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Przedmowa 

W latach drugiej wojny światowej ludność polska na Wołyniu przeżyła wiel-
ką tragedię. Podczas okupacji sowieckiej, w wyniku aresztowań oraz deportacji 
Polaków w głąb Związku Sowieckiego, Wołyń pozbawiony został najbardziej pa-
triotycznej i zdolnej do czynu niepodległościowego elity. Okupacja niemiecka 
przyniosła niewyobrażalne wprost cierpienia ludności polskiej, poddanej nie tyl-
ko prześladowaniom władz okupacyjnych ale także brutalnym i barbarzyńskim 
atakom nacjonalistów ukraińskich. Antypolskie akcje rozpoczęły się w 1942 r. 
od zabójstw pojedynczych Polaków i ich rodzin, a od wiosny 1943 r. bojówki 
OUN i oddziały UPA, przy wsparciu miejscowej ludności ukraińskiej, przystąpi-
ły do planowej eksterminacji ludności polskiej. Przez cały Wołyń w 1943 r. prze-
szła fala masowych rzezi Polaków obejmując stopniowo wszystkie powiaty po-
cząwszy od powiatów wschodnich i środkowych, a następnie obejmując także 
powiaty zachodniego Wołynia. Szczególnie krwawy był lipiec 1943 r. Bojówki 
OUN i oddziały UPA, przy aktywnym udziale części miejscowej ludności ukraiń-
skiej, o świcie 11 lipca otoczyły i zaatakowały uśpione wsie i osady polskie w po-
wiatach: włodzimierskim, horochowskim i kowelskim. Doszło do barbarzyńskiej 
rozprawy z bezbronną ludnością polską. Był to pogrom, który przyniósł ogrom-
ne ofiary, cierpienia i straty materialne. Wydarzenia te w gminie Poryck i innych 
miejscowościach powiatu włodzimierskiego stanowią kanwę niniejszego opraco-
wania.

Książka pt. Poryck miasteczko kresowe – Symbol tragedii Polaków na Woły-
niu jest książką osobliwą. Zawiera rozdziały, z których każdy stanowi odrębną 
zamkniętą niejako część, opracowane przez Zygmunta Stańskiego (ojca) i Witol-
da Stańskiego (syna). Klamrą spinającą całość są tragiczne w skutkach dla lud-
ności polskiej wydarzenia na Wołyniu w latach 1939–1944. Opisane wydarzenia 
nie obejmują całego Wołynia a tylko niektóre miejscowości w południowej części 
powiatu włodzimierskiego, głównie należące do gminy Poryck. Autorzy relacjo-
nują wydarzenia, które przeżył i których był świadkiem Zygmunt Stański, prze-
bywający wówczas z rodziną na Wołyniu. Nadaje to autentyczności opisywanym 
zdarzeniom. Zasadniczą wartość historyczną (jako swego rodzaju dokumentu) po-
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siada rozdział zatytułowany „Moje wołyńskie wspomnienia” Zygmunta Stańskie-
go (ojca), w którym zawarty został opis sytuacji Polaków w gminie Poryck pod-
czas okupacji sowieckiej i niemieckiej oraz podane są konkretne fakty wskazujące 
na ludobójczy charakter antypolskich akcji nacjonalistów ukraińskich. W swoich 
osobistych wspomnieniach Witold Stański (syn) opisuje napad uzbrojonych Ukra-
ińców na biuro ojca, mieszczące się w zamieszkałym przez nich domu, przeżyte 
chwile grozy, i niemal cudowne ocalenie od śmierci. Przeżycia te, małego wtedy 
dziecka, pozostawiły w jego pamięci do dziś wyraźny niezatarty i okropny ob-
raz. Autorzy nie wiążą jednak zbrodni popełnionych przez skrajnych nacjonali-
stów ukraińskich ze zbiorową odpowiedzialnością narodu ukraińskiego. W swo-
ich wspomnieniach przytaczają szereg konkretnych przykładów, kiedy Ukraińcy 
z narażeniem życia udzielali pomocy zagrożonym Polakom, ratując ich od nie-
chybnej śmierci. 

Na szczególną uwagę zasługuje monografia gminy Poryck powiatu włodzi-
mierskiego, będąca pracą dyplomową Zygmunta Stańskiego, wykonana w grupie 
agronomii społecznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 1935 roku, 
pod kierownictwem prof. Grabskiego. Zawarta jest w niej charakterystyka ogólna 
gminy z jej warunkami przyrodniczymi oraz dane z 1935 roku dotyczące wytwór-
czości rolniczej, przemysłu i handlu, ludności i oświaty, kultury, zdrowotności, 
a także istniejących organizacji politycznych, społecznych, oświatowych. Cieka-
wostkę stanowi terminologia, jaką posługuje się Autor przy opisie stanu rolnic-
twa. Możemy tu spotkać nazwy narzędzi rolniczych i płodów zbóż, jakie obecnie 
nie pamiętają już nawet rolnicy na współczesnej wsi polskiej. Praca zawiera sze-
reg danych liczbowych i zestawień statystycznych, które mają dużą wartość infor-
macyjną i poznawczą dla badań demograficznych oraz rozwoju ekonomicznego 
Wołynia w okresie międzywojennym.

Dane zawarte w rozdziale „Poryck i okolice – stan dzisiejszy” wskazują na 
przemiany, jakie nastąpiły po 70 latach na terenie gminy. Poryck to obecnie mała 
wieś. Piękny pałac hr. Czackiego nie istnieje, nie ma śladów po zabytkowej syna-
godze. Zniesione zostały domy należące do Polaków i Żydów. Po dawnym koście-
le pozostały tylko zarysy fundamentów i krypt kościelnych. Na tym miejscu stoi 
dziś murowany dom mieszkalny. Na cmentarzu katolickim pozostały tylko poje-
dyncze symboliczne groby. Duże zmiany nastąpiły także na terenie dawnej gmi-
ny. Nie ma śladów po dawnych osadach i koloniach polskich, takich jak: Jerzyn, 
Nowy Lachów, Zielona, Orzeszyn, Pelagin, Witoldów, Witoldówka, Zygmun-
tówka i szereg innych. Jest to wynik zacierania śladów polskości dokonywanego 
przez nacjonalistów ukraińskich zgodnie z rozkazami kierownictwa OUN-Bande-
ry. W tej sprawie w rozkazie skierowanym do „kuszczewych prowidnykiw” i re-
ferentów czytamy: „(…) Likwidować ślady polskości (…) a) Zniszczyć wszystkie 
ściany kościołów i innych polskich budynków kultowych, b) Zniszczyć drzewa 
przy zabudowaniach tak, aby nie pozostały nawet ślady, że tam kiedykolwiek ktoś 
żył (ale nie niszczyć drzew owocowych przy drogach), c) Do 25.XI.1944 r. znisz-
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czyć wszystkie polskie chaty, w których poprzednio mieszkali Polacy (…). Zwra-
ca się uwagę raz jeszcze na to, że jeśli cokolwiek polskiego pozostanie, to Polacy 
będą mieli pretensje do naszych ziem. Postój, 9.02.1944 r. Mandriwnyk”. (DARO, 
F. R-30. op. 2, spr. 16, ark. 95). Powyższe zmiany nastąpiły w wyniku prowadzo-
nej eksterminacji ludności polskiej na Wołyniu przez OUN i UPA. Na tym terenie 
nie ma już Polaków. Na 35534 mieszkańców (według spisu ludności na Ukrainie 
z grudnia 2001 r.) jest tylko 18 Polaków. Po osadach i koloniach polskich pozo-
stały puste pola. Tylko gdzieniegdzie stoją krzyże postawione na miejscach zbio-
rowych mogił przypominające o wielkiej tragedii Polaków – mieszkańców tych 
miejscowości, i o zbrodni popełnionej przez nacjonalistów ukraińskich.

Książkę zamykają w zasadzie dwa rozdziały: „Podróż na Wołyń po ponad 60 
latach” i „Reminiscencje wnuka ofiar wołyńskich”, opracowane przez Witolda 
Stańskiego. Pierwszy rozdział zawiera zwięzły opis odwiedzonych cmentarzy 
i obiektów kultu religijnego podczas wycieczki, w tym pobyt na cmentarzu w Po-
rycku, gdzie 11 lipca 1943 r. w kościele zginęli członkowie rodziny Stańskich. Za-
łączone liczne zdjęcia wzbogacają wydatnie reportaż z podróży po Wołyniu. W in-
nej części Autor wyraża swoje osobiste odczucia w zetknięciu się z problematyką 
wydarzeń wołyńskich i ich oceną oraz interpretacją dokonywaną przez history-
ków i badaczy. W tych sprawach zajmuje niekiedy odmienne polemiczne stanowi-
sko. Wątki polemiczne świadczą o trudnych odpowiedziach na pytania związane 
z wydarzeniami na Wołyniu, a także dobrze o Autorze, który nie przyjmuje bez-
krytycznie racji innych, lecz dąży do zgłębienia problemu i własnej oceny. 

W sumie książka wnosi cenny wkład do literatury wspomnieniowej, ukazuje 
pewien wycinek życia Polaków na Wołyniu w okresie okupacji sowieckiej i nie-
mieckiej, pozwala lepiej poznać i zrozumieć tragedię ludności polskiej na Woły-
niu w latach drugiej wojny światowej. 

Warszawa, czerwiec 2005 r. prof. dr hab. Władysław Filar 



Wstęp

Od ponad 60 lat dręczą mnie przeżycia jakich doznałem będąc małym chłop-
cem urodzonym 22 sierpnia 1940 roku w Porycku na Wołyniu.

Wybuch drugiej wojny światowej zaskoczył moich rodziców jak też ogromną 
większość narodu polskiego. Matka moja przebywała w ostatnich dniach sierpnia 
1939 roku w Lublinie, ojciec zaś pozostał w Warszawie, gdzie rodzice mieszka-
li razem z moją starszą siostrą Barbarą. Niespodziewany wybuch wojny sprawił, 
że ojciec wraz z małą córeczką, która była pod opieką siostry matki, opuścił sto-
licę w popłochu, udając się do bezpieczniejszego, jak mu się wydawało Porycka 
na Wołyniu. Mieszkali tam jego rodzice a moi dziadkowie Jan i Anna oraz całe ro-
dzeństwo składające się z dwóch braci Eustachego i Bolesława oraz dwóch sióstr 
Marii i Aleksandry.

Matka moja kierując się niebywałą intuicją i telepatycznymi właściwościami 
nie powróciła do Warszawy lecz udała się do nieznanego jej Porycka. Wkrótce 
okazało się, że rodzice nasi wpadli z przysłowiowego deszczu pod rynnę.

Ojciec nasz napisał w 1935 roku pracę dyplomową w Katedrze profesora Grab-
skiego wykonaną w grupie Agronomii Społecznej Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego (SGGW) w Warszawie pod tytułem Monografia gminy Poryck powia-
tu włodzimierskiego, województwa wołyńskiego.

Ponieważ praca ta zawiera bardzo dużo interesujących danych postanowiłem 
opublikować ją w całości razem z jego pamiętnikiem opisującym tragiczne lata 
1939–44 jak również nasze własne, zapamiętane wspomnienia małych dzieci.

Warto jednak we wstępie opisać historię Porycka opierając się na Ilustrowanym 
przewodniku po Wołyniu dra Mieczysława Orłowicza wydanego w Łucku w 1929 
roku przez Wołyńskie Towarzystwo Krajoznawcze i Opieki nad Zabytkami Prze-
szłości, którego reprint został wykonany przez wydawnictwo ARDABLJU S.C. 
w Lublinie w 1997 roku:

„Poryck miasteczko o 2.200 mieszkańcach ładnie położone na wzgórzu nad 
jeziorem. Jest to gniazdo kniaziów Poryckich, w XVI wieku dziedzictwo Zba-
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raskich później Koniecpolskich, w r. 1648 Zahorowskich, od r. 1694 przez cały 
wiek XVIII i XIX Czackich. W roku 1765 urodził się tu głośny Tadeusz Czacki. 
Niezbyt duża włość tutejsza obejmowała niegdyś obszar 120 km² z miasteczkiem 
i 7 wsiami.

Kościół (fot. 8) w stylu przejściowym z rokoka w klasyczny fundowali Michał 
i Konstancja z Wielhorskich Czaccy, rodzice Tadeusza. Budował go w latach 1759–
–74 jezuita Andrzej Ahorn, który jest autorem fresków, przez niektórych przypi-
sywany Pastellowi. Zepsuło je odnowienie w r. 1857 przez Aleksandra Rycerskie-
go i Ignacego Waźniewskiego. Przed rokokowym wielkim ołtarzem w wiecznej 
lampie wisiało do niedawna serce Tadeusza Czackiego (zmarłego w 1816 roku) 
zrabowane w r. 1920 przez bolszewików. Znajduje się tu też jego grobowiec. W r. 
1915 kościół, którego fasadę zdobią dwie wieże, podpalili przy odwrocie Rosja-
nie, zrabowawszy wpierw cenne ornaty i kapy gobelinowej roboty z XVII i XVIII 
wieku w liczbie 30. W czasie pożaru wnętrze częściowo ocalało. Zachował się też 
piękny wielki ołtarz z cennym obrazem Matki Boskiej z XVII w. Zabytkiem z po-
przedniego kościoła jest stara kamienna chrzcielnica. W skarbcu ładny ornat fran-
cuskiej roboty z początku XVIII wieku, jeden z nielicznych którego nie zrabowali 
Rosjanie. Dookoła kościoła krużganki ze starymi obrazami.

Nad jeziorem stały przed wojną dwa piętrowe empirowe pałace Czackich zbu-
dowane w r. 1806 przez Tadeusza Czackiego, jeden przeznaczony na bibliote-
kę i zbiory (fot. 12). Główny pałac zdobiła facjata, oparta na czterech kolumnach 
doryckich. W r. 1915 został pałac obrabowany, przyczem zniszczono bibliotekę 
i zbiory porcelany. Natomiast drugi pałac, ów w którym mieszkał Tadeusz Czacki, 
spalony w r. 1915 przez wojska austryjackie, przedstawia się obecnie jako kom-
pletna ruina. Wraz z nim spaliło się także archiwum Czackich. Pozostała po Ta-
deuszu Czackim biblioteka z 15.000 tomów wkrótce po jego śmierci została wy-
wieziona do Puław.

Ponadto posiada Poryck cerkiew fundacji Czackich, stojącą obok kościoła ład-
ną figurę Matki Boskiej, oraz drewnianą synagogę z XVII w. typu dość powszech-
nego na wschodnich ziemiach Polski (fot. 13). Charakterystyczne domki miesz-
czańskie z podniesieniami i pięknie wycinanymi słupami. Jezioro, o 61 morgach 
obszaru posiadało przed wojną dobrze prowadzone gospodarstwo rybne (pstrągi 
i sieje).

W r. 1831 toczyła się pod Poryckiem bitwa korpusu gen. Dwernickiego z woj-
skiem gen. Rydigera. Polegli w tej bitwie pochowani są w Mogile przy folwarku 
Poryck Stary”.



Część 1

Monografia gminy Poryck pow. włodzimierskiego, 

woj. wołyńskiego

 Praca dyplomowa Zygmunta Stańskiego wykonana w grupie 
AGRONOMII SPOŁECZNEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ 
GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO w Warszawie. Rok 1935.

Plan

Przedmowa

Rozdział I. Ogólna charakterystyka gminy
1. Położenie; 2. Ogólna charakterystyka; 3. Miejscowości; 4. Zabudowania; 
5. Komunikacja; 6. Przeszłość; 7. Zabytki – Mapa gminy

Rozdział II. Warunki przyrodnicze
1. Ukształtowanie powierzchni; 2. Wody; 3. Klimat; 4. Gleby;

Rozdział III. Ziemia i jej użytkowanie
1. Użytkowanie gruntów; 2. Struktura agrarna; 3. Parcelacja; 4. Scalanie;
5. Służebności; 6. Osadnictwo wojskowe; 7. Melioracje

Rozdział IV. Wytwórczość rolnicza
1. Uprawa roli; 2. Nawozy; 3. Siew; 4. Wydajność gleby; 5. Maszyny i narzę-
dzia rolnicze; 6. Uprawa ważniejszych roślin; 7. Ogólna charakterystyka roślin 
uprawnych; 8. Ogólny pogląd na chów zwierząt
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Rozdział V. Ludność i oświata
1. Ilość; 2. Gęstość zaludnienia; 3. Rozmieszczenie ludności; 4. Zatrudnienie; 5. 
Wyznania; 6. Narodowość 7. Rozwój szkolnictwa 8. Szkolnictwo ogólne i za-
wodowe 9. Oświata pozaszkolna 10. Analfabetyzm 11. Nauczycielstwo

Rozdział VI. Przemysł i handel
1. Uprzemysłowienie gminy; 2. Ogólne wiadomości o handlu gminy poryckiej; 
3. Ośrodki handlowe gminy

Rozdział VII. Organizacje
1. Gospodarcze; 2. Społeczne; 3. Oświatowe; 4. Polityczne; 5. Organizacje mło-
dzieży; 6. Zawodowe; 7. Ogólne uwagi o organizacjach; 8. Polityka; 9. Urzędy

Rozdział VIII. Kultura ludności
1. Mieszkanie; 2. Ubiory; 3. Zdrowotność; 4. Zrozumienie dla higieny a przepi-
sy sanitarne; 5. Lecznictwo; 6. Moralność i przestępstwa

Zakończenie

Wykaz źródeł skąd czerpałem dane
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Przedmowa

Pisząc monografię gminy Kresów Wschodnich, jaką jest gmina Poryck natra-
fiłem na różne trudności: z jednej strony podejrzliwy i małokulturalny chłop ukra-
iński nieżyczliwie ustosunkowuje się do wszelkich poczynań, doszukując się we 
wszystkim czegoś ukrytego, z drugiej znów – nie do wszystkich materiałów moż-
na mieć dostęp, gdyż np. inspektorat szkolny, powołując się na tajemnicę służbo-
wą odmówił udzielenia mi danych statystycznych dotyczących szkolnictwa po-
wszechnego na terenie gminy.

Przy opracowaniu niniejszej monografii na miejscu korzystałem przede wszyst-
kim z materiałów Urzędu gminy Poryck, z bibliotek miejscowych oraz osobistych 
wywiadów u osób zasługujących na zaufanie, uwzględniając ich dane po spraw-
dzeniu.

W moim ujęciu całokształtu zagadnienia powstałe braki wypływają stąd, że są 
zbyt szczupłe materiały powojenne, zaś starsze materiały zostały zniszczone przez 
wojnę i dlatego też należałoby poświęcić nie jeden rok pracy chcąc możliwie wy-
czerpująco daną monografię ująć.



13Monografia gminy Poryck

Rozdział  I .

Ogólna charakterystyka gminy

1. Położenie

Gmina Poryck leży w południowo-wschodniej części Rzeczypospolitej Pol-
skiej w województwie wołyńskim, powiecie włodzimierskim. Od północy i pół-
nocnego wschodu graniczy z gminą Chorów, od wschodu z gminą Świniuchy, 
od południowego wschodu występuje gmina Podberezie powiatu horochowskie-
go, od południa i południowego zachodu powiat sokalski oraz od zachodu gmina 
Grzybowice powiatu włodzimierskiego.

2. Ogólna charakterystyka

Gmina Poryck położona jest w górnym dorzeczu rzeki Ługi, dopływu Bugu. 
Grunty położone tuż nad rzeką Ługą i jej dopływami są nizinne, bardziej wilgot-
ne, gdzieniegdzie nawet występują łąki torfiaste. W południowej swej części gmi-
na jest więcej nizinna (równina) z wystającymi tu i ówdzie małymi wzniesieniami. 
W tej części mamy znaczne zalesienie w porównaniu z resztą obszaru. Środkowa 
część jest najniższa, w niej położona rzeka Ługa zbiera wody ze wszystkich tere-
nów gminy. Północne obszary są faliste, najwyżej położone, mają charakter wyżyn-
ny z najwyższym punktem 231,7 m. nad poziom morza, na którym jest wzniesio-
na wieża triangulacyjna na północ od kolonii Pelagin. Ogólna powierzchnia gminy 
według danych urzędu gminnego z 16 sierpnia 1934 roku wynosi 263,08 km², czy-
li 26308 ha. Malowniczy krajobraz gminy poryckiej, poprzerzynany dolinami rze-
czułek, zalany jeziorami i stawami zachwalany jest nieraz przez przyjezdnych. Ro-
ślinność tu występująca jest typowa dla Wołynia Właściwego, do którego zaliczają 
się południowe jego części. Ze zwierząt ważniejszych mamy: dziki w dużych ilo-
ściach, które rokrocznie na polach wyrządzają duże szkody, zające w znacznej ilo-
ści, lisy, rzadziej sarny, chomiki, kuropatwy, dzikie kaczki, czaple i w wodach po 
wojnie nielicznie pojawiły się wydry.

Tablice Ia i Ib: ( zob. załącznik na końcu książki)

3. Miejscowości

W gminie poryckiej mamy 58 miejscowości, a 29 sołectw, z których 27 ma 
rady gromadzkie, 2 zaś – zebrania gromadzkie (zespół liczący ponad 200 miesz-
kańców stanowi tak zwane rady gromadzkie, poniżej 200 – zebrania gromadzkie). 
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Miejscowości te różnią się tak pod względem obszaru, ilości i gęstości zaludnie-
nia, jak i pod względem narodowościowym wykazuje załączona tabela z zesta-
wienia urzędu gminnego na 1 stycznia 1935 r., po moim przeliczeniu na hektary. 
Z tablicy tej widzimy, że gmina Poryck posiada jedno miasteczko, 23 wsi, 13 ko-
lonii, 3 futory (osady), 9 folwarków, 9 leśniczówek i jedną stację kolejową.

4. Zabudowania

Budynki mieszkalne, zazwyczaj oddzielnie od zabudowań gospodarczych sto-
jące, przed wojną z reguły były jednoizbowe, po wojnie zaś najczęściej budowa-
ne są dwuizbowe. Ostatnio wielu zamożniejszych gospodarzy (powyżej 10 ha), 
po skomasowaniu gruntów pobudowali sobie domy większe, złożone z dwóch po-
koi i kuchni. Jak wykazuje urząd gminy z roku 1934 stan zabudowań przedstawia 
się następująco:

Rodzaj budowli murow. drew. razem
z tego

ogniotrwałych nieogniotrwałych

Mieszkalne 121 3070 3191 467 2724

Gospodarcze 24 3875 3899 107 3792

Z powyższego zestawienia widzimy, że budynki murowane stanowią minimal-
ny procent, przeważają natomiast drewniane, kryte słomą, rzadziej – blachą, któ-
ra w ostatnich latach zaczyna zdobywać należne sobie miejsce u miejscowej lud-
ności, dla której niebezpieczeństwo pożaru staje się coraz bardziej zrozumiałe, bo 
nawet na terenie gminy obecnie już można znaleźć kilka piorunochronów.

5. Komunikacja

Wielkim dobrodziejstwem dla gminy poryckiej jest kolejka wąskotorówka, po-
zostałość po Niemcach z czasów wojny światowej, należąca obecnie do Stani-
sława hr. Czackiego – łączy miasteczko Poryck z oddaloną o 8 km stacją kolejo-
wą Iwanicze. W okresach szarugi wiosennej, czy jesiennej kiedy koła wozów po 
osie grzęzną w rozmokłych drogach, kolejka poruszana siłą konia jest jedynym 
wówczas środkiem komunikacji, umożliwiającym dostanie się do stacji za opła-
tą 1 zł. Ośrodkiem gminy jest osada Poryck (do roku 1924 miasteczko), oddalo-
ne od Włodzimierza o 30 km, od Horochowa 28 km i Sokala 18 km. Gdyby osa-
da Poryck, jako centrum gminy połączona była z wyżej wymienionymi miastami 
drogami bitymi, niewątpliwie życie gospodarcze ożywiłoby się. Urząd pocztowy 
istnieje już od dawna w Porycku i ostatnio powstała agencja pocztowa w Iwani-
czach. Aparaty radiowe przeważnie posiada miejscowa inteligencja; od paździer-
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nika zaś 1934 r. po obniżeniu opłat radiowych drobnym rolnikom, zaczęli też i oni 
nabywać radioodbiorniki. Telefony posiadają miejscowe urzędy, majątki ziemskie 
i większe przedsiębiorstwa.

6. Przeszłość

Trudno jest ustalić, jakie koleje przechodziła gmina Poryck, gdyż nie mamy 
bliższych danych, są natomiast tylko wzmianki z nowszych czasów, zwłaszcza 
z czasów naszej niewoli i walk o wolność, jakie się rozgrywały na terenie gminy 
poryckiej. Tu pozostały mogiły Rodaków, którzy walczyli o wolność Polski: jed-
na widnieje na horyzoncie pod Starym Poryckiem, na której samotny z dala wid-
niejący duży krzyż drewniany mówi, że tu są pochowani cisi bohaterzy, którzy 
pod gen. Dwernickim polegli za Polskę. I druga mogiła na katolickim cmentarzu 
parafialnym z roku 1863. Przeglądając dzieje narodu polskiego, wśród historycz-
nych miejscowości widzimy też i z gminy poryckiej: Stary Poryck, Poryck, Mila-
tyn i Lachów. Wszystkie te miejscowości znane są z walk i przemarszów korpusu 
gen. Dwernickiego. Gmina Poryck nie tylko jest znana, jako pole bitwy na któ-
rym Dwernicki odniósł zwycięstwo ale i z innych jeszcze względów: w roku 1756 
w Porycku urodził się sławny Tadeusz Czacki. W jego to myśli świetlanej, w jego 
obywatelskim sercu zrodził się projekt otwarcia zakładu naukowego dla ludności 
Wołynia, Podola i Kijowszczyzny; jego niestrudzone wysiłki wynalazły niezbęd-
ne fundusze i zgromadziły cenne zbiory. Bogata, barwna i chlubna przeszłość li-
ceum krzemienieckiego wiąże się ściśle z imieniem Tadeusza Czackiego. Tu rów-
nież ongiś w znanej bibliotece Czackich pracował historyk Lelewel, który dzięki 
bogatym zbiorom rozszerzył swoje wiadomości. Również Wojciech Rosiewicz 
z Porycka, syn oficjalisty w skarbie Tadeusza Czackiego pozostawił po sobie cie-
kawe i cenne pamiętniki, jako „Opowiadanie dla szlachty zagonowej” o którym 
pisze dr Michał Janik w swoim Kwartalniku Historycznym z roku 1929. Z Po-
rycka pochodził też kardynał Włodzimierz Czacki, po którym pozostały rękopi-
sy i pamiętniki ongiś przechowywane na Węgrzech, obecnie zaś są w posiadaniu 
Stanisława hr. Czackiego.

7. Zabytki

Z zabytków architektury mamy piękny, z dala widoczny kościół z XVIII wie-
ku. Ocalały po wojnie empirowy pałac piętrowy z początku XIX wieku, własność 
Czackich, zbudowany przez Tadeusza, drugi zaś w którym mieszkał sławny Tade-
usz Czacki został w roku 1915 spalony przez wojska austriackie, przedstawia się 
obecnie, jako kompletna ruina pokryta drzewkami brzóz. Wraz z nim spaliło się 
też archiwum Czackich. Z końca XVIII wieku mamy do dziś istniejącą cerkiew 
prawosławną w Porycku, wybudowaną przez Czackich. W drugiej połowie XIX 
wieku pożar miasta Porycka zniszczył wszystkie starsze jego budynki o których 
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wspomina dr Orłowicz, że była drewniana synagoga z XVII wieku fundacji Czac-
kich oraz „charakterystyczne domki mieszczańskie z podcieniami i pięknie wyci-
nanymi słupami” – wszystko to dziś już nie istnieje.

Pierwsza wzmianka o kościele w Porycku sięga roku 1405 – zbudowany on 
był w pobliżu dzisiejszego, cały drewniany. Według dra Orłowicza teraźniejszy 
kościół murowany „w stylu przejściowym z rokoka w klasyczny fundowali Mi-
chał i Konstancja z Wielhorskich Czaccy, rodzice Tadeusza. Budował go w la-
tach 1759–74 jezuita Andrzej Ahorn, który był autorem fresków, przez niektórych 
przypisywany Pastellowi”. W podziemiach kościoła znajdują się groby Czackich. 
Na cmentarzu kościelnym od strony zachodniej stoi figura Matki Boskiej, którą 
Polacy zabrali sprzed frontu cerkwi poryckiej, dawniej kościoła grecko-katolic-
kiego.

Spośród 16 cmentarzy, na terenie gminy poryckiej mamy: 1 katolicki, 12 pra-
wosławnych, 1 wojskowy z czasów ostatniej wojny, 2 ewangelickie oraz 1 żydow-
ski. Do najstarszych z nich należy cmentarz katolicki, na którym oprócz mogiły 
powstańców z 1863 roku, o której już wspomniałem, znajduje się jeszcze stara 
mogiła Francuza księdza Chevalier, proboszcza parafii poryckiej, byłego kapelana 
wojsk Napoleońskich, który przybył tu z wojskami Napoleona i po roku 1812 za-
mieszkał na stałe w Porycku i jako administrator parafii żywot swój zakończył.
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Rozdział II

Warunki przyrodnicze

1. Ukształtowanie powierzchni.

Pod względem ukształtowania powierzchni gminę Poryck można podzielić na 
dwie części: południowa część nizinna i północna – wyżynna. Te dwie części od-
dziela od siebie rzeka Ługa. Położenie gminy w odniesieniu do powierzchni mo-
rza, w najwyższych jej wzniesieniach wynosi 231,7 m, w najniższych zaś 205 m 
– przeciętnie około 218 m (Polska 150 m). Ogólny rzut oka na teren gminy poryc-
kiej przedstawia równinę z łagodnymi wzniesieniami.

II Tabela opadów i temperatur:

Lata
Miesiące Razem 

rocznieI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

opady mm

1931 50,3 10,2 35,4 27,0 56,2 83,0 74,0 130,2 90,5 68,4 45,2 35,5 700,7

1932 13,6 21,5 15,3 28,0 31,0 56,7 76,6 95,1 12,6 62,4 22,9 14,8 450,5

1933 22,9 43,9 22,4 27,1 86,3
113,2

80,4 16,0 95,0 78,8 52,5 35,0 673,4

1931/
1933

28,9 25,2 24,4 27,7 57,8 84,3 77,0 80,4 66,0 69,8 40,2 28,4 608,2 

temperatura
średnia

roczna °C

1929 –9,6 –15,4 –4,1 2,6 15,4 14,3 17,7 19,1 12,2 10,8 4,6 0,8 6,3

1930 –2,1 –2,3 2,6 8,8 13,2 17,2 16,5 16,6 13,2 8,6 4,8 –4,8 7,7

1931 –3,4 –4,8 –1,8 5,6 16,8 16,8 18,9 17,1 10,8 6,2 1,2 –1,8 6,8

1932 –1,9 –9,0 –5,4 6,8 15,9 15,7 20,5 18,2 16,0 9,6 2,7 0,4 7,5
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2. Wody

Spośród rzek znaną jest tylko rzeka Ługa (jej geograficzna nazwa), nie prze-
kraczająca na terenie gminy w swych najszerszych miejscach 10 m.. Z dopływów 
zaś rzeki Ługi, którym nazwy nadane są przez miejscową ludność z dawnych lat 
– zachowały się do dnia dzisiejszego. Z tych prawobrzeżne rzeczułki: „Młynowo” 
i „Brodok” przy wsi Kłopoczyn oraz lewobrzeżne: „Brodowaja-Riczka” koło wsi 
Milatyn, „Szum” w pobliżu wsi Samowola i „Tatarka” źródło i potok koło Iwa-
nicz. Wszystkie te nazwy same za siebie mówią od czego pochodzą. „Tatarka” 
zaś, jak głoszą prawdopodobnie pochodzi od Tatarów, którzy jakoby mieli mieć 
postój w tym miejscu i od tego czasu datuje się ta nazwa. Z trzech jezior, jakie 
znajdujemy na terenie gminy o ogólnej powierzchni 35,94 ha, największe z nich 
leży tuż przy osadzie Poryck wynoszące 31,04 ha i w swej głębokości sięga do 
18 m. Pozostałe dwa jeziora: jedno przy wsi Lachów – 3,40 ha i drugie pomię-
dzy wsiami Szczeniutynem Małym a Szczeniutynem Dużym – 1,50 ha są płytsze, 
bardziej pokryte roślinnością wodną, zwłaszcza jezioro w Lachowie i mniej zary-
bione. Z ryb przeważnie występują: okonie, szczupaki, liny, jazie, węgorze, pło-
cie i inne rzadziej występujące, jak miętusy, karasie, cierniki itp. Jeziora są boga-
te w żywność, tworząc naturalne zbiorniki wód deszczowych spływających z pól 
uprawnych.

