

*****

[16, str. 129]
*****

- 281 -



zabudowañ i grabienie dorobku jego rodziny. Dokonali tego nasi pobratymcy -
teraz „prawdziwi” Ukraiñcy. W ³unie po¿aru zobaczy³ trzech jeŸdŸców na ko-
niach, a miêdzy nimi kilku podpalaczy na pieszo. Wœród biegaj¹cych ludzi oj-
ciec rozpozna³ naszych s¹siadów i dwóch dalekich kuzynów. Byli to: Karp
O³eksa, Demko Iwan, Bakus W³adys³aw i Bakus Michaj³o. Dwaj ostatni byli da-
lekimi krewnymi po mojej babci (z domu Buczacka). Innych osób ojciec nie roz-
pozna³.

Nastêpnego dnia bola³ mnie ¿o³¹dek, ale nikomu o tym nie mówi³em. Gdy
tylko s³onko zaœwieci³o nad górami, ojciec po¿yczy³ kosê, mama zabra³a mnie
i siostrê oraz sierp i worek. Udaj¹c wyjœcie po trawê dla byd³a, którego przecie¿
ju¿ nie mieliœmy, uciekaliœmy z naszego gniazda (Niedzieliska) do Œwirza, by ju¿
nigdy do niego nie wróciæ. Opuszczaj¹c spalone zabudowania nie mieliœmy ze
sob¹ nic: ¿adnego sprzêtu, ubrania czy kawa³ka chleba. Przykry by³ los rodzi-
ny wygnanej z ojcowizny. Wujek, „dobry” Ukrainiec, nie chcia³ byæ takim d³u-
¿ej i wyjecha³ na Dolny Œl¹sk.

W dniu 28.05 1944 r. (lub kilka dni wczeœniej) mieszkaniec tej wioski My-
chaj³o Jaworskij uczestniczy³ u s¹siada w alkoholowej libacji z kilkoma ban-
derowcami, prawdopodobnie cz³onkami S³u¿by Bezpieki OUN ze Stók, sk¹d
sam pochodzi³. W trakcie pijatyki Mychaj³o wyzna³, ¿e jego ¿ona, Anna, jest
Polk¹ a na strychu jego domu ukrywa siê siostra ¿ony (Michalina Maguliszyn) z
córk¹ drugiej siostry (Józefy Maguliszyn), dzieckiem nieœlubnym. Banderow-
ców ogarnê³a konsternacja i wydali nastêpuj¹c¹ decyzjê: - Ty Mychaj³o zdra-
dzi³eœ samostijn¹ Ukrainê i zginiesz razem z nimi.”

W wyniku dyskusji miêdzy banderowcami, ostatecznie darowano ¿ycie My-
chaj³owi pod warunkiem, ¿e on sam zamorduje ¿onê, jej siostrê i dziecko
trzeciej siostry. Gosposiê obs³uguj¹c¹ przyjêcie, Kseniê Buczack¹ zmuszono do
z³o¿enia przysiêgi przed obrazem œw. Jury, ¿e nikomu nie przeka¿e treœci roz-
mów i zachowa je w tajemnicy do koñca ¿ycia.

Po kilkunastu dniach ktoœ z mieszkañców wsi znalaz³ na polu zmasakro-
wane zw³oki wymienionych kobiet i dziecka. Obie by³y bez odzienia a dziew-
czynka nie mia³a g³ówki. Jeszcze tego samego dnia ich cia³a zosta³y pochowane
na skraju „koñskiego cmentarza”, bo rzekomo nie wolno by³o je pochowaæ na
miejscowym cmentarzu. Brak g³ówki dziecka wynika³ zapewne z koniecznoœci
dostarczenia zleceniodawcom mordu jako dowodu.

Mychaj³o przez jakiœ czas ¿y³ z kul¹ na sumieniu”, ale widocznie pope³-
nione morderstwo drêczy³o go coraz bardziej, bo kilka miesiêcy póŸniej po-
wiesi³ siê w cerkiewnej dzwonnicy (1945 r.). Nie wiadomo, czy mordowaniem
najbli¿szych mu osób zaj¹³ siê sam, czy te¿ pomagali mu bandyci z UPA.

[2, str. 20]
*****

[2, str.
41], (Jan Maguliszyn)

„

„
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b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 15 osób
1. Czerniak Karol ok. 20.04.1944, lat 76, tkacz, zabity w lesie
2. Grzeszczyszyn 07.1944, lat bd, s. Heleny Grzeszczyszyn
3. Grzeszczyszyn 07.1944, lat bd, s. Heleny Grzeszczyszyn
4. Grzeszczyszyn Helena 07.1944, lat bd
5. Jaworska Anna 28.05.1944, lat 35, zabita przez mê¿a Ukraiñca
6. Maguliszyn Janina 28.05.1944, lat 8, d. Józefy Maguliszyn
7. Maguliszyn Michalina  28.05.1944, lat 19, zabita przez mê¿a siostry
8. M¹drzycki Bronis³aw 26.04.1944, lat 8
9. Tereszczyn Adolf 09.05.1944, lat 17
10. Tereszczyn Jan 09.05.1944, lat 66
11. Tereszczyn Maria 15.06.1944, lat 15
12. Tereszczyn Tekla 15.06.1944, lat 50
13. Tereszczyn Stanis³aw 15.06.1944, lat 3
14. Warm Szmul 29.03.1944, lat bd, ¯yd zabity na Gni³ej
15. Zieliñska Katarzyna 07.1944, lat 38

c) Ÿród³a: Wspomnienia by³ych mieszkañców wioski i ich potomków w zbio-
rach autora. Osoby wymienione w poz. 2-3 i 18 pochodzi³y z Kimirza i chwi-
lowo znajdowa³y siê w Niedzieliskach. Tam zosta³y zastrzelone.
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13. Okolicznoœci napadów i terroru OUN-UPAw gminie Zadwórze

13.1. Zadwórze

a) okolicznoœci napadów i terroru

- wieœ liczy³a 327 zagród i 2183 mieszkañców, w tym 1403
Ukraiñców, 697 Polaków, 78 ¯ydów, 4 Niemców i 1 innej narodowoœci. W r.
1931 liczba zagród wzros³a do 453, a mieszkañców do 2820 osób.

[28, str. 396]
*****

[31, str. 27]
*****

W kwietniu 1944 r. W Zadwórzu zamordowano 11 osób. [6, str. 74]
*****

1944, marzec. (...) Równoczeœnie z powodu dokonywanych napadów i mor-
dów zosta³ opuszczona przez kap³ana placówka duszpasterska w Zadwórzu.

Styczeñ-kwiecieñ 1944 r. Czêœæ ludnoœci polskiej opuœci³a wieœ, chroni¹c siê
przed napadami banderowców w innych miejscowoœciach, czêœæ pozosta³a na
miejscu.
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Sprawozdanie OUN z maja 1944 r.:

[G. Hry-
ciuk. Galicja Wschodnia i Wo³yñ w latach 1941-1944; www.mankurty.
com/hryciuk2]

*****

[28, str. 244]
*****

(www.anti-orange.ua.com.ru)

1. Koszczak Maria, 05.1945, lat bd
2. Kuczyñski Henryk, 27.02.1944, lat 40, leœniczy
3. Machowska Maria, 05.1944, lat 12, c. E. Machowskiego
4. Machowski Eugeniusz 05.1944, lat bd
5. Michaliszyn Piotr 15.10.1943, lat 22
6. Werchopetrowski Borys 05.1944, lat bd, Rosjanin

[28, str. 243 i 244]

- gromada nale¿a³a do Po³twi. W r. 1940 przynajmniej
jedna osoba zosta³a internowana przez NKWD.

(Zygmunt Ostrowski)

1. Jurczyk Anna 04.1944, lat bd
2. Jurczyk Marian 04.1944, lat bd,

Dnia 12.05 Polacy w Zadwórzu dostali
ultimatum i jeszcze tej nocy zlikwidowano 13 mê¿czyzn i 4 kobiety. To podzia-
³a³o tak, ¿e wszyscy Polacy jeszcze tego samego dnia opuœcili (wieœ).

12 wrzeœnia o godz. 19.30 zastrzelono pracownika folwarku „Wehrmacht” w
Zadwórzu, gmina zbiorowa Zadwórze, pow. Przemyœlany, Michaliszyna Pio-
tra, lat 23. Wypadek mia³ miejsce przy stacji kolejowej.

W maju 1945 r. do Zadwórza przyjecha³ ze Lwowa rosyjski kapitan Borys
Wierchopietrowski z elektromechanikiem Eugeniuszem Machowskim i jego
córk¹ Mari¹ (dwunastoletni¹). Wszyscy zatrzymali siê w domu rolnika Kaliny.
Dwaj bandyci z grupy OUN Dymitra Kupiaka pojmali obu mê¿czyzn i za-
prowadzili do niezamieszka³ej chaty, gdzie Borysa W. powiesili a Polaka za-
strzelili. Maria Machowska by³a w tym czasie w sadzie i zbiera³a kwiaty. Gdy
wróci³a z bukietem do domu, zosta³a zatrzymana przez oprawców i zaprowa-
dzona do wymienionej chaty. Tam bandyci j¹ rozebrali i powiesili obok Ro-
sjanina.

W tej wiosce nacjonaliœci zastrzelili kilka osób, zarówno Polaków jak i z ma³-
¿eñstw mieszanych. Szczególnie poruszenie wywo³a³o zamordowanie gajo-
wego Jana Pañkowa, który przyj¹³ postawê Polaka.

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 6 osób

c) Ÿród³a:

13.2. Bogdanówka

a) okolicznoœci napadów i terroru

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 7 osób
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3. Kraczkowska Maria 04.1944, lat bd, ¿. Ukraiñca
4. Pasików vel Pañków Jan 04.1944, lat bd, Ukrainiec, m¹¿ Polki
5. Zioberek Anastazja 04.1944, lat bd
6. Zioberek 04.1944, lat ok. 10, wn. W. Zioberka
7. Zioberek Wojciech 04.1944, lat bd

Opracowa³ Z. Ostrowski [8, str. 22]

- wieœ liczy³a 235 zagród i 1170 mieszkañców, w tym
670 Ukraiñców, 465 Polaków i 35 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród pozosta³a na
poziomie poprzednim, a liczba mieszkañców wzros³a do 1181 osób.

Wiêkszoœæ Polaków uciek³a do Bi³ki i Lwowa. Napad bandy ukraiñskiej
nast¹pi³ w po³owie czerwca 1944, podczas którego zostali zabici napotkani
mieszkañcy wioski.

Pismo ks. J. Pêkalskiego [21, str. 243].

- wieœ liczy³a 191 zagród i 1006 mieszkañców, w tym 588
Polaków, 371 Ukraiñców i 47 ¯ydów. W r. 1931 liczba zagród wzros³a do 225,
a mieszkañców do 1260 osób.

[28, str. 349]
*****

[komendant oddzia³u stacjonuj¹cego w Bi³ce Szlacheckiej -
dop. J.W.]

c) Ÿród³a:

13.3. Laszki Królewskie

a) okolicznoœci napadów i terroru

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 6 osób

c) Ÿród³a:

13.4. Po³onice

a) okolicznoœci napadów i terroru

1. Bogus³awska Bronis³awa 06.1944, lat bd
2. D¿aluk 06.1944, lat bd, d. Z. D¿aluk
3. D¿aluk Zofia 06.1944, lat bd
4. Filipów Miko³aj 06.1944, lat bd
5. Gruszecka Katarzyna 06.1944, lat bd
6. Masztalerz Barbara 06.1944, lat bd

1944, marzec. W wsi Po³onice zamordowano razcztery osoby, a drugi raz 9
osób, wszystkie zabudowania Polaków spalone.

