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-61. Wstêp
Poni¿sza publikacja nawi¹zuje, czy raczej - jest kontynuacj¹ - mojej
ksi¹¿ki, zatytu³owanej „Barbarzyñstwa OUN-UPA”, wydanej w 2009 r. i dotycz¹cej tragicznego okresu w dziejach polskich Kresów: napadów nacjonalistów ukraiñskich na Polaków, mieszkañców powiatu przemyœlañskiego.
Ksi¹¿ka wzbudzi³a du¿o emocji wœród Czytelników, wielu z nich niemal tu¿ po
lekturze nades³a³o nowe materia³y: opracowania, fotografie i nazwiska ofiar
napadów. W ci¹gu niespe³na trzech lat, jakie minê³y od tamtej publikacji, z kilku archiwów polskich uzyska³em kopie dokumentów, przeprowadzi³em te¿
dodatkowe rozmowy ze œwiadkami zdarzeñ, które nie tylko potwierdzi³y
wczeœniejsze informacje o napadach i ich ofiarach ale te¿ dostarczy³y nowe,
dotychczas nieznane dane.
Zebrany w ten sposób materia³ znacznie poszerzy³ moj¹ wiedzê na temat
bestialskich mordów na Polakach i pozwoli³ mi uœciœliæ okolicznoœci, w jakich
mia³y one miejsce. Sta³ siê te¿ przyczynkiem niniejszego opracowania.
Praca sk³ada siê z dwóch czêœci. W pierwszej zamieœci³em opisy
napadów ukraiñskich nacjonalistów, które dotychczas nie zosta³y podane do
publicznej wiadomoœci. Pochodz¹ one z dokumentów przechowywanych w
krajowych archiwach oraz pochodz¹ z opowiadañ osób, œwiadków tych tragicznych wydarzeñ.
Czêœæ druga zawiera kilka przyk³adów prób odmitologizowania fa³szywych mitów o OUN i UPA, sfabrykowanych przez przywódców tych organizacji i ich popleczników, zarówno w okresie wojny jak i w czasach powojennych.
Dziêkujê Pani dr Lucynie Kuliñskiej za przes³anie dwóch tomów w³asnego opracowania, pt. „Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich…” oraz kserokopii
innych publikacji. Znajduj¹ce siê w nich szczegó³owe informacje, zapisane
ponad 60 lat temu, bezpoœrednio po aktach barbarzyñstwa nacjonalistów
ukraiñskich, nie tylko poszerzy³y grono œwiadków, ale stanowi¹ dodatkowe dowody prawdy historycznej.
Jestem wdziêczny Siostrze Danucie Szymañskiej za reprodukcjê
kilkunastu stron przedwojennej ksiêgi pami¹tkowej koœcio³a przemyœlañskiego, na których w trakcie dzia³añ wojennych lub zaraz po nich zosta³y zapisane tragiczne wydarzenia parafii.
Dziêkujê równie¿ Pani Marii Lasocie za wyj¹tkow¹ pomoc w zbieraniu
materia³ów do ksi¹¿ki.
Osobne podziêkowanie kierujê do Pana Jana Co³okidziego, Prezesa
Stowarzyszenia „Ziemia Boles³awiecka”. Dziêki Jego inicjatywie Stowa-

-7rzyszenie wspar³o wydanie niniejszej publikacji.
Kolejne, nowe informacje na temat nikczemnych dzia³añ ukraiñskich
nacjonalistów - jeœli takie nadejd¹ - bêd¹ publikowane na ³amach biuletynu
„SPOTKANIA ŒWIRZAN”, dostêpnego równie¿ w postaci elektronicznej w
Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.
Nowe materia³y pozwoli³y ustaliæ nastêpne nazwiska ofiar. Wyró¿niono je tekstach pogrubion¹ czcionk¹. Po ka¿dej miejscowoœci uzupe³niono
wykaz nazwisk ofiar, kontynuuj¹c numeracjê z poprzedniej publikacji. Przy
wieku ofiar czêsto u¿yto skrótu „bd”, oznaczaj¹cego brak danych.
W nawiasie kwadratowym podano numer pozycji bibliograficznej
i stronê z tego dokumentu. Zachowano pisowniê Ÿród³a.
W tekœcie wstawiono fotografie zamordowanych cz³onków rodziny
Kleszczyñskich z Podjarkowa. Pierwotnie mieszkali w Kopaniu, gdzie mieli
krewnych, a tak¿e w Œwirzu i Hanaczowie. Fotografie ilustruj¹ metody znêcania siê oprawców z OUN-UPA nad Polakami. Takich aktów barbarzyñstwa
by³o w powiecie bardzo du¿o.
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-82. Okolicznoœci napadów i terroru OUN-UPA
w gminie Przemyœlany
2.1. Przemyœlany i D¹browa
a) okolicznoœci napadów i terroru:
W dniu 1 lipca 1941 r. do Przemyœlan wkroczyli Niemcy. Wszystkie
stanowiska w instytucjach miejskich zajmowali Ukraiñcy. Utworzona policja
ukraiñska natychmiast zaczê³a porywaæ ¯ydów, zmuszaj¹c ich do darmowej
pracy w mieœcie. 8 lipca ukaza³o siê zarz¹dzenie nakazuj¹ce noszenie ¯ydom
Gwiazdy Dawida i ograniczaj¹cy poruszanie siê po mieœci. Ponadto ¯ydzi
zostali zobowi¹zani do przekazywania wartoœciowych rzeczy, urz¹dzenia domowe i mebli dla Niemców. Policjanci ukraiñscy (i Niemcy) nie byli zadowoleni z wykonania tych poleceñ i wpadali do ¿ydowskich domów, gdzie okradali
¯ydów z posiadanego maj¹tku.
W pierwszej po³owie lipca 1941 Ukraiñcy zabijali tuziny ¯ydów mieszkaj¹cych w s¹siedztwie miasta: w Kurowicach zabili 17 ¯ydów, w wiosce Bia³e
wiêksza czêœæ ¿ydowskich mieszkañców zosta³a zamordowana.
15 lipca1941, z aktywn¹ pomoc¹ miejscowej ludnoœci (ukraiñskiej –
dop. J.W.), Niemcy zapalili miejsk¹ synagogê. Ogieñ przeniós³ siê na stoj¹ce
obok zabudowania ¿ydowskie. 10 ¯ydów zosta³o wrzuconych do p³on¹cej synagogi i pal¹cych siê domów, gdzie zmarli w mêczarniach. Ukraiñcy przenosili
ogieñ do innych domów i w ten sposób sp³onê³o oko³o 40 budynków. Przy okazji
kradli oni maj¹tek napotkany w domu.(...)
W grudniu (5.12.1942) Niemcy i ukraiñscy policjanci przeprowadzili
oko³o 3000 ¯ydów z przemyœlañskiego getta do miejscowej stacji kolejowej
i za³adowali ich do wagonów. Wobec braku miejsc w wagonach, niewielka liczba ¯ydów, mo¿e tuzin, zosta³a zawrócona do getta. Poci¹g odjecha³ do obozu w
Be³¿cu, gdzie póŸniej zostali zagazowani. (...)
Na krótko przed ostatni¹ akcj¹ ca³kowitego zniszczenia ¯ydów w Przemyœlanach (maj 1943 - dop. J.W.), a nawet i w czasie jej trwania, zdarza³o siê,
¿e grupy ¯ydów ucieka³y do lasu i szuka³y miejsca ukrycia siê. Oni stawali siê
celem nieustannego poszukiwania i polowania przez Niemców i ukraiñskich
gospodarzy. Pewna iloœæ ¯ydów przebywaj¹cych w lesie by³a zaopatrywana w
broñ, która by³a wykorzystywana do samoobrony i zdobywania ¿ywnoœci. W
lasach hanaczowskich uzbrojeni ¯ydzi nawi¹zywali kontakt z grup¹ polskich
partyzantów i po³¹czyli siê z nimi, by broniæ polskich miasteczek przed ukraiñskimi ch³opami i brygadami nacjonalistów ukraiñskich podleg³ych Banderze. Wielu ¯ydów ukrywaj¹cych siê w lasach zmar³o lub zosta³o zabitych.

-9[Encyclopedia of Jewish Communities, Poland, Volume II, pages 440-442,
published by Yad Vashem, Jerusalem (www. jewishgen/org/ yizkor /pinkas
_poland)]. T³um. J.W.
*****
W po³owie 1941 roku w Przemyœlanach mieszka³o co najmniej 2,6 tys.
¯ydów. Trzy dni po zajêciu miasta przez wojska niemieckie, 4 lipca 1941 r.,
nacjonaliœci ukraiñscy dokonali w Przemyœlanach pogromu, podczas którego
nieustalon¹ liczbê ¯ydów spalono w synagodze, a tak¿e wielu innych pobito
i ograbiono. (Getto w Przemyœlanach, Wikipedia)
*****
Pewnej nocy w lipcu (1939 r. - dop. J.W.) wracaj¹c z potañcówki, jak¹
regularnie urz¹dza³a dla m³odzie¿y pani Hawronowa, zobaczy³ kilku Ukraiñców na koniach. Na ramionach mieli opaski w kolorach ¿ó³tym i niebieskim.
Krzyczeli coœ o “niezawistnej Ukrainie”. Kiedy mijali Poldka (Kleinmana dop. J.W.), jeden pochyli³ siê i warkn¹³: - Budiem riezaæ ¯ydów i Polaków! (...)
Niemcy kazali ¯ydom (5.11.1941 r. - dop. J.W.) kopaæ rowy, a gdy zadanie wykonano, ustawiali kolejne szeregi na skraju rowu i zabijali strza³em w
ty³ g³owy. (...)
Nazajutrz dowiedzieliœmy siê, ¿e dwie ¿ony rozstrzelanych wczesnym
rankiem postanowi³y obejœæ las z drugiej strony i odszukaæ cia³a swych mê¿ów.
Obie zosta³y zamordowane przez ukraiñskich policjantów. [1, str.79 i 124]
*****
Moja mama, urodzona w Przemyœlanach w 1934 r., jako dziecko, id¹c
ze swoj¹ mam¹ do koœcio³a widzia³a, jak Ukraiñcy podpalali ¿ydowsk¹ synagogê. By³ przy tym krzyk i p³acz ludzi. Mama widzia³a ma³¹ dziewczynkê, któr¹
na jej oczach wrzucono do p³on¹cej œwi¹tyni. Ponoæ Ukraiñcy wrzucili do synagogi równie¿ rabina, ale siê uratowa³. Wkrótce jednak zosta³ przez Ukraiñców wywieziony samochodem do lasu i tam zabity.
Mama pamiêta rodzinê ¿ydowsk¹ w Przemyœlanach o nazwisku Gruenspan (lub podobnym). Ojciec rodziny by³ lekarzem. Ca³a jego rodzina zosta³a
zamordowana na ulicy przez bojówki ukraiñskie.
Inny ¯yd, Mandel, w³aœciciel restauracji, mia³ 5-letni¹ córkê, któr¹ ukry³a na proœbê ojca moja babcia - Maria Przyszlakowska. Dziewczynka mia³a
wyjechaæ do Bochni, w rodzinne strony mojej babci, ale dziewczynka by³a
bardzo ¿ywa i ruchliwa. Wypatrzy³a j¹ ukraiñska s¹siadka i pod nieuwagê babci zabra³a i wyda³a Niemcom. Zagrozi³a babci, ¿e wyda j¹ i ca³¹ rodzinê za
ukrywanie ¿ydowskiego dziecka. Parê dni póŸniej babcia Maria zabra³a moj¹
mamê, jej rodzeñstwo, i wyjecha³a do bezpiecznej Bochni.(Wspomnienia
Stefanii Bia³o¿yt-Przyszlakowskiej zapisa³a Katarzyna Spandel)
*****
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Kopia strony z ksiêgi
pami¹tkowej parafii
w Przemyœlanach,
na której s¹ podane
opisy napadów
bojówek OUN-UPA
na osoby
narodowoœci polskiej
i ich zagrody w
parafii
przemyœlañskiej,
a tak¿e w innych
miejscowoœciach. [7]

26.11.1943 o godz.18.30 wtargnê³a uzbrojona banda do „Sojuzu” w
Przemyœlanach. Zgasili œwiat³o a urzêdników spêdzili do jednego pokoju.
Sprawcy zabrali ukraiñsk¹ maszynê do pisania i powielacz. Szukali pieniêdzy
i dokumentów. W znajduj¹cym siê w tym samym budynku Ukraiñcy zabrali
100 tys. z³. [2, str. 1348]
*****
Ludzie ¿yli nerwami. Nocami nie spali – czuwaj¹c lub chowaj¹c siê w
ogrodach czy laskach – w dzieñ musieli pracowaæ. Taki by³ nastrój ogólny. Na

- 11 plebanii byliœmy w lepszym po³o¿eniu. Ot, zdarzy³o siê, ¿e cofaj¹ce siê wojska
niemieckie zostawi³y nam oddzia³ Czerwonego Krzy¿a. Komendant tego oddzia³u, katolik, szkoda, ¿e nie pomnê jego nazwiska, da³ siê uprosiæ, ¿eby ¿o³nierze pilnuj¹cy tego punktu w szkole, tu¿ obok koœcio³a po³o¿onej, objêli swoj¹
stra¿¹ koœció³ i plebaniê. Mogliœmy tedy przez tê straszn¹ zimê, przynajmniej o
tyle byæ spokojni, ¿e nie grozi nam napad banderowców.
Co znaczniejsze rodziny zaczê³y otrzymywaæ z poczty listy ostrzegaj¹ce „¿eby wyjechaæ na zachód, inaczej œmieræ”. Taki list otrzyma³ dyrektor
szpitala powiatowego, dr Kaczor, i inni. Zaczê³a siê wiêc szykowaæ emigracja z
parafii. Najpierw zaczêto organizowaæ przymusowo wyjazd „volksdeutschów”. Tych nikt nie ¿a³owa³, chocia¿ byli miêdzy nimi tacy, których ktoœ na
w³asn¹ rêkê, bez ich wiedzy i zgody na volkslistê wpisywa³.
Zaczê³y siê systematyczne napady „lasowych Ukraiñców”, których
nazwa ustali³a siê póŸniej pod mianem banderowców, którzy napadali na
wioski i mieszkañców polskich wsi, palili a mieszkañców mordowali. Do Krosienka schroni³ siê rodak krosieniecki, nauczyciel z Wo³ynia, Piotr Michaliszyn, zrabowany i zniszczony, uratowawszy zaledwie ¿ycie swoje i rodziny. Ze
zgroz¹ opowiada³ napad i rabunek wioski i szko³y na Wo³yniu.
Jednego razu, grudzieñ lub styczeñ (1944 r. - dop. J.W.), teœciowa bêd¹c w mieœcie w Przemyœlanach, zauwa¿y³a furmankê ko³o sklepu na rynku,
rzuci³a okiem drugi raz i pozna³a swoje w³asne konie zrabowane na Wo³yniu.
Odruchowo zawo³a³a: - Ludzie, to nasze konie zrabowane! Zanim siê obróci³a,
zanim pomyœla³a co robiæ, kilku ludzi wsiad³o na wóz, zaciêli konie i uciekli.
Wo³yniacy mieli kontakt z Ukraiñcami miejscowymi. Wiedzieli, gdzie siê zatrzymaæ, odpocz¹æ czy zaopatrzyæ.
Na plebanii w Przemyœlanach wykopano rowy obronne, okna dolne
zamurowano, drzwi wejœciowe wzmocniono ryglami, aby w razie napadu ludnoœæ mog³a siê schowaæ na plebanii, ewentualnie w czasie nalotów. I tak te¿
by³o. W czasie Wielkiego Postu nabo¿eñstwa, rekolekcje, spowiedŸ, komunia
œw. odbywa³y siê regularnie przy wielkim nap³ywie ludnoœci. Ludzie czuli siê
przy koœciele bezpieczniejsi.
Partyzanci (ukraiñscy – dop. J.W.) ukryci w lasach zostali (po przejœciu frontu - dop.J.W.) pochwyceni, ale zawsze od czasu do czasu dawa³o siê
s³yszeæ ich mordowanie, jak w Pniatynie, Siwirogach, D¹browie, gdzie zginê³a
zamordowana przez nich siostra ks. Szula. Iloœæ ludnoœci zmala³a. Dnia 19.9.
1944 przy spisie ludnoœci do paszportów w Przemyœlanach znajdowa³o siê 370
Polaków, 360 Ukraiñców i 100 ¯ydów. Razem 830 mieszkañców, chyba ju¿
dawno Przemyœlany nie by³y tak ubogie w ludnoœæ. [6, str. 90-91, 101, 103]
*****
W Przemyœlanach i okolicznych wsiach wielu Polaków otrzyma³o (w

- 12 styczniu 1944 – dop. J.W.) listy od OUN z wezwaniem do natychmiastowego
opuszczenia Ukrainy pod kar¹ œmierci. Powiadomieni o tym Niemcy zagrozili
Ukraiñcom represjami. Za jednego Polaka z inteligencji rozstrzelaj¹ 50 Ukraiñców, a za nie pracuj¹cego 10-ciu. [2, str. 579]
*****
Reakcje Ukraiñców na zapowiedŸ represji doskonale charakteryzuje
sprawozdanie z zebrania wójtów i so³tysów w starostwie Przemyœlany, dnia
31.1. godz.l0-2-giej (roku 1944 – dop. J.W.).
Zebranie zagai³ i zamkn¹³ Lankomisarz Gade. Obecni byli prawie
wszyscy so³tysi i wójtowie powiatu - naturalnie Ukraiñcy. Przemawiali:
1) Przedstawiciel komitetu ukraiñskiego niejaki Tiwolak (?) czy Tiwoluk (Ukr.),
2) Sêdzia ukraiñski niejaki Fanek (czy Panek?) 2 razy, raz po ukraiñsku raz po
niemiecku), 3) Kierownik Arbeitsamtu. 4) Sprawozdawca Komisji kontygentowej. 5) Komendant policji niemieckiej. 6) Kreislandwirt i inni.
Najciekawsze s¹ dwa pierwsze przemówienia Ukraiñców - maj¹ce
charakter polityczny. Podaje, je jako naoczny œwiadek - w formie streszczenia.
Prezes (czy sekretarz?) Komitetu Ukr. Tiwolak - przedstawi³ najpierw
stan polityczny i sytuacjê na frontach, nastêpnie podkreœla³ koniecznoœæ dalszej
walki z bolszewizmem przy boku Niemiec. Cieszy³ siê, ¿e naród ukraiñski mo¿e
siê przyczyniæ do zwyciêstwa Niemiec, bo zwyciêstwo Niemiec to zwyciêstwo
Ukrainy. Wyra¿a³ zadowolenie, ¿e m³odzie¿ ukraiñska ma mo¿noœæ nabycia
przeszkolenia wojskowego pod fachowym kierownictwem niemieckim - zachêca³ Ukraiñców by t³umnie korzystali z tej mo¿noœci, bo to im bêdzie potrzebne (!)
Co do wspó³¿ycia z „s¹siadami” (tj. z nami) oburza³ siê na „nowe prowokacje” polskie w postaci zabicia jednego ukraiñskiego mo³ojca w Krosienku, £ahodowie i innych miejscowoœciach (chodzi o akcjê ³apania zbieg³ych
z Baudienstu w której istotnie padli wymienieni wy¿ej). (...)
Drugi mówca - ów sêdzia Fanek czy Panek przemawia³ z zapa³em
i krzykliwie przez 3 kwadranse o Ukrainie. Oto streszczenie w formie zapamiêtanych cytatów. „Dobro narodu ukraiñskiego jest najwiêkszym prawem
naszym. Nadszed³ czas - by nerwy silnie chwyciæ i nie daæ siê uprzedziæ nadchodz¹cym wypadkom. Sytuacja jest bardzo powa¿na - wchodzimy w ostatni¹
fazê wojny, która w tym roku byæ mo¿e skoñczy siê. Aby wyjœæ z niej obronn¹
rêk¹ naród ukraiñski musi kierowaæ siê w polityce ch³odnym rozumem, a nie
uczuciami. W³aœnie teraz nadszed³ czas rozumnej polityki. 30 stycznia podczas
wielkiej manifestacji we Lwowie - Komitet Ukraiñski oœwiadczy³ Genera³-gubernatorowi dr Frankowi gotowoœæ dalszej wspó³pracy z Niemcami we wspólnej walce z najwiêkszym wrogiem – bolszewizmem.” (...)
Tu p. Fanek zacz¹³ z tupetem krzyczeæ na ca³e gard³o: „My tu gos-

- 13 podarze, nasza tu ziemia, nasz kraj - nikt nie ma prawa obra¿aæ nas - a obraz¹
by³o, ¿e w same œwiêta przychodz¹ do naszych wsi i strzelaj¹ do naszej m³odzie¿y! Nie mo¿emy dopuœciæ - aby na naszej ziemi, gdzie gospodarujemy z
dziada pradziada - ktoœ zak³óca³ nam spokój œwi¹teczny! Dlatego to uprosiliœmy Landkomisarza - aby zwo³a³ analogiczne zebranie Polaków, aby i ze
strony polskiej pad³o zapewnienie chêci utrzymania ³adu w powiecie i zaprzestania tych prowokacji. Nie chcê byæ jednostronnym, muszê wiêc wspomnieæ o wyrokach, jakie ostatnio otrzymali niektórzy Polacy w Przemyœlanach.
Sam czyta³em 3 takie kartki, m.in. p. Kaczora - treœæ jest - aby w ci¹gu 24 godzin wyjecha³, w przeciwnym razie poniesie karê œmierci - podpisano O.U.N w
Przemyœlanach, 16.1.44.
Otó¿ oœwiadczam, ¿e pismo to nie mog³o wyjœæ z r¹k Ukraiñców. Litery niekszta³tne - greckie i ³aciñskie na przemian - styl i treœæ œwiadcz¹ o tym, ¿e
nie wys³ali go nasi ludzie. To zreszt¹ nie le¿y w naszym interesie, aby kilkunastu
Polaków opuszcza³o natychmiast dotychczasowe miejsce pobytu - czy¿ bowiem
przez to rozwi¹¿e siê kwestiê polsko-ukraiñsk¹, ¿e kilkunastu Polaków st¹d wyjedzie - popisa³y je ciemne elementy, którym na tym najbardziej zale¿y, aby i w
powiecie tutejszym nasta³ zamêt. To nie zrobili Ukraiñcy - ale bêdziemy siê
starali wykryæ Ÿród³o tego rodzaju pism - by to udowodniæ wszystkim. Nam jako gospodarzom tych ziem najbardziej chyba zale¿y na utrzymaniu spokoju
na tych terenach - jak¿eby zatem moglibyœmy byæ powodem zamêtu?” (...)
Podczas przemówieñ Ukraiñców w³adze niemieckie nie by³y na sali obecne. W tych¿e Przemyœlanach parê tygodni temu zniknê³o w tajemniczy sposób 5 Polaków.
Niemcy zabieraj¹ z Przemyœlan i okolic dzieci od lat 3-14, które wysy³aj¹ do niemieckich zak³adów na zachód, w celu zgermanizowania ich. Wagony
z dzieæmi widziano podczas postoju we Lwowie. [2, str. 498]
*****
[...] W styczniu 1944 niemieckie cofanie zatrzyma³o siê u nas na linii
Tarnopol-Brze¿any, niedaleko od Przemyœlan. Zaczê³a siê straszna likwidacja
¯ydów i [fala – J.Wo³czañski] napadów ukraiñskich. ¯ydów przetrzymywano
ju¿ w dawnym wiêzieniu i co pewien czas grupami 100-200 osób wyprowadzano do lasu za szpitalem. Kazano im kopaæ do³y ogromne i tam ich rozstrzeliwano. Takich grup by³o 6-7. Salwy strza³ów mro¿¹ce krew by³o s³ychaæ w
mieœcie. Opowiadaj¹, ¿e pewien SS-man, wyj¹tkowo okrutny, przy strzale dosta³ od rykoszetu uderzenie w g³owê - straci³ wzrok. (Linia frontu sowieckoniemieckiego ustali³a siê dopiero na pocz¹tku kwietnia i przebiega³a na linii
Jezierna-Buczacz. ¯ydzi w areszcie przemyœlañskim nie byli przetrzymywani,
poza nielicznymi osobami. Niemcy masowo ich rozstrzeliwali w Przemyœlanach w r. 1943 i pod koniec czerwca nie by³o ju¿ getta. Dop. J.W.)

- 14 Równoczeœnie zaczê³y siê ukazywaæ w powiecie ³uny po¿arów nocnych w poszczególnych wioskach. Bandy ukraiñskie otacza³y naznaczon¹ wieœ,
dawa³y znak rakietowy. Nastêpowa³ po¿ar i morderstwo tych, którzy nie zdo³ali
siê ukryæ. Nasi ch³opcy lasowi nie dawali znaku ¿ycia. Wywêdrowali do Warszawy. Ludnoœæ sama próbowa³a siê broniæ. Tworzy³a swe czujki i grupy uzbrojone w kije, rzadko w broñ paln¹. £adnie uzbroi³y siê Hanaczów i Bi³ka
Szlachecka, wsie czysto polskie. Ale mimo to Hanaczów pad³ ofiar¹ dwu napadów w po³owie stycznia 1944 r. Znienacka wieœ otoczono i podpalono. 80 kilka
trupów pochowano w ogromnej wspólnej mogile. Obaj z ks. Struszkiewiczem
i grup¹ uczestników z Przemyœlan byliœmy na pogrzebie, gdy¿ ¿andarmeria
niemiecka z koniecznoœci inwigilowa³a, by nie by³o napadu w czasie obrzêdu
pogrzebowego.
Na terenie naszej parafii napady zaczê³y siê w Krosienku od lasu hanaczowskiego. Dnia 2 lutego (14.01.1944 r. - dop. J.W.) grupa banderowców
wpad³a po po³udniu do wsi i zaczê³a mordowaæ. Zginê³y 3 osoby u dawnego
wójta W³odzimierza Kopaciñskiego (Kopociñskiego – dop. J.W.), gdzie 9-letni
ch³opak zak³uty zosta³ w stajni, gdy siê skry³ pod ¿³obem. Inni w domu. U
Gabriela Lipowicza zamordowano gospodarza. U Miko³aja Szula, te¿ dawnego
wójta (zmar³ przed rokiem), matka-wdowa otoczona ma³ymi dzieæmi zas³oni³a
dzieci i uratowa³a, bo wszczêty alarm sp³oszy³ napastników. W dzieñ nie byli
tacy pewni.
12 lutego by³ napad na £adañce i Wo³ków wieczorem o godz. 20. Okaza³o siê póŸniej, ¿e w £adañcach by³a komenda banderowców. Zabili tam tylko
ch³opca szkolnego - Kwasnyciê nazwiskiem - mo¿e dlatego, ¿eby nie by³o
œwiadków, jak szli na Wo³ków. W samych £adañcach zginê³y jeszcze dwie osoby,
zdaje mi siê Rusiñskich.
Tego samego dnia w Wo³kowie napad skierowano na stacjê - na kierownika i na plebaniê - na ks. Kaczorowskiego. Zarz¹dca stacji umkn¹³ poci¹giem do Przemyœlan i uratowa³ ¿ycie. Ks. Kaczorowskiego, zaskoczonego w
ciemnoœci, otoczyli w domu. Strza³em z karabinu w zamek drzwi otworzyli
i wdarli siê do wnêtrza. Ksi¹dz z matk¹ schronili siê na strychu i zabarykadowali ciê¿kimi pakami ze zbo¿em. Strza³ami w drzwi raniono ciê¿ko matkê w
p³uca. Ksi¹dz chc¹c coœ radziæ skoczy³ z wysokiego strychu w kupê œniegu. Ale
wpad³ w rêce otaczaj¹cych napastników, którzy strza³ami w g³owê pozbawili go
¿ycia. Opowiada³ o tym naoczny œwiadek, najbli¿szy s¹siad Stanis³aw Domaradzki, który z ukrycia w ogrodzie obserwowa³ scenê, ale sam nic pomóc nie
móg³. Pochowany [ksi¹dz zosta³ – J.Wo³czañski] w Przemyœlanach na wspólnym grobie z matk¹, która zmar³a w szpitalu od ran.
Na pogrzeb przyjecha³o z s¹siedztwa 10 ksiê¿y, miêdzy innymi ks.
Stanis³aw Kwiatkowski, proboszcz z niedalekiego Œwirza. Na niego by³ wydany
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Wykaz osób
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przemyœlañskim w
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miesi¹cach
1944 r. [10]
W ostatniej
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- dop. J.W.)
z³o¿yli
zeznanie, ¿e
wœród
morderców
poznali
Ukraiñców z
£ahodowa,
Pohorylec
i Podjarkowa.

wyrok œmierci, ale nikt o tym nie wiedzia³. Po pogrzebie kolegi by³ bardzo niespokojny. Radzono mu, by nie wraca³ do domu, lecz na kilka dni by wyjecha³ do
brata do Lwowa. Nie us³ucha³. Zas³oni³ siê obowi¹zkiem. I wtedy, w czasie powrotu, w miejscu odludnym miêdzy Uszkowicami a Œwirzem (Kimirzem – dop.
J.W.) wysz³a z lasu uzbrojona czujka i uprowadzi³a ksiêdza. Dopiero po 2 latach
da³o siê ustaliæ, ¿e zaprowadzony zosta³ do komendy ukraiñskiej do £adaniec,
by³ tam trzymany i mêczony ze 2 tygodnie, po czym ¿ywcem odarty ze skóry

- 16 zmar³ w mêkach. Opowiada³a mi o tym moja uczennica z Borszowa M. Zab³ocka, której wujek - Piotrkowski z £adaniec mia³ relacjê od naocznego œwiadka Ukraiñca, za którego domem poza wsi¹ to siê dzia³o, a on to obserwowa³
przez okna. [...]
W Pletenicach zamordowano Stanis³awa Podgórskiego ukrytego na
strychu i kilku innych. Cz³onek komitetu koœcielnego. W Pniatyniu oko³o 20 II
zabito 5 gospodarzy, [pad³ m.in. - J.Wo³czañski] Broc³owski, koœcielny kapliczki. W Uniowie kilku Polaków schroni³o siê na strychu u gospodarza Stasinka
(Stasiuka – dop. J.W.), unity z Podlasia, Polaka. Wszystkich ¿ywcem spalono
oko³o 8 marca. W Uniowie by³a tak¿e g³ówna kwatera banderowców. Mieli tam
swój szpital obs³ugiwany przez dra Sachwê (Sachno Eustachy – dop. J.W.),
pos³uguj¹c siê nawet aparatem rentgenowskim zrabowanym po wywiezieniu
dra Zimmermana.
Najwiêksz¹ ofiarê ponios³a wioska Siworogi, po³o¿ona pod lasem miêdzy dwoma ruskimi wioskami Uniowem i £ahodowem. Siworogi mia³y ludnoœæ
polsk¹, tylko 5 rodzin by³o ukraiñskich. Oko³o 15 marca spalono prawie ca³¹
wieœ. Ludnoœæ na noc ukry³a siê w Przemyœlanych, wraca³a na dzieñ by nakarmiæ zwierzêta domowe. Na noc zostawali starcy. Tych wszystkich pomordowano lub spalono. Tak zginê³a rodzina Kunickich. Opowiada³ o tym syn Stanis³aw
Kunicki, pu³kownik z Warszawy, który w roku 1975 odwiedzi³ Siworogi, a w
1944 by³ zabrany do Rosji do wojska.
W Czupernosowie napadano na gospodarstwo Tomasza Frankowa,
którego brat Mateusz i syn Tadeusz s¹ ksiê¿mi. Schroni³ siê, uzbrojony w kilka
[...] na strychu. Niewiele to pomog³o. Pomóg³ Pan Bóg. Nadjecha³ jakiœ parol
niemiecki i napastnicy uciekli nie wyrz¹dziwszy szkody.
Najgorsze by³o to, ¿e nie zorganizowano samoobrony ogólnej. Jakiœ
kapitan, nazwiska nie pamiêtam, og³osi³ w radio, ¿e odt¹d za ka¿dy napad ukraiñski poniesie œmieræ 2 ksiê¿y ukraiñskich. Gdy mimo to napad nast¹pi³, kapitan ów wyda³ rozkaz zastrzelenia 2 ksiê¿y ruskich ko³o Bóbrki. Dzisiaj nazwiska ich zapomnia³em, ale ten fakt jest mi znany. Ta przestroga pomog³a. Nagminne napady i mordy siê zmniejszy³y. Spokoju jednak nie by³o.
W Przemyœlanach stworzono oœrodek obrony. Szpital, m³yn i plebania
to peryferie. Na plebanii wykopano rowy obronne. Na wypadek przesuwania
frontu kilku m³odych, wyszkolonych mê¿czyzn mia³o tworzyæ zabezpieczenie
ludnoœci przed napadami. Postarano siê o leki i opatrunki. Tymczasem Przemyœlany i gromadz¹ca siê tu ludnoœæ mia³y ochronê przed napadami. Ten okres
wojenny od stycznia do koñca lipca 1944 by³ najtrudniejszy z ca³ej wojny.
Ludnoœæ zaczê³a wyje¿d¿aæ na zachód. Zrobiliœmy naradê na plebanii, co robiæ
na przysz³oœæ. Ks. Proboszcz Struszkiewicz nalega³ na wyjazd. Ks. Malski (ur. w
Œwirzu – dop. J.W.) wyjecha³ i zatrzyma³ siê pod Lwowem w Bi³ohorszczy u ks.

- 17 Tuzienkiewicza. W szkole nauki nie by³o. Ludzi du¿o wyjecha³o. Ks. wikary niepotrzebny. Ja chcia³em zostaæ razem. W kurii Ks. Biskup Baziak nie wzbrania³
wyjazdu, ale radzi³ zostaæ we Lwowie.
[5, str. 725-730. Fragment wspomnieñ ks Piotra Stanoszka o dzia³alnoœci ukraiñskich nacjonalistów w okolicy Przemyœlan w 1944 r. ]
*****
Dnia 21.04. o godz. 8 rano Ukraiñcy zabili w D¹browie dwóch Polaków. [2, str. 765]
*****
W ca³ym okrêgu znajduje siê tylko znikoma iloœæ Polaków: w samych
Przemyœlanach mo¿na ich policzyæ na palcach, grupuj¹ siê oko³o naczelnika
stacji G³owackiego. Na noc daj¹ im Niemcy broñ. [2, str. 510]
*****
W drugiej po³owie maja, pad³o z r¹k ukraiñców kilku Polaków z Kroœcienka (Krosienka - dop. J.W.). Zabitych te¿ zosta³o 2 monachów [zakonników
- dop. J.W.] z Uniowa, w drodze z Przemyœlan do domu. Pozosta³ych jeszcze 9
Polaków z Bia³ej (Bia³ego - dop. J.W.), zosta³o zamordowanych. W okolicy tej
jest jeszcze wiêksza iloœæ Polaków tylko w Dunajowie, gdzie ze wzglêdu na obecnoœæ wojska, nie mog¹ Ukraiñcy dokonaæ napadu. [2, str. 511]
*****
W Przemyœlanach, gdzie chwilowo mieszkaliœmy, Ukraiñcy zamordowali babkê mojej kuzynki – Zab³ock¹. Jej córka z mê¿em i dzieæmi uciek³a do
centralnej Polski, a ona nie chcia³a opuœciæ rodzinnego domu. W nocy przysz³o
kilku bandytów i j¹ zabili, a cia³o jej ukraiñska s¹siadka zaci¹gnê³a do studni
i utopi³a. (Kazimierz Troper)
*****
Z Przemyœlan dosz³a mnie wiadomoœæ o tragicznej œmierci Jasia Zimmermanna. U rodziców Jasia by³a na stancji uczennica gimnazjum, Zosia Gonetówna, córka leœniczego. 10 lutego 1940 r przyby³o do dr Zimmermanna
dwóch uzbrojonych milicjantów i zapytali o Zosiê. Oœwiadczyli, ¿e wzywaj¹ j¹
rodzice, aby natychmiast powróci³a do domu, przy czym okazali pismo ojca.
Zosia spakowa³a rzeczy i pojecha³a z milicjantami. Dr Zimmermann poprosi³
syna Jasia, by za³o¿y³ narty i pobieg³ za milicjantami i stwierdzi³, czy milicjanci
istotnie odwo¿¹ Zosiê do ojca na leœniczówkê (w Wypyskach - dop. J.W.).
Tymczasem sanna z milicjantami nie pod¹¿y³a ku leœniczówce, tylko na stacjê
kolejow¹ Kurowice. Jasiu pobieg³ na nartach do leœniczówki, aby powiadomiæ
rodziców Zosi o tym, co zasz³o. Na leœniczówce Jasiu nie zasta³ rodziców Zosi,
tylko milicjantów ukraiñskich, pl¹druj¹cych dobytek leœniczego. Gdy milicjanci zauwa¿yli Jasia, chcieli go pojmaæ, ale Jasiu pocz¹³ uciekaæ, wówczas
milicjanci do niego strzelali. Ugodzili go od ty³u w œledzionê. Jasiu doby³ resztê

- 18 si³, by dobrn¹æ do Przemyœlan, ale nadmierny up³yw krwi os³abi³ go, przykucn¹³ w lesie i zamarz³ na œmieræ. Rozpacz rodziców nie ma granic. (Ewa Pi¹tkowska, http://pamietnik-ewy.blogspot.com)
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 23 osoby
21. Zab³ocka
04.1944, lat bd.
22. Zimmermann Jan 10.02.1940, lat 17, postrzelony w Wypyskach.
23. ¯ukrowski Józef,
15.12.1944, lat 25, porwany w Majdanie, zagin¹³.

2.2. Borszów
a) okolicznoœci napadów i terroru:
Po 19/2 zamordowano Ciesielsk¹ Mariê z B. (Borszowa? - dop. J.W.)
W napadzie w marcu zabili Pikulskiego, gdy szed³ z ukrycia doiæ krowê. Dzieci
zosta³y same, bo wczeœniej ich matkê zabi³a bomba. Miesi¹c póŸniej banderowcy zabrali dzieci do domu Pluszkiewicza, zamknêli i spalili.
Wypada tu jeszcze wspomnieæ o napadzie na Borszów, który by³ w
miesi¹cu kwietniu (1944 r. - dop. J.W.). Wtedy grupa napastników napad³a na
dom powa¿anego gospodarza W³adys³awa Pohla, który z rodzin¹ i dzieæmi
zdo³a³ siê skryæ w piwnicy; dom i piwnicê przeszukali, ale zaœlepi³o ich. Ludzi
nie zauwa¿yli i nikogo nie zabili. Rodzina bogobojna, praktykuj¹ca, Boskiej Opiece przypisuje swój ratunek. Po napadzie, dla bezpieczeñstwa wyjechali.
Gorzej powiod³o siê innym. Rozalia z Hirschweldów-Wyspiañska
pisze: - Nie mieliœmy czasu wst¹piæ do parafii, by poprosiæ o wyci¹g metrykalny, gdyœmy wyje¿d¿ali na zachód. Banderowcy zamordowali mi ojca –
Jana Hirschwelda i matkê Katarzynê z Saksajewiczów. Matka mê¿a Rozalia
Wyspiañska przyjecha³a do nas w odwiedziny i zosta³a zamordowana. Zginê³a
wtedy matka W³. Zab³ockiego – Wojtanowska, wszyscy Pikulscy i Kunicki Micha³. [7, str. 97, 100]
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 12 osób
4. Ciesielska Maria,
ok. 20.02.1944, lat bd.
5. Hirschweld Jan
04.1944, lat bd.
6. Hirschweld Katarzyna,
04.1944, lat bd, ¿. Jana.
7. Kunicki Micha³,
20.06.1944, lat bd.
8. Pikulski,
ok. 20.03.1944, lat bd.
9-11. Pikulski
ok. 15.04.1944, lat bd, troje dzieci
Pikulskiego, spalone ¿ywcem.
12. Wyspiañska Rozalia,
20.06.1944, lat 32.
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a) okolicznoœci napadów i terroru:
24.02.1944. Machner Ferdynand zarz¹dca folwarku zosta³ zwi¹zany
i na saniach uprowadzony w kierunku £adaniec wsi czysto ukraiñskiej. Dzia³o
siê to 10/II wieczorem miêdzy 6 a 10. [2, str. 392]
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - jedna osoba.

2.4. Czupernosów
a) okolicznoœci napadów i terroru:
W dniu 6. marca zorganizowano napad ma Czupernosów, pó³tora kilometra od Przemyœlan. Przyjechali do Przyszlakowskiego, o¿enionego z córk¹
Liebersbacha, od lasu, z fur¹. Nie zastali w³aœcicieli, w domu by³a tylko babcia,
skry³a siê na strychu. Zabrali œwiniê i pojechali do Tomka Frankowa. By³o ich,
jak opowiada Tomek, oko³o 40 ludzi z 5 furami. Byli uzbrojeni i zaczêli strzelaæ.
Ale Tomek ju¿ wczeœniej nawi¹za³ ³¹cznoœæ z Przemyœlanami i mia³ obiecan¹
pomoc w razie alarmu. Zamkn¹³ siê wiêc z rodzin¹ i oko³o 20 osób s¹siadów
wewn¹trz domu murowanego, i zacz¹³ alarmowaæ dzwonkiem i broniæ siê
przygotowanymi kamieniami. Na alarm przybiegli ludzie z Przemyœlan i wojsko niemieckie. Ukraiñska ludnoœæ powiadomi³a o tym napastników i ci uciekli,
zabrawszy z gospodarstwa œwiniê. Gdzieœ nabyty granat od Niemców, rzucony
na napastników, nie eksplodowa³. [7, str. 97]
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - dwie osoby.

2.5. Krosienko i Jasna
a) okolicznoœci napadów i terroru:
W dniu 29.X.1943 gospodarz, Polak z Krosienka, wyszed³ wieczorem
z domu i nie wróci³. Nazajutrz znaleziono go zabitego za wsi¹ ko³o cmentarza w
rowie. W³adze niemieckie nie szuka³y sprawcy. Ale ludzie dowiedzieli siê, ¿e
morderstwa dokonali Ukraiñcy - Suchocki Micha³ i Alexy Krawiec. Zamordowany nazywa³ siê Stanis³aw Kopociñski. Rodzina ¿yje.
W dniu 8. stycznia 1944 r., w trzeci dzieñ ruskich œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, gdy ludzie wracali z nabo¿eñstwa w cerkwi w Krosienku, przysz³a do
wsi z miasta milicja szukaæ uciekiniera z „Baudienstu”. Spoœród ludzi id¹cych
zatrzymali stra¿nika Miko³aja £oika. Mo¿e chcieli zasiêgn¹æ informacji – ale
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rani³ go ciê¿ko tak, ¿e w nocy ranny umar³. Ukraiñcy zrobili manifestacyjny
pogrzeb 10 czy 11 stycznia, na którym komendant banderowców Grzegorz Zadoro¿ny, z Krosienka, tak siê wyrazi³: - Œpij bracie, œpij, za ciebie tysi¹c g³ów
pójdzie. W³adze niemieckie nie poci¹gnê³y do odpowiedzialnoœci – ani milicjanta za niew³aœciwe u¿ycie broni, ani odgra¿aj¹cego siê na pogrzebie mówcy.
To by³a niemiecka prowokacja.
Pogró¿ki przemieni³y siê w czyn, bo 3.II. przyszed³ napad na Krosienko (w przemyœlañskim dokumencie parafialnym wymieniona jest data
7.02.1944, a inni œwiadkowie podaj¹ 10.01.1944 r. b¹dŸ 14.01.1944. W³aœciw¹
dat¹ jest ostatnia z podanych - dop. J.W.). Wieczorem o zmierzchu oko³o 4 czy 5
godz. - nadeszli banderowcy od strony pó³nocno-zachodniej z lasu z Hanaczowa (lasu hanaczowskiego – dop. J.W.) w sile oko³o 30 lub wiêcej ludzi uzbrojonych w karabiny naje¿one bagnetami i rozeszli siê grupami po pojedynczych, dobrze znanych domostwach polskich, w piêciu punktach.
1) Pierwszy dom to Gabriel Lipowicz. Wywo³ali gospodarza z domu na podwórze i zanim siê zorientowa³, co siê dzia³o, zastrzelili go. ¯onê z dzieckiem odtr¹cili, a poniewa¿ synów nie by³o w domu tylko u s¹siada, poszli w drugie miejsce, kilka domów dalej.
2) Drugi dom to Miko³aja Szula, by³ego wójta, który umar³ przed dwoma laty –
a zostawi³ 8 dzieci. Starsze dzieci by³y poza domem, zosta³a tylko matka z
drobniejszymi dzieæmi, która jak lwica zas³oni³a sob¹ – i uratowa³a maleñstwa,
bo zbrodniarzowi rêka zadr¿a³a i nie strzeli³.
3) Najgorsze spustoszenie zrobili w domu W³odzimierza Kopociñskiego, te¿
by³ego wójta, uœwiadomionego Polaka, któremu zamordowali ¿onatego syna
Stanis³awa i Wiktora, jednego zak³uli w stajni bagnetami, a drugiego popro-

Notatka sporz¹dzona przez pracownika Polskiego Komitetu Opiekuñczego
z napadu bojówki OUN-UPA w Krosienku 17.11.1944 r. [10]
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4) Czwartym by³ W³adys³aw Lipowicz, którego nie znaleŸli w domu, lecz nie
spodziewaj¹cego siê niczego spotkali na drodze razem z
5) Piotrem Lipowiczem, którego przebili bagnetem w plecy a W³adys³awa zastrzelili.
Ile takich ofiar by³o przewidzianych, nie wiadomo. Mieli jednak plan
straszniejszy. Nie uda³o im siê jednak – jak powiadali – wykonaæ.
Kiedy siê bowiem mieszkañcy zorientowali, ¿e jest napad morderczy,
nie maj¹c nic pod rêk¹, zaczêli krzyczeæ i alarmowaæ. Brat zamordowanych
Kopociñskich, W³adys³aw, pobieg³ drog¹ od pola (Zagumienki) pó³ wsi z
krzykiem: - Ludzie! Ratujcie! Morduj¹! Zrobi³ siê alarm; napastnicy siê zorientowali i dali znak do odwrotu. Ofiary odstawiono do kostnicy do szpitala w
Przemyœlanach. Pogrzeb odby³ siê w Przemyœlanach 7.II. po po³udniu, przy
licznym udziale ksiê¿y i wiernych. Wœród ludzi wrza³o. Polacy bezbronni
i przera¿eni. Ukraiñcy po cichu uradowani. A Niemcy spokojni, (...) nie zareagowali, chocia¿ nazwiska napastników by³y ogólnie znane. [7, str. 91-92]
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich (Jasna i Krosienko) - 27 osób.
25. N. Danuta
17.11.1944, lat ok. 10, dziewczynka ze Lwowa.
26-27. Nieznane
17.11.1944.

2.6. Lipowce
a) okolicznoœci napadów i terroru:
Mój pradziadek Jan B³aszków mieszka³ w Lipowcach pow. Przemyœlany. W r. 1943 lub 1944 zosta³ tak mocno pobity przez Ukraiñców, ¿e po
kilku dniach zmar³ (napad by³ w marcu 1944 r. - dop. J.W.). Mia³ lat ok. 55.
Reszta rodziny uratowa³a siê. (Monika B³aszków)
*****
W Liporze k./Przemyœlan napad (zapewne chodzi o Lipowce - dop.
J.W.). Zginê³o 30 osób. [3, str. 474]
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 15 osób
12. B³aszków Jan,
03.1944, lat 55, œmiertelnie pobity.
13. Jastrzêbski
08.04.1945, lat 39, ¿o³nierz Istrebitielnego Batalionu.
14. Podkówka
15.09.1944, lat 20, ¿o³nierz Istrebitielnego Batalionu.
15. N.N.
15.09.1944, lat 20, ¿o³nierz Istrebitielnego Batalionu.
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a) okolicznoœci napadów i terroru:
W dniu 10.II.1944 r. wybra³a siê grupa ludzi (Ukraiñców - dop. J.W.),
oko³o 30 osób uzbrojonych w karabiny, jad¹ca przez £adañce do Wo³kowa.
By³o to wieczorem ko³o godz 5., gdy przeje¿d¿ali przez £adañce, przypadkowo
wybieg³ z domu niejaki W³adys³aw Kwasnycia, Polak ¿onaty, i popatrzy³ na
przeje¿d¿aj¹cych. Zastrzelono go na podwórku, by nie by³o œwiadka.
Tymczasem napady po wioskach trwa³y. W £adañcach, po zamordowaniu Kwasnycia W³adys³awa w dniu 10.II.44, nast¹pi³ drugi napad w miesi¹cu w marcu, na rodzinê Zadoro¿nego Józefa. Poniewa¿ by³ to cz³owiek
uœwiadomiony, Polak, i ch³opców zacz¹³ posy³aæ do miasta do szko³y, narazi³
siê Ukraiñcom. Napadli na jego dom, ojca i ch³opców (trzech) jako Polaków
zamordowali, a ¿onê Ukrainkê i 3 córki zostawili, mimo ¿e broni³a mê¿a i dzieci. Jednego ch³opca zamordowanego znaleziono w Brykoniu.
Trzeci napad by³ na rodzinê Rusiñskiego, Polaka. Skry³ siê on z córkami do Lwowa. ¯ona zosta³a w £adañcach. 5 czerwca (1944 r. - dop. J.W.)
córki, 14 i 16-letnie, przyjecha³y po ¿ywnoœæ. Zaopatrzone w ¿ywnoœæ sz³y na
kolej do Wo³kowa, a matka je odprowadza³a. Na skrêcie ko³o folwarku w Brykoniu napad³a ich banda Ukraiñców i zamordowa³a, najprzód córki, potem
matkê, umêczywszy je bardzo, a potem porzucili do p³on¹cego stogu. [6, str. 96]
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 8 osób
4. Kwasnycia W³adys³aw,
10.02.1944, lat bd.
5. Zadoro¿ny Józef
03.1944, lat bd.
6. Zadoro¿ny
03.1944, lat bd, syn Józefa.
7. Zadoro¿ny
03.1944, lat bd, syn Józefa.
8. Zadoro¿ny
03.1944, lat bd, syn Józefa.

2.8. £onie
a) okolicznoœci napadów i terroru:
O tej miejscowoœci znalaz³em tylko wzmiankê, ¿e zosta³o zamordowanych tam kilka osób i spalonych kilkanaœcie domów. By³a te¿ wzmianka, ¿e
wiele mieszkañców zosta³o wywiezionych. (Jerzy Lewiniec)
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 4 osoby
2 - 4. Nieznane,
04.1944.
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a) okolicznoœci napadów i terroru:
Przez Majdan Lipowiecki przechodzi³y i przeje¿d¿a³y grupy banderowców wielokrotnie. Chyba oczekiwali na ostrzelanie ich, jednak nikt ich nie
zaczepia³. W wiosce nie by³o organizacji tak silnej, aby do tego dosz³o.
Mojego ojca banderowcy zabili w ³ó¿ku. W³amali siê do domu, a ojciec
chyba chcia³ wstaæ, bo kula przesz³a przez jego cia³o i utkwi³a w œcianie. Czêsto
ukrywaliœmy siê u Ukraiñca Antoniego Ha³apy, u którego przebywa³o wielu
Polaków.
Ukraiñcy zabili Wasyla Byka, lat ok. 40 i G³ogowskiego Micha³a, w
wieku ok. 70 lat, którego wrzucili do p³on¹cego domu. W grudniu 1943 r. (1944
roku?) w Majdanie banderowcy z³apali m³odego szewca, Józefa ¯ukrowskiego, lat 25, pochodz¹cego z D¹browy. Umieœcili go w piwnicy, bez mo¿liwoœci wychodzenia na zewn¹trz, gdzie mia³ naprawiaæ im buty. Rodzina
szuka³a po okolicznych lasach i polach, ale nie znalaz³a. Ch³op zagin¹³ bez
wieœci. Na pewno zosta³ przez nich zamordowany.
Na Palmow¹ Niedzielê (02.04.1944) uciekliœmy do Przemyœlan, zaraz
po spaleniu naszego domu, gdzie zamieszkaliœmy w domu stoj¹cym w by³ym
getcie. (Józef Bogacz)
*****
Na przewodni¹ niedzielê (16.04 - dop. J.W.) 1944 r. do domu mojej
cioci Ludwiki Rudy, z domu ¯ukrowska, (lat ok. 45) i wujka Filipa Rudy (lat ok.
50), w Majdanie Lipowieckim wesz³o wieczorem dwóch banderowców z £oni.
Widz¹c ich, domyœlali siê, ¿e banderowcy chc¹ ich zabiæ, dlatego prosili o
darowanie im ¿ycia, powiedzieli o licznej rodzinie i dobrym wspó³¿yciu z Ukraiñcami. Gdy to nie przekona³o ich, ciocia prosi³a o modlitwê. Bandyci pozwolili im odmówiæ Ojcze nasz i Wierzê w Boga Ojca, a gdy wujek powiedzia³,
¿e modlitwa jest jednakowa w jêzyku polskim i ukraiñskim, to zaraz ich zabili
seri¹ z pistoletu maszynowego. Bêd¹c po wojnie w Majdanie dowiedzia³am siê,
¿e jeden z bandytów chwali³ siê w swojej wiosce robieniem czystki w Majdanie.
Najm³odszy syn cioci Gienek (3-4 lata) le¿a³ w ³ó¿ku i nie zosta³ zabity.
Banderowiec go widzia³ i powiedzia³, ¿e ma takiego samego syna, który wyroœnie na dobrego Ukraiñca. Po tym Ukraiñcy wyszli z domu. Wychodz¹cych banderowców widzia³ ukrywaj¹cy siê na strychu szesnastoletni syn cioci - Antoni.
Babcia Hanna Podkówka i córka cioci Czesia schowa³y siê g³êboko we
wnêce znajduj¹c¹ siê pod piecem chlebowym, wstawiaj¹c w jej wejœcie paczkê z
kwok¹ i kurczêtami. Banderowcy tam nie zagl¹dali i obie uratowa³y siê od
œmierci.
Ciocia Ludwika by³a w ostatnim miesi¹cu ci¹¿y i nawet prosi³a moj¹
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Niszczej¹cy koœció³ rzymskokatolicki w Majdanie Lipowieckim.
Fotografiê udostêpni³a p. Maria Lasota.

mamê, Józefê Trawliñsk¹, aby odebra³a poród, bo mia³ nast¹piæ w najbli¿szych
dniach. Nie zd¹¿y³a tego zrobiæ bo ciocia zosta³a zabita. Opowiada³a mama
Ludwiki, a dla nas babcia, ¿e dziecko rzuca³o siê w brzuchu przez jakiœ czas,
dopóki siê nie udusi³o.
Ciociê i wujka rodzina pochowa³a na miejscowym cmentarzu w nocy, w
naprêdce zrobionej skrzyni. Aby nie zapomnieæ miejsca ich pochówku, nad nimi
zakopali wiadro z zebran¹ w domu krwi¹ w ten sposób, ¿e uchwyt wiadra
wystawa³ ponad powierzchniê ziemi. W póŸniejszych latach krewny wspólnie z
leœnikiem obsadzili to miejsce drzewami. Teraz spoczywaj¹ w lesie, i w spokoju.
W czasie pierwszego napadu banderowców na Majdan Lipowiecki,
mama najpierw us³ysza³a jad¹c¹ furmankê, a póŸniej zobaczy³a na niej zrabowane rzeczy. Gdy rozleg³ siê strza³, by³a pewna, ¿e nast¹pi napad banderowców
na dom. Zd¹¿y³a obudziæ troje dzieci i przez okno wszyscy uciekli do pobliskiego jaru (debry). Nie zd¹¿y³a zabraæ dwie najm³odsze córki, mnie i Juliê,
licz¹c, ¿e œpi¹cym w ³ó¿ku dziewczynkom banderowcy nie zrobi¹ krzywdy.
Gdy do domu wesz³a grupa ukraiñskich rozbójników, to zrabowa³a
wszystko, co mia³o jak¹œ wartoœæ: poœciel, odzie¿, kartofle, drzwi, zbo¿e, okna,
nawet sufit, bo by³ z desek, a na koniec podpalili s³omê znajduj¹c¹ siê w naszym
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zza krzaków dom, powiedzia³ do mamy o dymie wychodz¹cym przez okno. Nie
namyœlaj¹c siê d³u¿ej, pobieg³ do domu i wskoczy³ przez okno do pokoju i zabra³
nas, kaszl¹ce od dymu. Dom wprawdzie nie sp³on¹³, ale by³ tak zniszczony
wewn¹trz, ¿e nie da³o siê mieszkaæ. Spalona zosta³a stajnia, stodo³a i remiza
stra¿acka, bo by³a za stajni¹. My tu³aliœmy siê po wolnych chatach. By³ to dla
nas czas okropny.
Ojciec by³ na przymusowych robotach w Niemczech, wyznaczony
bezlitoœnie przez Ukraiñców, mimo, ¿e w rodzinie by³o piêcioro ma³ych dzieci.
Moja matka uczy³a siê przy babci sztuki odbierania porodu i kilkakrotnie podczas wojny by³a wzywana do porodu w rodzinach ukraiñskich. Mo¿e przez to
nie zosta³a zamordowana.
W najbli¿szym tygodniu, po 16 kwietnia 1944 r., Polacy z Majdanu uciekli do Przemyœlan, niektórzy zd¹¿yli zabraæ konie i krowy. Ale w mieœcie
brakowa³o dla nich paszy. Po paru dniach, pod koniec kwietnia, Jan Podkówka
(syn Zofii i Józefa), mój wujeczny brat jak i Antoni Rudy pojechali furmank¹ do
wioski po siano. Kiedy znajdowali siê miêdzy Jasew¹ (przysió³ek) a Majdanem
wpadli w pu³apkê zastawion¹ przez banderowców. Jedna grupa by³a od Jasewa
a druga od Borszowa. Jak banderowcy zaczêli strzelaæ, to Jan nawróci³ konie
i ucieka³ z wozem, a Antek zeskoczy³ z furmanki i pobieg³ w kierunku pobliskich
krzaków. Niestety, prosto w rêce znajduj¹cych siê tam Ukraiñców. Ci z³apali go
i przyprowadzili do Antoniego Horynia, któremu kazali daæ sznur do powieszenia ch³opca. Horyñ prosi³ ich o darowanie ¿ycia Antosiowi, ale banderowcy
powiedzieli, ¿e jeœli nie chce daæ sznura, to on pójdzie na drzewo zamiast
ch³opca. Po takim stwierdzeniu da³ im pêto od koni, a bandyci przywi¹zali
Antosia za nogi do orczyka i tak go wlekli przy pomocy konia przez kilometr, a¿
skona³. G³owa Antosia by³a nie do poznania.
Martwego ch³opca banderowcy zaci¹gnêli do zabudowañ Zemy, gdzie
w sadzie miêdzy œliwkami kazali Horyniowi zakopaæ zw³oki Antosia. Do dzisiaj
pamiêtam ten grób, bo do roku 1957, czyli do wyjazdu z Ukrainy, chodzi³am tam
wielokrotnie.
O œmierci z rodziny Czajkowskich opowiada³a mi Anna Barlik (z domu
Kazimierska), pochodz¹ca z Majdanu. Chyba w sierpniu 1944 r. Franciszek
Czajkowski (lat ok. 40), ¿onaty syn Rozalii, szed³ z innej wioski do swojej matki, mieszkaj¹cej w Majdanie. Po drodze zauwa¿y³ grupê uzbrojonych Ukraiñców, którzy pragnêli go z³apaæ. Franek mia³ ze sob¹ karabin i od czasu do czasu
strzela³ do banderowców. Gdy przybieg³ do domu, krzykn¹³ tylko do mamy, ¿e
goni¹ go banderowcy i ¿eby ucieka³a przez okno, a sam strzela³ z sieni do zbli¿aj¹cych siê bandytów.
Stefania, starsza córka Rozalii Czajkowskiej, uciek³a z córk¹ Ani¹
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przez drzwi. Czajkowska zosta³ postrzelona ko³o domu, a Helena w ogrodzie.
Franciszek zosta³ chyba zraniony i z³apany w domu. Banderowcy
wywlekli go na podwórko i najpierw odr¹bali nogi i rêce a póŸniej g³owê. Nastêpnie podpalili dom i wrzucili do niego ranne i ze zwi¹zanymi rêkami i nogami
kobiety. Tragediê ich widzia³a Stefania z córk¹ i Franciszek ¯ukrowski.
Stefania z córk¹ ukrywa³a siê przez ca³e lato po ludziach i na polach.
Kilkakrotnie przynosi³ je pos³aniec bandy kartkê z wiadomoœci¹ o stawieniu siê
jej w danym miejscu, ale Stefania nigdy nie sz³a na takie spotkanie. Gdy wreszcie banderowcy zagrozili jej œmierci¹, na wiosnê 1945 r. opuœci³a wieœ i wyjecha³a ostatnim transportem.
Podczas napadu Maria Makohon, lat 36, ucieka³a z domu z niewidom¹ córk¹ Kasi¹, lat 14, ale za zabudowaniami zosta³y rozdzielone i zastrzelone.
Ludzie z Majdanu zakopali ich zw³oki ko³o domu spalonego przez banderowców.
W drugim napadzie Micha³ G³ogowski (lat 51) zosta³ raniony kul¹ na
podwórku Rudego, którego banderowcy wrzucili do p³on¹cego obrogu z sianem. Zgin¹³ w potwornych mêkach.
Wujka Franka Czajkowskiego (lat ok. 20) syna Tekli, wracaj¹cego z
Wiœniowczyka od dziewczyny, banderowcy wyj¹tkowo okrutnie torturowali.
R¹bali go siekierami ¿ywcem na kawa³ki. Najpierw odr¹bali rêce, póŸniej nogi
a na koñcu g³owê. W tym czasie zosta³ zamordowany zosta³ Józef Zema, ch³opiec maj¹cy 19 lat, i Byk Wasyl, w wieku 44 lat. Poszed³ przed napadem do
cerkwi, by zmieniæ wyznanie, gdy¿ jego ¿ona by³a Ukraink¹. W najbli¿sz¹ noc
przyszli bandyci do jego domu. Wasyl zacz¹³ uciekaæ, ale bandyci go postrzelili
i rannego wrzucili do p³on¹cego domu. Od ognia zaj¹³ siê obróg z sianem, pod
którym by³ schron. Ukrywaj¹cych siê w nim dwoje dzieci Wasyla zaczadzi³o siê.
Jego ¿ona z dwojgiem dzieci zd¹¿y³a uciec w krzaki i ocala³a.
Ponadto zginê³a £ysa Maria, £ysy Józef, Franciszek Marsza³ek i cztery osoby z rodziny £ojsa: ojciec (ok. 40 lat), jego ¿ona (38 lat), córka w wieku 7
lat i syn Stefan (16 lat). Nie znam imion rodziców i córki. Podczas ucieczki z
domu zostali zastrzeleni Obrêbalscy, ale nikt nie pamiêta ich imion. Od kuli
banderowskiej zgin¹³ Micha³ Rogalski.
Wœród zamordowanych by³ Pawe³ ¯ukrowski, lat oko³o 50, jak ucieka³
z domu, Zema Jan w wieku 57 lat i 15-letnia kaleka (chorowa³a na nogi)
Rozalia Marsza³ek. Oprócz tego zosta³y zamordowane dzieci Jana Regitowicza: córka Zosia lat 3 i dwuletni syn. On sam wróci³ do Majdanu po zakoñczeniu wojny i by³ w Istrebitielnym Batalionie. Regitowicz J. (39 lat) zgin¹³
jako ochotnik tego oddzia³u 8 kwietnia 1945 r. Razem z nim zosta³ zastrzelony
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Na wiosnê 1944 r. banderowcy przyprowadzili z³apan¹ w D¹browie
dziewczynê, w wieku ok. 19 lat i przywi¹zali j¹ w Jasewie do pochy³ego drzewa. Do tego pos³u¿yli siê równie¿ jej d³ugimi w³osami, bo siêga³y jej poni¿ej
pasa. Nastêpnie ka¿dy z bandytów, a by³o ich szeœciu, gwa³ci³ j¹. Gdy dziewczyna zemdla³a, to zwi¹zali jej nogi fecami (onucami) i powlekli a¿ pod las,
gdzie j¹ zostawili. Zmaltretowana dziewczyna zmar³a. Kisiel i Kowalczuk
pochowali j¹ pod lasem. Nie jest znane jej nazwisko ani imiê. O tym barbarzyñskim wyczynie “bohaterów” z UPA opowiada³a mi o tym M. Horyñ.
Chyba w 1943 r. policjanci ukraiñscy przyszli w nocy do domu Micha³a Marsza³ka (lat ok. 40 lat), gdzie aresztowali jego i brata Franciszka (lat ok.
42). Obaj wczeœniej byli zabrani na roboty przymusowe do Rzeszy, ale po
jakimœ czasie uciekli i ukrywali siê w domu. Policjanci kazali im zabraæ siekiery i pi³y, rzekomo potrzebne do œcinania drzew w pobliskim lesie. Na drugi
dzieñ do Marii, ¿ony Micha³a, przyszed³ Ukrainiec Dany³o Steæ, przyniós³ narzêdzia aresztowanych i powiedzia³, ¿e oni ju¿ nie wróc¹. Nigdy nie wrócili. Na
pewno zostali zamordowani w lesie. Czy D. Steæ bra³ udzia³ w tym morderstwie - nie wiadomo.
W tym samym roku zosta³a zamordowana w Przemyœlanach Katarzyna
Ha³apa (lat 22), pochodz¹ca z Majdanu Lipowieckiego, która mieszka³a tam z nieznanym Ukraiñcem.
Po drugim napadzie Franciszek
¯ukrowski zabra³ niektóre ksiêgi koœcielne
i obrazy i zawióz³ do Przemyœlan. Z plebanii uciek³a matka ksiêdza, siostra Helena,
brat Micha³ i rodzeñstwo. Ks. Jan Szul
ostatni opuœci³ swoj¹ placówkê po kilku
dniach. Ucieka³ polami nios¹c kilka ksi¹¿ek koœcielnych. Tam zosta³ pojmany przez
uzbrojonych banderowców, zaprowadzony do lasu i dotkliwie pobity drewnianymi
pa³kami. Nieprzytomnego duchownego
oprawcy wrzucili do debry i przykryli
Jan Regitowicz z Majdanu
œwierkowymi ga³êziami.
Lipowieckiego, lat 40, ojciec
Po kilku dniach w pobli¿u jaru szydwojga zamordowanych dzieci
kowa³ drewno na opa³ Stefan Burban (Uprzez bojówkê UPA, zastrzelony
krainiec) i us³ysza³ jêki, wydobywaj¹ce siê
w 1945 r.