3. Klimat

Obszerniejszych danych o klimacie gminy poryckiej uzyskać nie mogłem, 
gdyż z pobliskiej od niedawna istniejącej stacji meteorologicznej we Włodzimie-
rzu uzyskałem dane dotyczące temperatur z lat 1929/32, które je tu przytaczam 
oraz na miejscu skorzystałem jedynie z „raportów opadowych” wysyłanych do 
P.I.M. przez rządcę dóbr Poryck, toteż z konieczności musimy je przyjąć. Dane 
te są za szczupłe, żeby na podstawie tak małej ilości lat można było wyciągnąć 
wnioski.

Na podstawie załączonej „tabeli opadów i temperatur” możemy z grubsza po-
wiedzieć, że najmniejsza ilość opadów przypada na pierwsze miesiące roku, naj-
większe zaś na okres lata. Posucha mniej daje się we znaki. Nierzadkie natomiast 
są grady, które według obserwacji starszych rolników praktyków przechodzą po-
przez wsie: Samowola, Orzeszyn, Gruszów, Trubki, Kuczków i częściowo Mila-
tyn, jako jeden pas gradowy i drugi: Zaszkiewicze, Wolica, Kołonna, Pelagin, To-
pieliszcze i czasami Poryck Stary. Przeciętna temperatura roczna wynosi około 
7 stopni Celsjusza. Najwyższe temperatury powietrza mamy w miesiącach lipcu 
i sierpniu, najniższe zaś w styczniu i lutym.
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4. Gleby

Gleby gminy poryckiej należą do czarnoziemów o typie glebotwórczym bieli-
cowym, dawniej stepowych, obecnie mniej lub więcej zbielicowanych (teren de-
gradacji). Gleby te można podzielić na trzy pasy: I – w północnej części gmi-
ny pas rędzin poprzez Szczeniutyn Duży, częściowo Lachów, Radowicze, Stary 
Poryck, częściowo Zaszkiewicze, Wolica, Kołonna, Rykowicze i Topieliszcze. 
Grubość gleby od 15 do 80 cm; rędziny miejscami z większą domieszką piasku, 
miejscami zaś z większą domieszką gliny. Poglebie kredowe lub rzadziej glina. 
II – pas począwszy od Iwanicz poprzez Romanówkę, częściowo: Dolinkę, Paw-
łówkę, Gruszowa i Orzeszyny; dalej Przesławicz Zawidowa, Dereczyna i częścio-
wo Milatyna – less na podkładzie gliniastym lub gliniasto piaszczystym. III – pas 
piaszczysto gliniasty miejscami zaś czysto piaszczysty, w skład którego wcho-
dzą: częściowo Dolinka, Samowola, Gruszów, Trubki, część Orzeszyny, Kucz-
ków i część Milatyna.
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Rozdział III

Ziemia i jej użytkowanie

1. Użytkowanie gruntów.

Zestawienie gruntów według ich użytkowania z 1934 r.
ha %

Gruntów ornych 16731 63,59
Gruntów leśnych  3812  14,49
Łąk  3310  12,58
Pastwisk naturalnych  426  1,62
Sadów i ogrodów  767  2,92
Stawów rybnych  99  0,38
Razem  25145  95,58

Reszta 1163 ha tj. 4,42% zajmują cmentarze, drogi, rowy, rzeki, jeziora itp. 
Z gruntów ornych w ostatnich latach ugoruje przeciętnie około 6%. Przed woj-
ną ugorujących gruntów było znacznie więcej. Według danych urzędu gminne-
go z roku 1929 (wcześniejszych danych brak) pod ugorami było około 15% całej 
powierzchni gruntów ornych. Z tego widzimy, że powierzchnia ugorów zmalała 
(przeciętnie o 9%).

ŁĄKI. Spośród 3310 ha łąk tj. 12,6% w stosunku do całej powierzchni gmi-
ny, przeważają łąki o trawach słodkich, gdyż grunty pod łąkami mają obfitą ilość 
wapna. Czystych torfów jest mało; przeważnie jego górna warstwa zmineralizo-
wana do głębokości 40 cm. Torf tu występujący jest pochodzenia trzcinowego 
o grubości 0,8–1,8 m, z podkładem gliny, rzadziej piasku. Łąki w gminie poryc-
kiej są dobre z natury, lecz kultura ich zostawia wiele do życzenia, gdyż upra-
wa łąk nieznaną tu jest; jedynie osuszają je przy pomocy rowów otwartych, które 
oczyszczają co pewien czas po zamuleniu.

PASTWISKA. Pod pastwiskami jest niewiele gruntu, zaledwie 426 ha tj. 1,6% 
ogólnej powierzchni gminy. Pastwiska w całej gminie podzielić można na: 1) gro-
madzkie, które w miarę postępu komasacji nikną i 2) pastwiska stanowiące wy-
łączną własność poszczególnych rolników. Na jeden hektar pastwisk w gminie 
poryckiej przeciętnie przypada około 13 sztuk bydła (według nauki żywienia na 
jeden hektar nie powinno być więcej, jak 4 sztuki).
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LASY w gminie poryckiej zajmują obszar 3812 ha, co stanowi 14,5% całej 
powierzchni gminy, co w odniesieniu do powierzchni lasów przypadających wo-
jewództwa wołyńskiego wynosi 0,6%. Z całego obszaru lasów przypadających 
na gminę Poryck, trzecią niemal część tj. 29,3% wynoszącą 1115 ha stanowią 
lasy państwowe, reszta zaś 70,7% stanowi własność prywatną. Charakter lasów 
miejscowych jest odmienny, niż przeciętnie biorąc w całej Polsce. Znajdujemy 
tu większą stosunkowo ilość lasów liściastych. O ile w całej Polsce obszar lasów 
iglastych wynosi około 75%, liściastych około 25%, Wołyń zaś posiada przecięt-
nie 45% lasów iglastych i 55% lasów liściastych – widzimy więc, że na Woły-
niu przeważają lasy liściaste. W gminie poryckiej silnie przeważają lasy liściaste, 
jeszcze bardziej niż na Wołyniu (55%), a tym bardziej w Polsce (25%). Szczegó-
łowych jednak danych przytoczyć tu nie mogę, gdyż miejscowy urząd gminy po-
dobnej statystyki dotychczas nie przeprowadził. Z drzew występujących w tych 
lasach mamy: głównie dęby, poza tym grab, brzoza, lipa, olcha z podszyciem lesz-
czyny. W miejscowościach niżej położonych przeważa olcha, na miejscach piasz-
czystych zaś drzewa iglaste z przewagą sosny. W latach 1908–20 posadki były 
przeważnie sosnowe, w ostatnich latach głównie liściaste: dębina z grabiną i rzad-
ko jesion. Starszy drzewostan (140–150 lat) zniszczony został w czasie wojny 
światowej, część pozostała (10%) z niego o rzadkim zwarciu drzew stanowi reszt-
ki pięknych dawnych lasów dębowo-grabowych.

SADY i OGRODY. Pod sadami i ogrodami jest około 3% ogólnej powierzchni 
gminy. Dla własnych potrzeb domowych każdy gospodarz posiada mniejszy lub 
większy ogród warzywny, w którym spotykamy: kapustę, marchew, pietruszkę, 
sałatę, pomidory, ogórki, wczesne kartofle (amerykany, pośpiechy), dynie, rzod-
kiewki, buraki ćwikłowe, groch cukrowy, fasolę tyczkową, słonecznik, kukurydzę 
jadalną itp. Ziemię ogrodową użyźniają większymi dawkami obornika zmieszane-
go z różnymi odpadkami i fekaliami. Ogrody kwiatowe i warzywne z cieplarnia-
mi (szklarniami) oraz inspektami na większą skalę prowadzą majątki w Porycku 
i Radowiczach. Z drzew owocowych: jabłonie, grusze, śliwki, wiśnie i czereśnie 
w większych lub mniejszych ilościach rozpowszechnione są wśród gospodarstw 
włościańskich. Majątki posiadają większe sady (kilku hektarowe), których owoce 
na drzewach sprzedają rokrocznie miejscowym Żydom.

2. Struktura agrarna

Ziemia gminy poryckiej wg danych urzędu gminnego z 1934 roku w 72,27% 
znajduje się w posiadaniu drobnych rolników (18172 ha), do 50 ha. Reszta ziemi 
tj. 27,73% (6973 ha) przypada na gospodarstwa powyżej 50 ha; w tym są 3 dwory, 
3 grunty cerkiewne oraz dochodzi jeszcze las państwowy w Zawidowie. Na całym 
obszarze gminy (26308 ha) opodatkowanych jest 25145 ha t.j. 95,58%, nieopodat-
kowane zaś są nieużytki, drogi, wody itp., których jest 1163 ha czyli 4,42%.
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Liczba gospodarstw rolnych jak wynika z obliczeń na podstawie sporządzo-
nego przez urząd gminy wykazu podatków na rok 1934/35 przedstawia się nastę-
pująco:

wymiary
w hektarach 0–2 2–5 5–15 15–30 ponad

50 Razem

ilość 928 1136 950 7 7 3028
% 30,7 37,5 31,4 0,2 0,2 100

Jak widzimy rozdrobnienie gruntów w gminie poryckiej jest znaczne. W od-
niesieniu do powierzchni sołectw, największe rozdrobnienie gospodarstw rolnych 
do 2 ha mamy w sołectwie Pawłówka około 57% oraz w sołectwie Kłopoczyn 
około 56%. Według danych urzędu gminnego z dnia 1 stycznia 1933 roku więk-
sze obszary są w posiadaniu:

 p. Stanisława hr. Czackiego, Poryck – 4957 ha czyli 18,5 %
 p. Gutowskiego Pawła, Radowicze – 599 ha
 p. Rudnickiego Ksawerego, Drewinie – 201 ha.
W ogólnym zestawieniu z roku 1934 urząd gminy wykazuje, że gospodarstwa 

do 50 ha posiadają 18042 ha użytków rolnych, do których zalicza oprócz ziemi 
ornej jeszcze sady, ogrody, łąki i pastwiska naturalne, co stanowi 85,5% w odnie-
sieniu do ogólnej powierzchni użytków rolnych, lasów natomiast mają one zaled-
wie 130 ha czyli 3,4% ogólnej jej powierzchni. Gospodarstwa zaś powyżej 50 ha 
posiadają 3291 ha użytków rolnych czyli 14,5 %; do tychże gospodarstw w 96,6% 
należą lasy o obszarze 3682 ha. Gospodarstwa do 50 ha mają najwięcej ziemi or-
nej, tj. 14651 ha, co stanowi około 80% ogólnej powierzchni, reszta to są łąki, pa-
stwiska, młode lasy i zarośla.

3. Parcelacja

Przed wojną światową, zwłaszcza w latach 1885–1895 za pomocą Banku Wło-
ściańskiego przeprowadzono parcelacje wsi Kołonna, Zaszkiewicze, Iwanicze, 
Romanówka i Dolinka o ogólnej powierzchni około 2000 ha należących częścio-
wo do dóbr Poryck i częściowo cerkiewnych. Na uzyskanych z parcelacji grun-
tach (6–8 ha) osadzono kolonistów Rosjan, którzy będąc popierani przez rząd 
rosyjski zagospodarowali się dość dobrze. Po wojnie zaś w latach 1921–34 roz-
parcelowano około 2200 ha w tym 80% gruntów ornych, 15% łąk i 5% lasów, od-
dając grunty głównie Polakom tu przybyłym, zwiększając w ten sposób tak pożą-
dany na Kresach Wschodnich procent ludności narodowości polskiej i częściowo 
adjacentom. Powstałe w ten sposób kolonie w Orzeszynie, Olinie, Jerzynie, Pela-
ginie i Szczeniutynie Małym przedstawiają się korzystnie i tworzą one na terenie 
gminy poryckiej większe skupienie ludności polskiej.
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4. Scalanie

Na terenie gminy Poryck przeprowadzanie komasacji rozpoczęło się od 1902 
roku. Przed wojną światową częściowo skomasowano wsie: Kołonna, Zawidów, 
Dereczyn, Przesławice, Zaszkiewicze i Iwanicze (około 2000 ha). Z tych Iwani-
cze i Przesławicze bez przenoszenia budynków (komasacja właściwa), pozostałe 
zaś wsie w większości przeniesiono na kolonie, czyli potworzono „gospodarstwa 
fermowe”, a więc z przenoszeniem budynków, co prof. Buzek nazywa „izolacją”. 
Po wojnie skomasowano: Rykowicze, Topieliszcze, Wolica, Stary Poryck, Kucz-
ków, Nilatyn, Trubki, Samowola, Lachów i Kłopoczyn. Powojenna komasacja jest 
przeprowadzona prawidłowo w myśl ustawy z 1923 roku, uzupełnianej później-
szymi rozporządzeniami. Ludność miejscowa początkowo nieufnie odnosiła się 
do komasacji, obecnie zaś widząc korzyści wynikłe z potworzonych gospodarstw 
fermowych – chętnie na ich tworzenie zgadza się. Przy tym należy zaznaczyć, że 
w związku z komasacją stan dróg i ich kierunki polepszyły się.

5. Służebność

Serwituty były przeważnie pastwiskowe na obszarach leśnych oraz polowe na 
dawnych trójpolówkach, które w latach 1864–1870 na podstawie ustaw uwłasz-
czeniowych zostały zniesione; nastąpiło rozgraniczenie gruntów dużej i małej 
własności – i te serwituty pastwiskowe polowe tzw. „tołoki” przestały istnieć, po-
zostały natomiast tylko pastwiskowe leśne i wspólne wygony oraz prawo łowie-
nia ryb w rzekach przylegających do gruntów włościańskich.

Po wojnie światowej, przed rozpoczęciem komasacji, wszystkie serwituty zo-
stały usunięte na podstawie dobrowolnych układów. Obszar na którym ciążyły 
serwituty stanowił około 2500 ha, zaś jako ekwiwalent za zrzeczenie się praw 
służebnościowych oddano włościanom około 900 ha przeważnie gruntów ornych 
i częściowo poleśnych.

6. Osadnictwo wojskowe

Z dobrowolnej darowizny 50 ha gruntów ornych zaofiarowanych przez właści-
ciela dóbr Poryck Stanisława hr. Czackiego na rzecz „Towarzystwa Zagród Inwali-
dów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej im. Tadeusza Kościuszki we Lwowie” 
utworzone zostały samodzielne dwudziesto morgowe gospodarstwa w Wolicy, na 
których Towarzystwo osadziło pięciu inwalidów wojennych wraz z ich rodzinami. 
Prócz tych gospodarstw przeznaczonych dla inwalidów, innych osadników woj-
skowych na terenie gminy nie ma.
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7. Melioracje

Roboty melioracyjne czyli ulepszeniowe ograniczają się tu do przeprowadza-
nia osuszenia terenu, głównie łąk przy pomocy rowów otwartych, które po zamu-
leniu są oczyszczane. W ten sposób zmeliorowanego terenu w gminie poryckiej 
jest około 800 ha, a mianowicie: w Lachowie, Kłopoczynie i Wolicy. Na krótko 
przed nastaniem kryzysu, majątek w Drewiniach przeprowadził sieć drenów na 
160 ha, uzyskując na ten cel kredyt, który obecnie kiedy trzeba spłacać w dobie 
kryzysu, majątek zaciągniętych długów spłacić nie może i z tego powodu rentow-
ność drenów zawiodła.
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Rozdział IV

Wytwórczość rolnicza

1. Uprawa roli

W uprawie roli najpospoliciej używany jest pług, który wraz z broną jako 
główne narzędzie rolnicze służą do wyrobienia roli w drobnych gospodarstwach. 
Drobni rolnicy przygotowują rolę pod zasiew często bez większego zrozumienia, 
nie zastanawiając się jaką by należało zastosować metodę, która by pozwoliła na 
odpowiednie wyrobienie gleby. Przygotowują rolę zawsze w ten sam sposób, jak 
to czynili ich ojcowie, dochodząc jakby do pewnego zautomatyzowania swoich 
czynności i stosują najczęściej te same metody do różnych gleb.

Znacznie lepiej przygotowanie roli przedstawia się w folwarkach, gdzie wi-
dzi się najnowsze narzędzia rolnicze, stosowanie podorywek głębokich orek na 
zimę zwłaszcza na glebach ciężkich, oraz stosują poplony, przedplony i śródplo-
ny, zasiewając odpowiednie rośliny jak łubin, wykę, peluszkę, seradelę, koniczy-
nę itp. Drobni rolnicy zaczynają się wzorować na prowadzonej gospodarce rolnej 
większych własności i coraz częściej widzi się, że i oni stosują podorywki ścier-
nisk i głębszą na zimę orkę, choć nierzadko po zebraniu zbóż nawozi obornikiem, 
przeorywuje do średniej głębokości, z wierzchu z lekka zabronuje i sieje oziminę, 
co przy częstym tego rodzaju przygotowaniu gleby zachwaszcza ją, a to pociąga 
za sobą zmniejszenie jej wydajności.

2. Nawozy

Najbardziej rozpowszechniane są nawozy naturalne czyli organiczne, jak 
obornik, rzadziej kompost w ścisłym tego słowa znaczeniu oraz nawozy zielone. 
W drobnych gospodarstwach obornik zazwyczaj przechowują pod inwentarzem 
i w miarę nagromadzania się układają go w miejscu do tego przeznaczonym (bez 
urządzonych racjonalnie gnojowni). Większa własność wszelkie odchody zwie-
rzęce nagromadza w gnojowniach, od niedawna racjonalnie prowadzonych. Na-
wozy zielone łubinu, seradeli i mieszanek z roślin motylkowych są stosowane 
w większych gospodarstwach zwłaszcza, oraz rzadziej nawozy sztuczne (mine-
ralne) w minimalnych dawkach, z których najczęściej używane są nawozy fos-
forowo-potasowe, natomiast azotowe w dobie obecnego kryzysu zostały wyparte 
przez nawozy zielone. Wapna, jako nawozu nie stosują względnie tylko w wyjąt-
kowych wypadkach.
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3. Siew

Ostatnimi czasy dążność rolników do stosowania rzadkich siewów jest uzna-
wana i tutaj. Smielsze próby pod tym względem są przeprowadzane w folwar-
kach i nie rzadko dają dobre rezultaty. Siew odbywa się ręcznie tzw. siew rzutowy 
stosowany przez włościan tylko oraz maszynowo w majątkach (rzędowy, kupko-
wy).

4. Wydajność gleby

Gleby gminy poryckiej aczkolwiek są dobre tak pod względem strukturalnym, 
jak i pod względem zawartości składników pokarmowych, jednak w skutek ni-
skiej kultury rolnej wydajność ich jest stosunkowo niewielka. Płodozmian jest 
niewystarczający – w zbyt bowiem ciasnych ramach są zmieniane płody rolne, 
a nierzadko wskutek małej ilości gruntu rolnego zmuszeni są powtarzać te same 
plony, jak np. żyto lub ziemniaki, które dla biednej ludności są podstawą ich we-
getacji. Po wojnie były czynione próby stosowania nawozów sztucznych, któ-
re zdobywały sobie powoli uznanie wśród miejscowych drobnych rolników, jed-
nak z nastaniem kryzysu rolnik o nawozach sztucznych przestał nawet marzyć, 
bo przy dzisiejszej nierentownej gospodarce rolnej, przy stosunkowo dużej cenie 
nawozów sztucznych, a niskiej natomiast cenie płodów rolnych, stosowanie ich 
byłoby dla rolnika samobójstwem. Obfitszy nieco plon, jaki otrzymuje większa 
własność należy przypisać przede wszystkim lepszej uprawie roli, do czego przy-
czyniają się ulepszone narzędzia rolnicze, przy tym wielkie obszary gleby pozwa-
lają na dowolną zmianę płodów rolnych, jak również stosowanie nawozów zielo-
nych. Ze względu na jakość gleby w porównaniu do innych województw Polski, 
wydajność z jednego hektara powinna być tu większa – na obniżenie jednak plo-
nów wpływa tu też klimat bardziej kontynentalny.

Przeciętny zbiór z 1 ha ważniejszych ziemiopłodów z roku 1935:

przenica w gospodarstwach powyżej 50 ha 17 q poniżej 50 ha 14 q
pszenica jara „ „ „ 18 q „ „ 15 q
żyto „ „ „ 19 q „ „ 16 q
jęczmień „ „ „ 16 q „ „ 16 q
owies „ „ „ 17 q „ „ 15 q
gryka „ „ „ 10 q „ „ 10 
groch „ „ „ 14 q „ „ 14 q
ziemniaki „ „ „ 130 q „ „ 120 q
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5. Maszyny i narzędzia rolnicze

Pod koniec drugiej połowy XIX w. zaczęto wprowadzać maszyny i narzędzia 
rolnicze przede wszystkim większa własność, później dopiero i to powoli zaczęli 
u siebie wprowadzać chłopi, na szerszą skalę w początkach XX w. Po roku 1918 
jeszcze u drobnych rolników spotykane były pługi drewniane z lemieszem tylko 
żelaznym.

Pług. Obecnie pług całożelazny znajduje się u każdego rolnika, jako jeden ze 
sprzętów najniezbędniejszych do uprawy roli. Powszechnie używane są pługi jed-
noskibowe bezkoleśne (nie posiadające przodków), do których w razie potrzeby 
(gleby zwięzłe, poprzerastane korzonkami), ściśle mówiąc do grządzieli przymo-
cowują krój nożowy, inaczej trzusłem zwany (tu zaś zwyczajnie nazywają no-
żem). Większe gospodarstwa używają pługów dwuskibowych oraz rzadziej wie-
loskibowych poruszanych przy pomocy ciągówek (traktorów). Przed kilku laty 
w majątku Poryck z podziwem przyglądano się pracy silnikom parowym dwuma-
szynowym, które za pomocą lin przeciągały po polu ramowe pługi wieloskibo-
we, odwalające olbrzymie skiby. Orka szła szybko, ale rezultaty były bardzo złe, 
gdyż za głęboka orka wydostała na wierzch część podglebia (martwicy) i przez 
kilka lat nie mogli doprowadzić gleby do stanu pierwotnego. Próba ta nie odpo-
wiadała wymaganiom i raz na zawsze została zaniechaną. Pługi używane są o od-
kładnicach czysto cylindrycznych marki DMN Sacka, o odkładnicach kultural-
nych marki NNC Ventzkiego (w majątkach zwłaszcza) oraz rzadziej Sępy firmy 
Cegielskiego.

Pogłębiacze używają tylko przy pługach dwuskibowych w gospodarstwach 
folwarcznych oraz nielicznie w gospodarstwach pełnorolnych formy radełkowa-
tej lub klinowatej pogłębiacze hochenheimskiego.

Kultywatory. Radła inaczej spulchniaczami lub kultywatorami zwane lub jak 
tutaj niesłusznie wszystkie spulchniacze nazywają gruberami (grubery mają sta-
łe redlice) – po wojnie zaczęły one sobie zdobywać uznanie wśród miejscowych 
rolników zwłaszcza na glebach zadarnionych (długoletni ugor) poczęto używać 
grubery, najbardziej tu rozpowszechnione, które ułatwiły rolnikom pracę przy za-
puszczonych po wojnie glebach. Oprócz majątków obecnie większość zamożniej-
szych gospodarzy posiada takie lub inne radła ze znanych fabryk krajowych (Ko-
walski, Ventzki, Cegielski).

Brony. Najpospolitsze są brony o ramach drewnianych z żelaznymi zębami 
używane w drobnych gospodarstwach; rzadziej w nich spotykamy brony całożela-
zne. Gospodarstwa folwarczne obecnie używają tylko brony żelazne, diagonalne 
lub zygzagowate, także w kształcie litery „S” lub trapezów, jak również talerzo-
we oraz ostatnio w majątkach wchodzą w użycie brony łąkowe. Bron sprężyno-
wych nie spotykałem.
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Włóki. (włóczydła) są używane bardzo rzadko i tylko w majątkach. Nie są one 
należycie oceniane mimo że przed zasiewem traw na nowo zakładanych łąkach 
i sztucznych pastwiskach, przez kilkakrotne używanie włóki dla wyrównania po-
wierzchni ziemi dają pożądane rezultaty do uzyskania dobrego porostu traw.

Walce. U włościan spotykane są walce pojedyncze drewniane (dębowe), które 
są obciążane dla większego ugniecenia. W majątkach walce drewniane zostały za-
stąpione przez walce żelazne lub betonowo-żelazne trzyczęściowe gładkie, wałki 
pierścieniowe, kolczaste Cambridg’a oraz ugniatacze Campbella.

Młocarnie, które najsamprzód wprowadzone zostały w majątkach, powoli za-
częły się też przedostawać i do rolnika o mniejszym warsztacie rolnym. Wpraw-
dzie młocarnie u włościan są małe i nie pracują przy pomocy pary lecz są to mło-
carnie konne (kieratowe) oraz rzadziej posiadające motorki spalinowe. Przyznać 
należy, że większe gospodarstwa włościańskie widząc, jak ulepszone maszyny 
rolnicze ułatwiają rolnikom pracę, obserwując zastosowanie ich w folwarkach sta-
rają się w miarę możności i u siebie je wprowadzić w mniejszych lub większych 
rozmiarach. Młocarnie są przeważnie sztyftowe z lat dawnych, nowsze natomiast 
są cepówki szerokomłotne.

Inne. Żęcie zbóż odbywa się najpowszechniej kosą z grabkami i sierpem. Żni-
wiarki powszechnie używane są w większych warsztatach rolnych powyżej 50 
ha i od niedawna majątki wprowadziły żniwiarkowiązałki. Duże warsztaty rolne 
poza omówionymi maszynami i narzędziami rolniczymi posiadają jeszcze: siew-
niki powszechnie używane fabryki Uńja i Cegielskiego. Do czyszczenia zboża 
używają wialni i młynków, które spotykamy u zamożniejszych gospodarzy, prócz 
tego w majątkach Poryck i Radowicze znajdujemy tryjery jednobębnowe. Tryje-
rów dwubębnowych frezowanych brak. Scierniska zagrabiają dużymi grabiarkami 
konnymi. Maszyny rolnicze mniej lub więcej ulepszone spotykamy w większych 
warsztatach rolnych te same które się spotyka w majątkach innych województw 
Polski. Wśród włościan z innych ulepszonych narzędzi rolniczych z rzadka spo-
tykamy siewniki, wialnie, młynki oraz sieczkarnie kieratowe lub ręczne, które są 
powszechnie używane. Ze zwykłych narzędzi niezbędnych w każdym gospodar-
stwie spotykamy łopaty zwane tu szpadlami lub rydlami, widły dwu, trój i cztero-
zębowe, grabie ręczne, motyki o kształtach trójkątnych, trapezowatych, prostokąt-
nych, sercowatych, dłutowatych itp. oraz dwu i trójzębate (wyrabiane najczęściej 
przez miejscowych kowali) i inne tym podobne zwyczajne narzędzia rolnicze.

6. Uprawa ważniejszych roślin

Pszenica. Uprawa pszenicy w gminie poryckiej jest rozpowszechniona tak 
w gospodarstwach średniej wielkości jak też i w większych. W latach pomyślnej 
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koniunktury (przed kryzysem) w gospodarstwach włościańskich uprawiano psze-
nicę mniej niż obecnie.

Ostatnio uprawa jej wzrosła i przeciętnie wynosi około 22% ogólnej powierzch-
ni pod uprawami. W roku 1929 (wcześniejszych danych brak) pod pszenicą było 
15% gruntów uprawnych czyli w ostatnich latach powierzchnia zasiewów pszeni-
cy wzrosła przeciętnie o 5%. Głównie sieją pszenicę ozimą, jarą natomiast w mi-
nimalnych ilościach, (ca 270 ha) – pookopowych lub też na oborniku. Oprócz 
miejscowych odmian pszenicy ozimej, spotykamy z grupy pszenic nagich, psze-
nicę pospolitą tak zwaną Ostkę Miczyńskiego Złotkę oraz pszenicę gółki (bez ost-
ne) luźnokłose: Wysokolitewkę i z niej otrzymaną Udyczankę. Przed szkodnikami 
stosują głównie środki zapobiegawcze, bejcując nasiona pszenicy najpowszech-
niej siarczanem miedzi (siny kamień). Wysiewają około 150 kg na 1 ha.

Żyto. Spośród zbóż żyto jest najbardziej rozpowszechnione w drobnych go-
spodarstwach. Zajmuje ono około 17% gruntów ornych gminy; z czego ponad 1% 
przypada na gospodarstwa większe (powyżej 50 ha) i niecałe 16% na gospodar-
stwa poniżej 50 ha.

Z odmian znane są tu Petkuskie i Wierzbiańskie. Zyta wysiewają około 120–
–140 kg na hektar – po ziemniakach, życie, motylkowych i innych dodając glebie 
obornika lub też w małych dawkach nawozów potasowych i fosforowych, jak to 
czynią w folwarkach na gruntach bardziej wyjałowionych. Zyta jarego tu nie za-
siewają, względnie tylko w wyjątkowych wypadkach.

Jęczmień. W ostatnich latach uprawa jęczmienia w gminie Poryck zajmuje 
około 10% gruntów ornych, w porównaniu do lat poprzednich (1929/35) zmalała 
nieco na korzyść pszenicy. Gospodarstwa folwarczne stosują rzadszy siew rzędo-
wy (około 100 do 120 kg na 1 ha). Włościanie zaś przy siewie rzutowym, wysie-
wają na 1 ha 120–150 kg. Jęczmień sieją przeważnie po okopowych (po burakach 
cukrowych w majątkach) i po motylkowych. Uprawiane są tu odmiany blado żół-
te czterorzędowe i dwurzędowe. Jęczmień sieją tylko jary, natomiast bardzo rzad-
ko i w minimalnych ilościach ozimy. Z odmian ceniony jest Hanna (browarniany) 
oraz jęczmień Sobieszyński.

Owies. Owies sieją, jako główny plon i w mieszankach. Ogólny obsiew owsa 
na terenie gminy wynosi około 9%, a więc bez mała tyle ile jęczmienia. W ostat-
nich latach powierzchnia zasiewów owsa nieco zmalała. Na jeden hektar wysie-
wają około 100–130 kg. Z odmian spotykany tu jest owies Sobieszyński.

Strączkowe. Do tej grupy zaliczamy rośliny należące do rodziny motylkowych 
czyli motylkowców (papilionaceae), które uprawiają tu na ziarno, na pożywienie 
ludzi lub zwierząt względnie celem uzyskania nasienia. Uprawiane są one także 
na paszę zieloną lub zbiór na siano, ponadto używane są jako nawozy zielone.

Tutaj należą: groch, bób, bobik, wyka, fasola, łubin oraz inne rośliny, jak so-
czewica, soja itp., które nie są w gminie poryckiej uprawiane. Na rośliny strączko-
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we przypada około 8% powierzchni ziemi ornej. Rośliny te są głównie uprawia-
ne w większych własnościach. W porównaniu do lat przedkryzysowych uprawa 
strączkowych ostatnio znacznie wzrosła. Pod roślinami strączkowymi znajduje 
się obecnie dwa razy większa powierzchnia niż w roku 1929.

Pastewne. Z roślin pastewnych uprawiają głównie koniczynę czerwoną i koni-
czynę białą, rzadziej lucernę i seradelę, należących do rodziny motylkowych, naj-
częściej wsiewanych w zboże. Innych pastewnych roślin tu nie spotykamy. Rośli-
ny pastewne zajmują około 6 % ogólnej powierzchni ziemi uprawnej.

Rośliny przemysłowe. Spotykane tu rośliny przemysłowe należą do grupy ro-
ślin oleistych i włóknistych. Oleiste mamy: rzepak, rzepik, lnianka, gorczyca bia-
ła, mak i słonecznik oraz z włóknistych: len i konopie. Poza wyżej wymienionymi 
roślinami przemysłowymi uprawiane są jeszcze chmiel oraz wierzba (łoza, wikli-
na koszykarska). Producentów chmielu jest 28 z tego 25 uprawia na 18 ha i trzech 
producentów na 11,5 ha przypada na majątki. Łozę koszykarską na kilku hekta-
rach uprawia majątek Poryck. Pozostałe rośliny przemysłowe uprawiają głów-
nie włościanie na olej i z włóknistych na własne wyroby tkackie. Rzepak i rzepik 
uprawiają przeważnie gospodarstwa folwarczne. Ogółem pod roślinami przemy-
słowymi znajduje się około 4% gruntów uprawnych.

Okopowe. Najbardziej rozpowszechnione z okopowych są ziemniaki, które 
zajmują około 1800 ha. Inne, jak buraki cukrowe i pastewne uprawiają gospodar-
stwa folwarczne oraz sporadycznie w gospodarstwach włościańskich. Poza tymi 
roślinami rzadziej uprawiane są: brukiew, rzepa i marchew pastewna. Pod okopo-
wymi jest około 14% zasiewów w ogóle.