Pod koniec kwietnia 1944 zasz³a koniecznoœæ eskortowania Polaków z Po-
³onic, wsi po³o¿onej w odleg³oœci ok. 5 km od Bi³ki Królewskiej. W obawie przed
napadem ze strony band ukraiñskich, so³tys Micha³ Karpa poprosi³ o pomoc
kapitana Droste

. Ten przydzieli³ do ochrony Polaków 10 ¿o³nierzy Wehrmachtu. O-
prócz tego eskortê stanowi³o 20 ¿o³nierzy AK i samoobrony wsi z Bi³ki Kró-
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lewskiej. Podczas ³adowania na wozy
dobytku uciekaj¹cych z domów Pola-
ków, nast¹pi³ napad Ukraiñców. Na
pocz¹tku ostrza³ napastników prowa-
dzili tylko Niemcy (Polacy nie chcieli
ujawniæ, ¿e maj¹ broñ paln¹). Dowódca
tego oddzia³u Wehrmachtu zwróci³ siê
jednak do Polaków: „Na, waiter -
schiesst! Doch weiss ich, das ihr Waffe
habt!“ (No, dalej, strzelajcie - przecie¿
wiem, ¿e macie broñ!). Dziêki po³¹czo-
nym si³om ¿o³nierzy Wehrmachtu i ¿o³-
nierzy AK, którzy bronili polskich cy-
wilów ramiê w ramiê (!) napad zosta³
odparty. Tylko jedna osoba zosta³a
ranna. Jak doskonale widaæ na tym
przyk³adzie, wœród ¿o³nierzy niemiec-
kich byli tacy, którzy potrafili pomóc
Polakom w potrzebie.
¯ycie i losy mieszkañców wsi kresowej
w latach 1944-1945

W nocy z dnia 6 na 7 maja 1944 roku
zamordowano 10 osób, w tym 4 kobiety i piêcioro dzieci.

Nie s¹ znane frontalne napady ukraiñskich nacjonalistów na wioskê, a je-
dynie pojedyncze zabójstwa. Kilka osób zosta³o równie¿ zamordowanych po
wojnie, podczas odwiedzin w Po³twie.

(Marcin Sanetra.

. WSIiZ Rzeszów
2005, str. 12)

*****

[32, str. 26]

1-10. N.N.

Brak danych.

- wieœ liczy³a 195 zagród i 1105 mieszkañców, w tym778 U-
kraiñców, 265 Polaków, 61 ¯ydów i 1 innej narodowoœci. W r. 1931 liczba
zagród wzros³a do 269, a mieszkañców do 1298. Dwie osoby zosta³y deporto-
wane przez NKWD na Syberiê.

(Zygmunt Ostrowski)
*****

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 10 osób, wszyscy bezimienni

c) Ÿród³a:

13.5. Po³tew

a) okolicznoœci napadów i terroru
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W maju 1944 roku zamordowano oko³o 100 osób. Zdo³ano ustaliæ tylko kilka
nazwisk. [32, str. 26]

1. Bochenek Stanis³aw 05.1944, lat  bd
2. Chrzanowski Pawe³ 05.1944, lat bd
3. Czajkowski Józef 06.1944, lat bd
4. Domañski Bronis³aw 05.1944, lat bd
5. Rawska Helena 05.1944, lat bd, Ukrainka
6. Rawski Józef 05.1944, lat bd
7. Szuler Anna 05.1944, lat bd
8. Szuler Olga 05.1944, lat bd
9. Wojnarowski Jan 05.1944, lat bd

[8, str. 22]

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 9 osób

c) Ÿród³a:
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14. Ukraiñcy ratuj¹cy Polaków przed œmierci¹

Oprócz ¿¹dnych krwi i ¿ycia Polaków nacjonalistów ukraiñskich, w tych
tragicznych dniach, byli równie¿ Ukraiñcy o szlachetnym sercu i ludzkiej po-
stawie oraz zwyk³ego szacunku dla drugiego cz³owieka. Najczêœciej byli spo-
winowaceni z niedosz³ymi ofiarami, a tak¿e byli wieloletnimi s¹siadami. Oni
stanowi¹ najwiêksz¹ grupê.

S¹ równie¿ przedstawiciele z ukraiñskich oddzia³ów zbrojnych, którzy w
ludzkim odruchu nie wykonali wyroku œmierci na napotkanych Polakach,
skierowali ich do kryjówki b¹dŸ przeprowadzili w bezpieczne miejsce. Nie jest
znany powód takiego postêpowania wobec konkretnej osoby, choæ mo¿e mieli
na sumieniu - jeœli takie posiadali - œmieræ wielu Polaków. Z regu³y pozostali
anonimowi.

Wiele osób pozosta³o bezimiennych poœród cywilnych” Ukraiñców, osób
przygodnych, nieznanych uciekaj¹cym b¹dŸ ukrywaj¹cym siê Polakom. Ale
nawet w takim przypadku, w poni¿szym wykazie, podano ich pozytywne dzia-
³anie, by podkreœliæ formê niesionej pomocy.

Z zachowanych w pamiêci œwiadków, i podanych przez osoby drugie, przy-
k³adów rozmaitych form niesionej zagro¿onym Polakom, mamy pe³ny ich wa-
chlarz. Od przypadków bêd¹cych zwyczajn¹ ludzk¹ ¿yczliwoœci¹ a¿ po akty
najwy¿szego bohaterstwa.

Mo¿na jedynie przypuszczaæ, ¿e Ukraiñcy informuj¹cy o gro¿¹cym nie-
bezpieczeñstwie, zazwyczaj s¹siedzi, korzystali z tej wiedzy od innych osób,
¿yczliwych Polakom, których nazwisk w obecnej chwili nie mo¿na ju¿ ustaliæ.

Oprócz osób fizycznych znany jest w powiecie przypadek ukrycia dzieci
zagro¿onych œmierci¹ przez klasztor unicki w Uniowie.

Niesienie pomocy Polakom przez Ukraiñców, w jakiejkolwiek formie,
a nawet utrzymywanie kontaktów s¹siedzkich, by³o uwa¿ane przez OUN-UPA
jako zdradê narodow¹ i by³o przez nich karane w ró¿ny sposób. Los polskich
rodzin parali¿owa³ ¿yczliw¹ Polakom czêœæ spo³eczeñstwa ukraiñskiego i akty
niesienia pomocy nie by³y powszechne. Ryzyko utraty ¿ycia by³o zbyt du¿e.
Mimo tego, w powiecie przemyœlañskim znanych jest kilkanaœcie przyk³adów
udzielenia pomocy zagro¿onym Polakom.

„

1. BOROWSKI

2. GAC

, Pleników. Dwukrotne ukrywanie rodziny Kadys podczas
napadu bojówek UPA.

, £ahodów. Ukrycie Tadeusza Florko podczas napadu.

³3. MYCHAJO GANCZAR, Bia e. Ukrywanie rodziny polskiej w czasie
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napadu.

4. WASYLl KOBRYN

6. MIKO£AJ MALUTA,

7. MARIA I MIKO£AJ PANDZIERSKI

8. JAKIM PARTYKA

9. TEODOR SAWCZUK

, Tuczna. Wielokrotne ukrywanie wnuków narodo-
woœci polskiej po napadach na wioskê i zaopatrywanie ich w ¿ywnoœæ. Nie-
przyznanie siê do ich ukrywania, za co zosta³ zastrzelony w swoim domu przez
cz³onków UPA.

Tuczna. Ostrze¿enie przed niebezpieczeñstwem i u-
krywanie Polaka, Piotra Winnickiego. Dostarczanie ¿ywnoœci dla jego rodziny.

, Krosienko. Wielokrotne przecho-
wywanie Micha³a B³aszkowa, ocalenie go przed gro¿¹c¹ œmierci¹ przez zaga-
jenie napastnika i obezw³adnienie, a tak¿e ostrze¿enie jego rodziny przed na-
padem.

, Niedzieliska. Ukrywanie rodziny Czarnieckich pod-
czas napadu banderowców na ich zagrodê i zaprzeczenie pobytu tej rodziny w
swoim domu.

, Bia³e. Ukrycie dzieci z rodziny Wo³k i obrona ojca
rodziny przed zamordowaniem.

5. W£ADYS£AW KULIK

10. WASYL SZEREMETA

11. WE£YCZKA PIOTR

12. SIEROCINIEC W KLASZTORZE

, Chlebowice Œwirskie. Ostrze¿enie polskiej
rodziny S³abickich przed gro¿¹cym im zabójstwem i ukrywanie tej rodziny w
swoich zabudowaniach.

, Pleników. Ukrywanie podczas napadu rodziny
Kadys i ¿ywienie jej przez kilka dni.

, Kopañ. Ostrze¿eniem Jana K³osowskiego przed
niebezpieczeñstwem utraty zycia i ukrywanie go w czasie napadu bojówki UPA
na wioskê.

, Uniów. Ukrywanie dzieci polskich
i ¿ydowskich (w tym Adama D. Rotfelda).
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15. Apel do Ukrai cówñ

W latach 1939-1945 wielu Polaków, mieszkañców by³ego powiatu prze-
myœlañskiego, zosta³o porwanych przez bojówki OUN-UPA i uœmierconych w
nieznanych okolicznoœciach. Niektóre osoby zmar³y po wielogodzinnych tor-
turach a ich cia³a zosta³y zakopane w nieznanych miejscach.

W imieniu wielu rodzin, jak i w³asnym, zwracam siê z apelem do miesz-
kañców ¿yj¹cych na terenie by³ego powiatu przemyœlañskiego o wskazanie
jeœli s¹ im znane miejsca zakopania Polaków, których dane s¹ przedstawione
poni¿ej. Informacje mo¿na przes³aæ na adres czasopisma (ul.
O³awska 2, 50-123 Wroc³aw) lub na adres internetowy autora (www.
erjotwulubin@wp.pl).

1. Babicz Leon (lat 50) porwany ko³o Borszowa wiosn¹ 1945 r.
2. Bednarz Antonina, Bednarz Anna, Bednarz Eugenia (lat15) i Bednarz

Zofia (lat 9) porwane w grudniu 1944 z Bia³ego i wywiezione do lasu.
3. Blicharska Katarzyna z Hanaczówki porwana do Stanimierza w paŸdzier-

niku 1944 r.
4. Borkusz Franciszek (lat ok. 30) porwany w Prybeniu latem 1943 r. Zosta³

zabity w lesie.
5. Bosak Józef (lat 35) porwany w Tucznej w listopadzie 1943 r. i wywiezio-

ny do lasu.
6. Ciastoñ Józef uprowadzony w Wiœniowczyku w jesieni 1944 r.
7. Chochu³a Maria porwana z ¯eniowa w czerwcu 1944 r. do s¹siedniej wioski

przez bandê D. Kupiaka. Zmar³a podczas tortur.
8. Czerniak Kazimierz porwany w Kimirzu w dniu 01.04.1944 r.
9. Dwóch Polaków (o nieznanych nazwiskach) porwanych 18.02.1944 r. w Cie-

mierzyñcach i wywiezionych do lasu.
10. Dunicz Adam (lat 14) porwany w sierpniu 1944 r. w Chlebowicach Œwir-

skich i uprowadzony do lasu.
11. Górski Józef, ¿ona Katarzyna i dwoje dzieci, zamordowani w Prybeniu je-

Sieni¹ 1943 r.
12. Ho³odniak Tadeusz (lat 24) porwany ze Œwirza do Siedlisk w dniu 24.03.

1944 r.
13. Kadys Jan (lat 63) porwany w lipcu 1944 r. w Plenikowie i wywieziony do

lasu.
14. Klinger Dawid (lat ok. 35), ¿ona Zofia (lat ok. 30) i syn (lat ok. 2) porwani z

Tucznej na wiosnê 1944 r.
15. Ks. Kwiatkowski Stanis³aw, proboszcz œwirski (lat 64), porwany w dniu

14.02.1944 r.

NA RUBIE¯Y
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16. Machner Ferdynand (lat 39) porwany w Brykoniu (lub Wo³kowie) w dniu
9.02.1944 r. i wywieziony do lasu.