- 28 z jaru. Gdy wszed³ na jej dno i odkry³ ga³êzie, zobaczy³ zmaltretowanego ksiêdza, z licznymi ranami g³owy i z uszkodzonym okiem oraz ksi¹¿ki liturgiczne.
Pod wieczór wyniós³ proboszcza z jaru i zawióz³ do znajomego Ukraiñca, Antoniego Horynia, z proœb¹, aby ten przetransportowa³ go bezpiecznie do miasta. Jeszcze tego samego dnia A. Horyñ u³o¿y³ ksiêdza na furmankê i przykry³ go
obornikiem, a obok u³o¿y³ kilka rozwi¹zanych snopków s³omy. Tak ruszy³ w
kierunku Przemyœlan.
Tu¿ za Majdanem zosta³ zatrzymany przez uzbrojonych banderowców.
- Dok¹d jedziesz? zapyta³ jeden z nich.
- Wiozê gnój do Przemyœlan, do znajomego na ogródek - rzek³ spokojnie woŸnica.
- Zaraz sprawdzimy - odpowiedzia³ bandyta i zacz¹³ d³ugim bagnetem
dŸgaæ s³omê. Na szczêœcie dla woŸnicy i ksiêdza nie robi³ tego w oborniku.
Banderowiec nie znalaz³ nic podejrzanego, machn¹³ rêk¹ i powiedzia³:
- Mo¿esz jechaæ.
Horyñ dowióz³ ksiêdza do szpitala bocznymi drogami, aby nie spotkaæ
znajomych. Przed szpitalem odgarn¹³ obornik i zaniós³ ksiêdza do budynku,
gdzie ten zosta³ opatrzony. Le¿a³ kilka dni. PóŸniej wyjecha³ do centralnej Polski. Po wojnie by³ proboszczem w Sadach Dolnych, Bolkowie i Bogaczowicach.
Chcê jeszcze podaæ warunki, w jakich zosta³y zastrzelone dwie ¯ydówki z Majdanu Lipowieckiego - siostry Ró¿a i Mari Duwid. Latem 1943 Ukraiñcy napadli na dom ich rodziców i oboje zastrzelili, a wyposa¿enie domu
rozkradli. Obie córki uciek³y niepostrze¿enie i ukry³y siê w lesie. Uciek³ równie¿ ich brat, ale jego los nie jest znany. Mari mia³a ze sob¹ jednoroczne niemowlê, dziewczynkê. W dzieñ ukrywa³y siê na naszym polu, w kupkach kukurydzy, a w nocy przebywa³y w naszej stajni. By³ tam du¿y kojec dla œwiñ z grub¹
warstw¹ s³omy, na który one k³ad³y siê i przykrywa³y ³achami. Matka dostarcza³a im ¿ywnoœæ, najczêœciej placki pieczone na blasze i mleko, nawet niekiedy wynosz¹c na pole. Szczêœcie dopisywa³o ¯ydówkom przez ca³¹ zimê.
Jednak ktoœ musia³ je zauwa¿yæ, bo na wiosnê nastêpnego roku banderowcy
otoczyli kupkê kukurydzy i z³apali je. Zosta³y zaraz zastrzelone. Ró¿a w okopach ko³o nowych domów i tam zosta³a zasypana przez mieszkañców, aby cia³o
nie gni³o na powierzchni.
Natomiast Mari z dzieckiem le¿a³a zabita na brzegu rzeczki a jej dziecko tuli³o siê do piersi. Banderowcy wrzucili j¹ do rowu, a na ni¹ dziewczynkê,
po czym obie zasypali ziemi¹. Niemowlê skona³o pod piaskiem. O tym opowiada³ mi jeden Ukrainiec. (Maria Lasota)
*****
Do Najprzewielebniejszej Kurii Metropolitalnej w Lubaczowie!
[...] Z pocz¹tkiem marca 1944 wyjecha³em z Majdanu Lipowieckiego

- 29 do Przemyœlan, sk¹d kilka razy
doje¿d¿a³em w niedzielê ze msz¹
œw. do Majdanu. W po³owie kwietnia 1944 r. Ukraiñcy spalili ca³¹
wieœ Majdan Lipowiecki, który
by³ czysto polski i wymordowali
oko³o 150 parafian. Polacy z Majdanu Lipowieckiego przera¿eni
tymi mordami przenieœli siê
wszyscy do Przemyœlan, sk¹d w
maju 1944 r. wyjechali na Zachód.
Parafia zatem by³a zlikwidowana.
Podpisany z pocz¹tkiem
czerwca 1944 r. wyjecha³ z Przemyœlan do Niewodnej, powiat
Krosno, woj. Rzeszów. [...]
Poniewa¿ Ukraiñcy napadali w dzieñ i w nocy, nikt nie chcia³
daæ fury, aby odwieŸæ rzeczy koœcielne. Zabra³em tylko puszkê,
jeden kielich i monstrancjê, i trochê bielizny koœcielnej, tj. 2 alby,
kom¿e da³em ks. StruszkiewiczoKrzy¿ postawiony na terenie cmentarza
wi do przechowania. Ornaty zaœ,
w Majdanie Lipowieckim przez Kazimierza
œwiece i metryki zostawi³em w
D¹browskiego, potomka by³ych
koœciele w zakrystii i klucze od
mieszkañców. Fotografiê nades³a³a
koœcio³a da³em ks. Struszkiewip. Anna D¹browska-Gunder.
czowi. Jedn¹ metrykê urodzonych
od 1870-1910 mam u siebie. Swoje rzeczy, umeblowanie, urz¹dzenie ca³ego
mieszkania i kuchni zosta³o wszystko na miejscu, nawet ubranie zosta³o.
[6, str. 857-858, Pismo ks. Stanis³awa Cembrucha do Kurii Arcybiskupiej w Lubaczowie w sprawie likwidacji parafii Majdan Lipowiecki,
Oparówka 1 III 1948 r.]

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 74 osoby
41. Byk Wasyl,
03.1944, lat 44.
42. Byk
03.1944, lat bd, dziecko W. Byka.
43. Byk
03.1944, lat bd, dziecko W. Byka.
44. Czajkowska Rozalia
15.03.1944, lat ok. 60.
45. Czajkowski Franciszek
10.04.1944, lat 20, por¹bany siekier¹.
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47. Duwid Mari
48. Duwid Roze
49. Duwid
50. Duwid
51. Duwid
52. Ha³apa Katarzyna
53. £ojsa
54. £ojsa
55. £ojsa
56. £ojsa Stefan
57. £ysa Maria
58. £ysy Józef
59. Makohon Katarzyna,
60. Marsza³ek Franciszek,
61. Marsza³ek Micha³
62. N. Tekla
63. N. Helena
64. N.N.
65. Obrêbalska
66. Obrêbalski
67. Regitowicz
68. Regitowicz Zofia
69. Rogalski Józef
70. RudyAntoni,
71. Rudy Filip,
72. Rudy Ludwika,
73. Rudy,
74. Zema Józef

14.04.1944, lat 44, por¹bany siekier¹.
02.1944, lat bd, ¯ydówka.
02.1944, lat bd, ¯ydówka.
02.1944, niemowlê Mari.
1943, lat bd, ¯ydówka, matka córek.
1943, lat bd, ¯yd, ojciec córek.
1943, lat 22, zaginê³a w Przemyœlanach.
14.04.1944, lat ok. 40.
14.04.1944, lat ok. 38.
14.04.1944, lat 7, córka £ojsa.
14.04.1944, lat 16, syn £ojsa.
14.04.1944, lat bd, ¿ona Józefa.
14.04.1944, lat bd, m¹¿ Marii.
16.04.1944, lat 14.
09.1943, lat 42, zabity przez policjê ukr.
09.1943, lat 40, zabity przez policjê ukr.
14.04.1944, lat bd.
14.04.1944, lat bd.
14.04.1944, lat 16, córka Heleny.
14.04.1944, lat bd.
14.04.1944, lat bd.
14.04.1944, lat 2, syn Jana.
14.04.1944, lat 3, córka Jana.
14.04.1944, lat bd.
16.04.1944, lat 16, syn Filipa.
16.04.1944, lat bd.
16.04.1944, lat bd, ¿ona (w ci¹¿y) Filipa.
16.04.1944, niemowlê w ³onie Ludwiki.
14.04.1944, lat 57.

2.10. Meryszczów
a) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - jedna osoba.

2.11. Pletenice
a) okolicznoœci napadów i terroru:
W miesi¹cu marcu by³ napad na Pletenice. Najliczniejsza tam by³a
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Notatka zapisana przez ks. P. Stanoszka o zamordowaniu w Pletenicach
Micha³a Cudnego. [7]

rodzina Polaków, Podgórskich. W dniu 26 marca napad³a banda na dom Józefa
Podgórskiego. Napad by³ nag³y. Józef zdo³a³ siê skryæ na strychu do stodo³y
i tam go zastrzelono. Jan Podgórski zosta³ zamordowany w Brykoniu. Innych
nazwisk nie jestem pewny, dlatego nie podajê, ale zginê³o te¿ kilku mê¿czyzn (9
osób).
19/2, po œmierci ks. Kaczorowskiego zamordowany zosta³ strza³em
Cudny Micha³ (stoj¹cy – dop. J.W.) na warcie, porzucony do rzeki. [7, str. 9697]
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 12 osób
9. Cudny Micha³
20.02.1944, lat 42.
10. Podgórski Józef,
26.03.1944, lat 53.
11-12. Nieznany
26.03.1944.

2.12. Pniatyñ
a) okolicznoœci napadów i terroru:
W ubieg³ym tygodniu (ok. 10.04.1944 – dop. J.W.) pad³o z r¹k hajdamaków kilku Polaków w Pniatynie. Mydleniem oczu s¹ wiêc sporadyczne
wiece ukraiñskie w sprawie zaprzestania mordów Polaków, maja one na celu
tylko uœpienie czujnoœci naszej i ewentualnie kiedyœ po wojnie s³u¿y³yby
Ukraiñcom za alibi polityczne (podkreœlenie J.W.). Ostatnio mia³ miejsce taki
wiec w Uhnowie, gdzie demagog ukraiñski wzywa³ do zaprzestania mordów na
Polakach. Na ogó³ jednak spo³eczeñstwo ukraiñskie uwa¿a niszczenie Polaków
za pierwszy etap do realizacji niepodleg³ego pañstwa, z czym nie ukrywa siê
zupe³nie przed Niemcami, a nawet nie cofaj¹ siê przed wrogimi krokami w stosunku do nich. [3, str. 766]
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¿ona Karola, Polaka, choæ sama z domu by³a Ukraink¹. Opowiada, ¿e przez
zimê 1943/44 w Pniatynie kwaterowali banderowcy, tak u Polaków jak i Ukraiñców. Mieli swego komendanta. By³ te¿ z nimi ukraiñski ksi¹dz, ale nieznany nikomu. Ks. grekokatolicki z Pniatynia z nimi kontaktu nie mia³ i nie
pochwala³ ich akcji. Ubrani byli ró¿nie, w mundury polskie, niemieckie lub cywilne. Napadali na s¹siednie wioski, tam niszczyli ludnoœæ polsk¹, wracali z
¿ywnoœci¹ i ¿ywym inwentarzem zwierzêcym. Mieszkañcom Pniatynia gwarantowali spokój, jak d³ugo bêd¹ u nich na kwaterze. Po swym wyjœciu przestrzegali, ¿e wœród Polaków bêdzie akcja, tj. mordowanie.
W czasie ich pobytu nie mo¿na by³o nikomu do wsi wchodziæ, ani
wychodziæ. Jeœli ktoœ obcy siê zab³¹ka³, np. do przyszed³ rodziny, poniewa¿ nie
zna³ „has³a”, by³ rozstrzeliwany. Masa takich rozstrzeliwañ obcych ludzi odbywa³o siê w dolinie, pod lasem ko³o Blumskiego.
Po ich wyjœciu 11. kwietnia, po polskich œwiêtach wielkanocnych,
a przed ukraiñskimi, we œrodê, przysz³a w dzieñ grupa banderowców – jakby
patrol – mo¿e 5 ludzi i zamieszkali do wieczora u jednego z gospodarzy, nie
pamiêtam nazwiska. I wtedy roznios³o siê po wsi, ¿e bêdzie „akcja”. Zrobi³o siê
zamieszanie na wsi. Kto móg³, to siê chowa³ u krewnych Ukraiñców, którzy ze
strachem czasem ukrywali u siebie krewnych Polaków. Inni kryli siê po rowach
i w lesie. Banderowcy, wzmocnieni wieczorem, rozdzielili siê na dwie grupy.
Mieli „pracê” wyznaczon¹ – od dwu ró¿nych koñców wsi.
Jedna grupa od strony p. Sêkowskiego uda³a siê do Jana Borkowskiego, który chory le¿a³ w ³ó¿ku, rodzina siê schowa³a. Chorego zastrzelili,
dom podpalili z czterech stron i ca³e gospodarstwo razem z zastrzelonym siê
spali³o. Na drugi dzieñ rodzina odnalaz³a koœci i pochowa³a na cmentarzu.
Potem uda³a siê ta sama grupa dalej, do Bazylego Broc³awskiego, który przeszed³ na obrz¹dek ³aciñski i by³ koœcielnym przy polskiej kapliczce. Zastawszy go w domu zamordowali go wraz z ¿on¹ Franciszk¹, z Wicynia. Innych
dzieci nie by³o w domu. Trupy zakopali w podwórzu. Na drugi dzieñ ludzie wykopali nieboszczyków i pochowali na cmentarzu.
Druga grupa uda³a siê w drug¹ stronê wsi ko³o cerkwi, do domu Leœkowa. ¯ona, Polka z Zalipia, z domu Szeremeta. Zastrzelili j¹ i jej siostrê Franciszkê Szeremetê, która d³u¿szy czas pracowa³a jako pomocnica w szpitalu
powiatowym.. Przed œmierci¹ chcia³ jej banderowiec rozedrzeæ usta za powiedzenie, ¿e Polska bêdzie „od morza do morza”.
Tymczasem przyszli Niemcy z Przemyœlan braæ ludnoœæ do pracy przy
goœciñcu. Wiele mê¿czyzn zg³osi³o siê na ochotnika; z wiadrami, ³opatami wychodzili z wioski na goœciniec ko³o Wypysk, a stamt¹d do domów ju¿ nie
wracali. Chowali siê w Przemyœlanach i przygotowywali wyjazd na zachód.

- 33 Wyjechali wtedy: Nartaszyc Eugeniusz, Bajowski Jakub I i II, Broc³awski Micha³, syn zamordowanego, Tekla Bednarz, Helka Bajowska, Bednarz Antoni,
Anna Bajowska, Andrzej Borkowski, Broda Jan z ziêciem K³osem, i inni.
Tymczasem za jakieœ 5 tygodni – w maju – zaczê³a siê II „akcja”. Przysz³a mordowaæ nowa grupa banderowców. Wpad³a do Micha³a Urszulaka,
Ukraiñca – ugodowca, o¿enionego z Ann¹ Borkowsk¹, siostr¹ Karola, Polk¹,
zamieszka³¹ ni¿ej „Sabci” i zamordowali 4 osoby. Micha³a i jego ¿onê i dwóch
synów Ukraiñców: Piotra i Andrzeja, za ich ugodowoœæ. Pochowano ich w
podwórzu, Micha³a jeszcze ¿ywego. Na drugi dzieñ dopiero wykopano ich i pochowano na cmentarzu.
W tym czasie banderowcy zabili: Szczepana Bajowskiego, ¿onê Anastazjê i córki; Piotra Bajowskiego, ¿onê i syna; Józefa So³tysa, ¿onê jego Parañkê i dzieci – Wandziê i Edwarda; Franka Bajowskiego, ¿onê Toñkê z matk¹ i syna Janka; Wasyla Podkówkê z Wypysk i jego córkê; Baranowsk¹ z Borszowa, która wyda³a siê do Pniatynia; Teklê A...szlak – razem osób 15-20.
Kiedy przesz³a linia frontu 26/7 44 – w³adze rosyjskie uspokoi³y ludnoœæ. Banderowców oko³o 30 z³apano i zostali rozstrzelani w lesie pletenickim,
ko³o Korpaty. Wiele rodzin polskich znowu wyjecha³o na zachód, pozostali:
Umrysz Micha³, Domiñczuk Miko³aj, Bajowski Szymon, i inni. [7, str. 97-99]
*****
W ubieg³ym tygodniu (ok. 15.04.1944 – dop. J.W.) pad³o z r¹k hajdamaków kilku Polaków w Pniatynie. [3, str. 765]
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 37 osób
13. BajowskaAnastazja,
15.05.1944, lat bd, ¿ona Szczepana.
14. BajowskaAntonina,
15.05.1944, lat bd, ¿ona Franciszka.
15. Bajowska
15.05.1944, lat bd, córka Szczepana.
16. Bajowska
15.05.1944, lat bd, córka Szczepana.
17. Bajowska
15.05.1944, lat bd, ¿ona Piotra.
18. Bajowski Piotr,
15.05.1944, lat bd.
19. Bajowski Franciszek,
15.05.1944, lat bd.
20. Bajowski Jan,
15.05.1944, lat bd, syn Franciszka.
21. Bajowski Szczepan,
15.05.1944, lat bd.
22. Bajowski
15.05.1944, lat bd, syn Piotra.
23. Baranowska
15.05.1944, lat bd.
24. Broc³awska Katarzyna
11.04.1944, lat bd.
25. Broc³awska Franciszka
12.04.1944, lat bd.
26. Broc³awski Bazyli
12.04.1944, lat bd.
27. Broc³awski Micha³
11.04.1944, lat bd, syn B. Broc³awskiego.
28. Leœków
12.04.1944, lat bd, siostra F. Szeremety.
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15.05.1944, lat bd, syn Józefa.
30. So³tys Józef,
15.05.1944, lat bd.
31. So³tys Parañka,
15.05.1944, lat bd, ¿ona Józefa.
32. So³tys Wanda,
15.05.1944, lat bd, córka Józefa.
33. Szeremeta Franciszka
12.04.1944, lat bd, siostra Leœków.
34. N.N.
15.05.1944, lat bd, matkaAntoniny Bajowskiej.
35-37. N.N.
04.1944, rozstrzelani pod lasem.

2.13. Siworogi
a) okolicznoœci napadów i terroru:
Siworogi prze¿y³y swoj¹ tragediê w dniu 22.IV. (1944 r. - dop. J.W.)
Opowiada o tym Marcin Kunicki s. Jana i Julii Kunickiej, ur. 1913, brat Stanis³awa Kunickiego na podstawie w³asnych prze¿yæ i na podstawie bezpoœrednich œwiadków. Mówi on: - Przez miesi¹c marzec i kwiecieñ, kiedy naoko³o
pali³y siê wioski i s³ychaæ by³o o morderstwach, samoobrona ¿ycia i mienia
na wioskach przedstawia³a siê w ten sposób, ¿e budowano sobie we wioskach
schrony podziemne. Do tych schronów schowali siê starsi ludzie na noc, pilnowali dobytku swego jedynie czasem krowy-¿ywicielki, m³odszych synów czy
córki na niebezpieczn¹ noc wysy³ali do Przemyœlan, do miasta. Tam by³o bezpieczniej, wiêcej ludzi i ostatecznie w³adze bezpieczeñstwa. Rano powracali do
domów, aby co konieczne w domu zrobiæ, przygotowaæ œrodki ¿ywnoœci, po¿ywiæ siê samemu, a na wieczór znowu kryæ siê w mieœcie.
W dniu 22.IV. wieczorem, banda ukraiñska zaczê³a nap³ywaæ na Siworogi kilkoma grupami. Z Uniowa, z Krosienka i £ahodowa. Ja by³em wtedy w
Przemyœlanach. Ale widzia³a to i opowiada³a mi Aniela Kunicka, ¿ona Jana

Cmentarz przy by³ym koœciele rzymskokatolickim w Siworogach. Obecnie
œwi¹tynia jest obrz¹dku grekokatolickiego. Zdjêcie nades³a³ p. Eugeniusz Pilipczuk.

- 35 Kunickiego z £ahodowa, przyjêta za swoj¹ (wychowanica) Wincentego Kunickiego, zamieszka³a na „Karczmisku”, ostatni dom ko³o koœcio³a, gdzie siê schodz¹ drogi z Uniowa i Krosienka do Siworóg. Wszystkich nap³ywaj¹cych by³o
jak mrówek. G³ówny komendant zajecha³ w œrodku wsi do Józefa Matwijów,
Ukraiñca, których w Siworogach by³o ma³o, zaledwie 5 rodzin. Reszta to Polacy, najliczniej tu skupieni, choæ naoko³o wsie ukraiñskie. Po odbytej naradzie
zawiadomili gromadkê Ukraiñców, ¿eby zabezpieczyli swe domy i inwentarz
¿ywy i martwy, gdy¿ bêd¹ paliæ.
Po pewnym nied³ugim czasie
gromady ubrane po wojskowemu i po
cywilnemu zaczê³y rozchodziæ siê po
wsi i wzniecaæ po¿ary. Zaczêli od strony
koœcio³a. Podk³adali pochodnie naftowe po strzechy, czyni¹c to równoczeœnie w kilkunastu miejscach przy ulicy
g³ównej. „Podniówek” po drugiej stronie rzeczki zostawili na razie nie spalony. Potem szli po domostwach i gdzie
kogo znaleŸli w schronie, czy poza
schronem, mordowali. W ten sposób zamordowali moich rodziców, opowiada
dalej Marcin Kunicki.
Gdy na drugi dzieñ rano 23.IV.
przyszed³em do domu, zobaczy³em domostwo spalone, a w nim cztery trupy.
Pozna³em tam szcz¹tki swego ojca –
Jana Kunickiego s. Marcina, owiniêty
by³ pod szyj¹ jakimœ powrozem, spalony z po³amanymi nogami, mia³ lat
Jan Kunicki, lat 44, zamordowany w
przesz³o 60. Matka Julia le¿a³a spalona
1944 r. w Siworogach przez bojówkê
przy kartoflisku. Trzeci trup by³ s¹siada
ukraiñskich nacjonalistów.
Fotografiê przekaza³a p. Anna
– Micha³a Nowakowskiego a czwarty
Chodorek i p. Maria £azor.
Micha³a Pilipczuka. Zamordowaæ ich
mia³ niejaki Iwan (prawdopodobnie)
Harasymiak. Opowiadano mi, ¿e z³apany by³ i prowadzony na œmieræ do tego
samego domu Franciszek Szuwar, ale go obroni³a jego kuzynka, Katarzyna
Matwijów, córka w³aœciciela domu, gdzie odbywa³a siê narada. Ta nale¿a³a do
partyzantki ukraiñskiej. Kilkoro ludzi uratowa³o siê w schronie, miêdzy innymi
Dmytro Kunicki, syn W³adys³awa i wymieniona Aniela Kunicka. Widzieli mrowie banderowców, gdy wyszli ze schronu. Równie¿ Belka Jan, uratowany przez
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Drugi napad by³ po 2 maja. Wtedy spalono pozostawiony poprzednio
„Podniówek”, drug¹ stronê wsi. Za rzeczk¹ zosta³a zabita Maria Kunicka
c. Marcina.
Trzeci napad by³ po przejœciu frontu w lipcu 1944 r. Zgin¹³ Kunicki Jan
(Zaj¹c), 7-8 dzieñ, wróci³ z Rzeszowa po ¿ywnoœæ. W tym czasie zamordowali
Micha³a Kunickiego (ko³o szko³y) i jego ¿onê. Przyjechali po zbo¿e. [6, str. 99100]

Grupa mieszkañców Siworogów na tu³aczce ko³o Rzeszowa, lato 1944 r.
Pierwszy rz¹d (od lewej): 1 - W³adys³aw Bryliñski, 2 - Tadeusz Luszczyñski,
3, 4 - dzieci Piotra Kunickiego, 5 - Czes³aw Kunicki, 6 - Bronis³awa Bryliñska.
Drugi rz¹d (od lewej): 1, 2 i 3 - NN, 4 - Katarzyna Bryliñska z synem
Edmundem, 5 - Franciszka Kunicka, 6 - NN, 7 - Paulina Luszczyñska.
Trzeci rz¹d (od lewej): 1 - NN, 2 - Anastazja Bryliñska, 3 - W³adys³aw Bryliñski,
4 - Jan Kunicki, 5 - Bronislaw Pilipczuk, 6 - NN, 7 - Jan Luszczyñski, 8 - Rozalia
Kunicka, 9 - NN. Fotografiê udostêpni³ p. Eugeniusz Pilipczuk.

Z powodu napadów band ukraiñskich w roku 1944 zmuszony by³em
wraz ca³¹ rodzin¹ uciekaæ do pow. D¹browa Tarnawska i tam by³em 3 miesi¹ce,
potem zosta³em wywieziony do Niemiec i tam by³em do ukoñczenia wojny.
Potem przyjecha³em do woj. pomorskiego celem poszukiwania gospodarstwa.
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d³ugoœci 15x6 m, stodo³a d³. 12x8, stajnia d³. 10x6 m, wóz, p³ug, brony, sieczkarnia, inwentarz ¿ywy: 2 konie, 2 krowy, 1 cielê, 2 warchlaki, 9 kur. Kunicki
Stanis³aw. [12]
*****
Z powodu napadów band ukraiñskich w roku 1944 zmuszony by³em
wraz ca³¹ rodzin¹ uciekaæ do pow. D¹browa Tarnawska i tam by³em do roku
1946. Obecnie przyjecha³em do woj. pomorskiego celem poszukiwania gospodarki poniemieckiej.
W miejscowoœci Siworogi, pow. Przemyœlany, woj. Tarnopol, pozostawi³em gospodarstwo rolne sk³adaj¹ce siê z 5,5 ha ziemi, dom mieszkalny
d³ugoœci 11x5 m, stodo³a d³. 11x5,5 m, stajnia d³. 9x6 m, wóz nowy, 2 p³ugi,
brony, sieczkarnia, m³ocarnia i inwentarz ¿ywy: 3 krowy, 1 koñ, 1 œwinia i 8
sztuk kur. Michaliszyn Jan. [13]
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 19 osób
15. Kunicka Julia
8.07.1944, lat bd, ¿ona Micha³a.
16. Kunicki Micha³,
08.07.1944, lat bd.
17. Nowakowski Leon
15.11.1944, lat bd, porwany do lasu, zagin¹³.
18. Nowakowski W³adys³aw? 26.04.1944, lat 30.
19. Profeta Ludwika
2
0.03.1944, lat bd, z domu WoŸna.

2.14. Uniów
a) okolicznoœci napadów i terroru:
Uniów s³ynny by³ nie tylko z odpustów i jarmarku, ale tak¿e z nienawiœci do Polaków. Fama g³osi³a, a okaza³y to potem fakty i potwierdzi³y, ¿e
tam by³a baza „lasowych” si³ ukraiñskich, tam mieli szpital polowy tajny –
stamt¹d wychodzi³y rozkazy. Polacy tam zamieszkali byli przeszkod¹, nale¿a³o
wiêc ich zniszczyæ. Byli tam ¯ukrowscy, Golañscy, Kordiaczni, Petzowie, Skupienie, Soleccy i Stasiuki. Ci ostatni mieli m³yn, dom murowany, synowie chodzili do szkó³. Nale¿eli do wiejskiej inteligencji polskiej. Na nich (w lutym?)
skierowa³ siê g³ówny atak.
Pewnego wieczora przysz³a grupa uzbrojonych ludzi od strony klasztoru i zaczêli siê dobijaæ do zaryglowanego domu. Gdy ich do œrodka nie
wpuszczono, mimo obietnic, ¿e nic im (domownikom – dop. J.W.) siê nie stanie,
zaczêto strzelaæ do domu. Jeden z synów mia³ karabin i broni³ siê z siostr¹.
Wtedy napastnicy pociskami zapalaj¹cymi zapalili strzechê, dach sp³on¹³,
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*****
Gdy w 1939 r. przyszli sowieci, to wielu Ukraiñców po wioskach nale¿a³o do milicji. W Uniowie takim by³ Szpakowicz. Dowiedzia³ siê, ¿e w leœniczówce ukrywa siê starosta Mikrowicz i na wiosnê r. 1940 aresztowa³ go i zaprowadzi³ do NKWD w Przemyœlanach.
Poniewa¿ w wiosce by³o ma³o Polaków, zorganizowanie samoobrony
by³o niemo¿liwe. Mo¿e ktoœ nale¿a³ do polskiej organizacji podziemnej. Ja mia³em karabin, który ukrad³em Niemcowi, ale go nie u¿ywa³em.
W lasach ko³o Wypysk Ukraiñcy mieli magazyny broni i amunicji. Chyba pod koniec 1943 r. zatrzymali poci¹g jad¹cy ze Lwowa, gdzieœ ko³o Krosienka, i zrabowali kilkaset skrzynek z nabojami. Do ich przewo¿enia zostali
wyznaczeni ukraiñscy gospodarze z Uniowa. Kilkanaœcie furmanek przewioz³o
amunicjê do tego lasu. Opowiada³ mi o tym s¹siad.
Podczas napadu Stasiuk Micha³ z siostr¹ Mari¹ ukryli siê na strychu
murowanego domu, krytego blach¹. Poniewa¿ banderowcy nie mogli go podpaliæ, zaczêli strzelaæ z erkaemu po dachu. Broni¹cy siê Micha³, który zastrzeli³ (lub rani³) dwóch napastników ukraiñskich, zosta³ postrzelony i dalej
nie móg³ siê broniæ. Siostra jego krzycza³a przez okno o pomoc, jednak nikt nie
móg³ jej udzieliæ. Banderowcy wnieœli s³omy do domu i podpalili. Ranny Micha³ i siostra sp³onêli. Po kilku dniach zagin¹³ starszy brat Micha³a, Józef
Stasiuk, lat ok. 60, cz³owiek u³omny.
W³adys³aw Kordiaczny ucieka³ z domu do lasu a jeden z napastników
ukraiñskich (Andrej Czaban) zabi³ go seri¹ z pistoletu maszynowego.
Anastazja Janiszewska by³a samotn¹ kobiet¹ mieszkaj¹c¹ w Uniowie
i pracowa³a w lwowskim szpitalu. Ju¿ po napadzie na polskie zagrody przyszed³ do niej Ukrainiec, postrzeli³ j¹ z karabinu i zostawi³. Ta jednak, choæ ranna, zaczo³ga³a siê do stodo³y s¹siada. Czy s¹siad powiadomi³, czy morderca
przyszed³ przypadkowo do jej domu, mo¿e rabowaæ, w ka¿dym b¹dŸ razie po
œladach ponownie dotar³ do niej, ponownie strzeli³ i zakopa³ w ogrodzie.
Rozalia Œnie¿yk, lat ok. 30, przed zamordowaniem zosta³a zgwa³cona
a póŸniej odciêto jej g³owê. Œmieræ poniós³ jej synek Adam Œnie¿yk, dziecko
oko³o pó³toraroczne. Ba³ê Tadeusza, lat 60, zastrzeli³ Janiszewski.
Rypniak z Jaktorowa mieszka³ u Marii Soleckiej (ok. 60 lat). Pewnego
wieczoru przyszed³ do nich Iwan Czaban i zastrzeli³ Rypniaka. Solecka wybieg³a z domu, by ukryæ siê w lesie, ale bandyta dogoni³ j¹ i zastrzeli³. Razem z
ni¹ zginê³a jej czternastoletnia córka – nie pamiêtam jej imienia.
W Majdanie (lub Lipowcach) Ukraiñcy zamordowali matkê ks. Jana
Szula. Zw³oki wrzucili do studni.
Podczas napadu Ukraiñców na Hanaczów (10.04.1944 r. - dop. J.W.),

- 39 zosta³ zabity upowiec z Lipowiec, m³ody ch³opak, nie pamiêtam ju¿ jego nazwiska. Banderowcy urz¹dzili mu demonstracyjny pogrzeb, a kondukt szed³ z
orkiestr¹ i trzema popami z £ahodowa a¿ do Lipowiec. Inny ch³opak z Uniowa,
S³awko Suchockij, 18 lat, zosta³ zastrzelony przez banderowców, bo nie chcia³
iœæ na ten napad. Ukrainka z Uniowa mia³a dwóch synów ukrywaj¹cych siê,
chyba we Lwowie. Poniewa¿ nie chcia³a podaæ ich adresu, banderowcy powiesili j¹ w sadzie na czereœni.
W okresie napadów bojówek ukraiñskich do domu dwukrotnie przychodzi³ Wasyl Bosy, na pewno nie po to, aby porozmawiaæ. Nie zastanawia³em
siê nad pozostaniem w domu, tylko uciek³em do Przemyœlan. Po kilku dniach
¿ona przyprowadzi³a krowy do miasta i przez dwa, mo¿e trzy tygodnie mieszkaliœmy w ¿ydowskim domu. Zamówi³em wagon i wyjechaliœmy do Rokitnicy.
Po wojnie wróci³em na chwilê do Uniowa i odwiedzi³em dom Mychaj³a Nosala.
Poniewa¿ pozna³em u niego swoje meble, wiedzia³em, ¿e on obrabowa³ mój
dom.
W Uniowie by³o kilku wyj¹tkowych bandziorów. Mychaj³o Nosal z Baranem Stepanem i jeszcze jednym, o przezwisku „Koœæ”, bra³ udzia³ w napadach na Wo³yniu, a póŸniej mordowa³ w Uniowie i okolicy. Jak sam siê che³pi³ –
zabi³ 37 Polaków. Po przejœciu frontu zabi³ m.in. ¯ydówkê Chanê Judke, jedn¹
z nielicznych, która prze¿y³a Holokaust. Ukrywa³ siê u jakieœ Ukrainki (wdowy)
w Wypyskach. Ona obawia³a siê obecnoœci takiego zbira i donios³a do przemyœlañskiego NKWD. Przyszli Rosjanie, aresztowali go i po os¹dzeniu powiesili w przemyœlañskim parku, gdzie wisia³ przez dwa tygodnie.
Drugi to Bedryj Mychaj³o, jeszcze przedwojenny bandyta, a w czasie
napadów morderca kilkunastu Polaków. Podczas ob³awy w lesie Rosjanie zastrzelili go razem z Biszczukiem, podobnym do Bedryja rizunem ze Lwowa.
Gdy ponownie przyszli Rosjanie, matka nauczyciela Laucza, zamordowanego przez nacjonalistów ukraiñskich, zg³osi³a ten fakt na milicjê i poda³a
nazwisko mordercy. Zosta³ aresztowany i publicznie os¹dzony. Skazano go na
10 lat robót i wywieziono na Syberiê.
Po wojnie w Przemyœlanach powsta³ Istebitielny Batalion i do niego
nale¿a³o piêciu ch³opców z Lipowiec. Miêdzy innymi ³apali Ukraiñców uchylaj¹cych siê od wojska. Podczas odpoczynku u ukraiñskiego gospodarza, przyszli z lasu banderowcy, wywo³ali gospodarza na dwór, a do Polaków strzelili
seri¹, od której zginê³o trzech czy czterech. Miêdzy innymi Podkówka i Jastrzêbski. (Franciszek Stefan)
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 23 osoby
18. Judke Chana,
08.1944, lat bd, ¯ydówka.
19. Podkówka,
10.1944, lat ok. 20.
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21. Stasiuk Józef
22. Œnie¿yk Adam
23. Œnie¿yk Rozalia,

04.1944, lat 18, Ukrainiec.
03.1944, lat 60, zagin¹³.
01.03.1944, lat 1,5.
01.03.1944, lat 30, zgwa³cona, uciêto jej
g³owê.

2.15. Uszkowice
a) okolicznoœci napadów i terroru:
W jesieni (1943 r. - dop. J.W.) zaczê³y nadchodziæ wiadomoœci o napadach i morderstwach na leœniczówkach. W Uszkowicach leœniczy mieszka³ we
wsi w domku darowanym przez pp. Wybranowskich na ochronkê polsk¹, tu¿
obok niedawno zbudowanej kapliczki, do której doje¿d¿ano raz na miesi¹c na
nabo¿eñstwo, tak¿e w czasie wojny.
W drugiej po³owie domu sala by³a u¿yta na polsk¹ szko³ê. Ta placówka
zawadza³a „lasowym”. Pewnej nocy jesiennej (nie pomnê daty) kilku mê¿czyzn uzbrojonych otoczy³o dom leœniczego, dobijaj¹c siê do wnêtrza. Ale
odwa¿ny leœniczy nie przyj¹³ ich goœciny, rodzinê wys³a³ na strych, a gdy drzwi
zosta³y rozbite, on ze strychu nie dopuœci³ ich do siebie, broni¹c siê a¿ do rana.
Gdzie indziej takie sceny koñczy³y siê mordowaniem i podpaleniem. [6, str. 89]
*****
Posiada³em w Uszkowicach, pow. Przemyœlany woj. tarnopolskie, 5 ha
ziemi, 1 ha ³¹k i pastwisk, dom mieszkalny murowany kryty dachówk¹, wymiary
10x8 m, stajniê murowan¹ kryt¹ s³om¹ o wymiarach 6x10 m, stodo³ê drewnian¹
kryt¹ s³om¹ o wymiarach 9x13 m. Inwentarz ¿ywy: 2 konie, 2 krowy, 3 œwinie
i drób. Inwentarz martwy: p³ug, brony, m³ockarnia, kierat, i inne narzêdzia rolnicze. Ca³y powy¿szy maj¹tek pozostawi³em za granic¹, gdy¿ zmuszony by³em
uciekaæ przed banderowcami. [12, Stru¿yñski Micha³]
*****
Posiada³em w Uszkowicach, gm. Przemyœlany, pow. Przemyœlany, woj.
Tarnopolskie 5 ha ziemi ornej, 1 ha ³¹k i pastwisk, materia³ na budowê domu
mieszkalnego i stodo³y, inwentarz ¿ywy: 1 koñ, 1 œwinia, oraz 20 uli pszczó³. Inwentarz martwy: wóz, brony i p³ug. Ca³y powy¿szy maj¹tek pozostawi³em za
granic¹, gdy¿ ucieka³em przed banderowcami. [14, Stru¿yñski Stanis³aw]
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - jedna osoba
1. £awnik Stanis³aw
1.10.1944, bd.
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a) okolicznoœci napadów i terroru:
W dniu 10.II.1944 r. wybra³a siê grupa ludzi, oko³o 30 osób uzbrojonych w karabiny, jad¹ca przez £adañce do Wo³kowa. Przyjechawszy do
Wo³kowa udali siê na stacjê kolejow¹, by zabiæ Tabaczyñskiego, ale ten czy
ostrze¿ony przez kogoœ czy przypadkowo wyjecha³ do Przemyœlan i unikn¹³
œmierci. Gdy wracali ze stacji spotkali N.N. (Czury³ê vel D¿ury³ê Boles³awa –
dop. J.W.), ¿onatego Polaka, który gdy spostrzeg³, co mu grozi, rzuci³ siê do
ucieczki do domu i przez okno chcia³ go opuœciæ. Strzelili do niego i trafili, zabijaj¹c na miejscu.
Potem udali siê na plebaniê przez podwórze Stanis³awa Domaradzkiego, który ukryty w krzakach widzia³ ca³y przebieg akcji, nie alarmowa³ jednak, bo alarm by³ bezcelowy.
Proboszczem by³ ks. Józef Kaczorowski, wyœwiêcony w 1932 r., obj¹³
Wo³ków w r. 1934. Mia³ przy sobie Matkê (Zofia Kaczorowska – dop. J.W.),
która mu prowadzi³a gospodarkê. Parafia posiada³a 9 wiosek wydzielonych z
przemyœlañskiej parafii, odleg³ych od Przemyœlan 11-13 km, zaœ od Wo³kowa 12 km. Nic dziwnego, ¿e rodziny, które powoli odpada³y od Przemyœlan i przepada³y dla obrz¹dku polskiego, powoli powraca³y do macierzy. To by³o nie na
rêkê Ukraiñcom. Oskar¿ali ks. Kaczorowskiego przed w³adzami niemieckimi o
sabota¿, wskutek czego dosta³ siê do obozu w Lackiem Ma³ym. Poniewa¿ oskar¿enie by³o nieprawdziwe, wiêc chocia¿ trudno siê z obozu w ogóle wydostaæ, ks. Kaczorowski po kilkumiesiêcznym pobycie wróci³. By³o to jeszcze w
jesieni w r. 1942. Przeciwnicy jego jednak nie ustawali aby go zgubiæ i nas³ali
mu bandê banderowców. Matka ksiêdza nie raz namawia³a ksiêdza, by zmieni³
miejsce swoje, gdyby by³ chcia³, Kuria okaza³a gotowoœæ przeniesienia go na
lepsz¹ parafiê do Hodowicy ko³o Lwowa. Ks. nie przypuszcza³, ¿eby Mu grozi³o
niebezpieczeñstwo i pozosta³ w Wo³kowie.
Owego krytycznego dnia (10.02) oko³o godz 7. wieczorem by³ kolacja,
gdy s³u¿¹ca (Ukrainka i s³u¿¹cy Ukrainiec) dali znaæ, ¿e przyszli ludzie uzbrojeni. Jest ich du¿o. Drzwi domowe by³y zamkniête na klucz, okna nawet bez okiennic, plebania nie broniona. Jeden z napastników strzeli³ w zamek, który
puœci³, drzwi siê otworzy³y. Dó³ by³ zdobyty. Ksi¹dz rozkaza³ udaæ siê na strych,
drzwi zatarasowano ciê¿kimi palami. Wejœæ by³o trudno. Ksi¹dz zacz¹³ alarmowaæ ze strychu krzykiem, dzwonkiem i uderzeniem w dach, ale nikt siê nie
odwa¿y³ przyjœæ. Garstka Polaków bezbronnych nie mog³a siê zbli¿yæ do uzbrojonych. Obrona trwa³a 1-2 godziny, w czasie której matka dosta³a dwa postrza³y w piersi, ksi¹dz jeden – te¿ w piersi. Nie widz¹c ratunku, ksi¹dz zeskoczy³
ze strychu (wysokoœæ I piêtra) na podwórze w œnieg, ale zauwa¿ony przez bandê
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podwórzu. Dosta³ 2 strza³y w usta. Kula rozerwa³a czaszkê, mózg wyp³yn¹³. Po
zrabowaniu ubrania i bielizny, napastnicy siê oddalili, zdaj¹c raport przed
kimœ, czekaj¹cym na goœciñcu, którego ukryty s¹siad pozna³ po mowie jako Mychaj³a ¯uka, komendanta milicji ukraiñskiej w Wo³kowie.
Do Przemyœlan wiadomoœæ o morderstwie ks. Kaczorowskiego dosz³a
nazajutrz rano. Ks. Struszkiewicz za¿¹da³ eskorty od milicji niemieckiej, uda³
siê do Wo³kowa, zarz¹dzi³ przewiezienie rannej matki (która nie wiedzia³a o
œmierci syna) do szpitala, gdzie zmar³a za dzieñ. Ksiêdza ubrano i odwieziono
do kostnicy szpitala w Przemyœlanach. Pogrzeb odby³ siê 14 lutego. Matkê
i syna pochowano we wspólnej mogile. Pozosta³e ruchomoœci s³u¿ba i ich znajomi rozgrabili. Najœwiêtszy sakrament ksiê¿a przemyœlañscy przewieŸli do
parafii. Kapliczka zosta³a zamkniêta. Klucz zosta³ u koœcielnego. Ksiêgi metrykalne zosta³y zupe³nie poniszczone. Na pogrzebie byli ksiê¿a z s¹siednich
parafii. [6, str. 94-95]
*****
24.02.1944. Ksi¹dz Kaczorowski Józef z matk¹ sw¹ zosta³ zastrzelony
obok probostwa pod figur¹ a matka zastrzelona na strychu. Zmar³a w szpitalu
w Przemyœlanach. W czasie powrotu z pogrzebu ks. Kaczorowskiego zagin¹³ ks.
Kwiatkowski ze Œwirza. Czury³o zosta³ zastrzelony podczas ucieczki z domu, by³
volksdeutschem. [5, str. 92]
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 4 osoby
3. Czury³o (D¿ury³o) Boles³aw, 10.02.1944, lat bd.
4. £oboz Tadeusz
25.10.1944, lat bd.

2.17. Wypyski
a) okolicznoœci napadów i terroru:
W Wypyskach zamordowany zosta³ Ukrainiec Hilary Moskal z ¿on¹
i dzieckiem za to, ¿e sprzeda³ parcelê pod polsk¹ kaplicê w Wypyskach. [6, str.
100-101]
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 5 osób
2. Moskal,
01.1944, lat bd, ¿ona Hilarego, Ukrainka.
3. Moskal,
01.1944, lat bd, dziecko Hilarego, Ukrainiec.
4. Podkówka Wasyl
15.05.1944, lat bd.
5. Podkówka
15.05.1944, lat bd, córka Wasyla Podkówki.
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3.1. Gliniany
a) okolicznoœci napadów i terroru:
Sprawozdanie S³u¿by Bezpieczeñstwa OUN z dnia 18.07.1943 r.: Polacy okropnie Ÿli na ukraiñskiego ksiêdza, gdy¿ on na œwiêto Iwana by³ w Glinianach i na kazaniu powiedzia³, ¿e wszystkich Polaków trzeba wyr¿n¹æ. [3, str.
377]
*****
Stosunek Ukraiñców do Polaków nie zmieni³ siê, gdzie mog¹ - morduj¹, gdzie natomiast kwateruje wojsko czyhaj¹ oni tylko na chwilowe bezkrólewie, a¿eby móc swobodnie pohulaæ na bezbronnych Polakach. Wed³ug
opowiadañ ludzi z Glinian, mieli Ukraiñcy dokonaæ napadu na to miasteczko w
nocy z 25/26.4. morduj¹c ksiêdza i 40 Polaków. Przed trzema dniami zamordowano pewnego Polaka na polu w czasie pracy. [3, str. 765]
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 12 osób.

3.2. Jaktorów
a) okolicznoœci napadów i terroru:
(...) W lagrze Jaktorów policjanci bardzo bili wiêŸniów pa³kami gumowymi i skórzanymi nahajkami. Najwiêcej bi³ policjant o nazwisku Jandtak,
którego nazywano sadyst¹. On nie móg³ spokojnie zjeœæ póki nie zbi³ wiêŸniów.
Z pochodzenia by³ Ukraiñcem, jak wszyscy policjanci obozu (...) i tam by³, gdy
ja zosta³em aresztowany i skierowany do tego lagru. Jego zachowanie w obozie
mo¿e potwierdziæ dziewczyna, której nazwiska nie znam, mieszkaj¹ca we
Lwowie na ul. S³onecznej 13 m. 17. Ona pochodzi³a z miejscowoœci s¹siaduj¹cej z obozem. Ta wieœ nazywa³a Unterwalden.
Równie¿ mog¹ poœwiadczyæ mieszkañcy wsi Mitulin, wioski le¿¹cej
niedaleko obozu, dok¹d Jandtak czêsto jeŸdzi³ i aresztowa³ Polaków. Miêdzy 6 a
8 grudnia 1941 r. ten policjant z innymi policjantami aresztowa³ w Mitulinie 11
osób, poœród by³a jedna kobieta o nazwisku Mazurek. Nad ni¹ Jandtak bardzo
siê znêca³. Gdzie ona jest teraz – nie wiem. (...) (Protokó³ oœwiadczenia œwiadka
Grigorija Zaindenwara z dnia 22.091944 r. – www.mid.ru/ns-archiv.nsf)
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - dwie osoby:
1. Paw³owski Jan
04.1944, lat 18.
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10.10.1944, lat ok. 30, ¿ona Ukraiñca.

3.3. Krzywice
a) brak danych o napadach i skutkach.

3.4. Mazów
a) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - jedna osoba.

3.5. Poluchów Wielki
a) okolicznoœci napadów i terroru:
18.V.1944. powiat przemyœlañski. Ostateczna likwidacja Polaków we
wsi Poluchów. Resztki Polaków opuœci³a ostatecznie wieœ. [3, str. 530]

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - jedna osoba.

3.6. Przegnojów
a) brak informacji o napadach i skutkach.

3.7. Rozworzany
a) brak informacji o napadach i skutkach.

3.8. S³owita
a) brak informacji o napadach i skutkach.

- 45 3.9. Zamoœcie
a) brak informacji o napadach i skutkach.

3.10. ¯eniów
a) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 7 osób.
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4.1. Dobrzanica
a) okolicznoœci napadów i terroru:
Do napadu na Dobrzanicê w dniu 27/28.III. br. uzupe³nia siê meldunek
z dnia 31/3. br. z tym, ¿e na kolonii dobrzanickiej uleg³y spaleniu wszystkie
domy polskie, lecz [strat] w ludziach nie by³o. W samej Dobrzanicy sp³on¹³
jeden dom, a zosta³o zabitych 3 Polaków. Ludnoœæ jeszcze przed napadem
uciek³a do Przemyœlan i do Œwirza, sk¹d niektórzy wyjechali na zachód. [2, str.
227
*****
Pamiêtam jak dziœ - by³ marzec 1944 r. Ludzie na wsi mówili, ¿e bandyci morduj¹ Polaków, ¿e ca³e wsie
p³on¹… Moi starsi bracia, Jan i
Florian, zostali namówieni przez
ojca i wujka Micha³a Kolbeka na
wyjazd do rodziny w rzeszowskie,
czego nie mog³a darowaæ sobie
mama, Katarzyna Urban z d. Kaczorowska. Zostaliœmy wiêc w
domu: tata - Tadeusz Urban, mama, mój brat Wac³aw, który wtedy
mia³ nieca³e 2 lata, i ja.
Koñczy³a siê zima, na polach
le¿a³o niewiele œniegu… Nie zd¹¿y³am jeszcze op³akaæ W³adka Jaworka… To by³ bardzo przystojny
ch³opak, w którym wszystkie
dziewczêta siê kocha³y. Jego
œmieræ by³a bardzo dziwna i pozosta³a niewyjaœniona. W po³owie
marca W³adek poszed³ w odwiedziny do naszego s¹siada, p. Korytko. Siedzieli w domu i rozmaW³adys³aw Jaworek z ukraiñsk¹ kuzynk¹
wiali. To by³ jeden strza³ przez
Gieni¹ Kuœnierz. Dobrzanica 1944.
okno. Jeden strza³ w g³owê. Ludzie
W. Jaworek zosta³ zastrzelony przez
na wsi mówili, ¿e zabi³ go kuzyn
bojówkê ukraiñsk¹ w marcu 1944 r.
Ukrainiec - ale mo¿e to tylko plotZdjêcie udostêpni³a p. Beata Kowalska.
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Nastroje na wsi by³y ju¿ takie, ¿e na noc schodziliœmy do schronu, gdy¿
w nocy grasowali bandyci. 27 marca zosta³o zwo³ane zebranie na wsi, gdzie
poinformowano nas o zabijaniu ludnoœci ukraiñskiej przez polskich partyzantów i ludnoœci polskiej przez partyzantach ukraiñskich. Zarz¹dzono wiêc
ukraiñsko-polskie nocne stra¿e: mieli chodziæ po dwóch (Polak i Ukrainiec) do
pó³nocy jedni, a po pó³nocy nastêpni.
Tej nocy z Polaków zostali wyznaczeni Tadeusz Urban i Jan Celorewicz (nie bardzo wiem, który, i na jakiej zmianie). Zbli¿a³a siê noc, wiêc - jak od
paru nocy - zeszliœmy do schronu. Schron - to brzmi doœæ powa¿nie w porównaniu do tego, co to by³o. Wykopany by³ wielki dó³ przy chlewie na podwórku
wujka Micha³a Kolbeka, przykryty deskami, a na tym le¿a³o drewno do palenia.
Odgarnia³o siê drewno, wsuwaliœmy siê tam i z zewn¹trz ktoœ nas zas³ania³
i przyczepia³ przy tym psa, ¿eby nie by³o widaæ, ¿e ktoœ tam jest. Tej nocy do
schronu zeszli: wujek Micha³ Kolbek, jego syn Marian, Józia Celorewicz (córka
Jana), wujek Bronek Grzeœków, Florian Skorochoda (syn Anastazji Skorochody) i ja.
Moja mama z ma³ym Wackiem schowa³a siê gdzieœ na podwórku, gdy¿
bali siê, ¿e ma³y bêdzie p³aka³ i nas wyda. Siedzieliœmy w tym schronie i oko³o
pó³nocy us³yszeliœmy straszn¹ szamotaninê na powierzchni: bieganinê, szuanie
butów i przekleñstwa po ukraiñsku. Z³apali Celorewicza (48 lat) i ojca którzy
akurat mieli siê zmieniæ na warcie. Z³apali tylko Polaków. Po chwili s³yszeliœmy
s³owa:
- Gdzie reszta? A potem odg³osy bicia i jêki wujka…
Nie wytrzyma³ fizycznego znêcania siê i wskaza³ miejsce, gdzie schowaliœmy siê, mimo, ¿e z nami by³a jego córka… Potem us³yszeliœmy strza³, skowyt psa i s³owa:
- Odkrywaj!
Celorewicz zacz¹³ odrzucaæ te drwa zrobi³o siê wejœcie i nagle strza³
do œrodka przez dziurê. Kula przelecia³a mi ko³o ucha, do dziœ pamiêtam ten
œwist i wujka Kolbeka spokojne s³owa:
- Cicho Stasia, cicho.
By³am prawie nieprzytomna ze strachu, a oni krzyczeli:
- Wy³aziæ! Wy³aziæ!
Strzelili jeszcze raz, posypa³o siê z sufitu i znów us³yszeliœmy:
- Wy³aziæ, bo bêdziemy strzelaæ!
Wujek Kolbek wyszed³ pierwszy i powiedzia³:
- Jak macie nas zabiæ, to zabijcie tutaj, bêdziecie mieæ nas zasypanych.
Po co mamy wy³aziæ?
- A kto was bêdzie zabija³? - powiedzia³ bandyta. I dalej krzycza³:
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I wyszli wszyscy, oprócz mnie… Ukrainiec spyta³:
- Wsio?
Wujek Kolbek powiedzia³, ¿e jeszcze dziewczynka zosta³a, i zawo³a³:
- Stasia, wy³aŸ! Jak wysz³am, zobaczy³am ojca, pobitego wujka i resztê
osób ze schronu. Staliœmy na podwórku, jakoœ nas ustawili tak, ¿e ojciec sta³
pierwszy, potem Celorewicz, ja, i dalej nie wiem kto. By³am przera¿ona a jeden
z nich zacz¹³ zdejmowaæ broñ z pleców i powiedzia³, ¿e jak ktoœ bêdzie ucieka³,
to ich zastrzeli…
Mimo to strzelili i posz³a seria…upad³am i poczu³am wielki ciê¿ar na
sobie. Chyba straci³am przytomnoœæ… Potem by³y krzyki i wielka ³una nad podpalonym stogiem. Widno by³o jak w dzieñ, a ja le¿a³am i nie mog³am siê ruszyæ,
z ciê¿aru czy strachu nie wiem. By³o mi strasznie zimno i by³am ca³a mokra.
Potem wszystko ucich³o. Nie wiem, ile czasu tak le¿a³am, gdy nagle us³ysza³am
s³owa ciotki Skorochodowej:
- Stasia ¿yjesz?
Zdjêto ze mnie wujka Celorewicza - strasznie krwawi³ i by³am ca³a w
jego krwi. Zobaczy³am ojca - dosta³ seriê po przek¹tnej i pamiêtam jego d³oñ,
a raczej zwisaj¹ce palce. Wujek Celorewicz dosta³ tylko jeden strza³ - nie
zd¹¿yli mu pomóc - wykrwawi³ siê. Mnie fizycznie nic nie by³o, ¿adnych ran, czy
zadrapañ… Nie by³o wœród zabitych, i tych którym siê uda³o prze¿yæ, wujka
Bronka i wujka Kolbeka - myœleliœmy, ¿e zabrali ich na tortury do lasu.
Nastêpnego dnia, jak wszyscy spotkaliœmy siê na drodze do Przemyœlan, to opowiedziano mi jak to by³o… Mieli nie strzelaæ, ale jak zaczêli to robiæ,
to wujek Kolbek i wujek Bronek uciekli, a reszta pad³a na ziemiê. Bandyci zainteresowali siê tylko uciekinierami i do rana trwa³y ich poszukiwania. Wujek
Bronek schowa³ siê w przerêbli, a wujek Kolbek nakry³ siê kup¹ gnoju. Potem
doczo³gali siê do znajomych Ukraiñców, którzy ich przebrali i dali znaæ rodzinie. Umówili nas na drodze do Przemyœlan, gdzie do³¹czyli do nas w trakcie
ucieczki.
Ale zanim póŸnym popo³udniem wyjechaliœmy z Dobrzanicy chcia³yœmy pochowaæ ojca… My, Polacy, nie mieliœmy ju¿ prawie nic, wszystko nam
zabrali: zwierzêta, sprzêty domowe. Czego nie zabrali to zniszczyli, ale w stajni zosta³y dwie stare szkapy, które do niczego siê nie nadawa³y i œwiniak lataj¹cy po podwórku, którego nikt nie móg³ z³apaæ. Mama wys³a³a mnie do ukraiñskich ch³opów, ¿eby za tego œwiniaka zbili nam coœ na kszta³t trumny, ale ¿aden z nich nie odwa¿y³ siê nam pomóc. Wiêc œci¹gnê³yœmy ze strychu stary zielony kufer, w którym babcia trzyma³a dzienniczki urodzeñ wszystkich odebranych dzieci (babcia Urban by³a akuszerk¹), opró¿ni³yœmy go i postanowi³yœmy
z mam¹ pochowaæ ojca w tym kufrze w okopach w naszym sadzie, a jak wróci-
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Nie zd¹¿y³yœmy tego zrobiæ gdy¿ trzeba by³o wyje¿d¿aæ a raczej uciekaæ… Ciotka Celorewicz powiedzia³a, ¿ebyœmy siê nie martwi³y, ¿e ona
zostanie tu na noc, jakoœ sobie poradzi i rano ich pochowa. I pochowa³a. Potem opowiada³a, ¿e owinê³a ich w przeœcierad³a, po³o¿y³a deski w dole, potem
ich, a potem znów deski i na koniec zasypa³a ziemi¹ - gdzieœ w rogu, na nowym
cmentarzu. Razem zostali zabici i razem w jednej mogile le¿¹...