7. Ogólna charakterystyka roślin uprawnych

Na podstawie przeglądanych przeze mnie zestawień „użytkowania ziemi” 
z lat 1930/33, przeprowadzonych przez urząd gminy wynikałoby, że 5 do 8% po-
wierzchni ziemi ornej rok rocznie ugoruje. Czynnej zatem ziemi, a więc takiej, 
która każdorocznie wydaje plony rolnicze na terenie gminy Poryck mamy oko-
ło 94 % gruntów ornych. W produkcji płodów rolnych pierwsze miejsce zajmuje 
pszenica, drugie z kolei żyto i trzecie miejsce zajmują ziemniaki. W porównaniu 
z czasami przedwojennymi, uprawa pszenicy w gospodarstwach włościańskich 
znacznie wzrosła. Przy uprawie poszczególnych roślin rolniczych często się wi-
dzi u drobnych rolników, że kierują się oni szkodliwym dla siebie wyrachowa-
niem. Zwłaszcza w przeznaczonych do sadzenia ziemniakach (bulwach) daje się 
to zaznaczyć, gdyż wybierają z nich najdrobniejsze, lub też większe nieumiejęt-
nie przekrajewują z nich najdrobniejsze, lub też większe nieumiejętnie przekraje-
wują (wzdłuż, a nie odkrajewują części posiadających skupienie oczek), byleby 
jak najmniej zużyć.
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8. Ogólny pogląd na chów zwierząt

Konie. Spis zwierząt z roku 1932 wykazał, że na terenie gminy Poryck było 
4871 koni, w tym źrebiąt do jednego roku 249 sztuk czyli 5,2% ogólnej liczby koni, 
młodzieży, w drugim i trzecim roku życia 613 (12,5%), w czwartym roku życia 
311 (6,4%) oraz czteroletnich i starszych 3698 (75,9%). W roku 1929 ogółem było 
4895 koni, w roku zaś 1934 liczba koni wynosiła 4477 sztuk. Jak z tego widzi-
my liczba koni maleje (zwłaszcza w latach 1932/34) liczba ta raptownie zmalała 
o 7%), co należy przypisać znacznemu potanieniu koni, a stąd nieopłacalności ho-
dowania przy obecnym kryzysie i kosztownym utrzymaniu konia, zwłaszcza przy 
tak znacznym rozdrobnieniu gospodarstw rolnych w gminie poryckiej. Ostatnio 
w gminie Poryck na 100 ha ogólnej powierzchni ziemi wziętej pod uprawę przy-
pada 20 koni. W gospodarstwach powyżej 50 ha na 100 ha gruntów uprawianych 
mamy 11 koni, w gospodarstwach zaś poniżej 50 ha na 100 ha przypada 22, czyli 
na 100 ha ziemi uprawnej przypadającej gospodarstwom mniejszym do 50 ha jest 
11 koni więcej niż na taki sam obszar w gospodarstwach powyżej 50 ha. Na pod-
stawie tych różnic widzimy, że gospodarstwa włościańskie stanowczo za dużo po-
siadają koni, których liczbę znacznie można zmniejszyć, a zastąpić je krowami, 
jako inwentarzem roboczym, których utrzymanie jest tańsze, przy tym korzyści 
są znacznie większe, mając zwiększoną przez to ilość obornika i mleko. Majątek 
Poryck posiada wysokiej klasy stadninę około 100 sztuk, pełna i pół krew angiel-
ska, której okazy wysyłane na P.W.K. w Poznaniu otrzymały pierwszą nagrodę. 
Na mniejszą skalę prowadzą hodowlę koni majątki Radowicze i Drewinie. Wło-
ściańskie konie są małe, krótkie i lekkie, które w czasie wojny i po wojnie zosta-
ły podrasowane.

Bydło. Dawniej hodowane były w majątkach Porycku i Radowiczach krowy 
rasy holenderskiej i Szwyce, obecnie zaś wprowadzane jest bydło czerwone pol-
skie, których hodowla (na podstawie ustaw i rozporządzeń) popierana jest przez 
Wydział Powiatowy i Towarzystwa Rolnicze. Przeciętna mleczność krów w go-
spodarstwach folwarcznych wynosi około 2400–2700 litrów, w gospodarstwach 
włościańskich zaś około 1200–1500 litrów. W roku 1932 wykazano, że bydła 
było 5774 sztuki, w tym jałowizny 16%, trzyletnich i starszych buhai 32, wołów 
110. W ogólnym zestawieniu zwierząt domowych z roku 1934 przeprowadzonym 
przez urząd gminy, podana ilość krów w gospodarstwach wynosi 5162, w tym po-
nad 50 ha – 190 sztuk, do 50 ha – 4972. Z tego na 100 ha gruntów użytkowych 
przypada:
w większych gospodarstwach  (ponad 50 ha)  6 sztuk
w mniejszych           „   (do 50 ha)  27 sztuk.

Na 100 ha ogólnej powierzchni użytkowej gminy przypada 24 sztuki bydła. 
W porównaniu do województw centralnych Polski bydła w gminie poryckiej jest 
znacznie mniej (około 10%).
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Trzoda chlewna. Biała, duża angielska rasa świń hodowana jest w majątkach, 
skąd powoli przedostaje się i do gospodarstw włościańskich. Wśród włościan 
głównie hodowane są miejscowe świnie o kierunku hodowlanym słoninowym. 
W odniesieniu do powierzchni ziemi użytkowej, większe warsztaty rolne posiada-
ją około 6% świń, mniejsze zaś około 26%. W porównaniu do pierwszych lat kry-
zysu i obecnie ilość świń nieco wzrosła, do czego w dużej mierze przyczynia się 
łatwość i taniość ich utrzymania oraz niewspółmierność cen wagi żywej (znacz-
nie taniej) i wyrobów masarskich. W roku 1934 w gospodarstwach o obszarze do 
50 ha trzody chlewnej było 4742, gospodarstwa zaś powyżej 50 ha hodowały 199 
sztuk. Hodowla świń w gminie poryckiej jest rozpowszechniona, gdyż tak w go-
spodarstwach rolnych, tak też i bezrolnych, bodaj dla własnego tylko użytku świ-
nie są hodowane.

Owce i kozy. Majątki ziemskie hodują około 500 sztuk owiec białych, cienko-
runych, o krótkiej wełnie z dużą domieszką rasy angielskiej. Krzyżują miejsco-
we świniarki z trykiem Oxford, a następnie Haempshire i otrzymują owce z dobrą 
jakością wełnę i znaczną wydajnością mięsa. W gospodarstwach włościańskich 
owce są rzadko spotykane; jest ich zaledwie 26 sztuk o wełnie białej i czarnej tak 
zwane świniarki. Kóz większa własność nie hoduje wcale, jedynie spotykane są 
w drobnych gospodarstwach i u Żydów w mieście Porycku, w sumie około 30 
sztuk (brązowe).

Inne. Z drobiu najbardziej rozpowszechnione są kury tak w większych, jak 
i w mniejszych gospodarstwach. Ostatnio w majątku Poryck hodowane są karma-
zyny, które powoli przedostają się i do włościan. Również tu i ówdzie spotykane 
są zielononóżki. Oprócz kur, w mniejszych ilościach spotykamy gęsi, kaczki oraz 
rzadziej indyki. Po wojnie zniszczone hodowle pszczół zaczęto znów zakładać 
i obecnie mamy 17 pasiek, w tym uli ramowych 214, pni 12. Największą hodow-
lę pszczół prowadzi majątek Poryck (około 60 uli).
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Rozdział V

Ludność i oświata

1. Ilość

Według spisu ludności z września 1921 r. gmina Poryck posiadała 17075 
mieszkańców, z grudnia zaś 1931 roku, liczba ta wzrosła do 18875.
Porównawczo zestawienie ludności według spisu:

Ogólna
ilość

 w tym na 100 mężcz.
przypada kobiet

Ogólna ilość
przeważających

kobietmężczyzn kobiet
z września
1921 roku 17075 8092 8977 110,94 885

z grudnia
1931 roku 18875 9082 9793 107,83 711

procentowy
przyrost ludności 10,54 12,23 9,09 – –

Z powyższego zestawienia widzimy, że w gminie poryckiej (jak i w całej Pol-
sce) mamy dość znaczny przyrost ludności, w tym liczba kobiet jest większa niż 
mężczyzn, co w dużym stopniu należy przypisać skutkom wojny – różnica ta jed-
nak maleje.

2. Gęstość zaludnienia

W odniesieniu do całego obszaru gminy poryckiej, przeciętna jej gęstość za-
ludnienia na 1 km² (jak wynika ze spisu 1931 r.) wynosi 71,75 mieszkańców (Pol-
ska 78). Największa natomiast gęstość zaludnienia przypada na grunta wsi Kłopo-
czyn 152,73 oraz wieś Radowicze 141,4.

3. Rozmieszczenie ludności

Ludność na terenie gminy Poryck nie jest rozmieszczona równomiernie, wy-
nika to z naturalnych warunków terenowych. Północna część gminy jest bardzo 
mało zalesiona, mniej posiada łąk, więcej zaś gruntów uprawnych, czyli warunki 
terenowe są bardziej sprzyjające ludności rolniczej, aniżeli w części południowej 
gminy i dlatego też część północna posiada większe zaludnienie.
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4. Zatrudnienie

Ludność miejscowa najwięcej zatrudniona jest w rolnictwie (około 85%), resz-
ta to są urzędnicy, handlarze, rzemieślnicy itp. Ogólnie na jedno gospodarstwo 
w gminie poryckiej przypada w granicach 5–6 osób; liczba ta jest większa od 
przeciętnej w całej Polsce (około 4,5). Większe warsztaty rolne są w rękach Po-
laków, mniejsze natomiast są przeważnie w posiadaniu chłopów ukraińskich oraz 
nielicznie osadników polskich, przybyłych tu dawniej lub też po wojnie światowej 
i osiadłych tu na gruntach uzyskanych z parcelacji. Ostatnimi czasy Żydzi zajmu-
jący się handlem zaczęli nabywać grunty orne.

5. Wyznania

Dane urzędu gminnego z dnia 16 sierpnia 1934 roku wykazują, że na terenie 
gminy Poryck różnorodność wyznań jest znaczna, a mianowicie:

1) rzymsko-katolickie 2709 – 14.35%
2) prawosławne 13421 – 71.10%
3) grecko-katolickie 368 – –
4) ewang. augsburskie 21 – –
5) mojżeszowe 1704 – 9.03%

Sekciarzy mamy 652, do których zaliczają się:
1) Ewang. chrześcijanie (Sztundyści, Babtyści) 609
2) Wyznawcy Kościoła Chrystusowego 20
3) Adwentyści 17
4) Pięćdziesiątnicy albo Zielonoświątkowcy 6

Liczba wyznawców wyżej wymienionych sekt jest zmienna. Wszystkie te 
sekty powstały po wojnie światowej, których wyznawcami są miejscowi chłopi 
ukraińscy, podatni na wszystkie nowostki po stracie cara, głowy kościoła prawo-
sławnego, z czego chętnie korzystali propagatorzy nowych zasad religijnych. Jak 
widzimy rozdrobnienie ludności według wyznań w gminie poryckiej jest znaczne; 
największą ilość reprezentuje wyznanie prawosławne 71,1% wszystkich wyznań 
na całym obszarze gminy Poryck. Drugie z kolei jest wyznanie rzymsko-katolic-
kie 14,35%. Ludność miejscowa na ogół jest wierząca i praktykująca, z nielicz-
nymi tylko wyjątkami, zwłaszcza nowoprzybyłych z innych dzielnic Polski, bądź 
to jako osadników, bądź też robotników rolnych, którzy mają swój odrębny świa-
topogląd i na swój sposób tłumaczą prawdy religijne, a więc różnią się od tubyl-
czych wyznawców zasad wiary. Ksiądz odgrywa dominującą rolę tak w życiu re-
ligijnym, jak też i społecznym.
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Ilość parafii różnych wyznań w gminie Poryck:
rzymsko-katolickich 1
greko-katolickich –
prawosławnych 8
ewang. chrześć. 1
żydowskich 1

Ilość świątyń i domów modlitwy:
rzymsko-katolickich 2
prawosławnych 12
żydowskich 5

6. Narodowość

Zestawienie ludności z roku 1934 wykazuje następujące narodowości w gminie 
poryckiej:

Polaków 2708 – 14.35%
Rusinów 13967 – 74.00%
Czechów 464 – 
Niemców 10 – 
Rosjan 27 – 
Żydów 1699 – 9.02%

Jak widzimy, narodowość rusińska (ukraińska) jest najliczniej reprezentowana 
74%, Polaków 14,35%, Żydów 9,02%. Małe odchylenia, jakie zachodzą między 
narodowością a wyznaniem według mnie są spowodowane nieuniknioną wadą 
techniczną całego aparatu dokonywującego spisu ludności, a nie istotą rzeczy na 
podstawie której moglibyśmy wyciągnąć pewne konkretne wnioski.

7. Rozwój szkolnictwa

Pierwsza szkoła powszechna utrzymywana przez rząd rosyjski powstała w la-
tach 1900–1905 (dokładniejszych danych brak). Znajdowała się ona z dala od 
miasteczka Porycka. Przed wojną na terenie gminy szkolnictwo stało bardzo ni-
sko. Mała liczba szkół nie mieściła w sobie dzieci w wieku szkolnym, bo zaled-
wie było 8 szkół cerkiewnych (przy cerkwiach, stąd ich nazwa) tzw. „Cerkownoje 
Prychodskoje Uczyliszcze”. Zaczątkiem szkolnictwa powszechnego w tych stro-
nach były właśnie te szkoły, znane od dawna; prowadzili je przeważnie „diacy” 
(organiści). Oprócz szkół cerkiewnych z funduszów Ministerstwa Oświaty po-
wstały jeszcze 3 szkoły: w Dereczynie, Kołonnie i Holenderni – ta ostatnia była 
na poziomie dzisiejszych szkół 6-cio oddziałowych. We wspomnianych szkołach 
cerkiewnych i ministerialnych językiem wykładowym był język rosyjski, w star-
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szych zaś oddziałach uczono też języka słowiańskiego. W czasie wojny światowej 
od roku 1916 gmina Poryck była pod okupacją Niemiec, później Austrii; w szko-
łach wówczas lekcje były prowadzone w języku polskim i dodatkowy był też ję-
zyk niemiecki. Nauczaniem w tym czasie zajmowali się podoficerowie armii au-
striackiej. Po odparciu inwazji bolszewickiej powstała czterooddziałowa szkoła 
w Porycku, po roku przeniesiona do osady Holendernia położonej w odległości 
1 km od Porycka. Obecnie stan szkolnictwa powszechnego przedstawia się bez 
porównania lepiej, niż za carskiej Rosji.

8. Szkolnictwo ogólne i zawodowe

Ilość szkół powszechnych

1 klasowe 2 klasowe 7 klasowe Razem polskich w tym
ukraińskich ruskich

16 2 1 19 4 9 6

Powyższe dane z roku 1934 wykazują nam, że na ogólną liczbę szkół 19 prze-
waża typ szkolnictwa utrakwistycznego tj. z nauczaniem języka polskiego i ukra-
ińskiego. W czterech szkołach jest wykładany tylko język polski, w sześciu zaś 
tylko język ruski (ukraiński).

Szkół zawodowych w gminie poryckiej nie ma. Przed kilku laty Macierz 
Szkolna zorganizowała dwuletnie kursy rzemieślnicze kowalsko-ślusarskie, które 
początkowo dobrze się zapowiadały, później jednak na skutek wynikłych sporów 
i tarć między miejscowym nauczycielstwem, a urzędem gminnym, z nieznanych 
mi bliżej przyczyn kursy zostały zlikwidowane. Zrozumienie dla szkolnictwa za-
wodowego ostatnimi czasy zwiększyło się; młodzież zamożniejszych rodziców, 
kończąca siedmiooddziałową szkołę wstępowała najczęściej do szkoły handlo-
wej, bądź też do seminarium nauczycielskiego w Sokalu, odległego o 18 km od 
Porycka. Do szkół rolniczych młodzież wstępuje bardzo rzadko, gdyż w pobliżu 
szkół rolniczych nie ma, zaś wzrost kosztów połączonych z wyjazdem do szkół 
dalej położonych utrudnia kształcenie się w tym kierunku.

9. Oświata pozaszkolna

Stan szkolnictwa w gminie poryckiej wcale nie przedstawia się dodatnio, je-
żeli weźmiemy pod uwagę ciasne budynki szkolne oraz brak szkół w miejsco-
wościach, w których powinny one istnieć, a co za sobą pociąga, że nie wszyst-
kie dzieci w wieku szkolnym mogą korzystać z powszechnego nauczania. W tym 
wypadku chcąc miejscowych obywateli podnieść na wyższy poziom kulturalny, 
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oświata pozaszkolna musi sobie zdobyć prawo obywatelstwa, do czego znów nie-
zbędnym jest zakładanie odpowiednich ośrodków (świetlic itp.) gdzie by się sku-
piało życie kulturalne. Trudności na tym polu są olbrzymie, bo jak mi jest wiado-
mym od kilku lat w Porycku Macierz Szkolna nosi się z zamiarem pobudowania 
Domu Ludowego i już na ten cel zebrano około 6000 zł. – gotówka jest, to znów 
nie ma placu na budowlę – i faktycznie nie wiadomo kiedy Dom Ludowy w Po-
rycku stanie. W latach 1925/26 były organizowane kursy dla dorosłych inaczej 
zwane kursami dla analfabetów, które swój cel osiągały i gdyby tylko kursy owe 
urządzane były stale, dzieci nie mogące uczęszczać do szkół z tych, czy innych 
przyczyn, w późniejszym bodaj wieku mogłyby zdobyć więcej w zakresie jedne-
go lub nawet dwu oddziałów szkoły powszechnej.

10. Analfabetyzm

Polityka rządu rosyjskiego szła po linii ciemnoty mas, – nie było powszechne-
go obowiązku posyłania dzieci do szkoły, a mało kulturalny chłop ukraiński nie 
odczuwał potrzeby znajomości czytania i pisania. Toteż w spadku po zaborcach 
otrzymaliśmy znaczną liczbę analfabetów. Po wojnie światowej liczba analfabe-
tów zmalała, gdyż część z nich wymarła, natomiast dzięki wprowadzonej ustawie 
o przymusowym nauczaniu dzieci w wieku szkolnym, większemu zrozumieniu 
starszego społeczeństwa oraz zwiększeniu liczby szkół, młodzież dzisiejsza ma 
łatwiejszy do nich dostęp niż dawniej.

11. Nauczycielstwo

Na ogólną liczbę dzieci 2431 uczęszczających do szkoły przypada 32 nauczy-
cieli etatowych i kontraktowych płatnych z kredytów na etaty i zastępstwa oraz 
21 nauczycieli płatnych wyłącznie z kredytów na godziny nadliczbowe, czyli ra-
zem w szkolnictwie powszechnym na terenie gminy zatrudnionych jest 53 osoby; 
z tego poważny odsetek stanowią kobiety. I tak na ogólną liczbę 32 stałych sił na-
uczycielskich przypada 19 kobiet, co stanowi blisko 60%.

Jeżeli teraz weźmiemy ilość dzieci przypadającą na jednego nauczyciela to za-
uważymy, że liczby te w poszczególnych szkołach na terenie gminy zamykają się 
w granicach od 29 do 67 dzieci, zaś przeciętna liczba dzieci na jednego nauczy-
ciela w gminie wynosi 46. Takich szkół, w których jest ponad 40 dzieci na jedne-
go nauczyciela znajdujemy na terenie gminy 71%.

Jeżeli do tego dodamy zły stan budynków szkolnych, ich ciasnotę, złe warun-
ki mieszkaniowe, w jakich często przebywa nauczyciel oraz weźmiemy pod uwa-
gę około 800 dzieci nie objętych powszechnym nauczaniem, co stanowi na ogólną 
liczbę dzieci w wieku szkolnym około 23% – wówczas dostatecznie możemy so-
bie odtworzyć stan szkolnictwa powszechnego na terenie omawianej gminy.



38 Część 1

Rozdział VI

Przemysł i handel

1. Uprzemysłowienie gminy.

O uprzemysłowieniu gminy poryckiej świadczą poniższe dane liczbowe mniej-
szych i większych obiektów przemysłowych:
 7 młynów wodnych
 3 młyny parowe
 4 wiatraki
 1 browar
 2 tartaki
 2 cegielnie
 2 smolarnie z terpentyniarnią.

W gminie poryckiej, jak widzimy najwięcej jest młynów, z których młyny pa-
rowe, w szczególności dwa duże: w Iwaniczach i Radowiczach przerabiają zboże 
na wywóz do pobliskich miast powiatowych oraz do Lwowa. Pozostałe zaś młyny 
zaspakajają potrzeby pobliskich mieszkańców. Również przemysł olejarski dość 
dobrze jest rozwinięty, jak wykazuje poniższa tabelka:

Olejarnie w kampanii roku 1931:

Ilość
Przerobiono

nasion
oleistych

Wyprodukowano

olei

Wyprodukowano

makuchów

Przeciętny stosunek %
produkcji o maksymalnej
zdolności przetwórczej

olejarni (zakładów)

8 1440 q 316 q 1008 q 33%

Z powyższego wynika, że wydajność nasion oleistych wypada w zaokrągleniu 
22%.

2. Ogólne wiadomości o handlu gminy poryckiej

Na terenie gminy Poryck mamy 182 przedsiębiorstwa handlowe, w tym dwa 
są drugiej kategorii, reszta przedsiębiorstw należy do niższych kategorii, z któ-
rych najwięcej jest kategorii IV (115), stanowiąc 63,2%. Drobny handel, głównie 
spożywczo kolonialny, bez większych sklepów obliczony jest na zaspokojenie po-
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trzeb miejscowej ludności. Towary najczęściej sprowadzane są z pobliskich miast 
powiatowych: Włodzimierza i Sokala, rzadziej natomiast z Warszawy i Lwowa, 
zaś tkaniny z Bielska, Żyrardowa i Łodzi. Towar z Włodzimierza (30 km) i Soka-
la (18 km) kupcy sprowadzają przeważnie sami, wynajmując furmanki (gdyż jak 
twierdzą furmanka taniej ich wynosi, niż przewóz pociągiem) lub też zamawiają 
listownie bezpośrednio z fabryk. Jarmarki odbywają się w Porycku każdego tygo-
dnia we wtorki.

3. Ośrodki handlowe gminy

Głównym ośrodkiem handlowym ze względu na jego położenie (w centrum 
gminy) oraz liczby mieszkańców (1369) jest Poryck, który do roku 1924 był 
miasteczkiem, obecnie zaś jest osadą w 95% zamieszkałą przez Żydów, których 
głównym zajęciem jest handel znajdujący się w ich rękach (cztery są tylko sklepy 
chrześcijańskie). Pomniejszymi ośrodkami są: wieś Iwanicze tuż przy stacji kole-
jowej z 14 sklepami kolonialno-spożywczymi, jednym składem aptecznym, jedną 
piwiarnią, jednym składem wódek i jednym sklepem z manufakturą oraz wieś Mi-
latyn położona nad dawną granicą byłego zaboru austriackiego z trzema sklepami 
kolonialno-spożywczymi i jedną karczmą.

Na całym obszarze gminy znajduje się 15 magazynów zbożowych w rękach 
Żydów, którzy zakupują zboża na sprzedaż, dostarczanych im głównie przez drob-
nych rolników.
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Rozdział VII

Organizacje

1. Gospodarcze.

Do dobrze prosperujących organizacji o charakterze gospodarczym należy za-
liczyć Bank Spółdzielczy przede wszystkim i Spółdzielnię Rejonową Gospodar-
czo Spożywczą, którą ze względu na cel i zadania nazwałbym organizacją gospo-
darczo-kulturalno-polityczną. O innych, jakie istnieją na terenie gminy Poryck, 
które przejawiają małą żywotność i o tych, które istniały podam poniżej w „ogól-
nych uwagach o organizacjach”.

Bank Spółdzielczy. Z inicjatywy miejscowego proboszcza, opiekuna społecz-
nego, księdza dziekana Staniszewskiego i miejscowych gospodarzy, z kapitału 
zakładowego 10000 zł. Otrzymanego z C.K.S.R. i udziałów założono dnia 1 VIII 
1926 r. kasę Stefczyka pod nazwą „Bank Spółdzielczy z odpowiedzialnością nie-
ograniczoną w Porycku”.

O potrzebie i pożytku banku świadczą cyfry z lat 1926/33 podane niżej. Waż-
niejsze wiadomości z lat ubiegłych Banku Spółdzielczego w Porycku podaje ta-
blica III.

Tablica III

Rok
Liczba
człon-
ków

Udziały
Fund.
własne

Wkłady Długi
Suma bi-
lansowa

Pożyczki
Koszty

prowadz.
zł

Fundusz na
budowę

własnego
domu

1926/27 280  520 1557  5435  10000  27499  21660 1046  187,63
1928 524 1414 4018  8464  37000 100707  71329 3031  2151,69
1929 659 2270 6251 12582  44500 135526  79693 5824  5003,98
1930 874 4057 9357 34870 107500 275168 166724 9149  9876,75
1931 905 4757 13379 24561  67500 242755 141349 10482 14003,02
1932 933 5151 17934 28968  52000 185310 145692 10659 16393,56
1933 1044 5213 19943 29810  56100 188583 159267  8647 17405,16

W przedstawionej tabeli widzimy, że udziały i fundusze własne stale i równo-
miernie wzrastają. Od roku 1930 aktywność Banku z powodu kryzysu maleje, na-
stępuje spadek wkładów, a co za sobą pociągnęło zmniejszenie sumy pożyczek. 
Pożyczki są udzielane tylko udziałowcom i nie więcej jak 300 zł. o oprocentowa-
niu 10%. W latach pomyślnej koniunktury Bank Spółdzielczy sprowadzał nawo-
zy sztuczne i blachę na pokrycie dachów – obecnie kryzys rolniczy (z braku na-
bywców) ruch ten zatamował.



41Monografia gminy Poryck

Przeglądając bilans zamknięcia z 31 grudnia 1933 roku wykazane w nim „po-
życzki wątpliwe” opiewały na sumę 125 zł, a więc znikomy procent.

Mimo kryzysu, dłużnicy jednak wywiązują się dobrze.
W poniższym wykazie największy procent stanowię rolnicy (91,7%), z tych 

zaś najwięcej jest rolników średnich gospodarstw rolnych od 5 do 20 ha (44,8%). 
Różnicę w ilości członków, jaką widzimy w wykazanych dwóch tabelach Ban-
ku Spółdzielczego, stanowiącą 96 członków pochodzi stąd, że w pierwszej tabeli 
przedstawiona jest liczba członków z udziałami, w drugiej zaś wszystkich człon-
ków zadeklarowanych z udziałami i bez udziałów.

Wykaz członków wg zawodów z roku 1933
Ilość %

 1. Rolnicy posiadający do 2 ha ziemi 97 9,3
 2. Rolnicy posiadający od 3 do 5 ha ziemi 384 36,7
 3. Rolnicy posiadający od 5 do 20 ha ziemi 468 44,8
 4. Rolnicy posiadający od 20 do 50 ha ziemi 8 0,8
 5. Rolnicy posiadający powyżej 50 ha ziemi 1 0,1
 6. Rzemieślnicy (właściciele warsztatów) 7 0,7
 7. Robotnicy rolni i przemysłowi oraz rzemieślnicy niesamodzielni 23 2,2
 8. Właściciele przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych 7 0,7
 9. Spółdzielnie i instytucje społeczne 1 0,1
10. Instruktorzy rolni i oświatowi 1, nauczyciele 8 9 0,9
11. Księża 6, organiści 5 11 1,0
12. Urzędnicy państwowi, samorządowi i prywatni oraz pracownicy biurowi 16 1,5
13. Wolne zawody (lekarze, adwokaci, inżynierowie, aptekarze) 4 0,4
14. Inni (wyżej nie podani) 8 0,8

Razem 1140 100

Spółdzielnia Rejonowa Gospodarczo Spożywcza. Pod naciskiem władz zosta-
ła założona „Spółdzielnia Rejonowa Gospodarczo-Spożywcza z odp. Udziałami 
w Porycku”, należąca (jak i reszta spółdzielni rejonowych na Wołyniu) do Związ-
ku Wołyńskiego Komunalnych i Spółdzielczych Organizacji Kredytowych i Go-
spodarczych w Łucku.

Związek ten utworzono w końcu 1932 roku, który ma za zadanie zakładać 
spółdzielnie tego właśnie typu. Kiedy zbierałem dane o nowo założonej Spół-
dzielni nieoficjalnie powiedziano mi, że głównym celem Spółdzielni jest „zatarcie 
różnic narodowościowych, jakie tu panują”. Dnia 1 maja 1934 roku został wybra-
ny Zarząd Spółdzielni, w skład którego weszli Polacy (inteligencja miejscowa).

Przy udziale przedstawicieli władz wojewódzkich i powiatowych dnia 14 VII 
1934 roku odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego sklepu ośrodkowego w Po-
rycku. W dniu otwarcia sklepu ilość członków Spółdzielni wynosiła 205 osób, ka-
pitału zaś udziałowego w dniu tym było 942 zł. plus 2000 zł. pożyczki krótkoter-
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minowej z K.K.O. we Włodzimierzu. Każdy członek Spółdzielni ma prawo mieć 
nie więcej jak 10 udziałów. Udział stanowi 25 zł. i może być wpłacany ratami po 
1 zł. miesięcznie. Członkiem może zostać każdy mieszkaniec danego rejonu (pro-
mień ośrodka w Porycku wynosi 15 km.) nie należący do żadnej innej Spółdziel-
ni Spożywczej na danym terenie i nie prowadzący takich samych przedsiębiorstw 
jak Spółdzielnia oraz osoba prawna. Według statutu celem Spółdzielni jest: I. Na-
bywanie hurtem dla członków i sprzedawanie im detalicznie potrzebnych im to-
warów. II. Zbywanie hurtem produktów rolnych i wyrobów domowych swoich 
członków. III. Podnoszenie poziomu świadomości obywatelskiej i kultury swych 
członków. Do „podnoszenia kultury” twórcy statutu rozumieją zakładanie biblio-
tek, czytelni, organizowanie pogadanek, kursów, odczytów, przedstawień amator-
skich, zabaw publicznych itp. Bliżej nie mogę wykazać działalności Spółdzielni, 
bo kiedy zbierałem o niej dane była ona wówczas noworodkiem.

2. Społeczne

Do organizacji społecznych istniejących na terenie gminy poryckiej zaliczam 
Straże Ogniowe, Koła L.O.P.P. i L.M.K. oraz Towarzystwo Popierania Szkół Lu-
dowych. Ściśle mówiąc, to właściwie wszystkie organizacje są społeczne, tylko 
mogą mieć taki czy inny cel i mogą gromadzić w sobie wszystkich obywateli bez 
wyjątku, lub też mogą być wprowadzone pewne ograniczenia. Podział jaki zasto-
sowałem w rozdziale „Organizacje” jest podziałem sztucznym, zrobiłem to jed-
nak celowo dla lepszej przejrzystości. Ochotniczych Straży Ogniowych na tere-
nie gminy jest trzy: w Porycku (1926 rok), Iwaniczach (1927 rok) i Dolince (1924 
rok). Najlepiej zorganizowaną jest Straż Ogniowa w Porycku, licząca około 40 
członków; posiada dość dobry sprzęt, urządzają częste ćwiczenia, biorą udział 
w zawodach strażackich powiatowych i wojewódzkich, zwartym oddziałem wy-
stępują na wszelkich uroczystościach narodowych urządzanych w Porycku. Koła 
L.O.P.P. i L.M.K. w pracy swej ograniczają się do przyjmowania nowych człon-
ków, zbierania składek oraz urządzania zbiórek i imprez dochodowych w dniach 
z góry przewidzianych na przeprowadzenie których otrzymują szczegółowe in-
strukcje. Od czasu do czasu przyjeżdża instruktor L.O.P.P., który miewa odczy-
ty, z miejscową młodzieżą urządza ćwiczenia obrony przeciw-gazowej i w tym 
wszystkim ułatwiają mu zarządy poszczególnych Kół.

Towarzystwo Popierania Szkół Ludowych istnieje od niedawna, również pra-
ca ich polega na zaciąganiu nowych członków, ściąganiu składek i organizowaniu 
dochodowych imprez. Członkowie Towarzystwa rekrutują się z miejscowej inte-
ligencji, której liczba nie przekroczy 70 osób.