17. Muzyka Bazyli (lat 48) porwany w Chlebowicach Œwirskich w lutym
(marcu?) 1945 r.

18. Niebylski Micha³ (lat 18) z Hanaczówki, porwany do Stanimierza w paŸ-
dzierniku 1944 r.

19. Nieckarz Anna z Hanaczówki, porwana do Stanimierza w paŸdzierniku
1944 r.

20. PiwowarAntonina (lat 22) porwana z Hanaczówki do Stanimierza w paŸ-
dzierniku 1944 r.

21. Stanis³awski Stanis³aw porwany w Dunajowie w 1944 r.
22. Szczerbaty Stanis³aw (lat 23) porwany w Œwirzu (£ug) w dniu 11.06.1944 r.
23. Szczur Micha³ (lat 20) porwany z Bia³ego w kwietniu 1944 r.
24. Szozda Maria (lat ok. 70) porwana w Wiœniowczyku na wiosnê 1943 r.
25. Szuter Antoni (lat 15) porwany w Œwirzu (£ug) w dniu 11.06.1944 r.
26. Winiarski, Witwicki i trzech mê¿czyzn zosta³o uprowadzonych do Wiœ-

niowczyka jesieni¹ 1943 r.
27. Wojtowicz Jan (lat 30) z Hanaczowa porwany w dniu 5.04.1944 na dro-

dze z Hanaczowa do Kurowic.
28. Wolf Ferdynand (lat 18) porwany w Bia³em w kwietniu 1944 r.
29. Wrzeszcz Ignacy porwany z Kopania (Gni³a) do Siedlisk w dniu  25.03.

1944 r.
30. Zacharko Józef (lat 15) przepad³ w Siedliskach na wiosnê 1944 r.
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17. Dodatek

Po z³o¿eniu ksi¹¿ki znalaz³y siê jeszcze trzy teksty, którymi nale¿a³o uzu-
pe³niæ jej treœæ.

(Józef Rzadki, by³y mieszkaniec
Hanaczowa)

W Stanimierzu zgin¹³ mój stryj - Józef Rzadki - starszy brat mego Ojca.
Pochodzi³ z Hanaczowa i o¿eni³ siê w Stanimierzu. Zosta³ zamordowany przez
szwagra (mê¿a siostry swojej ¿ony). Prawdopodobnie by³o to we wrzeœniu,
podczas drugiej okupacji sowieckiej.

Na znanych listach pomordowanych znajduj¹ siê te¿ inni moi krewni:
1. Józef Tybiñski wyszed³ z kryjówki, by wypuœciæ byd³o z p³on¹cej obory, i zos-
ta³ zamordowany siekier¹.
2. Józef Ilków, drugi kuzyn, któremu na listach ci¹gle myl¹ wiek. Mia³ 14 lat.
Zgin¹³ 13 kwietnia 1944 r. w czasie próby wydostania siê z Hanaczowa przez
Przechody. Najpierw zosta³ postrzelony przez Ukraiñca, a póŸniej dobity seri¹
z automatu, z bliska, na oczach le¿¹cej parê kroków za nim matki. Ona udawa³a
nie¿yw¹, przyciskaj¹c pod sob¹ do bruzdy zaoranego pola pó³torarocznego
synka. Mordercy starszego syna podeszli do niej, ale musia³a wygl¹daæ na
nie¿yw¹, bo jeden z nich powiedzia³: - £yszy, wona i tak podochnie (Zostaw j¹,
ona i tak zdechnie). Gdyby wiedzieli, ¿e, ¿e nie jest sama, nie trudno zgadn¹æ,
czym by to siê skoñczy³o. Cudem Ciocia prze¿y³a osiemdziesiêciu paru lat, a jej
syn ¿yje do dziœ.
3. Na tym polu, w tym samym dniu, zgin¹³ m¹¿ Cioci i ojciec Józka - Stanis³aw
Ilków, hanaczowski kowal.

Moja Mama uciekaj¹c do wsi spod ukraiñskiego ostrza³u zosta³a ranna w
nogê (kula przesz³a tu¿ nad stawem skokowym). Zda³a sobie z tego sprawê do-
piero po kilkuset metrach, kiedy krew zaczê³a chlupotaæ w bucie. Tu¿ przed wsi¹
ktoœ wzi¹³ j¹ na furmankê. PóŸniej dosta³a siê do Lwowa. Ta w szpitalu na³o-
¿ono jej gips na osiem tygodni, jednak po szeœciu tygodniach sama go zdjê³a, bo
musia³a byæ na mojej 1. Komunii w Bi³ce Szlacheckiej.

Ja te¿ by³em w Przechodach, nawet nie zosta³em draœniêty. Wróci³em do
Hanaczowa z butelk¹ mleka w rêce (butelka zatkana korkiem z kaczana kuku-
rydzy), któr¹ Mama mi da³a w domu na drogê.

W ma³ym miasteczku galicyjskim Przemyœlany, le¿¹cym 40 km na po³udnio-
wy-wschód od Lwowa, Niemcy przybyli pierwszego lipca 1941 r. Podczas oku-
pacji sowieckiej, populacja ¿ydowska podwoi³a siê i liczy³a 6000 osób. Spo-
wodowa³o to wzrost wymagañ w zasobach lokalowych i ci¹g³e przesiedlanie
uciekinierów poœród rodowitych ¯ydów. ¯ydzi byli bardziej widoczni ni¿ przed-

*****
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tem, szczególnie ¿e Sowieci deportowali du¿¹ czêœæ polskiej ludnoœci.
Trzy dni po przyjeŸdzie Niemców, ukraiñski mot³och znêca³ siê nad

przywódc¹ ¿ydowskiej spo³ecznoœci. Belzer Rebbe, g³owa historycznej dynastii
hasydzkiej, który stara³a siê ukryæ w Przemyœlanach od nazistów okupuj¹cych
Polskê, ledwo od nich uciek³. Jego syn zosta³ rzucony do p³on¹cej synagogi w
czasie pogromu. Wiele ¿ydowskich domów zosta³o zniszczonych i spustoszo-
nych.

Mê¿czyŸni, g³owy rodzin ¿ydowskich, nie chcieli dobrowolnie wychodziæ z
domu na przes³uchanie, wtenczas napastnicy wi¹zali kobiety i prowadzili do lo-
kalnego aresztu, gdzie by³y brutalnie traktowane przez milicjê ukraiñsk¹.

Z pamiêtnika Sameka Goldfarba, jak równie¿ z opisów naocznych œwiadków
zdarzeñ Przemyœlanach z czasu wojny wynika, ¿e „wspó³udzia³ Ukraiñców w
morderstwach setek tysiêcy ¯ydów nie podlega dyskusji. Po inwazji niemieckiej
oni sami zapocz¹tkowali straszn¹ masakrê, która by³a porównywalna z póŸ-
niejszymi okrucieñstwami zadanymi przez Niemców. Jest faktem, ¿e Niemcy
robili zdjêcia wrzucanych ¯ydów do p³on¹cych domów. W Przemyœlanach
wrzucaniem zajmowali siê Ukraiñcy.(...)

[Wendy Lower: Local Participation in the Crime of Holocaust in Ukraine:
Form and Consequences.; www.bpb.de/filesGVP6SN, t³um. p. Kacper Ch³oñ]

*****

Proszê pos³uchajcie, Wy ojcowie, matki,
jakie siê tu u nas zdarzaj¹ wypadki.
Tu Rusin Polaka tak bardzo mi³uje,
¿e mu a¿ do gard³a no¿em skórê pruje.

By³a siódma godzina - to wczesna pora,
Jak do wioski Krosienko wpadli z wieczora.
Tam piêciu Lipowiczów z domu pojmali,
I w stajni im gard³a wszystkim podrzynali.
R¿nêli cia³a no¿em, r¿nêli bagnetami,
A krew tryska³a z nich wokó³ strumieniami.
By³o dwóch ¿onatych a dwóch kawalerów
pi¹tym by³ wdowiec - zostawi³ osiem sierót.
Biedne dzieci, sieroty siedz¹ i p³acz¹,
¿e swego ojca ju¿ nigdy nie zobacz¹.
Na tej mogile taki napis wyryty:
piêciu le¿y Polaków no¿em zabitych.

Pieœñ o zamordowanych
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Te¿ Go³dysa z synem, obaj na Kopaniu,
zamordowali strza³em w jego mieszkaniu.
Latem w Podusowie rodzinê pobili
I ca³e mieszkanie równie¿ zapalili.

Leœniczego Wajsa w lesie te¿ pojmali
Zabrali pieni¹dze i zamordowali.
Strzelili z rewolweru w ty³ g³owy, z bliska
¿e œmiertelna kula przez czo³o mu wysz³a.
¯oneczko moja, moja Maryœ kochana
Wspomnij¿e o mê¿u w pacierzu co rana
By³em ja twym mê¿em i dla dziecka tatem
nauczycielem i dla wszystkich bratem.
Ja nikomu krzywdy nigdy nie zrobi³em
i na tak¹ karê sobie zas³u¿y³em.

Zagrodê Dankowiczów te¿ popalili
w oborze inwentarz ¿ywy podusili.
Z lasu ci¹gle strzelali, tak utrudniali
¿eby byd³o na pole nie wypuszczali.
W ogniu byd³o ryczy - rolnik ubolewa
Ka¿den Polak z Kresów tego siê spodziewa.

Proszê pos³uchajcie i zapamiêtajcie
I g³êboko w sercach swoich zachowajcie.
Na to przyjdzie kiedyœ czas, ¿e powrócimy
i ¿e za zabitych te¿ siê upomnimy.

S³owa piosenki zosta³y u³o¿one na Kresach przez nieznanego autora.
Melodia nie jest znana. Tekst przekaza³a p. Zofia Bil, a autor ksi¹¿ki odnalaz³
inn¹ jego wersjê. Z obu powsta³ powy¿szy tekst, który warto przedstawiæ, bo
stanowi zapis tragicznych wydarzeñ, mimo niezdarnego stylu i wielu innych
braków.

Autor tekstu wymieni³ dwa nazwiska: Go³dys z Kopania i Weiss z Hana-
czówki. Pierwszy to rolnik a drugi by³y nauczyciel w Hanaczowie; podczas
wojny pracownik leœny. Tekst piosenki pokrywa siê z jego zawodem i oko-
licznoœci¹ zabójstwa (02.11.1943). Zosta³ on pojmany w lesie przez banderow-
ców i zabity strza³em w ty³ g³owy.

Dla kolejnego nazwiska - Dankowicz - z czworgiem osób zamordo-
wanych, nie mo¿na przyporz¹dkowaæ ¿adnej miejscowoœci. To nazwisko nie
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znajduj¹ siê na liœcie ofiar bandyckich napadów OUN-UPA. Poniewa¿ w Kro-
sienku zostali zamordowani Lipowicze i Kopociñscy, a autor wymienia osoby
tylko z jednej rodziny, prawdopodobnie nie móg³ pochodziæ z Kosienka ani z
s¹siednich miejscowoœci. Ponadto dobra znajomoœæ okolicznoœci œmierci S.
Weisa i Go³dysów mo¿e sugerowaæ, ¿e autor móg³ pochodziæ z Kopania, Ha-
naczówki lub Hanaczowa. Zdaje siê, ¿e autorem móg³ byæ Micha³ Czapliñski z
Kopania. (JW.)
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A

B

ftanas Myko³a 280
Altschiler 57
Ambuœ 140
Andraszków Wanda 90
Andrykowski W. 19
Anklewicz Grzegorz 119
Anklewicz Jan 119
Anklewicz Maria 119
Anklewicz Micha³ 119
Anklewicz Tadeusz 119
Antoniszyn 246
Antoniszyn Katarzyna 267
Antoniszyn Maria 267, 274, 275
Antoniszyn Miko³aj 127
Antonów Jan 212-213
Arszulak 98
At³achowicz Franciszka 176
At³achowicz Maria 176
At³achowicz Tekla 176

abiak Hryñko 111
Babicz Jan 166
Babicz Leon 161, 166, 291
Babij J. 11
Babij Maria 166
Baczyñski J. 11
Bajowska 98
Bajowska Tekla 98
Bajowska Zofia 98
Bajowski 98
Bajowski Szczepan 77
Bakota Zofia 222, 225, 260
Bakus Mychaj³o 282
Bakus W³adys³aw 282
Balicki Grzegorz 146
Balicki Micha³ 150, 151
Ba³a Tomasz 106
Banaœ 93, 132
Bandera Stepan 11, 22, 24-25,
46
Baran Stepan 106
Baranowska  90
Baranowski  89, 90
Bartnik Katarzyna 123
Bauer O. 200
Baworowski 11, 219
Bazylko Jan 84
B¹k Zdzis³aw 181-182
B¹kowska Maria 94
B¹kowska Rozalia 94
B¹kowski Bazyli 94
Bednarz 166
Bednarz Anna 159, 161-162,