Rodzina Urbanów w Dobrzanicy,
lato 1942 r. Siedz¹ (od lewej):
Katarzyna Urban z domu
Kaczorowska (by³a wtedy w ci¹¿y,
tego roku urodzi³ siê Wac³aw).
Urodzona w 1901 r., zamordowana
przez UPA 15.04.1944 r.,
Tadeusz Urban (ur. 1896 r.)
zamordowany 28.03.1944 r. przez
bojówkê OUN-UPA.
Stoj¹ (od lewej): Florian Urban,
Stanis³awa Urban i Jan Urban.
Fotografiê udostêpni³a p. Beata
Kowalska.

Zaprzêg³yœmy do furmanki te nasze wys³u¿one szkapy, ka¿dy wzi¹³ co
mia³, choæ wiele tego nie by³o, i wyruszyliœmy do Przemyœlan. My, tzn. Józia
Celorewicz, Anna Kolbek (z d. Grzeœków, ¿ona Micha³a Kolbka) jej syn Marian
Kolbek, moja mama Katarzyna Urban z moim bratem, Wackiem, ja, no i ci, co
do nas potem dotarli, tj. wujek Kolbek i wujek Bronek Grzeœków. Prawie
wszyscy szli bo konie nie dawa³y rady, takie by³o b³oto, wszystko rozje¿d¿one
przez czo³gi. Nawet przez chwilê nie pomyœla³am, ¿e ju¿ nigdy tu nie wrócê…
Po dotarciu do Przemyœlan okaza³o siê, ¿e nie ma gdzie schowaæ koni
i furmanki - nikt nie chcia³ siê a¿ tak nara¿aæ, ¿eby na widoku sta³y konie, wiêc
mama z ciotk¹ Kolbekow¹ stwierdzi³y, ¿e wróc¹ i odprowadz¹ zaprzêg. I pojecha³y we dwie, zabieraj¹c ze sob¹ mojego ma³ego brata, Wacka. To w³aœnie w
Przemyœlanach ostatni raz widzia³am mamê.
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Wackiem i ciotki do Dobrzanicy, we wsi podobno by³o ju¿ spokojniej. Ci, co
uciekli, to uciekli, a ci, co zostali, próbowali jakoœ na nowo ¿yæ. Puste domy
straszy³y i ludzie, choæ znajomi, jacyœ inni i byli jakoœ mniej ufni … Mama postanowi³a zostaæ, wszak ca³e ¿ycie tu mieszka³a i nie chcia³a dobytku zostawiaæ.
I czêœæ rodziny tu zosta³o - jej mama, siostry… Dwa tygodnie spokoju by³o a¿
przybieg³ wujek Wasyl Skorochoda (Ukrainiec) i powiedzia³ mamie, ¿e wyrok
jest na ni¹ i ¿eby natychmiast ucieka³a. Bo byli ludzie i ludziska - jeden z
bandytów pochodzi³ od nas ze wsi i przekaza³ wiadomoœæ swojemu ojcu, a on
wujkowi Skorochodzie. Zaprzêgli te same konie i w trójkê wyjechali (wujek
Skorochoda, mama i Wacek).
Dojechali a¿ do Meryszczowa i zostali zawróceni przez bandytów do
Dobrzanicy. Tam, za pomoc mamie, i za to, ¿e wujek wzi¹³ za ¿onê Polkê, tak go
pobili, ¿e zosta³ sparali¿owany i nied³ugo potem zmar³. Mia³ ok. 50 lat. Mamie
najpierw wyrwali i odrzucili na bok syna, a potem przystawili pistolet do g³owy
i na oczach jej matki, ciotki Anastazji Skorochody (siostra mamy) i synów
ciotki, zastrzelili. Le¿a³a tam we krwi, a mój ma³y brat chodzi³ po niej i szuka³ piersi. Bandyci mieli z tego straszny ubaw i d³ugo przygl¹dali siê, jak ma³y
szuka mleka i chodzi po zmar³ej matce…(podkreœlenie J.W.) To by³o 15 kwietnia w Dobrzanicy, a œmieræ mamy opowiedzia³a mi rodzina, nied³ugo po tym jak
to siê sta³o…
Moim bratem Wac³awem Urbanem zaopiekowa³a siê ciotka Anastazja
Skorochoda, z domu Grzeœków, z któr¹ mieszka³ w Dobrzanicy jeszcze dwanaœcie lat. Potem wróci³ do Polski. Reszta rodziny po wielkiej tu³aczce osiedli³a
siê w ró¿nych czêœciach œwiata, m.in. Kanadzie, USA i oczywiœcie w Polsce.
Najwa¿niejsze, ¿e prze¿yliœmy, i ¿e pamiêtamy... (Wspomnienia Stanis³awy
Sowiñskiej spisa³a Beata Kowalska)

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 17 osób.
15. Skorochoda Wasyl, ok. 15.04.1944 r., lat ok. 50, Ukrainiec.
16. Urban Katarzyna, ok. 15.04.1944, lat 43.
17. Urban Tadeusz,
28.03.1944, lat 48.

4.2. Brzuchowice
a) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - jedna osoba.
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a) brak danych o napadach i ich skutkach.

4.4. Osta³owice
a) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - dwie osoby.

4.5. Tuczna i Prybeñ
a) okolicznoœci napadów i terroru:
Zabici w Tucznem. Górski Piotr lat oko³o 70, Iwaœków Ignacy lat 80,
syn jego Miko³aj lat oko³o 38-40, Górski Antoni ur. 1928, Górski Andrzej lat 35,
Szpak Micha³ lat 47. Mord by³ w sam Popielec luty 44 w nocy miêdzy 8-12
mordowano siekierami i no¿ami. Górski Antoni dosta³ 13 ran k³utych a Górski
Andrzej 19 ran k³utych, Iwaœków Ignacy 2 razy siekier¹ w g³owê, jego synowi
Miko³ajowi rozpruli brzuch i zastrzelili go. Wieœ mia³a 240 num., w tym 100
rodzin polskich, z tego 30 domów zosta³o zniszczonych kompletnie i koœció³
zrabowali. Do czasów morderstw ¿yli wszyscy w zgodzie, poniewa¿ jest tam
ludnoœæ ogromnie mieszana. Udzia³ w mordzie brali Ukraiñcy, miejscowi pokazywali, a bandyci przyjechali z lasu. Ks. polski Dutkiewicz Micha³ uciek³ w
poniedzia³ek przed mordem. Ks. ukr. Lachowicz doje¿d¿a³, odmówi³ wziêcia
udzia³u w pogrzebie wiêc cia³a pochowano bez ksiêdza na miejscowym cmentarzu. [2, str. 442]
Notatka sporz¹dzona
przez pracownika
Polskiego Komitetu
Opiekuñczengo o
zar¹baniu siekier¹
Ignacego Iwaœkowa
w Tucznej. [10]

*****
Moje ciocie, Maria (ur. 1935 r.) i Kazimiera Górska oraz babcia Józefa
Górska urodzi³y siê we wsi Tuczna, powiat Przemyœlany. By³a to wieœ o mieszanej, polsko-ukraiñskiej ludnoœci. Zamieszkiwa³ tam równie¿ jeden ¯yd,
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ma³¿eñstw, w których problem wyznania rozwi¹zywano w nastêpuj¹cy sposób:
jeœli m¹¿ by³ Polakiem, a ¿ona Ukraink¹, wtedy m¹¿ zabiera³ w niedzielê synów
do koœcio³a, a ¿ona zabiera³a córki do cerkwi. (...)
Rodzice i dziadkowie sióstr
pracowali w polu. Tata ich (Wojciech
Górski, lat 39) mia³ dwa ³adne,
zadbane konie na gospodarstwie.
Mieszkali w drewnianym, dwuizbowym
domu, który gacono na zimê (tj. ok³adano liœæmi w celu ochrony przed mrozem). W domu by³a sieñ, izba sypialna z
³ó¿kami, kuchnia z piecem i zapieckiem
oraz niewielka komórka-spi¿arka.
Dom by³ kryty strzech¹. W pobli¿u
domu sta³a szopa i stodo³a. Ciocia
Marysia pamiêta, ¿e mieszkaj¹c jeszcze
w Tucznej chodzi³a do szko³y. Mia³a
tabliczkê i rysik, ale nie pamiêta, w
jakim jêzyku pisa³a w szkole.
Dzieci od najm³odszych lat
pomaga³y rodzicom w pracy: pas³y
krowy, zbiera³y grzyby, pomaga³y w
polu, zajmowa³y siê m³odszym rodzeñRozalia Górska, lat 30, zamordowana
stwem.
w Tucznej przez bandê UPA.
Gdy do Tucznej dociera³y
Fotografia
retuszowana z bardzo
wieœci, ¿e w s¹siednich wsiach morduje
zniszczonego zdjêcia, przekazanego
siê Polaków, robiono sobie kryjówki na
przez p. Katarzynê Sat³awê.
noc. Mê¿czyŸni uciekali w pola, kobiety
z dzieæmi czêsto chodzi³y spaæ do s¹siadów. Dzieci uczono pacierza po ukraiñsku, gdy¿ banderowcy kazali siê
dzieciom modliæ, by rozpoznaæ, jakiej s¹ narodowoœci. Przychodzili zazwyczaj
noc¹. Za pierwszym razem zabrali z domu maszynê do szycia i powybijali szyby.
Siostry by³y wtedy z mam¹ u s¹siadów, a tata ukrywa³ siê w polu. Upowcy
podejrzewali, ¿e tata ma broñ, poniewa¿ s³u¿y³ w wojsku w 1939 roku. Po wsi
chodzili Ukraiñcy i mówili, ¿eby siê nie chowaæ i nie uciekaæ, bo id¹ œwiêta
i przecie¿ nikt im krzywdy nie zrobi, ale ludzie i tak siê ukrywali.
Ostatni napad na Tuczne, jaki pamiêtaj¹ siostry, mia³ miejsce oko³o 20
kwietnia 1944 roku w dzieñ, oko³o godziny 14.00 (napad ten by³ 22 kwietnia
1944 r. - dop. J.W.). Ukraiñcy otoczyli wieœ i zaczêli podpalaæ. Tata, który
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musia³ schroniæ siê gdzie indziej, bo wieœ
by³a ju¿ otoczona i nie by³o mo¿liwoœci siê
przedrzeæ. Ukry³ siê wiêc w stodole. By³
pewien, ¿e jej nie podpal¹, poniewa¿ sta³a
w pobli¿u ukraiñskich zabudowañ. Mariê
Górsk¹, babciê sióstr rozstrzelano przed
domem. Nastêpnie przyszli do domu po
mamê Rozaliê Górsk¹. Wywlekli j¹ przed
dom, razem z córk¹ Marysi¹, która by³a
uwieszona na jej szyi. Na widok tylu
uzbrojonych ludzi czekaj¹cych na podwórku, Marysia ze strachu puœci³a mamê
i zaczê³a uciekaæ. Biegn¹c w stronê szopy
s¹siadów us³ysza³a dwa strza³y. To od nich
zginê³a mama. Gdy j¹ zastrzelono, mia³a
oko³o 30 lat. Ciocia Marysia schowa³a siê
pod wozem w szopie u ciotki, która wysz³a
Wojciech Górski z Tucznej, który
za Ukraiñca. Schowana tam widzia³a, jak
napad banderowców przyp³aci³
tata pal¹c siê wybiega ze stodo³y.
oparzeniem pleców.
Rodzeñstwo mamy, 35-letniego
Fotografiê udostêpni³a
p. Katarzyna Sat³awa.
Marcina Górskiego i 18-letni¹ Marysiê
Górsk¹, mieszkaj¹ce niedaleko domu
dziewczynek, tak¿e zamordowano. Marysiê Ukraiñcy zabrali ze sob¹ do lasu i potwornie pozbawili j¹ ¿ycia. Najpierw
gwa³cili, póŸniej obciêli jej piersi i powiesili.
Ukraiñcy po zastrzeleniu mamy zaczêli szukaæ taty. Nie by³o go w domu, wiêc weszli do stodo³y. K³uli bagnetami s³omê, ale nikogo nie znaleŸli, choæ
wiedzieli, ¿e gdzieœ tu siê ukrywa. Zdenerwowali siê i podpalili stodo³ê. Tata nie
chcia³ od razu wyjœæ z ukrycia, bo s³ysza³ ich g³osy. Chodzili wokó³ stodo³y i czekali, a¿ ktoœ wybiegnie. Tata zacz¹³ dusiæ siê od dymu. Najpierw próbowa³ oddychaæ przez ubranie, potem w³o¿y³ sobie ziemiê do ust. Tkwi³ w stodole tak
d³ugo, a¿ by³ pewien, ¿e Ukraiñcy odeszli. Wtedy, ju¿ p³on¹cy, pobieg³ do domu
stryja, by zobaczyæ czy ktoœ z rodziny ocala³. W domu le¿a³y cia³a ca³ej rodziny
wraz z dzieæmi pouk³adane na stercie. Zamordowana zosta³a Wiktoria Górska, córka stryja, Katarzyna Stopyra (druga córka, zamê¿na) i jej dwoje ma³oletnich dzieci. M¹¿ Katarzyny zosta³ zamordowany dzieñ lub dwa dni
wczeœniej. Tata wybieg³ stamt¹d i wskoczy³ do rzeczki, by siê ugasiæ.
Ciocia Marysia widzia³a, jak tata biegnie pal¹c siê, a zanim ci¹gnie siê
bia³¹ smuga. Potem pyta³a go, co siê tak pali³o, czy by³ mo¿e pozawijany w ja-
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wybieg³ ze stodo³y, dom ju¿ te¿ p³on¹³. Ciocia Kazia (wtedy 7 lat) i babcia Józia
(wtedy 4 lata) przez ca³y czas siedzia³y w pobli¿u p³on¹cego domu na worku ze
zbo¿em. Wokó³ nich chodzili Ukraiñcy. Nie byli umundurowani, ale mieli
karabiny.
Tata dalej ucieka³ rzeczk¹, a¿ dotar³ do domu krewnej Michaliny Górskiej. By³ ca³y opuchniêty i poparzony, prawie ju¿ nic nie widzia³ na oczy.
Krewna mu poradzi³a, ¿eby siê u niej nie zatrzymywa³, bo jej syn jest w „bandziorach” i jak wróci do domu, to na pewno siê zainteresuje goœciem. Zaprowadzi³a go wiêc do lasu, do kryjówki. Nastêpnie pomog³a mu dostaæ siê do
Chlebowic, gdzie mieszka³a Wiktoria Stopyra, siostra taty. Wiktoria poprosi³a
swojego s¹siada, Ukraiñca, by zawióz³ tatê do szpitala w Œwirzu. S¹siad pojecha³ z tat¹ do Œwirza. Upowcy zamordowali tego cz³owieka jeszcze w ten sam
dzieñ. Potem tata dotar³ do szpitala w Przemyœlanach. Gdy trochê siê podleczy³, siostra, wyje¿d¿aj¹c do Polski, zabra³a go ze sob¹ do miejscowoœci Markowa, sk¹d wyruszy³ po dzieci. Bêd¹c jeszcze w Przemyœlanach, tata prosi³
niemieckich ¿o³nierzy, by pojechali do jego wsi ratowaæ dzieci, ale jak zobaczyli na mapie, gdzie to jest, odpowiedzieli mu, ¿e tam to oni nie pojad¹, bo siê
boj¹.
Tata z Markowej pojecha³ do Przemyœlan. Poprosi³ sprzedaj¹ce na targu kobiety, by przyprowadzi³y mu dzieci. Siostry podczas nieobecnoœci taty zamieszkiwa³y u ró¿nych rodzin, ka¿da w innym domu. Ciocia Marysia pamiêta,
jak mieszkaj¹c u obcej rodziny wypasa³a krowy i zauwa¿y³a zbli¿aj¹cego siê
uzbrojonego cz³owieka i zaczê³a uciekaæ. Gdy wróci³a do domu, ukraiñska
rodzina uœwiadomi³a j¹, by nigdy wiêcej tak nie robi³a; by nie ucieka³a, bo to
wzbudza podejrzenia.

Notatka sporz¹dzona przez pracownika Polskiego Komitetu Opiekuñczego
o zamordowaniu Miko³aja Iwaœkowa w Tucznej. [10]
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Na tu³aczce w Markowej, 1945 r. Od lewej: Kazimiera, Józefa i Maria Górskie.
Na drugim planie ich ojciec, Wojciech Górski.
Fotografiê udostêpni³a p. Katarzyna Sat³awa.

Tata powiedzia³ kobietom z targu, ¿eby zabra³y sobie cokolwiek tam
jeszcze z domu i gospodarstwa zosta³o, ale ¿eby odda³y mu dzieci. Dwie starsze
panie zgodzi³y siê i pieszo przyprowadzi³y na targ do Przemyœlan 3 siostry z
miejscowoœci oddalonej o 18 km. Tata zabra³ je i udali siê do Lwowa.
Dziewczynki nie mia³y kompletnie nic ze sob¹, jedynie letnie sukienki,
w których przysz³y do Przemyœlan. Nie mia³y nawet butów. Na dworcu we
Lwowie tata rozœcieli³ na pod³odze p³aszcz, na którym dziewczynki mog³y siê
po³o¿yæ, a sam poszed³ siê rozejrzeæ i zasiêgn¹æ informacji. Gdy wróci³, wokó³
dziewczynek by³o ju¿ zbiegowisko. Niemiecki ¿o³nierz pyta³: - „Czyje to
dzieci?” Tata odpowiedzia³, ¿e jego. Niemiec spyta³, dok¹d chc¹ jechaæ. Widz¹c bose dzieci i opuchniêtego, zabanda¿owanego tatê, zlitowa³ siê i pomóg³
im dostaæ siê na poci¹g do Rzeszowa. Wszystkie wejœcia do poci¹gu by³y pozamykane, ale Niemiec otworzy³ i wpuœci³ najpierw tatê z dziewczynkami, a potem pozosta³ych ludzi.
Na RzeszowszczyŸnie Polacy udzielali schronienia przesiedleñcom z
Kresów. Gospodarze przyje¿d¿ali na dworzec w Rzeszowie furmankami i zabierali tych, którzy nie mieli siê gdzie podziaæ. Tata spêdzi³ z dziewczynkami
nieca³e dwa lata w miejscowoœci Markowa. By³y tam trudne warunki mieszkalne, ciasnota i brak higieny, jak zreszt¹ w wielu domach podczas wojny i zaraz po jej zakoñczeniu. Dziewczynki zachorowa³y na œwierzb. Tata smarowa³ je
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uczêszcza³y w Markowej do szko³y podstawowej. Babcia Józia by³a wtedy
jeszcze za m³oda, ¿eby chodziæ razem z nimi. Brakowa³o im wielu podstawowych rzeczy. Tata w³asnorêcznie zrobi³ dziewczynkom buty, by mia³y w czym
chodziæ do szko³y. Ze zu¿ytych puszek z pasty do butów wycina³ spinki i sprzedawa³, by zarobiæ parê groszy, z krowich rogów wycina³ grzebienie. Babcia
pamiêta, jak jednego wieczoru, gdy wszyscy w czwórkê uklêkli do wieczornej
modlitwy, ku zdziwieniu taty i starszych sióstr babcia Józia zaczê³a modliæ siê
po ukraiñsku, tak jak j¹ wczeœniej nauczono. (...) (Wspomnienia Marii
Klepuszewskiej (z domu Górskiej) i Kazimiery Górskiej spisa³a Katarzyna
Sat³awa. NA RUBIE¯Y nr 112, str. 57-59, z póŸniejszym uzupe³nieniem)

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 71 osób
63. Górska Rozalia,
22.04.1944, lat 30, ¿ona Wojciecha.
64. Górska Wiktoria,
22.04.1944, lat bd.
65. Górski Wojciech,
22.04.1944, lat 39, poparzony, wyzdrowia³.
66. Stopyra,
20.04.1944, lat ok. 30, m¹¿ Katarzyny.
67. Stopyra Katarzyna, 22.04.1944, lat ok. 30.
68. Stopyra
22.04.1944, lat bd, dziecko Katarzyny.
69. Stopyra,
22.04.1944, lat bd, dziecko Katarzyny.
70. Szpak Micha³,
22.02.1944, lat 47.
71. Winnicka Wiktoria, 22.04.1944, lat 36.

4.6. Wojciechowice
a) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - rzekomo zabito 9 Polaków (wed³ug
meldunku UPA.

4.7. ¯êdowice
a) okolicznoœci napadów i terroru:
Na ¯êdowice trwa³ napad bandy ukraiñskiej w nocy z 13 na 14. B.m.
od godz. 24 do 4-tej, a popo³udniu 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, a ucieczka mo¿liwa by³aby tyl-
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*****
W ¯êdowicach zosta³ zamordowany mój dziadek i jego dwaj synowie –
Czes³aw i Kornel. Z opowiadañ babci Anieli wiem, ¿e Ukraiñcy wyprowadzali
ludzi z domów i strzelali na oœlep. Babcia wraz z mê¿em i synami trzymali siê za
rêce, gdy do nich strzelano. Cudem kula nie trafi³a w babciê. Ta jednak upad³a
razem z zabitym mê¿em i zabitymi synami. Le¿a³a oko³o godziny boj¹c siê poruszyæ. (Informacja Marii Cyganiuk-Krupy, na stronie internetowej miejscowoœci Bi³ka)
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 15 osób.
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5.1. Dunajów
a) okolicznoœci napadów i terroru:
Mieszkaliœmy w Dunajowie na przysió³ku Demnia, gdzie domy mieli
sami Polacy, nie licz¹c jednej rodziny ukraiñskiej. Widzieliœmy pal¹ce siê domy w Bia³ym, strza³y i wycie psów. Ludzie siê pilnowali, ale nie zawsze skutecznie. Najczêœciej szliœmy wieczorem do d rugiego przysió³ka – Plebañszczyzny – gdzie znajdowaliœmy schronienie w polskim domu. Tam przebywali
równie¿ Niemcy.
Nie pamiêtam ju¿, ile nocy nie przespaliœmy, ile najedliœmy siê strachu i ci¹gle myœleliœmy o najgorszym. Uzbrojonych obroñców nie by³o du¿o,
nie mieli broni. Dopiero przy ucieczce Niemców m¹¿ nazbiera³ du¿o karabinów i amunicji, któr¹ rozdawa³ Polakom.
Obok Demni, za niewielkim lasem, by³y dwa du¿e gospodarstwa. Jedno
nale¿a³o do Leszczyñskiego a drugie do Czernuszki. Leszczyñski mieszka³ z
¿on¹ i doros³¹ córk¹, lat ok. 18. Wokó³ jego domu by³a du¿a pasieka i sad czereœniowy. Czernuszkowie byli starsi od Leszczyñskich, mieli dwie córki, z
których jedna by³a zamê¿na – mia³a dziecko, ale nie wiem, czy by³ to ch³opczyk,
czy dziewczynka.
8 kwietnia 1944 r. przybieg³ do nas Józef Wincewicz i powiedzia³, ¿e
obie rodziny zosta³y zabite a gospodarstwa spalone. Ten mê¿czyzna zosta³ z³apany przez banderowców i zaprowadzony w pobli¿e domu Leszczyñskiego, ale
skorzysta³ z zamieszania i uciek³ pilnuj¹cemu go bandycie.
Napad banderowców na nasz przysió³ek mia³ nast¹piæ 18 stycznia
1945 roku, ale mój m¹¿ Józef skutecznie powstrzyma³ najœcie nacjonalistów
przy pomocy kilku serii oddanych z karabinu maszynowego. Najpierw oœwietli³ zgrajê napastników rac¹ œwietln¹, a nastêpnie strzela³ do id¹cych Ukraiñców. Na pewno wielu zosta³o rannych, bo rankiem widzieliœmy kilka ka³u¿y
krwi. Banderowcy nie odwa¿yli siê napaœæ ponownie na ca³y przysió³ek. Ale
kilka domów, stoj¹cych na jego obrze¿ach, zosta³o spalonych a mieszkañcy zabici.
Prawdopodobnie powy¿sza grupa banderowców przechodzi³a doœæ
szybko ko³o zabudowañ Skrzyñskich w stronê Bia³ego. Bêd¹ca w ci¹¿y ich córka Maria, s¹dz¹c, ¿e s¹ to Polacy, zawo³a³a z podwórka, aby nie uciekali. Jeden
z bandytów zatrzyma³ siê i strzeli³ prosto w pierœ dziewczyny. Kobieta upad³a
i zaraz zmar³a, a p³ód jeszcze rusza³ siê przez pó³ godziny.
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mieszka³a rodzina Zadro¿nych,
chyba W³adys³awa. Mieli niewielki domek i chodzili do pracy.
W styczniu wieczorn¹ por¹ przysz³a do nich z Plebañszczyzny
grupa banderowców. W³adys³aw
schowa³ siê do szafy z ubraniami, a kobiety – ¿ona i córka
lat 18 – przebywa³y w kuchni.
Bandyci z³apali obie i zamêczyli
na œmieræ, obcinaj¹c piersi
i wpychaj¹c bagnety do nosa.
Jakimi bestiami musieli byæ
banderowcy, aby tak znêcaæ siê
nad ludŸmi.
Gdy w Z³oczowie czekaliœmy na transport kolejowy,
chyba na pocz¹tku kwietnia
1945 r., którym mieliœmy wyjechaæ do Polski, Michalina Czech
z synem Micha³em, lat 20, wróci³a do Dunajowa, aby zabraæ
trochê ¿ywnoœci na drogê. Pod„Bo¿y Grób” w koœciele pw. œw. Stanis³awa
czas powrotu natrafili na bandê
w Dunajowie, rok 1938.
ukraiñsk¹. Michalinie jakoœ uFotografiê u¿yczy³a p. Józefa Kornat.
da³o siê uciec, a jej syna banderowcy z³apali i œlad po nim zagin¹³. Kobieta posz³a w Z³oczowie na posterunek milicji szukaæ ratunku, ale
milicjanci nie wyruszyli na poszukiwanie porwanego syna.
W r. 1942 mojego brata, Piotra Czerwiñskiego (ur. 1927), Niemcy zabrali na przymusowe roboty do Rzeszy. W listach pisa³, ¿e musi bardzo ciê¿ko
pracowaæ na gospodarstwie, a syn gospodarza wiele razy nazywa³ go polsk¹
œwini¹, mimo, ¿e wywi¹zywa³ siê ze swoich obowi¹zków. Po zakoñczeniu wojny
wraca³ do Polski razem z poznan¹ dziewczyn¹.
Podczas postoju naszego transportu w miejscowoœci Solfino (woj.
szczeciñskie), dowiedzieliœmy siê, ¿e mój brat wróci³ na Ukrainê w poszukiwaniu rodziny. Dziewczyna wróci³a z nim tylko do granicy i dalej nie chcia³a
jechaæ. Niestety, nigdy rodziny nie odnalaz³ i sam przepad³ bez wieœci. Matka
wielokrotnie poszukiwa³a go przez ró¿ne instytucje, jednak bez rezultatu.
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*****
Gdy wybuch³a wojna, ojciec zosta³ powo³any do wojska i ju¿ do domu
nie powróci³. Dosta³ siê do niemieckiej niewoli i przebywa³ w obozie jenieckim. Mama ze mn¹ mieszka³a u teœciów, bo rodzice jeszcze nie mieli w³asnego
domu. Poniewa¿ z nami by³o jeszcze rodzeñstwo ojca, wiêc warunki nie by³y
najlepsze. Ale jakoœ wszyscy ¿yli zgodnie, pomagali sobie wzajemnie i nie
cierpieli z powodu niedostatku.
Chyba na pocz¹tku lipca 1944 r. do dziadka, Jana Panoñko, przyszed³
Ukrainiec o nazwisku Miko³aj Rzêœny i powiedzia³, ¿eby najm³odszy brat ojca
Wawrzyniec, tata siostra Kazimiera i moja mama opuœcili Dunajów, bo s¹ na
liœcie osób, które maj¹ byæ wkrótce zastrzelone przez ukraiñskich nacjonalistów. Wprawdzie w miasteczku byli jeszcze ¿o³nierze niemieccy i Ukraiñcy nie
napadali na domy Polaków jak w wioskach s¹siaduj¹cych z Dunajowem, ale
mama nie chcia³a czekaæ na najgorsze.
Zaraz po tym ostrze¿eniu, mama wziê³a przeœcierad³o, zawinê³a w nim
kilka sukienek, swetry, itp., zarzuci³a przeœcierad³o na plecy, wziê³a mnie za rêkê i po po¿egnaniu z teœciami ruszy³a w drogê. Chyba skierowaliœmy siê na zachód.
S³onko by³o jeszcze wysoko, jak przy drodze pod lasem zobaczyliœmy
grupê uzbrojonych mê¿czyzn. Nie mo¿na by³o ich omin¹æ ani uciekaæ. Jeden z
nich zaczepi³ mamê.

Siedmioletnia Janina Panoñko z Dunajowa po szczêœliwej ucieczce z mam¹ do
Boguchwa³y, lato 1944. Zdjêcie udostêpni³a p. Janina Bogusz.
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- Ja chcê w Przemyœlanach wymieniæ ubrania na sól – rzek³a mama po
ukraiñsku.
- Wasza mowa zdradza was. Nie jesteœcie Ukrainkami. Jak siê nazywasz?
Mama wymieni³a jakieœ nazwisko znanego jej Ukraiñca z miasteczka
i nie przestawa³a iœæ dalej.
- A gdzie jest teraz twój m¹¿?
- Poszed³ do lasu i nie wiem, gdzie teraz siê znajduje, chyba z ukraiñskimi partyzantami – odpar³a.
Banderowiec machn¹³ rêk¹ i wróci³ do swoich. Mama przyspieszy³a
kroku, a ja musia³am prawie biec. Ale po chwili [banderowiec - J.W.] odwróci³
siê i zacz¹³ coœ mówiæ, a pokrótce bandyci zaczêli strzelaæ w naszym kierunku.
Nie wiadomo, co by³oby dalej, gdyby nie w¹wóz, do którego szybko wbieg³yœmy i by³yœmy bezpieczne. W w¹wozie by³y tory kolejowe, po których sz³yœmy
jakiœ czas, a¿ dotar³yœmy do jakiejœ wioski. Dalej sz³yœmy ju¿ drog¹. Na skraju
wioski spotka³yœmy kobietê, która powiedzia³ do mamy: - Chyba jesteœcie
Polkami, bo teraz wszyscy Polacy uciekaj¹.
Mama powtórzy³a o wêdrówce do Przemyœlan w celu uzyskania soli
dla ca³ej rodziny, a Ukrainka zaproponowa³a wejœcie do jej domu. Mo¿e widzia³a poranione moje nogi, bo ca³y czas sz³am bez obuwia. W mieszkaniu poczêstowa³a nas kluskami na mleku, które szybko zjad³yœmy, bo by³yœmy g³odne.
Przez chwilê czeka³yœmy na gospodyniê, a gdy ta nie pojawia³a siê, zaniepokojona mama zaczê³a j¹ szukaæ w domu i na podwórku. Miêdzy innymi wesz³a
do szopki stoj¹cej przy domu i jeszcze prêdzej z niej wybieg³a. Œciany, klepisko
i wszystkie rzeczy tam znajduj¹ce siê by³y spryskane krwi¹.
Mama zabra³a mnie i szybko wybieg³yœmy z domu, kieruj¹c siê na pole,
gdzie po³o¿y³yœmy siê w bruzdach kartofli. Z poœpiechu mama nie zabra³a nawet swojego pakunku. Le¿¹c, s³ysza³yœmy rozmowê gospodyni z mê¿czyznami,
widocznie sprowadzi³a ich by nas zatrzymali. Dopiero gdy by³o ciemno, wsta³yœmy i posz³yœmy dalej. Mama zobaczy³a kopki siana i powiedzia³a, ¿e bêdziemy tu nocowaæ. Usiad³yœmy pod jedn¹ z nich, mama mnie objê³a i przytuli³a do
siebie. Tak up³yn¹³ nam czas do rana. Na pewno spa³am wiêcej od niej.
Wczesnym rankiem mama znalaz³a grabie, z którymi wêdrowa³yœmy do
Przemyœlan, nie wzbudzaj¹c podejrzeñ. Chyba wielu myœla³o, ¿e to Ukrainki
id¹ do pracy w polu, bo Polek na wioskach ju¿ nie by³o. Do miasta dotar³yœmy
po po³udniu, bardzo zmêczone. Ale w nim równie¿ nie by³o bezpiecznie, wiêc
chyba pojecha³yœmy do Lwowa, a póŸniej do Rzeszowa. Prawdopodobnie podró¿ by³a poci¹giem, ale jej nie pamiêtam.
W Rzeszowie skierowano nas do Boguchwa³y, gdzie przez ca³y miesi¹c
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Przemyœlan, gdzie by³a doœæ d³ugo, czekaj¹c na rodzinê. Stamt¹d poci¹giem,
wraz z innymi, wyjechaliœmy do Orzechowic pod Tarnowskimi Górami. Tam
mama spotka³a znajomych i razem z nimi czekaliœmy koñca wojny i na powrót
taty.
Po roku mama wyjecha³a ze znajomymi na Dolny Œl¹sk szukaæ domu na
osiedlenie. Taki, a by³a ni¹ du¿a gospodarka, znalaz³a w Ostroszowicach.
Na koniec jedno wyjaœnienie. Otó¿ wymieniony Miko³aj Rzêœny by³
razem z ojcem w niemieckim obozie jenieckim, ale krótko. Jako Ukrainiec zosta³ zwolniony do domu jeszcze w r. 1939 i przed odjazdem po¿egna³ siê z ojcem.
Tato prosi³ go o ewentualn¹ opiekê nad ¿on¹ i mn¹. Miko³aj nie rozmawia³ o
tym z dziadkiem a¿ do roku 1944, do czasu, gdy dowiedzia³ siê o likwidacji polskich rodzin w Dunajowie przez nacjonalistów ukraiñskich. Po wojnie, gdy ojciec odwiedzi³ Dunajów, spotka³ siê z Miko³ajem i podziêkowa³ mu za ostrze¿enie. (Janina Bogusz)
*****
Organizacja Ukraiñskich Nacjonalistów i jej zbrojna si³a - UPA, zdominowana przez banderowców, stosowa³a terror oraz rzezie ludnoœci polskiej,
szczególnie dotkliwe na Wo³yniu. W Dunajowie, gdzie mieszka³a moja rodzina,
zmieni³y siê stosunki miêdzy dzieæmi polskimi i ukraiñskimi. Tak niedawno
bawiliœmy siê z dzieæmi popa - duchownego cerkwi grekokatolickiej. Nasze rodziny, s¹siaduj¹ce ze sob¹ przez ulicê, ¿y³y zgodnie, bez konfliktów. Teraz te dobros¹siedzkie stosunki skoñczy³y siê. Pop pob³ogos³awi³ swe córki (o piêknych
imionach: Wera, Nadie¿da, Luba), gdy sz³y do ukraiñskiej partyzantki, zaœ
m³odsi synowie popa obrzucali nas wyzwiskami: „Lachy, sobaki”, a nierzadko
ciskali w nas kamienie.
Dziwi³o nas, ¿e Ukraiñcy zanosili Niemcom ksi¹¿ki - ich narodow¹ literaturê, za co otrzymywali alkohol. Ju¿ jako doros³a osoba dowiedzia³am siê, ¿e
na Ukrainie realizowano plan J. Goebbelsa, w myœl którego nale¿a³o Ukraiñców rozpiæ, aby w przysz³oœci uczyniæ z nich niewolników niemieckiej kolonii.
Do momentu opuszczenia Dunajowa prze¿yliœmy koszmar. Noce pe³ne
grozy. Bicie dzwonów w koœciele ostrzega³o przed nadchodz¹cym niebezpieczeñstwem. Wróg czai³ siê w ciemnoœciach, dzia³a³ z zaskoczenia. Noc by³a ulubion¹ por¹ napaœci Ukraiñców na Polaków. Zawsze ten sam scenariusz dzia³ania banderowców: otoczenie wsi ze wszystkich stron, podpalanie na obrze¿ach zagród, oœwietlanie miejsca zag³ady, aby uniemo¿liwiæ ucieczkê jej mieszkañcom. Nie oszczêdzano budynków sakralnych. Podpalano koœcio³y, gdzie
schronili siê ludzie. Uciekaj¹cych z koœcio³a ludzi banderowcy dopadali i w
bezlitosny sposób mordowali. Rankiem dochodzi³y do nas wieœci mro¿¹ce krew
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w ¿y³ach. Dowiadywaliœmy siê, która wieœ pad³a ofiar¹ napaœci i ilu ludzi zginê³o.
Nie nocowaliœmy w domu. Pocz¹tkowo s¹siadka Ukrainka o doœæ oryginalnym imieniu - Ludwinka - pozwoli³a mnie i bratu nocowaæ u niej. Trwa³o
to krótko. M¹¿ jej zabroni³ anga¿owania siê w nasze sprawy. Przydatne okaza³y
siê lochy, wiod¹ce z ruin zamku do koœcio³a. Miejsce to by³o wilgotne, zimne
i ciemne. Dzieciom przemarza³y nogi i rêce. Wci¹¿ baliœmy siê. Byliœmy zmarzniêci i g³odni. Dzieñ przynosi³ ulgê. Rodzicie troszczyli siê o to, ¿ebyœmy braki
nocnego snu uzupe³niali w dzieñ. Mój sen by³ bardzo niespokojny. Budzi³am siê
z krzykiem i p³acz¹c ucieka³am. To uczucie przera¿enia i niepokoju towarzyszy³o mi d³ugo. Powraca³o wielokrotnie w momentach trudnych i niebezpiecznych. Mieszkaj¹cy w naszym domu Niemiec - oficer Wehrmachtu - nie zapewni³
nam bezpieczeñstwa. Nie by³ z nami, gdy Ukraiñcy napadli na nasz dom w celach rabunkowych. Mojemu ojcu, Franciszkowi Panterze, po³amali ¿ebra i wybili zêby. Ja stanê³am w jego obronie i ugryz³am banderowca w rêkê. Widocznie
by³ niesamowitym brudasem, bo zachorowa³am na ¿ó³taczkê. Straci³am wtedy
ulubionego konia, kuca. Odchodz¹c napastnicy zagrozili, ¿e gdy przyjd¹ ponownie, bêdzie to oznacza³o nasz¹ œmieræ.
Bezpoœredni¹ przyczyn¹ opuszczenia Dunajowa (maj 1944 r.) by³y dwa
przykre incydenty. Moja babcia Ewa Semmer (67 lat) odmówi³a Niemcom
pracy w charakterze t³umacza jêzyka niemieckiego. By³a œwiadkiem mordu
dokonanego na ¯ydach. Odmowa narazi³a babciê na przykroœci. Próbowano
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areszcie i g³odzona, nie ugiê³a siê. Mówi³a Niemcom, ¿e jest star¹ kobiet¹ i na
¿yciu jej ju¿ nie zale¿y. Nie mo¿e uczestniczyæ w tym, czego dopuszczaj¹ siê
potomkowie Goethego i Schillera. Wróci³a cicha, wynêdznia³a i niepewna czy
ponownie nie bêdzie aresztowana.
Drugi incydent mia³ miejsce w restauracji, prowadzonej przez stryja
Karola Pantera i ciociê Maryniê Pyœko - rodzeñstwo mego ojca. Zostali oni dotkliwie pobici przez pijanych Ukraiñców. Od nich ofiary napaœci dowiedzia³y
siê, ¿e ca³a nasza rodzina wkrótce zostanie pozbawiona ¿ycia.
Oprócz pamiêci 5-letniego dziecka o zbrodniach UPA, nie posiadam
¿adnych dokumentów rodzinnych, poniewa¿ w czasie trzytygodniowej podró¿y
z Ukrainy zostaliœmy pozbawieni przez Ukraiñców dowodów to¿samoœci. Zabrali mojej matce torebkê z dokumentami. Babcia Ewa zosta³a w Dunajowie
aby ocaliæ resztki naszego mienia. Zosta³a przez Ukraiñców zamkniêta w piwnicy, gdzie zmar³a z g³odu. Podczas mojego pobytu w tym mieœcie, nikt nie
potrafi³ mi wskazaæ miejsca jej pochówku. (Irena Winiarska)
*****
Jak w Dunajowie byli niemieccy ¿o³nierze, to nie by³o napadów na Polaków, choæ kilku Ukraiñców by³o aktywnych (Babij, D. Popadiuk) i zapowiadali, ¿e Polakami zrobi¹ porz¹dek. Ten ostatni nawet zapisa³ nasz¹ rodzinê do
wywiezienia na Syberiê, ale do wywozu zabrak³o tygodnia.
Podczas okupacji niemieckiej nieliczni Polacy posiadali broñ, a wyposa¿enie obronne sk³ada³o siê z siekier, motyk, wide³ i kos. Dopiero jak Niemcy
“dostali w ³eb” i wycofali siê, Polacy zaczêli zbieraæ pozostawion¹ przez nich
broñ. Pozbiera³em jej du¿o i namawia³em m³odych do chowania karabinów. Ze
swojego magazynu uzbroi³em kilku ch³opaków z Demni, Wiœniowczyka i Ciemierzyniec. Nie broniliœmy ca³ego Dunajowa, bo by³ zbyt rozleg³y, tylko najbli¿sz¹ okolicê.
W mieœcie powsta³ polski oddzia³ samoobrony, którego komendantem
by³ Franciszek Bochaniec, a jego prze³o¿onym kpt. Okulisz, mieszkaj¹cy w Z³oczowie lub Pomorzanach. Do oddzia³u nale¿eli m.in.: W³adys³aw Bednarz, Leon Ko¿uchowski, Jan Lipa, Micha³ Lipa, Szczur, i inni. Z Demni by³o oko³o 18
ch³opaków.
Banderowcy najczêœciej nadchodzili z Ciemierzyniec i Wiœniowczyka,
gdzie Ukraiñców by³a wiêkszoœæ. Pewnej nocy mia³em dy¿ur, wiêc wyszed³em
na skrzy¿owanie i obserwowa³em drogi. Nagle us³ysza³em strza³y i œwist kilku
pocisków, widocznie banderowcy mnie zauwa¿yli. Pobieg³em do naszej wartowni i zbudzi³em ch³opaków. Ostro¿nie przeszukaliœmy najbli¿szy teren, ale
nikogo obcego nie spotkaliœmy. Do rana ju¿ nie spaliœmy.
Franek czyta³ nam odezwê Bandery, nawo³uj¹c¹ do mordowania
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Ukraiñcom, a inne ich rzeczy mieli zniszczyæ lub spaliæ. Banderowcy mieli tak
postêpowaæ, aby po Polakach nie pozosta³o nic.
Ka¿dej nocy trzeba by³o czuwaæ i pilnowaæ, bo nie wiadomo by³o, z której strony napadn¹ banderowcy, z której strony przyjd¹ i podpal¹ dom.
W czasie napadu na dom Magielnickich (we wrzeœniu 1944 r.) m¹¿ i ¿ona zostali zastrzeleni z karabinu, a œpi¹cego w ³ó¿ku syna Tadeusza banderowcy zak³uli no¿ami. Dwie córki zd¹¿y³y siê schowaæ pod ³ó¿ko, do których równie¿ bandyci strzelali. Ale jedn¹ nie trafi³a ¿adna kula, a druga choæ ranna,
prze¿y³a napad i póŸniej wyzdrowia³a. Z kul¹ w ciele pojecha³a na zachód.
W styczniowy dzieñ 1945 r. grupa banderowców sz³a z Ciemierzyniec w
stronê Demni i przechodzili ko³o zabudowañ Szczepana Skrzyñskiego. Jego
córka Maria, bêd¹ca w zaawansowanej ci¹¿y, by³a w tym czasie na podwórku
i widzia³a ich. Zawo³a³a radoœnie do mamy o polskich ch³opakach na drodze.
Tymczasem jeden z tych “ch³opaków” zdj¹³ z ramienia automat i strzeli³ seri¹ w
jej kierunku. Kobieta zginê³a na miejscu.
Czynny koœció³
w Dunajowie
pw. œw.
Stanis³awa,
z XVI w.
Od kilku lat
jest
przeprowadzany
remont,
ostatnio w jego
wnêtrzu.
Fotografiê
wykona³
p. Aleksander
Stroñski.

Po jakimœ czasie bojówka ukraiñskich nacjonalistów spali³a zabudowania Skrzyñskiego, Lipy i Miko³aja W³odka. ¯ona Kochowskiego, Józefa, widzia³a po¿ary i zbli¿aj¹c¹ siê grupê bandytów. Nie maj¹c mo¿liwoœci ucieczki
schowa³a siê z dzieckiem, jednorocznym Tadeuszkiem, do pieca chlebowego.
Banderowcy przeszukali jej dom i ju¿ wychodzili, ale widocznie musieli us³yszeæ g³os dziecka, mo¿e p³aczu, i zajrzeli do pieca. Nie wyci¹gali ukrywaj¹cych
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zwêglone cia³a w spalonym domu.
Wiêkszoœæ Polaków opuœci³a Dunajów pod koniec stycznia 1945 r. Na
stacjê kolejow¹ w Z³oczowie pojechaliœmy z broni¹, któr¹ oddaliœmy na milicji.
Na wagony czekaliœmy oko³o trzy miesi¹ce. Jak przyjecha³ transport z Ukraiñcami z Polski (z rzeszowskiego i lubelskiego), to wyczyœciliœmy wagony i pojechali do Polski. Trzeciego maja byliœmy w Krakowie. (Rozmowê z F. M. nagra³Aleksander Stroñski)
*****
Franciszek Stroñski - syn zmar³ego w 1935 roku burmistrza Dunajowa
(Szczepana Stroñskiego) mieszka³ w Dunajowie, gdzie pe³ni³ funkcjê leœniczego. Franciszek razem z ¿on¹ Michalin¹ i dwoma synami, Kazimierzem i Zygmuntem, mieszkali na dozorówce, domu znajduj¹cym siê w lesie pomiêdzy Dunajowem i Bia³ym.
W miasteczku mieszka³a równie¿ reszta rodzeñstwa Franciszka - 4 siostry oraz brat Karol i stryj Marcin (przyrodni brat Szczepana), który mieszka³ z
rodzin¹ na Pomiarkach. Tam te¿ mia³ wybudowany nowy dom z du¿ym ogrodem. Marcin Stroñski pracowa³ jako jeden z gajowych, a reszta rodziny utrzymywa³a siê z w³asnych gospodarstw rolniczych - tak jak wiêkszoœæ ludnoœci w
Dunajowie.
Franciszek mieszka³ z ¿on¹ i dzieæmi spokojnie do momentu, kiedy w
1939 r. wybuch³a wojna, a nastêpnie Rosjanie przejêli w³adzê. Na miejsce
Franciszka wyznaczono nowego leœniczego, Ukraiñca, który od razu zaj¹³ ich
dom w lesie. Dotychczasowy gospodarz w krótkim czasie zmuszony by³ do wybudowania nowego, prowizorycznego domu (na Demni), w którym mog³a zamieszkaæ jego rodzina.
Pocz¹tek roku 1944 przyniós³ nowe nieszczêœcia. Noc¹ z 24 na 25 marca nast¹pi³ w Bia³ym atak banderowców z dwóch stron (byli przebrani w polskie mundury). M¹¿ najstarszej córki Franciszka (Anieli) razem z Franciszkiem Stroñskim zdecydowa³ siê wywieŸæ w kwietniu Anielê i jej najm³odszego
brata, Zygmunta, do Krasnego (ko³o Rzeszowa), gdzie mieszka³ jego znajomy z
kolei. Tam te¿ Zygmunt chodzi³ przez krótki czas do przedszkola prowadzonego
przez siostry zakonne. Ma³y Zygmunt chcia³ jednak wracaæ do Dunajowa, dlatego Franciszek zabra³ syna z powrotem, a nastêpnie powróci³ do Krasnego.
Nie móg³ bowiem pozostaæ w Dunajowie, gdy¿ jego siostra Antonina (jej mê¿em by³ Ukrainiec) ostrzeg³a go ju¿ wczeœniej o planach Ukraiñców, którzy
chcieli go zamordowaæ.
Zygmunt z matk¹ Michalin¹ i bratem Kazikiem mieszkali przez jesieñ
1944 roku na Demni do momentu, kiedy Ukraiñcy napadli na s¹siedni dom,
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okno niewykoñczonej czêœci domu granat znaleziony po Niemcach. To odstraszy³o banderowców, którzy w ucieczce pozostawili karabin. Kazimierz póŸniej
go zabra³. Po tych wydarzeniach Michalina razem z synem wyjecha³a do swojej
kuzynki w Wicyniu.
W drugiej po³owie stycznia 1945 r. Polacy zaczêli opuszczaæ Dunajów,
przewo¿¹c wozami swój dobytek na stacjê kolejow¹ w Z³oczowie. Równie¿ Michalina Stroñska z synami zdecydowa³a siê wyjechaæ z Wicynia do Z³oczowa.
Tam wszyscy zostali zakwaterowani w koszarach wojskowych, gdzie przebywali do po³owy kwietnia, kiedy zacz¹³ siê formowaæ transport do Polski.
Rodzinie przydzielono jeden wagon (jeden z osiemdziesiêciu).
Po wojnie do Polski przyjecha³a równie¿ ca³a rodzina Karola Stroñskiego (brata Franciszka), który doszed³ z wojskiem a¿ do Saksonii. Po powrocie z wojska pojecha³ do Dunajowa po matkê i ¿onê z dzieæmi, które tam
pozosta³y. Na zachód nie zdecydowa³y siê tylko te osoby z rodziny, które
zwi¹¿a³y siê ju¿ wczeœniej z osobami pochodzenia ukraiñskiego.
Niestety, do nowej Polski nie dotar³ Marcin Stroñski, którego w styczniu 1945 r. w okrutny sposób zamordowali Ukraiñcy. Marcin nie zdecydowa³
siê na wyjazd razem z innymi, poniewa¿ mia³ wybudowany nowy dom z du¿ym
sadem, i jak twierdzi³, nic nikomu nie zrobi³, tutaj siê urodzi³, wiêc tutaj pozostanie. W nied³ugim czasie stryj Marcin (lat ok. 60) zosta³ w bestialski sposób
zamordowany razem z synem Adolfem (lat 15) oraz ¿on¹ Mari¹ (lat ok. 60).
Z informacji, jakie zosta³y przekazane rodzinie znajduj¹cej siê w tym
czasie ju¿ poza Dunajowem wynika³o, ¿e morderstwo by³o bardzo okrutne, poniewa¿ ofiary zabito siekierami. Œwiadkowie, którzy weszli do domu zastali pomieszczenia pe³ne krwi i poæwiartowanych zw³ok. Takie relacje potwierdzi³
równie¿ wnuk s¹siadki Marcina, którego babcia po morderstwie posz³a do
domu stryja zaniepokojona g³oœnym ujadaniem psów. Wszystkie osoby, które
wiedzia³y wiêcej o morderstwie w domu Marcina Stroñskiego na Pomiarkach
potwierdza³y informacjê, ¿e morderstwa dokonali Ukraiñcy z najbli¿szego s¹siedztwa. Jedyn¹ osob¹ z rodziny Marcina by³ jego najstarszy syn Franciszek,
s³u¿¹cy w tym czasie w wojsku. Po wojnie osiad³ w Rozumowicach (ko³o Raciborza) i tam te¿ póŸniej zmar³.
Bestialskie morderstwo rodziny Marcina Stroñskiego nie by³o jednak
pierwsz¹ zbrodni¹ Ukraiñców na cz³onkach Stroñskich, poniewa¿ ju¿ w nocy z
24 na 25 marca 1944 r., kiedy Aniela Stroñska mieszka³a u rodziny mê¿a w Bia³ym, zosta³a zamordowana ca³a rodzina naszych krewnych, Drozdowskich,
a ich dom spalony. RzeŸnik zabijaj¹cy u Drozdowskich œwiniê na œwiêta (w dniu
morderstwa) przekaza³ póŸniej informacjê siostrze Franciszka Stroñskiego o
tym, ¿e po jego wyjœciu z domu Drozdowskich w kierunku stacji kolejowej,
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U Drozdowskich zosta³ zamordowany 34-letni W³adys³aw (pracuj¹cy
na lotnisku we Lwowie) z 24-letni¹ ¿on¹ Helen¹ (z domu Stroñska) oraz ich 5letni syn Bronis³aw i 7-letnia córka Wanda, a tak¿e mieszkaj¹ca z rodzin¹ matka
Heleny, 60-letnia Marcelina Stroñska. (Aleksander Stroñski)

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 42 osoby
29. Czerwiñski Piotr,
04.1945, lat 18, zagin¹³ w okolicy Dunajowa.
30. Czernuszko,
08.04.1944, lat bd.
31. Czernuszko,
08.04.1944, lat bd, ¿ona gospodarza.
32. Czernuszko,
08.04.1944, lat 18, córka gospodarza.
33. Nieznana,
08.04.1944, lat bd, zamê¿na córka Czernuszki.
34. Nieznane,
08.04.1944, lat bd, wnuk (wnuczka?) gospodarza.
35. Nieznane
8.04.1944, lat bd, ziêæ Czernuszki.
36. Leszczyñska,
08.04.1944, lat ok. 18, córka Leszczyñskiego W³ad.
37. Ognisty Kazimierz, 15,01.1945, lat 25, otruty przez ¿onê Ukrainkê.
38. Ognisty
21.04.1945, lat 0,5, s. Ognistego Kazimierza uduszony przez matkê Ukrainkê.
39. Podwiñski
8.10.1944, lat bd.
40. Semmer Ewa,
6.1944, lat 67, zag³odzona w piwnicy.
41. Zadro¿na
18.01.1945, lat ok. 40, torturowana, obciête piersi.
42. Zadro¿na
18.01.1945, lat 18, torturowana, obciête piersi.