43Monografia gminy Poryck

3. Oświatowe

Macierz Szkolna należy do najstarszych organizacji spośród wszystkich istnie-
jących na obszarze administracyjnym gminy Poryck. Powstała w pierwszych la-
tach naszej niepodległości. Posiada bibliotekę składającą się z 1000 tomów, apa-
rat kinowy (wyświetlane są obrazy z odpowiednimi odczytami), własną orkiestrą 
złożoną z 5-ciu ludzi i zespół amatorski teatralny. Zarząd Macierzy w latach 1926/
33 organizował kursy dla analfabetów, prowadził dłuższy czas warsztaty stolarsko 
kołodziejskie i kowalsko-ślusarskie, obecnie działalność Macierzy polega głów-
nie na organizowaniu „zbiórki” urządzaniu zabaw itp. w dniu 3 maja. Członka-
mi Macierzy przeważnie są Polacy (z przewagą inteligencji) oraz nielicznie Zydzi 
i Ukraińcy, zapisani głównie do biblioteki Macierzy Szkolnej, płacąc 50 gr. mie-
sięcznie i wpisowe 1 zł. Mniej czynną jest Sekcja Rolnicza przy Zarządzie Gmin-
nym, która ma za zadanie oświecać rolników, poprzez pogadanki rolnicze, odczy-
ty itp. oraz Koło Gospodyń Wiejskich wykazujące nie małą żywotność.

4. Polityczne

Za wyjątkiem gminnego komitetu B.B.W.R., liczącego około 50 członków, 
w skład którego wchodzą wszyscy urzędnicy państwowi i samorządowi, więk-
szość inteligencji wolnej oraz kilku rzemieślników – jawnie istniejących organi-
zacji politycznych na terenie gminy Poryck nie ma. Aresztowania komunistów 
wśród miejscowej ludności jakie od czasu do czasu się powtarzają świadczą o ist-
niejących organizacjach komunistycznych, do których należą przeważnie chłopi 
ukraińscy, mniej Żydzi i nielicznie Polacy drobnych gospodarstw rolnych. Miej-
scowi Polacy twierdzą (inteligencja zwłaszcza), że prawnie istniejące ukraińskie 
gospodarczo-kulturalne (kooperatywy) są to właściwie komórki polityczne, gdzie 
podczas zebrań poświęcają nie mało czasu polityce wrogiej państwowości pol-
skiej.

5. Organizacje młodzieży

Nieliczna reprezentacja młodzieży z całego obszaru gminy, jaka bierze czynny 
udział w organizacjach nie przekracza 150 osób. Ta mała stosunkowo liczba mło-
dzieży jest zrzeszona w następujących organizacjach: Stowarzyszenie Młodzieży 
Polskiej męskie i żeńskie w Porycku, dwa oddziały ćwiczące Związku Strzelec-
kiego w Porycku i Iwaniczach, Oddział Harcerski w Porycku (przeważnie należą 
chłopcy do lat 14), Koło Młodzieży Wiejskiej w Zawidowie oraz Koło Samaryta-
nek w Porycku.

Do najstarszych z nich należy S.M.P. i Związek Strzelecki założony w roku 
1928, Oddział Harcerski i Koło Młodzieży Wiejskiej powstały później. Najmłod-
szą organizacją jest Koło Samarytanek powstałe w 1934 roku. O charakterze woj-
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skowym znajduje się jeszcze jedna organizacja, która nosi nazwę „Krakusów”. 
Oddziałem tym w sile jednego plutonu urządzane są ćwiczenia, najczęściej w szy-
ku konnym pod fachowym kierownictwem właściciela dóbr Radowicze. Jest jesz-
cze w Porycku organizacja skautów żydowskich, członkowie jej chodzą w bru-
natnych koszulach, nie dużo ich jest, jednak w czasie ćwiczeń i przemarszów gru-
powych krzyku i hałasu jest bardzo wiele.

6. Zawodowe

Cztery organizacje zawodowe, jakie istnieją w gminie poryckiej noszą na-
zwy: Oddział Związku Zjednoczonych Rzemieślników Chrześcijańskich, Oddział 
Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego, Koło Związku 
Nauczycieli Szkół Powszechnych pod nazwą „Ognisko” i Koło Stowarzyszenia 
Chrześcijańsko Narodowego Nauczycieli Szkół Powszechnych. Najstarszą or-
ganizacją jest: Oddział Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Teryto-
rialnego, do którego należą pracownicy umysłowi urzędu gminnego. Młodszym 
nieco jest koło Stowarzyszenia Chrześcijańsko Narodowego Nauczycieli Szkół 
Powszechnych, założone przez miejscowego proboszcza wykładającego religię 
w 7-mio klasowej szkole w Porycku.

Z objęciem natomiast kierownictwa szkoły przez obecnego kierownika, zało-
żone zostało koło Związku N.S.P. i od tego czasu w nauczycielstwie gminy po-
ryckiej toczyły się stałe walki między grupą księdza, a grupą kierownika. Ostatnio 
stosunki się poprawiły. Do najmłodszej organizacji zawodowej należy powsta-
ły przed paru laty Oddział Związku Zjednoczonych Rzemieślników Chrześcijań-
skich dobrze się rozwijający. Ostatnio z ofiar i składek ufundowali sobie bogato 
haftowany sztandar, utrzymują ścisły kontakt ze Związkiem Zjednoczonych Rze-
mieślników w Łucku, odbywają zebrania, na których przeprowadzane są fachowe 
pogadanki, poruszane są różne sprawy dotyczące ich zawodów itp.

7. Ogólne uwagi o organizacjach

Do jawnie istniejących organizacji należy zaliczyć jeszcze 7 sklepów spółdziel-
czych tzw. kooperatyw, prowadzonych przez Ukraińców po większych wioskach 
gminy poryckiej: Zawidów, Rykowicze, Przesławicze, Radowicze, Zaszkiewicze, 
Stare i Topieliszcze. Kooperatywy owe utrzymują kontakt z hurtownią ukraińską 
„Centro Sojuz” we Lwowie, skąd sprowadzają towary i jednocześnie „nienawiść 
do wszystkiego co polskie” w formie pism, gazet, broszur itp., o treści politycznej 
wrogiej państwowości polskiej.

Czynniki miarodajne chcąc temu przeszkodzić zaczęły zakładać Spółdzielnie 
Rejonowe na Wołyniu (jaką też mamy w Porycku), które jak o tym już wspomina-
łem mają zatrzeć różnice narodowościowe, jak również odciągnąć Ukraińców od 
wpływów Lwowa, w Porycku zaś również od wpływów pobliskiego Sokala. Dla-
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tego też Spółdzielnia Rejonowa w Porycku nie powinna u siebie posiadać reklam 
ani też towarów „Centro Sojuzu” ze Lwowa – tak jednak nie jest.

Zarząd Spółdzielni Rejonowej, (złożony z Polaków) zatrudnił w sklepie dwóch 
Ukraińców, którzy jakoby mają zwabiać swoich do kupowania towarów ze sklepu 
Spółdzielni, a zarazem ma to być dowodem współpracy Polaków z Ukraińcami. 
Osiągnięcie celu, jak sobie władze wytknęły, a mianowicie, współpraca z Ukra-
ińcami i zatarcie różnic narodowościowych w realizowaniu nie jest tak łatwy, jak 
w teorii to sobie wyobrażano. Wśród 25 organizacji, które pokrótce omawiałem, 
plus 7 kooperatyw, czyli w sumie 32 organizacje, w tym 20 różnych jakie istnie-
ją na obszarze gminy Poryck, liczącym 263,08 km², o ludności niecałe 19000; ta 
różnorodność stanowczo jest za wielka.

Pożądane są Ochotnicze Straże Ogniowe nawet w każdej wiosce, organiza-
cje oświatowo-rolnicze również, ale nie pożądane jest, żeby ta sama młodzież na-
leżała do różnych organizacji, co ze względu na solidarność narodową, jaką od 
dzieciństwa rozwijać trzeba jest złe. Gdyby można było dojść do stworzenia tyl-
ko jednej organizacji, bez względu na to jak byśmy nazwali ją, która by kształciła 
młodzież wojskowo, wychowawczo i oświatowo, byłoby najbardziej pożądane.

Wśród wielkiej liczby organizacji, nie widzimy jednak żadnej Spółdzielczej 
Mleczarni, a przecież mogłaby dać niemało korzyści rolnikom. Wprawdzie w roku 
1931 powstały trzy mleczarnie, jednak niedługo były one czynne: w Iwaniczach 
czynna była przez 8 miesięcy, przerabiając dziennie około 120 litrów mleka, w Sa-
mowoli przetrwała przez cały rok z dzienną przeróbką około 200 litrów oraz w La-
chowie również czynna była przez cały rok, przerabiając 60 litrów dziennie. Nie 
znaczy to, żeby wyżej wymienione mleczarnie tylko podane ilości mleka przero-
bić mogły dziennie. Sprawność ich przerobu wynosiła około 100 litrów na godzi-
nę, jednak mleka im więcej nie dostarczano, w czym też dużą winę należy przypi-
sać organizatorom mleczarni, którzy za mało energii i pracy w to włożyli. Sądzę, 
że należałoby uruchomić choć jedną Mleczarnię Spółdzielczą w gminie poryckiej 
i która by stale powinna być czynna.

8. Polityka

Mówić o polityce w gminie poryckiej jest trudno, bo właściwie ludność na 
ogół jest politycznie obojętna.

Jednostki spośród Ukraińców są nacjonalistyczno-separatystyczne, których 
wpływ jednak na innych staje się coraz bardziej widoczny.

Dla orientacji podam ogół pism polskich i ukraińskich, jakie są tu czytywane, 
a mianowicie:

„Kurjer Warszawski” (5), „Gazeta Polska” (2), „Kurjer Poranny” (2), „Kur-
jer Polski” (1), „Dzień Dobry” (3), „Ilustrowany Kurjer Codzienny” (2), „Zielo-
ny Sztandar”, „Wyzwolenie”, „Gazeta Swiąteczna”, „Głos Gminy Wiejskiej” (1), 
„Samorząd” (1), „Pracownik Samorządowy” (1), „Dziennik Ustaw” (3), „Głos 
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Nauczycielski”, „Nauczyciel Polski”, „Morze” (2), „Wołyń” (4), dla dzieci „Pło-
myczek” i „Płomyk”,

z religijnych: „Rycerz Niepokalanej” (25), „Posłaniec M.B. Saletyńskiej” (1), 
„Zycie Katolickie” (50), „Primiritel” (gazeta religijna Babtystów w języku ukra-
ińskim),

z ukraińskich: „ Pracia”, „Narodnia Sprawa” i „Ukraińska Nywa”.
Najpoczytniejszym pismem z wyżej wymienionych jest „Zycie Katolickie” 

wydawane w Łucku, pozostałych zaś pism są nieliczni prenumeratorzy i okazyjni 
nabywcy. Na ogół mimo dużej ilości wykazanych pism ludność miejscowa (z ma-
łymi wyjątkami) gazet nie czytuje.

9. Urzędy

Przed wojną mieliśmy urząd gminny z wójtem, sekretarzem i pomocnikiem, 
jedną pocztę w Porycku z dwoma urzędnikami oraz kancelarię uradnika. Obec-
nie w osadzie Holendernia w dawnym drewnianym budynku własnym znajduje 
się Urząd Gminny. Personel urzędniczy zatrudniony w Urzędzie Gminnym składa 
się: z wójta, sekretarza, pięciu pomocników i dwóch praktykantów. Urząd czynny 
jest od godziny 8 do 15-tej z załatwianiem interesantów i po południu od 5-tej do 
godziny 7-mej zajęci są urzędnicy sprawami powierzonych im resortów, bez za-
łatwiania stron.

Zestawienie budżetu gminnego na rok 1934/35.

Wydatki w złotych:
zwyczajne nadzwyczajne

Administracja ogólna
Drogi i place publiczne
Oświata
Kultura i sztuka
Zdrowie publiczne
Opieka społeczna
Popieranie rolnictwa
Popieranie przemysłu i handlu
Bezpieczeństwo publiczne
Różne

37760
1

17200
220

6500
1500
5450

–
850
519

10000

Razem 70000 10000
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Dochody w złotych:
zwyczajne nadzwyczajne

Zwroty
Opłaty administracyjne
Opłaty za korzystanie z urządzeń komunalnych
Dodatki do podatków państwowych
Podatki samoistne
Różne

8060
4700
3800

16660
36380

400 10000
Razem 70000 10000

W powyższym zestawieniu budżetu gminnego z roku 1934/35 widzimy, że 
najpoważniejszą pozycją w wydatkach jest utrzymanie administracji ogólnej wy-
nosząca 47,2% całego rocznego budżetu gminy. Drugą poważną pozycją wyno-
szącą 34% stanowią wydatki na oświatę, które są przeznaczone na utrzymanie 
istniejących budynków (ewentualnie budowę nowych) i wynajem sal szkolnych. 
Trzecią z kolei pozycją są wydatki na zdrowie publiczne wynoszące 8,12%. Pozo-
stałe 10,68% wydatków przypada na popieranie rolnictwa, opiekę społeczną, kul-
turę i sztukę, drogi, bezpieczeństwo publiczne i wydatki różne.

W dochodach urzędu gminnego najpoważniejszą rubrykę stanowią podatki sa-
moistne 45,48%, natomiast dodatki do podatków państwowych z mocy ustawy 
wynoszą 20,83%. W roku 1935 na rynku poryckim stanął jednopiętrowy budy-
nek murowany, przeznaczony dla urzędu pocztowego, znajdującego się przedtem 
w wynajętym budynku drewnianym. Urząd ten jest IV klasy, zatrudnia w sobie 
personel złożony z kierownika, dwóch urzędników i jednego listonosza. W Iwani-
czach przed paru laty utworzona została agencja pocztowa, która istnieje do dnia 
dzisiejszego i jest wielkim dobrodziejstwem dla tamtejszej ludności, oddalonej od 
Porycka o 8 km.
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Rozdział VIII

Kultura ludności

1. Mieszkanie

Wewnątrz budynków mieszkalnych, u większości włościan, zwłaszcza tam, 
gdzie jest młoda dziewczyna panuje czystość, którą bardziej przestrzegają Rusini. 
Najważniejszym u nich meblem jest stół, w niedziele i święta przykryty płótnem, 
po środku którego na znak gościnności leży bochenek chleba. Z innych mebli 
obecnie spotykanych są przeważnie łóżka (dawniej prycze), pod ścianami ławki, 
rzadziej krzesła, na ścianach zaś ozdobnie wyszywane płótna i błyszczące obra-
zy (ikony) świętych.

2. Ubiory

W ubiorach tubylczej ludności wiejskiej widzimy dość dużą ich różnorodność. 
Począwszy od strojów zwyczajowych ogólno-rusińskich do zwyczajnych naj-
częściej spotykanych wśród ubogiej ludności. Ostatnio daje się zauważyć duży 
wpływ miast na ubiór miejscowej ludności wiejskiej.

3. Zdrowotność

Na podstawie zdań miejscowych lekarzy i obserwacji własnej, stan zdrowotny 
ludności gminy poryckiej należy uznać za dobry. Ludność tubylcza jest odporna 
na infekcje, silna i w porównaniu do innych dzielnic Polski bardziej jednorodna, 
w większości nieschorzała, przy tym ludność wiejska, przyzwyczajona jest do nie-
wygód, małowymagająca, większość zadawala się bardzo skromnym pokarmem 
i mimo złych warunków bytu, przy każdorocznym poborze do wojska odpada bar-
dzo mały procent, zwłaszcza odpadają ci, którzy z urodzenia już byli słabi. Do 
najczęściej spotykanych chorób należy gruźlica, sporadycznie natomiast występu-
ją choroby epidemiczne jak szkarlatyna, tyfus – bez większych jednak skutków.

4. Zrozumienie dla higieny, a przepisy sanitarne

Mówiąc o higienie mam na myśli tylko ludność wiejską, która pod tym wzglę-
dem jest mniej uświadomiona i nie ma zrozumienia dla higieny. Większości obo-
jętnym jest utrzymywanie we wszystkim czystości, zwłaszcza gdzie są ludzie 
starsi bez młodych dziewcząt w domu, tam o higienie mowy być nie może. Nale-
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żałoby ludność miejscową uświadamiać poprzez odczyty, pogadanki, przezrocza 
itp. – czym dla zdrowia jest czystość. Często się spotyka, że w mieszkaniu panuje 
wzorowa czystość, natomiast podwórze jest zanieczyszczone, dzieci razem z pro-
siętami, psami i kurami z jednego naczynia jadają. Brak ustępów jeszcze i dziś się 
spotyka, studnie nieprzykryte (nieocementowane z wodą zaskórną) nie posiadają-
ce wiader itp. Częste lustracje sanitarne są tu bardzo pożądane, możeby w ten spo-
sób ludność miejscową powoli dałoby się przyzwyczaić do czystości i porządku 
dla ich własnego zdrowia, nie czynić tego jednak przez częste stosowanie doraź-
nych kar, gdyż ludność tubylcza przy małym swoim uświadomieniu o ich celowo-
ści, tym dotkliwiej by je odczuła.

5. Lecznictwo

Gmina Poryck posiada jedną kobietę lekarza i dwóch lekarzy mężczyzn oraz 
jedną akuszerkę. Z tych jeden lekarz przed paru laty przybyły z Bolszewii otrzy-
muje zasiłki ze Związku Lekarzy. Wszyscy wymienieni lekarze są internistami, 
bez specjalności. Najbardziej odczuwa się brak lekarza dentysty; na całym bo-
wiem terenie gminy nie ma żadnego.

Zaufanie do lekarzy, ongiś minimalne, obecnie z każdym rokiem wzrasta. 
Miejscowa ludność wiejska nie rzadko też udaje się jeszcze do znachorów, któ-
rzy przez przyjście nieraz ze skuteczną pomocą zyskują sobie popularność i zaufa-
nie, a co najważniejsze dla ubogiej ludności wiejskiej, że za porady pobierają oni 
grosze. Lekarze natomiast ostatnio za poradę u siebie w gabinecie pobierają 2 zł 
(dawniej 5 zł) – zmniejszenie opłat zwiększyło frekwencję pacjentów.

6. Moralność i przestępstwa

Na blisko 19000 mieszkańców w gminie poryckiej przypada 11 policjantów, 
czyli jeden policjant na przeszło 1800 osób. Na terenie gminy znajdują się dwa 
posterunki policji państwowej: jeden w Porycku, składający się z komendanta st. 
przodownika i sześciu posterunkowych oraz drugi posterunek w Iwaniczach z ko-
mendantem przodownikiem i trzema posterunkowymi.

Przed wojną na tymże terenie było tylko dwóch policjantów („horodowych”) 
z siedzibą w Porycku.

Przy złym stanie dróg, zwłaszcza gdy nastaną roztopy wiosenne, lub nie do 
przebrnięcia błota jesienne, kiedy policjant w służbie musi obejść swój rejon 
i przejść do wiosek położonych na krańcach gminy, służba wówczas staje się bar-
dziej uciążliwa, a przez to i mniej czujna.

Dane liczbowe przestępstw i zbrodni, jakie miały miejsce na terenie gminy Po-
ryck, dadzą nam obraz przy pomocy którego będziemy mogli zorientować się bli-
żej, jaką jest tutejsza ludność pod względem moralnym.



50 Część 1

Notowania policyjne ilość w roku 1932 ilość w roku 1933
Zabójstwa – 1
Uszkodzenie ciała 9 5
Pożary z podpalenia 2 –
Pożary przypadkowe 9 3
Kradzież z włamaniem 17 1
Kradzież kieszonkowa 1 –
Kradzież z pola i lasu 12 5
Kradzież zwykła (drobna) 49 64
Kradzież koni 2 2
Samobójstwa – 1
Przekroczenie przepisów sanitarnych 142 31
Opilstwo 15 7
Przestępstwo pospolite 2 6
Fałszerstwo dokumentów 1 –
Spędzenie płodu – 1

Wnikając w powyższe zestawienie widzimy, że najwięcej jest przekroczeń 
przepisów sanitarnych, których liczbę można zawsze zwiększyć w zależności od 
tego, jak często komisje sanitarne przeprowadzają lustrację. Również poważną 
liczbę stanowią drobne kradzieże; wykazane liczby można też znacznie zwięk-
szyć, gdyż nie wszystkie kradzieże są protokółowane, jak również nie wszystkie 
kradzieże znane są policji.
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Zakończenie

Z całości zagadnienia wynika, że warunki gospodarcze gminy poryckiej nie są 
sprzyjające dla tamtejszej ludności, do czego głównie przyczynia się brak dróg bi-
tych oraz brak w pobliżu większego rynku zbytu. Przy tego rodzaju niesprzyjają-
cych warunkach gospodarczych gminy Poryck, wzbogacenie się drobnych rolni-
ków, względnie postawienie ich na wyższej stopie życiowej jest w dużym stopniu 
utrudnione. Dalej widzimy, że ludność miejscowa (za nielicznymi tylko wyjątka-
mi) kulturalnie stoi nisko.

Liczba gospodarstw drobnych jak wykazaliśmy jest stosunkowo znaczna i na-
leży przypuszczać, że rozdrobnienie to przy obecnym liberalizmie będzie stale 
wzrastać, gdyż przyrost naturalny ludności jest duży, odpływ zaś jej do innych za-
wodów – minimalny, podział ziemi pomiędzy swoje dzieci jest powszechny, któ-
rych dążność do posiadania bodaj kawałka gruntu własnego jest duża jak również 
w pewnym stopniu do rozdrobienia gruntów przyczynia się samoobrona rolników 
przed podatkiem dochodowym.
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Moje wołyńskie wspomnienia

Na ziemi wołyńskiej, spośród polskiej mniejszości narodowej, urodzony zo-
stałem blisko 75 lat temu – z pobożnych rodziców, którzy nadali mi imię Zyg-
munt, a z bierzmowania Tadeusz. Jako dziecko polskie zacząłem uczęszczać do 
podstawowej szkoły rosyjskiej, gdzie doznałem pierwszych prześladowań tak od 
prawosławnej młodzieży, jak i od nauczycieli (wraz z popem). Już wówczas mia-
łem pierwsze odczucia niesprawiedliwości i prześladowania za to tylko, że byłem 
dzieckiem polskim, wyznającym religię rzymsko-katolicką a nie prawosławną. Te 
zaistniałe antagonizmy na tle religijnym wzmogły się jeszcze bardziej, gdy dodat-
kowo zaczęto wykorzystywać różnice narodowościowe, jakie zaistniały w dzie-
jach walczących ze sobą sąsiedzkich narodów: polskiego i ukraińskiego. Powa-
śnienie bowiem tych dwóch narodów leżało w interesie państw sąsiadujących 
z Polską – ze wschodu carskiej Rosji i z zachodu kajzerowskich Niemiec. Szcze-
gólnie ci ostatni w swoich dalekosiężnych planach zaborczych na wschód (Drang 
nach Osten) penetrowali te tereny dla celów strategicznych poprzez swoich kolo-
nistów i przeprowadzanych lustracji finansowanych, a przeznaczonych na kon-
serwację wojskowych cmentarzy niemieckich z pierwszej wojny światowej. Na 
szczególne podkreślenie zasługuje sprawa podjętych przez hitlerowców systema-
tycznych prac zmierzających do powaśnienia i podburzania Ukraińców przeciw-
ko Polakom. W akcjach tych brali aktywny udział studenci narodowości ukraiń-
skiej, głównie pochodzących z terenów tzw. Galicji wschodniej, a studiujących na 
wyższych uczelniach we Lwowie, gdzie działał też wróg Polaków – rzecznik i du-
chowy przywódca ukraińskich nacjonalistów, metropolita kościoła grekokatolic-
kiego hrabia Szeptycki Roman (Andrzej –imię zakonne), którego brat Stanisław 
był generałem broni w czynnej służbie wojska polskiego do 1926 roku. Różnego 
rodzaju akcje wrogie państwowości polskiej, w tym i sabotażowe, były przepro-
wadzane na terenach wschodnich Polski w latach głównie trzydziestych (1933–
–39), takie jak:

– uświadamianie przede wszystkim chłopów ukraińskich o krzywdach do-
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znawanych, a (na przestrzeni dziejów) przez zaborców poczynionych – do 
których zaliczali i Polaków i Rosjan (powszechnie nazywanymi Lachami 
i Moskalami),

– szerzenie motywowanych wieści o zbliżającej się wojnie i rodzących się, 
tym samym, sprzyjających szansach uzyskania wolnej i niezależnej Ukra-
iny i w tym celu pouczano poborową młodzież ukraińską, jak też zachęcano 
ich do jak najdokładniejszego zapoznania się z kunsztem wojskowym.

Złowroga propaganda przeciwko Polakom wzmagała się na ziemiach wschod-
nich w miarę rosnącej militaryzacji Niemiec hitlerowskich. Dochodziło wówczas 
do coraz to nowych dywersji, jak palenie w majątkach polskich stert zboża, wy-
burzanie zabytkowych kaplic prawosławnych na podstawie sprokurowanych fał-
szywych dokumentów rzekomo wystawionych przez polskie władze centralne, 
czyniąc to przy udziale (specjalnie nagromadzonej miejscowej ludności prawo-
sławnej) i pod ochroną wojska i policji. Ta wroga antypolska robota miała swój 
wyraźny cel – zjednać sobie wszystkich Ukraińców (nacjonalistów i pozostałych, 
politycznie niezaangażowanych) i wszczepić w nich jad nienawiści do Polaków 
i do wszystkiego co polskie – i jak to się w skutkach okazało, ten cel został osią-
gnięty.

Już w pierwszych dniach wojny wrześniowej (1939) i przez cały czas hitlerow-
skiej okupacji, Polacy mieszkający na kresach wschodnich, a nawet i w centralnej 
Polsce jakże głęboko i boleśnie to odczuli, kiedy w ludobójstwach, morderstwach, 
egzekucjach i całej martyrologii Polaków w czasie ostatniej wojny – oby ostatniej 
– brali też udział ludzie z grupy słowiańskiej.

Okazuje się, że jad nienawiści – poprzez swoją złowrogą i nieraz kłamliwą na-
wet propagandę, ale wszczepiany w jednych przeciwko drugim, staje się aż tak 
groźnym w skutkach, że doprowadza do morderstw i ludobójstwa sobie bliskich 
ludzi, jak to się działo w tej ostatniej wojnie. Różne tego są dowody – i te udo-
kumentowane i te podawane ustnie, zwłaszcza wśród Polaków, którzy nawzajem 
siebie zobowiązywali do zapamiętania i kto te okrucieństwa przeżyje, żeby prze-
kazał swoim Rodakom tę haniebną prawdę, jaka była udziałem większości zdzi-
czałej ludności ukraińskiej zamieszkałej na kresach wschodnich.

Już w pierwszych dniach wojny wrześniowej, kiedy w barbarzyńskim pocho-
dzie szala zwycięstwa przechylała się widocznie na stronę hitlerowskich Niemiec 
– dywersja ukraińska wzmagała na kresach swoją złowrogą działalność przeciw-
ko Polakom. Już wtedy zorganizowane, a będące na usługach bandy OUN (Orga-
nizacja Ukraińskich Nacjonalistów) napadały na mniejsze oddziały żołnierzy pol-
skich, zwłaszcza śpiących i w znany (według dziejów) sposób walki ukraińskich 
rezunów – popodrzynali im gardła. Szczytem zaś ujawnionych podłości, jadu nie-
nawiści, napadów i zabójstw połączonych często z morderstwem Polaków za-
mieszkałych od wieków na Wołyniu, jak i tych, którzy jako uchodźcy z całej Pol-
ski znaleźli się na ziemi wołyńskiej – stał się dzień 17 września 1939 roku – od 
którego to dnia zaistniała kompletna anarchia, w której napady i zabójstwa Pola-
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ków były powszechnym udziałem ukraińskich mołojców do czasu ustabilizowa-
nia się władzy radzieckiej. Wśród wszystkich wówczas znajdujących się na ziemi 
wołyńskiej bezbronnych Polaków zapanowała atmosfera bezwładności i biernego 
oczekiwania – w poczuciu najgłębszej żałoby, bo przecież po utracie swojej tak 
krótko trwającej – po prawie półtorawiecznej niewoli – Ojczyzny!

Byliśmy wtedy – my Polacy – jakże bliscy sobie, dzieląc wspólny los, w po-
czuciu utraty wszystkiego… Wśród niewielu wprawdzie było takich silniejszych, 
którzy nie stracili jeszcze całkiem nadziei i widzieli wówczas potrzebę, a nawet 
konieczność przekazywania wszystkich podłości i cierpień doznawanych przez 
Polaków od miejscowej ludności narodowości ukraińskiej. Był to jakby testament 
nie napisany, ale przekazany, który należy wykonać przez tych, którzy pozostali 
i jeszcze żyją, a dla potomnych, żeby wiedzieli co sprawia wojna i jakie wyzwa-
la największe podłości ludzkie – wśród sobie nawet bliskich i w niczym nie zawi-
nionych, w sąsiedztwie współżyjących ludzi, różniącym się czy to wyznawaniem 
innej religii, czy przynależnością do innej narodowości, czy poziomem życia osią-
gniętym swoją tylko uczciwą pracą itp.

Te wymienione, w ogólnym zarysie, różnice międzyludzkie zostały skrzętnie 
wykorzystane przez dywersję niemiecką, z którą aktywnie współpracowali nacjo-
naliści ukraińscy w swej antypolskiej działalności. Ta wszczepiona wśród chło-
pów ukraińskich nienawiść do Polaków ujawniła się już w pierwszych dniach na-
paści Niemiec hitlerowskich na Polskę.

Nie wiemy i wiedzieć nigdy nie będziemy o liczbie Polaków – dorosłych 
i dzieci – którzy jako uchodźcy z ziemi zachodniej i środkowej Polski we wrze-
śniu 1939 roku znaleźli się na terenach wschodnich, a którzy zostali zabici i za-
mordowani przez ludność tam zamieszkałą narodowości ukraińskiej.

Kiedy 15 września 1939, a więc w piętnastym dniu wojny, rozeszła się wieść 
o mobilizacji wszystkich rezerwistów i stawieniu się nad rzeką Styr pod Łuckiem 
– następnego dnia o świcie wyruszyłem z grupą osadników wojskowych z Uła-
nówki (powiatu włodzimierskiego), ale do odległego około 70 km Łucka nie do-
tarliśmy gdyż sytuacja się zmieniła – armia radziecka przekroczyła 17 września 
granicę. Nastał okres duchowej i fizycznej, a jednocześnie jakże upokarzającej 
nas Polaków niewoli, pełnej goryczy i doznawanych drwin ze wszystkiego co pol-
skie, z wypominaniem głoszonych przed wojną haseł o przygotowanej obronności 
kraju, że nawet guzika nie damy (jak głosił marszałek Edward Rydz-Smigły) itp. 
Szczytem ujawnionych w tym czasie nienawiści ludności ukraińskiej do Polaków 
były napady i zabójstwa, głównie dokonywane na powracających do swoich do-
mów żołnierzy polskich.

I tak – zgodnie z nakazem i zobowiązaniem – przekazuję swoim Rodakom fakt 
zabójstwa we wsi Niskienicze powiatu włodzimierskiego generała polskiego i ka-
pelana polskiego o nieznanych mi nazwiskach, których przez parę dni przetrzy-
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mywano w zamkniętej drewnianej piwnicy – wreszcie w sposób bestialski wrzu-
cając granaty, pozbawili ich życia.

Jad nienawiści w stosunku do Polaków przejawiany był przez różne war-
stwy społeczne narodu ukraińskiego, a nawet przez duchowieństwo prawosławne 
i grecko-katolickie. Nienawiść tę ujawniały też stare kobiety ukraińskie w potocz-
nych rozmowach i na zebraniach. Wymownym tego przykładem jest też zapytanie 
przez mieszkankę wsi Przesławicze dowódcy Oddziału Kawalerii Radzieckiej, 
który tam pierwszy wkroczył we wrześniu 1939 roku czy można już zaczynać 
„Lachiw ryzaty”. Zaskoczony tym pytaniem dowódca udzielił nieco dłuższej od-
powiedzi podkreślając, że w ZSRR jest dużo ludzi różnych narodowości i wszy-
scy żyjemy w zgodzie, po bratersku…

W niedługim czasie, po ustabilizowaniu się władzy radzieckiej, ukazały się po 
wsiach i miastach wołyńskich plakaty w języku ukraińskim takiej (po przetłuma-
czeniu) treści:

  I na odnowionej ziemi nie będzie wroga ciemiężcy,
  a będzie syn i będzie matka i będą Ludzie na ziemi.
       Taras Szewczenko

Te proste i dla wszystkich zrozumiałe słowa były pokrzepieniem i nadzieją lep-
szego jutra. W miarę jednak umacniania się na tych terenach władzy radzieckiej 
w latach: od czwartego kwartału 1939 do 22 czerwca 1941 roku (to jest do napa-
ści Niemiec hitlerowskich na Związek Radziecki) wzmagała się wśród tamtej-
szej ludności atmosfera nienawiści i zaniepokojenia głównie z dwóch powodów 
– wywożenia ludzi podejrzanych i niepewnych (w pierwszej kolejności polskich 
osadników wojskowych, oficerów zawodowych, byłych działaczy politycznych 
itp. oraz tak zwanych kułaków, bogatszych chłopów, jako potencjalnych wrogów 
kolektywizacji gospodarstw rolnych). Ten stan zaniepokojenia i niepewności po-
głębiał się jeszcze w miarę wzrastania prześladowań religijnych i powiększania 
permanentnego podatków na kościoły, co powodowało ich zamykanie w konse-
kwencji zaistniałych nie możliwych do uregulowania wymaganych należności po-
datkowych.