166, 291
Bednarz Antonina 161, 166, 291
Bednarz Eugenia 161, 166, 291
Bednarz Franciszek 160, 166
Bednarz Franciszka 160-161
Bednarz Hanna 274-275
Bednarz Józef 162, 166, 216
Bednarz Józefa 162
Bednarz £ukasz 216
Bednarz Micha³ 216
Bednarz Piotr 166
Bednarz Tadeusz 160-161, 166
Bednarz Wiktor 196
Bednarz W³adys³aw 166
Bednarz Zofia 161, 166, 291
Bedryj Iwan 106
Bedryj Jan 101
Bedryj Kazimierz 211, 219
Belekta Emilia, patrz Œnie¿ek
Emilia
Belka 101
Belka Józefa 101
Bergwerk Fana 215
Bezruczka 193
Bezubka 166
Bia³omazur 173-174
Bia³omazur Józef  166
Bielecka 280
Bielecka Helena 280
Bielski Edward 160, 170
Bielski W³adys³aw 166
Bierkamp W. 33
Bil Piotr 99, 101
Bil Zofia 297
Bilski Zygmunt 51, 97
Bi³yk 257
Bi³yk Mychaj³o 111
Blicharska Katarzyna 224, 291
Blicharski E. Czes³aw 170
Blumska-Buczyñska Krystyna
97
Blumski Zygmunt 97-98, 215
B³aszczyszyn Katarzyna 146
B³aszczyszyn Maria 136
B³aszczyszyn Micha³ 235, 274
B³aszczyszyn Stefania 146
B³aszczyszyn W³adys³aw 133,
140
B³aszków Bronis³aw 73
B³aszków Emilia 82
B³aszków Jan 71, 78, 213
B³aszków Katarzyna 81
B³aszków Micha³ 36, 61, 82, 87,

96, 164, 293
B³a¿ Wiktor 201-202
Bobko Antoni 223-224
Bobylak 108
Bochenek Stanis³aw 288
Bodak S. 19
Bodnar 17
Bodnar A. 19
Bogacz Jan 93, 95
Bogacz Magdalena 95
Bogacz Jan 94
Bogus³awska Bronis³awa 286
Bohonos Micha³ 216
Bojanowicz Antonina 156-157
Bojanowicz Jan 156
Bojanowicz Rozalia 156-157
Bojczuk Józef 176
Bojko Dymitr 67-68
Bojko Maria 141
Bojko Uliana 141
Bo³aj Stepan 224
Borejza 235
Borkowska 98
Borkowski 98
Borkusz Franciszek 127, 291
Borowiec Albina 158, 170
Borowska Janina 154-155
Borowski 179, 289
Borowski Stanis³aw 154, 157
Bosak Jan 123
Bosak Józef 122-123, 132, 146,
291
Bosak-Stec Ludwika 120, 123,
124
Bo¿yñska Miros³awa 2
Bralka F. 41
Br¹giel 167
Broda Józef 89, 91-94
Brodziñski Jan 110
Broszko Franciszek 175-176
Broszko Marcin 176
Brygider M. 34
Bryliñska Bronis³awa 99, 101
Bryliñska Maria 99
Bryliñski Tadeusz 99
Brzoza Jan 216
Buczacka 282
Buczacka Ksenia 282
Budziñski Kazimierz 62
Bukarczuk Micha³ 167
Burban 261
Burban Bazyli 65
Burban Jan 66
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Burczak Micha³ 163, 167
Burek 216
Burek Anna 216
Burek Józef 216
Burek Karolina 216
Burek Magda 216
Burek Marcin 216
Burek Micha³ 216
Burek Miko³aj 216
Burek Stanis³aw 216
Burek Stefania 216
Bykowski 93
Bytnar Józef 77

anaris W. 25
Cembruch Stanis³aw 93
Cerolewicz Jan 122, 123
Cerolewicz Maria 122
Cetner Aleksander 243
Cha³upiñski Antoni 157
Chañko Piotr 216
Charkawyj Iwan 223
Ch³oñ Kacper 296
Chmielowska Zofia 216
Chmielowski Jan 216
Chochu³a Maria 117-119, 291
Chodorek Anna 102-104
Chojnacki Jan 101
Chrapkiewicz-£ysenko Maria
13
Chruœciel Franciszek 167
Chruœciel Irena 174
Chruœciel Józef 212
Chrzanowski Pawe³ 286
Chudek 95
Chudek Jan 105
Chudek Katarzyna 106
Chudek Maria 105
Chudy Jan 58, 78
Chudy Julian 56
Chwastyk 257
Chybi³a Miko³aj 223-224
Ciastoñ Józef 183-184, 291
Ciesielska Maria 96-97
Ciêciwa W³adys³aw 123
Cioñ 66
Cioñ Hanna 66
Cyganiuk 150-152
Czaban Andrej 106
Czaban Marian 204
Czajkowska 93
Czajkowska Anna 167
Czajkowska Bronis³awa 167
Czajkowska Genowefa 23, 161,
164, 170
Czajkowska Helena 94

Czajkowska Józefa 161, 167
Czajkowska Maria 162-163,
170
Czajkowska Tekla 94
Czajkowska(i) 167
Czajkowski 167
Czajkowski Józef 93-94, 161,
167, 288
Czajkowski Piotr 167
Czak Jan 158, 175-176
Czak Józef 174, 176
Czapliñski Micha³ 204, 219,298
Czarkowski Wasyl 118-119
Czarna El¿bieta 272
Czarna Maria 122, 124
Czarniecka Maria 281
Czarniecki W³adys³aw 293
Czarno¿yñska Olga 239
Czaweta 99
Czech Micha³ 158
Czerniak Franciszek 274-275
Czerniak Jan 272-273
Czerniak Karol 283
Czerniak Kazimierz 253, 291
Czerniak Maria 272-273
Czerniak Michalina 272-273
Czerniak Micha³ 273
Czoban Maria 204
Czuczkiewycz O. 34
Czupryk Kornel 212

ankowicz 297
Darmoroz 275
Darmoroz Michaj³o 275
D¹browska Helena 94
D¹browska Maria 159, 169
D¹browski 167, 220
D¹browski Benedykt 216
D¹browski Józef 167
D¹browski Marcin 93-94
D¹browski Zygmunt 93
De³ewyn Mychaj³o 87
Demko Iwan 282
Demkowicz 238
Demkowicz Bronis³aw 242
Demkowicz Miko³aj 242
Demkowycz Mychaj³o 269
Desbois P. 115
Dêbska Anastazja 119
Dêbski Micha³ 119
Dietrich Seweryn 202
Dmuchowska Karolina 172,
178
Dobosz Albin 216
Dobosz Józef 199
Dobosz Stanis³aw 228

Domañski Bronis³aw 288
Doncow D. 10, 45
Dorka 50
Dowbeckij Dany³o 64
Droste 286
Drozdowska Helena 159, 167
Drozdowska Wanda 167
Drozdowski Bronis³aw 159,
167
Drozdowski W³adys³aw 159,
167
Drwalowa Helena 56-57, 155,
158
Dubec vel Dubac 159, 163
Dublañski Dominik 77
Duch Hryñko 76
Duliba 228
Dunicz Adam 260, 267, 291
Dunicz Józef 260
Dutkiewicz Micha³ 132, 140
Dyczkowski Bronis³aw 22
Dyczkowski Dominik 125
Dyczkowski Józef 124, 126
Dyl Jan 214
Dyl Józef 216
Dyl Marcin 216
Dyl Maria 216
Dyl Miko³aj 216
Dziadura Janina 106
Dzika Stefania 170
Dzwonik Maria 125
D¿aluk 286
D¿aluk Zofia 286
D¿awa³a Józef 55
D¿awa³a Kazimierz 55, 62
D¿egin 224
D¿oga Katarzyna 216
D¿oga Maria 219
D¿oga Rozalia 216

kiert Edward 77
Erazmus Józef 123

alkiewicz-Starosielec Anna
234
Fernezy Stefan 114
Fiederko 16
Figurska 216
Figurska Katarzyna 216
Figurska Rozalia 216
Figurska Stanis³awa 216
Figurska Zofia 216
Figurski 27
Figurski Alojzy 216
Figurski Antoni 216
Figurski Leon 223-224

C

D

E

F
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Filipów Miko³aj 286
Fink Hans 122, 124
Fleszar Stefania 161, 167
Flis Maria 277, 279
Flisak Jan 257
Florek Micha³ 167
Florko Andrzej 79
Florko Maria 226
Florko Micha³ 226
Florko Tadeusz 226
Foryœ Parañka 174
Fotoma W³adys³aw 91
Frank H. 33
Fronczak Miko³aj 217
Furmañczyk Katarzyna 267
Furmañczyk Micha³ 126

ac 226, 289
Gajewski Adam 157-158
Ga³eczka Iwan 236, 238
Ga³eczka Mychaj³o 240
Ga³eczka Roman 247
Ganczar Mychaj³o 164, 289
Gandecka Karolina 194, 198
Gawe³ Adam 146
G¹sowska Anna 246
Gedl £ucja 182
Geva Abraham 189, 191
Giereszowski Grzegorz 223-
224
G³ogowski 93
G³ogowski Micha³ 95
G³owacki 123
Gnat Anna 70
Gniewczyñski Marian 167
Gogosz Anna 267
Gogosz Katarzyna 267
Gogosz Micha³ 275
Goj Stanis³aw 263
Golanowski Jan 70
Golanowski Micha³ 77
Golañska 106
Golañski 106
Goldfarb Samek 296
Go³dys Andrzej 276, 280, 297,
298
Go³dys Regina 276
Goniowski Jan 293
Gotowt Bogumi³a 221, 224
Góral Stefania 136
Górniak 139
Górniak Karol 91
Górniak Katarzyna 146
Górniak Maria 146
Górnik Helena 238
Górska 127, 146

Górska Anna 146
Górska Katarzyna 127, 138,
146, 291
Górska Maria 139, 146
Górska Paulina 133
Górska Rozalia 136-137, 139,
146
Górski 146
Górski Andrzej 146
Górski Antoni 145-146
Górski Jan 135
Górski Józef 127, 147, 291
Górski Kazimierz 124, 127,
129, 132, 147
Górski Marcin 139, 146
Górski Micha³ 146
Górski Miko³aj 136-137
Górski Piotr 146
Górski Stanis³aw 146
Górski W³adys³aw 133, 135
Górski Wojciech 136-137, 146
Griin Franciszek 245
Gromadzki Andrzej 190-191
Gruszecka Katarzyna 286
Grzegorzewski Jan 257
Grzeszczyszyn 232, 283
Grzeszczyszyn Antoni 247,
257, 267
Grzeszczyszyn Franciszek 247,
257
Grzeszczyszyn Hanna 247, 257
Grzeszczyszyn Helena 283
Grzeszczyszyn Jan 147
Grzeszczyszyn Józefa 247, 257
Grzeszczyszyn Marcin 267
Grzeszczyszyn Micha³ 266
Grzeszczyszyn Miko³aj 267
Grzeszczyszyn Paulina 241
Grzeszczyszyn Tomasz 247,
257
Grzeœków Józef 217

adinger Adam 2, 6
Hajzakiw Józef 217
Ha³ajko Piotr 280
Ha³ajska Katarzyna 101
Halczak 99
Hanczar 159
Hata³a Maria 195
Hatanas 270
Hawko B. 19
Hawryliszyn Franciszek 94
Hawryliszyn Jan 95
Hawry³o Mychaj³o 74
Hawryszko Katarzyna 267
Hetman Aniela 106