5.2. Bia³e
a) okolicznoœci napadów i terroru:
03.04.1944. Na wieœ by³y 2 napady: 25 III i 31 III 44. Pierwszy napad
by³ o godz. 8-8.30 wieczorem. Zabito wtedy 22 osób, 18 osób jest rannych.
Bandyci wpadali do domów polskich z automatami, karabinami, granatami,
bagnetami i no¿ami, wszystkich polskich cz³onków rodziny mordowali, a potem dom podpalali. Najpierw zabijali Polaków lepszych i m¹drzejszych, zaœ
póŸniej wszystkich.
Drugi napad rozpocz¹³ siê o godz. 6.30 wieczorem. Bandytów by³o z
300. Mówili ze sob¹ po polsku. Byli ubrani ró¿nie, w mundury przedwojennej
policji polskiej, kolejarzy polskich, mieli p³aszcze wojskowe polskie, p³aszcze
sowieckie, ubrania milicji ukraiñskiej, niektórzy mieli odznaki SS. Miejscowi
Ukraiñcy wskazywali domy polskie. Bandyci podzielili siê na 13 grup i od razu
wpadli do wszystkich domów na sygna³ rakiety. Oko³o 20 osób wpad³o do domu zeznaj¹cego. On i jego s¹siad, który by³ wtedy u niego uciekli wœród kul.
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jedno oko wyd³ubane, Helena mia³a odciêt¹ jedn¹ nogê do kolana i rêkê do
³okcia. Potem cia³a oblano materia³em ³atwopalnym i podpalono. Cia³a spali³y
siê prawie doszczêtnie. Równoczeœnie w tym samym domu zamordowano ¿onê
i dwoje dzieci s¹siada, którzy przypadkowo tam siê znajdowali. ¯ona Antonina
Naradzaj lat 22 ma ranê z ty³u g³owy, zdaje siê od kuli, syn Naradzaj Józef lat 4
dosta³ kul¹ w plecy i syn Naradzaj Edward, niemowlê dwumiesiêczne dosta³o
kul¹ w pierœ. Dziecko znaleziono pod trupem matki. Tych nie palono. Zeznaj¹cy
nie umiej¹ powiedzieæ ile osób ³¹cznie zosta³o zamordowanych, bo w czasie
napadu uciekli z domu, potem wpadli tylko na chwilê do domu popatrzyæ co siê
sta³o i uciekli na stacjê do Bia³ego, a stamt¹d do Lwowa. Zeznaj¹cy dowiedzia³ siê od znajomych, ¿e bandyci œwiêtuj¹ teraz we wsi i morduj¹ Polaków w
bia³y dzieñ, o ile ktoœ nie zdo³a³ uciec. Cia³a pomordowanych zosta³y siê, nikt je
dotychczas nie pogrzeba³.
Wójt Babij Antoni dobrze odnosi siê do Polaków, mówi³ ¿e nic z³ego im
siê nie stanie. Na kontyngent do Niemiec jechali prawie sami Polacy. Podawa³a ich zbiorowa gmina w Dunajowie. [2, str. 421]
*****
27.03.1944. Napad mia³ miejsce w nocy oko³o l0-tej z 25 na 26 III 44.
Bandyci podpalali chaty polskie o ile te chaty polskie by³y razem. Je¿eli te chaty polskie by³y miedzy ukraiñskimi radzili sobie w inny sposób. W jednej zagrodzie ojciec by³ Ukraiñcem a matka Polka. Bandyci wpadli do chaty i zabili
syna, krajali go no¿em wszerz owinêli w ok³otek s³omy i wrzucili do ognia. Zabity nazywa³ siê Macur (vel Mazur) lat 12. Nastêpnie bandyci udali siê do zagrody Jaworka Franciszka. Dobijali siê do chaty nie chciano ich wpuœciæ. Wtedy przez okno wrzucili granat rêczny i chatê podpalono. Jaworek Franciszek
uratowa³ siê ucieczk¹. Jego ¿onê i córkê lat 16 raniono w obie nogi. Wtedy skry³y siê w rowie i tu przesiedzia³y do rana, a nastêpnie poci¹giem uda³y siê do
Lwowa. Druga córka zamê¿na z ziêciem, którzy mieszkali obok znikli. Nie
wiadomo co siê z nimi sta³o. Razem wymordowano lub spalono 50 zagród.
Zeznaj¹cy s³ysza³ o tym od swojej ¿ony, która chwilowo bawi³a w Bia³ej. [2, str.
409]
*****
27.03.1944. Poniewa¿ zagroda zeznaj¹cego znajduje siê na pocz¹tku
wsi, wiêc napad zacz¹³ siê od niego. Zeznaj¹cy uciek³, choæ strzelano do niego z
automatu. ¯onê i 15 letni¹ córkê rêcznym granatem raniono w lew¹ nogê. Ziêæ
schowa³ siê do piwnicy. Bandyci podpalili ich chatê. Od czadu ziêæ siê zaczadzi³, ale po odejœciu bandytów przywrócono go do ¿ycia. Tej samej nocy zabito
oko³o 40 osób: kobiet, mê¿czyzn i dzieci. Domy palono. Zeznaj¹cy by³ zajêty
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Ukraiñcy mówili : - „Jak nie zaprosi siê goœci to nic nie bêdzie”. Zdaje siê wiêc,
¿e to byli s¹siedzi. [2, str. 410]
*****
W akcji antypolskiej w Bia³ym ko³o Dunajowa czynny udzia³ bierze
miejscowa ludnoœæ. Najgorliwsi: Wowk, Hanczar, Kurarz Piotr, Narolski Semen, Rowiecki Piotr, Sa³abiej i inni. Wiadomoœæ od kolejarza. Filip Pudlak
mieszkaniec Bia³ego jest za¿artym morderc¹ Polaków. [3, str. 484]
*****
Ojciec mój, Jan Zadro¿ny, podczas pierwszego napadu nacjonalistów
ukraiñskich na wieœ Bia³e (24.03.1944 r.), poszed³ do domu Karola Terleckiego. Bandyci wdarli siê do kuchni i kazali ojcu po³o¿yæ siê na pod³odze, a jeden z
nich strzeli³ do niego z karabinu, z odleg³oœci ok. dwóch metrów. Inny banderowiec wszed³ do pokoju i strzeli³ do Karola Terleckiego, wstaj¹cego z ³ó¿ka.
Pocisk tylko drasn¹³ Karola, który w zamieszaniu wybieg³ na podwórko, a za
nim Ukraiñcy. Ojciec, choæ ranny, zabra³ ¿onê Terleckiego, Helenê, i przy
pomocy drabiny uciekli na strych. Gdy bandyci powrócili i nie zastali nikogo,
zrezygnowali z poszukiwañ i odeszli.
Karolowi nie uda³a siê ucieczka, bowiem zosta³ przez banderowców schwytany
i zastrzelony. Ojciec przez ca³¹ noc czo³ga³ siê
do swojego brata, Antoniego, staraj¹c siê nie
wpaœæ w rêce tych bandytów. Nazajutrz stryj
Antoni zawióz³ go furmank¹ do szpitala w
Przemyœlanach. Szczêœliwie, bo obaj mogli
zgin¹æ. Charakter rany wskazywa³ na u¿ycie
przez banderowca pocisku typu dum-dum, bo
kula wlecia³a przez p³uca i wyrwa³a czêœæ ³opatki. Po czêœciowym wyleczeniu ojciec wyjecha³ do Lwowa i do Bia³ego ju¿ nie powróci³.
Po przejœciu frontu, pod koniec lipca
1944 r., moja matka (Bazylia Zadro¿na, ur.
1909 r.) pojecha³a do Bia³ego, aby skosiæ
Bazylia Zadro¿na (1909- sierpem czêœæ pszenicy stoj¹cej na polu i przy1944) okrutnie zamordowana
wieŸæ trochê ziarna do Lwowa, bo mieliœmy
przez bojówkê ukraiñskich
du¿e k³opoty z ¿ywnoœci¹. Pole znajdowa³o
nacjonalistów. Fotografiê
siê miêdzy Poluchowem Ma³ym a Bia³em, na
przekaza³ p. Eugeniusz
Zadro¿ny.
terenie Poluchowa. Do pracuj¹cej na nim
matki podesz³o kilku bandytów ukraiñskich
i poder¿nêli jej szyjê sierpem. Na pewno niektórzy z nich byli z Bia³ego, bo tylko
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Gdy po wojnie byliœmy w Bia³em i od miejscowych chcieliœmy dowiedzieæ siê, gdzie zosta³a zakopana, bo pragnêliœmy ekshumowaæ jej resztki i pochowaæ na cmentarzu, wszystkich Ukraiñców jakby zamurowa³o. ¯aden z nich
nie chcia³ powiedzieæ ani s³ówka o morderstwach. Jakby ich nigdy nie by³o w
wiosce. (Eugeniusz Zadro¿ny)
*****
(...) Repatriant Wolf Karol ze wsi Bia³e, gm. Dunajów, pow. Przemyœlany, woj. Tarnopol, jest nam znany gdy¿:
Pierwszy œwiadek: mieszka³am we Lwowie, gdzie pracowa³am jako nauczycielka. Wakacje i œwiêta spêdza³am u Wolfa Karola. Mieszka³ do 1944 r., tj. do
czasu, kiedy uciek³ przed napadami band ukraiñskich,
Drugi œwiadek: mieszka³em w oddaleniu ok. 400 m od gospodarki Wolfa i czêsto u niego bywa³em. Mieszka³ do 1944 r. tj. do czasu, kiedy uciek³ przed napadami ukraiñskich band. Ja pozosta³em na miejscu do....
Stwierdzamy, ¿e Wolf Karol mia³ 5 ha ziemi ornej, m³yn wodno-motorowy o walcach dwóch, m³yn by³ dêbowy, kryty dachówk¹ o wymiarach 12x8 m,
dom mieszkalny murowany kryty blach¹ o wymiarach 12x8 m. Stajnia murowana kryta blach¹ o wymiarach 18x10 m. Stodo³a drewniana kryta s³om¹ o
wymiarach 12x8 m. Inwentarz ¿ywy 3 krowy, 1 ja³ówka, 1 koñ, 4 œwinie. Inwentarz martwy: 1 wóz, 1 bryczka, m³óckarnia, sieczkarnia, m³ynek, 2 p³ugi, brony.
[10,Antonina Maliczukowska i Zygmunt Jaworski]
*****
W nocy z 25 na 26.3. podpalono 3 wsie obok Przemyœlan: Bia³e i dwie
inne oraz wymordowano du¿o osób. Wieczorem 28.3. widaæ by³o z poci¹gu du¿¹ ³unê w okolicy £ahodowa. (...) [3, str. 755]
*****
W trzykrotnym napadzie na (...), w którym brali udzia³ miejscowi Ukraiñcy, z okolicznych wsi i zbieg³a do lasu policja, spalono i wymordowano oko³o
150 osób, w tym nauczycielkê Lubieñsk¹ (nieznana miejscowoœæ to Bia³e – dop.
J.W.). Dnia 21.4. o godz. 8 rano zabili Ukraiñcy w D¹browie 2 Polaków. [3, str.
765]
*****
Ojciec mój, Józef Nowosielski, by³ pracownikiem kolei, a przed wojn¹
pe³ni³ w Bia³ym funkcjê komendanta miejscowego ko³a Zwi¹zku Strzeleckiego.
Gdy na wiosnê 1944 r. bandy ukraiñskie zaczê³y paliæ polskie zagrody a Polaków mordowaæ, ojciec przygotowa³ schron, który mieœci³ siê w piwnicy, gdzie
przechowywane by³y ziemniaki. Wiele nocy spêdziliœmy w tym ukryciu, pozostawiaj¹c dom na pastwê losu.
W nocy z 24 na 25 marca 1944 r. banderowcy spl¹drowali nasz dom, po
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wróci³ z pracy i otworzy³ wejœcie do schronu. Widok zobaczyliœmy straszny.
Rodzice próbowali coœ uratowaæ z pogorzeliska.
Po kilku dniach znajomy Ukrainiec powiadomi³ ojca o planowanym
przez UPA zabójstwie naszej rodziny. Rodzice natychmiast zabrali parê rzeczy
i znajomy Ukrainiec zawióz³ nas furmank¹ do Dunajowa. Za tê przys³ugê banderowcy zastrzelili mu konie, co œwiadczy³o, ¿e rzeczywiœcie chcieli nas zamordowaæ. Po paru dniach wyjechaliœmy poci¹giem do Lwowa. (Bronis³aw Nowosielski)

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 175 osób
159. Czajkowska Anna,
31.03.1944, lat 29.
160. Czajkowska Janina,
31.03.1944, lat 13, c. Anny.
161. Czajkowska Maria,
31.03.1944, lat 8, c. Anny.
162. Czajkowska Helena,
31.03.1944, lat 2, c. Anny.
163. Jaworek
25.03.1944, lat bd, ¿ona Franciszka.
164. Jaworek
25.03.1944, lat 16, córka Franciszka.
165. Jaworek
25.03.1944, lat bd, córka Franciszka.
165. Mazur (Macur?),
27.03.1944, lat 12, pokrojony no¿em;
ranny wrzucony do ognia.
166. Naradzaj Antonina,
31.03.1944, lat 22.
167. Naradzaj Józef,
31.03.1944, lat 4, s. Antoniny.
168. Naradzaj Edward,
31.03.1944, lat 0,5, s. Antoniny.
169. Ossowski Antoni
25.03.1944, lat bd, listonosz.
170. Partyka
25.03.1944, lat bd, ¿ona Partyki
171. Partyka
25.03.1944, lat bd.
172. Zadro¿na Basylia
25.07.1944, lat 40, zamordowana sierpem.
173. Zadro¿ny Jan,
31.03.1944, lat ok. 40, postrzelony pociskiem typu dum-dum, prze¿y³.
174. Zezubka
25.03.1944, lat bd.
175. Zezubka
25.03.1944, córka Zezubki.

5.3. Ciemierzyñce
a) okolicznoœci napadów i terroru:
Urodzi³am siê w Ciemierzyñcach, pow. Przemyœlany, i dobrze pamiêtam napad ukraiñskich nacjonalistów na nasz dom. Dom mieliœmy murowany
i doœæ obszerny.
By³o to 13 grudnia 1943. Oko³o godz. 9.00 liczna grupa uzbrojonych
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wesz³o do mieszkania. Ojca (Franciszek Bia³omazur), braci moich (Bronis³aw
i Stanis³aw) oraz m³ynarza Boles³awa Sienkiewicza, który znajdowa³ siê tego
dnia u nas w domu, sprowadzili do jednego pomieszczenia.

Koœció³ w
Ciemierzyñcach,
remontowany
pod
kierunkiem
proboszcza
Przemyœlan
ks. Piotra
Smolki.
Fotografiê
przekaza³
p. Adam
Groblewski.

¯ona m³ynarza, nauczycielka w miejscowej szkole na Gorzelni, mieszka³a u nas, dlatego Sienkiewicz by³ u nas czêstym goœciem. Owego dnia jednak,
pani Janina Sienkiewicz (z domu Glate) by³a nieobecna, gdy¿ pojecha³a do
rodziców mieszkaj¹cych we Lwowie.
Mê¿czyŸni zostali okrutnie pobici, m.in. magielnic¹ i wa³kiem. Nastêpnie banderowcy powyci¹gali no¿e (u¿ywane do zarzynania œwiñ) i zagrozili
wszystkim, ¿e powycinaj¹ im jêzyki, a nastêpnie zabij¹. Jeden z banderowców,
po porozumieniu z reszt¹ bandy, strzeli³ z pistoletu w kierunku m³ynarza. Kula
przesz³a przez bok szyi, tu¿ pod uchem, a m³ynarz w tym samym momencie
przewróci³ siê. PóŸniej okaza³o siê, ¿e rana nie by³a œmiertelna. On tylko zemdla³.
W tym samym czasie ca³¹ moj¹ rodzinê (8 osób: ojca Franciszka, matkê Katarzynê, siostrê Kasiê, mnie, brata Bronka i jego ¿onê Helenê, brata Stanis³awa, oraz moj¹ bratanicê Janinê) zapêdzono do sutereny a nastêpnie zamkniêto w piwnicy. Podczas gdy siedzieliœmy uwiêzieni, banderowcy ogo³ocili
wszystkie pomieszczenia, zabieraj¹c m.in. buty, ubrania, dywany, dwie Ÿrebne
klacze, sanie, i opuœcili nasz dom. Wyje¿d¿aj¹c zastrzelili jeszcze nasze dwa psy.
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Ta sama banda, po dokonaniu rabunku w naszym domu, uda³a siê do
s¹siadów Wierzbickich, gdzie porwa³a dwudziestokilkuletniego Bronis³awa,
syna Wierzbickich, który ju¿ nigdy do domu nie wróci³. Po jakimœ czasie dowiedzieliœmy siê, i¿ zosta³ pociêty pi³ami.
Po Bo¿ym Narodzeniu, opuœciliœmy dom i udaliœmy siê do Lwowa. Do
Ciemierzyniec ju¿ nigdy nie wróciliœmy w obawie przed kolejnymi atakami, do
których, jak siê dowiedzieliœmy, dochodzi³o coraz czêœciej. Dom nasz nie zosta³ spalony i dzisiaj w nim jest szko³a podstawowa. (Wspomnienia Czes³awy
Sobów spisa³a Hanna Rawecka)
*****
22.03.1944. W jesieni 43 r. Ukraiñcy pobili ojca Raka Feliksa, ¿e ten w
dni osiem umar³. Matka zosta³a i 6 dzieci, z których czworo jest w Ciemierzyñcach i chc¹ uciekaæ do Rzeszowa, brat o¿eniony w pow. przemyskim, a jeden wywieziony na roboty do Niemiec. W roku 1939 Ukraiñcy podali jako parcelantów Polaków i bolszewicy wywieŸli oko³o 20 rodzin oprócz tych, którzy
zdo³ali uciec a miêdzy nimi rodzina Raków, którzy przechowywali siê u oo.
Karmelitów. W czasie rozbrajania Armii Polskiej du¿e bandy ukraiñskie przed
wkroczeniem bolszewików mordowa³y Polaków. Rak uciekaj¹c przed bandytami do lasu zosta³ postrzelony w nogê i odt¹d zosta³ inwalid¹, gdy¿ ranê a¿ do
ucieczki do Lwowa musia³ leczyæ sam, w warunkach z³ych, gdy¿ i do domu na
razie wróciæ nie móg³.
W Ciemierzyñcach przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia zaczêty siê
napady. Zgin¹³ wtedy Wierzbicki Bronis³aw lat 22, zastrzelony gdy szed³ do...
Franciszka, którego w tym dniu obrabowano i zbito. Wtedy te¿ postrzelili Sienkiewicza Boles³awa, który odstawiony zosta³ do szpitala we Lwowie.
W styczniu by³ napad na m³yn, gdzie zginêli dwaj: Stachowski Stanis³aw czeladnik lat 23, Winiarski W³adys³aw lat 45, by³ tam wtedy szwagier
Góral Jerzy.
Muzyka z Gorzelni, który ze strachu nie móg³ odpowiedzieæ bandytom
jakiej jest narodowoœci, i dlatego unikn¹³ œmierci. Bandyci po zastrzeleniu tych
dwóch ludzi mœcili siê okrutnie nad zw³okami wymyœlaj¹c Polakom, ¿e w Londynie buduj¹ Polskê. Cia³a zastrzelonych zabrali i pojechali dalej do wsi, gdzie
mordowali Czaka Piotra lat 49 i Rusickiego Stanis³awa, ukrytych u szwagra
ukraiñskiego Petryka Paw³a, którego przestrzelono, gdy¿ broni³ swych krewnych. Cia³a zabrali i pojechali dalej. Zamordowali braci Sybków, Franciszka
lat 40 i Józefa lat 35 i Plecnora W³adys³awa, zastrzelonych na podwórzu u Bojczyszyna Hilarego, który nie chcia³ przyznaæ siê w jakich okolicznoœciach zostali zamordowani. Bandyci i te cia³a zabrali ze sob¹. Ksi¹dz pochowa³ tylko
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ludnoœæ przenios³a siê do Wicynia, który jest ju¿ zorganizowany i gromadzi z
pow. z³oczowskiego ludnoœæ polsk¹... [2, str. 386]
*****
13.02.1944. Ciemierzyñce pow. Przemyœlany. Banda ukraiñska z³o¿ona z ok. 20 ludzi napad³a na kilka domów polskich, gdzie zamordowa³a 7
osób, a miêdzy innymi Winiarskiego W³adys³awa, Winiarskiego Józefa, Sienkiewicza. [3, str. 406]
*****
(25.04.1944, Wicyñ - dop. J.W.) (...) Po chwili zza wzgórza wynurzy³y
siê czo³gi. Ojciec zd¹¿y³ uciec i schowa³ siê w schronie. Po chwili na naszym
podwórku pojawili siê Niemcy z karabinami gotowymi do strza³u. Rozbiegli siê
po ca³ym domu, krzycz¹c – Partyzant! Wszêdzie szukali, pewnie ojca, bo nasz
dom sta³ z dala od innych zabudowañ i Niemcy doskonale wiedzieli, ¿e ojciec
nie móg³ dalej uciec, wiêc musi gdzieœ tu byæ. Mama z uporem powtarza³a, ¿e
nie ma tu nikogo. Mo¿e dlatego, ¿e trzyma³a malutkiego braciszka na rêkach,
nie oberwa³a kolb¹. Po jakimœ czasie przeszukiwania ca³ego gospodarstwa
znaleŸli jednak wejœcie do schronu, wyci¹gnêli stamt¹d ojca. Wraz z ojcem w
schronie ukrywa³ siê Ukrainiec, uchodŸca z Ciemierzyniec. Nazywa³ siê
Wa³ach. Na podwórku pojawili siê te¿ uzbrojeni Ukraiñcy i oni w³aœnie poznali
tego Wa³acha, który podobno mœci³ siê na nacjonalistach ukraiñskich za
wymordowanie jego rodziny. Niemcy wyprowadzili ojca i Wa³acha do sadu
i kazali im uciekaæ. Ojciec ani drgn¹³ z miejsca, a Wa³ach zacz¹³ biec. Wtedy na
ojca posypa³a siê seria z karabinu. Od razu upad³, natomiast Wa³ach bieg³ dalej i zd¹¿y³ ju¿ nieznacznie siê oddaliæ od przeœladowców, ale i jego dosiêg³y
kule. Zosta³ raniony. Dopadli go Ukraiñcy i wykoñczyli bagnetami. Po tej
egzekucji kazali nam ustawiæ siê przy stodole i jeden z nich zacz¹³ polewaæ
œciany stodo³y benzyn¹, wykrzykuj¹c coœ o partyzantach. (...) [15]
*****
12.02.1945. Ze Z³oczowa donosz¹, ¿e walka z Ukraiñcami trwa. Dnia
12/II garnizon z³oczowski zaalarmowany zosta³, ¿e banda ukraiñska w sile
ponad 500 ludzi zd¹¿a na Z³oczów od po³udnia. Miêdzy t¹ band¹ a wojskiem
sowieckim i istrebitelam [cz³onkami Istrebitielnego Batalionu - dop. J.W.] i dosz³o do starcia w okolicy Ciemierzyniec pow. Przemyœlany. Sowieci mieli 10
zabitych i 6 rannych, a banderowcy oko³o 30 zabitych. Banda wycofa³a siê w
lasy brze¿añskie. [2, str. 332]
*****
Na internetowej stronie (forum.pravda.com.ua) znajduje siê fragment
historii wsi Ciemierzyñce z koñcowych lat wojny. Ukraiñski autor nazywa j¹ „Kniga na temu Istoria se³a Czemeryñci”. Tekst zosta³ podany chyba w 2011 r.
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Przy niektórych ofiarach napadów podano narodowoœæ polsk¹. S¹ to: Czak Jan
i Stachowski Stanis³aw – zamordowani 15.01.1944, Katarzyna Sypko, Micha³ Sypko, Rozalia Sypko, Stanis³aw Sypko, Franciszek Sypko i Jan Sypko zamordowani podczas napadu upowców na dwa przysió³ki: Go³y Koniec i Wo³owe 3 grudnia 1944.
Poniewa¿ przy kilku nazwiskach by³y niepe³ne dane, przy pomocy
by³ej mieszkanki wioski ustalono jeszcze nastêpuj¹ce nazwiska ofiar: Jan
Winiarski, Stanis³aw Rosiñski, W³adys³aw Winiarski - zamordowani
15.01.1944, Wasyl Borszowski i £ukasz Cymba³a (ochotnicy Istrebitielnego
Batalionu) – 3.12.1944. Do ofiar mo¿na chyba zaliczyæ tak¿e Stanis³awa
Iwanczyszyna pe³ni¹cego jak¹œ funkcjê finansow¹ w radzie wiejskiej.
Ponadto „powstañcy” upowscy zamordowali kilku Ukraiñców, a jako
pierwszego Wasyla Szeremetê, lat 40, przewodnicz¹cego rady wiejskiej w
Ciemierzyñcach, którego powiesili ko³o cerkwi a póŸniej tak ukryli zw³oki, ¿e
„¿ona i rodzina nie mog³y znaleŸæ”. W wykazie znajduje siê jeszcze kilkanaœcie
nazwisk, ale brak jest nazwy zbrodniczej rêki. Tylko funkcja pe³niona przez
niektórych Ukraiñców wskazuje na morderstwo w wykonaniu bandy UPA. S¹
nimi: Petro Szeremeta, lat 25 – sekretarz komsomolskiej organizacji, Stepan
Rosa lat 45 – ochotnik IB, Jaros³aw Martiniak, lat 20 i Wasyl Rosa, lat 16 –
komsomolcy oraz Iwan Miczka, lat 46 – mleczarz.
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 83 osoby, w tym 9 nieznanych
54. Borszowski Wasyl,
3.12.1944, lat 23.
55. Cymba³a £ukasz,
3.12.1944, lat bd.
56. G. Józefa,
3.12.1944, lat bd.
57. Iwanczyszyn Stanis³aw,
3.12.1944, lat ok. 40.
58. Martiniak Jaros³aw,
1945, lat 19, Ukrainiec.
59. Miczka Iwan,
1945, lat 46, Ukrainiec.
60. Petryk Paw³o,
15.01.1944, lat bd, Ukrainiec.
61. Rak Feliks,
11.1943, lat bd, œmiertelnie pobity.
62. Rosa Stepan,
1945, lat 45, Ukrainiec.
63. Rosa Wasyl,
1945, lat 16, Ukrainiec.
64. Sienkiewicz Boles³aw,
13.12.1943, lat bd, zbity, z przestrzelon¹ szyj¹, prze¿y³.
65. Sybko Franciszek,
15.01.1944, lat 40.
66. Sypko Jan,
2.12.1944, lat 32.
67. Sybko Józef,
15.01.1944, lat 35.
68. Sypko Katarzyna,
3.12.1944, lat bd.
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3.12.1944, lat bd.
70. Sypko Stanis³aw,
3.12.1944, lat bd.
71. Sypko Rozalia,
3.12.1944, lat bd.
72. Szeremeta Petro,
1945, lat 24, Ukrainiec.
73. Szeremeta Wasyl,
1945, lat 39, Ukrainiec.
74. Wa³ach,
25.04.1944, lat bd, Ukrainiec.
75-83. Nieznani z nazwiska Polacy.

5.4. Nowosió³ka
a) brak informacji o napadach i ich skutkach.
5.5. Pleników
a) okolicznoœci napadów i terroru:
Moi Rodzice ¿yli w Plenikowie, gdzie mieli rodzinê i przyjació³, równie¿ wœród Ukraiñców, a czêœæ rodziny mieszka³a w Przemyœlanach. Mieliœmy
w³asny dom, pole i ogród. Starszy brat Józef chodzi³ do szko³y.
Tragiczny dla nas czas zacz¹³ siê na wiosnê 1944 r. i wydarzenia znam z
opowiadañ osób starszych i z w³asnych prze¿yæ. G³êboko w pamiêci utkwi³y mi
te dni, podczas których wielokrotnie uciekaliœmy z domu, nocowaliœmy w
ziemiankach albo w lesie. Towarzyszy³y temu obawy ojca o rodzinê i p³acz
matki. Po ostrze¿eniu przez zaprzyjaŸnionych Ukraiñców rodzina pozostawi³a
ca³y dobytek i uciek³a do Przemyœlan. Tam zostaliœmy z³apani przez Niemców
i wywiezieni na roboty do „bauera”, mieszkaj¹cego w podsudeckiej wsi. Po
wyzwoleniu nie by³o gdzie wracaæ.
Osoby bliskie mojej rodzinie, zamordowane przez nacjonalistów ukraiñskich, to mój wujek, m¹¿ siostry mojej matki, Micha³ Szozda . Zosta³ potwornie okaleczony: bandyci obciêli mu nogi, rêce i genitalia, po czym skrêpowali go drutem kolczastym i wrzucili do rzeki. W tym napadzie zgin¹³
równie¿ Micha³ Matkowski, z rodziny mojej matki. W tym czasie zginê³o wiêcej
Polaków, ale nie znam nazwisk. Mordowali ich nad rzeczk¹, obok lasu o nazwie
„Sywula”, a cia³a wrzucali do niej. Woda by³a czerwona od krwi.
Po zakoñczeniu wojny brat mojego teœcia stara³ siê o wyjazd do Polski.
Sprzeda³ swoj¹ gospodarkê i wyszed³ z wioski do Przemyœlan, ale do miasta nie
dotar³. Zagin¹³ bez œladu w lesie ko³o Plenikowa. (Kazimierz Troper)
*****
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22 lat. Chyba nale¿eli do banderowskiego oddzia³u, bo przebywali w lesie,
choæ w lesie i ró¿nych kryjówkach póŸniej chowali siê Ukraiñcy przed powo³aniem do wojska. Zim¹ 1944/1945, gdy dowiedzieli siê o amnestii dla banderowców, opuœcili oddzia³ i wyszli z lasu. Zgodnie z warunkami amnestii, nie
zostali aresztowani przez milicjê. Pierwszy zosta³ zatrudniony jako nauczyciel
w miejscowej szkole, bo przed wojn¹ skoñczy³ chyba cztery klasy i umia³ pisaæ, zaœ drugi sta³ siê pracownikiem rady wiejskiej i zbiera³ podatki od rolników.
Po pewnym czasie obaj otrzymali rozkaz powrotu do lasu i zg³oszenia
siê do dowódcy ukraiñskiej bandy nacjonalistycznej. Ale im zdawa³o siê, ¿e s¹
bezpieczni i zlekcewa¿yli go. Po kilku dniach, noc¹, przysz³y do ich domów
bojówki likwidacyjne UPA, wyprowadzi³y obu pod krzy¿ stoj¹cy we wsi, gdzie
zostali zastrzeleni. Matka jednego z nich zosta³a dotkliwie pobita za obronê
syna.
Jesieni¹ 1944 r. w schronie znajduj¹cym siê w stodole stryja ukrywali
siê m³odzi Ukraiñcy, którzy nie chcieli iœæ do ruskiego wojska. Pewnego dnia
przyszli rosyjscy milicjanci i szukali ich po ca³ym zabudowaniu, ale kryjówki
nie odnaleŸli. Nastêpnego dnia stryj namówi³ ich do opuszczenia schronu,
a pomieszczenie wyczyœci³ i umieœci³ w nim jakieœ warzywa. Widocznie ktoœ
musia³ milicjantów powiadomiæ dok³adnie o po³o¿eniu kryjówki, bo przyszli
ponownie i zaczêli prêtami badaæ stodo³ê. Tym razem j¹ znaleŸli. Aby nie
zosta³a wykorzystana do ukrywania ludzi, milicjanci zniszczyli j¹ przy pomocy
materia³u wybuchowego. (W³adys³aw Górski)
*****
W Plenikowie ludzie siê znali od dawna i nie wyrz¹dzali sobie krzywd.
Na wiosnê 1944 roku wielu Ukraiñców udostêpnia³o Polakom na noc swoje
pokoje i kryjówki. Polacy chowali siê do schronów razem z m³odymi Ukraiñcami, którzy nie chcieli iœæ do banderowskiej partyzantki, a póŸniej Ukraiñcy
ukrywali siê w polskich schronach, aby unikn¹æ powo³ania do wojska.
Dobrze znam okolicznoœci œmierci brata mojego mê¿a Micha³a Szozdy - mê¿czyznê maj¹cego wówczas oko³o 60 lat. O¿eniony by³ z Ukraink¹ pochodz¹c¹ z rodziny, w której rozmawiano po polsku, i mia³ z ni¹ dwoje dzieci.
Gdy zaczê³y siê morderstwa, mój m¹¿ Józef napisa³ mu z Niemiec w liœcie (gdzie
by³ na przymusowych robotach), aby wszystko pozostawi³ i wyjecha³ z Plenikowa.
Po przyjœciu Ruskich Ukraiñcy radzili mu pozostanie we wsi, gdzie
mia³ ziemiê i gospodarstwo, i gdzie bêdzie gospodarzem. Pos³ucha³ ich i nie
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Jesieni¹ 1944 r., móg³ byæ paŸdziernik, Micha³ poszed³ do Z³oczowa
kupiæ konia. Do domu ju¿ ¿ywy nie doszed³. Podczas powrotu, w lesie na skraju
Plenikowa, zosta³ napadniêty przez zgrajê banderowców i potwornie zmasakrowany. To nie by³ zwyk³y rabunek. Bandyci wyd³ubali mu oczy, uciêli jêzyk,
uszy, palce oraz genitalia. Tak biedny skona³ w mêczarniach. Dopiero nastêpnego dnia ktoœ zawiadomi³ jego ¿onê o znalezieniu cia³a mê¿a.
Nasza rodzina wyjecha³a z wioski na wiosnê 1945 r., a ¿ona Micha³a z
dzieæmi pozosta³a w Plenikowie.
Z Plenikowa zamordowano równie¿ Jana Kadysa i pobito jego ¿onê do
tego stopnia, ¿e a¿ straci³a przytomnoœæ. (Józefa Szozda)

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 9 osób
2. Matkowski Micha³,
04.1944 lat bd.
3. Matkowski W³adys³aw,
12.1944, lat 22, Ukrainiec.
4. Szozda Micha³,
04.1944 r., lat bd, por¹bany siekier¹.
5. N.N. Stepan
12.1944, lat ok.. 20, Ukrainiec.
6-9. Nieznany
04.1944, lat bd.

5.6. Poluchów Ma³y
a) okolicznoœci napadów i terroru:
Wieœ prze¿y³a dwa napady. Pierwszy 27 marca br. drugi 2 kwietnia b.r.
Skutki pierwszego napadu nieznane, w drugim zaœ pad³o 11 osób. [3, str. 495]
*****
Oko³o 20 marca 1944 r. ukraiñska banda uprowadzi³a i zamordowa³a
Polkê Machner (Honoratê - dop. J.W.) z Poluchowa Ma³ego w pow. Przemyœlany. Pozosta³a córeczka 8-letnia. Zamordowana d³u¿szy czas przebywa³a w
Winnikach pod Lwowem obawiaj¹c siê napadu ukraiñskiego. Nied³ugo przed
uprowadzeniem so³tys tamtejszy, Ukrainiec, uspokoi³ j¹, ¿e jej ju¿ nic nie grozi.
Uspokojona w ten sposób wróci³a na swoje gospodarstwo i wkrótce zosta³a
zamordowana. [3, str. 458]
*****
Moi dziadkowie, Maria i W³adys³aw K³osowie, jak wiêkszoœæ rodziny,
mieszkali w Poluchowie Ma³ym, wiosce le¿¹cej w powiecie Przemyœlany. Nie
nale¿eli do bogaczy, uprawiali ziemiê na polu o kilku morgach. Dziadek urodzi³
siê w tej wiosce w r. 1909. O jego losie opowiedzia³a mi moja babcia Maria,
z domu Jasiñska. W lutym lub marcu 1944 (dok³adnej daty nikt z rodziny nie
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gdzie zostali zabici. Niestety, nikt tego morderstwa nie widzia³, ale ¿aden z
uprowadzonych nie wróci³ do domu.

Fragment
cmentarza
z polskimi
nagrobkami
w Poluchowie
Ma³ym.
Fotografiê
udostêpni³
p. Roman
Machner.

Moja babcia i kilka innych rodzin zebra³o pospiesznie ruchomy dobytek i w ci¹gu kilku godzin uciek³o w stronê Wo³kowa, i dalej do Przemyœlan. W
ci¹gu kolejnych kilkunastu dni wiêkszoœæ z mojej rodziny uciek³a na zachód. W
wiosce pozosta³y nieliczne osoby narodowoœci polskiej w rodzinach mieszanych, polsko-ukraiñskich ma³¿eñstw. Czêœæ domostw zamieszka³ych przez Polaków zosta³a spalona, a to co zosta³o, zasiedlili Ukraiñcy. (W³adys³aw K³os)

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 8 osób
4. Machner Krystyna
03.1944, lat 8, zaginê³a.
5. K³os W³adys³aw,
03.1944, lat 35, porwany, zagin¹³
6-8. Nieznani,
03.1944, porwani, zaginêli.

5.7. Wiœniowczyk
a) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 8 osób.
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6.1. Janczyn
a) okolicznoœci napadów i terroru: brak danych
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 10 osób
2. Koryœ Katarzyna,
03.1943, lat 60.
3. Piekarski Stanis³aw, 03.1943, lat 16.
4. Piekarski Józef,
03.1943, lat 8.
5. Piekarski Zygmunt, 03.1943, lat 3.
6-10. N.N.
02.1943.
c) Ÿród³o: S. Koryœ [4]

6.2. Baczów
a) brak danych o napadach i ich skutkach.

6.3. Bi³ka
a) brak danych o napadach i ich skutkach.

6.4. B³otnia
a) okolicznoœci napadów i terroru:
W pierwszej po³owie lutego 44 [1944 r. - dop. J.W.] by³ na wieœ napad
rabunkowy. Bandytów by³o z 30. Sk³adali siê z Ukraiñców z tej samej wsi i ze
s¹siednich. Zrabowali 6 gospodarstw. Ludziom nic nie zrobili. Przy tym zabrali
zeznaj¹cemu ze szuflady wszystkie papiery w których by³y: fotografia ks.
proboszcza Grylaka Antoniego, listy od niego, potwierdzenie, ¿e zeznaj¹cy
oddawa³ prowianty do „Polko” w Przemyœlanach. („Polko” - Polski Komitet
Opiekuñczy - dop. J.W.)
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skry³ siê w jamie, któr¹ sobie wykopa³ w mieszkaniu. Bandytów by³o przesz³o
500. Dom zeznaj¹cego otoczy³o z 50. Ojcu zeznaj¹cego zwi¹zano rêce z przodu
i w bieliŸnie z ³ó¿ka œci¹gniêto, g³owê sznurem œci¹gniêto i wywleczono z chaty. Nastêpnego dnia rodzina znalaz³a œlady stóp i krwi. Cia³a nie znaleziono.
Œnieg utrudni³ szukanie. Matkê zeznaj¹cego i ¿onê uderzono kolb¹ po g³owie
i piersi, ale ich nie zabito. Stan ich zdrowia by³ bardzo powa¿ny. Nazwiska:
ojciec Augustyniak Micha³ lat 70, matka Augustyniak Anna lat 66, ¿ona
Augustyniak Eudoksja lat 32. ¯ona by³a Ukraink¹. Zeznaj¹cy po tygodniu
chowania siê uciek³ do Lwowa. Tej samej nocy zamordowano we wsi ³¹cznie 17
osób samych Polaków. Znik³ równie¿ bez wieœci Ukrainiec, który za czasów
bolszewickich piastowa³ jakiœ urz¹d. [2, str. 413-414]
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 20 osób
5.AugustyniakAnna
26.03.1944, lat 66, ranna, prze¿y³a napad.
6.Augustyniak Eudoksja,
26.03.1944, lat 66, ranna, prze¿y³a napad.
7.Augustyniak Micha³,
26.03.1944, lat 70, porwany zagin¹³.
8-19. Nieznani,
26.03.1944.
20. Nieznany,
26.03.1944, lat bd, Ukrainiec.

6.5. Dusanów
a) okolicznoœci napadów i terroru:
W dniu 10 X 1943 zamordowano w Dusanowie 3 Polaków. [www.
ludobójstwo.blogspot.com]
*****
W nocy z 21 na 22 marca 1944 r. banderowcy napadli na kilka polskich
domów i zamordowali 5 osób, zaœ w maju zastrzelili czterech Polaków. [2, str.
400]
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 15 osób.
1-3. Nieznani,
1.09.1943.
4-6. Nieznani,
10.10.1943.
7-11. Nieznani,
22.03.1944.
12-15. Nieznani,
05.1944.
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a) brak danych o napadach i ich skutkach.

6.7. Podusilna
a) okolicznoœci napadów i terroru:
28 marca 44 oko³o godz. 6 wieczorem bandyci wymordowali we wsi
s¹siedniej Podusilnej rodziny mieszane. Iloœæ ofiar nieznana. [2, str. 413-414]
*****
(...) W lesie Narajów-wieœ krêci³a siê uzbrojona ukraiñska banda,
a spostrzeg³szy 5 polskich m³odzieñców uciekaj¹cych w las otworzy³a na nich
ogieñ z karabinów, zabijaj¹c jednego z nich, uchodŸcê ze Lwowa, nazwiskiem
Wac³aw Ostrowski. W Podusilnej zastrzelono w owym dniu (ok. 18 wrzeœnia
1939 r. - dop. J.W.) so³tysa Jana Ma³og³owskiego. Tak min¹³ dzieñ ten pierwszy rewolucji ukraiñskiej. [6, str. 246]
*****
Rok 1941
(...) Warto zaznaczyæ, ¿e wzd³u¿ drogi w poszczególnych wsiach wychodzi³a ludnoœæ ukraiñska procesjonalnie z proboszczami ubranymi w szaty
liturgiczne (np. B³otnia, Janczyn) i owacyjnie wita³a przechodz¹ce wojska niemieckie. (...)
Rok 1944
(...) Coraz czêœciej dochodzi³y echa o mordach, grabie¿ach, po¿arach
obejœæ polskich pope³nionych w ró¿nych powiatach wschodnich. (...)
Dnia 7/2 1944 wymordowali banderowcy 7 osób w Podusilnej. Proboszcz pochowa³ ich we wspólnej mogile.
(...) Pozosta³o tam wiele jeszcze dusz polskich i serc polskich w ma³¿eñstwach mieszanych. Zapewne te¿ z biegiem lat przepadn¹ dla polskoœci
i wiary.
Zestawienie ofiar polskich: Podusilna – liczba ofiar w napadzie banderowców w dniu 4 kwietnia 1944 r. – 42 osoby. (...) Fragment kroniki parafii
Narajów za lata 1939-1941, 1944-1945 opracowanej przez ks. Antoniego Lisaka. [5, str. 244-252]
*****
O zaginiêciu rodziny Romanowskich z Podusilnej pisa³a w internecie
p. Agata Romanowska, która jako nieletnia zosta³a wyznaczona na roboty
przymusowe do Rzeszy. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych nie natrafi³a na ich
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siostra Maria ur. w 1930, druga siostra ur. w 1936 i brat ur. w 1942. Poniewa¿
nie zostali wywiezieni na Syberiê, gdy¿ ¿aden cz³onek rodziny nie powróci³,
nale¿y domniemaæ o ich zamordowaniu.
Z wiadomoœci dostarczonej przez informatora wiadomo, ¿e 28 marca
1944 banderowcy zamordowali nieznan¹ liczbê osób z ma³¿eñstw mieszanych,
a czyn ludobójstwa powtórzyli 7 kwietnia tego roku, przy czym liczba ofiar
wynios³a 42. W drugim przypadku mordowano ca³e rodziny, st¹d mo¿na
przyj¹æ datê zabójstwa rodziny Romanowskich jako 7.04.1944 r.
*****
Czytaj¹c publikacjê „Barbarzyñstwa OUN-UPA” w internecie, przypuszczam, ¿e jedn¹ z bezimiennych ofiar napadu ukraiñskich nacjonalistów we
wsi Podusilna by³ mój Dziadek - Stefan Kamiñski. Zosta³ zastrzelony w dniu 9
lutego 1944 r. (Aleksandra Kamiñska)
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 54 osób, w tym 46 nieznanych
1. Ma³og³owski Jan,
18.09.1939, lat bd.
2. Ostrowski Wac³aw,
18.09.1939, lat bd, lwowianin.
3. Romanowski Dymitr,
7.04.1944, lat 45.
4. Romanowska Kazimiera,
7.04.1944, lat 48.
5. Romanowska Maria,
7.04.1944, lat 14.
6. Romanowska
7.04.1944, lat 8.
7. Romanowski
7.04.1944, lat 2.
8. Kamiñski Stefan
9.02.1944, lat bd.
9-14. Nieznany
07.02.1944.
15-18. Nieznany
28.03.1944.
19-54. Nieznany
7.04.1944.

6.8. Podusów
a) brak danych o napadach i ich skutkach.

- 85 7. Okolicznoœci napadów i terroru OUN-UPA w gminie Kurowice
7.1. Kurowice
a) okolicznoœci napadów i terroru:
W³adys³aw Kocio³ek, lat ok. 20, przyjecha³ z czterema innymi Polakami z zachodu (gdzie siê wyprowadzi³ z rodzin¹) zabraæ pozostawion¹ broñ. W
nocy, kiedy wszyscy byli w stodole, napadli na nich Ukraiñcy. W rezultacie
jednogodzinnej walki (u boku Niemców, znajduj¹cych siê na stacji) odpêdzono
napastników. Rannego Kocio³ka odwieziono nazajutrz do Lwowa. Zmar³ jednak w drodze w Winnikach. Pozostali zbiegli z broni¹ do lasu hanaczowskiego.
[3, str. 739]
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 3 osoby.

7.2. Alfredówka
a) brak danych o napadach i ich skutkach.

7.3. Peczenia
a) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - jedna osoba.

7.4. So³owa
a) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - jedna osoba.
7.5. Turkocin
a) okolicznoœci napadów i terroru:
W pierwszych dniach maj¹ uprowadzono i zamordowano jednego
m³odego mê¿czyznê. [3, str. 495]
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 3 osoby
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5.05.1944, lat bd, uprowadzony i zamordowany.

7.6. Wy¿niany
a) okolicznoœci napadów i terroru:
Rok 1939. [...] W drugiej po³owie wrzeœnia coraz smutniejsze wieœci
dochodzi³y z placu boju, wreszcie dnia 20 wrzeœnia wkroczyli bolszewicy do
Wy¿nian, jak w ogóle do ca³ej Wschodniej Ma³opolski. Tegoœmy siê najmniej
spodziewali, dlatego przera¿enie by³o ogólne.
Pierwsz¹ ofiar¹ wojny i najazdu pad³y wszystkie dwory okoliczne i folwarki, które zosta³y zrabowane przez miejscow¹ ludnoœæ ukraiñsk¹. Polacy w
tym rabunku udzia³u nie brali. Rabunku dokonano na polecenie w³adz bolszewickich, które w ten sposób chcia³y zniszczyæ wiêksz¹ w³asnoœæ roln¹ i przygotowaæ grunt pod ustrój komunistyczny.
Na drogach g³ównych ko³o Kurowic, Peczeni rabowa³a tamtejsza ludnoœæ ukraiñska nie tylko cofaj¹ce siê oddzia³y wojskowe, które czêœciowo rozbrajano, ale i napada³a na biednych uchodŸców polskich z Zachodu, przewa¿nie ze Œl¹ska, zabieraj¹c im rowery, na których uciekali, obdzieraj¹c z obuwia i resztek dobytku, które ze sob¹ uwieŸli. Nieraz i wozy i konie rabowano
biedakom, a ich samych wraz z dzieæmi puszczano pieszo obdartych i g³odnych. Ci rabusie to istni szakale wyzuci ze wszelkich uczuæ ludzkich; wojna
rozpêta³a w nich najni¿sze instynkty. Okaza³o siê wtenczas, ¿e dusza tutejszego
ludu ukraiñskiego to „anima naturaliter bolszevica” (dusza z natury bolszewicka - dop. J.W.)
Trzeba jednak przyznaæ, ¿e wojska bolszewickie czêsto broni³y uchodŸców i ¿o³nierzy polskich przed rabunkiem i grabie¿¹ miejscowych Ukraiñców. W Wy¿nianach zrabowano te¿ folwark i probostwo polskie. Zabrano
wszystko zbo¿e ze spichlerza i stodo³y na probostwie. Oko³o 100 korcy zbo¿a
zrabowano proboszczowi. Zabrali to miejscowi Ukraiñcy na polecenie Selrady
miejscowej. Hersztem rabunku by³ Hryñko Bójko przy wspó³udziale Gabriela
Guta, Josyfa Kutnego i Justyna Hiadima. PóŸniej z tego spichlerza brali (kradli) zbo¿e Hryñko Bójko, Gabriel Gut, Wasyl Kret i zawozili te¿ do Dmytra Pociurki, który by³ przewodnicz¹cym Selrady i wyda³ rozkaz rabunku i najwiêcej
dokucza³ proboszczowi i tutejszym Polakom przez ca³y czas inwazji bolszewickiej.
Z folwarków pierwszy zosta³ zrabowany folwark pana Stanis³awa Tretera w Laszkach Królewskich, a on sam uciek³ do Buczacza, bo miejscowi rabusie grozili mu œmierci¹, mimo, i¿ by³ dla nich dobrym i nigdy im krzywdy nie
robi³. Tak rozpêta³ siê sza³ z³odziejsko-rabowniczy u tutejszej ludnoœci ukra-

- 87 iñskiej ¿yj¹cej tradycjami Gonty i ¯eleŸniaka.
W Laszkach g³ow¹ Selrady by³ pocz¹tkowo Sadowskyj, a potem Borszczowskyj. Ten ostatni wybrany przez bolszewików do tzw. Rady nacjonalnej
razem z Pirantem z Kurowic, którzy na posiedzeniu we Lwowie uchwalili proœbê o przy³¹czenie tutejszych ziem wschodnich do Zwi¹zku Sowieckiego i wywóz biednych osadników z Zachodu. Tych nieszczêœliwych w styczniu 1940 r.
wœród ostrych mrozów wywieziono w tajgi Sybiru za to tylko, ¿e byli Polakami
za podpuszczeniem miejscowych Ukraiñców, bo bolszewicy nie znali osadników, a oni jako uboga ludnoœæ w³oœciañska nie byli groŸni dla ich re¿imu.
W ogóle pod p³aszczykiem komunizmu sz³a robota skrajnie nacjonalistyczna ukraiñska, godz¹ca na zniszczenie wszystkiego co polskie. Zaraz
zniszczono szkolnictwo polskie, tylko w jednych Wy¿nianach zachowa³a siê
szko³a polska, inne zukrainizowano. Zniszczono spó³dzielczoœæ polsk¹, wszystkie kó³ka rolnicze i mleczarnie zrabowano i przemieniono w ukraiñskie kooperatywy. Ludnoœæ polsk¹ na ka¿dym kroku przeœladowano, w kooperatywach nie
chciano nic sprzedaæ Polakom, z przydzia³ów dla biednych eliminowano
Polaków.
Rok 1940. Z pocz¹tku ludnoœæ zadowolona by³a z nowych w³adców, bo
nie p³aci³a podatków, nabra³a ziemi, inwentarza i zbo¿a z folwarków. Ale ta
sielanka nie trwa³a d³ugo. Ju¿ na wiosnê 1940 zaczêto œci¹gaæ podatki i daniny
w zbo¿u, miêsie i pieni¹dzach, potem przysz³y „dobrowolne” po¿yczki pañstwowe. Potem rozmaite œwiadczenia w naturze, niezliczone forszpany (niem.
Vorspann, dawne podwoda - dop. J.W.), wywóz drzewa z odleg³ych lasów przy
najgorszych drogach podczas roztopów wiosennych, kiedy ³amano wozy i konie ginê³y, tak ¿e sympatie bolszewickie rych³o wygas³y, a nastroje wœród ludnoœci sta³y siê wrêcz wrogie dla nowych w³adców. Z ¿alem i têsknot¹ zaczêto
wspominaæ dawne dobre przedwojenne czasy, gdzie ka¿dy by³ panem swoich
rzeczy, zap³aci³ niewielki podatek i nikt go nie nêka³ forszpanami i po¿yczkami.
Wreszcie agitacja i przymuszanie ludnoœci wiejskiej do ko³chozu na
wiosnê 1941 roku dope³ni³y reszty, nawet najbardziej zba³amuceni otrzeŸwieli
i sympatyków nowego ustroju nie by³o poza nielicznymi wyj¹tkami, którzy mieli
w tym osobisty interes, jak Dmytro Pociurko - g³owa Selrady, Hryñko Bójko,
który siê dobrze ob³owi³ za bolszewików i Gabriel Gut - magazynier przy
„Zahotrornie”.
Na wiecach, tzw. Mityngach bolszewickich przemawiali ci¹gle - prócz
wy¿ej wymienionych - tak¿e Roman Nycz - pierwszy przewodnicz¹cy Selrady
a póŸniej kooperatywy, w której urz¹dzi³ sprzeda¿ œwie¿o nadesz³ych towarów
w niedziele i œwiêta podczas nabo¿eñstw, aby ludnoœæ odci¹gn¹æ od koœcio³a i
cerkwi. Pod koniec inwazji bolszewickiej jednak opamiêta³ siê i ostyg³ w zapale.
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by³o tak jak u naszych s¹siadów; ofiar¹ fa³szywych donosów pad³ rz¹dca Stanis³aw £azowski, którego najeŸdŸcy aresztowali i skazali na 7 lat wiêzienia.
Prócz tego aresztowano 2 m³odych ch³opców za ukrywanie karabinów, a to
Marciniuka Romana i Marciniuka W³adys³awa i wywieziono do Rosji. (...)

Koœció³ parafialny w Wy¿nianach z 1444 r., najstarsza budowla sakralna na terenie
by³ego powiatu przemyslañskiego, Obecnie niszczej¹cy.

Przez ca³y czas wojny, tak za bolszewików jak i za Niemców, przeœladowali Polaków najwiêcej miejscowi Ukraiñcy i gliniañscy. Oni bowiem pracowali we wszystkich urzêdach, oni byli w radach gminnych i komisjach kontyngentowych i wszelkie ciê¿ary nak³adane przez w³adze okupacyjne spychali
na barki polskiej ludnoœci. Polacy p³acili 3/4 % kontyngentu, Polacy przewa¿nie w 80 % jeŸdzili na forszpany wyznaczane im ze z³oœliwoœci¹ przez Ukraiñców w najwiêksze œwiêta jak Bo¿e Cia³o, Wielkanoc, odpust.
Szczególnie dotkliwie da³ siê we znaki Polakom za I inwazji bolszewickiej g³owa Selrady - Pociurko, którego potem Niemcy w 1941 r. aresztowali
i skazali na œmieræ. Oskar¿yli go sami Ukraiñcy. Za Niemców bardzo dokucza³
Polakom so³tys Roman Goj, a najwiêcej da³ siê we znaki g³owa komisji kontyngentowej Hryñko W³adyka, który lwi¹ czêœæ kontyngentu spycha³ na Polaków, w czym mu pomaga³ sekretarz gminy Hryñko £obodyñski i ca³a komisja
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Franciszek Kruczkiewicz, ale to s³aby charakter, wys³ugiwa³ siê Ukraiñcom.
Milicja sk³ada³a siê z samych Ukraiñców i to zajad³ych wrogów Polaków, przeœladowa³a ludnoœæ polsk¹ na ka¿dym kroku, wysy³a³a ich na roboty
do Niemiec, pêdzi³a na forszpany i szarwarki, bi³a i oddawa³a do „lagru”. Wraz
z innymi ucierpia³ te¿ proboszcz, któremu z zemsty, ¿e siê ujmowa³ za ludnoœci¹
polsk¹ i wykazywa³ Niemcom, ¿e kontyngent jest niesprawiedliwie roz³o¿ony,
zabra³a komisja kontyngentowa wszystko zbo¿e na kontyngent zbo¿owy w 1942
roku, tak ¿e musia³ kupowaæ zbo¿e na nasienie i na chleb w jesieni 1942 r. i na
wiosnê 1943 r.
Szczególnie znêca³ siê nad Polakami komendant Posterunku Policji w
Przemyœlanach Secman Œl¹zak (Seeman - dop. J.W.).
W Kurowicach, w budynkach ruskiego probostwa, znajdowa³ siê tzw.
„lager ¿ydowski”, czyli przymusowy obóz pracy dla ¯ydów, gdzie bito ich,
g³odzono i dziesi¹tkami mordowali Niemcy. Szczególnie znêca³ siê komendant
obozu Epler, plutonowy SS (unterscharfuehrer Ernst Epple - dop. J.W.). By³ to
zwyrodnia³y sadysta. W budynkach i na gruntach folwarku kurowickiego pogrzebano setki zakatowanych ¯ydów. Takie same obozy pracy znajdowa³y siê w
Jaktorowie i Krosienku, w przemyœlañskim powiecie. W Kurowicach szala³
i dokucza³ Polakom komendant posterunku polsko-niemieckiego.
Wœród tych smutnych przeœladowañ i udrêczeñ nie zabrak³o i pocieszaj¹cych objawów ¿ywotnoœci ¿ywio³u polskiego. Za Niemców istnia³y szko³y
polskie w Wy¿nianach, Kurowicach, Laszkach Królewskich, ¯urawnikach
i Czarnuszowicach, podczas gdy w 1939/40 r. by³a tylko jedna szko³a polska w
Wy¿nianach. Szko³ê w Laszkach Królewskich po roku istnienia zamkniêto
wskutek intryg i machinacji ruskiego administratora ks. Doryka greckokatolickiej parafii w Laszkach, zajad³ego wroga polskoœci, który brata³ siê z Niemcami i którego nawet sami Ukraiñcy nazwali „gestapowcem”. (...)
W tym roku (1943 – dop. J.W.), w lecie, dochodzi³y nas ponure wieœci z
Wo³ynia o mordowaniu Polaków przez bandy by³ych milicjantów ukraiñskich
i podburzonej przez nich ludnoœci ukraiñskiej na Wo³yniu. Zaczêto zbieraæ fundusze na opiekê nad uchodŸcami z Wo³ynia. Wy¿niany zebra³y ponad 1000 z³ na
ten cel z okazji przedstawienia koñcz¹cego pó³kolonie dzieci przedszkolnych
i szkolnych pod zwierzchnictwem SS. S³u¿ebniczek. Jedyna to by³a pó³kolonia
i opieka nad dzieæmi dozwolona przez w³adze podczas wojny.
Rok 1944. Zacz¹³ siê smutno ten rok. Mordy nad ludnoœci¹ polsk¹ z
Wo³ynia przenios³y siê do Ma³opolski Wschodniej. (...) W lutym 1944 r. mordy te
dotar³y i do przemyœlañskiego powiatu. Dnia 3 lutego wymordowano i spalono
w bestialski sposób wieœ Hanaczów w naszym powiecie. Kilka dni potem zamordowano ks. Kaczorowskiego w Wo³kowie ad Przemyœlany, potem ks. Stanis-
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z Przemyœlan; po drodze napadli, uprowadzili w las i zamordowali banderowcy.
Wskutek tego proboszcz i inteligencja miejscowa nocowa³a w koœciele
w lutym i w marcu 1944 r. W lutym wyje¿d¿a do Lwowa doktor Sobeczko- lekarz
i nauczyciel pan Górski. Proboszcz trwa dalej na posterunku a¿ do koñca
marca. W nocy ju¿ przychodzili wzywaæ go rzekomo do chorego, aby uprowadziæ i zamordowaæ.
W Czarn¹ Niedzielê (26.03.1944 r. - dop. J.W.), kiedy wyjecha³o wojsko z Wy¿nian, wyje¿d¿a i proboszcz do Lwowa. Na Wielkanoc zastêpuje go ks.
Gromadzki z Kurowic, gdzie kwateruje wojsko i bezpieczeñstwo jest wiêksze. W
maju wraca proboszcz ze Lwowa i przez 2 tygodnie przebywa w Wy¿nianach.
Wtenczas by³o wojsko, etapowi ¿o³nierze przy szpitalu konnym. Dnia 14 maja
banderowcy podrzucaj¹ kartki Polakom, wzywaj¹ce ich do wyjazdu na Zachód
pod zagro¿eniem mordu i spalenia. Wskutek tego ca³a polska ludnoœæ wyje¿d¿a
na Zachód, g³ównie do £¹ki i £añcuta, Gniewczyny k. Przeworska i Woli
Grêborowskiej k. Tarnowa. Tam trwa a¿ do listopada. W tym miesi¹cu bardzo
wielu wraca do Wy¿nian. Mieszkañcy ¯urawnik schronili siê na 2 tygodnie do
Bi³ki Szlacheckiej i tam przetrwali przemieszczanie wojsk i zmianê wojsk
niemieckich na bolszewickie. Ci ostatni przyszli do Wy¿nian oko³o 22 lipca
1944 r.
Za okupacji niemieckiej zamordowano w tutejszej parafii 8 osób, a to:
Micha³a Filipowa z Laszek Królewskich - zamordowano w Rozworzanach, zaœ
w Laszkach Królewskich w lipcu zamordowano Barbarê Masztalerz - ¿onê
Jana, Bogus³awsk¹ Bronis³awê - zamê¿n¹ Rybak, ¿onê Masztalerz z Dialaków,
Katarzynê Gruszeck¹. W Wy¿nianach zamordowano 22/7 W³adys³awa Rutowicza, w Poluchowie WielkimKatarzynê Stachowsk¹.
Za rz¹dów sowieckich zamordowano 24/8 Micha³a Marciniaka z Peczenii w So³owej. Tam te¿ uprowadzono do lasu i zamordowano nauczycielkê
Karolinê Konarsk¹ jeszcze we wrzeœniu 1943 r.
[6, str. 363-375, Fragment kroniki parafii Wy¿niany za lata 1939-1945]

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - dwie osoby.
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8.1. Pohorylce
a) okolicznoœci napadów i terroru:
12-13.02.1944. Pogorzelce obok Hanaczowa. Napad bandy na rodzinê
nauczyciela (Lewandowskiego - dop. J.W.). Zamordowano ojca nauczyciela,
jego ¿onê z dzieæmi. Sam nauczyciel uszed³, ale zmar³ wkrótce na udar serca. [3,
str. 459]

Notatka sporz¹dzona przez pracownika Polskiego Komitetu Opiekuñczego
o zamordowaniu Polaka w Pohorylcach.

Do Najprzewielebniejszej Kurii Metropolitalnej obrz¹dku ³aciñskiego w Lubaczowie!
W wykonaniu pisma Najprzewielebniejszej Kurii Metropolitalnej z
dnia 2/10 1947, L. 590 donoszê: z parafii Pohorylce wyjecha³em 17 lutego 1944
roku. Klucze koœcio³a mia³ z pocz¹tku jeden parafianin, a póŸniej doniesiono mi
do Lwowa. Ukraiñcy rozbili drzwi koœcielne i czêœciowo wewn¹trz zniszczyli;
obecnie koœció³, wed³ug wiadomoœci, jest przemieniony na cerkiew. Plebania
zosta³a ca³kowicie zniszczona.
Inwentarz koœcielny, a to: szaty liturgiczne, bielizna koœcielna, kielichy i monstrancja zosta³y najpierw przewiezione do Lwowa, a póŸniej wywioz³em w jednej pace i z³o¿y³em na plebanii w £añcucie. Ksiêgi metrykalne ca³ej
parafii mam ze sob¹ w Radomiu.
Poniewa¿ na jakiœ czas z Radomia wyje¿d¿a³em, dlatego dopiero teraz
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Radom, 26/101947
Ks. Kazimierz Dunikowski
[6, str. 868-869, Pismo ks. K. Dunikowskiego do Kurii Arcybiskupiej
w Lubaczowie w sprawie okolicznoœci likwidacji parafii Pohorylce, Radom 26
X 1947 r.]

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 20 osób.
19-20. N.N.