W owych czasach – taka była prawda – Polacy spośród wszystkich narodo-
wości byli najgorzej traktowani, jakże często w prymitywny sposób przez ludzi 
nawet na eksponowanych stanowiskach, rekrutujących się głównie z miejscowej 
ludności ukraińskiej. Wytworzyła się wśród Ukraińców w stosunku do Polaków 
jakaś dziwna psychoza doszukiwania się podłości u innych rzekomo poczynio-
nych, dla usprawiedliwienia swoich odwetowych barbarzyństw.

Nasz wieszcz Adam Mickiewicz powiedział: „Jad jest cechą istot niższych – 
istoty wyższe go nie posiadają”. Do czego może doprowadzić jad nienawiści po-
służę się w tym miejscu takim oto przykładem: będąc wydelegowanym na 6-cio 
tygodniowy kurs do Lwowa w roku 1940, kiedy na pierwszym wykładzie z upo-
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ważnienia władz radzieckich prof. Miczyński, nie znając języka ukraińskiego mó-
wił po polsku, wówczas jeden ze słuchaczy przerwał wykład i powiedział, że on 
i inni lepiej by rozumieli, gdyby wykład prowadzony był w języku ukraińskim. 
Jak się okazało ujawniony został jad nienawiści – tym nie znającym rzekomo ję-
zyka polskiego był inżynier rolnik, który studiował i swoją pracę dyplomową na-
pisał w języku polskim na Wydziale Rolnym Politechniki Lwowskiej w Dubla-
nach. Takich przykładów ujawnionych nienawiści z różnych sfer i pochodzenia 
spośród Ukraińców w stosunku do Polaków z czasów trzydziestych i czterdzie-
stych dwudziestego wieku było wiele, jakich nawet historia dotychczas nie ujaw-
niła – żeby, między innymi, barbarzyństwami i ludobójstwem mogło dojść do 
z góry, z premedytacją zaplanowanych i dokonanych przez bestialskich zbirów 
ukraińskich napadów i mordów niewinnych ludzi modlących się, którzy uczest-
niczyli w nabożeństwach odprawianych w kościołach, a była to niedziela dnia 11 
lipca 1943 roku, o czym bliżej poniżej podam.

Na terenach ziem wschodnich, w wytworzonej atmosferze nienawiści – do tej 
krwawej niedzieli były już rozpoczęte i poczynione przygotowania na długo przed 
tym. Tuż przed napadem na kościoły ustały tu i ówdzie dokonywane morderstwa 
rodzin polskich i zaczęto nawet nawoływać i zachęcać poprzez ulotki i w rozmo-
wach z Polakami do uczęszczania na nabożeństwa w kościołach, żeby się nie bali, 
bo Ukraińcy nie walczą z ludźmi wierzącymi itp. Wprawdzie początkowo ludność 
polska z pewnym niedowierzaniem odnosiła się, stopniowo jednak coraz więcej 
i regularniej zaczęła uczęszczać na niedzielne sumy – kiedy kościoły masowo były 
odwiedzane – bandy U.P.A., O.U.N. i inne dokonywały napadów na wszystkie pra-
wie kościoły (poza większymi miastami) na terenie województwa wołyńskiego. 
Ta krwawa niedziela, w której wzięła udział grupa sfanatyzowanych i sfaszyzo-
wanych części Słowian, za namową wrogów słowiańszczyzny przeszła do histo-
rii jako największe bestialstwo dokonane na niewinnej ludności polskiej mieszka-
jącej na Wołyniu. I tak w dniu tym – powtarzam świadomie – 11 lipca 1943 roku 
zorganizowane bandy ukraińskie napadły na modlącą się ludność polską, w nastę-
pujących kościołach:

W Porycku (pow. włodzimierskiego) zebrana po brzegi kościoła ludność pol-
ska była mordowana przez 5 godzin – od rozpoczęcia sumy, godzina 11-ta do go-
dziny 16-tej (fot. 8). Ocalało wówczas zaledwie kilkanaście osób, tj. śpiewacy na 
chórze, którzy po schodach wiodących na wieżę – przedostali się na strych ko-
ścioła i kilka osób, którym wśród trupów w kościele, zbroczonych krwią udało się 
upozorować, że nie żyją.

Mszę świętą celebrował wówczas ksiądz Bolesław Szawłowski (fot. 9), któ-
ry ciężko ranny przy ołtarzu (od pierwszych kul ciężkiego karabinu maszynowe-
go, z którego strzelano z zewnątrz przez drzwi frontowe kościoła) leżąc na stop-
niach ołtarza prosił bandę o sprowadzenie księdza prawosławnego z niedalekiej 
(ca 250 m) cerkwi, żeby się mógł przed śmiercią wyspowiadać. Prośbie stało się 
zadość. Ksiądz prawosławny przybył w szatach liturgicznych – wyspowiadał i nic 
nie mówiąc, wśród napastników byli też i jego parafianie, odszedł. Księdza kato-
lickiego banda jednak nie uhonorowała i zamordowała bagnetami. Z mojej rodzi-
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ny byli wówczas w kościele: mój ojciec Jan, moja siostra Maria z synem Zbysz-
kiem i mój brat Bolesław. Ojciec ranny został w głowę, jednak z broczącą na 
głowie krwią dotarł do ołtarza i podtrzymywał ciężko rannego – w okolicach serca 
– chwiejącego się księdza proszącego, jak już wspomniałem o spowiedź. Siostra 
ciężko ranna w brzuch od pierwszych rwących się pocisków strzelanych z bombo-
miotu przez duże okna kościelne jęczała z bólu i patrzyła na swego zabitego syna, 
który jako ministrant usługiwał wówczas do mszy świętej. Bratu memu Bolkowi, 
w wieku lat 25, udało się wydostać z kościoła i kiedy przebiegał koło plebanii do-
padnięty przez zbirów ukraińskich został zamordowany bagnetami. Kiedy usta-
ły morderstwa i okradziony został kościół z drogocennych naczyń liturgicznych 
i gdy ucichły strzały, a banda ukraińskich pseudopatriotów się rozpierzchła, ojciec 
mój z moją matką (z odległej o 1 km Holenderni) przybyli z krzesłem do kościo-
ła i wzięli swoją ciężko ranną córkę, usadowili na krześle i przynieśli do domu. 
W okrutnych cierpieniach leżała w łóżku do wtorku, kiedy w godzinach poran-
nych przybyli z bandy młodzi (z żółto niebieskimi barwami na czapkach) i zabi-
li moją siostrę Marię, matkę i ojca. Ocaleni z tej gehenny w kościele – różnymi 
w ukryciu drogami, poprzez obrosłe pola zbóż i lasów, z dala (by nie napotkać ni-
kogo z ludzi) – część z nich przedostała się do większych miast pobliskich: Wło-
dzimierza Wołyńskiego, odległego o 30 km i Sokala – 18 km. Od nich, od tych 
ocalałych, nam bliskich ludzi o tym ludobóstwie dowiedziałem się i wiernie ją 
przekazuję.

W Chrynowie (pow. włodzimierskiego) napad na kościół dokonany został gdy 
ludzie zaczęli już wychodzić po nabożeństwie. Większość z nich została urato-
wana dzięki zorientowaniu się o napadzie i ucieczce polami, kryjąc się w dojrze-
wających zbożach, dostała się w ten sposób do odległego 12 km Włodzimierza 
Wołyńskiego. Proboszcz tego kościoła, w wieku lat czterdziestu (nazwiska nie 
pamiętam) zdążył tylko dobiec do miedzy pola obsianego zbożem i wówczas do-
padł do niego odświętnie ubrany jeden z bandytów z pistoletem w ręku. Ukryci 
w zbożu parafianie słyszeli jak ksiądz prosił o nie zabijanie – jednak napastujący 
domagał się żeby ksiądz odwrócił się do niego tyłem, powtarzając tak kilka razy, 
aż usłyszano strzał i ksiądz trafiony w tył głowy zakończył życie. Część z urato-
wanych zorganizowała w swej wiosce samoobronę do czasu aż zaistniała bezna-
dziejna sytuacja i zmuszeni zostali do opuszczenia swojej wioski i przedostania 
się do Włodzimierza.

Po paru dniach, od tej krwawej niedzieli, wyruszyła z Włodzimierza do Chry-
nowa grupka kobiet polskich wozem konnym, żeby zabrać zwłoki swego ulubio-
nego proboszcza – jakże z dużym narażeniem swego życia – i pochować go na 
cmentarzu we Włodzimierzu. Szczęśliwie udało im się!… Tu trzeba wyrazić wiel-
kie uznanie dla naszych Polek, które w tych dniach morderstw okazywały dużą 
odwagę, a nawet bohaterstwo – i na to jest wiele z tych czasów przykładów, mię-
dzy innymi, w zaopatrywaniu w żywność swych rodzin, które uciekły do miast. 
W Kisielinie (pow. horochowskiego) napadnięta w tę niedzielę zgromadzona licz-
nie ludność polska na mszy świętej broniła się w kościele czym mogła, co tylko 
dostało się im do rąk cięższego – od godziny 11-tej aż do zmroku. Dzięki bowiem 
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połączeniu kościoła z plebanią, na której był płaski dach, dostali się tam młodzi 
mężczyźni i bronili się rzucając cegłami z rozebranych pieców plebanii i odrzuca-
jąc ciskane na dach przez bandytów granaty ręczne. W taki sposób ranili i zabija-
li napastników, do czasu aż zapadła noc i wówczas większość z obrońców ocala-
ła, uciekając przez pola i lasy do pobliskich miast. Miejscowy ksiądz proboszcz, 
w wieku ponad 50 lat, ratując w tym czasie dzieci zgromadzone na plebanii przed 
pociskami karabinowymi – zabezpieczał okna poduszkami i został wtedy ranny 
w szyję. Widziałem go we Włodzimierzu, gdy szedł z zabandażowaną szyją.

Te tragicznie haniebne morderstwa Polaków na Wołyniu – i nie tylko, bo i na 
innych terenach – były tym tragiczniejsze, które przeszły do historii narodu pol-
skiego, że za namową największych w tej wojnie wrogów ludów słowiańskich – ci 
ostatni wzajemnie się mordowali. Taka jest tego niestety haniebna prawda, świad-
cząca – do czego może doprowadzić napuszczanie jednych narodów przeciwko 
drugim. Odpowiednio bowiem spreparowana wroga propaganda oparta często na 
kłamliwych, oszukańczych hasłach, w powiązaniu nawet z wierzeniami religijny-
mi i tendencyjnie interpretowana, zakamuflowana dążność docelowa – wytwarza 
wprawdzie fałszywe, ale w świadomości mas ludzkich prawdziwe, wywołujące 
w nich wiarę w głoszone ideały i cele, co w konsekwencji doprowadza do tego, 
że narody, które powinny żyć ze sobą jak najbardziej w zgodzie i przyjaźni dla 
wspólnego dobra, stają się na pewnym etapie nawet zaciętymi wrogami. Życzyć 
by więc należało, żeby wreszcie i w naszych stosunkach międzyludzkich, wcze-
śniej już tu podane hasło wieszcza ukraińskiego, na zawsze zapanowało nie tylko 
u nas, ale i na całym świecie.

Poruszone tu fakty tamtych koszmarnych dni, a nawet i lat, w których rozgry-
wały się tragedie ludzkie – nie można i nie należy generalizować i przypisywać 
je wszystkim ludziom narodowości ukraińskiej, bo byli przecież i tacy, którzy nie 
brali udziału, bądź zachowywali się biernie, powodowani strachem czy nawet ter-
rorem – bo taka była wówczas grożąca sytuacja. Byli jednak i tacy o których moż-
na jak najpozytywniej się wyrazić, wykazujący ubolewanie i współczucie, a nawet 
udzielający schronienia, czy donoszących o przewidzianych napadach. Wszelkie 
tego rodzaju przejawy udzielanej Polakom pomocy były ścigane i groziły śmier-
cią. Do takich, którzy nie zgadzali się z barbarzyństwem czynionym przez swo-
ich rodaków w stosunku do Polaków, z całą pewnością można zaliczyć Ukraińców 
wyznawców pisma świętego, to jest Babtystów, Sztundysów, Sobotników, Zielo-
noświątkowców, Adwentystów dnia siódmego itp. Byłem świadkiem, jak ci ludzie 
wówczas kiedy masowo na tamtych terenach hitlerowcy likwidowali Żydów – oni 
właśnie modlili się o zaprzestanie mordowania niewinnych ludzi, nazywając to, co 
zaistniało, zapanowaniem szatanów. Do band mordujących na ziemiach wschod-
nich Polaków należeli przeważnie Ukraińcy wyznania prawosławnego i grecko-
-katolickiego, z udziałem tu i ówdzie swoich duchownych. Byli jednak i wśród 
nich tacy, którzy będąc w mniejszości czynnie współpracowali z samoobroną Po-
laków na Wołyniu. Takich ludzi tym szczególniej trzeba uszanować. I żeby nie 
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być źle zrozumianym – z całym serdecznym odczuciem widziałbym, jakże huma-
nitarną potrzebę, ufundowania pomnika wdzięczności w Warszawie z napisem:

Ukraińcowi – człowiekowi
w latach 1939 – 1950

Polacy

Spośród wspomnianych morderstw dokonanych w kościołach na Wołyniu – 
do najbliższych wspomnień, bo jeszcze z moich lat dziecięcych należy kościół 
w Porycku. Tam bowiem w swoim życiu po raz pierwszy uczestniczyłem w nabo-
żeństwach. I dlatego proszę mi pozwolić do tego tematu jeszcze powrócić. Dziś 
ten kościół wprawdzie nie istnieje (fot. 11) – pozostał jednak głęboko w sercach 
i umysłach tych, którzy jeszcze żyją i do tego Kościoła – Golgoty uczęszczali. 
Według doktora Orłowicza kościół ten murowany w stylu przejściowym z roko-
ka w klasyczny fundowali hrabiostwo Michał i Konstancja z Wielhorskich Czac-
cy, rodzice Tadeusza (założyciela liceum krzemienieckiego). Budował go w latach 
1759–74 jezuita Andrzej Ahorn, który też był autorem fresków, przez niektórych 
przypisywanych Pastellowi. W podziemiach tego kościoła znajdowały się gro-
by hrabiów Czackich i sprowadzone z katakumb watykańskich prochy kardynała 
Włodzimierza Czackiego. Wspomnieć przy tym należy, że Czaccy byli też funda-
torami cerkwi prawosławnej i synagogi w Porycku.

Po dokonanych napadach w niedzielę na kościoły – przez szereg jeszcze dni 
i tygodni bandy wraz z miejscową ludnością ukraińską plądrowały po tych kościo-
łach i rabowały oraz sprofanowały wszystkie groby z podziemi kościołów, powy-
rzucali zmarłych z trumien, okradając je z wszystkiego co cenniejsze. I wreszcie 
kiedy nasyciły się bestialskie instynkty – bandy dla zatarcia śladów spędziły lud-
ność i oczyściły z nagromadzonych w kościołach trupów. Pisząc o tej zaistniałej 
prawdzie dotyczącej morderstw Polaków przez grupę Słowian w czasie modłów 
odprawianych w kościołach przyszła mi na myśl wypowiedź jednego Niemca star-
szego wiekiem, który przybył z wycieczką do Polski i po zwiedzeniu Oświęcimia 
tak oto powiedział: „co bym dał za to, żeby tej plamy na moim narodzie nie było”. 
To był ten dobry i prawdziwy człowiek z tytułem Człowieka – zgadzam się z nim 
i też jak On wypowiadam się – żeby i tej plamy morderstw w kościołach na gru-
pie Słowian nie było, bo do tej grupy jako Polak i ja należę, a od Słowian jednak 
najwięcej i jakże dotkliwie ucierpiałem i to dlatego tylko i wyłącznie, że należę do 
narodu polskiego. Były to haniebne czasy największej ludzkiej bestialskiej podło-
ści kiedy „homo sapiens” był gorszy od dzikiego zwierzęcia, bo to dzikie (mięso-
żerne) zwierzę napada i na człowieka, ale tylko wówczas kiedy jest głodne…

Czcimy dziś miejsca w Polsce uświęcone krwią męczeńską Polaków pomor-
dowanych przez Niemców, a nawet stawiamy pomniki pamięci dla tych Polaków, 
którzy zginęli w pochodzie nad morzem od swoich i nie boimy się tej prawdy, któ-
ra zaistniała w roku 1970. Nie znajduję jednak uzasadnionej odpowiedzi na brak 
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pomnika o tych naszych Rodakach, którzy zostali pomordowani w kościołach 
wołyńskich i na całych kresach wschodnich. Takich bowiem morderstw doko-
nanych w kościołach, ani w żadnych innych świątyniach nie zanotowały dotych-
czas dzieje ludzkości. Jak długo jeszcze ludzkość będzie siebie hańbić posługując 
się zabójstwem, morderstwem i ludobójstwem dla pozyskania i utrwalania swego 
dobrobytu kosztem ludzkiego życia?… I dlatego wojny powinny przejść do ha-
niebnej przeszłości i nigdy nie zaistnieć – żeby za popełnione winy swoich przod-
ków nie doznawały odwetów ich niewinni potomkowie. Przy tym trzeba pamiętać 
i nie dopuszczać do takich krzywd doznawanych, które pochodzą od ludzi sobie 
bliskich, gdyż są one tym boleśniejsze…

Te bestialskie wyczyny instynktowne ludności ukraińskiej przejawiane były 
– i tkwią w mojej pamięci – jeszcze od pierwszej wojny światowej. Już wówczas 
dokonywane były przez Ukraińców napady i zabójstwa rodzin polskich. Szcze-
gólnie zapamiętałem opowiadanie księdza Antoniego Staniszewskiego, probosz-
cza z czasów moich młodzieńczych lat, jak został on uratowany od śmierci przez 
polski konny zwiad, kiedy był już przywiązany do ławki i miał być żywcem prze-
piłowany. W latach 1941/44, to jest podczas okupacji niemieckiej ludność polska 
mieszkająca na Wołyniu nie miała tam spokojnego życia – prześladowana była 
głównie przez miejscowych i napływowych nacjonalistów ukraińskich.

Utrzymanie poróżnień i nienawiści wśród tych dwóch narodów – polskie-
go i ukraińskiego – było w interesie niemieckich władz okupacyjnych. W tym 
celu kierownicze stanowiska, oczywiście pod nadzorem niemieckim, powierzo-
ne zostały: w administracji (na różnych szczeblach) – Ukraińcom, w majątkach 
ziemskich – Polakom; z małymi wyjątkami (tu i ówdzie) Ukraińcom. Mówiło się 
wtedy, z pewną dozą złośliwości, że Polacy pracując w rolnictwie mieli co jeść, 
Ukraińcy natomiast – wobec złego zaopatrzenia rynku – odczuwali głód. Kiedy 
władze administracyjne podjęły rejestrację ludzi na roboty do Niemiec powstała 
panika. I w tym czasie znów ujawniła się nienawiść Ukraińców do Polaków, gdyż 
zarejestrowano przede wszystkim (odpowiadającym wiekiem) spośród narodo-
wości polskiej, a nawet zaistniał taki fakt, że matka Ukrainka wyraziła zgodę na 
wyjazd do Niemiec i nie chciała się zgodzić na pozostawienie jej do pracy w miej-
scowym majątku dlatego tylko, że rządcą był Polak.

Cały rok 1943 był dla ludności polskiej mieszkającej na Wołyniu szczegól-
nie groźny i niepokojący. Ze wszystkich bowiem stron dochodziły wieści o mor-
derstwach Polaków dokonywanych przez Ukraińców i to w jakże okrutny i wy-
myślny sposób. W tym właśnie roku, na przedwiośniu, absolwent szkoły rolniczej 
w Białej Krynicy koło Krzemieńca podjął pracę rządcy jednego folwarku w gmi-
nie Grzybowica powiatu włodzimierskiego (nazwiska nie pamiętam). Niedługo 
jednak pracował – wieczorem przyszli po niego „mołojcy” (z trójzębem na żół-
to niebieskiej czapce), wyprowadzili pod las, gdzie były jeszcze okopy z pierw-
szej wojny światowej i dlatego tylko, że był Polakiem zamordowali – kręcąc na 
jego głowie z drutu kolczastego koronę cierniową, wykrzykując przy tym, że ro-
bimy z ciebie waszego Chrystusa. (Dla wyjaśnienia – prawosławny Chrystus ta-
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kiej cierniowej korony nie posiada). O tym morderstwie opowiadały mieszkające 
opodal tej kaźni Polki płacząc rzewnymi łzami, kiedy o mordowanym mówiły, jak 
on w niebogłosy – nadludzko wydawał okrzyki i jęki.

Prawdą jest – i takie też były przypadki, że sąsiedzi (spośród Ukraińców) przy-
chodzili w odwiedziny do rodzin polskich u których przyjmowani byli gościnnie, 
jak na owe czasy, z bimbrem i obfitym poczęstunkiem, po zakończeniu którego 
„goście” wymordowali gospodarzy i wszystkich domowników polskiego pocho-
dzenia. Do strasznych (nie godnych miana ludzkiego) zabójstw dochodziło w ro-
dzinach mieszanych, kiedy Ukrainiec ożeniony był z Polką lub Ukrainka była 
żoną Polaka. Jedną z takich prawd tu przytoczę: w rodzinie mieszanej, w której 
matka była Polką, a ojciec Ukraińcem i pięcioro dzieci – z lasu przybył z karabi-
nem już dorosły syn, żeby z rozkazu swoich leśnych władców zabić swoją matkę 
dlatego, że jest Polką i zakomunikował o tym dyskretnie swemu ojcu. Zaskoczony 
i głęboko tym zaniepokojony ojciec nie chciał się zgodzić uzasadniając, jak moż-
na osieracać dzieci małe, które jeszcze potrzebują pomocy i opieki matki. Nie po-
mogły perswazje ojca – syn kategorycznie powiedział, że taki dostał rozkaz i musi 
wykonać, doradzając przy tym, żeby pod pozorem pójścia z matką do lasu po 
drzewo i tam ją zabić, o czym dzieci nie będą wiedziały. Kiedy znaleźli się w lesie 
i syn szykował się do zabójstwa swej matki ojciec stojąc za plecami syna uderzył 
go siekierą w głowę i zabił. Matka zrozpaczona, widząc śmierć swego syna (nie 
znając istoty tej całej sprawy) musiała ulec mężowi, który ją siłą – po wyjaśnieniu 
– zmusił do ucieczki bezpośrednio do odległego, większego miasta.

W tych koszmarnych i beznadziejnych nocach tamtych dni, jakie przeżywali 
Polacy mieszkający na ziemiach wschodnich za okupacji niemieckiej – spośród 
pozostałych nie da się wydobyć całej prawdy całkiem obiektywnie, gdy przele-
wając na papier zarejestrowane w pamięci fakty – jednocześnie przypomina się 
o utraconych tam swoich najbliższych!…

Trudności też sprawia w opisie tamtych dziejów (po blisko czterdziestu latach) 
zachowanie chronologicznego układu zaistniałych faktów. Niechże więc ta poda-
na tu prawda fakultatywnie ujęta potraktowana będzie właściwie jako obiektyw-
nie prawdziwa – i w tym tkwi wartość tego opowiadania.

W tych czasach tragedii ludzkich, kiedy ludzie ludziom niewinnym sprawiali 
męczeńskie śmierci nie spotykanych w minionych dziejach ludzkości – były jed-
nostki ludzkie i wśród Ukraińców, spieszące z pomocą i serdecznością, z objawa-
mi heroizmu. Oto przykłady.

W jednym z majątków (gmina Grzybowica, powiat Włodzimierz Wołyński – 
nazwy nie pamiętam) rządcą był Polak (z żoną i dwojgiem małych dzieci – Witu-
siem 3 lata i Basią 5 lat), o 11 godzinie przed południem do kancelarii majątkowej 
wpadło trzech uzbrojonych: jeden miał damski pistolet, drugi z wystającym spo-
za marynarki granatem i trzeci ze skróconą (obciętą) lufą karabinu rosyjskiego. 
Wszyscy ubrani byli w codzienne ubrania cywilne. W kancelarii oprócz rządcy 



63Moje wołyńskie wspomnienia

i jego rodziny przebywał jeszcze księgowy tego majątku, również Polak, ożenio-
ny z Ukrainką, razem mieszkający z jego rodzicami obok tegoż majątku. I tu za-
częła się gehenna. Początkowo kazali podnieść ręce do góry, zrewidowali każde-
go dokładnie szukając broni i wreszcie domagali się by rządca poszedł z nimi do 
sztabu, który jakoby znajdował się w lesie. Rządca wiedział co go czeka w lesie 
i bronił się prosząc o litość i wtedy padł strzał z karabinu, kula ugrzęzła w posadz-
ce, krzyk, rwetes, płacz małych dzieci i okrzyk małego Witusia „Boziu nie ziabi-
jaj”. Przybiegła (powiadomiona o tym) żona księgowego i jako Ukrainka dziel-
nie przyczyniła się do obrony rządcy z całą rodziną i swego męża. W majątku tym 
pracował starszy lejtnant armii radzieckiej wraz ze swoją rodziną, który pozostał 
w ukryciu przed Niemcami – okazał się wspaniałym człowiekiem, z pochodzenia 
Ukrainiec spod Kijowa, ratując i udzielając pomocy zagrożonym Polakom. On to 
uratował całą rodzinę polską rządcy u którego pracował, załadował na wóz i wy-
wiózł do odległego 20 km Włodzimierza Wołyńskiego, tym samym odwdzięczył 
się Polakowi za pracę i za to, że go nie wydał Niemcom.

Dla podkreślenia i wyrażenia uczuć wdzięczności zasługuje też wspaniała ro-
dzina ukraińska z Kałusowa (wieś położona ca 14 km od Włodzimierza Wołyń-
skiego). W tym czasie bowiem, kiedy uciekała wspomniana wyżej rodzina polska 
padał ulewny deszcz i kiedy przejeżdżali późnym popołudniem przez Kałusów 
obok domu tej wspaniałej i dobrodusznej rodziny ukraińskiej wyszedł gospo-
darz, zatrzymał wóz i serdecznie zaprosił do siebie na nocleg. Kiedy powiedziano 
o grożącym jemu niebezpieczeństwie za ratowanie Polaków, którym w razie na-
padu grozi śmierć odpowiedział (żegnając się na dowód, że mówi prawdę), że nie 
dopuści do tego, a gdyby przyszli i chcieli wejść do mieszkania – „położę się na 
progu i nie wpuszczę, chyba po moim trupie”. Rodzina ta zatrzymała się i przeno-
cowała szczęśliwie. Takich przejawów humanitarnych ze strony tamtejszej ludno-
ści ukraińskiej, a szczególnie spośród wyznawców pisma świętego, było niemało. 
Jednym z nich, który głęboko utkwił w mojej pamięci – świadczącym o człowie-
czeństwie był Ukrainiec ze wsi Kałusów (powiatu włodzimierskiego), u które-
go zatrzymała się zbiegła rodzina żydowska (matka z dwojgiem małych dzieci). 
Ktoś jednak powiadomił o tym posterunek policji ukraińskiej. Przybył będący na 
usługach hitlerowskich policjant ukraiński i strzelając z karabinu do uciekających 
dzieci i ich matki pozabijał ich i kazał pogrzebać temu gospodarzowi u którego ta 
rodzina się zatrzymała. Tę tragedię ludzką opowiedział mi płacząc i jak tę mogiłę 
przygotował wiernie pragnę tu przekazać. Świadczy to o tym, że i wówczas byli 
ludzie z sercem, wrażliwi na wszelkie ludzkie podłości, nie mogąc im jednak ani 
przeciwstawić się, ani zapobiec. Dno mogiły wyłożył papierem, do matki przy-
tulił z jednej strony jej dzieci, wszystkich przykrył zebranymi gazetami i przysy-
pał ziemią. Jakież to były okropne czasy, kiedy niemal na każdym kroku widywa-
ło się znęcanie ludzi nad ludźmi, a zarazem jakże do podziwu godnej rzadkości 
spotkać można było objawy odruchów serc ludzkich. Widziałem (jak to się utarło 
mówić – na własne oczy) idąc ulicą we Włodzimierzu Wołyńskim, jak dwóch po-
licjantów ukraińskich znęcało się nad prowadzonym jezdnią Żydem, który mając 
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zmasakrowaną twarz był jeszcze bity pałkami, cały okrwawiony, że nawet prze-
chodzący niemiecki oficer na to zareagował, ale uzyskał od konwojentów odpo-
wiedź, że prowadzą Jude…

Również w tym miejscu byłem naocznym świadkiem, jak kilku własowców 
(z tzw. Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii, w skrócie ROA – dywizja, której dowód-
cą był generał radziecki Własow – zdrajca) i Niemców konwojowało do więzienia 
grupę mężczyzn i kobiet żydowskich bijąc ich nieludzko.

W czasie eksterminacji ludności żydowskiej we Włodzimierzu Wołyńskim 
brali udział i „nadludzie” niemieccy w różnych mundurach i mężczyźni z wołyń-
skich kolonii niemieckich ze swastyką na rękawach i nawet okryci hańbą, będący 
na usługach u Niemców spośród grupy Słowian (nacjonaliści różnej maści – żół-
to-niebieskiej i białej). Tego co się wówczas działo, do jakiego upodlenia mogli – 
ba, doszli (nawet mając serce i rozum) ludzie nie da się w istocie swej odtworzyć, 
ani wypowiedzieć, ani napisać…

Piszę jednak dalej o faktach, które zaistniały, a które się działy w czasach mo-
jej generacji (raczej degeneracji) – dla potomnych, żeby i o tej prawdzie wiedzieli 
i żeby do takiej i podobnej prawdy nigdy nie dopuścili.

Szedłem wówczas ulicą Uściługską miasta Włodzimierza i widziałem kilka 
pędzących samochodów ciężarowych i na ich przepełnionych platformach sie-
dzieli skurczeni Żydzi, których bez przerwy bili na przemian grubymi tyczkami 
stojący po rogach platformy, będący na usługach niemieckich mołojcy w żółto-
-niebieskich czapkach. W takich transportach przewożono ludność żydowską na 
stracenie do okolicznych lasów, gdzie uprzednio spędzano tych ludzi do kopania 
rowów rzekomo dla celów wojskowych. Na miejscu straceń działy się nie do wy-
rażenia okrutne tragedie ludzi, których grupami ustawiano nad rowem i zabija-
no serią z karabinu maszynowego. Egzekutorem był żandarm, który strzelał sie-
dząc na krześle przy stole na którym ustawiony był karabin maszynowy i obok 
butelka wina. Po kilkunastu egzekucjach żandarm ten doznał pomieszania zmy-
słów – wtedy inni, biorący w tym udział gestapowcy zabili go jako tego, który 
nie wykonał do końca rozkazu i zhańbił tym naród niemiecki. Życzyć by należa-
ło wszystkim, całej ludzkości, żeby tak rozumiany honor w żadnym narodzie nig-
dy nie zaistniał.

I jeszcze przytoczę taki oto fakt, którego pominąć nie wolno, gdyż okazuje 
podłość, której nie chce się dać wiary, żeby mógł tego dokonać przedstawiciel 
rodu ludzkiego. Gdy jedna z Żydówek wyraziła swoją ostatnią wolę, żeby stojąc 
nad mogiłą zbiorową pozwolono umrzeć jej razem ze swoim dzieckiem trzyma-
jącym u piersi, podszedł wówczas z obsługi niemieckiej watażka, porwał za nóż-
ki to dziecko i roztrzaskał główkę o drzewo, a działo się to wszystko na oczach 
matki.

Odtwarzając makabryczną prawdę tamtych lat, których czas niewspółmiernie 
się dłużył, gdy obecnie usiłuje się przywołać te podłości, jakie poczynili ludzie 
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– ludziom i żeby one mogły być prawdziwe, to sumienie u normalnych ludzi nie 
daje temu wiary… A jednak tak było!…

Były też i takie udręki (połączone z przejawami perwersji i sadyzmu) jak to 
miało miejsce na dziedzińcu więziennym we Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie 
w mroźny zimowy dzień gestapowcy spędzili młode i nagie Żydówki, a sami 
przechadzali się między nimi uderzając się pejczami po cholewach. Jedna z nich 
zawołała tragicznym głosem – „ludzie ratujcie, co my jesteśmy winni”!… Tego 
rodzaju przeróżne przejawy ludzkich podłości, jakie były udziałem przede wszyst-
kim wojen, ale nie tylko, bo i w innych czasach dziejów ludzkości działy się bar-
barzyństwa, morderstwa i przeróżne tortury, jakby tak być musiało, bo „homo ho-
mini lupus est”(człowiek człowiekowi wilkiem jest).