Hetman Anna 101
Hetman Eudokia 100, 103-104
Hetman Maria 99
Hibsz Edward 56
Himmler H. 25, 34
Hitler A. 22, 25, 34
Ho³odniak Adam 230
Ho³odniak Franciszek 236-238,
257, 272
Ho³odniak Jan 232, 293
Ho³odniak Józef 236
Ho³odniak Stanis³aw 245, 257
Ho³odniak Tadeusz 231, 232
Ho³odniak Tekla 238
Ho³owaty Miko³aj 241
Ho³ówko Tadeusz 10-11, 291
Horniak Stefania 236, 266
Hryciuk Grzegorz
Hrynioch I. 34
Huebsch 55
Huninik Jan 165, 167
Huzar S³awko 223

lczyszyn 26
Ilczyszyn Bogdan 142
Ilków 217
Ilków Józef 217, 295
Ilków Stanis³aw 217, 295
Isakowicz 219
Isakowicz-Zaleski T. 45
Iwaœków Ignacy 147
Iwaœków Miko³aj 147

aga 117
Jag³o W³adys³aw 194
Jahnson Janina 222
Jakubeczko Mychaj³o 223
Jakubowska 167
Jakubowska Barbara 57, 87
Jakubowska Katarzyna 57, 87
Jakubowska Maria 167
Jakubowska Rozalia 57
Jakubowski 167
Jakubowski Filip 57, 87
Janiszewski Ignacy 167
Janiszewski Stefan 22, 55
Jankowska Anna 223-224
Jankowski Micha³ 258
Jarema Stanis³aw 55
Jarmo³owicz Marcin 100, 104
Jasiñski Dmytro 80
Jastrzêbski 95
Jaworek W³adys³aw 123
Jaworska Anna 282, 283
Jaworski Jan 217
Jaworskij Mychaj³o 282

G

H

I

J
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Jezuit Franciszek 77
Jurczak 106
Jurczyk Anna 285
Jurczyk Maria 285
Juszczenko W. 41, 46

.W. 131, 147
Kabat 49-50
Kaczor Stefan 57
Kaczorowska Zofia 112
Kaczorowski Józef 67, 109-112,
233, 239
Kadys Jan 180, 291
Kalfus 189, 191
Kalina 285
Ka³uskij 26, 181
Kames Jan 95
Kamiñska 167
Kamiñska El¿bieta 167
Kamiñska Rozalia 167
Kamiñski 167
Kamiñski Jan 163, 167, 293
Kamiñski Józef 167
Kamys Maria 65-66
Kapuœciñska Katarzyna 75
Kapuœciñski Jan 75, 87
Kapuœciñski Józef 75
Karasiñski Bronis³aw 126
Karp O³eksa 282
Karpa Micha³ 286
Karpyszyn Karolina 280
Karten Izydor 235, 244
Karten Srulek 244
Kasperek Józef 277
Kauza Micha³ 157-158,175, 178
Kawa³kowski Kazimierz 162
Kicera Melania 142
Kinasz Mychaj³o 77
Kirschner Ewa 190
Kirschner Josef 23, 63
Kisiel Kiry³ 240, 275
Kisielewicz Ryszard 257
Kisil Antoni 247
Kislinger Aniela 95
Klaczkiwskij D. 34, 42
Klaja 14
Kleinman Adolf 53, 57, 63
Kleinman vel Koz³owski
Leopold 53, 57, 59, 190
Kleszczyñscy 27
Kleszczyñska 270, 273, 280
Kleszczyñska Anna 32
Kleszczyñska Antonina
Kleszczyñska Franciszka 279,
280
Kleszczyñska Maria 272, 273

Kleszczyñska Tekla 31
Kleszczyñski Franciszek 249,
258, 279-280
Kleszczyñski Jan 30, 245
Kleszczyñski Micha³ 258, 279-
280
Kleszczyñski Stanis³aw 30
Klinger 258
Klinger Dawid 246, 248-249,
258, 291
Klinger Zofia 249, 258, 291
K³aczkiwskij D. 27
K³osowska Anna 176
K³osowska Kazimiera 279
K³osowski 175
K³osowski Bazyli 176
K³osowski Jan 277, 280
K³osowski Józef 279
K³osowski Tomasz 279-280
Kobel 74
Kobryn 134, 142
Kobryn Micha³ 135
Kobryn Wasyl 145, 147, 290
Kobryñ Ignacy 147
Koby³eckij S. 22
Kochan Stanis³aw 126
Kochowska Józefa 156, 158
Kochowski Tadeusz 156, 158
Kochowski W³adys³aw 156
Kocio³ek 191
Kohn Karol 50, 63
Kolabiñski Józef 112
Ko³onos Petro 224
Ko³os Anna 224
Komar Pawe³ 232, 239, 258
Komorowska Maria 220
Komorowska Stefania 220
Komorowski Jan 220
Konarska Karolina 192
Kondrat Franciszek 176
Konowalec J. 9-11, 42
Konrat Hanna 168
Konrat Micha³ 168
Konwisarz Bronis³awa 99
Konwisarz Helena 99
Kopociñska Anna 87
Kopociñska Katarzyna 73, 87
Kopociñska Michalina 74
Kopociñski 87
Kopociñski Bronis³aw 78
Kopociñski Filip 80
Kopociñski Józef 80
Kopociñski Makary 79, 87
Kopociñski Micha³ 77-78
Kopociñski Piotr 77
Kopociñski Stanis³aw 17, 73-

76, 78, 87
Kopociñski Stefan 87
Kopociñski Tadeusz 74
Kopociñski Wiktor 73-76, 78,
87
Kopociñski W³adys³aw 80
Kopociñski Zbigniew 79, 85
Kordyjaczna Aniela 106
Kordyjaczna Katarzyna 106
Kordyjaczny Jakub 106
Kordyjaczny W³adys³aw 106
Kornat Józef 157
Kosiñski Adolf 119, 152
Koszczak Maria 285
Koœciuk Andrzej 109, 111
Koœciuk Zofia 106
Koœmider Wojciech 51
Kotarska Genowefa 168
Kotarska Michalina 168
Kotarski Jan 168
Kowalczyk-£opata Marta 93
Kowalów 267
Kowalów Józef 253
Kowalów Kazimierz 253-254,
258
Kowalów Micha³ 247, 267
Kowalska 176
Kowalski 176
Kowa³yk 273
Kozak W³adys³aw 266, 267
Kozdzieczny 105
Koz³owski Leopold patrz
Kleinman Leopold
Kraczkowska Maria 286
Kral Franciszek 280
Krasowska 171, 176
Krasowski 171, 176
Kr¹piec M.A. 42
Krê¿el Jan 176
Kroczek Andrzej 77
Krupa Zofia 180-182
Krynickij 235
Krysiak Stefan 157-158
Krzanowski Andrzej 58
Krzyñska 176
Krzyñska Jadwiga 176
Krzyœko 123
Krzyœko Józef 123
Kubernowicz 240
Kubiszyn Marcin 151-152
Kubiszyn Michalina
Kubiszyn Micha³ 149-152
Kubiszyn Pawe³ 152
Kubów W³adys³aw 293
Kubyjowycz W. 21
Kuchmistrz Józef 129, 261

K
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Kuchmistrz Micha³ 261, 267
Kuczyñski Henryk 285
Kud³aty Mieczys³aw 87
Kud³aty W³odzimierz 84
Kukurudza S³awko 80
Kukurydza 125-126
Kulbaka Antoni 77
Kulbaka Mieczys³aw 76
Kulik W³adys³aw 263, 290
Kuliñska Lucyna 178
Kuncewicz 168
Kuncewicz Piotr 168
Kunicka 104
Kunicka Julia 103
Kunicka Kazimiera 101
Kunicka Maria 100, 103-104,
226-227
Kunicka Tekla 100
Kunicki Jan 53, 100, 102-104
Kunicki Józef 78
Kunicki Klemens 103
Kunicki Micha³ 102, 226-227
Kunicki Miko³aj 102
Kunicki Piotr 102
Kunicki Stanis³aw 17, 103, 217
Kunicki W³adys³aw 101
Kupiak D. 118, 285
Kurek Jan 165, 168
Kurek Ksenia 160, 168
Kurek Marcin 160
Kurnyckij 69
Kuropatnicka 168
Kuropatnicki 168
Kuszynskij Dmytro 68
Kuœnierz Julia 122-123
Kuœnierz Miko³aj 122-123
KuŸmiñski 11
KuŸniar Jan 175
Kwaœnica 195
Kwaœnica Stefan 195
Kwaœniewski Jan 217
Kwaœniewski Miko³aj 199, 213
Kwaœniowski Antoni 203, 219
Kwiatkowski Andrzej 174-175
Kwiatkowski Stanis³aw 23, 140,
232, 239-241, 257-258, 262,
291

acher 63
Lacher Dawid 63
Lacher Fanka 52, 105
Lacher Siko 54, 63
Laszczyk Wanda 54
Latt Elka 244
Latt Mosze 244
Laucz Zygmunt 88, 90

Lemieszowska Katarzyna 247
Lemieszowski Grzegorz 238
Lemieszowski Piotr 247
Lenkiewicz W³odzimierz 225
Leszczyñska Helena 158
Leszczyñski W³adys³aw 158
Lewandowska 195
Lewandowski 195
Lewandowski Mieczys³aw 194-
195
Lewandowski Zbigniew 195
Lewczuk 74
Lipa Maria 157-158
Lipnicka Józefa 217
Lipnicka Katarzyna 217
Lipnicka Maria 217
Lipnicka Zofia 217
Lipnicki Kazimierz 217
Lipnicki Miko³aj 217
Lipowicz Bronis³aw 87
Lipowicz Franciszek 75
Lipowicz Gabriel 73-77, 87
Lipowicz Ignacy 78
Lipowicz Jan 78
Lipowicz Józef 78
Lipowicz Kazimierz 76, 78
Lipowicz Micha³ 78
Lipowicz Piotr 73-76, 78, 87
Lipowicz W³adys³aw 73-78, 87
Lipski Antoni 239
Lipski Edward 241-242, 258
Lipski Jacek 14, 51
Lipski Józef 239, 241
Lipski Kazimierz 239-241
Lipski Stanis³aw 241
Lipski Tadeusz 212
Lityñski Józef 247
Loch Gustaw 107
Lower Wendy 296
Lubiñska 165, 168

aba 227
£aba Aleksander 226-227
£aba Jan 258
£aba Janina 101
£aba Józef 217
£aba Mychaj³o 17
£amasz Karolina 217
£amasz Kazimierz 217
£asiak Józef 195
£asiak Micha³ 192
£azowska Katarzyna 223-224
£¹cki 42, 215
£ebed 42
£êgowy Kazimierz 214, 217
£êgowy Maria 217

£êgowy Zofia 214
£oik W. 19
£omiñski Kazimierz 245
£opatynskij J. 34
£uckij A. 34
£ukaszyñski W³adys³aw 110
£yzan 168

achner Ferdynand 63-64,
180-181, 291
Machner Honorata 181-182
Machner Józefa 182
Machner Krystyna 181
Machner Roman 156-157, 182
Machowska Maria 285, 287
Machowski Eugeniusz 285
Madera Franciszek 121, 123-
124
M¹drzak Józef 78
M¹drzak Kazimierz 50
M¹drzycki Bronis³aw 283
Magielnicka Anna 158
Magielnicka Serafina 158
Magielnicki Tadeusz 158
Magierowski Jan 77
Magierowski Kazimierz 78
Magryl Maria 228
Maguliszyn Jan 282
Maguliszyn Janina 283
Maguliszyn Józefa 282
Maguliszyn Michalina 282-283
Majcher W³adys³aw 96-97
Majewska 150, 152
Majewski 150, 152
Maj³ow A. 11
Major Sydonia 119
Makohon Maria 95
Makohon Rozalia 95
Maksymowicz Karolina 219
Maksymowicz Maria 219
Malinowska 168
Malinowska Stefania, patrz
Fleszar Stefania
Malinowski 165, 168
Malski Józef 235
Maluta Miko³aj 133-134, 137,
290
Ma³yszkin 256
Marciniak Micha³ 191
Margoœ Franciszek 175-176
Margoœ Maria 176
Markiewicz Micha³ 102
Marsza³ek Micha³ 95
Marsza³ek Rozalia 93, 95
Martons Janina 168
Martow³os Jakub 168