8.2. Hanaczów
a) okolicznoœci napadów i terroru:
Coraz czêœciej (od wrzeœnia 1943 r. - dop. J.W.) zaczê³y siê pojawiaæ
grupki nieznanych ludzi, id¹cych w nocy w kierunku Hanaczówki, przez pastwisko „B³onie”. Przemieszczali siê te¿ w odwrotnym kierunku, tj. do Stanimierza. Szli gêsiego, trzymaj¹c równy krok. Pocz¹tkowo myœlano, ¿e s¹ to patrole niemieckie. PóŸniej warty nocne z ukrycia pods³ucha³y rozmowy w jêzyku
ukraiñskim.
Osobnicy ci byli uzbrojeni w broñ krótk¹. Niektórzy mieli wetkniête za
pas granaty trzonkowe. Nie by³o w¹tpliwoœci, ¿e by³y to bojówki nacjonalistów
ukraiñskich, wspó³pracuj¹ce z miejscow¹ policj¹. Wieœ by³a otwarta na ich
penetracjê, dlatego poczyna³y sobie coraz bardziej zuchwale. Policja ukraiñska urz¹dza³a w nocy ³apanki, w³amuj¹c siê niejednokrotnie do mieszkañ.
Zapanowa³o bezprawie. Zastosowano podobn¹ metodê, jak poprzednio do ¯ydów. Zaczê³y siê te¿ nocne, tajemnicze „odwiedziny” u niektórych mieszkañców. Tymi tajemniczymi goœæmi byli m³odzi ludzie, mówi¹cy doskonale po
polsku. Przychodzili jakby z polecenia polskiej organizacji, zabraæ upatrzonego ch³opaka do partyzantki. Na szczêœcie nikogo z nich nie zastali w domu.
Nie trudno siê by³o domyœleæ, ¿e chodzi³o tu o uprowadzenie i skrytobójcze
zamordowanie.
Z tego co dzia³o siê w tym czasie nocami w Hanaczowie ³atwo by³o
wydedukowaæ, ¿e jest to zsynchronizowana akcja, maj¹ca na celu zastraszenie
mieszkañców wsi, by móc ³atwiej dokonywaæ ³apanek, aresztowañ czy tajemniczych uprowadzeñ. Nietrudno by³o siê tak¿e domyœleæ, ¿e Niemcy dali woln¹
rêkê nacjonalistom, jak na pocz¹tku okupacji. Byæ mo¿e, dali im do zrozumienia, ¿e nie bêd¹ mieli nic przeciwko temu, by stosowaæ wzglêdem Polaków
terror. (Miko³aj Kwaœniewski)
*****
10.X.1943. Hanaczów. Dokonano zabójstwa by³ego kierownika szko³y
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w policji tajnej ujêli sprawców s¹ to: 2 Ukraiñcy, jeden Polak z Hanaczówki,
oraz Hultaj i (...ot) z Turkiecina (Turkocina – dop. J.W.), Pidcerkewnyj ze Stanimierza, Orlewicz ze Siedlisk i Ukrainiec nieznanego nazwiska ze Stanimierza.
Dzia³ali na rozkaz organizacji OUN w Podhajczykach. Zostali rozstrzelani
przez Niemców. [3, str. 884]
*****

Notatki
sporz¹dzone
przez
pracownika
Polskiego
Komitetu
Opiekuñczego o
ranach zadanych
osobom
zamordowanym
w Hanaczowie:
Józefie Burku
i Kasi
Figurskiej. [10]

Wieœ Hanaczów parokrotnie otrzymywa³a pogró¿ki ze strony okolicznych wsi ukraiñskich. W³asne warty przytrzymywa³y 3-ch uzbrojonych szpiegów band i wyda³y ich w rêce Niemców, których za niedozwolone posiadanie
broni stracili. 3.II.1944 r. wieczorem o 17-tej zameldowano o zbli¿aniu siê z
trzech stron doskonale uzbrojonych w broñ maszynow¹ band, w sile oko³o 200
ludzi ka¿da. Bandyci nosili mundury sowieckie i niemieckie. Wiêkszoœæ by³a w
he³mach. Z pocz¹tku zak³uli no¿ami wiejsk¹ stra¿ z³o¿on¹ z 5-ciu mê¿czyzn,
póŸniej ju¿ rozgorza³a walka. Obroñców stanowili Polacy, kilku ¯ydów ukrywaj¹cych siê w s¹siednim lesie i dezerter z SS. Diwisien Galizien. O 23.30 na
g³os tr¹bki napastnicy wycofali siê. Zamordowali 50 osób, g³ównie dzieci, starców i kobiety. 14 osób ciê¿ko pokaleczonych. Ofiary r¿niêto przewa¿nie no¿ami, rzadko strzelano u¿ywaj¹c kul dum-dum. Wiele ofiar dos³ownie æwiarto-
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wezwani Niemcy i polecili wstrzymaæ siê z pogrzebem do czasu oglêdzin
s¹dowo-lekarskich. Przychodzili patrzeæ na zw³oki i okoliczni Ukraiñcy pytali
uprzejmie o zaginionych i nie ukrywali swego zadowolenia. Rozrzucone przy
tym ulotki, w których napad nazwali zemst¹ za wydanie 3-ch cz³onków bandy
i za brak umiejêtnoœci zgodnego wspó³¿ycia ze spokojn¹ ludnoœci¹ ukraiñsk¹.
W dwa dni po napadzie przybyli z s¹siednich lasów ¿o³nierze sowieccy i wyra¿ali swe oburzenie na ukraiñskich bestjalców i zachêcali do utworzenia oddzia³u partyzanckiego.
Ludnoœæ jest ogromnie przera¿ona i czuje siê bezsilna i bezradna. Po
napadzie umar³ przywódca jednej z grup bandyckich Kreweñ. By³ on komendantem milicji w Pogorzelcach. Niedawno zbieg³ on do lasu przed aresztowaniem za przynale¿noœæ do OUN.
Wielu wyje¿d¿a do Lwowa. Reszta skupia siê ko³o murowanej plebanii. [3, str. 578-579]
*****
Drugi napad by³ na Hanaczów. Chocia¿ Hanaczów nie nale¿y do naszej parafii, to jednak (...) by³ tak straszny, odbi³ siê i w Przemyœlanach takim
echem, ¿e nie mo¿na go pomin¹æ. Hanaczów to jedyna czysto polska wieœ w
powiecie, ma osobn¹ parafiê prowadzon¹ przez oo. Franciszkanów (czarnych).
W dniu 2.II., w œwiêto Matki Boskiej Gromnicznej lub mo¿e przedtem, banda
uzbrojonych Ukraiñców wpad³a z lasu wieczorem w sile oko³o 100 ludzi lub
wiêcej, i na znak strza³u karabinowego kolorowego, zaczê³a podpalaæ domy
i mordowaæ mieszkañców bezbronnych – przewa¿nie kobiety, starców i dzieci,
mê¿czyŸni bowiem, jako zagro¿eni, byli w ukryciu. Do póŸnej godziny w nocy
trwa³ po¿ar, rzeŸ, krzyk i lament mordowanych. Dopiero alarm zebranych naprêdce mê¿czyzn, i zorganizowana naprêdce samoobrona, przep³oszy³a napastników, którzy rannych swoich, nie chc¹c zostawiæ dla poznania, ucinali im
g³owy, zostawiaj¹c sam tu³ów. Gdy nasta³ dzieñ, poczêto wœród zgliszcz szukaæ
ofiar ognia i napadu morderczego. Naliczono 100 zabitych i spalonych. W
niektórych domach ca³e rodziny, których popio³y i niedopalone koœci uk³adano
w jedn¹ naprêdce zbijan¹ trumienkê. Pogrzeb odby³ siê 3.II.44 w ogromnej
wspólnej mogile, do której w³o¿ono 68 trumien. Z okolicznych wiosek przybyli
rodacy – z Przemyœlan obaj ksiê¿a. Droga by³a ryzykowna. [7, str. 92-93]
*****
14.04.1944. Napad by³ z niedzieli na poniedzia³ek œwi¹teczny t.j. z 9 na
10 IV. M¹¿ zeznaj¹cej mia³ wtedy dy¿ur nocny. Oko³o godz. 4-tej nad ranem da³
znaæ ¿onie, ¿eby z dzieckiem uciek³a do koœcio³a, bo zbli¿aj¹ siê bandyci. Bandyci byli ubrani w p³aszcze wojskowe niemieckie, albo po cywilnemu. Mieli
granaty, karabiny rêczne bagnety i siekiery. Mówili po ukraiñsku i sowiecku.
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Polaków. Na pozosta³ych bandyci napadali, mordowali ich, a domy podpalali.
Zabili strza³ami z karabinu mê¿a zeznaj¹cej, Bednarza Micha³a lat 32. M¹¿ jej
broni³ napadniêtych jako nocny stró¿. Zamordowano jakieœ dwuletnie dziecko,
wyd³ubano mu oczy, odciêto palce u lewej rêki a wreszcie odr¹bano g³owê
siekier¹. W Hanaczowie i we wsiach okolicznych wymordowano razem 49
osób. Zginê³a równie¿ matka zeznaj¹cej Wêgrzyn Maria lat 47, cia³o spalone.
Ciotka Figurska Katarzyna lat 32, dosta³a kul¹ dum-dum w prawe ramiê i w
praw¹ pierœ i ma ranê szarpan¹. Bratowa Wêgrzyn Magdalena lat 35 by³a k³uta no¿ami lub bagnetami po ca³ym ciele. Na obu rêkach w okolicy ³okcia no¿em
wycinano cia³o. Le¿y ciê¿ko ranna na plebanii w Hanaczowie. Stryj Kwaœniowski Jan lat 65, k³uli no¿em, bili i katowali a potem rzucili do p³on¹cego
domu. Napad trwa³ do godz. 9-tej rano. Ci którzy uratowali siê uciekaj¹ ze wsi,
ale Ukraiñcy strzelaj¹ do nich po drodze. W dniu pamiêtnym bandyci chcieli
koniecznie dostaæ siê do koœcio³a by zamordowaæ ksiê¿y i ukrytych Polaków.
Mê¿czyŸni jednak chwycili za broñ, któr¹ poprzednio dostali od Niemców (obroñcy nie otrzymali ¿adnej broni od Niemców - dop. J.W.) i odparli bandytów

Sposoby
mordowania
Polaków w
Hanaczowie
podczas napadu w
lutym i kwietniu
1944 r.
Notatka wykonana
przez pracownika
Polskiego Komitetu
Opiekuñczego
bezpoœrednio po
napadach. [10]

pod las, gdzie ich pokonali. Polacy bili siê dzielnie. Dopomagali im ¯ydzi,
którzy byli w lesie. Ukraiñcy swoich trupów z pola walki przewi¹zywali sznu-
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ze wsi s¹siedniej. Ukraiñcy zapowiedzieli, ¿e teraz nie wolno Polakowi iœæ do
wsi ukraiñskiej, a Ukraiñcom do polskiej. Kto przekroczy ten zakaz zostaje
zastrzelony. [2, str. 442-443]
*****
Przy emigracji ludnoœci polskiej z Hanaczowa do Bi³ki Szlacheckiej,
wojsko niemieckie dostarcza³o jej samochodów do przewozu i emigrantów
konwojowa³o. Na taki konwój urz¹dzili Ukraiñcy napad w dniu 17. bm. (w
kwietniu 1944 r. - dop.J.W.) ko³o Hermanowa . Niespodzianie posypa³y siê z
lasu strza³y i granaty. S¹ ofiary wœród kobiet i dzieci, a z konwoju pad³o kilku
Niemców. [2, str. 227]
*****
10.02.1944. Zamordowani w Hanaczowie. WoŸniak Józef lat 40, Œwirk
Antonina 55 lat, Rembisz W³adys³aw lat 20, Rembisz Józefa lat 18, Twerd Jan
lat 35, syn jego Kazimierz lat 3, Partyka Micha³ lat 48 i jego dwoje dzieci, Maria
lat 10 i syn Miko³aj lat 6, Figurska Maria lat 33, córka jej lat 11 Katarzyna,
Skotnik Marian lat 60 lub 65. Burek Marian lat 38, bratanek jego Burek lat 29,
Lipnicki Miko³aj lat 55, jego ¿ona Katarzyna lat 34, córka Maria lat 18 i Zofia
lat 12 -14 i córka Józefa lat 10 i syn Jan lat 4, Uryga Miko³aj lat 55, ¿ona jego
Rozalia lat 50 i córka Emilia lat 10. Rembisz Piotr lat 55, Jaworski Jan lat 50,
Wêgrzyn Kazimierz ur. 1909, Urban Maria lat 50, Wêgrzyn Klara lat 40, Burek
Miko³aj lat 50-55, Burek Micha³ lat 42 i jego ¿ona Anna lat 32, córka Maria lat
10 i druga córka lat 5, syn lat 3-4, £amarz Karolina lat oko³o 20 z 3 miesiêcznym
dzieckiem. Œwirk Józef lat oko³o 29, Nieckarz Albin lat oko³o 27, matka
Katarzyna oko³o 65, Skotnik Katarzyna lat 60, córka jej Nieckarz Zofia lat
oko³o 20 i Zofia córka Nieckarz Stanis³awa lat oko³o 10, Nieckarz Florian lat
oko³o 57 i syn jego Janusz ur. 1920, Nieckarz Rozalia lat 65, Nieckarz Karol lat
60-65, Nieckarz Marcin oko³o 50 lat, D¿oga Rozalia lat 38-40 i jej matka Urban
Maria lat [...], Rembisz Józef ur. 1909, Nieckarz Magdalena lat 60, jej córka
Rozalia lat 25, Figurska Zofia lat 52, m¹¿ jej Antoni lat 40, jej córka Nieckarz
Stanis³awa lat 18.
Napad by³ dn. 4 II 44 o godz. 8.30 wieczór trwa³ do 12.30 w nocy.
Obst¹pili wieœ dooko³a, zapalili wieœ z trzech stron, strzelali z ciê¿kich karabinów maszynowych, rzucali kulami zapalaj¹cymi, mordowali po domach no¿ami i siekierami, a kto ucieka³ strzelali. Wieœ by³a polska, mia³a num. oko³o
300, w mordzie bra³o udzia³ oko³o 800 osób, poprzednio grozili Ukraiñcy z s¹siednich wsi, ¿e puszcz¹ wieœ w gruzy. Ksiê¿a tam s¹ Franciszkanie: ks. katecheta Tokarski Miko³aj, ks. prob. Gacek Celestyn. Dyrektor szko³y Kraus Stanis³aw, nauczyciel nazywa³ siê Cichocki Leopold. 18 osób le¿y jeszcze w szpitalu poranieni. [2, str. 434]
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Sadystyczne znêcanie
siê nad mieszkañcami
Hanaczowa przez
ukraiñskich bandytów.
Sposoby uœmiercania
zosta³y zapisane tu¿ po
napadach band UPA na
wioskê przez
pracownika Polskiego
Komitetu
Opiekuñczego.

24.02.1944. Urban Maria lat 55 zamordowana dn. 3 lutego 44. Zeznaje
syn, który sam by³ raniony w udo i le¿a³ w szpitalu w Przemyœlanach. [2, str.
393]
*****
Brzoza Jan ur. w 1919 r. Napad by³ na dworze, przebity no¿em w pierœ
i jedna kula w nogê, napad³o na niego 4 ludzi. Kto bra³ udzia³ w morderstwie nie
wiadomo. Dzia³o siê to 13 lutego 1944. [2, str. 387]
*****
18.04.1944. W napadzie na Hanaczów poznano przecie¿ wszystkich
okolicznych mo³ojców, a nawet inteligencjê. Wed³ug zeznañ pewnego ch³opa
przebywaj¹cego obecnie w Siedliskach, a urodzonego i wychowanego w Hanaczowie, który s³ysza³ rozmowy i narady Ukraiñców po napadzie, odby³ siê w
Romanowie ³adny pogrzeb in¿. Rudki leœniczego w Hanaczówce, Ukraiñca poleg³ego w Hanaczowie. Zabity te¿ zosta³ niejaki Majowski-junior z Hanaczówki. Udzia³ w napadzie brali m. in. te¿ gajowy Ko³os i inni gajowi Ukraiñcy,
so³tys Jakubeczko z Hanaczówki, a nawet tacy niby dobrzy dawniejsi Polacy,
którzy zmienili ju¿ teraz metryki. Stosownie do zeznañ tego ch³opa pad³o w
Hanaczowie 32 Ukraiñców, a rannych ponad 40. Stwierdzi³ on tak¿e, ¿e pozosta³o im jeszcze tylko 1/3 amunicji. W uzupe³nieniu strat w Hanaczowie podaj¹
48 zamordowanych oraz 9 zastrzelonych w pi¹tek, przy przeprowadzce fur na
inne wsie. [3, str. 185]
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Dzieñ 4-go lutego (1944 r. - dop. J.W.) budzi³ siê jakoœ opornie. Nad
wsi¹ wisia³a mg³a przemieszana z dymem tl¹cych siê resztek budynków. Sw¹d
spalenizny przyprawia³ o kaszel. Na podwórzu Skotnika, tu¿ przy drodze, le¿a³y
zw³oki m³odej kobiety a obok niej cia³ko dziecka. Po podwórzu chodzi³ jakby
nieprzytomny gospodarz, ³api¹c siê rêkami za g³owê. Straci³ on ca³¹ rodzinê:
¿onê kilkoro dzieci, teœciow¹. Pozosta³ sam. Przed kilkoma godzinami by³
jeszcze g³ow¹ licznej rodziny. Ten¿e sam nieszczêsny cz³owiek straci³ tak¿e brata – Albina Nieckarza i szwagra – Józka Œwierka. Obaj le¿eli na skraju ³anu,
okropnie pokaleczeni bagnetami i wid³ami.
Tu¿ przy drodze wymordowano ca³¹ rodzinê z wyj¹tkiem ma³ego dziecka, które schroni³o siê pod ³ó¿ko i tam siedzia³o cicho jak trusia. Bandyci rozbijali g³ówki jego rodzeñstwa g³ówki o futrynê drzwi i odr¹bywali nó¿ki dzieciêce na k³odzie do r¹bania drwa.
Oddzia³ek popêdzi³ biegiem do zagrody Tymkowskiego (10.04.1944 –
dop. J.W.). Na podwórzu, pod m³odym drzewkiem le¿a³y zw³oki trojga dzieci.
Jaœnia³y lniane w³osy na ich g³ówkach. Nieopodal le¿a³a ich matka ze skrwawion¹ piersi¹. By³a to samotna kobieta, utrzymuj¹ca siê z pracy najemnej u
zamo¿niejszych gospodarzy. Nazywa³a siê Franciszka S³abiniak. Jej ojciec by³
Czechem. Na widok pomordowanych pociemnia³o mi w oczach z gniewu.
Myœlê, ¿e koledzy odczuli to samo. Nikt nie chcia³ zawróciæ. Chcieliœmy jak
najprêdzej dopaœæ tych zwyrodnia³ych morderców dzieci i kobiet. Wiedzieliœmy te¿, ¿e nienawiœæ oœlepia i w takim stanie ducha mogliœmy siê wpakowaæ w
niez³¹ kaba³ê. Trzeba by³o zachowaæ zimn¹ krew i dzia³aæ z rozwag¹. (Miko³aj
Kwaœniewski)
*****
11.03.1944 Ukraiñcy uprowadzili Jana Wojtowicza z Hanaczowa ur.
1910 wracaj¹cego z Kurowic do domu. [3, str. 756]
*****
Po wsiach mieszanych nie ma ju¿ wcale ludnoœci polskiej, pozostali
tylko ci, którzy s¹ na ich us³ugach lub zupe³nie zaparli siê polskoœci. W wypadkach mieszanych rodzin, osoby ukr. narodowoœci przewa¿nie zostaj¹, choæby to
nawet poci¹gnê³o za sob¹ rozbicie ma³¿eñstwa. Zdarzaj¹ siê wypadki (Stanimierz), ¿e Polacy, którzy brali nawet udzia³ w napadzie na Polaków, czuj¹c z
bliska ich likwidacjê, wyje¿d¿aj¹ do Niemiec lub do innych miejscowoœci na
naszym terytorium. Domy zostawione przez Polaków ulegaj¹ rozbiórce lub
spaleniu. W Hanaczowie wszystkie domy ocala³e w napadach zosta³y ju¿
zniszczone przez Ukraiñców: zrabowali oni wszystko, co zosta³o - nawet parkany i nawóz. Koœció³ jest wewn¹trz zupe³nie zrujnowany. W ostatnich dniach
grupa uzbrojonych Polaków wybra³a ze wsi pozosta³¹ broñ, zabijaj¹c na

- 99 miejscu kilku Ukraiñców, którzy grasowali dla wyszukania ³upu. [3, str. 511]
*****
(...) A w oparciu o niemieck¹ ¿yczliw¹ obojêtnoœæ, niekiedy zaœ o
czynn¹ wspó³pracê – wci¹¿ siê rozszerza fala mordów dokonywanych przez
b a n d y u k r a i ñ s k i e. Zasiêg ich przesuwa siê ku zachodowi, obj¹³ ju¿
bezpoœrednie okolice Lwowa, ostatnio np. Polacy we wsi Kamienopol (8 km na
zachód od Lwowa) otrzymali wezwanie do opuszczenia wsi pod groŸb¹ œmierci.
Takie wezwania z regu³y poprzedzaj¹ napad i rzeŸ.

O niebywa³ym
zezwierzêceniu
„bohaterów” rodem z
UPA mog¹ œwiadczyæ
treœci notatek.
Sporz¹dzi³ je pracownik
Polskiego Komitetu
Opiekuñczego
bezpoœrednio po
napadzie na Hanaczów.
Szczególnie poruszaj¹cy
jest sposób uœmiercenia
dwuletniego ch³opca.
[10]

Czysto polska wieœ Hanaczów p/Przemyœlem (pod Przemyœlanami –
dop. J.W.) prze¿y³a dwa wielkie napady: 3.II. banda ok. 500 Ukraiñców, wobec
s³aboœci samoobrony polskiej zdo³a³a wymordowaæ 60 osób i spaliæ czêœæ wsi.
Ponowny atak 10.IV. wykona³ dobrze uzbrojony oddzia³ ok. 1500 Ukraiñców.
Po 6-godzinnej walce z zorganizowan¹ ju¿ obron¹ polsk¹, w bardzo ciê¿kim
po³o¿eniu da³a pomoc wsi samorzutna odsiecz ze strony ¯ydów ukrywaj¹cych
siê w pobliskich lasach. W wyniku walk pad³o 40 Polaków, Ukraiñcy stracili 30
zabitych i wielu rannych. (Biuletyn informacyjny nr 21 (228) z dnia 25.05.1944;
Archiwum Pañstwowe w Lublinie, Zespó³ 35/1072/0/1.31/366)
*****
Dnia 2.V. 44 dokonali Niemcy (SS niemiecki zmieszany z Ukraiñcami)
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by³o bezcelowe trzymanie mê¿czyzn na placówce. Nie robi¹c wypadów odwetowych, œci¹gnêli na siebie podejrzenie Niemców, i¿ tworz¹ polsk¹ partyzantkê, któr¹ nale¿y natychmiast zniszczyæ. Z tym przekonaniem przyje¿d¿a³y
patrole niemieckie na rozpoznanie (w tyralierce), zapewniaj¹c obroñcom sympatiê jako odwa¿nej, spokojnej ludnoœci. Pozorem by³a zawsze konfiskata krów
czy kur.
W poniedzia³ek 1. V. w przeddzieñ ataku przyjechali równie¿ na kilku
autach Niemcy, po czym odjechali do Stanimierza w celu zniszczenia przebywaj¹cych tam band. So³tys przekupi³ ich s³onin¹ i przekona³, ¿e w³aœnie w
Hanaczowie jest bojówka polska zasilana Sowietami i ¯ydami. We wtorek o 3ciej rano (o 3.30 mia³a bojówka opuœciæ wieœ i pójœæ do lasu) wojsko SS
przyfrontowe, stacjonuj¹ce w Podhajczycach po uprzednim okr¹¿eniu wsi
rozpoczê³o ostrzeliwanie z maleñkich dzia³ek. Wystrzelono oko³o 30 pocisków
niszcz¹c budynek starej plebanii, wie¿ê koœcieln¹, czêœæ koœcio³a oraz kilka
domów. Czêœæ Polaków ukry³a siê w bunkrach, czêœæ zaœ z broni¹ usi³owa³a
przedrzeæ siê do lasu, sk¹d jednak zaczêto ich ostrzeliwaæ gêsto z ckm-ów. Na
domiar z³ego Niemcy byli pod sam¹ wsi¹, tak, i¿ 2 sekcje zmuszone by³y u¿yæ
ognia, tym bardziej ¿e Niemcy strzelali nawet do niektórych z podniesionymi
rêkoma. Walka trwa³a oko³o godziny, a w rezultacie jej pad³o paru ¯ydów i paru
Polaków, zaœ reszta schroni³a siê do budynków, które Niemcy skrzêtnie wyszukiwali podpalaj¹c je lub wrzucaj¹c do wnêtrza granaty. ZnaleŸli przy tym 4
Polaków, których zabrali ze sob¹, prawdopodobnie do Lwowa. Kobiety zostawiono a chorych zabrano do szpitala w Przemyœlanach. Niszczenie siedliska
polskiej partyzantki skoñczy³o siê na spaleniu wielu domów w Hanaczowie
i Hanaczówce, spaleniu leœnictwa, które uwa¿ano za sk³ad broni oraz na kompletnym zrabowaniu wszystkich rzeczy znalezionych koœciele, którego te¿ nie
oszczêdzono. Z Custodii wyjêli SS-wcy hostiê, rzucili na ziemiê a z³oto zabrano
ze sob¹. Zabrano równie¿ kilka sztuk broni, du¿o natomiast amunicji i granatów
spali³o siê w sk³adzie wœród g³oœnych wybuchów. Przy sposobnoœci trafiono na
7 „rizunów” z Hanaczówki i Siedlisk, z których 6-ciu zabrano z broni¹, jednego
zabito.
Ciekawym zbiegiem okolicznoœci pojawi³y siê nad Hanaczowem bombowce sowieckie, rzucaj¹c na Niemców bomby. Po kilkugodzinnym pl¹drowaniu opuœci³y wojska SS Hanaczów, a mê¿czyŸni korzystaj¹c z tego uciekli do
lasu. Po drodze zetknêli siê oni z 2 czo³gami i dwoma autami Niemców jad¹cych
do Hanaczowa, jednak uda³o siê im uciec. Na koniec wreszcie wtargnêli do wsi
na rabunek Ukraiñcy, ale siê zbytnio nie ob³owili, bo ju¿ przedtem wybrali
wszystko SS-owcy. Nadmieniæ nale¿y o schwytaniu przez ¿o³nierzy jednego z
bolszewików, z których reszta (6) przebi³a siê do lasu k³ad¹c dwóch SS-wców.

- 101 W nastêpstwie wy¿ej opisanych wypadków wzmogli Niemcy czujnoœæ w
Przemyœlanach, dokonuj¹c rewizji u kilku Polaków. Zbiegli Polacy zgrupowali
siê we Lwowie, Bi³ce, Œwirzu oraz Czyszkach.
Tak wiêc w okresie od 3.11. t.j. od pierwszego napadu do 2.V. pad³o w
Hanaczowie i Hanaczówce oko³o 130 osób, wieœ zosta³a prawie ca³kowicie
zniszczona, czêœæ dobytku i prowiantu pozosta³a jeszcze zakopana. W drugim
napadzie na Hanaczów zauwa¿ono niektórych niby dobrych przed wojn¹ Polaków - w akcji. Poznano np. braci Martyniaków ze Stanimirza, którzy w ubieg³ym roku przeszli na obrz¹dek wschodni.
S¹ te¿ pewne wiadomoœci, ¿e R. J. urodzony i wychowany w Hanaczowie zamieszka³y
obecnie w Stanimierzu jest na us³ugach
Ukraiñców. W ka¿dym razie wszyscy
dobrzy Polacy opuœcili ju¿ Stanimierz,
stosuj¹c siê do rozkazu Ukraiñców. Opisuj¹
oni wspó³pracê ludnoœci Stanimierza w
czasie ataku na Hanaczów, stwierdzaj¹c, ¿e
wszyscy Ukraiñcy sk³adali ¿ywnoœæ i pieni¹dze na ukraiñskich bojów. Po napadzie
urz¹dzono u so³tysa ucztê - stypê. Tragedia
Hanaczowa jak wiele innych mniej znacznych dobieg³a koñca.
Z innych wyczynów ukraiñskich
nale¿y zanotowaæ spalenie Siworogów
(czysto polska wieœ) oraz przysió³ka obok
Œwirza, Haliny. Polacy zewsz¹d emigruj¹
Edward Wójtowicz z Hanaczowa
na zachód; z Kurowic wyjecha³o dotychunikn¹³ œmierci w czasie napadu
czas 30 rodzin, z Przemyœlan prawie ca³a
benderowców, poniewa¿ ukry³
inteligencja ju¿ wyjecha³a przewo¿¹c posiê
w zaroœlach potoku, stoj¹c w
ci¹giem swoje rzeczy. Z mieszanych miejwodzie. Fotografiê udostêpni³
scowoœci wszyscy prawie zagro¿eni ju¿ op. Piotr Wójtowicz.
puœcili swoje domy. (...)
W poci¹gu oraz na stacjach widaæ
du¿o twarzy ukraiñskich partyzantów lub cz³onków organizacji: podobno prawie ka¿dy nale¿y do nacjonalistycznych organizacji. Ukraiñcy rzucili ostatnio
du¿o ulotek wzywaj¹cych do wstêpowania do SS „Ha³yczyna” twierdz¹c, ¿e
bierze ona udzia³ w budowie nowej Europy i obra³o ona drogê w³aœciw¹ do
wolnoœci narodu. Mordów - zgodnie z treœci¹ ulotki - dokonuj¹ jakieœ tajemnicze si³y, gdyby dowiedziano siê, ¿e jakiœ Ukrainiec bierze w nich udzia³,
wykluczono by go ze spo³eczeñstwa ukraiñskiego a historia ich narodu wy-

- 102 da³aby o nim odpowiedni s¹d (podkreœlenie J.W.). Jedynym celem ich jest
zniszczenie Moskwy. [3, str. 488-489]
*****
Mój ojciec, Edward Wójtowicz, urodzi³ siê w Hanaczowie i czasami
wspomina³ go jako miejsce szczêœliwego dzieciñstwa. Rodzinna wieœ zajmowa³a szczególne miejsce, trochê jawi³a siê jak z bajki. Kilka razy ze ³zami w
oczach wspomina³ o swoim ocaleniu podczas napadu ukraiñskich nacjonalistów na jego rodzinn¹ wieœ w zimie 1944 r., zapewne w lutym tego roku. Prze¿y³ napad morderców poniewa¿ ukry³ siê w zaroœlach rosn¹cych nad potokiem,
stoj¹c przez ca³¹ noc, a¿ do œwitu, po pas w lodowatej wodzie. Te wspomnienia
zawsze by³y krótkie i przerywa³ je, gdy jego oczy robi³y siê wilgotne. Traumatyczne wspomnienia o zag³adzie Hanaczowa pozostawi³y w nim trwa³y œlad do
koñca ¿ycia. Przypuszczam, ¿e koniecznoœæ ukrywania siê ojca w tak niekorzystnych warunkach mog³o mieæ póŸniej wp³yw na jego krótkie ¿ycie, bo zmar³
w wieku 64 lat. (Piotr Wójtowicz)
*****
Wstêpem do ludobójstwa na naszym terenie, przygotowywanym wczeœniej przez banderowców, by³y dwa zdarzenia, których by³em œwiadkiem. Widzia³em, jak pewnego dnia przez Hanaczów
przechodzi³a grupa m³odzie¿y ukraiñskiej
obojga p³ci, oko³o 30 osób. Najprawdopodobniej ten marsz mia³ miejsce w roku 1942,
a mo¿e jeszcze w 1941. Z pewnoœci¹ by³a to
niedziela, bo dziewczêta by³y odœwiêtnie ubrane w kolorowe spódnice, bia³e wyszywane
bluzki i gorsety, a mê¿czyŸni w ciemne garnitury, wyszywane koszule z czerwonymi
wst¹¿eczkami przy ko³nierzykach. I doskonale
pamiêtam, ¿e by³a to pora letnia. Sta³em przy
drodze, któr¹ szli w stronê Hanaczówki, a
grupa g³oœno œpiewa³a:
Smert! Smert! Lacham smert!
Smert moskiwskij, ¿ydowskij komuni!
(Œmieræ! Œmieræ! Polakom œmieræ! Œmieræ
moskiewsko-¿ydowskiej komunie!).
Nastêpny fakt mia³ miejsce w jesieni
Albin Nieckarz z Hanaczowa
1942. £¹ki hanaczowskie graniczy³y z ³¹kami
zamordowany na polu przez
ukraiñskiej wsi Siedliska. Po drugim pokosie
ukraiñskich ludobójców.
traw ch³opcy z Siedlisk paœli krowy na swoich
Zdjêcie udostêpnione przez
p. Kazimierza Wêgrzyna.
³¹kach, a my na swoich. Miêdzy nami docho-
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¿ycie krótkie, my zaœ odpowiadaliœmy im: - Ukraiñcy, pijcie
mleko, bo Sikorski niedaleko. Takie
zachowanie dzieci ukraiñskich
œwiadczy³o o przygotowaniach doros³ych do tych straszliwych mordów.
W roku 1943 do Hanaczowa dochodzi³y straszne wieœci, ¿e
Ukraiñcy morduj¹cy dotychczas
Polaków sporadycznie w czasie
wojny, ju¿ od jej pocz¹tku, teraz
przyst¹pili do masowych mordów.
(...)
W sierpniu 1943 w ukraiñskiej wsi Podjarków (pow. Bóbrka)
zosta³a zamordowana ca³a polska
rodzina Kleszczyñskich. Natomiast
w paŸdzierniku zosta³ zamordowaHanaczów, 1941 r. Stanis³aw Ilków
ny nauczyciel z Hanaczówki i Ha(pierwszy z lewej), zamordowany w
naczowa, Stanis³aw Weiss, oficer
czasie ewakuacji. Obok - Petro Ko³os z
Wojska Polskiego w rezerwie (S.
Hanaczówki, póŸniejszy banderowiec,
Weissa zastrzelono 2.11.1943 roku
a trzecia od lewej to samozwañczy poli- dop. J.W.). W jego pogrzebie na
cjant ukraiñski, zapewne równie¿ póŸhanaczowskim cmentarzu, a przedniejszy upowiec. Fotografia udostêpniona
przez p. Kazimierza Wêgrzyna.
tem w liturgii pogrzebowej w koœciele, bra³ udzia³ pop grekokatolicki z którejœ z s¹siednich ukraiñskiej parafii. Na tym pogrzebie byli te¿ banderowcy, a wœród nich Rudko, leœniczy z Hanaczówki. By³em na tym pogrzebie
i wys³ucha³em wzruszaj¹cego przemówienie wyg³oszonego przez Micha³a Wêgrzyna. (...)
3 lutego 1944 r. O godzinie 21.00 nast¹pi³ pierwszy napad banderowców na Hanaczów. W tym czasie pisa³em wypracowanie z jêzyka polskiego, odrabia³em zadanie domowe jako uczeñ tajnego nauczania, prowadzonego przez pani¹ Jankê (prawdopodobnie chodzi tu o Janinê Janson - dop.
J.W.) Gdy nast¹pi³y strza³y, wybieg³em na dwór. Rakiety rozœwietla³y przestrzeñ i by³y sygna³em do rozpoczêcia mordów.
Zaczê³y „graæ” serie z broni maszynowej, nasilaj¹ce siê wystrza³y ka-
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gospodarstw. Jak póŸniej ustalono, w krótkim czasie p³onê³o ponad 70 zagród.
By³o jasno jak w dzieñ. A przy tym ryk byd³a, r¿enie koni, kwik œwiñ i wycie
psów, w wielu miejscach zwierz¹t gin¹cych w p³omieniach. Na to nak³ada³y siê
wo³ania o ratunek okrutnie mordowanych ludzi, konaj¹cych od ciosów no¿y,
wide³, siekier i w po¿arach. Nie mo¿na zapomnieæ tego piek³a na ziemi, zgotowanego Polakom przez czerñ hajdamack¹. Od prawie 70 lat prze¿ywam to w
snach, choæ coraz rzadziej.
W tym czasie kilku moich kolegów
przybieg³o do mnie na podwórze. Ja te¿
zostawi³em rodziców i jedyn¹ siostrê Józefê
i do³¹czy³em do nich. Biegliœmy przez B³onia w stronê koœcio³a, widoczni jak w dzieñ,
bo jedna czwarta wioski p³onê³a. Biegliœmy, a nad nami przelatywa³y pociski zapalaj¹ce, widoczne jak roz¿arzone wêgle. Dobiegliœmy do koœcio³a, ale ten by³ zamkniêty. Blisko niego, a zarazem swego domu,
sta³ Miko³aj Kwaœniewski „Str¹æ”. Wrêczy³em mu kilkadziesi¹t naboi karabinowych, które wczeœniej wzi¹³em z domu, wiedz¹c, ¿e mog¹ siê przydaæ. Widzieliœmy, jak
tu¿ za ¿elaznym ogrodzeniem koœcio³a, w
wielkim sadzie (chyba szkolnym), ci¹gn¹cym siê do zagrody Ignacego Liœniowskiego, le¿a³ przykryty chrustem doros³y
m³odzieniec.
Blisko koœcio³a sta³ du¿y, piêtrowy dom
klasztor-plebania
oo. Franciszkanów. OMiko³aj Nieckarz z Hanaczowa,
bok
p³onê³a
ca³a
zagroda
starej plebanii
któremu podczas pierwszego
i
zagroda
Miko³aja
Nieckarza,
mego cionapadu banderowcy zamordowali
siedem najbli¿szych osób.
tecznego brata. Podeszliœmy pod klasztor.
Fotografia udostêpniona przez
Na parterze, w oknach stali uzbrojeni mê¿p. Kazimierza Wêgrzyna.
czyŸni. Jednym z nich by³ Seweryn Dietrich,
syn by³ej kierowniczki szko³y w Hanaczowie, student medycyny, a drugim Alojzy Wójtowicz, student weterynarii. Wpuszczono nas do œrodka i umieszczono na strychu.
Bandyci nie dotarli do centrum wioski, bo choæ niedostatecznie, wieœ
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Krótko po pó³nocy nast¹pi³
jakiœ silny wybuch, jakby z
dzia³a. To by³ sygna³ zakoñczenia ludobójczej rzezi.
Moi rodzice i siostra
ukryli siê w jakichœ szuwarach, mokrad³ach, do których te¿ trzeba by³o przejœæ
przez B³onia i ko³o zagrody
Bednarza „Szwaba”. Po tej
tragicznej nocy, gdy nasta³
dzieñ, poszed³em do trochê
starszego kolegi, W³adka
Rêbisza. Na widok tego, co
zobaczy³em w jego domu,
dozna³em uczucia gniewu
wobec sprawców. Taki gniew
to œwiêty gniew. Do dzisiaj
widzê jego siostrê, pannê Józiê Rêbisz, ³adn¹ dziewHanaczowianki, fotografia z okresu wojny.
czynê, le¿¹c¹ na progu doOd lewej: 1 - Œwirk, 2 - Stanis³awa Œwirk, jej
mu posiekan¹ no¿ami, W³adcórka, 3 - Zofia Nieckarz, spalona przez ukraka le¿¹cego w pokoju z wieliñskich nacjonalistów podczas pierwszego
kim siniakiem na czole od
napadu, 4 - Stanis³awa Nieckarz, córka Zofii,
uderzenia m³otkiem albo
spalona wraz z matk¹, 5 - Karolina Skotnik,
obuchem siekiery oraz ich
siostra Zofii, zastrzelona przez banderowców.
matkê, Antoninê, zasztyletoFotografia udostêpniona
przez p. Kazimierza Wêgrzyna.
wan¹ w ³ó¿ku. Podobnie ci¹gle widzê Józefa WoŸniaka,
ojca mego kolegi Bronka, le¿¹cego ko³o p³otu w swoim sadzie z roztrzaskan¹ g³ow¹. Oprócz Józefa zostali
zamordowani trzej bardzo bliscy s¹siedzi: W³adys³aw Rêbisz, Jan Twerd z kilkuletnim synkiem i Kazimierz Rêbisz.
Z posesj¹ klasztoru graniczy³a zagroda wspomnianego Miko³aja Nieckarza, który by³ szewcem. W czasie tego napadu zamordowano mu siedem najbli¿szych osób: córeczkê, dwunastoletni¹ Stasiê, ¿onê Zofiê, teœciow¹ Katarzynê Skotnik, szwagierkê, Karolinê Skotnik, mamê Miko³aja - Katarzynê, jego
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zastrzelone na podwórku. Szwagierka umiera³a na jego rêkach, powtarzaj¹c:
- Tak, tak szwagier, tak, tak... Brat zaœ i szwagier zginêli na polu przed
przysió³kiem Zagóra. (...) Wymieniam tu tylko niedu¿¹ czêœæ zamordowanych
hanaczowian, a by³o ich oko³o 80.
Nasza zagroda, Józefa Wegrzyna „£eœka”, nie sp³onê³a podczas
napadu i nie sp³on¹³ wóz. Dlatego
mogliœmy - z obawy, ¿e napad mo¿e
siê powtórzyæ - w pierwszym dniu
po tej nocnej rzezi, tj. 4 lutego wyjechaæ do Przemyœlan naszym wozem
i koniem, zabieraj¹c ze sob¹ pierzyny i trochê artyku³ów ¿ywnoœciowych (m¹kê, fasolê, itp.).
Oprócz mnie, mojej mamy i siostry
jecha³a jeszcze s¹siadka, Katarzyna Rzadka (z domu Wêgrzyn) z
dwoma synkami, Józiem i Kaziem.
Przeje¿d¿aj¹c przez dzielnicê Hanaczowa „Za wsi¹”, widzieliœmy
na polu, po lewej stronie drogi,
cia³o zamordowanej dziewczyny.
Opuœciwszy wieœ, musieliœmy
przeje¿d¿aæ pomiêdzy Lasem Franciszkañskim a lasem zwanym „KluOd lewej: 1 - Stanis³aw Ilków,
sowa”. To, czego doœwiadczyliœmy
zamordowany podczas ewakuacji
ostatniej nocy i œwiadomoœæ, ¿e w
(13.04.1944 r.) przez bandê ukraiñskich
tych lasach mog¹ byæ okrutni
nacjonalistów; 2 - Jan Wêgrzyn “Molo” z
mordercy oczekuj¹cy uchodŸców z
córk¹; 3 - Zofia Ilków, ¿ona Stanis³awa,
wioski, nape³nia³a nas tak wielk¹
z synkiem Kazimierzem, którego ukry³a
trwog¹, ¿e ona odebra³a nam mopod spódnic¹ podczas napadu
wê. Jechaliœmy w absolutnym milbanderowców na konwój ewakuacyjny.
czeniu, bo wydawa³o siê nam, ¿e
Ukraiñski bandyta nie zauwa¿y³ dziecka
nawet szept mo¿e nas zdradziæ.
i nie zastrzeli³ ich. Fotografia udostêpniona przez p. Kazimierza Ilkowa.
Od powrotu z Przemyœlan,
miêdzy 10 a 15 lutego, ju¿ nie nocowaliœmy w domu. Na noc, podobnie jak wiêkszoœæ hanaczowian, szed³em z
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Katarzyna Rzadka
z Hanaczowa
postrzelona w
czasie ewakuacji
13.04.1944.
Obok niej dwaj
synowie: Józef (z
lewej) i Kazimierz.
Fotografia
udostêpniona przez
p. Kazimierza
Wêgrzyna.

mam¹ i siostr¹ do koœcio³a. Ja sypia³em w p³aszczu, w czapce i w butach przez
dwa miesi¹ce, to jest do 14 kwietnia 1944 r., czyli do dnia opuszczenia wioski.
Jak siê okaza³o - na zawsze. Koœció³ w nocy by³ przepe³niony ludŸmi. Spa³em na
koœcielnym strychu, oparty o dachow¹ konstrukcjê. Na strychu by³a s³oma, na
której spa³y dzieci. Czêsto ich p³acz budzi³ mnie ze snu.
W nocy z pierwszego dnia Œwi¹t Wielkanocnych na drugi nocowa³em w
domu pañstwa Ignacego i Stanis³awy Liœniowskich razem z mam¹, siostr¹,
babci¹ Rozali¹ D¿oga (z domu Rêbisz), cioci¹ Rozali¹ Jankowsk¹ (z domu
D¿oga) z Hanaczówki i jej synkiem Jasiem. Wszyscy domownicy i goœcie spali w
ubraniu i butach. Przed pó³noc¹ obudzi³ nas krzyk pana Ignacego: - Napad!
Biegliœmy przez sad w stronê koœcio³a przy huraganowym ogniu karabinów, karabinów maszynowych i potê¿nych kilku wybuchach jak z armaty,
wœród œwistu kul nad naszymi g³owami i widocznych, œwiec¹cych pocisków
zapalaj¹cych. W czasie walki z hajdamack¹, ludobójcz¹ ukraiñsk¹ dzicz¹,
przebywa³em w koœciele i na zewn¹trz, ale wewn¹trz kamiennego muru otaczaj¹cego œwi¹tyniê. W koœciele ludzie siê modlili, a obroñcy w ferworze walki
raczej przeklinali. S³ysza³em, jak ktoœ spoœród obroñców wo³a³: - Daj mi
karabin! Daj mi karabin! Ja go k... za³atwiê! Bo trzeba wiedzieæ, ¿e broni dla
obroñców nie starcza³o. (...)
Ataki banderowców siê nasila³y, wiêc obronie wyczerpywa³y siê zapasy
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œmierci¹ od no¿a, wide³ i siekiery swych ukraiñskich s¹siadów-banderowców,
ludzi z okolicznych miejscowoœci, stawa³o siê realne.
W tych okolicznoœciach ks. Wiktor udzieli³ ludnoœci zgromadzonej w
koœciele ogólnego rozgrzeszenia
w obliczu œmierci i ludzie przystêpowali do Komunii œwiêtej. Nie
by³o spowiedzi indywidualnej.
Nast¹pi³ wybuch p³aczu, a
szloch nie pozwala³ wypowiadaæ
modlitewnych s³ów. Œmieræ ju¿ z
bliska zagl¹da³a w oczy dwóm
tysi¹com ludzi.
A na dworze, wokó³ koœcio³a, wewn¹trz kamiennego muru, z ¿elaznego koœcielnego ogrodzenia wyci¹gano ¿elazne prêty
gruboœci mêskiego palca, o kwadratowym przekroju, zakoñczonych ostro i rozdawano mê¿czyznom gotowym do walki wrêcz, w
wypadku takiej koniecznoœci. Ja
te¿ taki prêt otrzyma³em. Poza tym
mia³em u pasa (wojskowego) swój
rosyjski bagnet.
W tej krytycznej sytuacji
obrona zdecydowa³a siê na ryzyJózef Ilków, lat 14, zamordowany przez
kowne, desperackie przejœcie z oukraiñskich
ludobójców podczas ewakuacji
brony do ataku, i to do zaatakomieszkañców Hanaczowa do Przemyœlan
wania ty³ów wroga wed³ug planu
(13.04.1944). Fotografia udostêpniona
komendanta obrony, Kazimierz
przez p. Kazimierza Wegrzyna.
Wojtowicza „G³oga”. Mnie siê
dziœ wydaje, ¿e banderowcy nie
mog¹c szturmem zdobyæ twierdzy, liczyli na wyczerpania amunicji, któr¹ obrona dysponowa³a. Obroñcy prawdopodobnie równie¿ doszli do takiego
wniosku, wiêc zdecydowali siê na ofensywê. „G³óg” poprowadzi³ do tej akcji
oko³o dwudziestu ochotników, bohaterskich obroñców .
Pod wieczór dnia poprzedniego (Niedziela Wielkanocna) opuœci³o
twierdzê równie¿ oko³o dwudziestu obroñców, udaj¹c siê na polanê leœn¹, gdzie
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si³ê obronn¹ twierdzy. Jak siê póŸniej okaza³o, to os³abienie obrony, paradoksalnie, byæ mo¿e, zadecydowa³o w du¿ym, a mo¿e nawet decyduj¹cym stopniu o powodzeniu tego ryzykownego szturmu. Bo obroñcy powracaj¹cy z lasu zrzut broni nie nast¹pi³ - do³¹czyli do oddzia³u „G³oga”, atakuj¹c równie¿ od
ty³u ludobójcz¹ hajdamack¹ czerñ, oblegaj¹c¹ twierdzê. Odwa¿ni w mordowaniu dzieci, kobiet i staruszków okrutni tchórze banderowcy wpadli w panikê.
Nast¹pi³ poœcig za nimi. Nie zdobyli hanaczowskiej twierdzy. Ponad dwa
tysi¹ce ludzi zosta³o uratowanych od okrutnej œmierci.
Gdy nasta³ dzieñ, ale jeszcze w trakcie walk, z koleg¹ Józiem Ilkowem
wszed³em na koœcieln¹ wie¿ê. Krótko obserwowaliœmy dymi¹ce pogorzeliska,
w tym nasz¹ zagrodê, bo w pewnej chwili kula przelecia³a obok g³owy kolegi
i uderzy³a w mur. Zaraz zeszliœmy na dó³.
W tym drugim napadzie zosta³ zamordowany brat mego dziadka B³a¿eja Wêgrzyna, i jego ¿ona Agnieszka, a w Hanaczówce teœciowa mojej cioci
Rozalii - Maria Jankowska. Zamordowano równie¿ naszego s¹siada Kazimierza Klusa, osobê w wieku ok. 60 lat, który nie jest wymieniony poœród ofiar
napadów. Opowiada³ mój ojciec, który na moment wyszed³ z kryjówki, ¿e
widzia³ jak K. Klusa banderowcy zastrzelili pod œliwk¹ w jego sadzie.
Tragiczn¹ œmierci¹ z r¹k barbarzyñskich rizunów zgin¹³ dziadek mego kolegi
Jasia Jewtucha, rzemieœlnik-tkacz - Grzegorz Rêbisz. Do dziœ widzê, gdy tylko
myœl mnie przenosi do ukochanego Hanaczowa, na pieñku œciêtej jab³oni jego
krew i zêby, a cia³o w pobliskim potoku.
Po klêsce zadanej w Hanaczowie, hajdamackiej czerni, wyrzutkom
ukraiñskiego narodu, nasta³a wielka cisza, a w niej dymy i zgliszcza, b³¹kaj¹ce
siê w sadach zwierzêta i wszêdobylska zieleñ wiosenna. Trawa sobie ros³a
mimo szalej¹cej œmierci, a teraz by³a pokarmem dla zwierz¹t, bo pasze suche
sp³onê³y.
Szed³em w tej ciszy wœród dymów i pogorzelisk do domu z niepokojem,
czy tato ¿yje, bo nie by³o go z nami w koœciele. Prze¿y³ ukryty w wybudowanym
przez siebie schronie, a wraz z nim rodzina s¹siadów Rzadkich ma³¿eñstwo
Stanis³awa i Katarzyny (z domu Wêgrzyn) oraz ich dzieci, Józek i Kazik.
W godzinach popo³udniowych wjecha³ do Hanaczowa z Hanaczówki
wóz drabiniasty, pe³en zamordowanych osób w zakrwawionej odzie¿y, u³o¿onych jak snopy. Ich rêce, zwisaj¹ce pomiêdzy szczeblami drabin, ko³ysa³y siê
razem z wozem, co mi siê kojarzy³o z po¿egnaniem tego œwiata ruchami ich r¹k,
tak, jak to czyni¹ ¿ywi przy rozstaniu.
Walki z banderowcami trwa³y oko³o 10 godzin i usta³y jeszcze przed
po³udniem drugiego dnia œwi¹t. Wydaje mi siê, ¿e jeszcze w ten œwi¹teczny
poniedzia³ek czêœæ ludnoœci opuszcza³a sw¹ rodzinn¹ wioskê drog¹ do Kurowic. Niestety, uchodŸcy musieli zawróciæ, bo zostali ostrzelani przez bande-
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swoje tobo³ki i ratowali siê ucieczk¹.
W czwartek, 13 kwietnia znowu d³ugi konwój hanaczowian, wioz¹c
resztki dobytku, którego ogieñ nie strawi³ i nie zrabowali bandyci UPA, obra³a
kierunek na Przemyœlany, przez Zaciemne. Ja by³em w tej kolumnie tylko z
ojcem i jechaliœmy na jej koñcu. I tym razem kolumna zosta³a ostrzelana,
szczególnie mocno jej czo³o, ale nie tylko, bo w niektórych miejscach banderowcy zbli¿yli siê do naszych ludzi i wozów. W pierwszych wozach zamordowano 11 osób, a wœród nich mojego kolegê, Józefa Ilkowa, i jego ojca,
Stanis³awa. Mama Józka, Zofia, chowaj¹c pod spódnic¹ syna Kazimierza,
wyb³aga³a darowanie jej ¿ycia. Banderowiec nie zauwa¿y³ synka i tak oboje
prze¿yli. Natomiast siostra Zofii Ilków, Katarzyna Rzadka, zosta³a ranna od
kuli karabinowej.
Œmieræ Józia szczególnie prze¿y³em, bo by³ najlepszym koleg¹, z
którym kontaktowa³em siê najczêœciej. Po drugim napadzie planowaliœmy
razem nocn¹ ucieczkê z Hanaczowa do Kurowic, ale doszliœmy do wniosku, ¿e
banderowcy na pewno przewidzieli tak¹ ewentualnoœæ i bêd¹ czatowaæ na
próbuj¹cych wydostaæ siê z tego kot³a œmierci. Powsta³a te¿ myœl o czo³ganiu
siê do Kurowic, odleg³ych o 5 km, aby nas nie zauwa¿ono. Jednak zdaliœmy so-

Opuszczanie domu rodzinnego przez Wêgrzynów i Rzadkich po drugim napadzie
banderowców. Fotografia udostêpniona przez p. Kazimierza Wêgrzyna.
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Masowy grób pomordowanych hanaczowian podczas pierwszego napadu
ukraiñskich ludobójców na wioskê 3.02.1944 r. Widok z 2009 r.
Fotografia udostêpniona przez p. Kazimierza Wêgrzyna.

bie sprawê, ¿e to te¿ nie jest realne.
W czasie tych rozmów Józek powiedzia³ do mnie: - Kaziu, ty mo¿e
prze¿yjesz, ale ja czujê, ¿e nie prze¿yjê. Tak za dzieñ, czy dwa, Józek ju¿ nie ¿y³.
S¹ przeczucia, które siê sprawdzaj¹. Ci¹gle wzruszaj¹ mnie s³owa Józia, wypowiedziane przed skonaniem do swojej mamy: - Mamo, ja ju¿....
Odwiedzi³em go po jego œmierci. Le¿a³ z ojcem w trupiarni hanaczowskiego cmentarza z wyci¹gniêtymi przed siebie rêkami, z otwartymi d³oñmi, które zastyg³y w tym geœcie obrony. Nikt nie wyma¿e z mej pamiêci tego
widoku.
W sytuacji, kiedy ludnoœæ Hanaczowa nie mog³a bezpiecznie opuœciæ
swej rodzinnej miejscowoœci, bo grozi³a jej œmieræ w drodze, z pomoc¹ przyszli
mieszkañcy Bi³ki Szlacheckiej, polskiej wioski po³o¿onej 15 km na wschód od
Lwowa, dobrze uzbrojonej. Bi³czanie uzbrojenie ukryli w wozach i przyjechali
do Hanaczowa razem z kilkoma ¿o³nierzami niemieckimi. Ich komendant wyda³
polecenie wyjazdu rzekomo po drewno dla oddzia³u, ¿o³nierzy zaœ przydzieli³
do ochrony taboru. Do wozów z Bi³ki do³¹czy³y wozy z naszej wioski i na wszystkie za³adowano tylko czêœæ tego, co jest potrzebne do ¿ycia: zbo¿e, odzie¿,
poœciel. Krowy-karmicielki sz³y przy wozach. Mój ojciec jecha³ z ty³u konwoju
w³asnym wozem, z id¹c¹ przy wozie krow¹. Ca³a kolumna liczy³a 100, 150,
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na pocz¹tku i paru na koñcu.
Ja szed³em z przodu kolumny uzbrojony w bagnet i mia³em w rêku sprê¿ynow¹ nahajê zakoñczon¹ du¿¹ nakrêtk¹. Dziœ z perspektywy 80 lat mego
¿ycia wygl¹da mi to œmiesznie, ale dla czternastolatka w opisywanych okolicznoœciach, nie by³o nic œmiesznego - mia³em jakieœ narzêdzie obrony.
Gdy czo³o kolumny dotar³o do Bi³ki, zatrzyma³em siê na skraju wioski
i wypatrywa³em rodziców i siostry. W pewnej chwili w Hermanowie nast¹pi³a
strzelanina i wybuchy granatów. Wybuch³ te¿ po¿ar. To banderowcy napadli na
konwój. Bardzo mocno to prze¿ywa³em, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e rodzice mogli
znaleŸæ siê w ogniu walki z band¹. Jak siê póŸniej okaza³o, banderowcy
ponieœli klêskê zginê³o ich piêciu, a wœród Polaków byli tylko ranni. Moi
rodzice z siostr¹ dotarli bezpiecznie do Bi³ki. (Kazimierz Wêgrzyn)

Kazimierz Wêgrzyn

Widzia³em
Smutek nad polami
Od ziemi do nieba siêga³
Ca³¹ przestrzeñ otuli³
Nad Hanaczowem moim
Moj¹ wiosk¹ rodzinn¹
Ko³o Lwowa
Ona istnieje tylko w pamiêci mojej
Zosta³a zamordowana.
Jej duch
Unosi siê nad krajobrazem
Choæ dzieñ s³oneczny
I ptaków œwiergot
Nad lasem srebrzystych buków
Nad Gór¹ Kamienn¹
Nad Piaskow¹
Nad Dabrow¹
Nad Dolink¹
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Nad cmentarzem umar³ych domów
Nad mogi³ami masowych grobów
Nad dolinami œmierci
I koœci deptanych
¯al zawis³
Targa³ powietrzem
Rwa³ je na strzêpy
Wbija³ sztylety w moje serce
Cichutko szlocha³
W s³oñcu wiosennym
Widzia³em
To miejsce dla mnie najukochañsze
Gdzie siê poczê³o moje ¿ycie
Gdzie siê formowa³o moje cz³owieczeñstwo
Moja wiara
Mi³oœæ Boga
Ojczyzny
I bliŸniego
Widzia³em
Po 65 latach
Od kwietnia 1944 roku
Kiedy to
Po dwóch ludobójczych napadach
Ukraiñskich rizunów
Bandytów
Najokrutniejszych morderców
W historii ludzkoœci
Morduj¹cych niewinnych
Bezbronnych ludzi
Tylko dlatego, ¿e byli Polakami
Od dzieci w ko³yskach
Do staruszków
Mieszkañców wiosek
I miasteczek.
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O, wstydzie!
O, bezczelnoœci!
Nazywaj¹cych siebie
Ukraiñsk¹ Powstañcz¹ Armi¹
Oraz
Po napadzie zbrodniczej niemieckiej
Formacji SS
Uzbrojonej w czo³gi i armaty
Hanaczów zosta³ zg³adzony
A póŸniej wymazany z mapy
Jego pola do³¹czono do wsi Hanaczówka.