Rodzi się zatem pytanie, czy tak być musi i czy wreszcie, a może kiedyś, za-
czną normalni ludzie rządzić normalnymi ludźmi, żeby nie było zdegenerowanie 
podłych – jak to wykazały czasy mojej generacji i minionych dziejów ludzkości.

W latach okupacji niemieckiej, zwłaszcza po klęsce pod Stalingradem wzmo-
gła się antypolska działalność nacjonalistów ukraińskich będących na usługach 
niemieckich, jak też ze strony potworzonych band rabunkowych, co spowodowa-
ło ucieczkę ludności polskiej do większych miast wołyńskich i za Bug oraz two-
rzyć się zaczęły samoobrony. I tu gwoli zaistniałej prawdy, dla lepszego jej wyja-
śnienia w myśl zasady sprawiedliwości „suum cuique” (każdemu to, co jemu się 
należy) prawdę tę przekażę.

Po morderstwach dokonanych przez bandy ukraińskie w kościołach – do Wło-
dzimierza Wołyńskiego przedostało się wielu uchodźców, którymi zaopiekowali 
się miejscowi Polacy. Po kilku dniach ukazały się, rozlepione po całym mieście, 
odezwy do Polaków, mniej więcej takiej treści: „Polacy! Bandy leśne napuszczo-
ne przez komunistów moskiewskich mordują Wasze dzieci, żony, matki… Męż-
czyźni zdolni do noszenia broni, zwłaszcza rezerwiści, zgłaszajcie się pod opiekę 
wielkiego narodu niemieckiego, który organizuje z Was batalion żołnierzy prze-
ciwko tym bandytom – podając miejsce rejestracji i godziny przyjęć… Lipiec 
1943 r. Podpis”.

Odezwa ta była dość długiej treści, napisana nie najlepszą polszczyzną. W at-
mosferze beznadziejności, głębokiej depresji i wizji męczeńskiej śmierci jakie za-
istniały wówczas wśród ludności polskiej – odezwa, wprawdzie wrogów, ale da-
wała szansę pozyskania broni przeciwko największym wrogom Polaków, jakimi 
okazali się nacjonaliści ukraińscy. Nie było wtedy innej możliwości… Nic prze-
to nie może obwiniać naszych Rodaków, którzy masowo zgłaszali się do rejestra-
cji – jakoby zgłosiło się ponad 3000 mężczyzn, co przeszło oczekiwanie Niem-
ców, z czego przyjęto około jedno trzecią część, bo obawiano się, że po przyjęciu 
wszystkich zgłoszonych -–Włodzimierz (jak mówiono) byłby w rękach Polaków. 
Po tak dokonanym doborze, wymuszonych sytuacją „ochotników” skoszarowano 
ich w murowanym, jednopiętrowym budynku 7-mio klasowej szkoły powszech-
nej. Umundurowano jak żandarmów i uzbrojono w broń lekkich maszynowych 
automatów, z wyposażeniem w amunicję i granaty ręczne oraz do wyłącznej dys-
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pozycji przydzielono im transport samochodowy. Część tych naszych (nazwa-
nych w cudzysłowie) – „ochotników” rozmieszczona też była na potworzonych 
przez Niemców posterunkach w okolicach Włodzimierza, których zadaniem była 
ochrona pracujących na polach żniwiarzy (lato 1943 r.) przed bandami. Na każ-
dym takim posterunku poczynione były bunkry i rowy strzeleckie i zasieki z dru-
tu kolczastego, a na dachu przy kominie pobudowane były tzw. gniazda bocia-
nie, w których dzień i noc przesiadywał obserwator. Trzeba obiektywnie jednak 
stwierdzić, że dzięki wzięciu do ręki broni, wprawdzie od wroga, przez naszych 
bohaterskich obrońców, ocalało wiele tysięcy zamieszkałych ma Wołyniu rodzin 
polskich.

Należałem wówczas do samoobrony Polaków we Włodzimierzu Wołyńskim, 
a więc do organizacji ściśle tajnej, gdzie po rozeznaniu mojej tragedii utraty naj-
bliższych, o czym już wspominałem, obdarzono mnie zaufaniem jako podporucz-
nika rezerwy (od 1932 r.). Mianowano dowódcą samoobrony wschodniej czę-
ści miasta Włodzimierza, to jest w tej części miasta, w której przy ulicy Łuckiej 
mieszkałem.

Pamiętam tyle tylko, że był to gorący letni dzień, kiedy przechadzając się po 
chodniku tuż przy domu pożydowskim, w którym mieszkałem, nagle wjechał ro-
werem na trotuar młody mężczyzna i mijając mnie raptownie zahamował i za-
pytał – czy pan jest „gończyk” – moim, używanym w konspiracji pseudonimem. 
Widząc po raz pierwszy w swoim życiu tego człowieka zaprzeczyłem kategorycz-
nie, podając jednocześnie moje prawdziwe nazwisko. Nie wdając się w rozmowę 
– polecił mi stawić się o godzinie 18-tej w oznaczonym miejscu i sam, jak świet-
ny rowerzysta bystro ulotnił się. Pozostałem z odczuciem niepewności – czy aby 
nie zasadzka… Wpadka bowiem w ręce zbirów niemieckich, czy ukraińskich gro-
ziła śmiercią męczeńską, gdyż oni takich z konspiracji nie zabijali, lecz zazwy-
czaj w okrutny sposób mordowali. Zgłosiłem się jednak w terminie na wyznaczo-
ne miejsce. Dookoła panowała cisza, pogodny letni dzień, a słońce pochylało się 
już ku zachodowi. Stanąłem przed jednopiętrowym, drewnianym i otynkowanym 
budynkiem, a schody zewnętrzne służyły do wejścia na pierwsze piętro. Po tych 
schodach dostałem się do przedpokoju, w którym przy małym stoliku siedziały 
dwie nobliwie i tak jakoś dobrotliwie wyglądające starsze panie, które na moje 
słowne powitanie opanowanym głosem zaprosiły mnie do przejścia aż do trzecie-
go pokoju. Tam zastałem czterech, w średnim wieku mężczyzn, siedzących przy 
stole. Z całą powagą odbyło się powitanie uściskiem dłoni. Przewodniczył temu 
tajnemu zebraniu, jak można było osądzić oficer, który znał się na wojskowości. 
Na wstępie zapewnił, że nikt z nas nie zginie śmiercią męczeńską, bo gdyby nas 
tu nakryli, ma pistolet z siedmioma nabojami i strzela wówczas każdemu i so-
bie w głowę. Omówił następnie pokrótce sytuację wojsk niemieckich na froncie 
wschodnim i po zapoznaniu z całością morderstw dokonywanych przez Ukraiń-
ców przydzielił każdemu z nas czterech jako dowódcom samoobrony miasta Wło-
dzimierza (według stron świata) jedną z jego dzielnic. Jednocześnie zapoznał każ-
dego z nas ilu ma ludzi, jakie ich uzbrojenie i stan ilościowy amunicji, zaznaczając 
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przy tym, że dozbrajanie ludzi może nastąpić tylko bronią zdobyczną, bo innych 
możliwości nie ma. Określił też, możliwie dokładnie, dla każdego mianowanego 
dowódcy miejsce, gdzie jego podkomendni znajdą się w razie napadu band ukra-
ińskich na Włodzimierz, zalecając przy tym, żeby każdy z dowódców zapoznał się 
bliżej ze wskazanym terenem i miejscem swego dowodzenia. Rozeszliśmy się, po 
braterskim uścisku, pojedynczo, w różnych odstępach czasu, świadomi wielkości 
i powagi powierzonej nam misji – obrony naszych Rodaków mieszkających we 
Włodzimierzu Wołyńskim.

Fakt istnienia zorganizowanej samoobrony Polaków na terenie miasta Wło-
dzimierza utrzymywany był w największej tajemnicy. Luźne tylko kontakty za-
chowane były pojedynczych ludzi z samoobrony i zorganizowanego przez Niem-
ców batalionu polskiego, od których różnymi sposobami i drogami otrzymywano 
przede wszystkim amunicję i rzadziej broń małokalibrową.

Do równie ważnych, a może i ważniejszych kontaktów należy zaliczyć roz-
mowy tajne, jakie były przeprowadzane przy każdych sprzyjających się okazjach 
z naszymi chłopcami z „batalionu”. Tak się złożyło, że przechodziłem pewnego 
dnia obok szkoły, w której stacjonowali nasi przecież bliscy sercem Polacy, a tyl-
ko zrządzeniem losu przyodziani w mundury niemieckie. Na dziedzińcu szkol-
nym przy ogradzającej siatce siedziała grupa kilkunastu tych chłopców. Część 
z nich poznała mnie i jakby z radością rozpoczęta została rozmowa o treści peł-
nej wyrzutów sumienia, że służą wrogowi, że w batalionie są tylko chłopi i ro-
botnicy, a nie ma nikogo z inteligencji. Na co też, jak mi mówili, zwrócił uwagę 
ich dowódca major niemiecki mówiąc, że przecież są polscy oficerowie rezerwy 
i byli zawodowi, a jednak żaden z nich się nie zgłosił i dlatego nie macie Polaka 
dowódcy. I tu rozmówcy moi ujawnili swoje rozgoryczenie, że widocznie źle zro-
bili wstępując do uformowanego batalionu niemieckiego. Zaczęli mnie wreszcie 
prosić – widocznie wiedzieli, że jestem oficerem – żebym wstąpił do nich i był ich 
dowódcą. Nie łatwa na to była odpowiedź. Nie mogłem przecież powiedzieć im 
i tak wówczas pomyślałem, będąc już dowódcą w samoobronie i to mianowanym 
przez dowództwo polskie dla obrony Polaków, a nie, żeby być na usługach zwy-
rodnialców, jakimi okazali się hitlerowcy. Serdecznie natomiast ich zapewniałem, 
że nikt z Polaków nie będzie mieć za złe powziętej decyzji wstąpienia do batalio-
nu niemieckiego, bo to jedyna droga jaka zaistniała dla pozyskania broni, by móc 
obronić naszych Rodaków mieszkających na Wołyniu. I tak rozstaliśmy się w po-
wadze pożegnalnej chwili, z uczuciami serdecznych i bliskich sobie ludzi.

W tej paradoksalnej sytuacji, w otoczeniu dwóch wrogów (spod znaku swasty-
ki i trójzębu) – ten ze swastyką okazał się dla Polaków mieszkających we Wło-
dzimierzu lepszym li tylko dlatego, że sam był też zagrożony przez wzmagającą 
się wciąż działalnością band ukraińskich i usadawiania się ich w pobliżu mia-
sta Włodzimierza – doprowadzając tym Niemców do stałego zachowania ostre-
go pogotowia i nocowania ich rodzin w koszarach otoczonych okopami i zasieka-
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mi. Nerwowa atmosfera wśród władz niemieckich wzrosła jeszcze bardziej kiedy 
w terenie zaczęto, wprawdzie sporadycznie, zabijać też i „nadludzi”, do czego do-
puszczały się jak stwierdzono bandy ukraińskie. Po takim zabójstwie miejscowi 
Ukraińcy usiłowali wmówić Niemcom, że uczynili to Polacy, ale prawdy nie uda-
ło im się ukryć. Niemcy bowiem powiesili w centrum miasta Włodzimierza jed-
nego z członków band ukraińskich na specjalnie zbudowanej szubienicy, która 
przez szereg dni budziła u przechodniów odrazę, a matki odwracały swym dzie-
ciom główki – przed tak niepożądanym dla nich szczególnie widokiem. Sympa-
tia nacjonalistów ukraińskich do swoich mocodawców poczęła maleć, a Niemców 
zaś (wobec samodzielnych poczynań Ukraińców) doprowadzać do wściekłości 
i zbrojnych przeciwko nim wystąpień, jak to zostało ujawnione w sierpniową nie-
dzielę 1943 roku.

Był pogodny, słoneczny poranek, kiedy seria przeraźliwych detonacji pode-
rwała mnie z łóżka – wybiegłem na ulicę i kierując się przyspieszonym krokiem 
do mego miejsca dowodzenia, po drodze zorientowałem się, że artyleria nie-
miecka ostrzeliwuje klasztor prawosławny w Zimnem. W tym celu został spro-
wadzony o świcie pociąg pancerny z Kowla, z którego po huraganowym ogniu 
artyleryjskim główna kopuła klasztoru zaczęła się palić. Wtedy ruszyło natarcie 
na klasztor wzdłuż rzeki Ługi równinnym terenem nizinnych łąk przez naszych 
chłopców z batalionu polskiego dowodzonego przez oficerów niemieckich. Obro-
na klasztoru położonego na wzgórzu i otoczonego murem u podnóża rzeką Ługą 
nie trwała długo mimo dobrych warunków obronnych i posiadanych sił ognia 
z ciężkich karabinów maszynowych. Ze strony nacierających nie zginął ani jeden 
żołnierz. Z obrońców klasztoru część mołojców poddała się, a część w panicznym 
popłochu uciekła przed pościgiem nacierających. Z lochów klasztoru powycho-
dziły blade i drżące zakonnice z ikonami podtrzymywanymi na piersiach. Po za-
kończonej zwycięskiej bitwie dowództwo niemieckie zarządziło zbiórkę żołnie-
rzy polskich na dziedzińcu klasztornym. Major niemiecki wygłosił przemówienie 
dziękczynne, następnie przypomniał o wydanym rozkazie zabraniającym zabija-
nie ludzi cywilnych, a jednak widział kilka rodzin ukraińskich zabitych podczas 
pościgu za uciekającymi. I na pytanie kto to uczynił, wystąpił mój kuzyn, który na 
pytanie odpowiedział też pytaniem: „panie majorze, gdy posłyszałem mowę ukra-
ińską, a więc byli to Ukraińcy i nie kto inny tylko oni zamordowali moją matkę, 
ojca, siostry i braci dlatego tylko, że byli Polakami nie mogłem się powstrzymać 
– a czy pan major w takim przypadku mógłby się opanować”? Na powyższe od-
powiedź była – „tak” – i po czym kazał wstąpić do szeregu.

Zabytkowy klasztor został niepotrzebnie poważnie uszkodzony, bo jako zaby-
tek nie mógł i nie powinien służyć w tym przypadku jako twierdza obronno-wy-
padowa. Po dokonanych przez Ukraińców okrucieństwach na Polakach – zrodziły 
się wśród ludności polskiej bohaterskie spośród nich jednostki w różnym wieku 
(chłopi, robotnicy i inteligencja) wśród kobiet i mężczyzn, którzy obdarzali siebie 
wzajemnym zaufaniem i spojeni byli jednością celu, z myślą o samoobronie nie 
tracili nadziei w wyzwolenie i sprawiedliwość społeczną. Nie brak było wówczas 
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zwłaszcza cichych bohaterów. I takich, którzy w nocnych wypadach dokonywa-
li odwetów zbiorowych i pojedynczych, które wśród rezunów ukraińskich budzi-
ły strach i niepokój, a nawet poczynały się mnożyć głosy i ukłony w stronę Pola-
ków, by wstąpić na drogę dobrego współżycia. Były to paradoksalne czasy, gdy 
tylko przejawiana siła odgrywała zasadniczą i decydującą rolę o stosunkach po-
prawnych międzyludzkich, a nie prawdziwa dobroć ludzka.

Bohaterami tamtych dni była też i młodzież polska, która po szczęśliwej uciecz-
ce do miast podczas morderstw ich rodzin w miasteczkach i wioskach wołyńskich 
wracała, po zaopatrzeniu się od Niemców w broń, do swoich domów by tam wy-
dobyć swoje wartościowe rzeczy, a najczęściej by pogrzebać swoich najbliższych. 
Z jednym takim młodzieńcem rozmawiałem, słuchając z podziwem jego opowia-
dania. Pracując u Niemców opowiedział im swoją tragedię i prosił ich o naucze-
nie strzelania z automatu i wypożyczenie, aby mógł pójść do gospodarstwa, po-
łożonego kilka kilometrów od Włodzimierza i tam pochować swoich rodziców 
i rodzeństwo. Z pewnym podziwem, ale także uznaniem dla jego odwagi, Niemcy 
spełnili całkowicie jego prośbę. Taką drogą uzbrojony młodzian, lat około 16 udał 
się w niebezpieczną i grożącą śmiercią podróż. Dotarł do miejsca i tam w przy-
domowym sadeczku wykopał wspólną mogiłę, ułożył w niej zamordowaną swo-
ją rodzinę i przysypał ziemią. I naraz zauważył, jak posuwała się tyralierą w zbo-
żu grupa w żółto-niebieskich czapkach, jakby go chciała otoczyć żywego. Wtedy 
porwał on swój załadowany pistolet maszynowy i krótkimi seriami posiał po nich 
i wycofując się strzelając, bez szwanku dotarł do Włodzimierza. Przy opowiada-
niu często powtarzał z zachwytem o swoim szybkostrzelnym automacie.

W roku 1943 bandy ukraińskie na Wołyniu przejawiały swoją szczególnie po-
lakobójczą aktywność, stosując różnego rodzaju zachęcających metod działania 
zmierzających do wyszukiwania przez miejscowych Ukraińców ukrywających się 
Polaków, których w zorganizowany sposób zwożono do wyznaczonych miejsc 
straceń. A były to nie obetonowane jeszcze bunkry (głębokości około 2 pięter), 
do których wrzucano ludzi, a następnie ręcznymi granatami zabijano. W taki bar-
barzyński – a raczej brak słów na określenie tak zorganizowanego ludobójstwa – 
i to przez uzdolnionych w tym zakresie pewnej grupy ludzi – zginęli i moi kuzyni: 
5-cio letnia Basia – o nieprzeciętnej piękności, jej matka – z zawodu akuszerka, 
która znana była ze swej dobroci i babcia, która tak bardzo kochała swoją wnu-
się. Wszyscy troje zginęli w bunkrze – tylko babcia, zanim dojechała do bunkru 
śmierci, widocznie w odczuciu co ich czeka, doznała pomieszania zmysłów i ja-
dąc na wozie zaczęła śpiewać.

Utkwił też w mojej pamięci szczęśliwie uratowane dziecko (lat 2-3), które 
w czasie napadu band ukraińskich na osiedle polskie w Kałusowie ocalało dzię-
ki wydostaniu się z domu i jak piskle wiedzione instynktem samozachowawczym 
znalazło się w rosnącym zbożu opodal zabudowań. I tam dosięgła go kula, raniąc 
w nóżkę. Przypadkowo odnalazły to dziecko sąsiadki, które po udanej ucieczce do 
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Włodzimierza powróciły do swoich domów, by zaopatrzyć się w żywność i usły-
szały wtedy szloch i jęk ukrytego w zbożu dziecka zgłodniałego i wycieńczone-
go i cierpiącego z bólu przestrzelonej nóżki. Widziałem Wojtusia – bo tak go na-
zwał mój gimnazjalny kolega, który wraz ze swoją żoną adoptowali to osierocone, 
a jakże przemiłe dziecię, które mówiąc – jeszcze wprawdzie słabo – nie uśmiecha-
ło się, ale w jego oczętach tkwił nie spotykany w tym wieku u dzieci głęboki prze-
strach i usiłowanie mówienia tylko o czymś strasznym, co było udziałem jego za-
ledwie paroletniego życia – i to bez żadnej winy, a dlatego jedynie, że to dziecko 
zrodzone zostało przez Polkę.

Pisząc o tak niegodnych imienia ludzkiego podłościach – nasuwa się nieodpar-
cie wypowiedź jednego z niemieckich pisarzy:

„im bliżej poznałem ludzi, tym bardziej polubiłem zwierzęta”.

W tych makabrycznych czasach z lat 1939–1945, kiedy tak powszechnie prze-
jawiana była podłość ludzka przez różnych ludzi z różnych warstw społecznych 
– zdarzały się i wówczas jednostki, których nazwisk nie znamy, ale ich ujawnione 
humanitarne czyny zasługują, by je przekazać potomnym.

Poznałem tam na kresach wschodnich wśród wieśniaków ukraińskich ziemi 
wołyńskiej człowieka z wielodzietną rodziną utrzymującego się przez wiele już 
lat z 6-cio hektarowego gospodarstwa, jako jedynego źródła utrzymania całej jego 
rodziny. Gospodarstwo to położone było tuż o miedzę przyległych pól należących 
do majątku, którego właścicielem był Polak, posiadający kilka folwarków. I o dzi-
wo – gdzieś w starych dokumentach hipotecznych znaleziono, że ziemia tego go-
spodarstwa (6 ha) stanowiła integralną część majątku i z mocy sądu nastąpiła re-
windykacja, co było jakże dotkliwym ciosem pozbawienia rodziny środków do 
życia. I tak – zgodnie z suchą literą prawa – zadana została wielka krzywda czło-
wiekowi wraz z jego rodziną. Ale ten człowiek w najcięższych chyba czasach 
tego ziemianina okazał swoje aż tak wrażliwe serce, że kiedy odbywały się napa-
dy, gwałty, zabójstwa i morderstwa Polaków na Wołyniu jesienią 1939 roku – ten 
tak pokrzywdzony gospodarz Ukrainiec wywiózł, ryzykując własnym życiem, do 
odległego (ca 25 km) Sokala całą jego rodzinę bez żadnej zapłaty. Jedynie urato-
wani ze łzami w oczach wyrazili wdzięczność w hołdzie dla Człowieka, który za 
tak humanitarny wyczyn został – zamiast uznania i uhonorowania – ukarany wię-
zieniem. Po wyjściu jego z więzienia (22 VI 1941 r.) miałem zaszczyt z nim roz-
mawiać, a słuchając opowiadania tego Człowieka poczułem się mocno upoko-
rzonym i zawstydzonym. Są bowiem prawdy niczym nie podważalne, a mówiąc 
o tym, że wśród ludzi bez względu na stanowisko, wykształcenie, pochodzenie, 
przynależność do takich czy innych ugrupowań społecznych, politycznych czy za-
wodowych – wszędzie znajdują się ludzie dobrzy i źli, a najmniej jednak z tytułem 
Człowieka, o którym się tylko mówi, że jest najwyższym dobrem, ale codzienna 
rzeczywistość wykazuje inaczej, bo tego prawdziwego dobra jakim jest Człowiek, 
nie zawsze się widzi i nie zawsze należycie docenia.
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Pisząc te swoje wspomnienia wołyńskie (z lat 1939–1944) jakie utkwiły w mo-
jej pamięci – te złe przede wszystkim, którym sprzyjała wojna dla ich ujawnienia 
i dlatego o tych „nadludziach”, którzy tę wojnę wywołali i jak się nieludzko za-
chowali trzeba, gwoli tej prawdy, tu podać.

Już w pierwszym dniu (22 VI 1941 r.) napaści Niemiec hitlerowskich na Zwią-
zek Radziecki, kiedy zostałem poderwany z łóżka wstrząsem i wybuchem poci-
sków artyleryjskich – wybiegłem z domu. Był wczesny, pogodny i słoneczny po-
ranek o dużej widoczności. Natarcie na osi Iwanicze–Poryck nie trwało długo, bo 
i obrona na tym odcinku nie była należycie przygotowana. A może zadziałało tu 
zaskoczenie – nagłe i niespodziewane. I kiedy ucichły strzały i kiedy część lud-
ności zawiedzonej, rozczarowanej wybiegła by powitać ich w mniemaniu swoich 
wybawicieli, okazali się ludobójcami, dając tego konkretne dowody. W gronie wi-
tających byli przede wszystkim miejscowi chłopi ukraińscy – dorośli i starcy, mat-
ki ze swoimi dziećmi i niemowlętami u piersi oraz rzadziej dorastająca i w wieku 
poborowym młodzież. Niedługo to powitanie trwało. Niemalże jednocześnie od-
bywała się łapanka mężczyzn, których grupowano i odprowadzano do pobliskiego 
zagajnika i roztrzeliwano. Opowiedział mi o tym jeden z uratowanych, który sto-
jąc już w grupie do roztrzelania nad wykopanym rowem – mogiłą, w ułamku se-
kundy przed serią strzału z automatu, upadł do tej zbiorowej mogiły, w której zo-
stał ranny w nogę z rewolweru, którym dowódca egzekucji dobijał poruszających 
się w tej wspólnej mogile. Po zakończeniu tych zabójstw – kiedy zapanowała głu-
cha cisza, cudem uratowany mój rozmówca wydostał się spod zwałów zabitych 
w sile wieku, niewinnych mężczyzn i z trudem doczołgał się do swego domu.

W innym miejscu, już pierwszego dnia wojny ze Związkiem Radzieckim, na 
terenach opanowanych przez armię niemiecką, dokonywane były przez żołnierzy 
niemieckich zabójstwa zupełnie bez żadnej odpowiedzialności niezawinionych 
w niczym ludzi, w pierwszej kolejności narodowości żydowskiej, a następnie 
z grupy Słowian (wśród której to grupy znalazła się jednak część zwyrodniałych 
sługusów niemieckich).

Objawy patologicznych zwyrodnialców spośród żołnierzy hitlerowskich spo-
tykało się nazbyt wielu. Jednym też z takich objawów było zastrzelenie z pisto-
letu młodego mężczyzny trzymającego na ręku małe dziecko w gronie kobiet i to 
bez najmniejszego powodu. Podłość Wehrmachtu ujawniana była powszechnie, 
na każdym niemal kroku, często nie mająca żadnego ani ludzkiego, ani ekono-
micznego, ani nawet z punktu widzenia wojskowego uzasadnienia. Już bowiem 
było po całkowitym zdobyciu miasta Porycka i jego okolic, ale ostre pogotowie 
w armii niemieckiej jeszcze trwało na tym bocznym odcinku frontu wschodniego. 
I naraz bliżej godzin południowych rozległ się – przerażający i nie do wyrażenia, 
ani nie do wyobrażenia – ryk, jęk, pisk… Jak się okazało w kołchozie Pawłówka 
(byłego majątku hrabiego Czackiego) odległego od mego miejsca zamieszkania 
w prostej linii o ca 3 km – niemieccy żołnierze podpalili dużą oborę, a w niej uwią-
zanych na łańcuchach przy żłobach było kilkadziesiąt (ca 60 sztuk) rasy holender-
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skiej, czarno-białych krów. Do tego – tak jak i jęku krów odtworzyć nie mogłem 
– komentarza żadnego nie trzeba…

Po kilku dniach byłem w tej spalonej oborze i widziałem szczątki tych spalo-
nych krów – i murowane tylko ściany obory. W tej wiosce Pawłówce zamordo-
wany został brygadzista miejscowego kołchozu strzałem w szyję i pozostawiony 
bez żadnej pomocy, który po całodobowej męczarni zmarł. Ze wspomnień moich 
o wsi Pawłówka zanotowane zostały inne jeszcze, godne ujawnienia fakty, a mia-
nowicie bohaterstwo żołnierza radzieckiego z Uzbekistanu, który w odwrocie 
walcząc pomiędzy domami z nacierającymi tyralierami niemieckimi, ogniem ka-
rabinu maszynowego unieszkodliwił 27 piechurów. Sam natomiast ciężko ranny 
i pilnowany przez wartownika niemieckiego, by nikt mu nie udzielił – mimo pro-
szenia o wodę – jakiejkolwiek pomocy, po całodziennym męczeniu się skonał.

Mijały dnie i tygodnie – ucichły strzały, zapanowany spokój zakłócały jedynie, 
z każdym dniem, wzmagające się przeloty niemieckich samolotów na wschód, 
wśród których były olbrzymy, jakich się jeszcze nie widziało. W tak zaistnia-
łej atmosferze indolencji – pierwsze intensywne ożywienie nastąpiło u ludności 
ukraińskiej, która masowo przystąpiła do zwożenia z lasu olbrzymich (dębowych 
i grabowych) drzew jako materiału do robienia krzyży, które następnie rozwożo-
no i ustawiano na skrzyżowaniach wszystkich dróg, w zasięgu swego działania. 
Na tę samowolę ludności ukraińskiej władze niemieckie nie reagowały, co też 
oznaczało ich tolerancję… Dla tej zaś ludności, która to czyniła było upamiętnie-
niem ich niezłomnej wiary i nadziei – IHS … (w tym znaku zwyciężysz). Dopiero 
w początkach sierpnia (od rozpoczęcia inwazji niemieckiej na Związek Radziec-
ki) zaczęła się ujawniać aktywna działalność okupacyjnych zwyrodnialców, któ-
rych władze rozmieszczone były tylko w większych miastach powiatowych, gdzie 
też stacjonowały jednostki wojskowe i różne służby bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Z tych ośrodków władze niemieckie przy pomocy podległych im sił 
zbrojnych często terrorem oddziaływały na zamieszkałą ludność województwa 
wołyńskiego. W tym celu organizowane były wypady w teren w związku z podję-
tą eksterminacją ludności żydowskiej.

Pamiętam – była sierpniowa niedziela i jeszcze nacjonaliści ukraińscy nie 
ujawnili swojej nienawiści do ludności polskiej. Zgromadzona ludność polska 
przy kościele w Porycku, gdzie jak już wspomniano, w 1943 roku dokonano ma-
sowych morderstw w kościele, oczekiwała na rozpoczęcie sumy i nagle na drodze 
od strony Włodzimierza ukazały się samochody ciężarowe przepełnione Niemca-
mi w różnobarwnych mundurach (żółtych, szaro-niebieskich i czarnych). Przez 
kilka godzin trwała obława na Żydów zamieszkałych w Porycku i okolicy, których 
zgromadzono na ogromnym podwórzu szkolnym w liczbie 40–42 mężczyzn. Wi-
działem jak ich prowadzono koło kościoła – wielu z nich znałem jeszcze z podsta-
wowej szkoły. Spojrzałem na ich blade twarze i zmartwiałe oczy, pozostając z głę-
bią odczuć swojej bezradności…
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Idąc do swego domu zamieszkania na osiedlu Holendernia spoglądałem od 
czasu do czasu na prawą stronę, by utrwalić w pamięci całą do końca, może ostat-
nią drogę życia tych, których Niemcy prowadzili w kierunku Łysej Góry. Wresz-
cie tuż przy Łysej Górze cały ten pochód skręcił na lewo i szedł po torze nieczyn-
nej kolejki wąskotorowej. Gdy dochodziłem już do domu i gdy nie widziałem 
przesuwającej się poza krzakami przyleśnymi kolumny – po kilku minutach usły-
szałem serię strzałów, potem pojedyncze i znów seria… Wreszcie zapanowała ci-
sza zadumy – jak mogą tak czynić ludzie – ludziom!?…

Na drugi dzień naoczny świadek opowiedział mi o tragedii, jaka się odbyła 
w drodze do Łysiej Góry. Oto żona aptekarza, który był w tej kolumnie podbiegła 
do konwojentów i z wielką rozpaczą błagała ich o zwolnienie męża. Wynik był 
taki, że pozwolili jej iść razem z mężem. Na miejscu straceń, gdy padły pierwsze 
strzały, mężowi szczęśliwie udało się uciec w las i ocalał, a jego żona zginęła. Nie 
wiem, czy uratowany przeżył wojnę…

Ujawniona w tej wojnie podłość niemiecka w stosunku do ludzi na okupowa-
nych terenach świadczy o degeneracji i notorycznym sadyzmie – czego u normal-
nych istot ludzkich nie da się zauważyć w żadnej sytuacji. Oprócz zabójstw zorga-
nizowanych masowych i pojedynczych czynionych z nakazu władz niemieckich 
– dokonywane były jeszcze bezkarne zabójstwa przez poszczególnych Niemców 
różnego autoramentu. Na terenach okupacyjnych każdy pojedynczy Niemiec był 
autokratą i w stosunku do miejscowej ludności (nie niemieckiej) był panem życia 
i śmierci, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności. Znane są nawet zabójstwa do-
konywane przez Niemców mających dystynkcje oficerskie – i to bez uzasadnione-
go powodu, byle pretekst dawał im asumpt do zabójstw niewinnych ludzi.



Część 3

Osobiste wspomnienia oraz opowiadania rodziców 

o tragedii wołyńskiej

Rodzice moi sądzili, że podczas wojny, którą rozpoczęły Niemcy hitlerowskie 
będą bezpieczniejsi na Wołyniu aniżeli w Warszawie, gdzie mieszkali. Z Woły-
nia pochodził mój ojciec i tam też mieszkała od pokoleń jego cała najbliższa ro-
dzina. Wieloletni pobyt w tym rejonie był szczególnie trudny dla mojej matki, 
która wychowana była w stolicy i dręczyła ją nostalgia i nade wszystko pragnę-
ła powrotu do Polski centralnej. Wyolbrzymiło się to szczególnie po pierwszych 
napadach nacjonalistów ukraińskich spod znaku OUN-UPA na Polaków. Wielo-
krotnie namawiała ona swoich teściów, szwagrów i szwagierki do opuszczenia 
Wołynia i szukania schronienia w Warszawie lub na Mazowszu. Oni jednak żyli 
w zgodzie z Ukraińcami i nie wyobrażali sobie, że może ich spotkać jakakolwiek 
tragedia. Podkreślali, że tu się urodzili i tu pozostaną, a Wołyń traktowali jako 
swoją małą Ojczyznę.