L

£

M
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Martynowicz Micha³ 258
Maryniak Krystyna 149, 152
Mas³owski Witalij 44, 293
Masztalerz Barbara 286
Matias Micha³ 192
Matkowski Micha³ 277, 279
Mauve Hans 13
Mazur Anna 147
Mazur Jan 165, 168
Mazur Maria 145, 165, 168
Mazur Stanis³aw 145, 147
Mazur Stefania 147
Mazurkiewicz 253
Mazurkiewicz Micha³ 238
Medyñska 114-115
Meisel Gerszon 244
Melner Rozalia, patrz Pikulska
Rozalia
Melnyk Jan 162, 166, 168
Melnyk P. 34
Melnyk Zachariasz 165, 168
Michaliszyn Andrzej 77
Michaliszyn Helena 101
Michaliszyn Ignacy 119, 152
Michaliszyn Micha³ 217
Michaliszyn Piotr 285
Mikluszka Bronis³aw 232
Mikluszka Mieczys³aw 124
Mikluszka Stanis³aw 60, 66
Mikoda Klara, patrz Ognisty
Klara
Miœków Pawe³ 100, 104
Miœków Tekla 104
Miszczycha 136
Mod¿akowski Andrzej 99
Mod¿akowski Jakub 99
Moskal Hilary 112
Mróz 168
Mróz Józef 163, 165, 168
Mucha 134
Mucha Adam 135, 205
Mucha Maria 138
Mudrak Antoni 269
Mudrak Józef 279
Mudrak Józefa 272, 274
Mudrak Katarzyna 140, 278
Mudrak Micha³ 251, 258, 277,
280
Mudrak Michalina 279
Mudrak Roman 271-272
Muncek Wincenty 65-66
Musztyfaga 168
Musztyfaga Karol 156
Musztyfaga Katarzyna 155-156
Musztyfaga Kazimierz 156
Musztyfaga Michalina 158

Musztyfaga Stanis³awa 168
Musztyfaga Stefania 156, 158
Muzyka Bazyli 261, 267, 292
Muzyka Jan 241, 258
Muzyka Józef 256
Mychaj³yszczuk D. 107-108
Myszczyszyn Micha³ 232

104, 114-115, 117, 147,
152, 168, 177, 195, 225, 227,
267, 274
N.N. Agnieszka 95-96, 147
N.N. Anna 115
N.N. Bronis³awa 147, 235
N.N. Icek 169
N.N. Ignac 236
N.N. Ihor 142
N.N. Iwan 104, 133, 139-140,
259
N.N. Józef 268-269
N.N. Katarzyna 55, 117, 269
N.N. Kazimierz 66
N.N. Lonia 159, 169
N.N. Madgalena 203
N.N. Makary 74
N.N. Michalina 142
N.N. Micha³ 133, 182-184, 263
N.N. Nadia 256
N.N. Parañka 137
N.N. Stanis³aw 76
N.N. Szczepan 282
N.N. Tadeusz 133
N.N. Wasyl 72, 83
N.N. W³adys³aw 89
N.N. Zbigniew 236
Nadybska 133
Naradzaj 168
Naradzaj Daria 160, 168
Naradzaj Wasylia 168
Nartowski 150
Niebylska Anna 224
Niebylski Micha³ 223-225, 292
Nieckarz 217
Nieckarz Albin 217
Nieckarz Aniela 217
Nieckarz Anna 223-225, 292
Nieckarz Antoni 217
Nieckarz Florian 217
Nieckarz Ignacy 65-66
Nieckarz Jan 199, 217, 223,
225, 228
Nieckarz Karol 217
Nieckarz Karolina 214
Nieckarz Katarzyna 217
Nieckarz Kazimierz 223
Nieckarz Magdalena 217

Nieckarz Marcin 217
Nieckarz Maria 217
Nieckarz Micha³ 68-70, 217
Nieckarz Miko³aj 217
Nieckarz Paulina 217
Nieckarz Pelagia 223
Nieckarz Rozalia 217
Nieckarz Stanis³aw 217
Nieckarz Stanis³awa 217
Nieckarz Zofia 217
NiedŸwiedŸ 228
Niekrasz Kazimierz 222
Niemczycki 218
Niemirowska Bronis³awa 156-
157
Niemirowski Leon 156, 158
Nosal Mychaj³o 106
Nowakowski Micha³ 100, 104,
163, 169
Nowakowski W³adys³aw 103
Nowogrodzka 227
Nowogrodzka Katarzyna 226-
227
Nowosielska Anna 169
Nowosielski 169
Nowosielski Franciszek 169
Nowosielski Józef 169
Nowosielski Karol 169
Nowosielski Stanis³aw 169

bertalska Rozalia 177
Oczkowski Antoni 274-275
Oczkuœ 171
Ognisty 154
Ognisty Kazimierz 154
Ognisty Klara 154
Ognisty W³adys³aw 154-155,
157-158
Olesiñska Stanis³awa 183
Olszyñska Genowefa 218
Onyszkewycz M. 28
Opychalski Jan 177
Orlewski Andrzej 263, 267
Ostaszewska Anna 147
Ostaszewska Katarzyna 147
Ostaszewska Maria 147
Ostaszewska Wiktoria 147
Ostaszewski 64
Ostaszewski W³adys³aw 147
Ostaszewski Wojciech 147
Ostrowska Rozalia 214
Ostrowski Antoni 150
Ostrowski Ignacy 117
Ostrowski K. Jan 294
Ostrowski Micha³ 89-90
Ostrowski Zygmunt 114-115,
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119, 285-287, 293

. Franciszek 257
Palienko M. 26, 36
Palka Stanis³awa 180
Paluch 195
Paluch Leon 195
Paluch W³adys³aw 195
Pandzierska Maria, 290
Pandzierski Andrzej 83
Pandzierski Miko³aj 76, 82, 290
Pandzierski Piotr 83
Pañków Jan 285-286
Partyka 238, 258
Partyka Jakim 281, 290
Partyka Jan 208
Partyka Józefa 204
Partyka Katarzyna 204
Partyka Maria 204, 218
Partyka Micha³ 204, 218
Partyka Miko³aj 204, 218
Partyka Rozalia 205
Pawluk W. 35
Paw³owski Jan 105
Paw³usio 117
Pe³ech A. 19
Peszko Jerzy 60, 64, 181-182
Peszko Sylwester 59
Petriw 87
Petruch Józef 163
Petruch Wasyl 163
Petryk Pawe³ 174
Pêkalska-Oœwiêcimska Anna 55
Pêkalski Jan 116, 191, 193, 286
Pfeffer Feiga 252-253, 258
Pieracki Bronis³aw 11, 93
Pikulska Rozalia 88, 95
Pikulski Franciszek 88, 95
Pilipczuk Eugeniusz 16, 23, 87,
103
Pilipczuk Jan 101, 103
Pilipczuk Maria 99
Pilipczuk Micha³ 100, 103-104
Pilipczuk Paulina 101
Pilipczuk Szczepan 17
Piller Bronis³awa 218
Pilny Józef 256
Pilny Micha³ 246
Pilny Walerian 280
Pi³sudski Józef 9
Piniñski Piotr 249
Pitwak Hryñko 250, 252
Piwowar Antoni 223, 225, 292
Piwowar Antonina 224-225
Plecznar W³adys³aw 175, 177
P³achta Janina 95

P³achta Józefa 95
P³achta Maria 95
P³oszyñski Stanis³aw 190
Pobihuszczyj J. 14, 21, 35
Podgórski Franciszek 77
Podgórski Jan 96-97
Podgórski Józef 96
Podgórski W³adys³aw 96
Podkowiñski Stanis³aw 242
Podkówka Józef 95
Podkówka Julia 95
Podkówka Karol 93, 95
Podkówka Maria 95
Podkówka Micha³ 95
Podkówka Stefan 93, 95
Podwiñska Aniela 169
Podwiñski 169
Podwiñski Jan 160, 169
Pohl D. 28
Polakiewicz W³adys³awa 14,
54, 114
Poliszczuk Wiktor 29, 293
Potaszyñska Katarzyna 272,
274
Potaszyñski Franciszek 23
Potaszyñski Stanis³aw 14, 272
Potocki Alfred 183
Pristupa Fiodor 214
Procak 165, 169
Procak Ewa 169
Prochera Agnieszka 119, 152
Profeta 100, 104
Profeta Bohdan 102
Profeta Maria 68, 80
Pronczak 77
Proszlak 169
Proszlak Micha³ 162, 169
Prus Edward 293
Prusak Marcin 218
Pryby³a B. 19
Prytu³a 270
Prytu³a Piotr 102-103
Przyjacielska Petronela 95
Ptaszek 226-227
Pudlak Filip 163
Pycuœ Jan 13

aœ 70
Raœ Maria 70
Ratajczak Zofia 118-119
Raubvogel Lusia 50, 53, 293
Rawska Helena 288
Rawski Józef 288
Rebbe Belzer 296
Regitowicz Jan 95
Rêbisz Antonina 218

Rêbisz Grzegorz 218
Rêbisz Józef 218
Rêbisz Józefa 218
Rêbisz Kazimierz 218
Rêbisz Piotr 218
Rêbisz W³adys³aw 218
Romaniszyn Miko³aj 169
Romaniw I. 19
Ros 169
Rosa Rozalia 177
Rosa Stanis³aw 177
Rosa W³adys³aw 177
Rosicki Stanis³aw 174, 177
Rosiñski Stanis³aw 175, 177
Roœ Maria 227
Rotfeld D. Adam 60-61, 63
Rudak Myko³a 224
Rudnicka 88
Rudowski 15
Rura Ignacy 261, 268
Rura Janina 268
Rura Maria 268
Rura Micha³ 80, 268
Rura Miko³aj 264
Rura Piotr 259, 261, 266, 268
Rura Szczepan 268
Rura Teresa 268
Rusiecki Jan 176-177
Rusiecki Stefan 176-177
Rusiñska Danuta 91
Rusiñska Klementyna 91
Rusiñska Stanis³awa 91
Rusiñski Leon 91
Rutowicz W³adys³aw 193
Rycar J. 108
Rypniak 106
Rypniak Maria 106
Ryszytnyk Micha³ 64, 275
Rzadki Józef 228, 295
Rzesoœ Maria 233
Rzeszoœ Jadwiga 232
Rzeszot Karolina 237

achno Eustachy 19
Sa³abaj 165, 169
Samborska Katarzyna 274-275
Samborski Piotr 274-275
Sanetra Marcin 287, 293
Saucha Stanis³aw 100
Sawczuk Teodor 165, 290
Sawicka El¿bieta 218
Sawicki Józef 247-248
Sawicki Kazimierz 223, 225
Scheib 253
Schetyna Grzegorz 46
Semenec Zdzis³aw 235, 257
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Siatecka 115
Sidor W. 35
Sielska Zofia 165, 169
Sienkiewicz Boles³aw 175, 178
Sikorska Stefania 165, 169
Sikorski Rados³aw 46
Skiernik Andrzej 77
Skoropadski, patrz Skoropelski
Skotnik Józef 214, 218
Skotnik Karolina 218
Skotnik Katarzyna 218
Skotnik Kazimierz 218
Skotnik Marcin 218
Skotnik Michalina 218
Skrzyñska Anna 159
Skrzyñska Maria 158
Skrzyñski Micha³ 159, 169
Skrzyñski Szczepan 157
S³abicka Anna 259, 268
S³abicka Joanna 128, 130, 134,
137, 143, 141, 294
S³abicka Katarzyna 268
S³abicka W³adys³awa 263
S³abicki Adam 263, 268
S³abicki Alfred 263
S³abicki Antoni 266, 268
S³abicki Franciszek 147, 242
S³abicki Jan 129, 147, 246
S³abicki Józef 242
S³abicki Micha³ 263, 266, 268
S³abicki Stanis³aw 246
S³abicki Wincenty 268
S³abicki Wojciech 147
S³abickki Stanis³aw 246
S³abiniak 218
S³abiniak Agnieszka 218
S³abiniak Franciszka 218
S³abiniak Katarzyna 218
S³onecka Emilia 52
S³onecki Henryk 52
S³onecki Marian 51
S³ucho Jan 177
Smoliñska 90
Smoliñski 90
Smoliñski Jan 90
Smolka Piotr 97
Smy³yk P. 19
Sobiecka-Tomporowska
Katarzyna 220-221, 225
Sobiñski Stanis³aw 9
Socha Karolina 263
Sokaluk Stefan 219-221
Sokulski 280
Solecka 95, 106
Solecka Maria 95
Soroka Micha³ 126