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 149 osób
134. Figurski Piotr
3.02.1944, lat 40, mia³ 15 ran k³utych.
135. Fronczak Paulina
10.04.1944, lat bd.
136. Klus Kazimierz,
10.04.1944, lat 61.
137. Lipnicki Jan
10.04.1944, lat 4, syn Miko³aja Lipnickiego.
138. £abaAlbin
3.02.1944, lat 18.
139. Nawarowski Karol
3.02.1944, lat 16.
140. Partyka Józefa
3.02.1944, lat 11.
141. Rêbisz Miko³aj
3.02.1944, lat bd.
142. Sawicki Micha³
3.02.1944, lat bd, zak³uty bagnetem.
143. Skotnik Rozalia
3.02.1944, lat 56.
144. ŒwirkAntonina,
03.02.1944, lat 55.
145. Twerd Edward
3.02.1944, lat 16.
146. Twerd Katarzyna
3.02.1944, lat 36.
147. Urban Stanis³aw
3.02.1944, lat 18.
148. Wêgrzyn Magdalena,
10.04.1944, lat 35.
149. Wróblewski Karol
3.02.1944, lat 50.
8.3. Hanaczówka
a) okolicznoœci napadów i terroru:
Ciocia Karolcia pamiêta jeszcze Józefa Rudaka. Mia³ ¿onê Polkê i Ukraiñcy kazali j¹ zamordowaæ, ale prawdopodobnie uda³o jej siê prze¿yæ. Ciocia mówi, ¿e by³a to bardzo nacjonalistyczna rodzina. Mieli 4 lub 5 synów.
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furmank¹ zamordowanego pana Weissa (Wajsa?). Po œmierci jego ¿ona mieszka³a z ma³ym synkiem jakiœ czas u Komorowskich (w tej pierwszej czêœci budynku).
Wœród zamordowanych nazwisk ciocia przypomnia³a sobie Józefa
Chruœciela, który bardzo podoba³ siê jej siostrze Stefanii (a mojej babci), by³
leœniczym i czêsto przychodzi³ do domu Komorowskich, gdzie siedz¹c w ogrodzie mi³o gawêdzili sobie latem.
S¹siadem Komorowskich w Hanaczówce by³ pan Szczerba, posiada³
bardzo du¿e gospodarstwo. Zobaczy³am w ksi¹¿ce “Barbarzyñstwa OUNUPA” wymienionego wœród zamordowanych Kazimierza Sawickiego. By³ to
w³aœnie dozorca dziadka Sokaluka, którego zamordowali zostawiaj¹c kartkê
„Za to, ¿eœ dobrze Polakom s³u¿y³”. (Katarzyna Sobiecka-Tomporowska)
*****
Patrole posz³y te¿ do Hanaczówki (11.04.1944 r. - dop. J.W.). W patrolu
by³o nas trzech. Mieliœmy spenetrowaæ teren przy drodze g³ównej, pocz¹wszy
od granicy wsi, a¿ do jej œrodka, tj. do
gospodarstwa Chibi³y. Hanaczówka opustosza³a zupe³nie. Nie napotkaliœmy nikogo. Gdy wracaliœmy z powrotem, w naszym kierunku sz³o trzech uzbrojonych
ludzi. Natychmiast po³o¿yliœmy siê na ziemi, kieruj¹c broñ w ich stronê. Tamci uczynili to samo. Dopiero po d³u¿szej chwili
rozpoznaliœmy siê wzajemnie.
Zaprowadzili nas do domu, stanowi¹cego w³asnoœæ pewnego lwowianina o nazwisku Komarowski (Jan Komorowski – dop. red.). Na progu le¿a³
starszy mê¿czyzna - ojciec lub teœæ owego
lwowianina (to by³ teœæ, Stefan Sokaluk,
lat ok. 70 – dop. red.). W jego piersi tkwi³
zardzewia³y bagnet. Oba policzki mia³
rozciête od ust a¿ do uszu. Na piersi,
przyszpilona bagnetem, le¿a³a jakaœ bia³a
Miko³aj Wyspiañski
szmata lub rêcznik z napisem: „Majesz
z
Hanaczówki, lat 57,
Polszu, wid mori do mori” (Masz Polskê
zamordowany
przez bandê UPA
od morza do morza). Napis pisany by³
10.04.1944
r.
Zdjêcie
udostêpni³a
krwi¹. (Miko³aj Kwaœniewski)
p. Kazimiera R¹czka.
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8.4. £ahodów
a) okolicznoœci napadów i terroru:
30.06.1944. ... wiêc w pow. Przemyœlany, w £ahodowie, Ukraiñcy
Gwinejczycy zamordowali 19 bm. z trzech rodzin polskich 7 osób, a to: Micha³a
Kunickiego 1at 35, Mariê Nowogrodzk¹ lat 14, nadto Antoniego Antoniaka
lat 55, i jego syna Miko³aja lat 29. Niezale¿nie od tego zamordowali 2 Ukrainki
za udzielanie schronienia Polakom. [2, str. 263]
*****
W wielki tydzieñ w powiecie Przemyœlany we wsi £ahodów Ukraiñcy
spalili wszystkie gospodarstwa polskie. [3, str. 474]
*****
23.06.1944. W bezpoœrednim pobli¿u frontu, na terenie sprawozdawczym poza wypadkami w £ahodowie-Dobrej, gdzie 19-go bm. zamordowali
Ukraiñcy 2 rodziny polskie - 10 osób, innych wypadków morderstw nie ma. [2,
str. 737]
*****
W £ahodowie zagin¹³ mój dziadek, Wojciech Lipicki, lat ok. 60. Rodzina poszukiwa³a go od koñca wojny, ale nie natrafiono na ¿aden œlad. Prawdopodobnie zosta³ zamordowany w kwietniu 1944 r., jak wielu Polaków w tej
wiosce, przez bojówkê OUN-UPA.(Zbigniew Lipicki)
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 37 osób
23.AntoniakAntoni,
24.Antoniak Miko³aj,
25. Lipicki Wojciech
26. Nieckarz Micha³
27. Nowogrodzka Maria,
28. Profeta Maria
29. Raœ Józef
30. Œnie¿ek Emilia
31. ¯ukrowska Julia
32. ¯ukrowski Kazimierz
33-34. N.N.
35-37. N.N

19.06.1944, lat 55.
19.06.1944, lat 39.
9.04.1944, lat ok. 60.
12.04.1944, lat bd.
19.06.1944, lat 14.
12.04.1944, lat bd.
16.04.1944, lat bd, postrzelony, wyzdrowia³.
15.10.1944, lat 24.
15.10.1944, lat bd.
15.10.1944, lat bd.
06.1944, lat bd, Ukrainki.
04.1944.

- 117 8.5. Podhajczyki
a) okolicznoœci napadów i terroru:
21 XI [1944 - dop. J.W.] wieœ Podhajczyki. Napadniêto na
gospodarstwo Kupczyñskiego, gdzie by³ teœæ jego Maziak, napad odparto - s¹
straty u napastników, poniewa¿ pozostawili dwie ka³u¿e krwi. Kupczyñski
zosta³ ranny. [2, str. 322]
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - jedna osoba.

8.6. Stanimierz
a) okolicznoœci napadów i terroru:
W maju, nied³ugo po akcji niemieckiej w Hanaczowie, dosz³o do kilku
morderstw dokonanych przez nacjonalistów ukraiñskich na Polakach w
s¹siedniej, w wiêkszoœci ukraiñskiej wsi, Stanimierz. Mieszka³ tam miejscowy
komendant przedwojennego „Strzelca”, Józef Rzadki, o¿eniony z jedn¹ z trzech
córek Ukraiñca, Pawliszyna; dwie pozosta³e wysz³y za Ukraiñców. O wypadku
w tej rodzinie pisze Micha³ Wêgrzyn: „...po trzecim napadzie na Hanaczów
przyszed³ szwagier Józefa - a mieszkali na jednym podwórku - i wyci¹gn¹³ go ze
strychu (gdzie siê zapewne ukry³ - przyp. J. Wêgierski) ...i zamordowa³ go we
w³asnych zabudowaniach...”
Podobnie zginê³a w Stanimierzu Aniela z domu Œwirk, pochodz¹ca z
Hanaczowa, a zamê¿na za Ukraiñcem. Kazano mu zastrzeliæ ¿onê, a gdy nie
móg³ siê na to zdobyæ, morderstwa dokona³ s¹siad. Wdowcowi nakazano do
tygodnia o¿eniæ siê z Ukraink¹. [4, str. 200]
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 14 osób.
*****
Wprawdzie zamordowanie Kazimierza Tchórznickiego nie by³o
dzie³em oprawców z OUN-UPA, jednak ze wzglêdu na to, ¿e czyn mia³ charakter zbrodniczy i opis nie by³ dotychczas publikowany, znalaz³ swoje miejsce w
niniejszej ksi¹¿ce.
31.10.1918 r. po po³udniu mój m¹¿ Kazimierz Tchórznicki, czuj¹c siê
niezdrów, po³o¿y³ siê spaæ na dwie godziny. Ja cerowa³am jego skarpety w tym
samym pokoju. Moje pó³toraroczne dziecko W³adzio bawi³o siê cichutko z
wiern¹ niani¹ Kasi¹ w s¹siednim pokoju.
Oko³o godziny18.30 wpad³o do naszego pokoju piêciu uzbrojonych w
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ostrym ¿¹daniem: - Oddaj broñ! Œmialiœmy siê z tego, jednak widz¹c, ¿e to nie
¿arty m¹¿ odda³ swój browning i piêkn¹ wiedeñsk¹ strzelbê kalibru 16. Po
rozbrojeniu nas, m³odzieñcy wyszli, nie tkn¹wszy niczego wiêcej. W kuchni
powiedzieli dziewczêtom, ¿e nasta³a Ukraina i jutro, tj. 1 listopada maj¹ ich
w³adze przej¹æ starostwo w Przemyœlanach, a po wioskach urzêdy gminne.
Nie wierzyliœmy w takie bajki, s¹dz¹c, ¿e to brednie. Dopiero w pierwszych dniach listopada, s³ysz¹c o rekwirowaniu koni po goœciñcach, widz¹c
spaceruj¹cych i uzbrojonych w karabiny podrostków, i s³ysz¹c co chwila powtarzaj¹ce siê strza³y, uwierzyliœmy, ¿e coœ zasz³o niedobrego, ¿e w³adze administracyjne tak popuœci³y cugli, ¿e ka¿dy, nawet smarkacz, czuje, ¿e mu wszystko wolno.
Siedzieliœmy cicho na folwarku Stanimierz, pow. Przemyœlany, nigdzie
nie wyje¿d¿aj¹c w obawie, by nam koni nie zarekwirowano. Jedynie w niedzielê
chodziliœmy do cerkwi, postawionej powy¿ej maj¹tku, na sumê. W tydzieñ po
nastaniu „Ukrainy” dowiedzieliœmy siê, ¿e ca³a rada gminna jest „ruska”,
a wójtem Petro Romaniszyn. Zaczê³y nadchodziæ nowe rozporz¹dzenia ze starostwa i z gminy, ale jedynie w jêzyku ukraiñskim.
Ja w tym czasie zajmowa³am siê wy³¹cznie prac¹ domow¹, ³ataniem
i cerowaniem bielizny i skarpet, robieniem papierosów dla mê¿a i dozorem w
stajniach. Nawet czytaæ trudno by³o, myœl¹c ci¹gle, co z nami Polakami w
najbli¿szej przysz³oœci siê stanie. Tu i ówdzie ch³opi przeb¹kiwali, ¿e trzeba
nam bêdzie przechodziæ na religiê greckokatolick¹ i narodowoœæ ukraiñsk¹, bo
inaczej nas wyw³aszcz¹ i ka¿¹ wyemigrowaæ do Polski.
Obawa i troska przed nieznanym jutrem nie dawa³a nam spaæ po
nocach. Szczup³e nasze zapasy domowe ci¹gle wyczerpywa³y siê, a po wsiach
sklepy zamkniêto w obawie przed rabunkiem; do miasta nawet trudno by³o pos³aæ kogoœ, by mu po drodze nie zabrano pieniêdzy lub kupionych sprawunków.
Nieustanne strza³y w kierunku Lwowa nape³nia³y trwog¹ nasze serca. Poczta z
zachodem zupe³nie nie utrzymywa³a ³¹cznoœci. ¯y³o siê osobno jak na wygnaniu, nie maj¹c od rodziny ¿adnych wiadomoœci, czekaj¹c jak gdyby w ka¿dej
chwili na s¹d boski. Smutno, ale przynajmniej we dwójkê spêdzaliœmy ¿ycie w
starym dworku stanimirskim, nie przypuszczaj¹c nawet, ¿e w tak krótkim czasie zajdzie zmiana straszna – nieprzewidziana katastrofa.
19.12.1918 r., o godz. 10.30 wpad³a na folwark banda z³o¿ona z 17 ludzi (z najbli¿szej okolicy) i zaczê³a doszczêtny rabunek naszego domu. Srebra,
podró¿ne futra, co siê tylko da³o z poœcieli, ubrañ, wreszcie wózek na gumach
i 17 najlepszych koni. Pozosta³o nam trzy stare konie i dwa ³oszaki. Pamiêtam,
jak jeden z ch³opów stanimirskich, roz³o¿ywszy siê na wózku, zaprzê¿onym w
nasze spasone cuganty, powiedzia³: - Wio! Potocki jedzie!
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bulwa przez dalsze dwa
tygodnie. Szczêœcie, ¿e
tydzieñ przed tym rabunkiem, na spó³kê z ekonomem, poczciwym Paliwod¹, zakopaliœmy pod ³ó¿kiem i pod³og¹ w sypialni
trochê poœcieli, parê sztuk
mojej bi¿uterii, polski
strój mê¿a i moje krymskie
futro. To ocala³o! M¹¿
Teresa z Potockich i Kazimierz Tchórznicki
biega³, to tu, to tam, propo ceremonii œlubnej w Zakopanem, 1915 r.
Fotografiê udostêpni³a p. Teresa Stella Sawicka.
sz¹c i gro¿¹c im, by nas
ca³kiem nie obrabowali.
Grupa piêciu wyrostków
z³apa³a go w pó³ i t³uk³a nim o œcianê g³ow¹ przez kilkanaœcie minut. Po czem
rzuciwszy kilka przekleñstw odjechali.
Zgryzieni dziedzice na niczem, zjad³szy obiad, sk³adaj¹cy siê z mleka,
chleba i bulwy, zaczêliœmy robiæ porz¹dki po bandzie. M¹¿ nawet mi siê nie
przyzna³, ¿e tam go g³ow¹ o mur bili. Dopiero oko³o czwartej powiedzia³, ¿e go
g³owa boli i musi siê po³o¿yæ. Zachowywa³am siê cichutko, ceruj¹c, myœl¹c, ¿e
mo¿e trochê zaœnie. Ale zmartwienie zasn¹æ mu nie da³o, a przy mierzeniu gor¹czki, oko³o 20.00, okaza³o siê, ¿e jest podwy¿szona do 38 stopni. Zmartwi³am
siê ogromnie chorob¹ ukochanego mê¿a. Ca³¹ noc nie spa³am, siedz¹c przy
³ó¿ku mego Kazia. Chwilami by³ nieprzytomny, opowiada³ coœ bez zwi¹zku, to
znów wraca³ do przytomnoœci; radzi³ siê mnie, co robiæ, czy st¹d uciekaæ, jak
i gdzie, bo czu³, ¿e nas wszystkich Polaków pomorduj¹ lada dzieñ.
Ca³y dzieñ 20.12 by³ prawie nieprzytomny, przy gor¹czce 40 stopni.
Nawet nie móg³ piæ wody. Pos³a³am po leœniczego Antoniego Gniewczyñskiego, by siê poœwiêci³ i pojecha³ koñmi po doktora do Przemyœlan (10 km).
Szkoda, ¿e 20 lat s³u¿y³, a powiedzia³ dziewce, ¿e jego futro wa¿niejsze ni¿ p.
Tchórzewskiego ¿ycie. Przeklê³am go, jak tylko umia³am i zosta³am bez ¿adnej
pomocy lekarskiej. Ca³¹ noc znów czuwa³am przy chorym. Rano ju¿ nawet g³owy nie móg³ obróciæ i nic do ust w³o¿yæ, a gor¹czka ci¹gle wynosi³a 40 stopni.
Oko³o trzeciej po po³udniu, 21 grudnia wyrzek³ pamiêtne dla mnie s³o-
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- Ja tak ciê kocha³em!
Nigdy ich nie zapomnê. Wtedy zmienia³am ok³ady na jego gor¹cej
g³owie, modl¹c siê z Kasi¹ o ratunek dla ukochanego mê¿a. Ale widocznie inne
by³o mu przeznaczenie od Boga, bo oko³o godziny 4.45 przesta³ majaczyæ i zacz¹³ stygn¹æ, a kwadrans póŸniej, po trzech g³êbokich oddechach Bogu ducha
odda³.
Wtedy krzyk rozpaczy, jaki siê wyrwa³ z moich piersi, graniczy³ z atakiem sza³u. Zdawa³o mi siê, ¿e nasta³ koniec œwiata, gdy mego Kazia nie ma, ¿e
trzeba zaraz ¿ycie koñczyæ, bo sama nie poradzê sobie na gospodarstwie, z dala
od rodziny, wœród obcych i wrogich Ukraiñców. Nie rozumiej¹c jêzyka ruskiego, czu³am siê jak na wygnaniu. Poczciwy ksi¹dz ruski (starorusin) Panasiuk ze Stanimierza i ksi¹dz rzymskokatolicki z Pohorylec, Barzycki, zajêli siê
urz¹dzeniem mê¿owi katafalku. Zaraz po po³udniu i rano dnia nastêpnego
(23.12) du¿o ludzi odwiedzi³o œ.p. ogólnie lubianego dziedzica.
O godzinie trzeciej po po³udniu t³um ludzi z okolicznych kilku wsi odprowadzi³ zw³oki mê¿a do cerkwi, stoj¹cej wy¿ej folwarku, i na cmentarz. Ks.
Panasiuk w kilku s³owach po¿egna³ mego ukochanego Kazia. Drugim wstrz¹sem w moim ¿yciu by³o opuszczenie do grobu trumny mego mê¿a. Z tych czasów mam anewryzm serca (aorty), wskutek czego równie¿ lada chwila mogê
nagle umrzeæ. Pozosta³am sama. Trzeba by³o wracaæ do pustego domu i zacz¹æ
myœleæ o jutrzejszej wigilii. Moje trzy s³u¿¹ce okaza³y mi w tym czasie du¿o
serca. Pamiêtam z tych pierwszych, najciê¿szych chwil mego ¿ycia poczciwy
czyn jednego ¯yda (rzeŸnika z Pohorylec), Szmula Bauma. Dowiedziawszy siê,
¿e p. dziedziczka obrabowana i nie ma co jeœæ, przys³a³ mi przez 10-letnie
œliczne dziecko, Esterkê, 5 kg miêsa i 5 kg m¹ki pszennej. Wiedz¹c, jak to niebezpiecznie dziœ chodziæ polnymi drogami, gdy strzelaj¹ i rabuj¹, wszystkie
obca³owa³yœmy t¹ maleñk¹. Dobry uczynek Szmula dobrze pamiêtam do dzisiaj. (Wspomnienia Teresy Tchórznickiej z Potockich, secundo voto Skrzyszowskiej, nades³a³a Teresa Stella Sawicka)

8.7. Unterwalden
a) brak danych o napadach i ich skutkach.

- 121 8.8. Zaciemne
a) brak danych o napadach i ich skutkach.

- 122 9. Okolicznoœci napadów i terroru OUN-UPA w gminie Œwirz
9.1. Œwirz
a) okolicznoœci napadów i terroru:
Ks. Kwiatkowski, chocia¿ by³ twardego serca, tak by³ przejêty œmierci¹
ks. Kaczorowskiego, ¿e p³aka³ w czasie mszy œw. ca³ej, ¿e nie móg³ siê uspokoiæ.
Po pogrzebie i po obiedzie na plebanii w Przemyœlanach zaczêli siê ksiê¿a
rozje¿d¿aæ do domów swoich. Ksiêdza Kwiatkowskiego ze Œwirza uwa¿aliœmy
za najbardziej zagro¿onego powrotem do domu. Dlatego radzono Mu, aby nie
jecha³ do Œwirza (jest tam do obs³ugi ks. wikary Semenec), lecz by kolej¹ pojecha³ do Lwowa do brata i tam przez 2-3 dni przeczeka³, a¿ siê mo¿e atmosfera
uspokoi. Waha³ siê, zastanawia³, wreszcie
zdecydowa³, ¿e powróci do parafii, bo tam
jest jego rodzina. Wyspowiada³ siê, po¿egna³ siê, siad³ na sanki i w towarzystwie
ch³opca furmana (Kiry³o ...) i gospodyni
(Katarzyna Szwed) wyjecha³ (woŸnic¹ by³
Kazimierz Lipski, zaœ osobami towarzysz¹cymi: Kiry³o Kisil i Katarzyna Szwed
ze Œwirza – dop. J.W.).
Za pó³ godziny przysz³a wiadomoœæ, ¿e furmana ks. Kwiatkowskiego
zastrzelili, gospodyniê zostawili z koniem,
a ksiêdza uprowadzili do lasu. By³o to za
Uszkowicami na goœciñcu prowadz¹cym
do Œwirza. Na skraju lasu od d³u¿szego
czasu sta³ na stra¿y uzbrojony mê¿czyzna.
Gdy ksi¹dz nadjecha³, podszed³ do niego
i rozprawi³ siê krótko. Do Przemyœlan jecha³ ch³op z drzewem, widzia³ to wszystko,
niewiele móg³ poradziæ. Ale nadjecha³
akuratnie komendant niemieckiej policji
powiatowej, i ch³op zawiadomi³ komendanta o tym, co siê sta³o przed nie wiêcej
jak 10 minutami. Komendant wzruszy³ raProboszcz œwirski, ks. Stanis³aw
mionami, powiedzia³, ¿e to do niego nie
Kwiatkowski (1880-1944)
nale¿y, i pojecha³ dalej.
porwany przez bojówkê UPA,
zagin¹³ bez wieœci.
Ludzie ró¿nie o tem mówili, ale
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Ksiêdza Kwiatkowskiego zaprowadzili partyzanci ukraiñscy do £adaniec.
Trzymali Go w stodole Komcydanta Gowiñskiego i Piotra Sawicza, katuj¹c Go
i mszcz¹c siê na Nim, bo Go mieli naznaczonego przez ich w³adze podziemne na
œmieræ. Wyprowadzili Go po tem po jakimœ wyroku za wieœ, drog¹ prowadz¹c¹
od szko³y ³adanieckiej do Borszowa. Za ostatni¹ chat¹ po lewej rêce, a domów
tam nie by³o wiele, gdzie by³a z³o¿ona kupa kamieni pod budowê domu, tam
wykonano strasznie. Obna¿onego zwi¹zano i darto zeñ pasy, posypuj¹c sol¹.
Katusze te mia³y trwaæ kilka godzin. Opowiada³ o tym gospodarz, który z okna
swego domu, tego ostatniego, to obserwowa³, i chocia¿ Ukrainiec, nie móg³
tego znieœæ. [6, str. 95-96]
*****
W najbli¿szym czasie spodziewany jest napad na Œwirz, który Ukraiñcy ju¿ opuœcili, a pozosta³a tylko ludnoœæ polska oczekuj¹ca pomocy. [1, str.
227]
*****
W ubieg³ym tygodniu (ok. 20.03.1944 r. - dop. J.W.) Ukraiñcy zastrzelili trzech Ukraiñców ze Œwirza po uprzednim odczytaniu wyroku œmierci.
[2, str. 756]
*****
Ukrainiec Piotr Ha³ajko (ur. 1909 r.) Ze Œwirzyka lub Szuwarówki,
przedwojenny oficer, chyba porucznik, zosta³ zaproszony na rozmowy do Prybenia, sk¹d m.in. wyszli banderowcy atakuj¹cy w lutym Hanaczów. By³o to
zaraz po akcji odwetowej polskiego oddzia³u w Chlebowicach Œwirskich (akcja
lwowskiego Kedywu zosta³a przeprowadzona w nocy z 15 na 16 marca 1944 r. dop. J.W.). Ha³ajko uda³ siê tam z obstaw¹, któr¹ podobno odes³ano do domu,
ze wzglêdu na maj¹c¹ siê odbyæ d³u¿sz¹ rozmowê.
Nastêpnego dnia, a mo¿e po dwóch dniach, czêœciowo spalonego Ha³ajkê znaleziono za cmentarzem œwirskim. Okolicznoœci wskazywa³y, ¿e prawdopodobnie podczas odprowadzania go w stronê Œwirza, towarzysz¹cy mu
Ukraiñcy skrêpowali Ha³ajce rêce i powiesili za nogi na konarze lipy, zaœ pod
jego g³ow¹ rozpalili ognisko. Na mê¿czyŸnie zapali³o siê ubranie, po czym
spad³ nieprzytomny do ogniska. Banderowcy musieli wetkn¹æ mu szmatê (glinê?) w usta, bo nikt nie s³ysza³ jego nawo³ywania ani krzyku. Podobno rodzina
pozna³a go po butach. Jak niewyobra¿alnie musia³ siê mêczyæ Ukrainiec nim
skona³, to trudno sobie wyobraziæ.
Jak mówili znajomi Ukraiñcy, zamordowany nale¿a³ do innej grupy
nacjonalistów ni¿ banderowcy (bulbowiec?) i by³ przeciwny mordom dokony-
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domu, czy te¿ zostali skrytobójczo zamordowani, nie wiadomo. Mo¿na jedynie
przypuszczaæ, ¿e równie¿ zostali straceni. Niestety, nie s¹ znane ich nazwiska.
Sprawa ta jest mi dobrze znana, poniewa¿ wymieniony Ukrainiec by³ synem
brata mojej babki. (W³adys³aw Czarniecki)
*****
Przysió³ek Zagródek z kilkoma gospodarstwami znajdowa³ siê w s¹siedztwie Mo³oczaw, oddzielony od niego rzeczk¹, dop³ywem Œwirza. Domy
by³y wybudowane kilka lat przed wojn¹ i ka¿dy gospodarz by³ na dorobku, a
wœród nich mój ojciec Franciszek S³abicki.
Straszne czasy nasta³y na wiosnê 1944 r., zapocz¹tkowane napadem Ukraiñców na Hanaczów. Co to by³y za okropnoœci. Od tej chwili ludzie zaczêli
baæ siê siê ukraiñskich s¹siadów i ich band, którzy nie tylko rabowali dobytek Polaków, ale i mordowali mieszkañców. Banderowcy to nie byli
ludzie, tylko zwierzêta. Tak mo¿na
powiedzieæ po tym, co robili ze
z³apanymi Polakami, czy to by³a
kobieta, dziecko, czy osoba starsza.
Gdy dociera³a wieœæ o id¹cych banderowcach, mieszkañcy
Zagródka najczêœciej uciekali do
lasu albo ukrywali siê w polu za
kupkami gnoju. Kilkanaœcie nocy
staliœmy w lesie, po pas w œniegu,
czekaj¹c na dzieñ. Pewnego razu
by³am z dwoma kole¿ankami u
Ukraiñca, mieszkaj¹cego w Mo³oczawach, nie pamiêtam jego nazwiska, który nas zaprosi³ i zapewni³
bezpieczeñstwo. Po jakimœ czasie
nagle wpad³ do domu i powiedzia³ o
id¹cej bandzie ukraiñskiej. WybieGrupa pracowników naprawiaj¹ca drogê
g³yœmy z domu i ka¿da ruszy³a w
Przemyœlany-Bóbrka, lato 1939 r. Pierwszy innym kierunku. Ja skierowa³am siê
z prawej - kierownik grupy, Ludwik Pilny. do pobliskiego kamienio³omu,
W œrodku siedzi Pawe³ Komar, zamordogdzie znalaz³am dziurê miêdzy
wany 14.02.1944 przez bojówkê UPA,
g³azami i tam przeczeka³am kilka
podczas porwania ks. Stanis³awa
godzin. Bardzo wtenczas zmarKwiatkowskiego.
z³am, bo by³am ubrana tylko w lekki
Fotografiê udostêpni³ p. Józef Komar.
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¯eby nie tu³aæ siê po lesie, ojciec wykopa³ niewielki schron dla naszej
rodziny, w sadzie pod czterema czereœniami, odleg³y ok. 60 m od domu, w którym ukrywaliœmy siê wiele razy. Chyba w kwietniu schowaliœmy siê do schronu
a rosyjskie samoloty zrzuca³y bomby na Chlebowice i kilka spad³o ko³o nas.
Okaza³o siê, ¿e w krzakach rosn¹cych ko³o czereœni przebywali banderowcy,
a my w schronie pod nimi. Na szczêœcie, nie odkryli nas.
Ukraiñcy koniecznie chcieli
zabraæ mojego brata Józefa,
a tylko dlatego, ¿e powiedzia³
kiedyœ w gminie, ¿e nie bêdzie
mówi³ po ukraiñsku. Jak Ukraiñcy przyszli pierwszy raz, a nie
by³a to policja ze Œwirza, tylko
bandyci, musieliœmy go ukrywaæ. Przez kilka tygodni by³
przechowywany za sianem w stodole na strychu, a ja zanosi³am
mu jedzenie. Chyba jeszcze w
zimie uciek³ do Œwirza i wyjecha³ do centralnej Polski. Banderowcy jeszcze kilkakrotnie
przychodzili do domu, pytali o
brata i przeszukiwali dom.
Podczas palenia domów w
Zagródku
przez Ukraiñców
Obelisk postawiony w Giera³towie
Rozalia
Soroka, kobieta
zginê³a
i poœwiêcony zamordowanym osobom przez
w wieku ok. 70 lat. Pobieg³a z
OUN i UPA na Kresach Wschodnich.
córk¹ Katarzyn¹ do lasu i obie
wlaz³y na drzewa, bo nie mia³y dok¹d uciekaæ i skryæ siê. Rozaliê zauwa¿yli
banderowcy i kazali jej zejœæ. Zabili j¹ strza³em z karabinu pod tym drzewem.
Co im by³a winna ta kobieta? Córka s³ysza³a strza³ i po odejœciu banderowców
posz³a po martw¹ matkê.
Po spaleniu naszego domu, uciekliœmy do Œwirza. Jak Œl¹sk wróci³ do
Polski, brat Józek przyjecha³ po nas i wyrobi³ nam papiery na wyjazd. (Maria
Berezecka)
*****
Jana Flisaka z £uga, gajowego, Ukraiñcy zabili w Mo³oczawach, chyba w maju 1945. On pocz¹tkowo by³ wyznania grekokatolickiego, ale jeszcze
przed wojn¹ zacz¹³ chodziæ do polskiego koœcio³a.Chyba Ukraiñcy zabili go za
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* ** * *
Jak banderowcy zabili Jana Flisaka, to szli przez Mo³oczawy i spotkali
dwie dziewczynki pas¹ce na miedzy krowê. Jedn¹ by³a Zosia £omiñska ze
Œwirza, a drug¹ Ukrainka z Kopania, szkolna kole¿anka Zosi. Jeden z banderowców zapyta³ Zosiê o nazwisko. Gdy je wymieni³a, Ukrainiec zdj¹³ z ramienia karabin i strzeli³ jej prosto w pierœ. Dziewczynka upad³a i po chwili zmar³a.
Poniewa¿ kula wyrwa³a dziewczynce pó³ pleców, kula by³a typu dum-dum.
Dziewczynka zaraz da³a znaæ matce Zosi, która zabra³a cia³o córki
i zanios³a do naszej zagrody. Jeden z banderowców pochodzi³ z Kopania i pozna³ dziewczynkê, której zabroni³ wymieniæ jego nazwisko pod kar¹ œmierci. Ta
jednak, po jakimœ czasie, poda³a jego nazwisko - by³ to nieznany z imienia
Aftanas. (Józef Czerniak)
* ** * *
Jak przyszli Ruscy, to ju¿ nie baliœmy siê tych ukraiñskich bandytów.
Ale jak poszli dalej, to znów by³o niebezpiecznie. Banderowcy kradli œwinie,
napadali na Polaków, palili ich domy i zabijali. (Maria Kotwica)
* ** * *
Moi pradziadkowie (Wojciech i Eudokia Wrzeszczowie) mieszkali w
Zadêbinie, w œwirskim przysió³ku, przy drodze z Chlebowic Œwirskich. Dom by³
prawie nad stawem. Razem z nimi mieszka³a rodzina dziadka (Pawe³ Wrzeszcz z
¿on¹ Stefani¹ de domo Demkowicz). Wiosna 1944 r. by³a najbardziej niebezpieczna dla naszej rodziny i zachowa³o siê kilka dramatycznych wspomnieñ. Na
szczêœcie, nie dotknê³o ich najgorsze, nikt nie straci³ ¿ycia.
Dziadek wykopa³ schron, gdzieœ obok domu na polu, przykry³ go deskami i darni¹. W nim ukrywali siê podczas zagro¿enia napadem banderowców
i wtenczas, jak samoloty lata³y nad Œwirzem. W czasie napadu na Zadêbinê rodzina ucieka³a do Œwirza jakimœ w¹wozem.
Dziadkowie wielokrotnie opowiadali, jak musieli zostawiaæ ca³y dobytek i na noc uciekali z domu, chowaj¹c poza domem, co siê da³o. Nawet naczynia zostawiali w stawie, ¿eby Ukraiñcy nie nasypali trutki. Czêsto uciekali
przed banderowcami do jakiejœ rodziny dziadka, która nie chcia³a przyj¹æ
mojej babci do domu, bo by³a z ma³ym dzieckiem (Józef - mój dwuletni wujek).
T³umaczyli jej, ¿e nie mog¹ jej przyj¹æ, bo jak dziecko zacznie p³akaæ, to banderowcy us³ysz¹ i wszystkich wymorduj¹. Ciotka ta zaproponowa³a babci, by
zawinê³a dziecko w koc, zanios³a je na cmentarz, po³o¿y³a miêdzy grobami
i dziecka mo¿e nie znajd¹, a po „nalocie” pójdzie i zabierze dziecko do domu.
Babcia siê nie zgodzi³a. Innym razem poszli siê ukryæ do ziemianki i babcia
musia³a wyjœæ, bo dziecko siê dusi³o. Przesiedzia³a wtedy z dzieckiem w piwnicy
ca³¹ noc w strachu.
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Notatka sporz¹dzona
przez pracownika
Polskiego Komitetu
Opiekuñczego o
sytuacji obronnej w
Œwirzu, w listopadzie
1944 r. [10]

Inna historia jest zwi¹zana z przywo¿eniem drewna przez mojego
dziadka, po które wys³a³ go jego ojciec do lasu. By³o to zim¹, chyba na pocz¹tku
1944 r. Dziadek pojecha³ saniami i po drodze spotka³ uzbrojonych banderowców, którzy go zatrzymali wsiedli na sanie i kazali jechaæ do jakiejœ wioski,
mo¿e na Gni³ê lub do Stoków, a po drodze spytali dziadka o nazwisko. Dziadek
sk³ama³, mówi¹c, ¿e jest Ukraiñcem, i poda³ ukraiñskie nazwisko. Gdy wjechali do pierwszych domów, dziadek by³ przekonany, ¿e w wiosce go zabij¹, bo
banderowcy zapytaj¹ o niego, albo ktoœ inny go rozpozna jako Polaka. Dziadkowi po g³owie k³êbi³y siê myœli - „ju¿ ty mnie wiêcej tato nie zobaczysz”. Na
szczêœcie z naprzeciwka nadjecha³y sanie i banderowcy przesiedli siê, a jemu
kazali jechaæ dalej. Dziadek ze strachu wróci³ do domu.
Brat dziadka, Micha³ Wrzeszcz (ur. 1898), o¿eni³ siê przed rokiem 1930
z Ukraink¹ ze Stoków i tam zamieszka³. W 1930 r. Micha³owi urodzi³ siê syn Jan.
Micha³ obawia³ siê Ukraiñców, ci¹gle ba³ siê o swoje ¿ycie, ¿eby go nie zabili.
Zgin¹³ z ich r¹k. Byæ mo¿e zosta³ porwany, zamordowany i zakopany gdzieœ w
okolicznych lasach. Przed wysiedleniem Polaków ze Œwirza, ¿ona Micha³a
przyprowadzi³a do dziadka syna Jana i powiedzia³a, ¿e tutaj jest ciê¿ko ¿yæ i w
Polsce na pewno bêdzie mu lepiej. Tak Jan wyjecha³ razem z dziadkiem. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e matka Jana obawia³a siê o jego ¿ycie i wola³a go wys³aæ do
Polski. Dziadek wraz z rodzicami wiedzia³, ¿e Micha³ zosta³ zamordowany
przez Ukraiñców (ukraiñskich nacjonalistów). (Monika Kamiñska-Leœniak)
*****
W po³owie czerwca 1944 r. Niemcy zorganizowali w Œwirzu kolejn¹
³apankê mê¿czyzn i wywieŸli ich do prac fortyfikacyjnych w okolicach Firlejowa. Gdy zaczê³y siê walki frontowe (13 lipca 1944 r.), œwirzanie porzucili
miejsce przymusowej pracy i uciekali do domu, najczêœciej wzd³u¿ drogi Rohatyn-Przemyœlany, tras¹ wprawdzie d³u¿sz¹ ale bezpieczniejsz¹, zwa¿ywszy,
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Niemców, którzy ponownie poprowadzili ich do miejsca pracy. Kilku mê¿czyzn
wykorzysta³o nieuwagê stra¿nika i ukry³o siê w przydro¿nym zbo¿u, by póŸniej
skierowaæ siê do domu. Mimo, ¿e byli œcigani przez uzbrojonych Ukraiñców,
uda³o siê im bezpiecznie dotrzeæ do Œwirza.
Z grupy zawiezionej przez Niemców do Firlejowa nie powróci³ Jan
Mazurkiewicz, lat 22 i Antoni Tur. Prawdopodobnie nie powróci³a jeszcze
jedna osoba o nieustalonym nazwisku. Mo¿na s¹dziæ, ¿e w czasie powrotu
wszyscy zostali pojmani przez Ukraiñców i straceni. (Józef Czerniak, Jan
Mudrak i Ignacy Zazulak)
*****
Zgodnie z relacj¹ pani Lewandowskiej (z domu Matkowskiej, ze Œwirza), pewien syn, banderowiec, zwierzy³ siê ojcu, ¿e otrzyma³ rozkaz zabicia w
nocy swoj¹ matkê, która by³a Polk¹. Do takiego czynu zobowi¹za³ go cz³onek
ukraiñskiej organizacji. Podobno ojciec odpowiedzia³: - To jest z³e rozwi¹anie,
ale jeœli masz taki rozkaz, to rób jak uwa¿asz.
W ci¹gu najbli¿szej nocy, jak wszyscy byli w ³ó¿kach, ojciec zabi³ syna.
(T. Piotrowski. Genocide and rescue in Wo³yñ. Google Ksi¹¿ki, str. 274.
Nazwisko banderowca nieznane.)

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 44 osób
38. Czerniak Kazimierz,
1.04.1945, lat bd, zgin¹³ w zasadzce UPA.
39. Ha³ajko
20.03.1944, lat bd, Ukrainiec, powieszony nad ogniskiem.
40. £omiñska Zofia,
04.1944, lat 12.
41. Mazurkiewicz Jan,
20.07.1944, lat 22, zagin¹³ podczas powrotu
z prac przymusowych przy fortyfikacjach.
42. Soroka Rozalia,
04.1944, lat ok. 70.
43. Wrzeszcz Katarzyna,
04.1944, lat 48.
44. Wrzeszcz Micha³,
1931?, lat ok. 33, zamordowany w Stokach.
45-46. N.N.
03.1944, Ukraiñcy zastrzeleni przez bojówkê UPA.

9.2. Chlebowice Œwirskie
a) okolicznoœci napadów i terroru:
Rodzina Duniczów w Chlebowicach Œwirskich by³a doœæ liczna, bo
sk³ada³a siê siedmiu osób, trzech synów i dwóch córek. Mieszka³a na przysió³ku
zwanym Góralczysko, a ojciec rodziny pracowa³ w m³ynie, razem z Miko³ajem,
bratem mojego ojca.
Pewnego dnia do domu Duniczów przysz³o kilku banderowców, wy-
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pa³kami, a gdy straci³ przytomnoœæ wrzucili do rzeki. Po odzyskaniu przytomnoœci zaprowadzili go do lasu, ponownie bij¹c po ca³ym ciele. Mo¿e chcieli
uzyskaæ jakieœ informacje o posiadanych przez rodzinê kosztownoœciach
(pieniêdzy). Co siê z nim sta³o i jak go zamordowano, nie wiadomo, poniewa¿
rodzina cia³a nie znalaz³a.
(Adama Dunicza, lat 47,
bojówka banderowska zamordowa³a 26.02.1944 r. dop. J.W.)
Po tym morderstwie
rodzina, oprócz córki Ireny,
uciek³a do Przemyœlan i do
Chlebowic Œwirskich ju¿ nie
wróci³a. Natomiast Irena,
chyba dwa lata przed œmierci¹ ojca, wysz³a za m¹¿ za
Ukraiñca o nazwisku Winnickij, zapieczonego nacjonalistê i banderowca.
Mieszka³a z mê¿em na przysió³ku Zagrabnik. Po zajêciu
terenów drugi raz przez
Sowietów, rodzina Duniczów nadal przebywa³a w
Przemyœlanach.
W sierpniu 1945 r.
syn Dunicza, Adam, uda³ siê
w odwiedziny do swojej
siostry. Tam spotka³ ch³oGrupa wiernych z proboszczem ks. P. Smolk¹
paków, kolegów z klasy,
przed koœcio³em w Chlebowicach Œwirskich.
którzy byli s¹siadami WinKoœció³ zosta³ zbudowany w latach 2000-2004.
nickich, i bawi³ siê z nimi. Ile
Fotografiê udostêpni³ p. Jan Burban.
dni przebywa³ u niej - tego
nie wiem. Ale pewnego dnia, gdy by³ z tymi ch³opakami na podwórku, przysz³o
dwóch banderowców i zapytali ich o ch³opca nazywaj¹cego siê Dunicz. Koledzy wskazali Adama, a bandyci zabrali go z podwórka, wyprowadzili za p³ot
i zastrzelili. Zna³em tego ch³opca, by³ moim rówieœnikiem i razem byliœmy w
pierwszej i drugiej klasie. (Wg relacji Z. Bakoty, nauczycielki z miejscowej
szko³y, i krewnej rodziny Duniczów, Adaœ by³ torturowany, a jego cia³o bande-
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Jak prze¿ywa³a kobieta tak¹ tragediê po zamordowaniu ojca i brata,
bêd¹c ¿on¹ banderowca – trudno sobie wyobraziæ. W tym czasie m¹¿ Ireny
chyba ukrywa³ siê w lesie z innymi banderowcami, bo nie by³o go w domu.
Pozostali przy ¿yciu cz³onkowie rodziny Duniczów wyjechali z Przemyœlan na
Dolny Œl¹sk.
Dopiero po latach uœwiadomi³em sobie, ¿e przebywaj¹c z mam¹ w
wiosce, nara¿a³em swoje ¿ycie. Wystarczy³o, aby ktoœ z Ukraiñców, naszych
s¹siadów, powiedzia³ banderowcom o przebywaniu Polaka, to na pewno by
mnie zlikwidowano. W tym czasie bardzo du¿o nielicznych grup banderowskich
grasowa³o po okolicznych lasach i mieszkañcy Chlebowic Œwirskich musieli
ich wy¿ywiæ. Ukraiñcy otrzymywali ustne nakazy, szczególnie ci, których synowie byli w bandzie oraz kobiety, których mê¿owie byli na wojnie, upieczenia
okreœlonej iloœci bochenków chleba, przygotowania mas³a i sera. Towar mia³
byæ przygotowany na okreœlon¹ noc i dostarczony w okreœlone miejsce. Za
niewykonanie polecenia grozi³a kara tzw. 25 buków. Buk to by³ kij z bukowego
drewna.
Jedna niewiasta, której dwaj synowie byli na wojnie, nie przygotowa³a
towaru, t³umacz¹c siê brakiem m¹ki i mleka. Tej nocy banderowcy tak j¹ zbili
kijem bukowym, ¿e zosta³a ledwo ¿ywa. Opowiada³a o tym jej córka Maria, s¹siadka mieszkaj¹ca niedaleko.
Na koniec chcê wspomnieæ o wyj¹tkowym wydarzeniu, jakie by³o w
Chlebowicach Œwirskich, przynajmniej na naszym przysió³ku, Werby. Otó¿ po
akcji z nocy z 15 na 16 marca 1944 r., w której zginê³o kilku Ukraiñców a tak¿e
Polaków, zwiêkszy³a siê nienawiœæ Ukraiñców do Polaków. Ale i nacjonaliœci
ukraiñscy zaczêli obawiaæ siê odwetu ze strony polskich partyzantów, dlatego
zwlekali z paleniem polskich domów. Na naszym przysió³ku nawet utworzono
grupy wartownicze, z³o¿one z Polaka i Ukraiñca. Taka dwójka wychodzi³a od
domów na znaczn¹ odleg³oœæ, najczêœciej na zadrzewiony pagórek, i obserwowa³a teren.
Jednak nie trwa³o to d³ugo. Pewnej nocy wartownicy zauwa¿yli kilku
jeŸdŸców, udaj¹cych siê do wsi od strony Góralniska i Jakubowego, i zaczêli
alarmowaæ mieszkañców, bij¹c m³otkami i metalowymi prêtami w metalowe
przedmioty (lemiesze, itp.). JeŸdŸcy dojechali do skraju wsi, i s³ysz¹c alarm,
zawrócili z drogi, kieruj¹c siê w stronê, z której przybyli. Po dwóch dniach
umowa o wspólnej warcie zosta³a przez Ukraiñców zerwana. T³umaczyli siê,
¿e z tamtej strony wsi nic nie grozi³o. Na pewno do banderowców dotar³a
wiadomoœæ o polsko-ukraiñskiej warcie, co by³o dla nich nie do przyjêcia.
(Piotr Rura)
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Wnêtrze koœcio³a pw. œw. Antoniego w Chlebowicach Œwirskich,
poœwiêconego 4.09.2004 r. Zdjêcie udostêpni³a p. Maria Skórniak.

Moi rodzice pochodzili z Chlebowic Œwirskich, z przysió³ka pod nazw¹ Miasteczko. Mieliœmy nowe budynki wybudowane przez ojca w 1937 r., choæ
dom mieszkalny i obora jeszcze by³y kryte s³om¹. ¯yliœmy spokojnie do wiosny
1944. Do czasu, gdy ukraiñscy nacjonaliœci zaczêli napadaæ na polskie wioski
i mordowaæ ich mieszkañców. Polacy bardzo mocno prze¿ywali napad na Hanaczów. Jego p³on¹ce domy oœwietli³y nasz przysió³ek tak mocno, ¿e w
mieszkaniu mo¿na by³o szukaæ ig³y – tak przynajmniej mówi³o siê w naszym
domu.
Nied³ugo po tym zapamiêta³em treœæ rozmowy rodziców: ¿e wczeœniej
czy póŸniej wezm¹ siê za nas. Dlatego ojciec, o czym ja nie wiedzia³em, szuka³
bezpiecznego schronienia w razie napadu, by przynajmniej ocaliæ ¿ycie naszej
rodziny.
Senior rodziny ¯ukowskich mia³ w Chlebowicach m³yn, a nieco powy¿ej, te¿ nad rzek¹, jego syn Piotr mia³ zabudowania z warsztatem stolarskim. W
podpiwniczeniu, które nie mia³o okna a przylega³o do obory, m³ody ¯ukowski
wybi³ w œcianie niewielki otwór i zakry³ go ¿³obem, którego jedna deska od
œciany by³a podnoszona i mo¿na by³o wejœæ do tego schronu. Przebywaliœmy
tam wielokrotnie, choæ nied³ugo.
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innych gospodarstw. Mama w ostatniej chwili wysz³a z ukrycia i wypuœci³a
krowy z obory. Nim ponownie siê ukry³a, widzia³a wyraŸnie, jak znajomy Ukrainiec przeszuka³ dom, wyrwa³ snopek ze strzechy i podpali³ dom i oborê z
ka¿dego naro¿nika. Poniewa¿ obora by³a murowana i zachowa³y siê mury, ten,
co podpali³, póŸniej adoptowa³ j¹ sobie na mieszkanie.
W czasie ucieczki z Chlebowic do Œwirza, a by³o to chyba w marcu
1944 r., ca³a rodzina ukrywa³a siê chwilowo na polu za kupkami obornika.
Szliœmy tylko z tym, co mieliœmy na sobie. Rodzice bali siê, by ktoœ nas nie
zauwa¿y³ i nie zacz¹³ œcigaæ. Szczêœcie nam dopisa³o i dotarliœmy do celu.
Gdzie mieszkaliœmy w Œwirzu, nie pamiêtam. Na pewno by³o to przy ulicy, która
sz³a do mostu. W tych zabudowaniach nie byliœmy sami, mieszkali równie¿ i inni
uciekinierzy.
Po wkroczeniu Sowietów nie wróciliœmy do Chlebowic, nie by³o do czego. Ojciec wkrótce zosta³ zabrany do wojska, a my mieszkaliœmy wŒwirzu do
chwili ewakuacji, czyli do roku 1946. Po wyjeŸdzie mieszkaliœmy w Œcinawce.
Po uruchomieniu elektrowni w Turowie œci¹gn¹³em rodziców do siebie. Oni oddali bezinteresownie swoje gospodarstwo Piotrowi ¯ukowskiemu za
opiekê w okresie wojny. Przyjechali do Polski w 1954 lub 1955. W jaki sposób
znalaz³a siê rodzina ¯ukowskich w Polsce – nie wiem. Mo¿e by³a to rodzina
mieszana, której pozwolono na wyjazd. Na pewno mia³a doœæ przynale¿noœci
do spo³ecznoœci ukraiñskiej i wola³a siê wyrwaæ za wszelk¹ cenê, przy nadarzaj¹cej okazji. (Stanis³aw Grzeœków)
*****
Na przysió³ku Dêbowe w Chlebowicach Œwirskich, le¿¹cym pomiêdzy
przysió³kiem P³uska, Miwsiowe i wiosk¹ Tuczna, by³y zabudowania zamieszka³e przez trzy rodziny. Jedne nale¿a³y do wdowca Nowosielskiego (Czes³awa,
ur. 17.07.1864 r. - dop. J.W.), drugie i trzecie - nie wiem do kogo.
Z Nowosielskim mieszka³a jego córka, Bronis³awa Kamiñska (ur.
20.02.1892 r. - dop. J.W.). Gospodarz mia³ nowy budynek (dworek) i du¿e
budynki gospodarcze. Przed wojn¹ i w czasie okupacji niemieckiej na jego polu
pracowali okoliczni mieszkañcy i za pracê otrzymywali zbo¿e oraz drewno na
opa³. (Prawdopodobnie Cz. Nowosielski pe³ni³ funkcjê administratora maj¹tku
- dop. J.W.)
Pod koniec kwietnia lub na pocz¹tku maja 1944 r. do domu Nowosielskiego wtargnêli banderowcy i zabili go. Nie wiadomo, w jaki sposób, poniewa¿ dopiero po tygodniu do jego domu przyszed³ Ukrainiec z Miwsiowa
i znalaz³ cia³o, ale ono by³o w stanie rozk³adu. Wspólnie z innym mieszkañcem
wioski pochowa³ zw³oki gospodarza w ogrodzie.
Córka Bronis³awa uciek³a z domu, kieruj¹c siê w stronê pobliskiego
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w¹wozie œmiertelnie j¹ postrzelili. Rann¹ kobietê pozostawili bez pomocy, na
pastwê losu. Widocznie przez kilka dni musia³a bardzo cierpieæ nim skona³a, bo
z bólu mia³a powyrywane w³osy na g³owie, pogryzione palce u r¹k, a ziemia
wokó³ niej by³a zryta palcami. Przez Ukraiñców zosta³a pochowana w w¹wozie.
Natomiast druga rodzina, któr¹ by³o m³ode ma³¿eñstwo, opuœci³a swoje zabudowania doœæ wczeœnie i wyjecha³a z Chlebowic. O losie trzeciej rodziny
kr¹¿y³y dwie wersje. Jedna mówi³a równie¿ o wyjeŸdzie z wioski, inna - ¿e ca³a
rodzina zosta³a uprowadzona do lasu, gdzie zosta³a zamordowana. Banderowcy nie spalili ¿adnych zabudowañ na tym przysió³ku, gdy¿ stanowi³y koszary nacjonalistów ukraiñskich, których dowództwo znajdowa³o siê w niedalekim Prybeniu. (Opowiedzia³a Janina Zadwórna, spisa³ Piotr Rura)
*****
W krótkim czasie po zamordowaniu Bazylego Muzyki i Micha³a
Kuchmistrza w Chlebowicach Œwirskich, ho³ow¹ silrady zgodzi³ siê zostaæ
Ukrainiec, Szczerbatyj Stepan (Wo³odymyr, lat 38 - dop J.W.), mê¿czyzna w
wieku 40-45 lat. Rodzina jego sk³ada³a siê z ¿ony (Katarzyny, lat 36 - dop. J.W.),
córki (Marii, lat 15 - dop. J.W.) i syna o imieniu Micha³, w wieku 12-13 lat (lat
12 - dop. J.W.). Urzêdowa³ w szkole, chronionej przez ¿o³nierzy sowieckich,
a po wiosce chodzi³y wojskowe patrole.
Rankiem pewnej niedzieli, a móg³ byæ to miesi¹c grudzieñ 1944 lub
styczeñ 1945 roku, do jego domu wtargnê³a grupa banderowców i zabi³a
Szczerbatego, jego ¿onê i córkê. Natomiast syn zd¹¿y³ wyskoczyæ przez okno
i ukry³ siê, a póŸniej przedosta³ siê do Œwirza. Dalszych jego losów nie znam.
Po pewnym czasie funkcjê ho³owy silrady pe³ni³ Myko³a Protañskij,
licz¹cy oko³o 45 lat (lat 48 - dop. J.W.). Ale urzêdowa³ chyba przez nieca³y rok,
bo te¿ zosta³ zastrzelony przez banderowców. Po nim kolejnym szefem rady
wiejskiej zosta³ Maluta Iwan (lat 48 - dop. J.W.), gospodarz mieszkaj¹cy w
Miasteczku (za rzek¹), który w odró¿nieniu od dwóch poprzednich, gorliwie
popiera³ banderowców. Widocznie by³o to dla nich za ma³o, bo zosta³ zabity,
chyba w po³owie roku 1946. Osieroci³ ¿onê, córkê i dwóch synów. (Piotr Rura)

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 45 osób
35. Fedyszyn Aleksander
23.04.1944, lat 66, Ukrainiec.
36. Kamiñska Bronis³awa,
05.1944, lat 52, c. Nowosielskiego.
37. Maluta Iwan,
1946, lat 48, Ukrainiec.
38. Nowosielski Czes³aw,
05.1944, lat 80.
39. Protanskij Myko³a,
1945, lat ok. 47, Ukrainiec.
40. S³abicki Micha³,
26.03.1944, lat 4.
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42. Szczerbatyj Wo³odymyr,
43. Szczerbatyj Katarzyna,
44. Szczerbatyj Maria
45. N.N.

23.07.1944, lat ok.20, zabity w Bóbce.
1945, lat ok. 38, Ukrainiec.
1944, lat 36, Ukrainka, ¿ona Wo³odymyra.
1944, lat 15, Ukrainka, córka Wo³odymyra.
25.04.1944, lat bd, odwozi³ rannego Polaka.

9.3. Kimirz
a) okolicznoœci napadów i terroru:
(...) Posiada³em w Kimirzu, gm. Œwirz, pow. Przemyœlany gospodarstwo rolne o obszarze 6 ha ziemi ornej, 0,5 ha ³¹ki, 0,5 ha sadu owocowego.
Dom mieszkalny murowany kryty dachówk¹, o wymiarach 10x8 m, stajnia
murowana kryta dachówk¹, o wymiarach 9x6 m, stodo³a drewniana kryta
s³om¹ o wymiarach 14x9 m. Inwentarz ¿ywy: 2 konie, 2 krowy, 1 ja³ówka, 1
œwinia, i drób. Inwentarz martwy: 1 wóz, p³ug, brony, kultywator, m³ockarnia,
kierat i inne narzêdzia rolnicze. Ojciec mój zmar³ w 1938 r. przepisuj¹c mnie
i bratu Adamowi ca³y maj¹tek. (...) Ca³y powy¿szy maj¹tek pozostawi³em za
granic¹, gdy¿ w w 1944 r. ucieka³em przed banderowcami i przyjecha³em do
Polski. Zieliñski W³adys³aw. [12]
*****
Opowiada³ mi Edward Rura, pochodz¹cy z Kimirza, o uratowaniu jego
matki przez ukraiñskiego mieszkañca tej wioski Fed`ka Ducha. Gospodarz ten
mia³ kryjówkê w pomieszczeniu, gdzie przechowywa³ ziemniaki. Dó³ o
niewielkich rozmiarach by³ wykopany w ziemi, który Fed`ko przykrywa³ go
deskami, a na nie nasypa³ ziemniaków. Tam ukrywa³a siê matka Edwarda. On
sam chowa³ siê w zabudowaniach innego Ukraiñca, Wasyla Kisila.
Jednak ktoœ musia³ zobaczyæ ukrywaj¹c¹ siê kobietê, bo pewnego dnia
do domu Ducha przyszli banderowcy, i nie szukaj¹c jej, zabrali go do lasu, sk¹d
ju¿ nigdy nie powróci³. S¹siedzk¹ przys³ugê uczynny Ukrainiec przyp³aci³
¿yciem.
Po kilku dniach Edward szed³ wieczorem z Eudoki¹ Goj i chcia³ wejœæ
do swojego domu, ale zosta³ przez ni¹ zatrzymany. Jak mu póŸniej wyjaœni³a, w
domu ucztowali banderowcy, po¿ywiaj¹c siê miêsem z zabitej ja³ówki ze stajni
gospodarza i popijaj¹c bimbrem. ¯yczliwa Ukrainka uratowa³a mu ¿ycie, bo na
pewno nie wyszed³by z domu ¿ywy. (Roman Zborowski)
*****
Mój dziadek, Franciszek Czerniak, mieszka³ sam w Kimirzu chyba
przez ostatnie dwa lata (1943-1944). Jego ¿ona, Anna z Kopociñskich, zmar³a
wczeœniej (1934 r.), dwoje dzieci zosta³o zabranych na roboty do Niemiec, a jed-
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dziadka w kwietniu 1944 r. Do domu przysz³o kilku banderowców, wyprowadzili go na podwórze i zastrzelili. Mia³ wtenczas 59 lat. (Zofia Czerniak)
*****
O krwawe wydarzenia w Kimirzu otar³em siê na wiosnê 1944 r., maj¹c
12 lat lat, i gdyby nie moja ucieczka, by³bym poœród ofiar.
Zapocz¹tkowanie rzezi Polaków nast¹pi³o po wypowiedzi parocha
grekokatolickiego. By³o to przed œwiêtami Wielkanocnymi 1944 r., gdy po zamordowaniu ks. S. Kwiatkowskiego nikt nie móg³ przyjechaæ do wioski, aby
poœwiêciæ koszyczki z darami. Polacy wiêc zanieœli je do cerkwi. Po mszy z
cerkwi wysz³a grupa Ukraiñców i paroch, który powiedzia³ zebranym, ¿e
„nadszed³ ju¿ czas, aby wybraæ k¹kol z pszenicy”. Tym k¹kolem byli Polacy a
pszenic¹ Ukraiñcy. Nie pamiêtam, czy poœwiêci³ Polakom koszyczki.
Po pog³oskach o mo¿liwych napadach na Polaków mieszkaj¹cych w
wiosce, moi rodzice wyjechali do Przemyœlan, a mnie przys³ali do siostry
mieszkaj¹cej w Kimirzu, z wiadomoœci¹, aby jak najszybciej dojecha³a do
miasta, bo rodzice swój dobytek za³adowali ju¿ na wagon. Ja spa³em u s¹siadki,
Marii Marmulakowej, razem z jej dzieæmi. Po jakimœ czasie przyszed³ do niej jej
brat, W³adymir Kubrynowicz, banderowiec, i po cichu powiedzia³, ¿e tej nocy
ma mnie przenieœæ do innego pomieszczenia, bo jak po mnie przyjd¹, to narobiê
krzyku, a wtedy jej dzieci przestrasz¹ siê. Ja to wszystko s³ysza³em.
Jak ten banderowiec poszed³, to wieczorem Marmulakowa nie pozwoli³a mi ju¿ spaæ razem dzieæmi, tylko kaza³a mi wejœæ do wnêki pod piecem
chlebowym, stoj¹cym w innym pomieszczeniu, a wejœcie schowka zasunê³a
baniakiem. Gdy gospodyni odesz³a, poczeka³em jeszcze chwilê i baniak poma³u i cichutko odsun¹³em, wype³z³em z kryjówki, postawi³em baniak na miejsce i wybieg³em z domu. Uciek³em do siostry, która mieszka³a w innej czêœci
Kimirza. Podj¹³em dobr¹ decyzjê, a tym samym zachowa³em swoje ¿ycie.
Nazajutrz siostra nie czeka³a na mê¿a, wziê³a ze sob¹ trochê odzie¿y i ¿ywnoœci
oraz dziecko (2 lata) i przyjecha³a do Przemyœlan.
O innych morderstwach w Kimirzu dowiedzia³em siê po wojnie od Polaków, a tak¿e od Ukraiñców, podczas pobytu w tej wiosce. Wymieniona M.
Marmulakowa opowiedzia³a mi o zabójstwie Piotra Samborskiego przez Ukraiñca, bo by³a œwiadkiem tej tragedii. Samborski przyjecha³ w mundurze w odwiedziny do swojej ¿ony, Ukrainki, i syna. Banderowiec na jej oczach usi³owa³
go zastrzeliæ, ale ¿ona broni³a go, zas³aniaj¹c mê¿a swoim cia³em, jednoczeœnie prosz¹c, aby go puœci³ ¿ywego. Banderowiec odepchn¹³ j¹ i odda³ kilka
strza³ów z pistoletu, zabijaj¹c Samborskiego na miejscu. PóŸniej zosta³a zabita
Katarzyna Samborska, matka Piotra. Jej córka Anna, wysz³a za m¹¿ za Ukraiñca o nazwisku Koœcielny, i mieli córkê.
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przyszli do niej po jej braci, Polaków, ale nie zastali ich w domu. W tym czasie
odwiedzi³ j¹ Józef Zieliñski i podczas rozmowy prosi³ bandytów, by nie spalili
jego zabudowañ. Oni powiedzieli mu, aby pokaza³ im swój dom, po czy razem
wyszli. Przed jego domem mordercy pok³uli go no¿ami, podpalili dom i rannego
wrzucili do ognia. Na drugi dzieñ Maria z matk¹ posz³y do domu Józefa, i w
zgliszczach znalaz³y jego zwêglone zw³oki. Zawinê³y je w przeœcierad³o i pochowa³y na cmentarzu.
Od innych osób w Kimirzu dowiedzia³em siê o bestialskim zamordowaniu Zieliñskiej, Oczkowskiego i Czerniaka. Zieliñska uciek³a do swojego
ziêcia, Tracza, i schowa³a siê w sieniach za drzwiami. Tam dopad³ j¹ banderowiec i siekier¹ pokaleczy³ ca³e cia³o i g³owê. Takim samym narzêdziem zosta³ zar¹bany Józef Oczkowski, prawdopodobnie przez swojego ziêcia, Ukraiñca zwanego Grubym Micha³em, oraz Franciszek Czerniak, mieszkaj¹cy w
Kimirzu z córk¹.
Po porwaniu ks. S. Kwiatkowskiego, banderowcy zaproponowali, by
go zabi³ Ukrainiec z Kimirza, Kiry³ Kisil, który wióz³ ksiêdza do Przemyœlan i z
powrotem. Ale ten odmówi³ wykonania tego zadania i zacz¹³ uciekaæ. Wtenczas
banderowcy go zastrzelili. Chyba jeszcze ¿yje jego córka, która zna nazwiska
porywaczy i zabójców jej ojca. (Z. R.)