Dziadek mój w momencie wybuchu II wojny światowej liczył około sześć-
dziesiąt lat i pracował od dawien dawna u hrabiego Czackiego, czując się dobrze 
zarówno w pracy jak i w Porycku, gdzie posiadał własny domek.

Najstarszy ich syn a mój stryjek Eustachy po zdaniu matury studiował we Lwo-
wie i przed wojną był kierownikiem administracyjnym słynnego Liceum Krze-
mienieckiego, które założone zostało przez Tadeusza hrabiego Czackiego. Jako 
inżynier był podczas wojny powiatowym inspektorem rolnym, a jako oficer rezer-
wy w 1943 roku sprawował funkcję komendanta Straży Wiejskiej w Powiatowej 
Delegaturze Rządu w Krzemieńcu.
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Oprócz dziadków mieszkały w Porycku i okolicach dwie ciotki Maria i Alek-
sandra z mężami i ich małymi dziećmi oraz najmłodszy z rodzeństwa ojca, czę-
ściowo ułomny, brat Bolesław.

Ojciec nasz, inżynier rolnik, absolwent warszawskiej SGGW, pracował jako 
zarządzający dużym majątkiem rolnym w Kałusowie w pobliżu Porycka. W swo-
ich wspomnieniach wołyńskich spisanych około 1979 roku zataił swoją osobę nie 
chcąc demaskować się komunistom, że „pracował na Niemców”, którzy powie-
rzyli mu administrowanie dużej posiadłości ziemskiej. Musiał on naturalnie do-
starczać kontygenty rolne Niemcom, bo inaczej nie można byłoby przeżyć w wa-
runkach wojennych i okupacji hitlerowskiej. Ale to takie były straszne czasy.

Kiedy przyszedłem na świat rodzice moi żyli w tych trudnych wojennych wa-
runkach bardzo skromnie i dlatego urodziłem się niemal jak Jezus na sianku, nie 
mając przez wiele lat ani odpowiedniego wyżywienia ani odzieży. Stąd też wywo-
dzi się moja wrażliwość na nędzę i dlatego starałem i staram się zawsze być po-
mocnym przez całe moje życie zarówno rodzinie jak i obcym ludziom.

Najbardziej utknęło w mojej pamięci przeżycie kiedy kilku Ukraińców wpadło 
do budynku, w którym mieszkaliśmy na pierwszym piętrze, na parterze zaś znaj-
dowało się biuro naszego ojca. Mam więc do dzisiaj przed oczami scenę zagonie-
nia mojej matki, siostry oraz mnie do gabinetu ojca, gdzie przebywał również jego 
księgowy. Błagaliśmy wtedy wszyscy o pozostawienie nas przy życiu, całując nie-
mal stopy zwyrodnialca, który z pistoletem w ręku i obładowany granatami chciał 
pozbawić nas życia. Jeden z nich zaczął przetrząsać biurko ojca, następnie wyrzu-
cił przez okno sporą ilość dokumentów. Później stanął w pobliżu drzwi wejścio-
wych i strzelił z pistoletu w podłogę między ojcem, który trzymał mnie na ręku 
i matką również obejmującą moją siostrę Barbarę. W tym momencie wykrzykną-
łem rozpaczliwie: „Boziu nie ziabijaj”, a kiedy Ukrainiec podniósł po raz wtóry 
pistolet celując w stronę ojca, wbiegł nagle inny z bandytów, odtrącił lufę pistole-
tu „kolegi” mówiąc „zostaw ich, niech dokończą ich inni”, a pocisk przebił szybę 
okienną na wysokości głowy ojca. Zagrozili jednak, by nikomu nie mówić o tym 
zdarzeniu i nie uciekać.

Przeżycie to mam do dzisiaj wyraźnie przed oczami, opowiadałem o nim wie-
lokrotnie zarówno teściom we Francji jak i dzieciom, a także podczas kuracji sa-
natoryjnych nie mogąc powstrzymać przeogromnego wzruszenia.

Po gehennie jaką przeżyliśmy udało się wreszcie mojej mamie namówić ojca 
do ucieczki do Włodzimierza Wołyńskiego dokąd zawiózł nas swoim wozem kon-
nym stary Ukrainiec, który miał jakąś wdzięczność do naszych dziadków, sam na-
rażając się na śmierć i po upływie kilku miesięcy pokonując trudy ucieczki wró-
ciliśmy do Warszawy.
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Pierwszy widok zamordowanego człowieka zapamiętałem w wieku niespełna 
trzech lat we Włodzimierzu Wołyńskim, kiedy to broczący krwią mężczyzna le-
żał na słomianej macie w pobliżu miejsca naszego zamieszkania. Był to dla mnie 
szok widzieć pokłutego nożem czy bagnetem Polaka, któremu rany zadane przez 
Ukraińców spowodowały rychłą śmierć.

Trauma przeżyć wołyńskich pozostaje jednak w moim umyśle do dnia dzisiej-
szego, ponieważ w tamtych czasach nie interesowali się nami ani psychologowie 
ani psychiatrzy, którzy po wielomiesięcznych posiedzeniach psychoterapeutycz-
nych wpłynęliby na zwichniętą psychę małego dziecka.

Z opowiadań ojca o tych jakże trudnych czasach przypomina mi się również 
następujące zdarzenie.

Otóż pewnego dnia zaproszony został ojciec przez Ukraińców na przyjęcie, 
na którym znajdowało się wiele osób: kobiety i mężczyźni w różnym wieku. In-
tuicja ojca i gorliwe modlitwy do Pana Boga sprawiły, że na samym początku 
ojciec zaczął mówić po ukraińsku do zgromadzonych. Przypomniał żałosny los 
Ukrainy na przestrzeni historii ostatnich setek lat. A więc wspomniał o ich słusz-
nych dążeniach uzyskania niepodległego państwa ukraińskiego od czasów Bohda-
na Chmielnickiego do obecnych. Ubolewał nad rozwojem takiej sytuacji od tylu 
pokoleń i życzył, by wreszcie Ukraina była wolna i niepodległa. Wzniósł toast za 
Ukrainę proponując zarazem wspólne odśpiewanie hymnu ukraińskiego. Zainto-
nował więc tę znaną mu pieśń i wszyscy obecni uczynili to samo razem z nim. Po 
kilku godzinach, kiedy ojciec opuszczał ten dom, podeszła do niego stara Ukrain-
ka i ze łzami w oczach szepnęła mu do ucha: „a my chcieliśmy was zarezat´”.

Dopiero po pewnym czasie mój ojciec dowiedział się, że taka podstępna for-
ma mordowania Polaków była stosowana przez nacjonalistów ukraińskich na nie-
których osobach pochodzenia polskiego. Potwierdzenie tego znalazłem również 
w obszernej literaturze na temat Wołynia w ostatnich latach wydanej tak w kra-
ju jak i za granicą. Ponieważ ojciec mój był na tym terenie znaną osobą od lat za-
przyjaźnioną z wieloma duchownymi w Porycku i nie tylko i do tego na wyższym 
stanowisku, więc wybrano dla niego taką „humanitarną” śmierć.

Będąc małym dzieckiem bawiłem się zgodnie ze swoimi rówieśnikami Pola-
kami i Ukraińcami, od których nauczyłem się dosyć szybko języka ukraińskiego. 
Kilka zdań pozostało mi w pamięci do dzisiaj.

Jako mały chłopiec miałem kręcone blond włosy i pewnego razu moja mama 
pojechała ze mną do Włodzimierza, by coś niecoś kupić w tym mieście. W pew-
nym momencie stanęła jak wryta na trotuarze widząc niemieckiego oficera chwy-
tającego mnie w ramiona. Przerażona i niepewna, co on ze mną chce uczynić zbli-
żyła się do SS-mana, który wyciągnął z portfela loczek swojego synka i przyłożył 
do mojej główki. Spokojnie odezwał się do zaniepokojonej matki, że posiada syna 
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w moim wieku, którego wygląd, loki i kolor włosów był identyczny z moim. Dla 
podkreślenia tego faktu wyjął fotografię swego małego synka i pokazał ją mojej 
mamie. Podarował mi cukierki i czekoladę i zanotował adres moich rodziców. Od-
wiedzał nas potem dość często przynosząc w prezencie różne brakujące nam pro-
dukty żywnościowe, naftę do lampy, klosz do niej i inne rzeczy, a dla mnie i mo-
jej siostry słodycze.

Pewnego razu przyjechał do nas dorożką i nakazał zwołanie kilku wozów kon-
nych z chłopami, by razem z nimi, moją matką i moją siostrą Barbarą pojechać 
kilka kilometrów po kartofle konieczne dla wyżywienia całej osady. Mieszkań-
cy tych okolic byli szczęśliwi, że tą metodą zdobyli ziemniaki konieczne do prze-
życia w tych trudnych warunkach. Ponieważ w okolicznych lasach przebywały 
bandy ukraińskie, więc ludzie bali się przejeżdżać przez te zalesione tereny. Jako 
Niemiec siedzący na bryczce na początku konwoju oddawał tylko co pewien czas 
strzały ostrzegawcze z pistoletu w powietrze informując Ukraińców, by nie waży-
li się zaatakować wszystkich. Pomoc ze strony tego Niemca nie trwała długo, bo-
wiem w krótkim czasie został nie wiadomo dokąd przeniesiony.

Ucieczka pośpieszna z Kałusowa całej rodziny nie była łatwa, ponieważ nikt 
nie chciał nas przewieźć wozem konnym w inne „spokojniejsze” miejsce, tym 
bardziej, że była w tym okresie mroźna i śnieżna zima, a wokół czatowały ukra-
ińskie bandy.

Kiedy wreszcie nastąpił upragniony dzień wyjazdu rodzice zabrali tylko naj-
potrzebniejsze rzeczy i tobołki by wyruszyć podczas mrozu i śnieżycy w kierun-
ku Włodzimierza Wołyńskiego. Matka nasza tuliła nas jak mogła, by w ten spo-
sób ogrzewać trochę, jednak brak odpowiedniego ciepłego ubrania powodował, 
że trzęśliśmy się z zimna. Zrozpaczona, kochająca matka nie widząc innej możli-
wości ogrzania dała zarówno siostrze jak i mnie odrobinę wódki, która miała nas 
rozgrzać i poprawić samopoczucie.

Życie we Włodzimierzu Wołyńskim było dla nas również trudne, szczegól-
nie kiedy dowiedzieliśmy się o tragicznej męczeńskiej śmierci całej rodziny ojca 
w Porycku 11 i 12 lipca 1943 roku. Ponieważ bandy ukraińskie zaczęły zagra-
żać również Polakom zamieszkałym we Włodzimierzu, nasz ojciec związał się 
więc z grupą samoobrony, gdzie został wybrany jako przedwojenny podporucz-
nik rezerwy na dowodzenie małej grupy liczącej zaledwie kilkanaście osób. Nie 
mieli oni odpowiedniego wyposażenia w broń i amunicję, a nawet pochowane 
w różnych miejscach pistolety i gdzieś indziej amunicja sprawiały, że ewentualna 
obrona byłaby niemal symboliczna.

Intuicja naszej matki o grożącym niebezpieczeństwie stawała się coraz więk-
sza i dlatego usilnie namawiała ojca do dalszej ucieczki do Warszawy, co wresz-
cie osiągnęła i na kilka miesięcy przed wybuchem Powstania Warszawskiego za-
mieszkaliśmy u naszego dziadka w Warszawie w okolicach ulicy Żelaznej.
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Boska opieka była nam przeznaczona przez całe lata wojenne, dzięki cze-
mu przeżyliśmy te tragiczne dni na Wołyniu, w Warszawie i Grójcu, gdzie rów-
nież znaleźliśmy się kilka dni przed początkiem walk powstańców warszawskich. 
Tam też upadła podczas nalotu lotniczego ogromna bomba obok domu, w którym 
mieszkaliśmy i na szczęście nie wybuchła. Widziałem na własne oczy jak ostroż-
nie Polacy i Rosjanie przenosili ten niewypał na samochód, by następnie wysadzić 
na żwirowisku w powietrze ten niebezpieczny ładunek. Ale to już inna historia.



Część 4

Opisy tragedii rodziny Stańskich 

w książce W. i E. Siemaszków

Władysław i Ewa Siemaszko (ojciec i córka) wydali w 2000 roku dwutomowe 
dzieło zawierające niemal 1400 stron pod tytułem: Ludobójstwo dokonane przez 
nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945. Włożyli oni 
wielki wkład dziesięcioletniej pracy zbierając ogromne materiały w archiwach jak 
i od wielu osób, którzy przeżyli tragedię wołyńską.

Zdanie o tej książce jest podzielone, jak to zazwyczaj bywa u historyków i hu-
manistów, bo praca ta zawiera na pewno wiele przeinaczonych czy nawet zmy-
ślonych faktów, jednak zasługuje w sumie na uznanie za szczegółowe opisanie 
poszczególnych przeżyć, danych personalnych ofiar łącznie z autentycznymi foto-
grafiami i ustalenie choć w sposób niedoskonały liczby ofiar tego ludobójstwa.

Krytycy Siemaszków słusznie zarzucają, że rola Ukraińców została aż do prze-
sady wyolbrzymiona jako największych morderców i bandytów bez chronologicz-
nego i historycznego zastanowienia się nad przyczynami tej tragedii narodu pol-
skiego na Wołyniu, które narastały od stuleci. Wytłumaczenie autorów, że celem 
ich pracy było tylko podanie konkretnych faktów ludobójstwa nie przemawia do 
mnie, gdyż należy widzieć każdy konteks również z pozycji przyczyn a nie tyl-
ko skutków.

Tak jak w dobie dzisiejszej nie wolno zwalczać terroryzmu na całym świecie 
tylko na drodze militarnej, lecz przede wszystkim likwidować przyczyny jego po-
wstawania, tak i w przypadku Ukrainy musimy zrozumieć, że agresywna i nie-
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sprawiedliwa rola polskich władców i polityków była zalążkiem naszych tragedii 
w dziejach historii.

Już na początku XX wieku mieliśmy przykład ludobójstwa Armeńczyków do-
konanego przez Turków w 1915 roku co do dzisiaj jest w wielu krajach prze-
milczane i nawet na skutek interwencji ambasady tureckiej zabroniono niedawno 
nauczycielom w Brandenburgii poruszania tego tematu w szkołach. Dopiero po 
silnej interwencji i krytyce tego posunięcia ze strony dziennikarzy i historyków 
niemieckich powrócono do starego nauczania. Podobnie Kurdowie nie mogą uzy-
skać zezwolenia na stworzenie własnego niepodległego państwa i żyją jako uci-
skana mniejszość w Turcji, Iraku i Iranie.

Niestety tragiczna historia często się powtarza, szczególnie jeśli chodzi o walki 
narodowo wyzwoleńcze. Zarówno powstanie państwa Izrael, jak i rozdział byłej 
Jugosławii na samodzielne państwa odbywało się kosztem rozlewu krwi. Tak też 
się dzisiaj dzieje w Czeczenii czy innych krajach, w których mniejszość narodowa 
stara się stworzyć własne niepodległe państwo. Jedynym godnymi przykładu na-
rodem są Czesi i Słowacy, którzy w sposób pokojowy, bez rozlewu krwi, zlikwi-
dowali Czechosłowację tworząc dwa suwerenne i demokratyczne państwa.

Na stronie 887 pierwszego tomu książki Siemaszków napisano: „gmina Po-
ryck, osada Holendernia: osada polska zamieszkała przez pracowników byłego 
majątku hr. Czackiego. 12 lipca 1943 roku o świcie kilkudziesięcioosobowa gru-
pa upowców dokonała napadu na osadę. Prawie wszystkich mieszkańców, około 
50, napastnicy zgromadzili w stodole, zaryglowali drzwi, oblali benzyną i podpa-
lili…

Upowcy zamordowali także: Jana Stańskiego, lat 60, jego żonę Annę i ich cór-
kę Marię Sekuła, lat ok. 31. Jan Stański i jego córka Maria, poprzedniego dnia 
ocaleli z rzezi w kościele w Porycku (gm. Poryck), będąc oboje ranni”.

Na stronie 898 podano: „Ustalono następujące ofiary masakry w kościele: 
mieszkańcy Holendernia (gm. Poryck) Bolesław Stański, lat 20 i jego siostrze-
niec, ministrant, Zbigniew Sekuła, s. Marii, lat 9… Ranni mieszkańcy Holenderni 
Jan Stański i jego córka Maria zostali zabrani do domu”.

Na stronie 953: „We wschodniej części miasta (Włodzimierza – dopisek 
W. Stańskiego) działał konspiracyjny oddziałek pod dowództwem Zygmunta 
Stańskiego „Gończyka”.”.

Jako potomek rodziny Stańskich znałem relacje ojca odnośnie tych tragicz-
nych lat, które on sam widział lub też usłyszał od naocznych świadków, którzy 
przeżyli chowając się albo na strychu kościoła poryckiego albo w szuwarach pod-
czas mordów dokonywanych następnego dnia.

Państwo Siemaszkowie opierali się między innymi na pisemnej relacji ojca 
z 1984 roku, a więc niecałe 4 lata przed jego śmiercią adresowanej do Związku 
Bojowników o Wolność i Demokrację Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dy-
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wizji Piechoty A.K., która jednak w niektórych szczegółach odbiegała od jego pa-
miętnika pisanego pięć lat wcześniej. Okazuje się, że pamięć mojego ojca między 
74 a 79 rokiem życia już była inna i stąd pewne różnice. A więc brat ojca Bolesław 
zamordowany został podczas tej tragicznej sumy w kościele w Porycku 11 lipca 
1943 roku w wieku 25 lat, a nie 20 jak to sformułował mój ojciec mając 79 lat. Po-
dobnie określił wiek swego ojca na około 60 lat co też było zaniżone.

Z powyższego wynika, że nawet „prawda” napisana przez tego samego czło-
wieka różni się w zależności od wieku w jakim została podana. Pamięć każdego 
człowieka jest zawodna, dlatego należy bardzo ostrożnie podchodzić do wszelkich 
faktów i opisów, które następnie umieszczone są w wielkim dziele jako dowo-
dy rzeczowe. Prawda usłyszana lub wypowiedziana przez różne osoby związana 
z jednym i tym samym wydarzeniem również bywa rozbieżna. Dlatego powinni-
śmy wystrzegać się domagania i podkreślania nawet własnej prawdy jako tą oczy-
wistą i jedyną.

Zacietrzewienie i uparte stanowisko w jakiejś sprawie jest charakterystyczne 
dla nas wielu Polaków i często nie potrafimy dać się przekonać i zmienić swoje-
go zdania nawet po słusznych i logicznych argumentach strony przeciwnej. Bra-
kuje nam kompromisowości i akceptowania faktu, że każdy człowiek jest różny 
od drugiego. Nawet w ogromnej liczbie siedmiu miliardów ludzi mieszkających 
na naszej planecie nie znajdziemy dwóch 100 procentowo identycznych osób. 
Oprócz tego powinniśmy uczyć się żyć w demokracji, a trudna historia państwa 
polskiego, okres rozbiorów Polski oraz lata komunizmu nie dawały na to szansy.

Jako naród mamy również wiele dobrych i ciekawych cech, które powinni-
śmy pielęgnować i strzec jak źrenicy własnego oka, dlatego wyciągajmy należyte 
wnioski z historii a zarazem uczmy się całe życie i to różnych dziedzin, bo to tyl-
ko może doprowadzić do sukcesów.

Być może występuję w tym momencie jako zbyt wielki moralista, ale miesz-
kając od ponad 33 lat w Niemczech Zachodnich, czytając wiele książek psycho-
logicznych i podróżując po wszystkich kontynentach, gdzie zwiedziłem tury-
stycznie ponad 30 krajów, mogłem uczyć się i lepiej analizować nas wszystkich. 
Dlatego też przejąłem wiele pozytywnych cech od Niemców, pozostawiając jed-
nak dobre strony polskiej mentalności i idealistyczne oraz liberalne myśli pomi-
mo tak zaawansowanego wieku.



Część 5

Materiały o wołyńskim ludobójstwie w archiwach 

niemieckich

W niemieckich archiwach znajduje się ogromna ilość materiałów na temat 
dawnych polskich ziem kresowych, które znajdują się przede wszystkim w Berli-
nie gdyż zostały one przeniesione np. z Koblencji przed kilkoma laty.

Bundesarchiv Berlin mieści się przy Finckensteinallee 63, 12205 Berlin, czyn-
ne od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8-mej do 19-tej, zaś w piątki od 
8-mej do 16-tej.

W jednym z budynków archiwum berlińskiego zebrane są oryginalne doku-
menty z czasów II wojny światowej jak i mikrofilmy (Fiche), z których następują-
ce działy (Findmittel) dotyczą:

Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete (R 6)
Reichskommissar für das Ostland (R 90)
Reichskommissar für die Ukraine (R 94)
Generalkommissar für Weißruthenien (R 93)
Regierung des Generalgouvernemets (R 52)
Reichssicherheitshauptamt (R 58)
Polizeidienststellen in den besetzten Gebieten (R 70)
Persönlicher Stab Reichsführer SS (NS 19)
Hauptamt Ordnungspolizei (R 19)

Dla przykładu można podać, że w R 6 pod numerem 18 znajduje się pismo mó-
wiące o odmówienia posłuszeństwa Gauleitnera Ericha Kocha w stosunku do mi-
nistra Rzeszy Rosenberga z 1943 roku. W tomie 5 nr 492 raporty o partyzantach 
i czynnościach „band“ na terenie RK Ukrainy od 1943 do 1945 roku, nr 122 o pro-
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pozycji zarządzenia zakazania niemiecko-polskich małżeństw z 1942 r. Nr 149–
–150 o tworzeniu organizacji ukraińskich i komitetów, nr 150 z 2.11.44 dokładny 
opis (na 15 stronach) organizacji UPA.

Mikrofilm R 6/310 MFNr 56–59 z 31 października 1943 roku Komisarza Ge-
neralnego dla Wołynia i Podola zawiera meldunki policji opisujące, że „sytuacja 
band jest jeszcze bardziej zaostrzona. Na bieżąco rabowane są przez Ukraińców 
względnie niszczone dobra państwowe, zakłady przemysłowe, całe wsie o pol-
skim społeczeństwie, zaś chłopi na skutek tego nie mogli zebrać zboża. Całe poła-
cie powierzchni są tu całkowicie pozbawione ludności (entvölkert)“.

R 94 zawiera zarządzenia i instrukcje Komisarza Rzeszy na Ukrainę od listo-
pada 1941 do 1944 roku, ogólne sprawozdania o sytuacji Komisariatu Generalne-
go Dniepropetrowska, Wołynia i Podola. R 94/4a opisuje między innymi zatrud-
nienie ukraińskich emigrantów w Generalnej Guberni, Słowacji i Rzeszy, R 94/4b 
podaje wiadomości odnośnie ruchów band i ich zwalczaniu, R 94/24 dokumentu-
je listę przywódczych ukraińskich osobistości na emigracji łącznie z ich adresami 
i numerami telefonów.

R 70 obejmuje systematyczne policyjne raporty składane pisemnie co miesiąc 
przez wyższych urzędników policji w Generalnej Guberni.

Według odręcznej notatki na aktach R 70 Polen wysłano oryginalne akta archi-
walne do Polski, z których część powinna znajdować sie w Instytucie Zachodnim 
w Poznaniu. Chodzi tu o pozycje R 70 Polen/74, 77–81, 84, 90 ,92, 121, 124–125, 
132, 134–135, 141, 143, 156, 161, 180, 182, 189, 194, 197. W Berlinie w Bunde-
sarchiv pozostawiono tylko mikrofilmy.

Dla przykładu podaję w tłumaczeniu przeze mnie na język polski całko-
witą treść tajnego raportu I c (BdS) Tgb.Nr. 138/44 g napisanego w Krakowie 
z 17.5.1944 (R 70/Polen 76):

Raport  Ic
o sytuacji band w miesiącu kwietniu 1944.

1. Sytuacja ogólna:
Miesiąc kwiecień wykazuje znaczne zwiększenie aktywności band w General-

nej Guberni. Liczba zarejestrowanych napadów wzrosła w porównaniu z poprzed-
nim miesiącem o ponad 1300, w tym blisko 800 w obwodzie Galicji. Należy przy 
tym uwzględnić, że znaczna ilość napadów nie została podana z okręgów Lublina 
i Galicji, ponieważ na skutek położenia band w marcu zostało wycofanych wiele 
posterunków policji, które do dzisiaj nie mogły być obsadzone. Oprócz tego nale-
ży uwzględnić, że część obwodu Galicji, która była wcześniej źródłem niepoko-
jów przeprowadzanych przez bandy stała się obszarem działań militarnych. Pod 
tymi aspektami należy zwrócić szczególną uwagę na szybki wzrost napadów.
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Ogółem stale wzrosła ilość napadów od początku roku i osiągnęła liczbę 8242 
(w marcu 6887, lutym 6452 i styczniu 6123).

Całkiem znacznie wzrosła ilość napadów na linie kolejowe. Podczas gdy 
w styczniu dokonano 46 napadów, w lutym 96, w marcu 104, a w kwietniu 212. 
Zestawienie dokonywanych napadów podane jest w załącznikach 1 i 2.

Przyloty na teren Generalnej Guberni dla zaopatrzenia band w broń i amuni-
cję oraz do zrzucenia komandosów na spadochronach wzrosły również gwałtow-
nie. Gdy na przykład w okręgu Lublina w ubiegłych miesiącach przylatywały 
wrogie pojedyńcze samoloty raz albo dwa razy w miesiącu by zaopatrzyć z po-
wietrza w broń i amunicję organizacje ruchu oporu i bandy, od 12.4.44 jest gigan-
tyczne zwiększenie tych lotów. Od 12.4.44 przyleciało każdej nocy (z wyjątkiem 
13.4.44) 3 do 6 samolotów z południa względnie z południowego zachodu aby 
zrzucić materiał.

Kiedy nawet udało się zlokalizować i zabezpieczyć duże ilości zrzuconej bro-
ni i amunicji, to jednak można stwierdzić lepsze wyposażenie band, które udało 
im się zdobyć. Pewien znaczny zrzut mógł być przejęty i zabezpieczony przez ko-
mendę policji bezpieczeństwa wzmocnionej przez Wehrmacht 13.4.44 i przenie-
siony do siedziby policji bezpieczeństwa w Białej Podlaskiej. Dotyczy to 40 po-
jemników lub kanistów z bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi produkcji 
amerykańskiej. Przy zabezpieczonym materiale znajdowyły się kartki z napisem 
„walcząca Ameryka walczącym Polakom”. Dalszy większy zrzut nastąpił w okrę-
gu Kraków na północ od Jarosława. Również tutaj znaleziono materiał wśród któ-
rego po raz pierwszy znajdowały się również pistolety produkcji hiszpańskiej. 
Przyjmuje się, że te zrzuty przeprowadzone zostały przez rosyjskie jak i amery-
kańskie samoloty startujące z Włoch.

Najmniej poddany ogólnym czynnościom band jest okręg krakowski. Tutaj 
jest sytuacja porównywalna z miesiącem marcem bez zmian. To samo można za-
meldować o okręgu radomskim i warszawskim.

W okręgu krakowskim (Distrikt Krakau) północno-zachodnia część okręgu 
Miechowa jest często ośrodkiem działalności bandy z południowych okręgów Ra-
domia. Z okręgu Radomia meldowane są Wehrmachtowi aktywności band szcze-
gólnie w zachodnich i wschodnich częściach dystryktu. Czynności band w okrę-
gu (……) wystąpiła banda „Kuba” w rozważanym miesiącu w niewielkiej liczbie 
osobowej. Dodatkowo stwierdzono, że napad na stację uboczną policji bezpie-
czeństwa w Grójcu w marcu również został dokonany przez tę bandę.

Ogólnie można powiedzieć do sytuacji band w tych trzech dystryktach, że te 
dokonane napady i rabunki przeprowadzane są zarówno przez lewicowe jak i pra-
wicowe polskie grupy ruchu oporu.

Najbardziej aktywnie występują bandy w dysktrykcie Lublina i Galicji. W re-
jonach granicznych okręgu lubelskiego jest pozycja wszystkich grup bandyckich 
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częściowo nieprzejrzysta na skutek częstej wymiany grup band z RKU (Reich-
skommissar Ukraine – dop. tłum.). Biłgorajski las jest jak poprzednio punktem 
zbiornym większych grup band. Część południowa lasu jest jako zawładniona 
przez bandy do uwzględnienia.

Do dystryktu Galicji przedostało się w kwietniu wiele sowieckich grup przy-
chodząc z RKU (Ukrainy – dop. tłum.) spod Sokala i Brod do Generalnego Gu-
bernatorstwa poprzez północną część dystryktu wyrządzając tu znaczne zakłóce-
nia w przewozie zaopatrzenia do Lwowa. Część tych grup została zaatakowana 
i zmuszona do powrotu na wschód, a inna część poszła do dystryktu Lublin. Obec-
nie znajduje się jeszcze jedna grupa na południe od Cieszanowa (o 682).

Banda „Neumowa” przebywa jeszcze w dużej liczbie w dystrykcie Galicja. 
Ona stoi obecnie w rejonie wschodnim Kamionka-Strumilowa (p 261). Podczas 
gdy „Zaburow” banda z ich większą częścią stoi jeszcze na granicy do Generalne-
go Gouvernements na wschód od Sokala (o 650), przeprowadziła widocznie część 
bandy (w sile 350 osób) operacje w rejonie granicznym o 197/210. W tych regio-
nach stwierdzono jedną bandę w sile od 300 do 350 osób, która została zaatako-
wana przez lotnictwo. Podczas tego ataku doznała ona dużych strat.

Opanowany przez bandy „UPA” jest dystrykt Galicji. Głównymi punkatmi 
ciężkości jest południowa i południowo-zachodnia część dystryktu oraz przestrzeń 
północnego Rohatynia (p 366). „UPA” mobilizuje tak jak i poprzednio zwolenni-
ków i uprawia szkolenie i naukę polityczną. Nakaz dowódcy bandy, który wydał 
podczas zebrania w Poltew (p 301), brzmi w sposób następujący:
1.) Wszyscy młodzi mężczyźni mają się dostać do lasu i dołączyć do znajdują-

cych się tam grup band. W przypadku odmowy zostanie zniszczona ich posia-
dłość.

2.) Wszelkie posiadłości rolne i gospodarcze oraz fabryki, które są pod niemiec-
kim zarządem należy zniszczyć.

3.) Dla Niemców nie wolno dostarczyć żadnych kontygentów.
4.) Wycofującym się Niemcom należy stworzyć jak największe możliwe trudno-

ści.
5.) Nie ewakuować się z Niemcami.
6.) Wszelkie rodzaje broni trzeba zdobyć.
7.) Przeciwko Niemcom należy występować zbrojnie.
8.) Społeczeństwo jest wezwane do nieprzebywania po 19.00 godzinie na uli-

cach, ponieważ przez to praca bandytów będzie utrudniona.
Dowódca band podkreślił, że „las” jest własnością band, które są tak silne, że 
Niemcy odważają się tylko na „14 kroków”.

O stosunku Armii Czerwonej do własnych band znajduje się rozkaz dowód-
cy politycznej administracji 60-tej Armii wydany przez generała majora Issajo-
wa, w którym zwraca uwagę, że oddziały powinny zachowywać się bez zarzutu 
do „sowieckich partyzantów” (załącznik 3).
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Również polskie bandy nacjonalistyczne musiały rozpoznać, że bolszewicy 
nie dają przyjaźni, której się spodziewali. W ten sposób można było zabezpieczyć 
różny materiał, z którego wynika pewne rozczarowanie polskich band. (Załącz-
nik 4).

W tym związku zasługuje na uwagę załącznik 5 o organizacji i celach „Armii 
Ludowej”. Dotyczy to listów obwodu komendantury Lublina majora Mietka do 
Sztabu Generalnego „AL” w Warszawie, raport działalności Obwodowej Komisji 
z 11.4., rozkazy kierownictwa obwodu „AL” Lublin nr 8, 9 i 10 i pisma przedsta-
wiciela ruchu partyzanckiego na Ukrainę kierownictwa obwodu Lublina z 10.4.44 
oraz dwóch listów do Mietka od dwóch dowódców band na wschód od Bugu. Ten 
materiał został odebrany dwóm kurierom „AL” 12.4. w Mińsku (i 898).