Sozañski Franciszek 169
Sozañski Kazimierz 169
Sozañski Micha³ 169
Stachowska Katarzyna 116
Stachowski Stanis³aw 174-175
Stalin J.18
Stanis³awski Stanis³aw 158, 292
Stanoszek Piotr 51, 53, 101,
105
Starczewska Emilia 87
Staropelski 189-190, 191
Starzewska Anna 267
Starzewski Józef 268
Stasiuk Maria 95, 106
Stasiuk Micha³ 106
Stasiuk Stanis³aw 95
Steciuk 104, 106
Steæko J. 25
Stefan Franciszek 106
Stefan Jan 247
Steinberg Szmaja 21
Stepowanyj Hryñko 266
Stepowanyj Myko³a 266
Stroñska Marcelina 159, 169
Stroñska Maria 158
Stroñski Adolf 158
Stroñski Marcin 158
Struœ 99
Suchocka Emilia 76
Suchocki Stepan 76
Surma 108
Swoboda H. 68
Synycia 254
Synyæ W. 19
Sypa Micha³ 195
Sypko Michalina 171, 177
Sypko Piotr 177
Sypko Rozalia 177
Sypko Stefania 171, 177
Sywula Tadeusz 117
Szajda 184
Szajda Antoni 174, 177
Szajda Bronis³aw 182
Szajda Franciszek 183-184
Szajda Jan 183-184
Szajda Józef 177
Szajda Maria 183-184
Szajda Marian 91, 116, 184,
293
Szajda Pawe³ 183-184
Szajda Piotr 177
Szajda Tomasz 182
Szajda W³adys³aw 116
Szandar 136
Szandruk P. 26, 35
Szczepañska Anna 263

Szczepañska Maria 280
Szczepañski 268
Szczepañski Antoni 263, 268
Szczepañski Bronis³aw 256,
266, 268
Szczepañski Franciszek 244
Szczepañski Kazimierz 270
Szczepañski Marcin 244
Szczepañski Piotr 248
Szczerba 218
Szczerba Kazimierz 223, 225
Szczerbata Maria 223, 225
Szczerbaty Antoni 242
Szczerbaty Józef 223, 225
Szczerbaty Stanis³aw 247-248,
292
Szczerbaty Stefan 241
Szczêbicki 101
Szczud³owski Jan 255
Szczud³owski Kazimierz 255
Szczur Karolina 169
Szczur Katarzyna 162, 169
Szczur Micha³ 162, 170, 292
Szeptycki Tomasz 186
Szeremeta Wasyl 178, 290
Szewców 250
Szozda Maria 183, 292
Szozda Piotr 177
Szpak Jan 147
Szpecht Franciszek 77
Sztrikier Leib 120
Sztyga 230-231
Szuberla Jan 177
Szuchewycz R. 9, 18, 21
Szul 63
Szul Anna 63, 79, 195, 226-227
Szul Boles³aw 78
Szul Czes³aw 78
Szul Jan 17, 68, 70
Szul Julian 78
Szul Maria 93-95
Szul Micha³ 77
Szul Miko³aj 77
Szul Piotr 77
Szul Stanis³aw 77-78
Szul Tadeusz 15, 78, 87, 215
Szul Wiktor 87
Szul Zygmunt 78
Szulc Filip 75, 87
Szuler Anna 288
Szuler Olga 288
Szulga Micha³ 117-119
Szuszko R. 12
Szuter Antoni 15, 247-248, 258,
292
Szuter Józef 16, 236, 253-255
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Szuter Micha³ 248, 252
Szuwarowski Piotr 77
Szuwart 99
Szuwart Maria 99
Szwarc Zofia 91
Szwed Antoni 242
Szwed Kazimierz 258
Szwed Miko³aj 242
Szweda 77
Szych Anna 67
Szycha Iwan 74
Szycha Stepan 87
Szymusik Bogdan 66, 88

ledziona Adam 160-161, 170
Œlubik F. 19
Œnie¿ek Emilia 70
Œnie¿ek Jan 226, 227
Œnie¿ek Piotr 226, 227
Œnie¿yk Andrzej 69
Œnie¿yk Janina 101
Œnie¿yk Stanis³aw 228
Œwierk Aniela 228
Œwierk Antoni 218
Œwierk Franciszek 218
Œwierk Józef 218

aczek Józef 161, 170
Tadeusz Franciszek 175, 177
Tañczak W. 108
Teodorowicz Micha³ 195
Tereszczyn Adolf 283
Tereszczyn Jan 283
Tereszczyn Maria 283
Tereszczyn Stanis³aw 283
Tereszczyn Tekla 283
Terlecka 170
Terlecka Antonina 170
Terlecki 170
Terlecki Józef 170
Terlecki Karol 170
Terlecki Les³aw 257
Terlecki Micha³
Tkaczenko G.S. 24
Tracz 152
Tracz Jan 148-150, 152
Tracz Micha³ 148-149, 152
Trofimiak I. 19
Trofimiak J. 19
Trofimiak W. 19
Tur Alojzy 123
Tur Andrzej 238, 241, 258
Tur Anna 280
Tur Antoni 242, 258
Tur Barbara 236, 238, 258
Tur Bart³omiej 250

Tur Józef 236
Tur Katarzyna 147
Tur W³adys³aw 147
Twardochleb Mieczys³aw 50,
55, 126
Twardochlib Sydor 9
Twardowski Jan 218
Twerd Jan 218
Tybiñska Anna 218
Tybiñski Józef 218, 295
Tyktor Grzegorz 129
Tymkowska Anna 218
Tymkowski Micha³ 218
Tyszkowski Adam 259
Tyzenhauz-Pietruska Nadina
19, 187

liczna Katarzyna 80
Uliczny Hryñko 80
U³an 176-177
U³an Olga 176
Urban Karol 218
Urban Katarzyna 218
Urban Maria 218
Urban Miko³aj 218-219
Urban Stefania 218
Urban Wincenty 293
Uryga Emilia 219
Uryga Magdalena 219
Uryga Micha³ 210, 219
Uryga Miko³aj 219
Uryga Rozalia 219

arm Szmul 272, 283
Warzog F. 108
Wächter O. 200
Waœko Stefania 187
Wdowiczenko N.T. 44
Weiss Stanis³aw 172, 169, 221-
225, 297, 298
We³yczko Antonina 280
We³yczko Piotr 279, 290
Werbna 170
Werbna Katarzyna 170
Werbny Jan 170
Werbny Micha³ 170
Wêgierski Jerzy 213, 293
Wêgrzyn 219
Wêgrzyn Agnieszka 219
Wêgrzyn Andrzej 219
Wêgrzyn Franciszek 203, 219
Wêgrzyn Genowefa 219
Wêgrzyn Kacper 199
Wêgrzyn Kazimierz 219
Wêgrzyn Klara 219
Wêgrzyn Maria 219

Wêgrzyn Wanda 219
Wêgrzynowski 63
Wêgrzynowski Antoni 78
Wierchopietrowski Borys 285
Wierna-Grodziec Krystyna 219
Wierzbicki Bronis³aw 175, 177
Wilk Stanis³awa 174, 177
Wincewicz Józef 154
Winiarski 175, 292
Winiarski Józef 175, 177
Winiarski Stepan 14, 271
Winiarski W³adys³aw 174-175,
177
Winnicka Józefa 147
Winnicka Katarzyna 133
Winnicka Wiktoria 132, 135,
145
Winnicki Iwan 133
Winnicki Jan 131-132, 140,
147, 248-249, 293
Winnicki Józef 139, 147
Winnicki Marcin 139
Winnicki Micha³ 133, 140, 249
Winnicki Piotr 132, 147
Winnicki Tadeusz 133
Winnicki Wojciech 136
Witwicki 175, 177, 292
W³odek 170
Wojciechowski A.A. 24
Wojciechowski J. 11
Wojciechowski Stanis³aw 9
Wojnarowski Jan 288
Wojtanowska Paulina 63
Wojtowicz Alojzy 212, 214,
293
Wojtowicz Antoni 212, 293
Wojtowicz Jan 219, 292
Wojtowicz Józef 219
Wojtowicz Marcin 219
Wojtowicz Miko³aj 201, 214,
219
Wojtowicz Rozalia 219
Wojtowicz Zofia 219
Wolf Ferdynand 163, 292
Wolska Stanis³awa 51
Wo³czañski Józef 293
Woronko Józef 78
Worubec Hanna 136
Worubec Hryæ 140
Worubec Maria 140
Worubec Melania 136
Worubec S³awko 136
Worubec Wanda 140
WoŸna Zofia 99
WoŸniak Albina 219
WoŸniak Józef 219
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WoŸny Kazimierz 101
WoŸny Micha³ 101
Wójtowicz Piotr 53, 196-197,
199, 201, 203, 214, 223
Wrzeszcz 139, 141
Wrzeszcz Franciszek 268
Wrzeszcz Ignacy 270, 272, 274,
292
Wrzeszcz Karol 245, 248, 253
Wrzeszcz Kazimierz 244-245
Wrzeszcz Roman 270
Wysocki Miko³aj 108
Wyspiañska Anna 258
Wyspiañska El¿bieta 238
Wyspiañska Justyna 234
Wyspiañska Maria 186-187,
253
Wyspiañska Pelagia 223, 225
Wyspiañski Antoni 238, 242
Wyspiañski Ignacy 242
Wyspiañski Jan 232, 234, 242,
256
Wyspiañski Józef 186-187, 223
Wyspiañski Karol 15, 219, 224-
225, 228, 242
Wyspiañski Kazimierz 242
Wyspiañski Micha³ 234, 277
Wyspiañski Miko³aj 223, 225
Wyspiañski Roman 256-257
Wyspiañski Stanis³aw 234, 270
Wyspiañski Tadeusz 273
Wyspiañski Wincenty 242
Wyspiañski Wojciech 223, 225

ones E. 191

ab³ocki Eugeniusz 63, 91
Zaborowski Jan 195
Zaborowski W³adys³aw 195
Zacharko Józef 274, 292
Zacharko Micha³ 27-271
Zadro¿na Wasylia 181-182
Zadwórna Katarzyna 262
Zadwórna Kazimiera 262

Zadwórna Magdalena 263, 268
Zadwórna Maria 130, 141, 148
152, 286, 294
Zadwórny Jan 268
Zadwórny Józef 259, 264-265
Zadwórny Stanis³aw 268
Zadwórny Wojciech 262
Zagrobelna Anna 177, 182, 184
Zagrobelna Maria 177, 182,
184
Zagrobelny Stanis³aw 177, 182,
184
Zaj¹c Filip 65
Zaj¹c Henryk 65-66
Zaj¹c Iwan 276
Zaj¹c Tadeusz 63, 66
Zaj¹c Teofila 66
Zalipska Danuta 101
Zalipski Micha³ 78, 101, 213
Zalipski Tadeusz 101
Zalipski Tadeusz 99
Za³ypskij Iwan 235
Zamiara Eugenia 96
Zamorska Maria 148, 150, 152
Zaporoska Katarzyna 247, 258
Zarêba 158
Zarêba Bronis³aw 177
Zarêba Jan 177
Zaryckij 19
Zarzyka Józefa 242
Zator Albin 90
Zator Franciszek 89-90
Zator Maria 90
Zawadzki 158
Zazulak Antoni 238
Zazulak Dominik 229
Zazulak Ignacy 230
Zazulak Maria 238, 258
Zazulak Stefania 258, 272
Zdrza³ka Józef 14, 54, 114
Zej³ek 22
Zema Józef 95
Zieliñska 233
Zieliñska Jadwiga 274-275