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 12 osób.
12. Fed`ko Duch,
04.1944, wiek bd.

9.4. Kopañ i Gni³a
a) okolicznoœci napadów i terroru:
27.03.1944 o godz. 8 rano Ukraiñcy zrobili odwet na Polakach w
Gni³ej (ko³o Hanaczowa) za atak Polaków na Ukraiñców tej¿e wsi. Spalono
kilka domów, zamordowano jedn¹ osobê i uprowadzono jedn¹ kobietê z dwojga
dzieæmi. [3, str. 756]
*****
11/12 IV. spalili Ukraiñcy Kopañ i zamordowali tam 5 osób. Wzywani
na pomoc Niemcy ze Œwirza odpowiedzieli, ¿e do osobistych porachunków rêki
nie przyk³adaj¹. Przed napadem prosili bandyci w cerkwi Boga o b³ogos³awieñstwo. [2, str. 186]
*****
Na Kopañ ad Œwirz konna banda ukraiñska napad³a w nocy na 14.bm.
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zosta³o jedynie 5 Polaków dziêki temu, ¿e napadniêci zdo³ali doœæ wczeœnie
uciec lub uchowaæ siê w specjalnych schronach. Tak rodzina ¯ó³tañskich,
sk³adaj¹ca siê z 10 osób (czworo osób – dop. J.W.), przeby³a ca³y czas napadu
w schronie. Bandyci nie znaleŸli w domu nikogo, zrabowali mieszkanie, wywo¿¹c rzeczy, nastêpnie zdemolowali je granatami, wreszcie dom podpalili. Dym
i ogieñ dostaj¹c siê do schronu o ma³o ukrytych nie zadusi³. Wydobywaj¹ce siê
jêki zwabi³y s¹siada-Ukraiñca, który z pomoc¹ innych ludzi wyci¹gn¹³ ca³¹
rodzinê na pó³ martw¹ ze schronu i przyprowadzi³ do przytomnoœci. [2, str.
226]
*****
22.VI.1944. Dnia 15.bm. okr¹¿yli Ukraiñcy polsk¹ placówkê (oddzia³
kpt. F. Stauba w Grz¹skim ko³o Kopania – dop. J.W.) i otworzyli ogieñ. Po
krótkiej walce pierzchli napastnicy w pop³ochu, trac¹c 7 zabitych (zabrane dokumenty wskazuj¹, ¿e jeden spoœród zabitych by³ komendantem bandy), 1
erkaem, kilka karabinów oraz powa¿n¹ iloœæ granatów. Ukraiñcy œci¹gaj¹ jednak posi³ki celem zlikwidowania naszej placówki, dnia 19.VI. bowiem przyby³o do okolicznego lasu 20 fur bojówkarzy. Nadmieniæ nale¿y, ¿e wszyscy
Ukraiñcy, którzy stoczyli tê walkê, byli umundurowani w mundury SS lub policji. (Poleg³o dwóch ¿o³nierzy z polskiego oddzia³u – dop. J.W.) [3, str. 762]
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich (Kopañ z Gni³¹) - 41 osób.
40. Wrzeszcz Katarzyna
27.03.1944, lat 48, porwana, zaginê³a.
41. Szewców Józefa
18.04.1944, lat 36, zabita w Sarnikach.

9.5. Niedzieliska
a) okolicznoœci napadów i terroru:
Rankiem do Kimirza przyjecha³a rodzina z Niedzielisk, gdzie w nocy
banderowcy dokonali kilku morderstw. Miêdzy innymi zabili no¿ami syna
siostry mojej bratowej, który mia³ 12 lat. Na jego ciele by³o 7 ran od no¿y. Mia³
na imiê Bronek (lub Bolek) a jego matka to Hanna, z domu Wojtków. (Z. R.)
(Wed³ug posiadanego spisu parafian Niedzielisk wynika, ¿e ofiar¹ okrutnego mordu by³ Bronis³aw Antoniszyn, syn Jana i Anny, ur. 01.01.1936 r. dop. J. W.)
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 12 osób
12.Antoniszyn Bronis³aw,
04.1944, lat 8.

- 138 10. Okolicznoœci napadów i terroru OUN-UPA
w gminie Zadwórze
10.1. Zadwórze
a) okolicznoœci napadów i terroru:
Kuczyñski Henryk lat oko³o 35 leœniczy z Bogdanówki. Napad by³ 27 II
44 o godz 8 rano. Napadli go we wsi, gdy jecha³ z Zadwórza do Bogdanówki.
Dosta³ strza³y w serce. Zw³oki zamordowanego rodzina przywioz³a do Lwowa.
[2, str. 443]
*****
02.03.1944. Procakiewicz Józef lat 35, in¿. Kuczyñski lat oko³o 40
leœniczy; Procakiewicz wraca³ z pracy z Rozwo¿an (s¹siednia wioska) znik³ w
czasie podró¿y. In¿. Kuczyñski jecha³ koñmi w kierunku stacji kolejowej i we
wsi Zadwórze zosta³ zastrzelony o godz. 7.30 rano. (...) Mord mia³ miejsce w
Zadwórzu 17 II 44 a Kuczyñskiego zamordowano 27 II 44.
W nocy z 1 na 2 III wojsko zastrzeli³o 2 ukrañskich bandytów, którzy
chcieli napaœæ na wieœ Zadwórze. Tej samej nocy rozbili gminê w Zadwórzu
i zabrali polskie Kennkarty i dokumenty. [2, str. 444]
*****
Jedna trzecia ludnoœci polskiej (w Zadwórzu – dop. J.W.) oko³o 1500
osób. Koœció³ w miejscu, ks. Franciszek Wójcicki. Cerkiew w miejscu, ks. Seniów Micha³ wyjecha³ we wtorek rano. Napad z œrody na czwartek 23 II 44 na
kuchniê Komitetu, w noc nastêpn¹ na magazyn kuchni, która by³a u inkasentki,
obrabowali j¹ ca³kiem i ranili w rêkê. Na przedmieœciu Martynówka napadli na
Balanta Paw³a obrabowali go i zbili dn. 24 II 44. Dnia 27 II 44 zastrzelili leœniczego Kuciubiñskiego, który 3 tygodnie przedtem wywióz³ swoja rodzinê do
Krakowa, sam wróci³ i w domu nie mieszka³. [2, str. 441]
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 16 osób
7. Balant Pawe³
24.02.1944, lat bd.
8. Chochu³a Maria
06.1944, lat bd.
9. Czarkowski Wasyl
15.06.1944, lat bd, Ukrainiec.
10. Gawroñski Piotr
16.04.1944, lat bd.
11. Jankiewicz Jan
2.09.1943, lat 20, kolejarz.
12. Kociubiñski
27.02.1944, lat bd, leœniczy.
13. £añczuk Miko³aj
1.04.1944, lat 72.
14. Procakiewicz Józef, 17.02.1944, lat 35.
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16.N.N.

06.1944, lat bd.
23.01.1944, lat bd, kolejarz.
10.2. Bogdanówka

a) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 7 osób.

10.3. Laszki Królewskie
a) okolicznoœci napadów i terroru:
Po przeczytaniu w internecie ksi¹¿ki (Barbarzyñstwa OUN-UPA)
pragnê uzupe³niæ dane o Bronis³awie Bogus³awskiej, po mê¿u Rybak, zamordowanej bestialsko w Laszkach Królewskich przez nacjonalistów ukraiñskich
w czerwcu 1944 roku. By³a ona siostr¹ mojego ojca, Micha³a. Stryjenka zosta³a
z³apana przez banderowców i zaprowadzona do lasu, gdzie oprawcy najpierw
j¹ zgwa³cili, póŸniej obciêli piersi i podpalili. Zginê³a w strasznych mêczarniach. W lesie zw³oki le¿a³y kilka dni, potem j¹ pochowano. Jej m¹¿ Ilja Rybak
równie¿ zosta³ zamordowany przez „bohaterów” UPA. (Renata Macio³)
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 7 osób
7. Rybak Ilja
06.1944, lat bd.
10.4. Po³onice
a) okolicznoœci napadów i terroru:
3.III.44. Bigas Pawe³, Birecki Józef, Kazimierczak Franciszek i ¿ona
jego. Napad by³ 28 i 29 II 44 w nocy miêdzy 12-1. Zgonili mê¿czyzn w jedn¹
stronê a kobiety w drug¹, potem rabowali, przebijali i palili. Ze wsi Po³onice
wy¿. wymienieni zostali wys³ani na forszpan do Zadwórza. Zaginêli we wsi
Cepuchy, cia³ ich nie odnaleziono tylko du¿o odzie¿y znaleziono w lesie. Bandyci byli ze wsi pobliskich.
Z koñcem marca br. Ukraiñcy dokonali napadu na gospodarstwo Polaków w Po³onicach obok Zadwórza, na linii kolejowej Lwów-Krasne. Napad
skoñczy³ siê tylko rabunkiem zupe³nym, gdy¿ Polacy – mê¿czyŸni – uciekli do
Bi³ki Królewskiej. [3, str. 458]

- 140 Mój dziadek Józef Marciniak urodzi³ siê w 1901 r. w Barszczowicach
(pow. Lwów) na Ukrainie. Mama dziadka mia³a na imiê Tekla z domu Krawczuk. O¿eni³ siê w 1924 r. ze Stefani¹ Gawroñsk¹ i zamieszkali w Zadwórzu.
Urodzi³o im siê trzech ch³opców. Mój ojciec Edward by³ najstarszy z rodzeñstwa i mia³ dwóch braci, Jana i najm³odszego Henryka.
W 1939 r. dziadek jako kolejarz zosta³ pos¹dzony o sabota¿ i zes³any do
Archangielska, a babcia z synami uciek³a z Zadwórza i póŸniej wyjecha³a do
Polski. Dziadek bêd¹c na Syberii dosta³ siê do wojska gen. Andersa i przeszed³
szlak bojowy pod Monte Cassino w kompanii transportowej. Po wojnie wróci³
do ¿ony i synów.
Na wieœæ o mordowaniu Polaków, brat dziadka, Micha³, uciek³ z rodzin¹ do Polski i póŸniej osiedli³ siê na Dolnym Œl¹sku.
Jego brat Jan, razem z Micha³em równie¿ uciek³ z rodzinnego domu,
ale tylko z jednym synem Ignasiem lat 16 i zatrzyma³ siê w £añcucie. ¯ona jego
zosta³a w domu, a dwoje pozosta³ych dzieci, Piotrek i Jañcia gdzieœ siê ukryli.
Gdy zdawa³o siê, ¿e zapanowa³ ju¿ spokój, Jan postanowi³ wróciæ po
resztê rodziny. Niestety wróci³ równie¿ z synem. Ukraiñscy nacjonaliœci jakby
czekali na nich. Gdy przybyli do domu, obaj zostali pojmani i straceni. Ch³opaka banderowcy utopili w rzece, Jana zabili przed domem w ogrodzie. Nie
wiadomo, co siê sta³o z jego ¿on¹. Piotr i Jañcia prze¿yli i nadal ¿yj¹ w Po³onicach na Ukrainie. Mieliœmy z nimi kontakt przez wiele lat. Od pewnego czasu
listy nie dochodz¹ do nich i kontakt siê urwa³.
Tekla Marciniak, czyli moja prababcia, zosta³a zamordowana w ³ó¿ku,
prawdopodobnie w Barszczowicach (w nocy z 27 na 28 lutego 1944 r.), a o pradziadku nie mam informacji. Wiêkszoœæ informacji przekaza³a mi moja mama.
(RenataAnio³)

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 17 osób
1. Bigas Pawe³,
28.02.1944, lat bd.
2. Birecki Józef,
28.02.1944, lat bd.
3. Kazimierczak Franciszek,
28.02.1944, lat bd.
4. Kazimierczak,
28.02.1944, lat bd, ¿ona Franciszka.
5. Marciniak Jan
08.1944, lat bd.
6. Marciniak
08.1944, lat bd, ¿ona Jana, brak wieœci.
7. Marciniak Ignacy
08.1944, lat 16, syn Jana.
8 - 17. Nieznani
06.05.1944.
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a) okolicznoœci napadów i terroru:
06.05.1944. Po³tew wieœ. Napad na wieœ. Wiele osób wymordowano w
bestialski sposób. Cia³a r¹bano siekierami i potem wrzucono do rzeki. Wœród
tamtejszych Polaków by³o wielu kolejarzy. [3, str. 484]
*****
Mieszka³am z mê¿em Romanem Bochenkiem w ma³ej miejscowoœci
Podbór, le¿¹cej obok Po³twi. Roman mia³ brata Stanis³awa, który by³ kolejarzem i mieszka³ ze swoj¹ rodzin¹ w Po³twi. Tragiczne wydarzenie by³o w marcu 1944 roku.
Tamtego pamiêtnego dnia Stanis³aw mia³ przyjœæ do nas i zostaæ na
noc, ale do Po³twi przyjechali goœcie ze Lwowa i on z nimi siê spotka³. Po roz-

Notatka wykonana przez pracownika Polskiego Komitetu Opiekuñczego
o koniecznoœci opuszczeniu domów przez Polaków w Glinianach i Po³twi. [10]

mowach by³o ju¿ za póŸno i niebezpiecznie na nocn¹ wêdrówkê do nas. Nie
trzeba siê domyœlaæ, ¿e Polacy nie byli mile widziani przez tak radykalne od³amy „bojowników o wolnoœæ i niepodleg³oœæ Ukrainy". Banderowcy pa³ali
nienawiœci¹ do tego, co inne ni¿ ukraiñskie i mieli nakaz by oczyœciæ kraj ze
wszystkich obcych nacji. Atakowali oni czêsto po zmroku i bywali bezlitoœni. A
w swojej brutalnoœci dorównywali zwyk³ym zbrodniarzom. Zreszt¹ tak jak
wszêdzie w przypadkach skrajnych nacjonalizmów.
Po tych wieczornych, d³ugich rozmowach Stanis³aw ugoœci³ podró¿nych i wszyscy poszli spaæ. W nocy, a by³o to gdzieœ miêdzy godz. 2 a 3, rozleg³
siê ³omot o drzwi. Stanis³aw otworzy³. W progu stanêli banderowcy. By³o ich
trzech. Za¿¹dali od Stanis³awa broni, ale on jej nie posiada³ i zacz¹³ tak mówiæ.
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ale siê nie przewróci³. Spowodowa³o to jeszcze wiêksz¹ wœciek³oœæ przeœladowców i zaraz jeden po drugim zaczêli go szpikowaæ bagnetami. W sumie
otrzyma³ ponad 20 ran k³utych.
G³êbokoœæ ran by³a znaczna. Staszek traci³ ogromne iloœci krwi, ale
¿y³. Banderowcy po tej egzekucji po prostu odeszli. Dzia³o siê to wszystko w
obecnoœci jego ¿ony i córki. Nikt nie oœmieli³ siê jednak wtr¹caæ, bo za to by³a
pewna œmieræ. Jednak córka Stanis³awa - Kazimiera pobieg³a po pomoc do
rodziny. By³o to ju¿ tak „na œwitaniu” (oko³o 4 w nocy) kiedy przybiegliœmy do
Stanis³awa. Tu zdecydowali zawieŸæ Stanis³awa do Ba³uczyna, do swoich
rodziców, gdzie urzêdowa³ lekarz wojskowy niemieckiego pochodzenia. Problem by³ w tym, ¿e nie mieli wozu. Roman uda³ siê wiêc do ojca ¿ony (Burbana),
aby ten u¿yczy³ im swojego. Teœæ powiedzia³ mu krótko:
- Bierz sam, ja o niczym nie wiem.
Zrobi³ tak w trosce o swoj¹ rodzinê, bowiem jak banderowcy dowiedzieli siê, ¿e ktoœ pomaga Polakom, to siê wœciekali i mogli zrobiæ krzywdê jego
rodzinie.
Wiêc Roman zaprz¹g³ konie i pojecha³ po Stanis³awa. Do Ba³uczyna
by³o to jakieœ 5 kilometrów w b³ocie i zimnie. Stanis³aw pomimo up³ywu krwi
nie traci³ przytomnoœci i trzyma³ siê kurczowo ¿ycia. Do wieczora nastêpnego
dnia zjawili siê w Ba³uczynie pozostali domownicy w tym ¿ona Stanis³awa Michalina, matka - Maria Bochenek i inni, kto móg³. Stanis³aw opowiedzia³
matce, kto na niego napad³ i pokaleczy³. Zna³ z widzenia napastników, byli z
którejœ s¹siedniej wsi, przypuszczalnie z Przegnojowa. Doktor przyby³ jednak
dopiero wieczorem - oko³o 22, bo przez ca³y dzieñ przyjmowa³ rannych ¿o³nierzy niemieckich. By³ on z pochodzenia Niemcem i porozumiewa³ siê tylko po
niemiecku.
To by³o coœ niebywa³ego, ¿e pomimo utraty krwi, po up³ywie 18 godzin
od zdarzenia Staszek wci¹¿ ¿y³, by³ przytomny i nawet porozumiewa³ siê. Stanis³aw w m³odoœci uczy³ siê niemieckiego, wiêc jako jedyny z uczestników wyt³umaczy³ doktorowi (z wysi³kiem!), co mu jest, gdzie ma rany, itd. Po prostu
rozmawiali wspólnie po niemiecku. Lekarz zacz¹³ oglêdziny i gdy go odwróci³,
chc¹c zobaczyæ jego plecy, Stanis³aw zacz¹³ siê d³awiæ krwi¹ i tak niespodziewanie umar³... Lekarz ze ³zami w oczach opuœci³ dom. Stanis³awa odwieziono i pochowano w Po³twi, gdzie spoczywa do dziœ.
Ale to jeszcze nie koniec historii dotycz¹cej œp. Stanis³awa, i choæ nie
powróci³ do œwiata ¿ywych to los zechcia³, ¿e puenta nast¹pi³a dopiero w kilka
lat póŸniej. W wiosce Lutynka na Ziemiach Odzyskanych, gdzie osiedli³a siê
rodzina zamordowanego Stanis³awa, spotkali oni jednego z jego oprawców. On
równie¿ repatriowa³ siê do nowej Polski....

- 143 (Wykorzystano wspomnienia Franciszki Bochenek znajduj¹ce siê na stronie
internetowej www.stankiewicze.com/ludobójstwo)

b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - 9 osób.
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miejscowoœciach
W swoich zapiskach z opowiadañ mojej mamy znalaz³am tak¹ oto historiê. Po wywiezieniu nas na Syberiê, poœród zes³anych by³a rodzina ukraiñska. Nie wiem, z jakiej miejscowoœci pochodzi³a, ale na pewno z Ma³opolski
Wschodniej. Pewnego dnia syn Ukraiñca, który umiera³ z niedo¿ywienia i ciê¿kiej pracy, opowiedzia³ mojej mamie ze ³zami w oczach, jak jego ojciec podczas wojny w 1939 r. przygarnia³ z drogi uciekaj¹cych polskich ¿o³nierzy, karmi³ ich, a gdy odpoczêli ofiarowa³ im nocleg. Jednak podczas snu mordowa³ ich
po kolei. Musia³ ich chyba zabijaæ no¿em lub bagnetem, aby nie krzyczeli i nie
zbudzili innych.
Syn ten prosi³ póŸniej ojca: - Tato, pochowaj ich, jak trzeba. Prosi³ chyba bezskutecznie, nie wiedzia³ bowiem, czy ojciec wróci do domu i czy spe³ni
jego proœbê. (W³adys³awa Bagiñska-Polakiewicz)
*****

Notatka pracownika Polskiego Komitetu Opiekuñczego o zamordowanych osobach.
Miejscowoœæ ta nie jest znana w powiecie przemyœlañskim.

*****
Pocz¹tek lutego. Wieœ nazwy jeszcze nie ustalonej o 5 km od Kurowic pow. Gliniany (gmina Gliniany - dop. J.W.). Banda w sile 700 ludzi
napad³a na wieœ, wymordowa³a ca³¹ ludnoœæ poczym wieœ spali³a. [3, str.
589]
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Kolejny zbiór relacji œwiadków ludobójstwa dokonanych rêkami nacjonalistów ukraiñskich posiada w swych treœciach nazwiska Ukraiñców, którzy potrafili nieœæ pomoc przeœladowanym Polakom. S¹ to nazwiska
SPRAWIEDLIWYCH UKRAIÑCÓW, Ukraiñców o mocnym sumieniu.
13. Burban Stepan, Majdan Lipowiecki. Znalaz³ w lesie pobitego ks. Jana
Szula i zawióz³ go do innego Ukraiñca (kwiecieñ 1944 r.).
14. Duch Fedko, Kimirz. Ukrywa³ matkê Edwarda Rury za co zosta³ porwany
przez banderowców do lasu i przepad³ bez wieœci.
15. Goj Eudokia, Kimirz. Ostrzeg³a Edwarda Rurê przed wejœciem do domu,
gdzie „biesiadowali” upowcy.
16. Ha³apa Antoni, Majdan Lipowiecki. Udostêpnia³ Polakom swoje zabudowania do ukrycia siê (marzec 1944 r.).
17. Horyñ Antoni, Majdan Lipowiecki. Przewióz³ wozem, pod obornikiem,
rannego ks. J. Szula z Majdanu Lipowieckiego do szpitala w Przemyœlanach
(kwiecieñ 1944 r.).
18. Matwijów Katarzyna, Siworogi. Obroni³a przed œmierci¹ Franciszka
Szuwarta (ok. 23.04.1944 r.).
19. Petryk Pawe³, Ciemierzyñce. Ukry³ i broni³ Polaków (krewnych) za co
zosta³ zastrzelony przez banderowców (ok. 15.01.1944 r.).
20. Skorochoda Wasyl, Dobrzanica. Przekaza³ wiadomoœæ o zamiarze zabicia
Polki, za co zosta³ œmiertelnie pobity przez banderowców (15.04.1944 r.).
21. Skorochoda Anastazja, Dobrzanica. Opiekowa³a siê sierot¹ polskim przez
kilkanaœcie lat.
22. ¯ukowski Piotr, Chlebowice Œwirskie. Przechowywa³ w specjalnie zrobionym schronie w swoim gospodarstwie rodzinê Grzeœków (marzec 1944 r.).
23. Bezimienny Ukrainiec, Chlebowice Œwirskie, który zawióz³ wozem oparzonego Wojciecha Górskiego do Œwirza, za co zosta³ zabity przez upowców
(ok. 23.04.1944 r.).
24. Bezimienny Ukrainiec, Bia³e. Powiadomi³ Józefa Nowosielskiego o planowanym zabójstwie i wywióz³ wozem jego rodzinê do Dunajowa. Za s¹siedzk¹
pomoc banderowcy zastrzelili mu konie (ok. 27.03.1944 r.).
25. Nieznany z nazwiska Ukrainiec, Kopañ, który wyci¹gn¹³ ze schronu zaczadzone osoby z rodziny Zó³tañskich i uratowa³ im ¿ycie (12.04.1944 r.).
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Nowe dokumenty zbrodni dokonanych przez nacjonalistów ukraiñskich, wymienione w bibliografii oraz przeprowadzone rozmowy ze œwiadkami, pozwoli³y ustaliæ 383 nowych ofiar napadów, w tym 45 Ukraiñców, 13
¯ydów oraz wielu bezimiennych. Wœród tych ostatnich znajduje siê troje Ukraiñców. Uzyskanie tylu nowych danych spowodowa³o potrzebê podjêcia siê
dodatkowego opracowania.
£¹cznie z poprzednimi wykazami ofiar liczba wynosi 1282 (163 osoby
bezimienne), w tym 78 Ukraiñców obojga p³ci, dwóch Rosjan i 18 ¯ydów.
Pozostali, czyli 1184, to osoby narodowoœci polskiej. Zaledwie kilkoro osób
wyleczy³o siê z odniesionych ran.
Ponadto Niemcy zastrzelili 24 Polaków, a wielu z nich zginê³o pod
wp³ywem donosów ukraiñskich.
Straty osobowe w miejscowoœciach powiatu przemyœlañskiego by³y
nastêpuj¹ce (choæ nie s¹ to pe³ne dane):
1. Bia³e - 175
2. B³otnia - 17
3. Bogdanówka - 7
4. Borszów - 11
5. Brykoñ - 1
6. Brzuchowice - 1.
7. Chlebowice Œwirskie - 45
8. Ciemierzyñce - 83
9. Czupernosów - 2
10. Dobrzanica - 18
11. Dunajów - 42
12. Dusanów - 15
13. Gliniany - 12
14. Hanaczów - 148
15. Hanaczówka - 23
16. Janczyn - 13
17. Jaktorów - 2
18. Kimirz - 11
19. Kopañ - 29
20. Krosienko - 18
21. Kurowice - 3
22. Laszki Królewskie - 7
23. Lipowce - 15
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25. £ahodów (Dobra i Jasna) - 37
26. £onie - 4
27. Majdan Lipowiecki - 74
28. Mazów - 1
29. Meryszczów - 1
30. Niedzieliska - 12
31. Osta³owice - 2
32. Peczenia - 1
33. Pleników - 9
34. Pletenice - 12
35. Pniatyñ - 37
36. Podhajczyki 37. Podusilna - 54
38. Poluchów Ma³y - 8
39. Poluchów Wielki - 1
40. Pohorylce - 20
41. Po³onice - 17
42. Po³tew - 9
43. Prybeñ - 5
44. Przegnojów - 1
45. Przemyœlany i D¹browa - 22
46. Rozworzany - 5
47. Siworogi - 19
48. So³owa - 1
49. Stanimierz - 14
50. Œwirz - 46
51. Tuczna - 66
52. Turkocin - 3
53. Uniów - 23
54. Uszkowice - 1
55. Wiœniowczyk - 8
56. Wo³ków - 4
57. Wypyski - 5
58. Wy¿niany - 2
59. Zadwórze - 16
60. ¯eniów - 7
61. ¯êdowice - 15
62. Miejscowoœæ nieznana - 3.

- 148 Nie s¹ znane ofiary z wiosek: Alfredówka (268), Baczów (101), Bi³ka
(15), Korzelice (177), Kosteniów (12), Krzywice (199), Nowosió³ka (115),
Podhajczyki (44), Poluchów Wielki (150), Przegnojów (230), Unterwalden
(19), Wojciechowice (64) i Zaciemne (?). W nawiasie podano liczbê osób
narodowoœci polskiej w tej miejscowoœci wg spisu z r. 1921
S¹ to miejscowoœci po³o¿one przewa¿nie w po³udniowej czêœci powiatu, gdzie najszybciej (i najgwa³towniej) nastêpowa³a krwawa depolonizacja. W sumie mieszka³o w nich ponad 1500 Polaków. Mo¿na jedynie przypuszczaæ, ¿e liczba zamordowanych w tych wioskach mog³a przekroczyæ kilkaset osób, ³¹cznie z uwzglêdnieniem ma³¿eñstw mieszanych.
Liczba ludnoœci w powiecie przemyœlañskim w r. 1939 wynosi³a ok.
100 tys. osób, przy czym Ukraiñcy stanowili 61%, Polacy 30 %. Pozostali to
¯ydzi, Niemcy i osoby innej narodowoœci. [4, str. 280]
Podczas okupacji sowieckiej ok. 2000 Polaków zosta³o deportowanych i wywiezionych do ró¿nych czêœci ZSRR. Przynajmniej 500 mê¿czyzn
(rekrutów) zosta³o wcielonych do Robotniczo-Ch³opskiej Armii Czerwonej w
roku 1941. Przypuszczalnie dwa razy wiêcej osób narodowoœci polskiej (w
du¿ym przybli¿eniu) zabrali Niemcy do fabryk i gospodarstw rolnych w Rzeszy,Austrii, Czechach, a nawet do Norwegii. Trudna do oszacowania jest liczba
zabitych Polaków w kampanii wrzeœniowej, przetrzymywanych w niewoli,
wiêzieniach i uciekinierów na Wêgry i do Rumunii.
Pomijaj¹c liczbê Polaków, którzy zmienili wyznanie w trakcie okupacji niemiecko-ukraiñskiej, mo¿na w przybli¿eniu przyj¹æ ich liczbê w powiecie na pocz¹tku 1944 r. na 27 000 osób. Zamordowanie przynajmniej 1300
Polaków przez nacjonalistów ukraiñskich spowodowa³o zmniejszenie
populacji o oko³o 5 %. Inne Ÿród³a podaj¹ wiêcej. [4, str. 280-308]
Straty w liczbach wzglêdnych w wymienionych miejscowoœciach
przedstawiaj¹ siê ró¿nie: od u³amka procenta, poprzez 11% w Bia³ym, Hanaczowie i Tucznej, 15 % w Majdanie Lipowieckim, a¿ do 20% w Pniatynie.
Wielce pouczaj¹ce jest graficzne przedstawienie iloœci dokonanych
mordów w ci¹gu dwóch lat, poczynaj¹c od sierpnia 1943 roku a¿ do wrzeœnia
1945 (str. 149). W okresie najwiêkszego nasilenia ludobójczych aktów, w
lutym, marcu i kwietniu 1944 r., ¿ycie straci³o 839 osób, co stanowi 65 %
ogólnej liczby zamordowanych. Z zestawienia tego wynikaj¹ dwa wa¿ne
wnioski.
Po pierwsze, potwierdza ono, ¿e napady i morderstwa by³y wczeœniej
zaplanowane przez kierownictwo OUN, a odgórne rozkazy (i ponaglenia) pos³usznie realizowane si³ami jednostek UPA, S³u¿by Bezpieczeñstwa OUN
i lokalnymi oddzia³ami samoobrony. Krótkotrwa³a akcja biologicznego nisz-
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Natê¿enie morderstw dokonanych przez nacjonalistów ukraiñskich w powiecie
Przemyœlany w okresie od sierpnia 1943 do wrzeœnia 1945 r.

czenia ludnoœci polskiej zadaje jednoczeœnie k³am twierdzeniu o rzekomo
niezliczonych potyczkach wojskowego podziemia polskiego i ukraiñskiego,
skutkiem czego by³y znaczne straty ludnoœci polskiej.
Wed³ug posiadanej wiedzy na ten temat, do lutego 1944 r. oddzia³y AK
(innych formacji nie by³o) nie przeprowadzi³y ¿adnej akcji, której celem by³yby jakieœ jednostki UPA, ukraiñskiej samoobrony b¹dŸ pojedyncze osoby narodowoœci ukraiñskiej. Natomiast do tego czasu ró¿ne bojówki OUN-UPA dokona³y przynajmniej 92 napady, w wiêkszoœci na pojedynczych Polaków i zamordowa³y (niekiedy w okrutny sposób) oko³o 100 osób. Dodatkowo
3.02.1944 r. oddzia³ UPA „Szary”, wspomagany okolicznymi mieszkañcami,
napad³ na Hanaczów, gdzie zamordowa³ ponad 80 osób, a wielu mieszkañców
rani¹c.
Dopiero w marcu tego roku miejscowy oddzia³ leœny Kedywu przeprowadzi³ dwie akcje odwetowe: w Stokach i na Gnile. £¹cznie w obu przypadkach spalono parê domów, a kilkoro Ukraiñców zastrzelono b¹dŸ ulegli oni

- 150 zaczadzeniu (na Gnile). W czerwcu 1944 r. patrole 1. kompanii 40. pu³ku zastrzeli³y dwóch banderowskich szpiegów w œwirskim £ugu, innym razem mordercê rodziny Go³dysów z Kopania oraz trzech uzbrojonych banderowców,
napotkanych w leœniczówce ko³o Gni³ej. W wyniku nieszczêœliwego przypadku zgin¹³ Ukrainiec, mieszkaniec œwirskiego przysió³ka.
Je¿eli wiêc mo¿na mówiæ o potyczkach, do czego sprowadzaj¹ akty ludobójstwa pobanderowskie ugrupowania i politycy na Ukrainie, to w powiecie
przemyœlañskim by³o ich zaledwie kilka.
Znacznie wiêcej zginê³o Ukraiñców z g³upoty nacjonalistycznych prowodyrów i lokalnych dowódców, opêtanych bestialskim amokiem niszczenia
Polaków, którzy wysy³ali swoich rodaków na niepotrzebne akcje. Jeszcze w listopadzie 1943 roku policja kryminalna z³apa³a trzech ch³opców w Hanaczowie
i rozstrzela³a (za posiadane granaty i krótk¹ broñ), ok. 15 mê¿czyzn straci³o ¿ycie przy pierwszym napadzie na Hanaczów (40 rannych) i oko³o 80 przy
drugim napadzie (ok. 100 rannych). Przynajmniej dwóch Ukraiñców (inne
Ÿród³a podaj¹ siedmiu) zosta³o zastrzelonych podczas potyczki na Grz¹skim
(kilkunastu rannych). Kilku amatorów mordów ludnoœci polskiej w Dunajowie
zastrzelili cz³onkowie tamtejszej samoobrony. Tak wiêc zupe³nie bezsensowne, z w³asnych przyczyn, straty Ukraiñców w potyczkach wynios³y ok. 100
osób.
Straty ludnoœci ukraiñskiej na pewno by³y wiêksze, poniewa¿ nie jest
znana liczba Ukraiñców rozstrzelanych z rozkazu S³u¿by Bezpieczeñstwa
OUN za uchylanie siê od uczestnictwa w akcjach ludobójczych. Wiadomo
tylko o kilkunastu przypadkach zbrodniczych aktów wobec w³asnych obywateli: jeden w Chlebowicach Œwirskich, dwa w Uniowie, trzy w Œwirzu i kilku w Ciemierzyñcach.
Drugi wniosek nasuwaj¹cy siê po analizie statystycznej zaprzecza g³oszonej tezie o rzekomych akcjach oddolnych, przeprowadzanych spontanicznie i samorzutnie przez miejscow¹ ludnoœæ ukraiñsk¹. Gdyby ukraiñscy ch³opi
rzeczywiœcie byli niezadowoleni ze swojej doli i win¹ za ni¹ obarczali Polaków,
do napadów dochodzi³oby regularnie od roku 1941. Tymczasem ludnoœæ ukraiñska, zarówno w miastach jak i na wsi, mia³a znacznie lepsze warunki egzystencji od ludnoœci polskiej, co podwa¿a powy¿sz¹ tezê.
Dodatkowym argumentem przemawiaj¹cym przeciwko tej tezie jest
niema³y udzia³ ukraiñskich s¹siadów w ratowaniu Polaków od œmierci, mimo
gro¿¹cych niebezpieczeñstw ze strony ludobójców.

- 151 14. Demaskowanie fa³szywych mitów OUN
Od czasu pojawienia siê opracowañ W. Poliszczuka, W. Mas³owskiego i E. Prusa, ca³kowicie ignorowanych na Ukrainie, a przynajmniej w jej
zachodniej czêœci, zaczê³y ukazywaæ siê monografie i artyku³y zachodnich
autorów, zaniepokojonych rosn¹cymi wp³ywami neobanderyzmu w kraju,
który pretenduje do grona pañstw funkcjonuj¹cych na zasadach demokratycznych i wolnych od narodowego szowinizmu.
Ka¿dy rok przynosi nowe opracowania oparte o wspomnienia Ukraiñców (zw³aszcza melnykowców, przeciwników Bandery) i odtajnione materia³y znajduj¹ce siê w archiwach wielu pañstw. Przedstawiaj¹ one niezbite
dowody przykrej ukraiñskiej historii, której nie da siê ukryæ, choæ na taki krok
decyduje siê wielu uczonych na Ukrainie, a tak¿e w Polsce.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e nowi autorzy opracowañ przychodz¹ w sukurs
wielu polskim uczonym. Uzupe³niaj¹ ich wysi³ki w dziedzinie faktograficznej, przede wszystkim w zbieraniu materia³ów o aktach ludobójstwa w wykonaniu Organizacji Ukraiñskich Nacjonalistów (OUN) i tzw. Ukraiñskiej PowstañczejArmii (UPA).
O jednym z podstawowych zagadnieñ, czyli planach fizycznego niszczenia mniejszoœci etnicznych, ¯ydów, Polaków i niektórych Rosjan, zachodni uczeni potwierdzaj¹ bezsprzecznie, ¿e OUN opracowa³a je jeszcze przed
czerwcem 1941 r., czyli przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej. Ten
fakt eliminuje dwa mity rozpowszechniane przez uczonych o proweniencji
neobanderowskiej: o potyczkach polsko-ukraiñskich i o spontanicznych i oddolnych reakcjach ukraiñskich ch³opów. Zreszt¹, przecz¹ im inne dowody
ludobójczej dzia³alnoœci OUN, UPA
i miejscowych oddzia³ów samoobrony.
Pierwsze opracowanie jest autorstwa Per A. Rudlinga - OUN, UPA i Holokaust. Tworzenie mitów historycznych. W wstêpie tak pisze autor: W ci¹gu
ostatniej dekady, szczególnie za prezydentury trzeciego ukraiñskiego prezydenta Wiktora Juszczenki (2005-2010)
dochodzi³o do wielokrotnych prób
Przypieczona d³oñ Jana Kleszczyñw³¹czenia czo³owych postaci Organiskiego, zamordowanego w
zacji Ukraiñskich Nacjonalistów (OUN)
Podjarkowie 15.07.1943 r.
Zdjêcie udostêpnione przez
i jego zbrojnego ramienia, Ukraiñskiej
wydawnictwo NORTOM.
Powstañczej Armii (UPA), w poczet bo-

- 152 haterów narodowych. Poniewa¿ te faszystowskie organizacje wspó³pracowa³y
z nazistowskimi Niemcami, dokonywa³y czystek etnicznych i masowych morderstw na ogromn¹ skalê, stanowi¹ w¹tpliwej wartoœci symbole dla aspiruj¹cych demokracji z pañstw maj¹cych ambicjê przyst¹pienia do Unii Europejskiej.
Pod os³on¹ w³adzy Juszczenko zosta³o zorganizowanych szereg instytutów zarz¹dzania pamiêci¹ i kreowania mitu, kluczowym zadaniem których
by³o zaprzeczanie lub bagatelizowanie zbrodni OUN-UPA. W przeciwieñstwie
do wielu innych by³ych republik sowieckich, rz¹d ukraiñski nie musia³ tworzyæ
nowych narodowych mitów od podstaw, ale importowa³ gotowe koncepcje opracowane w œrodowiskach ukraiñskiej diaspory. Upowa¿nieni przez Juszczenkê historycy przedstawiali OUN i UPA jako pluralistyczne i ekskluzywne
organizacje, które nie tylko ratowa³y ¯ydów w czasie Holokaustu, ale zapra-

Odr¹bane ramiê, nadciête ucho
i rana k³uta na ciele Ani
Kleszczyñskiej w Podjarkowie,
zamordowanej przez bandê UPA
15.07.1943 r.
Fotografia udostêpniona przez
wydawnictwo NORTOM.

Œlad po uderzeniu w g³owê i rana
ciêta u osoby z rodziny
Kleszczyñskich, zamordowanej
przez zbrodniarzy ukraiñskich
15.07.1943 r.
Fotografia udostêpniona przez
wydawnictwo NORTOM.

prasza³y ich w swoje szeregi do walki ramiê w ramiê przeciwko Hitlerowi i Stalinowi.
Ta mityczna narracja zosta³a oparta czêœciowo na OUN-owskich
w³asnych powojennych fa³szerstwach, maj¹cych na celu ukrycie problematycznej przesz³oœci organizacji. Jako pracownicy ukraiñskiej s³u¿by bezpie-
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Rana ciêta od uderzenia siekiery
na nodze Tekli Kleszczyñskiej,
zadanej przez banderowców w
Podjarkowie 15.07.1943 r.
Fotografia udostepniona przez
wydawnictwo NORTOM.

Rana ciêta i k³uta na nodze osoby
z rodziny Kleszczyñskich,
zamordowanej przez zwyrodnialców UPA 15.07.1943 r.
W Podjarkowie.
Fotografia udostêpniona przez
wydawnictwo NORTOM.

czeñstwa, pracuj¹cy w biurach starej KGB, upowa¿nieni przez Juszczenkê historycy ironicznie odrzucali naukow¹ krytykê swych poczynañ jako sowieckie
mity. Niniejsze studium rozprawia siê z mitotwórstwem na temat OUN, UPA
i Holokaustu, wskazuje na jego zakorzenienie w diasporze a nastêpnie œledzi
jego migracje tam i z powrotem przez Atlantyk. (...)
Celem eseju nie jest przywrócenie jednej jedynej historycznej „prawdy". Raczej jest to studium politycznego wykorzystywania historii, manipulowania historycznymi zapisami, poprzez œledzenie genealogii szeregu mitów
historycznych, krêtactw twórców mitów, ich selektywnego dobierania materia³u oraz potencja³u mobilizacji politycznej mitów, ich wp³ywu i politycznych
konsekwencji.
W czêœci pierwszej autor zajmuje siê nad poprawnoœci¹ okreœlenia
OUN jako organizacji faszystowskiej, propagowaniem rasizmu i antysemityzmu, wspó³pracy OUN z Niemcami, organizowaniem pogromów i mordowaniem ¯ydów, Polaków i osób z innych nacji oraz obecnoœci¹ ¯ydów w OUN
i UPA.
(...) Od momentu powstania OUN faszyœci byli integraln¹ jej czêœci¹
i odegrali w niej kluczow¹ rolê. Organizacja unika³a okreœlania siê jako or-

- 154 ganizacja faszystowska, aby podkreœliæ „oryginalnoœæ” ukraiñskiego nacjonalizmu. OUN demonstrowa³a faszystowskie atrybuty: antyliberalizm, antykonserwatyzm i antykomunizm, uzbrojenie cz³onków partii, totalitaryzm, antysemityzm i zasadê wodzostwa oraz zaadaptowa³a faszystowskie pozdrowienie.
Jej przywódcy gorliwie dawali odczuæ Hitlerowi i Ribbentropowi swoje zaanga¿owanie w budowê faszystowskiej Nowej Europy oraz ¿e podzielaj¹ nazistowski œwiatopogl¹d.
F. Bruder, autor najbardziej szczegó³owych badañ tej organizacji opisuje „OUN jako klasyczny reprezentatywny ruch nacjonalistyczny z faszystowskimi cechami, który pojawi³ siê w Europie Œrodkowo-Wschodniej,” analizê t¹ podzielaj¹ inni nie-nacjonalistyczni badacze OUN. Ideologia organizacji by³a pod silnym wp³ywem filozofii Dmytro Doncowa, W³oskiego Faszyzmu, Nietzschego i Niemieckiego Narodowego Socjalizmu, ³¹cz¹c skrajny nacjonalizm z terroryzmem, korporacjonizmem i zasad¹ wodzostwa. „Ukraiñski
nacjonalizm u¿ywa terminu nacjonalizm w ten sam sposób co niemiecki i w³oski nacjonalizmy - u¿ywaj¹ terminy „Narodowy Socjalizm” i „Faszyzm”... Nacjonalizmy: Faszyzm, Narodowy Nacjonalizm, nacjonalizm ukraiñski, itd. s¹
ró¿nymi narodowymi wyra¿eniami tego samego ducha”, napisa³ J. Orshan,
wp³ywowy ideolog OUN.
W czêœci drugiej opracowania znajdujemy genezê i technikê modyfi-

Cia³a rodziny Kleszczyñskich - ofiary zbrodniczego napadu bojówki OUN-UPA w
Podjarkowie, 15.07.1943 r. Fotografia udostêpniona przez wydawnictwo NORTOM.

- 155 kowania dokumentów zwi¹zanych ze stanowiskiem OUN wobec ¯ydów.
(...) Rozstrzygniêcie bitwy o Stalingrad zmieni³o sytuacjê geopolityczn¹ i spowodowa³o koniecznoœæ reorientacji. OUN (b) zaczê³a siê pozbywaæ swoich jawnie faszystowskich atrybutów. W lutym 1943 roku III Kongres
OUN (b) zdecydowa³, ¿e podniesienia prawej rêki ju¿ nie nale¿y traktowaæ jako
obowi¹zkowego partyjnego pozdrowienia i rozpocz¹³ usuwanie wszelkich odniesieñ do tego w swoich w³asnych dokumentach.
Kierownictwo oryginalnej UPA protestowa³o przeciwko przejêciu
przez OUN (b) przemoc¹ ich organizacji i okreœli³o przechwycenie ich nazwy
UPA jako akt cyniczny. (...) Zaanektowanie nazwy UPA rzeczywiœcie by³o wykorzystywane w propagandzie OUN (b) po roku 1943 w celu wybielenia dzia³alnoœci tej organizacji w latach 1941-1942, przed „zerwaniem” w 1943 roku z
hitlerowskimi Niemcami. Manipulowanie dziedzictwem OUN uk³ada siê w nieprzerwany ³añcuch od 1943 r., a¿ do dziœ. W paŸdzierniku 1943 roku OUN (b)
rozpoczê³a realizacjê projektu zmiany swojej historii, produkuj¹c wersjê bardziej do przyjêcia, przeznaczon¹ dla nowych potencjalnych sojuszników.
W paŸdzierniku 1943 roku kierownictwo krajowe OUN na Ukrainie
Zachodniej zleci³o sporz¹dzenie specjalnego zbioru dokumentów, które potwierdza³yby, ¿e pogromy anty¿ydowskie i likwidacje by³y dokonywane przez
samych Niemców bez pomocy ukraiñskiej policji, a wrêcz przeciwnie, policja
czynnie przeciwstawia³a siê rozstrzeliwaniom.
Przywódcy OUN (b) wydali wyraŸne instrukcje, jak winê za pogromy
i anty¿ydowsk¹ przemoc przerzucaæ na Niemców i Polaków, nakazuj¹c przygotowanie:
a) list, które potwierdzaj¹, ¿e Niemcy dokonywali pogromów anty¿ydowskich
i likwidacji sami, bez udzia³u lub pomocy ukraiñskiej policji, natomiast przed
wykonaniem egzekucji wzywali komitet ¿ydowski lub jakichœ ³otrzyków, aby
potwierdziæ ich w³asnymi podpisami obecnoœæ ukraiñskiej policji i jej zaanga¿owanie w akcjach,
b) materia³u, który wyraŸnie potwierdzi, ¿e Polacy przenikali tam i brali udzia³
w pogromach anty¿ydowskich i jednoczeœnie, ¿e s³u¿yli jako najemnicy i agenci
Niemców w walce z Ukraiñcami.
Jeden z tych zbiorów, „Ksiêga Faktów”, mia³a na celu odwrócenie uwagi od udzia³u OUN (b) i UPA w Holokauœcie. Napisana w formie kroniki,
która rozpoczyna siê w 1941 roku, by³a prób¹ stworzenia „porêcznego” kompletu dokumentów, gdy ju¿ sta³o siê jasne, ¿e Niemcy przegrywali wojnê.
Stwierdzono w „Ksiêdze”, ¿e Niemcy zwrócili siê do OUN (b) o wziêcie udzia³u w trzydniowym pogromie na pocz¹tku lipca 1941 roku, ale ¿e OUN
(b) potraktowa³a to jako prowokacjê niemieck¹ i odmówi³a. „Czo³owi dzia³acze OUN przekazali sobie tak¹ informacjê i poinformowali wiod¹ce kadry, ¿e

- 156 Odznaczony hitlerowskimi
medalami S. Bandera w
otoczeniu wy¿szych
oficerów niemieckich,
Kraków(?).
Po wojnie, by unikn¹æ
deportacji i kary œmierci za
nawo³ywanie do ludobójstwa, Bandera wyrzek³ siê
ukraiñskiego pochodzenia,
zmieni³ dowód na nazwisko
Stefan Popiela, i jak wielu
szczurów z poœród nacjonalistów ukraiñskich
twierdzi³, ¿e jest Polakiem.

by³a to prowokacja niemiecka w celu skompromitowania Ukraiñców poprzez
udzia³ w pogromach i dania niemieckiej policji pretekstu do zaanga¿owania siê
i „przywrócenia porz¹dku”, oraz, co jest bardziej powa¿ne, odwrócenia energii spo³ecznoœci ukraiñskiej od problemów politycznych w walce o niepodleg³¹
pañstwowoœæ, skierowania jej na œlisk¹ drogê anarchizmu, zbrodni i przemocy.”
W dniu 1 listopada 1943 roku, centralne dowództwo UPA wyda³o dyrektywê „aby podkreœliæ, ¿e tolerujemy wszystkie narodowoœci - tak¿e ¯ydów,
którzy pracuj¹ na rzecz ukraiñskiej pañstwowoœci. Pozostan¹ oni obywatelami Ukrainy z pe³ni¹ praw publicznych. W zwi¹zku z tym musimy rozmawiaæ z
¿ydowskimi lekarzami i innymi specjalistami, którzy trudz¹ siê razem z nami."
Mniej wiêcej w tym samym czasie UPA opublikowa³a ulotki propagandowe skierowane do pozosta³ych mniejszoœci etnicznych: Gruzinów, Uzbeków,
Kazachów, Turkmenów, Polaków, Bia³orusinów, Rosjan, Czechów i innych.
Pro-nacjonalistyczni naukowcy czêsto podkreœlaj¹ miêdzynarodowy, internacjonalistyczny charakter UPA, a jej mordy na Polakach, ¯ydach i innych
mniejszoœciach s¹ tuszowane.
Podczas gdy w 1942 roku upamiêtniaj¹ce ulotki i plakaty OUN (b) z
okazji pierwszej rocznicy deklaracji ukraiñskiej „pañstwowoœci” zawiera³y
wyraŸnie antysemickie odniesienia, po 1943 roku retoryka zmieni³a siê. W latach 1947 i 1948 w obchodach rocznicowych organizowanych przez OUN UPA deklaracja zosta³a przedstawiona jako opozycyjny, antyniemiecki krok.
W tym czasie negowanie przez OUN swego w³asnego antysemityzmu by³o ju¿
kategoryczne. W 1947 roku OUN wyda³a w jêzyku angielskim ulotki propa-

- 157 gandowe w powojennej Polsce, w których utrzymywa³a, ¿e „Nigdy nie publikowaliœmy ani nie rozprzestrzenialiœmy nigdzie... ¿adnych anty-¿ydowskich
ulotek. W ca³ej naszej literaturze politycznej, podziemnych rewolucyjnych czasopismach i proklamacjach, nawet jedno s³owo nie [by³o] skierowane przeciwko ¯ydom. Podobne zarzuty s¹ niczym innym jak stekiem inwektyw i k³amstw.
Równie¿ nigdy nie uczestniczy³a w ¿adnych anty¿ydowskich akcjach.
Pomimo tego, ¿e OUN od 1943 r. odrzeka³a siê od swego antysemickiego dziedzictwa, jej materia³y propagandowe wci¹¿ zawiera³y antysemickie
podteksty, np. ¯ydzi nie s¹ „prawdziwym” ludem narodowym, poniewa¿ pozbawieni s¹ okreœlonego terytorium etnicznego.
¯ydzi rzadko pojawiali siê w powojennych materia³ach OUN, poniewa¿ organizacja uwa¿a³a Holocaust za dokonane „rozwi¹zanie kwestii
¿ydowskiej”.
W marcu 1950 roku OUN-UPA opublikowa³a pamflet, ¯ydzi-Obywatele Ukrainy, oœwiadczaj¹c demokratycznym, wyszukanym jêzykiem, ¿e uwa¿aj¹ ¯ydów za obywateli pañstwa, o które walcz¹. Anonimowi autorzy tej jednej
deklaracji brali pod uwagê wy³¹cznie ukraiñskich ¯ydów, nawet u¿ywaj¹c w
stosunku do nich sowieckiego terminu „Jewrej”, a nie swojego zwyczajowego
okreœlenia ¯yd. Oœwiadczenie, wydane bezpoœrednio po zabiciu Szuchewycza,
w czasie, kiedy UPA by³a w istocie pokonana, nale¿y rozumieæ jako próbê
zwrócenia uwagi œwiata zachodniego i szukania jego wsparcia, poniewa¿ ich
powstanie zosta³o pokonane.
Czêœæ tego rozdzia³u jest poœwiêcona obecnoœci ¯ydów w oddzia³ach
UPA. (...) Relacje z lat wojny pokazuj¹, ¿e ludzie mieli problemy z rozpadaj¹cymi siê paltami i butami, poniewa¿ ¯ydzi zostali usuniêci. UPA cierpia³a na
dotkliwy brak lekarzy i pielêgniarek. John Paul Himka opisuje relacje pomiêdzy UPA i poszczególnymi ¯ydami, którzy prze¿yli wojnê w jej szeregach jako
„ma³¿eñstwo z rozs¹dku pomiêdzy oddzia³em partyzanckim rozpaczliwie potrzebuj¹cym lekarzy i pielêgniarek a ¯ydami rozpaczliwie potrzebuj¹cymi
miejsca, w których byliby z dala od r¹k Niemców.” [1]
Ukraiñskie Ÿród³a mówi¹ o znacznej liczbie ¿ydowskich lekarzy, stomatologów i pielêgniarzy, którzy s³u¿yli w szeregach UPA. Pytanie brzmi: Dlaczego tylko niewielka liczba z nich pozostanie przy ¿yciu?
Zgodnie z tym, co podaje Lew Szankowsky, praktycznie ka¿da grupa
UPA mia³a ¿ydowskiego lekarza lub farmaceutê, jak równie¿ ¿ydowskich
krawców, szewców, fryzjerów i tym podobnych. Znowu pojawia siê pytanie: Co
--------------------------------[1] Obecnoœæ ¯ydów na zapleczu UPA doœæ obszernie opisa³ prof. Edward Prus w
ksi¹¿ce: Holocaust po banderowsku. Czy ¯ydzi byli w UPA? Wyd. „NORTOM”,
Wroc³aw 1995.
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pracowników? Betty Eisenstein stwierdza, ¿e wiosn¹ 1943 roku grupy Bandera
zaczê³y naœladowaæ niemieck¹ taktykê „selekcji”.
Tylko wykwalifikowani pracownicy pozostawali przy ¿yciu, i oni byli
koncentrowani w specjalnych obozach, gdzie pracowali w swoich zawodach
lub w gospodarstwach rolnych. Pod koniec 1943 i na pocz¹tku 1944 roku
niektórzy z niewielu pozosta³ych ¯ydów z Zachodniej Ukrainy byli zapraszani
w szeregi UPA, ale na wielu wykonano egzekucje, gdy zbli¿ali siê Sowieci i nie
byli ju¿ przydatni.
Innym zagadnieniem wybielanym przez dzia³aczy i historyków ukraiñskich jest stosunek OUN wobec Niemiec. (...) OUN (b) regularnie cenzurowa³a wszystkie dokumenty, które by³y
sprzeczne z wizerunkiem, który chcieli
stworzyæ - na przyk³ad takie, jak deklaracja
lojalnoœci Steæki z 1941 roku wobec Hitlera
i nazistowskich Niemiec. Informacje szczegó³owe o wielu przywódcach UPA, którzy
tak jak Szuchewycz s³u¿yli w niemieckim
mundurze w 1942 r., zosta³y usuniête z ich
biografii z okresu poprzedzaj¹cego zerwanie z Niemcami.
W 1946 roku Szuchewycz, który osobiœcie aktywnie sprzeciwia³ siê atakowaniu niemieckich interesów, przedstawia³
aktywnoœæ OUN w 1943 roku jako „powstanie zbrojne, obejmuj¹ce szerokie masy ludowe, czyli ca³y naród ukraiñski, w
starciu z niemieckim okupantem.”
W 1948 roku dzia³acz OUN Petro Po³tawa (pseudonim), twierdzi³, ¿e „OUN pod
kierownictwem Stepana Bandery prowadzi³a powszechn¹ walkê ca³ego narodu
Ukraiñski esesman,
hauptsturmfuehrer Porfiriusz
przeciwko hitlerowskim okupantom w
Silenko, w s³u¿bie hitlerowskich
latach 1941-1944”.
Niemiec.
Drugim autorem wartym zacytowania w tym miejscu, zajmuj¹cym siê histori¹
OUN, UPA jest John-Paul Himka. W pracy „Pogrom lwowski 1941” przeanalizowa³ - jak pisze - trzech aktorów tego pogromu: Niemców, nacjonalistów
ukraiñskich i miejski t³um.
(...) Niemcy stworzyli warunki do wybuchu pogromu. Przynajmniej go
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i rozstrzeliwali, w trakcie i po pogromie. Jest prawdopodobne, ¿e wiêksza odpowiedzialnoœæ za zachêcanie do pogromu i dokonywanie egzekucji na ¿ydowskich mê¿czyznach spoczywa na SS, w tym samego Heydricha, ni¿ na Wehrmachcie.
(...)Wehrmacht st³umi³ pogrom wieczorem 1 lipca, chocia¿ pojedyncze
akty przemocy zdarza³y siê przez nastêpnych kilka dni. Niezale¿nie od pogromu
jako takiego, Niemcy pope³niali systematyczne morderstwa w ci¹gu najbli¿szych kilku dni, prawdopodobnie na bezpoœredni rozkaz Hitlera.
Mordy te ró¿ni¹ siê od pogromu w³aœciwego ze wzglêdu na brak udzia³u t³umu. To by³a operacja przeprowadzona przez niemieck¹ Einsatzgruppe C przy pomocy milicji ukraiñskiej rz¹du Steæki. (...)
W „swego rodzaju milcz¹cym podziale pracy”, wed³ug wyra¿enia J.
Matthäusa, miejscowi agenci pomogli w zidentyfikowaniu i przeœladowania
¯ydów, jak równie¿ w przeprowadzeniu pogromów. We Lwowie w 1941 roku,
naturalnym kandydatem do tego rodzaju partnerstwa by³a Organizacji Ukraiñskich Nacjonalistów (OUN), która œciœle wspó³pracuje z Niemcami od kilka
lat wczeœniej i widzi w narodowym socjalizmie wzór do naœladowania. (...)
W tym czasie, gdy we Lwowie wybuch³ pogrom, OUN jako organizacja by³a podzielona. We Lwowie frakcja pod przywództwem Stepana Bandery
(OUN-B) przejê³a kontrolê nad ruchem nacjonalistycznym. To frakcja OUN
Bandery proklamowa³a pañstwo ukraiñskie w dniu 30 czerwca 1941 roku. Szefem ukraiñskiego rz¹du by³ Jaros³aw Steæko, prominentny porucznik Bandery
oraz ekstremalny antysemita. Wiosn¹ 1939 roku opublikowa³ artyku³, w czasopiœmie "Novyi shliakh", gazecie nacjonalistów ukraiñskich w Kanadzie, w
którym wyartyku³owa³ swój pogl¹d na temat ¯ydów. O. Martynowycz podsumowa³ utwór Steæki w nastêpuj¹cy sposób: [...] Steæko [...] stwierdzi³, ¿e ¯ydzi
byli „nomadami i paso¿ytami,” narodem „oszustów, materialistów i egoistów”, „pozbawionych heroizmu i idei, która mog³aby zainspirowaæ ich do
poœwiêcenia”. ¯ydzi byli zainteresowani tylko „osobistymi korzyœciami”, znajdowali „przyjemnoœæ w zaspokajaniu najni¿szych instynktów” i byli przeznaczeni „do destrukcji heroicznych kultur i narodów wojowników”. (...)
Istnieje jednak kilka œwiadectw z³o¿onych przed 1959 r., kiedy to
rozpoczêto systematyczne fa³szowanie, pozwalaj¹cych stwierdziæ, ¿e cz³onkowie batalionu Nachtigall uczestniczyli w pogromie. Jest mo¿liwe, ¿e ¿o³nierze w
tych kilku przypadkach rzeczywiœcie byli z batalionu Nachtigall, ale jest tak¿e
mo¿liwe, ¿e byli b³êdnie zidentyfikowani. Nachtigall nie mia³ ¿adnych oznak
wyró¿niaj¹cych go od innych niemieckich jednostek, wiêc identyfikacji mo¿na
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Jedna z wielu ulotek wydanych przez polskie podziemie zakazuj¹ca walkê
z Ukraiñcami.