Zieliñska Katarzyna 283
Zieliñski 232-233
Zieliñski Józef 274-275
Ziembicki Tomasz 228
Ziemkiewicz R. 45
Zima 115
Zima Kazimierz 114
Zioberek 286
Zioberek Anastazja 286
Zioberek Wojciech 286
Zió³ecka Karolina 219
Zwarycz Micha³ 170

aki Andrzej 109
¯akowa 232
¯ebranowicz 177
¯ega³³owicz Zenon 108
¯erucha Aniela 156, 158
¯o³nir Petro 77
¯o³nowicz 108
¯ó³tañska Anna 247
¯ó³tañska Janina 279
¯ó³tañska Kazimiera 279
¯ó³tañski Adolf 247
¯ó³tañski Antoni 238
¯ó³tañski Edward 279
¯ó³tañski Franciszek 279
¯ó³tañski Józef 243, 247, 269
¯ó³tañski Marek 242, 258
¯ó³tañski Micha³ 236-237
¯uk 132
¯ukrowska Julia 70
¯ukrowski Jan 95, 294
¯ukrowski Kazimierz 70
¯ukrowski Micha³ 66, 77
¯ukrowski Miko³aj 77
¯ukrowski Pawe³ 95
¯ukrowski W³adys³aw 219,
225, 227, 294
¯ydaczewska Anna 162
¯ydaczewska Janina 166, 170
¯ydaczewski Franciszek 162
¯ydaczewski Kazimierz 163,
170, 181-182
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Alfredówka 191
Austria 135, 270
Azja 31
Baczacz 259, 261
Baczów 185
Be³¿ec 118
Bêdzin 50
Bia³a 123
Bia³e 23, 30, 32-33, 38, 154,
158, 176, 181
Bia³y Brzeg 240
Bieszczady 44
Bi³ka 108, 186
Bi³ka Królewska 190, 286
Bi³ka Szlachecka 109-110, 115,
190, 213, 215, 286, 295
B³otnia 124, 186
Bogdanówka 285
Bohorodczany 9
Borsukowiec 241
Borszów 12, 17, 63, 88, 161
Borys³aw 11
Bóbrka 11-12 126, 135, 235
Brody 34, 41, 232
Brykoñ 63, 91, 124, 181
Brze¿any 14, 16
Brzuchowice 124, 132
Bug 82
Burzeniska 232, 247, 250, 257
Chaszcze 244-245
Chlebowice Œwirskie 22, 32-33,
38, 126-128, 131-132, 136-137,
221, 232, 236, 242
244-246, 248-249, 256, 258
Chlebowice Wielkie 38
Ciemierzyñce 4, 32-33, 38, 154,
170, 179
Czerwone, patrz Lackie
Czupernosów 64, 240
Czyszki 215
D¹browa 32-33, 64
Dobra 226
Dobrzanica 32, 38, 120, 132
Dolina 9
Dolny Œl¹sk 166
Dunajów 32-33, 37-38, 153,
159-160, 163-164, 173, 176,
179-181

Dusanów 187
Dzikie Pola 49
Firlejów 32, 53-54, 109
Frankfurt 191
Galicja Wschodnia 46, 285
Gdañsk 9
Generalna Gubernia 20, 21, 25,
33
Gliniany 113, 116, 118
Gni³a 14, 238, 262, 268, 279
Gni³a Lipa 13, 124, 247
Go³ogóry 175, 183
Go³y Koniec 154, 179
Górna Rzeka 133
Grabnik 136-137, 259, 266-267
Gross-Rosen 51
Gródek Jagielloñski 11, 90, 235
Haje 11
Halina 227, 234, 242
Hanaczów 15, 27-30, 33, 36,
57, 68-69, 78, 85, 146, 195,
219-224, 238, 262, 271, 280,
295, 298
Hanaczówka 27, 32-33, 196,
212, 219, 298
Hiszpania 10
Horb 136
Hulki 124
Huta Pieniacka 41
Izrael 57
Jaktorów 64, 80, 98, 115
Janczyn 108, 124-125, 185
Jasewo 65
Jas³o 212
Jasna 38, 66, 79
Jazwyny 136
Jugos³awia 42
Ka³usz 9
Kamionka Strumi³owa 219
Karnina 264
K¹cik 276
Kijów 24, 122, 198
Kimirz 38, 80, 240, 250, 252-
255, 266-268, 273
Kopañ 27, 33, 38, 236, 271,
275, 297-298
Korzelice 12, 111, 126
Kosteniów 187

Kraków 60, 212, 194
Krasne 182
Kresy 36, 45, 54, 277
Krosienko 12, 15, 17, 23, 32,
38, 57, 62, 70, 95, 100, 125,
159, 197, 213, 225, 269, 296,
298
Kruh³yj Wertib 138
Kurowice 189, 222
Krzywice 116
Lackie 41, 43, 108
Las Gliniañski 105
Laszki Królewskie 286
Leœniki 14, 15
Leœniów 105
Lipowce 55, 65, 87, 93
Lubsza 133
Lubsza 266
Lwów 9-10, 14-16, 21, 25, 40,
42, 44, 46, 48, 54, 65, 67, 70,
84, 86, 94, 96, 103, 107, 114-
115, 163, 166, 173-174, 181,
198, 204, 212, 215, 219, 222,
230-231, 239, 286, 295
£adañce 91, 241
£ahodów 33, 67, 69, 99, 103,
225
£añcut 54, 70
£onie 91
£ug 236, 238, 241, 247-248,
272, 279
£yczaków 27, 84, 231
Majdan Lipowiecki 32-33, 55,
65, 88, 90, 92, 100
Maliniska 232
Ma³opolska Wschodnia 9, 11,
18, 25, 28, 34, 37, 41
Mazów 116
Meryszczów 96, 109, 124-125
Miasteczko 245, 259, 262
Miko³ajów 27
Miwsewa 259, 266
M³awa 220
Monachium 28
Na Demni 155, 157
Niedzieliska 33, 250, 252, 266,
280
Nowa Sól 263
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19. Indeks nazw geograficznych

W wykazie pominiêto nazwy miejscowoœci znajduj¹ce w podtytu³ach roz-
dzia³ów ksi¹¿ki, z wyj¹tkiem, gdy wystêpuj¹ w innych rozdzia³ach.

Nie uwzglêdniono nazw wystêpuj¹cych na do³¹czonych mapkach.



Pletenice 38, 96, 108
P³oska 133-134, 259, 266
Pniatyñ 97
Pod Garbem 155
Podhajce 48
Podhajczyki 227
Podjarków 27, 31-32, 270
Podkamieñ 232-233
Podole 162
Podusilna 187
Podusów 188, 297
Podwysokie 251
Pohorylce 194, 198, 215, 225
Poluchów Ma³y 32, 59, 63, 163,
180
Poluchów Wielki 116
Po³onice 286
Po³tew 93, 287
Pomiarki 131, 248-249, 260
Pomorze 122
Praga 9
Prybeñ 38, 126, 249, 262, 266
Przegnojów 116
Przemyœl 9, 57
Przemyœlany 13, 14, 17-24, 26,
32, 37-38, 49, 65-67, 73-74, 78-
80, 84, 93-94, 100, 106, 108-
109, 114, 124-125, 132, 135,
159, 161, 186, 197, 206, 214-
215, 232, 239, 241-242, 248-
250, 253-254, 267, 285, 295-296
Przeworsk 14, 166
Pyrzyce 133
Radzimów 214
Rakszawa 54
Rogatki 84
Rohatyn 17
Romanów 230, 270
Rosja 41
Rotterdam 10
Rozsochy, patrz ¯êdowice

Rozworzany 32, 117
Rumunia 14, 17
Ruœ Zakarpacka 25
Rzeszów 287
San 114, 123, 201
Siedliska 23, 32-33, 196, 203,
215, 231, 269-270, 272, 276
Siworogi 17, 32, 38, 68, 71, 98
S³owacja 21, 42
S³owita 117
So³owa 191
Sorocko 219
Stanimierz 33, 196, 198, 212,
215, 224-225, 227, 295
Stanis³awów 16, 35
Stawisko 244
Stoki 12, 14-15, 282
Syberia 18, 132
Szuwarówka 238, 272, 279
Œrem 9
Œwirz 12, 18, 22, 27, 29, 32-33,
38, 129-133, 135, 140, 144,
203, 212-213, 215, 229, 261-
264, 266-274, 277, 279, 282
Œwirzyk 23, 236, 241, 244-245,
247, 262, 269, 273
Tarnopol 16, 65, 225
Toronto 29
Trêdowacz 43
Trójca 143
Trudowacz, patrz Trêdowacz
Truskawiec 11
Tuczna 30, 32-33, 38, 127, 248,
264, 266-267
Turkocin 192
Uciechów 166
Ulanowo 43
Uniów 19, 32, 38, 52, 55, 61,
63, 65, 68, 100, 107
Unterwalden 228
Uszkowice 106, 125

Warszawa 33
Werby 259, 264
Wêgry 21, 25
Wicyñ
Wicyñ 29, 91, 159, 175, 182-
183
Winniki 94
Wis³a 104
Wiœniowczyk 12, 18, 19, 182
W³ochy 10
Wojciechowice 147
Wolica 155
Wo³ków 38, 67, 107, 181, 233
Wo³oskie 171, 174, 176
Wo³yñ
Wo³yñ 27, 44, 76, 106, 114,
118, 232, 285
Woroniaki 184
Wroc³aw 263
Wronki 6
Wypyski 100, 111
Wysoka 277
Wy¿niany 192, 211
Zaciemne 68, 83, 212, 228
Zadêbina 229, 243-244, 246-
249, 261
Zadwórze 32, 284
Zah³ynicze 133
Zamoœcie 117
Zastawie 114
Zaszków 183
Zbrucz 10
Ziemie Odzyskane 260
Z³oczów 65, 91, 100, 102, 108,
154, 184, 221, 259
¯eniów 117
¯êdowice 32-33, 127, 148
¯ó³kiew 22
¯uków 183
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20. Notatki
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utor tej publikacji urodzi³ siê w Œwirzu (1943) i po II wojnie œwia-
towej wraz z rodzicami zosta³ przesiedlony do D³u¿yny. Tam
ukoñczy³ szko³ê podstawow¹, a w Zgorzelcu Liceum Pedago-
giczne. Po zdaniu matury pracowa³ w szko³ach w Pieñsku i w
Lubinie jako nauczyciel fizyki, techniki i informatyki. W miêdzy-
czasie ukoñczy³ wydzia³ fizyki nauczycielskiej na Uniwersytecie

Wroc³awskim.
Za pracê zawodow¹ otrzyma³ trzykrotnie nagrodê ministra oœwiaty, Medal

Komisji Edukacji Narodowej i wiele wyró¿nieñ lokalnych. Opublikowa³ w prasie
nauczycielskiej kilka artyku³ów z metodyki nauczania fizyki.

W latach 1990-2002 by³ radnym Rady Miejskiej w Lubinie.
W 1989 r. zainteresowa³ siê histori¹

swojego miejsca urodzenia, zaœ trzy lata
póŸniej zacz¹³ redagowaæ i wydawaæ
spo³ecznie kwartalnik SPOTKANIA ŒWI-
RZAN”, pisemko kierowane do by³ych
mieszkañców, i ich potomk , powiatu
przemyœlañskiego. Do chwili obecnej uka-
za³y siê 84 zeszyty tej gazetki.

W roku 2005 wyda³ ksi¹¿kê
, w której zamieci

losy jego rodziny, rodziny ¿ony i rodzin z
nimi spokrewnionych. Dwa lata póŸniej
ukaza³a siê kolejna ksi¹¿ka - ¯o³nierze ze
œwirskiego lasu” - rzecz o konspiracji

i samoobronie antyukraiñskiej oraz
losach oddzia³u partyzanckiego, dowodzo-
nego przez kpt. F. Stauba. Za tê ksi¹¿kê,
opisuj¹c¹ losy póŸniejszych mieszkañców NowogrodŸca, Rada Miasta i Gminy
Nowogrodziec przyzna³a autorowi Statuetkê Przyjaciela Gminy .

W uznaniu zas³ug na rzecz przywracania i utrwalania pamiêci o historii
kresów wschodnich Rzeczypospolitej, a tak¿e ich popularyzacji, Rada Ochro-
ny Pamiêci Walki i Mêczeñstwa uhonorowa a go w grudniu 2006 roku Medalem
Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej.

Za podobne osi¹gniêcia Kapitu³a Krzy¿a Obroñców Lwowa przyzna³a mu
Krzy¿ Drugiej Obrony Lwowa.

Od roku 2003 jest
na emeryturze.
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