by³o dokonaæ wy³¹cznie w oparciu o jêzyk, którym pos³ugiwali siê ¿o³nierze w
mundurach niemieckich.
Niemcy informowali w raportach, ¿e ukraiñscy t³umacze byli zdeklarowanymi antysemitami i wierzyli, ¿e ka¿dy ¯yd powinien zostaæ zabity, wiêc
jest mo¿liwe, ¿e ci ¿o³nierze uczestniczyli w pogromach. (...)
Organizacja Ukraiñskich Nacjonalistów pod przywództwem Stepana
Bandery dostarczy³a aparatu wykonawczego pogromu. Powo³a³a krótkotrwa³y rz¹d we Lwowie w dniu 30 czerwca 1941 kierowany przez zdeklarowanego antysemitê. Ona jednoczeœnie oklei³a miasto ulotkami, które zachêca³y do czystek etnicznych. Ona równie¿ utworzy³a milicjê, która przejê³a
wiod¹c¹ rolê w pogromie. Milicjanci chodzili od mieszkania do mieszkania w
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i kobiet dla zasilenia dzia³ania pogromu w dwóch wiêzieniach; oni dokonywali
aresztowañ ¯ydów na ulicy dla potrzeb trzeciego wiêzienia, które by³o bardziej
oddalone od miejsc, gdzie ludnoœæ ¿ydowska mieszka³a w pewnej koncentracji.
Oni pod konwojem przekazywali ¯ydów do wiêzieñ i byli równie¿ obecni tam podczas maltretowania i egzekucji ¯ydów. W dzieñ po pogromie oni
rozpoczêli wykonywanie pracy bezpoœrednio dla Einsatzgruppen, znowu dokonywali aresztowañ ¯ydów, aby Niemcy mogli wykonywaæ na nich egzekucje.
OUN kolaborowa³a z Niemcami w tych anty¿ydowskich dzia³aniach przede
wszystkim dlatego, ¿e mia³a nadziejê dziêki takiej kolaboracji uzyskaæ od Niemców uznaniu swego pañstwa. Antysemityzm OUN sprawi³, ¿e pomoc w anty¿ydowskich aktach przemocy by³a smakowitym zajêciem, ale jest ma³o prawdopodobne, ¿eby OUN by³a samodzielnym podmiotem w procesie podejmowania
decyzji o organizowaniu pogromu.
Co do t³umu, tym, co sprawi³o, ¿e pogrom sta³ siê pogromem, by³o jego
zainteresowanie karnawa³em. Jest zachwycony odwróceniem ról, odwróceniem hierarchii spo³ecznej - oto ¿ydowscy lekarze, prawnicy i nauczyciele na
rêkach i kolanach czyszcz¹ ulice. Ci, którzy byli postrzegani jako uprzywilejowani u w³adzy w czasie okupacji sowieckiej, teraz byli upokarzani i zmuszani
do przyznawania siê do winy w rytualnych widowiskach.
Œmierdz¹ce zw³oki zamordowanych wiêŸniów politycznych wydawa³y
siê uzasadniaæ apokaliptyczn¹ zemstê na przypuszczalnych sprawcach, czyli
na ludnoœci ¿ydowskiej. Szczególna koniunktura wielkiej polityki pozwala
miejskiemu t³umowi realizowaæ nieskrêpowane scenariusze rabunku, moles-

Pocz¹tek komunikatu wydanego przez niedosz³ego prezydenta Ukrainy, Jaros³awa
Steæka, z 4.08.1941 r., po jego aresztowaniu przez Niemców.
Znamienne jest pierwsze zdanie: „Organizacja Ukraiñskich Nacjonalistów mia³a
obfite lata w walce przeciwko Moskwie i Polsce, zgodnie z niez³omnymi ideami
Niezale¿nego, Soborowego Pañstwa Ukraiñskiego.”
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(...)
Tarik Cyryl Amar zaj¹³ siê w artykule „Historia i pamiêæ wa¿ne pytania” przekszta³ceniami na Ukrainie, a przy tym analizuje zawartoœæ wydanej
„Encyklopedii Lwowa”. W niej znajduje siê rozdzia³ „Historia Lwowa”.
(...) Jednak obraz pogromu w „Historii” unika poruszania najbardziej
skomplikowanych faktów i zagadnieñ. Tak wiêc, ukraiñskie pomocnicze nacjonalistyczne jednostki, takie jak batalion „Nachtigall” pod dowództwem
Romana Szuchewycza - jednego z liderów tzw. banderowskiego skrzyd³a OUN,
a póŸniej Ukraiñskiej Powstañczej Armii, która pozostawa³a w znacznym
stopniu pod kontrol¹ OUN (b) - pojawiaj¹ siê tylko w roli tych, którzy jako
pierwsi odkryli zw³oki, pozostawione po sowieckich masowych mordach. Pytanie o ich ewentualny udzia³ w pogromie nie pada. (...)
Na razie apologeci ukraiñskich nacjonalistów przekszta³cili fa³szerstwa sowieckiej propagandy w retoryczn¹ strategiê. Zdaj¹c sobie sprawê, ¿e
obaliæ ogólne sowieckie oskar¿enia w stosunku do batalionu „Nachtigall” lub
osobiœcie Szuchewycza jest ³atwo, i ukierunkowani na dokumentowanie procesu fa³szowania przez stronê sowieck¹, historycyaktywiœci, jak W. Wiatrowycz, k³ad¹c nacisk
na sowieckie k³amstwa, aby przykryæ problem, jednoczeœnie demonstruj¹ niezdolnoœæ
do postawienia bardziej szczegó³owych pytañ lub uznania miêdzynarodowych badañ,
które pokazuj¹, ¿e negowanie pewnych
sowieckich twierdzeñ nie oznacza, ¿e
zbrodnie w ogóle nie zosta³y pope³nione.
Podobnie nie ma ¿adnej wzmianki o udziale ukraiñskiej milicji w pogromach, choæ
Klamra z pasa ukraiñskich
jej cz³onkowie brali udzia³ i prawdopoesesmanów z niemieckim
dobnie odegrali wa¿n¹ rolê w organizacji i
napisem „GOTT MIT UNS”
kierowaniu akcj¹ znêcania siê. Jeffrey Burds
(Bóg z nami).
zidentyfikowa³ kilku poszczególnych cz³onków milicji na fotografiach zrobionych podczas pogromu. „Historia” nawet posuwa siê do przypisania milicji zas³ugi powstrzymania pogromów. Przyznaj¹c, ¿e „jakaœ czêœæ” miejscowych nie-¯ydów
rzeczywiœcie wziê³a udzia³ w pogromie, „Historia” równie¿ kontynuuje star¹
tradycjê, charakteryzuj¹c miejscowych uczestników pogromu jako cz³onków
marginesu spo³ecznego i œwiata przestêpczego.
W artykule „Druga Wojna Œwiatowa” „Encyklopedia”, odnosz¹c siê

- 163 do mordów w wiêzieniach sowieckich, opisuj¹c ofiary jako „Ukraiñców, Polaków [i] ¯ydów”. Opisuj¹c pogrom, który mia³ miejsce potem, „Encyklopedia” unika samego tego terminu, zawê¿a Ÿród³o propagandy „¿ydobolszewizmu” wy³¹cznie dla Niemców i pozostawia zbrodniarzy ca³kowicie niezidentyfikowanych: „Niemieccy dowódcy umiejêtnie wykorzystali zbrodnie NKWD
do antysowieckiej i antysemickiej propagandy. Podczas ekshumacji ofiar komunistycznego re¿imu by³y dokonywane zabójstwa ¯ydów, którzy byli oskar¿ani o wspieranie komunistycznego re¿imu”. Na podstawie poprzednich
stwierdzeñ „Encyklopedii” o tym rzekomym wspieraniu, bezkrytyczny czytelnik mo¿e odnieœæ wra¿enie, ¿e te zarzuty by³y w pewnym stopniu uzasadnione.
Analogicznie, w artykule „Holokaust”, „Encyklopedia” wyjaœnia
równie¿ „napady” na ¯ydów jedynie prowokacjami niemieckiej propagandy.
Jednak, wykazuj¹c niekonsekwencjê, ona równie¿ twierdzi, ¿e by³y one „spontaniczne”, ponownie przypominaj¹c bezpodstawne zarzuty o ¿ydowskim poparciu dla okupacji sowieckiej w sposób, który sprawia, ¿e to rzekome poparcie wydaje siê realne, wskazuje tak¿e na „powszechne przekonanie o silnych
pro-komunistycznych nastrojach wœród lwowskiego ¿ydostwa, które w latach
1939 i 1941 demonstrowa³o swoje poparcie dla re¿imu [komunistycznego] i aktywnie wspó³pracowa³o z w³adz¹ sowieck¹”. £¹cz¹c tak¹ tezê bezpoœrednio z
„spontanicznymi napadami na ¯ydów”, które rozpoczê³y siê po rozpoznaniu
ofiar NKWD, „Encyklopedia” zbli¿a siê do narracji uczestników pogromu: ¿e
¯ydzi zas³u¿yli na odwet za swoje domniemane zbrodnie. Chocia¿ tekst równie¿
daje do zrozumienia, ¿e morderstwa, w przeciwieñstwie do pobiæ i gróŸb, by³y
czysto niemieckim dzie³em.
Jednoczeœnie ¿adna z tych ksi¹¿ek nie wyjaœnia w pe³ni doœwiadczeñ
zwi¹zanych ze zbrodniczymi decyzjami i dzia³aniami etnicznych Ukraiñców w
ogóle lub ukraiñskich nacjonalistów w szczególnoœci, zw³aszcza w Zag³adzie
(Holokauœcie). W tej sprawie „Encyklopedia” nawet reanimuje i odtwarza
czêœæ dyskursu o „¿ydobolszewizmie”, tworz¹c zwi¹zek pomiêdzy rzekom¹
wspó³prac¹ ¯ydów z Sowietami i pogromem, który nast¹pi³ po masowym
mordzie w wiêzieniach.
Mimo rzeczywistej i w sposób istotny zauwa¿alnej ci¹g³oœci pomiêdzy
sowieck¹ i postsowieck¹, zdominowan¹ przez nacjonalizm, kulturami pamiêci
we Lwowie, ta ostatnia nie mo¿e byæ interpretowana jako czysto nacjonalistyczna, ideologicznie odwrócona kopia pierwszej. Na jej podstawê sk³adaj¹
siê odmienne procesy spo³eczne, nacechowane - zazwyczaj niedoskona³ymi dyskusjami i apelami do spo³eczeñstwa, kiedy miejscowa sfera publiczna, ci¹gle rozwijaj¹ca siê, tworzy now¹ nacjonalistyczn¹ kulturê pamiêci i akceptuje
j¹.
To jednak nie gwarantuje jej prawdziwego pluralizmu i niekoniecznie
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Wrêcz przeciwnie, w najgorszym przypadku, Lwów mo¿e przekszta³ciæ siê w
ilustracjê tego, jak post-sowieckie i nie-sowieckie procesy spo³eczne mog¹
wytworzyæ tak¹ kulturê pamiêci, która nie bêdzie odbiega³a wcale od tej sowieckiej, w swoim kreowaniu i zachowywaniu „bia³ych plam” i wynaturzeñ.
By³aby w tym ostateczna i najbardziej gorzka ironia. (...)
O zdecydowanej niechêci odmitologizowania g³ównych postaci OUN
przez ró¿ne czynniki na Ukrainie przekona³ siê zagraniczny naukowiec. W
lutym 2012 r. na Ukrainê zosta³ zaproszony przez ambasadê niemieck¹ Grzegorz Rossoliñski-Liebe, historyk niemiecki polskiego pochodzenia. Podczas
piêciu wyk³adów w œrodowiskach akademickich (w Kijowie, Dniepropietrowsku i Lwowie) mia³ przedstawiæ i przedyskutowaæ tezy swojej pracy pt.
Stepan Bandera. ¯ycie i po ¿yciu ukraiñskiego faszysty (1909-2009).
Jednak na tydzieñ przedtem, gdy wyk³ady mia³y siê odbyæ, zosta³y
odwo³ane, a ostatecznie odby³ siê tylko jeden w ambasadzie Niemiec, otoczonej ochroniarzami, na który dopuszczono ograniczon¹ liczbê s³uchaczy.
Skandal jest szeroko komentowany na Ukrainie i w innych krajach,
oprócz Polski. Jak podaj¹ ró¿ne Ÿród³a, ukraiñskie elity naukowe zosta³y sterroryzowane przez wspó³czesnych banderowców, wywodz¹cych siê z partii
„Swoboda”, którzy prawdy o Banderze nie potrzebuj¹.
O potrzebie obiektywnych badañ na Ukrainie tak pisa³ G. RossoliñskiLiebe: Zamiast badañ, wyzwañ i przemyœlenia antysemityzmu, zbrodni wojennych lub zaanga¿owania poszczególnych grup i narodów w Holokauœcie, prezentuj¹ w romantycznym œwietle nacjonalistyczn¹ mitologiê i neguj¹ problematyczne fragmenty „ich" historii nastêpnymi „oficjalnymi” postsowieckimi
narracjami. ... zupe³nie nie rozumiej¹ potrzeby potêpienia takich niedemokratycznych, ultra-nacjonafistycznych i antysemickich organizacji jak OUN, która
uczestniczy³a w masowym mordowaniu, szczególnie polskiej i ¿ydowskiej ludnoœci cywilnej. Maj¹c to na uwadze, nic dziwnego, ¿e polsko-ukraiñskie pojednanie dot¹d okaza³o siê bezskuteczne.
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Mimo up³ywu 67 lat od tragicznych dni z wiosny 1944 r., uda³o siê
jeszcze spisaæ kilkadziesi¹t relacji œwiadków jednej z najwiêkszych akcji
ludobójstwa w wykonaniu nacjonalistów ukraiñskich spod znaku Organizacji
Ukraiñskich Nacjonalistów i tzw. Ukraiñskiej Powstañczej Armii. Przywódcy
tych organizacji ze zgraj¹ morderców, opêtani zbrodnicz¹ ideologi¹, z furi¹
wœciek³ych zwierz¹t niszczyli ka¿d¹ osobê, ca³e polskie rodziny i ich dorobek,
które rzekomo stanowi³y zagro¿enie dla przysz³ej pañstwowoœci Ukrainy.
Masowych morderców tworz¹ systemy totalitarne, a takim by³ hitleryzm i wzorowany na nim banderyzm. Ten mia³ podobn¹ moraln¹ ideologiê,
jak narodowy socjalizm w Niemczech. Banderyzm dzieli³ ludnoœæ Kresów na
“swoich”, a wiêc nale¿¹cych do wspólnoty morderców, jak i “cudzych”,
których nale¿a³o wyeliminowaæ poprzez zbrodniê.
Cechami ró¿ni¹cymi oba re¿imy dyktatorskie by³ sposób tworzenia
“masowych morderców” i ich dalszy los. W Niemczech nabór odbywa³ siê na
zasadzie zg³oszenia siê osoby do specjalnych oddzia³ów SS (Einsatzgruppen),
natomiast w OUN wielokrotni mordercy z jej S³u¿by Bezpieczeñstwa zmuszali
powo³anych do „powstañczego” oddzia³u UPA do zamordowania wyznaczonych osób, nierzadko w ramach tzw. rizunowego chrztu. Jak¿e czêsto tymi
osobami by³y matki, siostry i s¹siedzi przysz³ego, wielokrotnego mordercy.
Esesmani mogli zrezygnowaæ z pe³nienia roli masowego zabójcy - byli
przenoszeni do obs³ugi obozów, lub do innych oddzia³ów SS, w najgorszym
wypadku kierowano ich na front wschodni. Bandyci OUN nie mogli opuœciæ
oddzia³u, a ka¿da rezygnacja by³a traktowana jako dezercja i karano za ni¹
wyrokiem œmierci, czêsto przez odr¹banie g³owy siekier¹.
Na szczêœcie, zbrodnicze plany Organizacji Ukraiñskich Nacjonalistów ponios³y fiasko. Nie spe³ni³y siê, bo nie mog³y zostaæ urzeczywistnione.
Czystka etniczna nie zosta³a przeprowadzona na ca³ym terytorium Ukrainy,
st¹d dzisiaj kraj ten stanowi mieszaninê wielu narodowoœci, w tym polskiej.
Prowodyrzy OUN nie potrafili spojrzeæ w przysz³oœæ. Bez wzglêdu na
iloœæ wymordowanej ludnoœci polskiej, Ukraina by³aby s¹siadem Polski i sprawa ludobójstwa jej obywateli nie pozosta³aby bez konsekwencji prawnych,
a przynajmniej bez moralnej oceny.
Po drugie – pozostawili wielu Ukraiñców z Wo³ynia i by³ej Ma³opolski
Wschodniej w stanie moralnego “zamroczenia”. Odwiedzaj¹cym ich Polakom
ze wstydu nie mówi¹ o mordach lub milcz¹, inni przerzucaj¹ winê na Sowietów
b¹dŸ twierdz¹, ¿e to robota Niemców, itp.
Dzisiaj moralni zboczeñcy, a jednoczeœnie ró¿nej maœci pogrobowcy
zbrodniczej organizacji (OUN) i jej zbrojnego ramienia (tzw. UPA), chc¹ przy-
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Dlatego tak ¿a³oœnie celebruj¹ och³apy tego, co im pozosta³o z morderczych
zamierzeñ UkraiñskiejArmii Rizunów.
*****

Zbigniew Okoñ

Do banderowskich ludobójców
Wo³yñ i Podole. Rok czterdziesty trzeci.
Siekier¹, wid³ami, jadem nienawiœci
Zabija³eœ starców, kobiety i dzieci,
Hitlerowskim wzorcem ideologicznym.
Ryza³eœ bezbronnych w domach i koœcio³ach,
Podpala³eœ wioski, rabowa³eœ i gwa³ci³eœ...
Nie ba³eœ siê s¹du cerkiewnego Boga,
Wbija³eœ nó¿ w serce swojej polskiej matki.
Aty, coœ obuchem mia¿d¿y³ g³ówki maleñstw,
Co mo¿e masz dzisiaj takie w³asne wnuki...
Czy czasem w ich oczach nie poznajesz tamte?
Czy ich krzyk rozpaczy w nocy ciê nie budzi?
I ty, co dziœ robisz z siebie bohatera,
Ukrywasz siekiery z krwi¹ dzieci na ostrzach!
Nie wyciszysz zbrodni... Poezja pamiêta:
Wszechpokoleniowa, ukraiñsko-polska.
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S¹ zbrodnie masowe, które œwiat potêpi³:
Jak Oœwiêcim, Katyñ (przez pó³ wieku skryty)
Tylko ta „Wo³yñska” wci¹¿ fa³szerstwem grzeszy,
Pomnikami chwa³y na grobach pustynnych.
Tarasie Szewczenko! Czytam w twoim wierszu:
„Dumy moi dumy, tia¿ko myni z wami...”
Daj odczytaæ strofy ró¿nym prezydentom,
Zanim gdzieœ postawi¹ pomnik z siekierami.
Kim bêdzie w przysz³oœci: Polska, Ukraina?
Czy z trosk ich wyzwoli zaduma poety?
Mo¿e doczekamy, ¿e i na Wo³yniu,
Stanie wielki pomnik. Nie katów, lecz dzieci.
[Powielono z czasopisma Na rubie¿y nr 110, str. 36.]
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- 169 17. Najwa¿niejsze b³êdy zauwa¿one w ksi¹¿ce
Barbarzyñstwa OUN-UPA
Str. 4: numeracja miejscowoœci w rozdziale ósmym zaczyna siê od 7.1.,
a powinna byæ od 8.1.
Str. 11: 10 wiersz od góry, jest: ... Rusin, Tadeusz Ho³ówko; powinno byæ: ...
Polak, Tadeusz Ho³ówko.
Str. 78: 14 wiersz od do³u, jest Józef Woronko; powinno byæ Józef Woronka.
Str. 87: zamordowanie Lipowiczów i S. Kopociñskiego w Krosienku nast¹pi³o 14.01.1944. G. Lipowicz mia³ ok. 50 lat, P. Lipowicz - ok. 40,
a W³. Lipowicz - 47.
Str. 101: opis ryc. 43, jest: 3 - Jan Pilipczuk, 4 - N.I. Belka (kowal), 7- Józefa Belka;
powinno byæ: 3 - Jan Kunicki, 4 - Jan Belka (kowal), 7 - Katarzyna Belka.
Str. 102: ryc. 44, nale¿y dopisaæ: Pomnik œw. Antoniego, zniszczony przez bandê
upowców.
Str. 103: opis ryc. 45, jest: Fotografiê nades³a³a p. Anna Chodorek; powinno byæ:
Fotografiê nades³a³ p. Eugeniusz Pilipczuk.
Str. 126, jest: b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - trzy osoby; powinno byæ:
b) wykaz ofiar napadów ukraiñskich - dwie osoby.
Str. 128, 130, 137, 141, 143, 294 i 306, jest: Joanna S³abicka; powinno byæ:
Janina S³abicka.
Str. 158, jest: 5. Czech Micha³, 1944, lat bd, zastrzelony na drodze z m³yna do domu; powinno byæ: 5. Czech Micha³, 04.1945, lat 20, zastrzelony na drodze
z m³yna do domu.
Str. 158, w pozycji 10 i 11 jest: 15.04.1944; powinno byæ: 08.04.1944,
w pozycjach 23, 24 i 25 podana jest data œmierci 18.01.1945; powinna byæ:
ok. 10 lutego 1945.
Str. 167, jest: Drozdowska Helena,25.03.1944, lat 24; powinno byæ: Drozdowska
Helena, 25.03.1944, lat ok. 30.
Str. 167, jest: Drozdowska Wanda, 25.03.1944, lat 10; powinno byæ: Drozdowska
Wanda, 25.03.1944, lat 7.
Str. 182, w pozycji 4 jest: Zadro¿na Wasylia, 07.1944, lat ok. 40, zar¿niêta sierpem
na polu; powinno byæ: Zadro¿na Bazylia, 07.1944, lat 35, zar¿niêta
sierpem na polu.
Str. 258, jest: 13. Klinger Dawid, 1944, lat ok. 35, ¯yd, lekarz, powinno
byæ: 13. Klinger Dawid, 1944, lat 46, ¯yd, lekarz;
jest: 14. Klinger, 1944, lat ok. 2, ¯yd, s. D. Klingera, powinno byæ:
14. Klinger Lew, 1944, lat 4, ¯yd, s. D. Klingera;
jest: 15. Klinger Zofia, 1944, lat ok. 30, ¯ydówka, ¿. D. Klingera,
powinno byæ: 15. Klinger Jona, 1944, lat 28, ¯ydówka, ¿. D. Klingera.
Str. 258, jest: 16. Komar Pawe³, 14.02.1944, lat ok. 30, powinno byæ:
16. Komar Pawe³, 14.02.1944, lat 25.
Str. 268, jest: S³abicka Katarzyna, 26.03.1944, lat 58, ¿. Wincentego; powinno byæ:

- 170 S³abicka Katarzyna, 26.03.1944, lat 52, ¿. Wincentego.
Str. 268, jest: S³abicki Antoni, 26.03.1944, lat 30, spalony; powinno byæ:
S³abicki Antoni, 26.03.1944, lat 32, spalony.
Str. 275, jest: Czerniak Franciszek, lat 33; powinno byæ: Czerniak Franciszek, lat 59.
Str. 285, jest: Bogdanówka nale¿¹ca do Po³twi; powinno byæ: Bogdanówka
nale¿¹ca do Po³onic.
Str. 286, jest: 4. Pasików vel Pañków Jan, 04.1944, lat bd, Ukrainiec, m¹¿ Polki;
powinno byæ: Pasików vel Pañków Jan, 6/7.04.1944, lat bd, Ukrainiec,
Gajowy, m¹¿ Polki.
Str. 288, jest: 1. Stanis³aw Bochenek, 05.1944, lat bd; powinno byæ:
1. Stanis³aw Bochenek, 03.1944, lat bd.

- 171 18. Indeks nazwisk
W kilku przypadkach wpisano imiê osoby, które by³o znane z opracowania Barbarzyñstwa OUN-UPA. Nie ujêto nazwisk podanych w wykazach ofiar, za wyj¹tkiem nie wystêpuj¹cych w opisach.
Aftanas 126
Anders W³adys³aw 140
Anio³ Renata 140
Antoniak Antoni 116
Antoniak Miko³aj 116
Antoniszyn Bronis³aw 137
Augustyniak Anna 82
Augustyniak Eudokia 82
Augustyniak Micha³ 82
Babij 64
Babij Antoni 69
Bagiñska-Polakiewicz
W³adys³awa 144
Bajowska Anastazja 33
Bajowska Anna 33
Bajowska Antonina 33
Bajowska Helena 33
Bajowski Franciszek 33
Bajowski Jakub 33
Bajowski Jan 33
Bajowski Piotr 33
Bajowski Szczepan 33
Bajowski Szymon 33
Bakota Zofia 129
Balant Pawe³ 138
Ba³a Tadeusz 38
Bandera Stepan 64, 151, 158160, 164
Baran Stepan 39
Baranowska 33
Baranowska Helena 168
Barlik Anna 25
Barzycki 120
Baum Estera 121
Baum Szmul 120
Baziak Eugeniusz 17
Bednarz 105
Bednarz Antoni 33
Bednarz Micha³ 93
Bednarz Tekla 33
Bednarz W³adys³aw 64
Bedryj Mychaj³o 39
Belka 169
Belka Jan 35

Belka Józefa 169
Belka Katarzyna 169
Berezecka Maria 125
Bia³omazur Bronis³aw 73
Bia³omazur Franciszek 73
Bia³omazur Helena 73
Bia³omazur Janina 73
Bia³omazur Katarzyna 73
Bia³omazur Stanis³aw 73
Bia³o¿yt-Przyszlakowska
Stefania 9
Bieñko Józef 158
Bigas Pawe³ 139
Birecki Józef 139
Biszczuk 39
Blumski 32
B³aszków Jan 21
B³aszków Monika 21
B³a¿ Wiktor 108
Bochaniec Franciszek 64
Bochenek Franciszka 143
Bochenek Kazimiera 142
Bochenek Maria 142
Bochenek Michalina 142
Bochenek Roman 141-142
Bochenek Stanis³aw 141, 170
Bogacz Józef 23
Bogus³awski Micha³ 139
Bogusz Janina 60, 62
Bojczyszyn Hilary 74
Borkowska Anna 33
Borkowska Ksawera 32
Borkowski Andrzej 33
Borkowski Jan 32
Borszowski Wasyl 76
Borszowskyj 87
Bosy Wasyl 39
Bo¿yñska Miros³awa 2
Bójko Hryñko 86-87
Broc³awska Franciszka 32
Broc³awski Bazyli 16, 32
Broc³awski Micha³ 33
Broda Jan 33
Bruder Fanciszek 154
Bruski Jacek 163

Bryliñska Anastazja 36
Bryliñska Bronis³awa 36
Bryliñska Katarzyna 36
Bryliñski Edmund 36
Bryliñski W³adys³aw 36
Brzoza Jan 97
Burban 142
Burban Stefan 27, 145
Burds J. 162
Burek Anna 96
Burek Józef 93
Burek Maria 96
Burek Marian 96
Burek Micha³ 96
Burek Miko³aj 96
Byk Wasyl 23, 26, 29
Celorewicz Jan 47-48
Celorewicz Józefa 47, 49
Cembruch Stanis³aw 29
Chibi³a115
Chochu³a Maria 138
Chodorek Anna 35, 169
Chruœciel Józef 115
Cichocki Leopold 96
Ciesielska Maria 18
Co³okidzi Jan 6
Cudny Micha³ 31
Cygan Jacek 168
Cyganiuk Aniela 58
Cyganiuk Czes³aw 57
Cyganiuk Kornel 57
Cyganiuk-Krupa Maria 57
Cymba³a £ukasz 76
Czaban Andrej 38
Czaban Iwan 38
Czajkowska Anna 25, 69
Czajkowska Helena 26, 69
Czajkowska Janina 69
Czajkowska Maria 69
Czajkowska Rozalia 25, 26, 29
Czajkowska Stefania 25-26
Czajkowska Tekla 26
Czajkowski Franciszek 25- 26
Czak Jan 76

- 172 Czak Piotr 74
Czarkowski Wasyl 138
Czarniecki W³adys³aw 124
Czech Michalina 59
Czech Micha³ 59, 169
Czarniecki W³adys³aw 124
Czech Michalina 59
Czech Micha³ 59, 169
Czerniak Anna 134
Czerniak Franciszek 134, 136,
170
Czerniak Józef 126, 128
Czerniak Kazimierz 128
Czerniak Zofia 135
Czernuszka 58
Czerwiñski Piotr 59
Czury³o Boles³aw 41
D¹browska-Gunder Anna 29
D¹browski Kazimierz 29
Dietrich Seweryn 104
Domaradzki Stanis³aw 14, 41
Domiñczuk Miko³aj 33
Doncow D. 154
Doryk 89
Drozdowska Helena 68, 169
Drozdowska Wanda 68, 169
Drozdowski Bronis³aw 68
Drozdowski W³adys³aw 67-68
Duch Fed`ko 134, 145
Dunicz 128
Dunicz Adam 129
Dunikowski Kazimierz 92
Dutkiewicz Micha³ 51
Duwid Mari 28
Duwid Rose 28
D¿oga Rozalia 96, 107
Epler vel Epple Ernst 89
Eisenstein Betta 158
F. M. 66
Fanek 12
Fedyszyn Aleksander 133
Figurska Katarzyna 93, 95-96
Figurska Maria 96
Figurska Zofia 96
Figurski Antoni 96
Filipów Micha³ 90
Flisak Jan 125-126
Frank Hans 12
Franków Mateusz 16
Franków Tadeusz 16
Franków Tomasz 16, 19
Fronczak Paulina 114

G. Józef 76
Gacek Celestyn 96
Gade 12
Gawroñska Stefania 140
Gawroñski Piotr 138
Glate p. Sienkiewicz Janina
G³ogowski Micha³ 23, 26
G³owacki 17
Gniewczyñski Antoni 120
Godlewski Adam 73
Goebbels Joseph 62
Goethe J. Wolfgang 64
Goj Eudokia 134, 145
Goj Roman 88
Golañski 37
Go³dys Andrzej 150
Gonet Zofia 17
Gonta Iwan 87
Gowiñski 123
Góral Jerzy 74
Górska Józefa 51, 54
Górska Kazimiera 51, 54-55,
59
Górska Maria 51-56
Górska Michalina 54
Górska Rozalia 52-53
Górska Wiktoria 53
Górski Andrzej 51
Górski Antoni 51
Górski Marcin 53
Górski Piotr 51
Górski W³adys³aw 78
Górski Wojciech 52-53, 55,
145
Górski Zygmunt 90
Groblewski Adam 123
Gromadzki Andrzej 90
Gruenspan 9
Gruszecka Katarzyna 90
Grylak Antoni 81
Grzeœków Bronis³aw 47, 49
Grzeœków Stanis³aw 132, 145
Gut Gabriel 86-87
Ha³ajko Piotr 123-124
Ha³apa Antoni 23, 145
Ha³apa Katarzyna 27
Hanczar 70
Harasymiak Iwan 35
Hawron 9
Heydrich R. 159
Hiadim Justyn 86
Himka John P. 157-158
Hirschweld Jan 18
Hirschweld Katarzyna 18

Hitler A. 152, 154, 158
Ho³ówko Tadeusz 169
Horyñ Antoni 25, 28, 145
Horyñ M. 27
Hultaj 93
Iljuszyn Ihor 162
Ilków Józef 108-111
Ilków Kazimierz 106, 110
Ilków Stanis³aw 103, 106, 110
Ilków Zofia 106.110
Iwanczyszyn Stanis³aw 76
Iwaœków Ignacy 51
Iwaœków Miko³aj 51, 54
Jakubeczko 97
Jandtak 43
Janiszewska Anastazja 38
Janiszewski 38
Jankiewicz Jan 138
Jankowska Maria 109
Jankowska Rozalia 107
Jankowski Jan 107
Janson Janina 103
Jaroch Antoni 159
Jastrzêbski 27, 39
Jaworek Franciszek 69
Jaworek W³adys³aw 46
Jaworski Jan 96
Jaworski Zygmunt 71
Jewtucha Jan 109
Judke Chana 39
Juszczenko W. 151, 153
Kaczor Stefan 11, 13
Kaczorowska Zofia 41
Kaczorowski Józef 14, 41-42,
89-90
Kadys Jan 79
Kamiñska Aleksandra 84
Kamiñska Bronis³awa 132
Kamiñska-Leœniak Monika 127
Kamiñski Stefan 84
Kazimierczak Franciszek 139
Kisil Kiry³o 122, 136
Kisil Wasyl 134
Kleinman Leopold 9
Klepuszewska Maria 51-56
Kleszczyñscy 7, 103, 154
Kleszczyñska Anna 152
Kleszczyñska Tekla 153
Kleszczyñski Jan 151
Klinger Dawid 169
Klinger Jona 169
Klinger Lew 169

- 173 Kleszczyski Jan 151
Klinger Dawid 169
Klinger Jona 169
Klinger Lew 169
Klinger Zofia p. Klinger Jona
Klus Kazimierz 97, 109
K³os 33
K³os Maria 79
K³os W³adys³aw 79-80
Kochowska Józefa 65
Kochowski Tadeusz 65
Kocio³ek W³adys³aw 85
Kociubiñski 138
Kolbek Anna 49
Kolbek Marian 47, 49
Kolbek Micha³ 46-49
Ko³os Petro 97, 103
Komañski Henryk 168
Komar Józef 124
Komar Pawe³ 124, 169
Komorowski Jan 115
Konarska Karolina 90
Kopociñska Anna 134
Kopociñski Stanis³aw 19- 20,
169
Kopociñski Wiktor 20
Kopociñski W³adys³aw 21
Kopociñski W³odzimierz 14, 20
Kordiaczny 37
Kordiaczny W³adys³aw 38
Kornat Józef 58
Kornat Józefa 60
Koryœ Katarzyna 81
Korytko 46
Koœcielna Anna 135
Kotwica Maria 126
Kowalska Beata 46, 49-50
Koz³owski Leopold 168
Ko¿uchowski Leon 64
Kraus Stanis³aw 96
Krawczuk 140
Krawiec Aleksy 19
Kret Wasyl 86
Kreweñ 94
Kruczkiewicz Franciszek 89
Kubrynowycz W³odzimierz
135
Kuchmistrz Micha³ 133
Kuczyñski Henryk 138
Kuliñska Lucyna 6, 168
Kunicka Aniela 34-35
Kunicka Franciszka 36
Kunicka Julia 34-35
Kunicka Maria 36

Kunicka Rozalia 36
Kunicki 16
Kunicki Czes³aw 36
Kunicki Dmytro 35
Kunicki Jan 34-36
Kunicki Marcin 34-35
Kunicki Micha³ 18, 36, 116
Kunicki Piotr 36
Kunicki Stanis³aw 16, 34, 37
Kunicki Wincenty 35
Kunicki W³adys³aw 35
Kupczyñski 117
Kurarz Piotr 70
Kusznir Maria 136
Kuœnierz Eugenia 46
Kutny Josif 86
Kwasnycia 14
Kwasnycia W³adys³aw 22
Kwaœniewski Miko³aj 92, 98,
104, 115
Kwaœniowski Jan 95
Kwiatkowski Stanis³aw 14, 42,
90, 122-124, 135-136
Lachowicz 51
Lasota Maria 6, 24, 28
Laucz Zygmunt 39
Leszczyñski 58
Leœków 32
Lewandowska 128
Lewandowski 91
Lewiniec Jerzy 22
Liebersbach 19
Lipa 65
Lipa Jan 64
Lipa Micha³ 64
Lipicki Wojciech 116
Lipicki Zbigniew 116
Lipnicka Józefa 96
Lipnicka Katarzyna 96
Lipnicka Maria 96
Lipnicka Zofia 96
Lipnicki Jan 96
Lipnicki Miko³aj 96
Lipowicz Gabriel 14, 20, 169
Lipowicz Piotr 21, 169
Lipowicz W³adys³aw 20, 21,
169
Lipski Kazimierz 122
Lisak Antoni 83
Liœniowska Stanislawa 107
Liœniowski Ignacy 107
Lubieñska 71
Luszczyñska Paulina 36

Luszczyñski Jan 36
Luszczyñski Tadeusz 36
£aba Albin 114
£amarz Karolina 96
£añczuk Miko³aj 138
£awnik Stanis³aw 40
£azor Maria 35
£azowski Stanis³aw 88
£obodyñskij Hryñko 88
£oboz Tadeusz 42
£oik Miko³aj 19
£ojsa Stefan 26
£omiñska Zofia 126
£ysa Maria 26
£ysy Józef 26
Machner Ferdynand 19
Machner Honorata 79
Machner Krystyna 80
Machner Roman 80
Macio³ Renata 139
Macur (Mazur) 69
Magielnicki Tadeusz 65
Majowski 97
Makohon Katarzyna 26
Makohon Maria 26
Maliczukowska Antonina 71
Malski Józef 16
Maluta Iwan 133
Ma³og³owski Jan 83
Mandel 9
Marciniak Edward 140
Marciniak Henryk 140
Marciniak Ignacy 140
Marciniak Jan 140
Marciniak Janina 140
Marciniak Józef 140
Marciniak Micha³ 90, 140
Marciniak Piotr 140
Marciniak Tekla 140
Marciniuk Roman 88
Marciniuk W³adys³aw 88
Marmulak Maria 135
Marsza³ek Franciszek 26, 27
Marsza³ek Maria 27
Marsza³ek Micha³ 27
Marsza³ek Rozalia 26
Martiniak Jaros³aw 76
Martyniak 101
Martynowycz O. 159
Mas³owskij Witalij 151
Masztalerz Barbara 90
Matkowski W³adys³aw 78

- 174 Matkowski Micha³ 77, 79
Matthaeus J. 159
Matwijów Józef 35
Matwijów Katarzyna 35, 145
Maziak 117
Mazurek 43
Mazurkiewicz Jan 128
Michaliszyn Jan 37
Michaliszyn Piotr 11
Miczka Iwan 76
Mikrowicz Franciszek 38
Moskal Hilary 42
Mudrak Jan 128
Mudrak Józef 126
Muzyka 74
Muzyka Bazyli 133
N. Danuta 21
N. Stepan 78
Naradzaj Antonina 69
Naradzaj Edward 69
Naradzaj Józef 69
Narolski Semen 70
Nartaszyc Eugeniusz 33
Nawarowski Karol 114
Nieckarz Albin 96, 98, 102
Nieckarz Florian 96
Nieckarz Janusz 96
Nieckarz Karol 96
Nieckarz Katarzyna 96, 105
Nieckarz Magdalena 96
Nieckarz Marcin 96
Nieckarz Micha³ 117
Nieckarz Miko³aj 104-105
Nieckarz Rozalia 96
Nieckarz Stanis³awa 96, 105
Nieckarz Zofia 96, 105
Nosal Mychaj³o 39
Nowakowski Micha³ 35
Nowogrodzka Maria 116
Nowosielski Bronis³aw 72
Nowosielski Czes³aw 132
Nowosielski Józef 71, 145
Nycz Roman 87
Obrêbalski 26
Oczkowski Józef (Antoni) 136
Ognisty Kazimierz 68
Okoñ Zbigniew 166
Okulisz 64
Opacki J. 168
Orlewicz 93
Orshan J. 154
Ossoliñski 168
Ossowski Antoni 72

Ostrowski Wac³aw 83
Panasiuk 120
Panoñko Jan 60
Panoñko Janina p. Bogusz J.
Panoñko Kazimiera 60
Pantera Franciszek 63
Pantera Karol 64
Partyka 72
Partyka Józefa 114
Partyka Maria 96
Partyka Micha³ 96-97
Partyka Miko³aj 95-96
Pasików vel Pañków Jan 170
Pawliszyn 117
Paw³owski Jan 43
Petryk Paw³o 74, 145
Petz 37
Pi¹tkowska Ewa 18
Pidcerkiewnyj 93
Pikulski 18
Pilipczuk Bronis³aw 36
Pilipczuk Eugeniusz 34, 36,
169
Pilipczuk Jan 169
Pilipczuk Micha³ 35
Pilny Ludwik 124
Piotrkowski 16
Piotrowski Tadeusz 128
Pirant 87
Plecnor W³adys³aw 74
Pluszkiewicz 18
Pociurko Dmytro 86-88
Podgórski Jan 31
Podgórski Józef 31
Podgórski Stanis³aw 16
Podkówka 21, 39
Podkówka Hanna 23
Podkówka Jan 25
Podkówka Wasyl 33
Podwiñski 63
Pohl W³adys³aw 18
Poliszczuk Wiktor 151
Po³tawa Petro 158
Popadiuk Dmytro 64
Popiel Stefan p. Bandera S.
Potocki 119, 121
Procakiewicz Józef 138
Profeta Maria 117
Protanskij Myko³a 133
Prus Edward 151, 157
Przyszlakowska Maria 9
Przyszlakowski 19
Pudlak Filip 70
Pyœko Maria 64

R. J. 101
Rak Feliks 74
Raœ Józef 117
Rawecka Hanna 74
R¹czka Kazimiera 115
Regitowicz Jan 26, 27
Regitowicz Zofia 26
Rêbisz Antonina 105
Rêbisz Grzegorz 99, 109
Rêbisz Józef 96, 109, 117
Rêbisz Józefa 96, 105
Rêbisz Kazimierz 105, 109
Rêbisz Miko³aj 114
Rêbisz Piotr 96
Rêbisz W³adys³aw 96, 105
Ribbentrop J. 154
Rogalski Micha³ 26
Romaniszyn Petro 118
Romanowska Agata 83
Romanowska Kazimiera 84
Romanowska Maria 84
Romanowski Dymitr 84
Rosa Stepan 76
Rosa Wasyl 76
Rosiñski Stanis³aw 76
Rossoliski-Liebe Grzegorz 164
Rowiecki Petro 70
Rudak Józef 114
Rudko 97
Rudling Per A. 151
Rudy Antoni 23, 25
Rudy Czes³awa 23
Rudy Eugeniusz 23
Rudy Filip 23, 26
Rudy Ludwika 23
Rura Edward 134, 145
Rura Miko³aj 128
Rura Piotr 130, 133
Rusicki Stanis³aw 74
Rusiñski 14, 22
Rutowicz W³adys³aw 90
Rybak Bronis³awa 90, 139
Rybak Ilja 139
Rypniak 38
Rzadka Katarzyna 106-107,
109-110
Rzadka Stanis³awa 109
Rzadki Józef 106-107
Rzadki Kazimierz 106-107
Rzadki Stanis³aw 109
Rzêœny Miko³aj 60, 62
Sachno Eustachy 16
Sadowskyj 87
Sa³abiej 70

- 175 Samborska Katarzyna 135
Samborski Mieczys³aw
Samborski Piotr 135
Sat³awa Katarzyna 52-53, 5556
Sawicka Stella Teresa 119, 124
Sawicki Kazimierz 115
Sawicki Micha³ 114
Sawicz Petro 123
Schiller Fryderyk 64
Seeman 89
Semenec Zbigniew 122
Semmer Ewa 63
Seniów Mychaj³o 138
Sêkowski 32
Siekierka Szczepan 168
Sienkiewicz Boles³aw 73-75
Sienkiewicz Janina 73
Silenko Porfiriusz 158
Sikorski W³adys³aw 103
Skorochod Anastazja 47-48,
50, 145
Skorochod Florian 47
Skorochod Wasyl 50, 145
Skotnik Karolina 105
Skotnik Katarzyna 96, 105
Skotnik Marian 96
Skotnik Rozalia 114
Skórniak Maria 131
Skrzyñska Maria 58, 65
Skrzyñski Szczepan 58, 65
Skupieñ 37
S³abicka Janina 169
S³abicka Katarzyna 169
S³abicki Antoni 169
S³abicki Franciszek 124
S³abicki Józef 125
S³abicki Micha³ 133
S³abiniak Franciszka 98
Smoleñski P. 163
Smolka Piotr 73
Sobañski Stanislaw 134
Sobeczko 90
Sobiecka-Tomporowska
Katarzyna 115
Sobów Czes³awa 74
Sokaluk Stefan 115
Solecka Maria 38
Solecki 37
So³tys Edward 33
So³tys Józef 33
So³tys Parañka 33
So³tys Wanda 33
Soroka Katarzyna 125
Soroka Rozalia 125

Sowiñska Stanis³awa 50
Spandel Katarzyna 9
Stachowska Katarzyna 90
Stachowski Stanis³aw 74, 76
Stalin J. 152
Stanoszek Piotr 17
Stasiuk 16, 37-38
Stasiuk Józef 38
Stasiuk Maria 38
Stasiuk Micha³ 38
Staub Fryderyk 137
Steæ Dany³o 27
Steæko Jaros³aw 158-159
Stefan Franciszek 39
Stopyra Katarzyna 53
Stopyra Wiktoria 54
Stroñska Aniela 67
Stroñska Marcelina 68
Stroñska Maria 67
Stroñska Michalina 66, 67
Stroñski Adolf 67
Stroñski Aleksander 65, 66, 68
Stroñski Franciszek 66, 67
Stroñski Karol 66, 67
Stroñski Kazimierz 66, 67
Stroñski Marcin 66, 67
Stroñski Szczepan 66
Stroñski Zygmunt 66
Struszkiewicz Piotr 14, 16, 29,
42
Stru¿yñski Micha³ 40
Stru¿yñski Stanis³aw 40
Suchocki Micha³ 19
Suchockij S³awko 39
Sypko Franciszek 74, 76
Sypko Jan 76
Sypko Józef 74
Sypko Katarzyna 76
Sypko Micha³ 76
Sypko Rozalia 76
Sypko Stanis³aw 76
Szaluchewycz Bohdan
Szankowskyj £ew 157
Szczerba 115
Szczerbata Katarzyna 133
Szczerbata Maria 133
Szczerbatyj Micha³ 133
Szczerbatyj Stepan 133
Szczur 64
Szeremeta 32
Szeremeta Franciszka 32
Szeremeta Petro 76
Szeremeta Wasyl 76
Szewców Józefa 137
Szewczenko Taras 155, 167

Szozda Józefa 79
Szozda Micha³ 77-79
Szpak Micha³ 51
Szpakowicz 38
Szuchewycz Roman 158
Szul Helena 27
Szul Jan 27, 38, 145
Szul Micha³ 27
Szul Miko³aj 14, 20
Szulga Micha³ 139
Szuwar Franciszek 35, 145
Szwed Katarzyna 122
Szymañska Danuta 6
Œnie¿yk Adam 38
Œnie¿yk Emilia 117
Œnie¿yk Rozalia 38
Œwirk 105
Œwirk Aniela 117
Œwirk Antonina 96
Œwirk Józef 96, 98, 106
Œwirk Stanis³awa 105
Tabaczyñski 41
Tarik Cyryl A. 162
Tchórznicka Teresa 121
Tchórznicki Kazimierz 118-119
Tchórznicki W³adys³aw 118
Terlecka Helena 70
Terlecki Karol 70
Tiwolak 12
Tokarski Miko³aj 96
Trawliñska Józefa 24
Trawliñska Julia 24
Trawliñska Maria 24
Trawliñski Stefan 25
Treter Stanis³aw 86
Troper Józef 77
Troper Kazimierz 17, 77
Tur Antoni 128
Tuzienkiewicz 17
Twerd Edward 114
Twerd Jan 96, 105
Twerd Katarzyna 114
Twerd Kazimierz 96
Tymkowski 98
Uliczna Katarzyna 44
Umrysz Micha³ 33
Urban Florian 46, 49
Urban Jan 46, 49
Urban Katarzyna 46, 49
Urban Maria 96-97
Urban Stanis³awa 48-49
Urban Tadeusz 46-47, 49

- 176 Urban Wac³aw 46-47, 49-50
Urszulak Andrzej 33
Urszulak Anna 33
Urszulak Micha³ 33
Urszulak Piotr 33
Uryga Emilia 96
Uryga Miko³aj 96
Uryga Rozalia 96
Uœciak 36
Wa³ach 75
Weiss Stanis³aw 93, 103, 115
Weiss W³adys³aw 93
Wêgierski Jerzy 117, 168
Wêgrzyn Agnieszka 109
Wêgrzyn B³a¿ej 109
Wêgrzyn Jan 106
Wêgrzyn Józef 106
Wêgrzyn Kazimierz 96, 102105, 107-108, 110-112
Wêgrzyn Klara 96
Wêgrzyn Magdalena 95
Wêgrzyn Maria 95
Wêgrzyn Micha³ 117
Wiartowycz W. 162
Wierzbicki Bronis³aw 74
Wincewicz Józef 58
Winiarska Irena 64
Winiarski Jan 76
Winiarski Józef 75
Winiarski W³adys³aw 74-76
Winnicka Irena 129
Winnicka Wiktoria 56
W³adyka Hryñko 88

W³odek Miko³aj 65, 67
Woczeja Stanis³aw 162
Wojciechowski M. 163
Wojtanowska 18
Wojtków 137
Wojtowicz Jan 98
Wolf Karol 71
Wo³czañski Józef 13-14, 16,
168
Woronka Józef 169
Wowk 70
WoŸniak Bronis³aw 105
WoŸniak Józef 96, 105
Wójcicki Franciszek 138
Wójtowicz Alojzy 104
Wójtowicz Edward 101-102
Wójtowicz Kazimierz 108
Wójtowicz Piotr 101-102
Wróblewski Karol 114
Wrzeszcz Eudokia 126
Wrzeszcz Jan 127
Wrzeszcz Katarzyna 128, 137
Wrzeszcz Micha³ 127
Wrzeszcz Pawe³ 126
Wrzeszcz Stefania 126
Wrzeszcz Wojciech 126
Wybranowski 40
Wyspiañska Rozalia 18
Wyspiañski Miko³aj 115
Z. R. 136
Zab³ocka Adela 123
Zab³ocka M. 16
Zab³ocki W³adys³aw 18

Zadoro¿ny Grzegorz 20
Zadoro¿ny Józef 22
Zadro¿na 59
Zadro¿na Bazylia 70, 169
Zadro¿ny Antoni 70
Zadro¿ny Eugeniusz 70, 71
Zadro¿ny Jan 70
Zadro¿ny W³adys³aw 59
Zadwórna Janina 133
Zaindenwar Grigorij 43
Zazulak Ignacy 128
Zborowski Roman 134
Zema 25
Zema Jan 26
Zema Józef 26
Zezubka 72
Zieliñska Katarzyna 136
Zieliñski Józef 136
Zieliñski W³adys³aw 134
Zimmermann Franciszek 16
Zimmermann Jan 17
¯eleŸniak Maksym 87
¯ó³tañski 137, 145
¯uk Mychaj³o 41
¯ukowski Piotr 131, 132, 145
¯ukrowska Julia 117
¯ukrowski 37
¯ukrowski Franciszek 26, 27
¯ukrowski Józef 23
¯ukrowski Kazimierz 117
¯ukrowski Pawe³

- 177 19. Indeks nazw geograficznych
Czcionk¹ pochy³¹ okreœlono przysió³ki i czêœci miejscowoœci.
Alfredówka 4, 85,148
Archangielsk 140
Atlantyk 153
Austria 148
Baczów 4, 81, 148
Ba³uczyn 142
Barszczowice 140
Be³¿ec 8
Bia³e 4, 8, 17, 58, 66-68, 145146, 148
Bi³horoszcza 16
Bi³ka 4, 81, 148
Bi³ka Królewska 139
Bi³ka Szlachecka 14, 57, 90,
96, 101, 111-112
B³onie 92, 104-105
B³otnia 4, 81, 83, 146
Bochnia 9
Bogaczowice 28
Bogdanówka 5, 138-139, 146,
170
Boguchwa³a 60, 61
Boles³awiec 2
Bolków 28
Borszów 3, 16, 18, 25, 123,
146
Bóbrka 16, 103, 124, 134
Brodnica 168
Brykoñ 3, 19, 22, 31, 146
Brze¿any 13
Brzuchowice 3, 50, 146
Buczacz 13, 86
Budapest 168
Buszcze 153
Cepuchy 139
Che³mno 168
Chlebowice Œwirskie 4, 54,
123, 126, 128, 145-146, 150
Ciemierzyñce 4, 64-65, 72,
145-146
Czaporów 144
Czarnuszowice 89
Czechy 148
Czupernosów 3, 16,19, 146
Czyszki 101
D¹browa 3, 11, 17, 23, 27, 71,

112, 147
D¹browa Tarnawska 36-37
Demnia 58-59, 64-66
Dêbowe 132
Dniepropietrowsk 164
Dobra 116, 147
Dobrzanica 3, 46, 145-146
Dolinka 112
Dolny Œl¹sk 62, 130, 140
Dunajów 4, 17, 58, 69-72, 145146, 150
Dusanów 4, 82, 146
Europa Œrodkowo-Wschodnia
154

Kijów 164
Kimirz 4, 15, 134, 137, 145146
Klusowa 106
Kopañ 4, 126, 136, 146, 150
Korpata 33
Korzelice 3, 51, 148
Kosteniów 4, 83, 148
Kraków 66, 168
Krasne 66, 139
Krosienko 3, 11-12, 14, 17, 19,
34-35, 38, 89, 146, 169
Krosno 29
Krzywice 3, 44, 148
Kurowice 4, 8, 17, 43, 38, 8587, 89-90, 101, 110, 144, 146

Firlejów 127-128
Gliniany 3, 43, 141, 144, 146
Gniewczyna 90
Gni³a 4, 127, 136, 149-150
Go³y Koniec 76
Gorzelnia 73-74
Góra Kamienna 112
Góralnisko 128, 130
Grz¹skie 137, 150
Halina 101
Hanaczów 4, 7, 14-15, 20, 38,
89, 91-92, 117, 123-124, 131,
136, 146, 148-150
Hanaczówka 4, 92-93, 97, 100103, 107, 109, 114, 146
Hermanów 96, 112
Hodowica 41
Jaktorów 3, 43, 89, 146
Jakubowe 130
Jakubówka 153
Janczyn 4, 81, 83, 146
Jasewa 25, 27
Jasna 3, 19, 147
Jerozolima 9
Jezierna 13
Kamienopol 99
Kanada 50, 159
Karczmisko 35
Katyñ 167

Lackie Ma³e 41
Las Franciszkañski 106
Laszki Królewskie 5, 86-87,
89-90, 139
Lipor 21
Lipowce 3, 21, 27, 38-39, 146
Londyn 74
Lubaczów 28-29, 91-92
Lubelskie 66
Lubin 1, 7
Lublin 99,
Lutynka 142
Lwów 12-13, 15-17, 21-22, 39,
41, 43, 55, 61, 68-74, 79, 8283, 87, 90-91, 94, 99-101, 111112, 119, 122, 138-141, 159,
162-164, 168
£adañce 3, 14-16, 19, 22, 41,
123, 147
£ahodów 4, 12, 15-16, 34-35,
39, 116, 147
£añcut 90-91, 140
£¹ka 90
£onie 3, 22-23, 147
£ug 125, 150
Majdan Lipowiecki 3, 18, 38,
145, 147-148
Ma³opolska Wschodnia 86, 89,
144, 165, 168
Markowa 54-56

- 178 Martynówka 138
Mazów 3, 44, 147
Meryszczów 3, 30, 50, 147
Miasteczko 131, 133
Mitulin 43
Miwsiowe 132
Mo³oczawy 124-126
Monte Cassino 140
Moskwa 102
Nad Potokiem 113
Narajów 83
Niedzieliska 4, 137, 147
Niewodna 29
Nowosió³ka 4, 77, 148
Oparówka 29
Orzechowice 62
Osta³owice 3, 51, 147
Ostroszowice 62
Ostrów 163
Oœwiêcim 167
Peczenia 4, 85-86, 90, 147
Piaskowa 112
Pieniaki 153
Plebañszczyzna 58-59
Pleników 4, 77, 147
Pletenice 3, 16, 30, 147
P³uska 132
Pniatyñ 3, 11, 16, 31
Podbór 141
Podhajczyki 4, 93, 100, 117,
147-148
Podjarków 7, 15, 103, 151-154
Podniówek 35-36
Podole 153, 166
Podusilna 4, 83, 147
Podusów 4, 84, 147
Pogorzelce p. Pohorylce
Pohorylce 4, 15, 91, 94, 120,
147
Poluchów Ma³y 4, 70, 79-80,
147
Poluchów Wielki 3, 44, 90, 147
Po³onice 5, 139, 170, 147
Po³tew 5, 141, 170, 147
Pomiarki 66-67
Pomorskie 37
Pomorzany 64
Prybeñ 3, 51, 123, 133, 147

Przegnojów 3, 44, 142, 147
Przemyœl 74, 99, 163
Przemyœlany 3, 8, 21, 23, 25,
27, 29-30, 32, 34, 37-42, 46,
48-49, 51, 54-55, 61-62, 70-73,
75, 77, 79-82, 89-90, 94, 97,
99-101, 106, 110, 116, 119120, 122, 124, 127, 129-130,
134-136, 145, 147,
Przeworsk 90
Racibórz 67
Radom 91-92
Rohatyn 127
Rokitnica 39
Romanów 97
Rosja 16
Rozumowice 67
Rozworzany 3, 44, 90, 138,
147
Rumunia 148
Rzeszowskie 46, 55, 66
Rzeszów 29, 36, 55, 61, 66, 74
Sady Dolne 28
Saksonia 67
Sarniki 137
Siedliska 93, 97, 100, 102
Siworogi 3, 11, 16, 34-35, 101,
145, 147
S³owita 3, 44
Solfino 59
So³owa 4, 85, 90, 147
Stalingrad 155
Stanimierz 4, 92-93, 100-101,
110, 117, 147, 149
Stoki 127-128
Syberia 39, 64, 84, 87, 144
Sywula 77
Szczeciñskie 59
Szuwarówka 123
Œcinawka 132
Œl¹sk 86, 125
Œwirz 4, 7, 14-16, 42, 46, 54,
90, 101, 132-133, 139, 145,
147, 150
Œwirzyk 123
Tarnopol 13, 37, 40, 71
Tarnowskie Góry 62

Tarnów 90
Toruñ 168
Tuczna 3, 51, 132, 147-148
Turkocin 4, 85, 93, 147
Turów 132
Uhnów 31
Ukraina Zachodnia 155, 158
Unia Europejska 152
Uniów 3, 16, 18, 34-35, 37,
147, 150
Unterwalden 4, 43, 121
USA 50
Uszkowice 3, 15, 40, 122, 147
Warszawa 14, 16
W¹brzeŸno 168
Werby 130
Wêgry 148
Wicyñ 32, 63, 67, 75
Winniki 79, 85
Wiœniowczyk 4, 26, 64, 80, 147
Wojciechowice 3, 56, 148
Wola Grêborowska 90
Wo³ków 3, 14, 22, 41, 80, 89,
147
Wo³owe 76
Wo³yñ 11, 39, 62, 89, 128, 165168
Wroc³aw 157, 168
Wypyski 3, 17-18, 32, 37-39,
42, 147
Wy¿niany 4, 86, 147
Zaciemne 4, 110, 121, 148
Zadêbina 126
Zadwórze 5, 138-140, 147
Zagóra 106
Zagrabnik 129
Zagródek 124-125
Zagumienki 21
Zakopane 119
Zalipie 32
Zamoœcie 3, 45
Ziemie Odzyskane 142
Z³oczów 59, 64, 66-67, 75, 79
¯eniów 3, 45, 147
¯êdowice 3, 56, 147
¯urawniki 89-90