2. Sytuacja poszczególnych dystryktów:

Dystrykt Kraków:

W rejonie n 737/738/739/750/763 występująca banda „Kowalczyka” została 
na początku rozpatrywanego miesiąca znacznie rozbita. K. sam i 10 innych ban-
dytów zostało w walce zbrojnej zastrzelonych a 35 podejrzanych członków ban-
dy aresztowanych. Nosili oni jako dystynkcje haftowaną gałązkę zielonej choin-
ki z białym polskim orłem. Większość uciekłych członków organizacji przebywa 
w rejonie wiejskim Krakowa i Bielska.

Z przesłuchań wynika, że bada „Kowalczyka” pracowała wspólnie z jedną do 
tej pory nieznaną grupą powstańczą, która zwała się „LS” (legion śląski – Schle-
sische Legion). O „LS” stwierdzono, że chodzi tu o grupę bandy w liczbie 50 do 
70 osób. Kierowana jest ta grupa prawdopodobnie z Warszawy. W rejonie Mie-
chow i Jarosław występuje jak poprzednio największa ilość małych napadów do 
zarejestrowania. W rejonie Miechow godną uwagi jest wystąpienie 30 osobowej 
bandy, z której 25.4. w walce zbrojnej zginęło 7 bandytów. Grupa bandy podobnie 
jak na granicy dystryktu Kraków – Radom bardzo często obserwowana i stwier-
dzono przejście z okręgu Jędrzejów, południowej części dystryktu Radom, do re-
jonu Kraków.

Mniejsze grupy band „UPA” w południowo-wschodnim cyplu dystryktu nie 
występowały w miesiącu kwietniu. Można przyjąć, że przenieśli się oni z regio-
nu granicznego do dystryktu Galicja aby znaleźć połączenie z większymi jednost-
kami „UPA”, które znajdują się w południowo-zachodnim dystrykcie. Podsumo-
wując można powiedzieć o pozycjach band w dystrykcie Kraków, że wszystkie 
napady terrorystyczne i sabotażowe jednostek zarówno lewicowych jak i prawi-
cowych „WB” (band oporu –dod. tłum.) przeprowadzane jak i w dużym stopniu 
przez elementy kryminalne.
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Dystrykt Radom:
Punktem ciężkości działalności band w dystrykcie jest okręg Opatów. Tutaj 

przebywała do połowy kwietnia banda „Kamień”. Liczy ona około 200 osób i wi-
dzi swoje zadanie w zwalczaniu komunistycznych i kryminalnych band oraz w li-
kwidacji Żydów. W Łysowodach (o 164) został znaleziony masowy grób z 37 
komunistami, którzy roztrzelani zostali przez bandę „Kamień”. Napady na posia-
dłości i towary są przeprowadzane przez bandę tylko dla własnych potrzeb. Banda 
„Kamień” występowała do połowy marca pod nazwą „Las 1” i „Las 2” w okręgu 
Końskie dokąd znowu się wycofała.

O „PPF” (Polska Partia Faszystowska) nic nie jest wiadomo również w kwiet-
niu. Można przyjąć, że grupa ta się podzieliła i przyłączyła do bandy „Kamień”, 
względnie się do niej wcieliła.

W północno-wschodniej części dystryktu w obrębie o 61/73/74 i o 76 znajdu-
ją się trzy bandy leśne. Chodzi tutaj o grupy „Batalionów Chłopskich”. Grupom 
band został zadany cios na początku miesiąca tego raportu. Dokładna siła osobo-
wa tej grupy bandy jest dotychczas nie ustalona, ponieważ wszystkie trzy grupy 
każdorazowo otrzymują dopływ nowych ludzi z okolicznych wsi. Na końcu czasu 
raportu grupy te niemal nie wystąpiły z działalnością.

W zachodnich i wschodnich częściach dystryktu obserwuje się silne zwiększe-
nie działalności małych grup sabotażowych i terrorystycznych, które dokonują na-
padów rabunkowych i napadów: jak ogólnie cała sytuacja band w dystrykcie uza-
leżniona jest od oddziaływania tych małych grup.

Banda „Ponury” występuje w stałej sile około 40 ludzi w rejonie Łagowa 
(o 174). Ponury urlopował do około połowy marca największą część swojej ban-
dy i tylko z małym sztabem zajął kwaterę zimową koło Łagowa. Ta grupa bandy 
ograniczyła się w tym czasie tylko do koniecznych napadów rabunkowych w ce-
lach samoaprowizacyjnych. Po powołaniu Ponurego do Głównej Komendy „PZP” 
do Warszawy została banda pod dowództwem jego zastępcy „Nurta”. Również 
w dystrykcie Radom przeprowadzone zostały napady i akty sabotażu prawie wy-
łącznie przez grupy terrorystyczne „PPR” i „PZP”. Czysto wojskowe bolszewic-
kie grupy band nie wystąpiły dotychczas w dystrykcie.

Dystrykt Warszawa:
Ta opisana w raporcie ze stycznia banda „Kulawy” nie objawiła się po zabiciu 

przywódcy bandy Kulawego i jego zastępcy Stanisława Cichanowskiego przez 
wtyczkę policji bezpieczeństwa w miesiącu lutym. Jak już zameldowano w lutym 
banda Kulawego już kilka miesięcy przed śmiercią K. nie była o orientacji nacjo-
nalistyczno polskiej, lecz miała powiązania z grupami bolszewickimi. I tak więc 
np. współpracowała z bandą „Rybacki” w rejonie t 410/411/423/424. Poprzez 
zmianę politycznych przekonań mogły duże części zwolenników K. odłączyć się 
z liczby ponad 300 osób znanej liczby w przypadku konieczności. Banda „Kula-
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wego” występowała w rejonach i 423/424, o 7/8/20/21 i została w tych rejonach 
rozbita. Część pozostała rozwiązała się lub przeszła do bandy „Rybackiego”.

Banda „Rybacki” została już pobita w marcu i od tego czasu nie występowała.
Banda „Panowie z lasu” (Herrschaften aus dem Walde), która występowała 

w rejonach Wyseków (i 332/333/345/346/358/359) została znacznie pobita w ak-
cji przeprowadzonej między 22 do 26.4.44. 2 mniejsze grupy band, które składają 
się ze zbiegłych wschodnich legionerów, znajdują się w rejonach (i 384/386/415/
426/428). Grupa w ostatnio podanych rejonach stoi pod dowództwem zbiegłego 
legionisty „Umarowa”.

Małe rozbite części bandy „Naumow” pojawiły się przy końcu rozpatrywane-
go czasu w okręgu i 822.

Banda „Kuba”, która rozbita została przy końcu 1943 roku wystąpiła teraz 
znowu w okręgu Grójca (o 4). Przedtem występowała ta banda w okręgach Socha-
czewa (h 832) i Grodziska (i 405).

W dystrykcie Warszawy jak i w dystrykcie Krakowa wpływa podobnie jak po-
przednio znacznie na małe ugrupowania sabotażowe i terrorystyczne zarówno le-
wicowych jak i prawicowych „WB” (band oporowych – przyp. tłumacza).

Te grupy dowodzone są z Warszawy i operują stamtąd w przeważającej ilości. 
Łączą się one dla określonych akcji na jeden dzień lub kilka dni i rozłączają się 
znowu po przeprowadzonej akcji.

Podczas walki ogniowej koło Bronisław (h 831) z dobrze uzbrojoną bandą 
mógł być wzięty do niewoli jeden zastępca dowódcy plutonu bandy „PZP”. Na 
podstawie jego przesłuchania dającego wgląd na stan organizacyjny oddziałów 
„PZP”, jak również dowodu, że cała „WB” pracuje na ogólne powstanie, do do-
niesienia jest następujące:

… „Jednostka „PZP”, do której należałem miała numer 1 i składała się z męż-
czyzn pochodzących z Sochaczewa i bliskich okolic. Kompania nasza nie była 
jako jednostka wewnątrz jednej formacji, lecz była samodzielna w okręgu Socha-
czewa, szczególnie w mieście i bliskich okolicach. Nasz pluton miał ostatnio 45 
do 60 osób. Jednostka nr 1 miała 7 plutonów. 1 pluton znajdował się w Chodako-
wie i był dowodzony przez niejakiego Zygmunta. 2 pluton dowodził Henryk Skup 
z Boryczewa. 3 pluton dowodził Goszczyński Bronisław z Sochaczewa-Rozla-
zlów. W 4 plutonie byłem ja. 5 pluton dowodził Stanisław, duży blond chłopak, 
około 25 lat, dzt. 6 pluton dowodził chłop, którego nazwiska nie znam. Miesz-
ka on nad Bzurą i dowodzi rejonem na północ od Chodakowa do granicy Reichu 
(Rzeszy). 7 pluton dowodzi również chłop z Nowych Mostków gminy Choda-
ków.

Szefem kompanii był niejaki Mieczysław jako pseudonim. Wiem, że ukończył 
on jako oficer kawalerii szkołę w Grudziądzu i później odbywał służbę artyleryj-
ską w Równem. Swojej nazwy nie prowadziła nasza jednostka, tylko służył So-
chaczew jako punkt bazy 1.
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Pluton 1 położony był w Chodakowie, pluton 2 w Boryczewie, pluton 3 Bo-
ryczew i Rozlazów, pluton 4 miasto Sochaczew, pluton 5 dworzec kolejowy So-
chaczew, pluton 6 na północ od Sochaczewa nad Bzurą do niemieckiej granicy 
Rzeszy i pluton 7 w Feliksdorfie, Mostkach, Szczytnie i bliskich okolicach tych 
miejscowości. Broń dla nas przychodziła z okręgu Łowicza miejscowości Kompi-
na. Broń została tam zrzucona przez angielskie samoloty. Również materiały wy-
buchowe przyszły z powietrza. Odnosiło się to, jak się między nami mówiło o an-
gielski materiał to znaczy broń, materiały wybuchowe, detonatory i pewien rodzaj 
kamieni szlifierskich, które były przeznaczone do uszkodzenia opon samochodo-
wych. Były one o średnicy około 5 cm okrągłe i około palca wysokie.

My nie dostaliśmy żadnego rozkazu tylko mieliśmy czekać aż się coś zacznie. 
Pod tym miano na myśli, że w następnym czasie dojdzie do ataku na miasta, przy 
którym mieli być Anglicy. Bliższych danych nie znam. Między nami mówiono 
tylko o tym, że polecenie przyszło od centralnego kierownictwa „PZP” z Warsza-
wy. Tam też jest najwyższe dowódctwo na GG (Generalną Gubernię). Nazwisk 
i miejscowości nie znam.

Napadów rabunkowych nie dokonywaliśmy, do tego nie było żadnego pole-
cenia.

My nie dokonywaliśmy żadnych akcji, jak już powiedziałem, tylko mieliśmy 
polecenie do czekania. Mieczysław albo Roszczyc (pseudonim) powiedział nam, 
że akcja rozpocznie się za 2 albo 3 miesiące, to znaczy miała rozpocząć się w mo-
mencie kiedy osiągnie sukces inwazja na zachodzie Niemieckiej Rzeszy. Gdy-
by jednak zakończyła się ona fiaskiem, to z naszej strony nic nie zostanie poczy-
nione. Czas rozpoczęcia akcji ma być rozkazem najwyższego dowódcy „PZP” 
w Warszawie i tylko wtedy nastąpić kiedy rzeczywiście sukces inwazji będzie 
osiągnięty i Niemcy będą się znajdować w krytycznej sytuacji. W żadnym przy-
padku nie powinno dojść do akcji z początkiem inwazji. Nic nie jest do oczekiwa-
nia, a więc z naszej strony nastąpi uderzenie przeciwko Rosjanom w pobliżu Bia-
łegostoku, jeśli oni przesunęliby się w pobliże Warszawy. Tam powinniśmy być 
tak wprowadzeni do akcji, aby gwarantowało nam to sukces, nawet wtedy gdy-
byśmy zginęli. Między nami mówiono również, że dowódca „PZP” z Dubna jest 
u bolszewików.

Przy tej akcji chodzi najpierw o przejęcie pozycji niemieckiej siedziby urzędu 
i zabicie Niemców.

Wyposażenie plutonu było dla nas przewidziane jako: 1 grupa z 1 MP (pi-
stoletem maszynowym – dop. tłum.), 1 grupa z karabinami i 3 grupa z granata-
mi. Oprócz tego była jedna sekcja (3–5 osób) przewidziana z jednym lekkim ka-
rabinem maszynowym. To było pewne, ponieważ większe ilości broni nie były 
do dyspozycji. Gdyby było więcej broni t.j. gdyby rzeczywiście było do dyspo-
zycji więcej, byłyby plutony lepiej uzbrojone. W sumie było do dyspozycji dla 7 
plutonów 9 pistoletów maszynowych, około 15–20 karabinów, 70–80 pistoletów 
i w każdym plutonie 40 sztuk granatów ręcznych. Z karabinów maszynowych 
były 2 lekkie i 2 ciężkie do dyspozycji.
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Magazyny z bronią znajdowały się jak wiem jeszcze w pobliżu Rokotowa. 
Mogę jeszcze tylko podać, że w Żyrardowie, Grodzisku, Błoniach i innych więk-
szych miejscowościach znajdowały się takie same organizacje pod włączeniem 
okolicznych wsi…”

Dystrykt Lublin:
Sytuacja w dystrykcie Lublin jest poprzez wtargnięcie band na teren General-

nej Guberni obecnie zaostrzona. Pokazują się różne punkty ciężkości. Z tych okrę-
gów należy podać biłgorajski las (o 655/656/668/669) jako opanowany przez ban-
dy. Tutaj znajduje się sowiecka banda w sile co najmniej 2000 osób, która 20.3.44 
przeszła w składzie 800 osób przez Bug do Generalnej Guberni. Ta banda była sta-
le atakowana przez nasze siły zbrojne podczas marszu w lesie biłgorajskim. Walki 
pod Krasne (o 591), Majdan-Siteniecki (o 591), Wirkowice (o 590). Do zwalcza-
nia było wprowadzone również lotnictwo (Stuka-Kampfgruppe). Poprzez wtar-
gnięcie dalszych grup band w ten dystrykt w znanym celu zebrania się w lesie bił-
gorajskim i poprzez przejmowanie członków miejscowych grup band wzmocnić 
się do składu poprzednio zwanym. Ona zakłada umocnienia i zaminowania. Obec-
nie zachowują się oni spokojnie i widoczne są jedynie poprzez ich napady rabun-
kowo-zaopatrzeniowe.

W rejonie Biłgoraja (o 629/641/642) pojawiła się znowu po dłuższym czasie 
w kwietniu była polska nacjonalistyczna banda „Adam” i po odbyciu apelu znik-
nęła po kilku dniach. Na tym apelu poprzedzonym mszą polową wzięło udział 
około 400 osób. Czy ta banda się rozwiązała czy dołączyła do innych dużych band 
nie jest znane. Można jednak przyjąć, że część członków bandy „Adam” przyłą-
czyła się do większych band, ponieważ już na początku roku były do zaobserwo-
wania komunistyczne nurty wewnątrz bandy.

Inna sowiecka grupa band w sile około 1000 osób wtargnęła 6.4.44 w rejon 
o 556 przez Bug i stała 9.4.44 na południowym krańcu lasu strzelcerskiego (o 595) 
i wbiegła na stanowisko klatkowe grupy bojowej Dörge. Banda była dosyć pod-
bita, miała znaczne straty i wycofała się małymi grupami do 30 osób przez Bug 
z powrotem po dalszych atakach grup bojowych.

Las paczewski i graniczące tereny są okręgiem działania różnych średnio sil-
nych grup band. Tu występują bandy o różnych politycznych kierunkach, a więc 
bolszewicka grupa bandy w sile około 150 osób, która przeprowadza ciągle napa-
dy na koleje żelazne między odcinkami Łuków–Lublin i Łuków–Brześć. Ta gru-
pa należy do dużej bandy w rejonie Pińska, która dowodzona jest przez rosyjskie-
go oficera Chorbaczewskiego. Ich zaopatrzenie w broń, amunicję i wyżywienie 
otrzymuje ta banda głównie z powietrza. Wypis z przesłuchania jednego jeńca do-
łączone są w załączniku 6.

Jak wynika dalej z przesłuchania, zebrana została po miesięcznym szkoleniu 
grupa 150 osobowa i skierowana do marszu w kierunku dystryktu Lublin. W po-
łowie stycznia 44, około 14.1. przekroczyła ta grupa Bug w godzinach nocnych. 
Broń była tylko częściowo obecna. Grupa miała zadanie zniszczyć wszystkich 
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Niemców w GG (Generalnej Guberni), władze niemieckie usunąć i zająć wyzna-
czony teren. 

Po kilkudniowym marszu osiągnęła grupa cel marszu parczewski las, gdzie 
pozostała na posiadłościach łąkowych Ocharza. Broń otrzymała grupa w le-
sie parczewskim poprzez dwukrotny zrzut z samolotów (1 i 8.3.1944). Wkrótce 
oczekiwany jest znowu samolot, który ma przynieść maszyny do pisania, części 
zamienne do nadajnika radiostacji, granaty ręczne i pistolety. Pistolety mają jako-
by być dlatego wezwane, aby użyć je w mieście do ewentualnych walk wręcz ze 
względu na ich poręczność do zgładzenia Niemców.

Obecny komendant bandy w lesie parczowskim jest Rosjanin Iwan Janszew-
ski, mniej więcej 40 letni, około 180 cm wzrostu, szczupła postać, czarne włosy, 
podłużna twarz, żydowski nos i żydowski wygląd. Był on w armii rosyjskiej po-
rucznikiem (Leutnant) i pochodzi jakoby z Moskwy. Oprócz ciemno czerwonego 
zwierciadlanego kołnierzyka nie nosi on żadnych dystynkcji. J. wyprowadził już 
bandę z lasu pińskiego. Nosi on order Lenina i order „Czerwona Flaga”.

Nadajnik radiotelegraficzny jest przez J. obsługiwany. Wysyłanie względ-
nie przysyłanie radiotelegraficzne odbywa się w godzinach południowych około 
12.00 godziny, jak również o 21.00 i 2.00 w nocy. Samoloty są namierzane i z lądu 
kierowane na miejsce zrzutu. J. opuszcza obozowisko tylko przy dużych akcjach, 
które są wówczas przez niego dowodzone. J. posiada znaczną wymianę listów. 
Poczta jest dokonywana tylko przez kurierów. On jest tytuowany przez „towarzy-
szu komendancie” lub jak ostatnio „towarzyszu przełożony”.

O uzbrojeniu powiedziano następująco:
Każdy pojedyńczy członek bandy był względnie jest wyposażony w palną broń 
ręczną. Przypada na całą bandę około 70 pistoletów maszynowych (MP), około 
12 rosyjskich karabinów szybkostrzelnych, 40 do 50 karabinów i około 10 pistole-
tów. Oprócz tego znajdują się u bandy 2 lekkie karabiny maszynowe (leMG), któ-
re będą używane tylko do specjalnych powodów. Amunicja została odpowiednio 
przydzielona.

Przy tym jest do stwierdzenia, że duża część amunicji przechowywana jest 
u zaufanych ludzi w różnych miejscowościach lasu parczewskiego.

Oprócz tego znajdują się w tym rejonie, jak również na zachód, północno-za-
chód i na północ od niego grupy band „Fedor” i „Kolosow”. Te trzy grupy dowo-
dzone są na pewno jednolicie przez byłego polskiego majora Fedora. Rejony ak-
cji poszczególnych grup nie są dokładnie ograniczone. Całkowita siła wszystkich 
trzech grup powinna wynosić w przybliżeniu 1000 osób.

Fedor troszczy się o stały napływ poprzez ożywioną bolszewicką propagan-
dę wśród miejscowej ludności, która i tak jest mocno komunistycznie nastawio-
na. Do tego dochodzi, że duża część mieszkańców została wyszkolona wojskowo 
przez bandytów. Z tych powodów może ta banda wystawić w rzeczywistym przy-
padku wiele tysięcy wyszkolonych zwolenników.

Na północ od lasu parczewskiego w obszarze Kolombrody i Żelizna (o 447) 
zakwaterowała się bolszewicka banda w sile 200 osób. Ta banda wyposażona jest 
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w rzucającą się w oczy wielką ilość broni maszynowej, co w ostatnim czasie moż-
na stwierdzić ogólnie dla wszystkich bolszewickich band. Dowodzona jest ta ban-
da przez 2 rosyjskich kapitanów. Obok rosyjskich należą również do saperów pol-
scy mężczyźni. Przez tę bandę doszło do znacznych zakłóceń w sieci telefonicznej 
na skutek ścięcia około 200 słupów telefonicznych.

Od 26.4.44 wystąpiła w rejonie o 499/500/512/513 polsko-bolszewicka ban-
da „Batszinsky”. Do tej bandy doszły małe grupy band komunistycznych. Siła tej 
bandy ma wynosić jakoby 3000 osób. Jak wynika z podsłuchu ożywionego ru-
chu radiowo-telefonicznego za zadanie ma ta banda dokonywanie aktów sabota-
żowych i napady drogowe. Miejsce pobytu ma być w myśl zadań często zmienia-
ne i przeprowadzana obserwacja. Do tej pory banda „Batszinsky” niezbyt często 
aktywnie występowała. Według akurat dostarczonego meldunku przez zaufanego 
szpiega otrzymała ta banda rozkaz dotarcia do Dystryktu Galicji.

Części bandy „Szaniec” przebywające w rejonach Annopola (o 166/167/168/
180/181) nie dały o sobie znać w rozpatrywanym miesiącu.

W rejonie na wschód od Annopola pojawiła się polska nacjonalistyczna ban-
da, która zwalcza silnie bandy komunistyczne. Ona wypowiada wyroki śmierci 
przeciwko aktywnym komunistom, które również wykonuje. Tak więc roztrzela-
no 2.4.44 w Potoku (o 182) 4 polskich komunistów po odczytaniu wyroku przed 
całą zebraną ludnością. Przypadki, w których komunistyczne bandy zwalczane są 
przez grupy polskich band nacjonalistycznych mnożą się w ostatnich czasach za-
równo w dystrykcie Lublin jak i dystrykcie Radom.

W miesiącu raportu wystąpiły znowu wzmocnione walki między Polakami 
i Ukraińcami w południowo-wschodniej części dystryktu i to z całą siłą zostają 
one przeprowadzane.

Tak więc miejscowości Plebanka (o 659) i Chodywańce (o 659) zaatakowane 
zostały 13.4. przez 400 do 500 osobową bandę i podpalone. Z polskich mieszkań-
ców, którzy nie mogli uciec zastrzelono względnie zabito około 50 osób. Banda 
ta według zeznań pojmanego i uwięzionego rannego bandyty otrzymała również 
rozkaz zaatakowania i zniszczenia niemieckich wsi Zawadki, Jarczów i Jurów 
(o 659). W niemieckich wsiach odczuwa się duży brak siły roboczej, ponieważ 
Polacy uciekają na zachód w obawie przed dalszymi napadami. Ukraińcy w połu-
dniowo-wschodnim rejonie dystryktu zażądali pisemnie przez rozwieszenie pla-
katów do opuszczenia przez Polaków tych terenów, bo w przypadku przeciwnym 
zostaną oni zabici zaś ich posiadłości spalone. Jako przeciwwaga przeciw doko-
nywanemu terrorowi ze strony Ukraińców zaczęli się Polacy koncentrować.

Tak więc zauważono koło Tyszowiec (o 633) około 1000 osobową bandę, któ-
ra otrzymuje systematyczny dopływ Polaków. Czy tu chodzi o bandę sowiecką 
czy polską nie udało się stwierdzić ponad wszelką wątpliwość.

Jedna polska nacjonalistyczna banda, która ma kłopoty z zaopatrzeniem, sta-
je się spostrzegana w okolicach Krasnystawu. Banda ta posiada około 150 osób 
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i posiada rezerwy dochodzące od 200 do 300 osób. Banda wsławiła się napadami 
na siły policyjne.

Do tych istniejących band dochodzą ciągle przez Bug małe i średnie grupy ze 
znajdujących się na wschodzie band sowieckich. Wyruszają one w teren i powra-
cają po przeprowadzeniu napadów. Poprzez te ciągłe ruchy band sytuacja w rejo-
nie granicznym dystryktu Lublin jest częściowo dosyć nieprzejrzysta, szczególnie 
w okręgu wokół Hrubieszowa (o 609), Dubienki (o 570) i Włodowa (o 489/490). 
Częste przekroczenia band przez Bug są w rejonach (o 476/477) i (o 556/557).

Dystrykt Galicja:
W dystrykcie Galicja stwierdza się skokowy wzrost napadów. Liczba ta jest 

jeszcze wyżej do ocenienia, ponieważ ze względu na sytuacje na froncie okręg ra-
portu jest znacznie mniejszy w porównaniu z poprzednimi miesiącami (w styczniu 
488 napadów, lutym 1116, marcu 1459 i kwietniu 2240). Sowiecka banda, która 
przy końcu marca przedostała się między Sokal i Brody została podczas dalsze-
go ścigania mocno podbita i wycofała się prawdopodobnie z ich dotychczas zaj-
mowanego terenu w okolicach Rawy Ruskiej, Magierowa, Dobrosina, Niemirowa 
(o 672/675/685/686/697/699) do lasów biłgorajskich do wielkich band. Przy koń-
cu miesiąca stwierdzono w okolicach Cieszanowa (o 682) grupę w sile 150 osób.

Dalsza banda, przypuszczalnie również z poprzednio określonej bandy – Szo-
sa – zwanej tak po śmierci znalezionego rosyjskiego oficera podczas walki pod 
Czerniawką 21.4., 6 km na południowo-wschód od Seniawki (o 696), wycofała 
się po rozbiciu przypuszczalnie do rejonu Starzyska (o 723). Znamienny jest do 
tego fakt, że banda „Malikow” w rejonie północnym Kowla otrzymała rozkaz od 
sowieckiego dowództwa ze swoim oddziałem, około 1500 osób, dotrzeć do Sta-
rzyska.

W rejonie wschodnim od Kamionki-Strumilowa (p 261) przebywa jak po-
przednio banda „Naumowa” w sile 1500 do 2000 osób. Zadaniem bandy jest psu-
cie połączenia między Lwowem i Brodami. W chwili obecnej zachowuje się ona 
stosunkowo cicho i uwidacznia się tylko poprzez napady na linię kolejową prze-
chodzącą przez Kamionkę.

Chodzi tutaj o linie kolejowe i szosy na odcinku Kamionka-Strumilowa-Kry-
stynopol (o 668), Krystynopol-Radziechów (p 250) i Radziechów-Kamionka, tak 
że wielokrotnie musiało być zastosowane lotnictwo i ciężka broń przeciwko ban-
dzie.

Około połowy kwietnia ściągnięte zostały silne części bandy „Naumowa” w re-
jon Buska (p 288/289), Krosna (p 301) pod dowództwem „Gila” aby niszczyć tam 
linie kolejowe i szosy Lwów–Brody. Obecnie wprowadzone są jednostki Waffem-
-SS do zwalczania bandy „Naumowa”.

Na wschód od Sokala (o 650) przebywa w rejonie południowym od Świniu-
chy (p 198) większa część bandy „Zaburowa” z zamiarem wkroczenia do Gene-
ralnej Guberni. Części bandy znajdują się już w rejonie p 197/210, gdzie odnieśli 
oni znaczne straty na skutek ataku lotnictwa.
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Sytuacja band w Dystrykcie Galicji naznaczona jest poprzez wystąpienia band 
„UPA”. Punkty ciężkości tej bandy są przeważnie w rejonie „Czarnego Lasu” (u 1/
2/14/15), w rejonie Bolechowa i Doliny (o 844/845/855), między Doliną i Brza-
zą (t 438), w rejonie na północ od Rochatynia (p 366) i w rejonie wschodnim So-
kala (p 209/222).

Całkowita siła występujących tu band musi być przyjęta na co najmniej 5000 
aktywnych członków. Te rejony są w znacznej części przez nich opanowane. 
Zdolni do służby wojskowej Ukraińcy są nie tylko uczeni, lecz otrzymują tak-
że szkolenie polityczne. Wszelkimi sposobami próbuje się zmusić należących do 
dobrowolnej dywizji SS-Galizien oraz ukraińskiej policji do dezercji. Ci dezerte-
rzy, których liczba w miesiącu kwietniu silnie wzrosła, są natychmiast włączani 
z przyniesioną przez nich bronią do „UPA”.

Według interesującego meldunku konfidenta o „UPA” łączą się tu znajdują-
ce grupy w dywizje w rejonie Bolechow–Dolina (o 844/845/855). Komendantem 
pierwszej i drugiej dywizji jest ukraiński pisarz Doroszenko ze Lwowa. Żona D. 
pracuje również aktywnie w sztabie. Komendantura „UPA” znajduje się obecnie 
w Salonkach Wielkopolskich (o 752). Sztab 3 dywizji znajduje się w Koniucho-
wie (o 829). Do tego sztabu należą jako członkowie przewodniczący sądu w Stry-
ju (o 829) Bobanycz i greko-katolicki proboszcz w Stryju Prytulak.

Plany i zadania „UPA” przeprowadzane są w ścisłej wspólnej współpra-
cy z „UZK” (Ukraińskim Centralnym Komitetem). „UZK” zajmuje się przede 
wszystkim w zdobyciu zasobów żywnościowych i broni. Celem „UPA” jest by 
koncentrować ruchy oporu w Karpatach. Dotyczące tego rozkazy dotarły do pod-
władnych band. Na węgierskiej granicy przygotowywane są kwatery i zbiera-
na żywność i broń z pomocą „UZK”. Punktem centralnym jest odległe o 16 km 
od granicy węgierskiej uzdrowisko Sławsko (i 450). Tam otrzymał od „UPA” 
i „UZK” greko-katolicki proboszcz Jankowski większe sumy pieniężne deklaro-
wane pod płaszczykiem jako pomoc dla ukraińskich uciekinierów. Między innymi 
przygotował on wiele wagonów mąki i cukru dla wycofujących się tam band.

Jako najważniejsze miejscowości zbiorowe dla wycofujących się do Karpatów 
band określone są miejscowości Skole (o 853), Synowodzko Nizinne i Wyżynne 
(o 841), Tuchla (t 437), Hrebenów (p 437), Slawaska (t 450) i Ławoczne (462).

W ostatniej połowie miesiąca przeszły „UPA” bandy do przymusowego re-
krutowania. Zarejestrowani młodzi Ukraińcy zmuszani są przez zagrożenie karą 
śmierci włączyć się do aktywnych grup band.

Walka narodowościowa spowodowana przez ukraińskie bandy znowu rozgo-
rzała. Napady na polskie wsie i osady oraz nieruchomości wzrastają w niepokoją-
cy sposób. Podczas tych napadów niszczone są zabudowania przez podpalenie zaś 
Polacy zabici lub zastrzeleni. I tak na przykład w nocy na 10.4.44 zostało spalo-
nych 200 gospodarstw z 320 we wsi Hanaczów (p 326). Spaliło się przy tym 200 
sztuk bydła i 60 koni. Zabitych zostało 42 mieszkańców a 19 rannych.

W nocy na 12.4. spalone zostały przez nacjonalistyczne bandy ukraińskie cał-
kowicie nieruchomości Rzycki i Hrebene (o 672) zaś w Hyjcze (o 686) wszyst-
ko z wyjątkiem gorzelni. Oprócz tego zostały jeszcze podpalone Zaborze (o 686), 
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Wandzin i Kurów (o 673). 14.4. ostrzelano z pocisków palnych Stanisłówka 
(o 688) na skutek czego spłonęła część miejscowości.

W sumie zostało zabitych przez „UPA” w kwietniu 645 Polaków. Do udowod-
nienia jest jeszcze większa liczba zabitych, ponieważ w wielu przypadkach zosta-
ły celowo zatuszowane ślady przez „UPA” rzeczywiście zabitych Polaków.

Wśród Polaków panuje z powodu tych gwałtów wielkie przerażenie i panika. 
Dlatego są pierwsze oznaki na to, że terror ukraiński wywołuje po polskiej stro-
nie reakcje odwrotne. Polska strona, przede wszystkim „Armia Krajowa” stwo-
rzyła miejsca oporowe jako punkty wyjściowe do przedsięwzięć przeciwko Ukra-
ińcom leżące w środku między polskimi miejscowościami. Tak więc znajduje się 
w terenie leśnym na południe od Czerenieszni (p 303) obóz szkoleniowy polskiej 
bandy w sile 250 osób. Poza tym przebywa w rejonie Bilka-Szlachecka (o 754), 
Czarnizowice (313) polska banda w sile 300 do 400 osób pod dowództwem „Isz-
ka”, która się składa z Polaków, Rosjan i Żydów. Sztab znajduje się w Czarnizo-
wicach. Te bandy utworzyły się w ostatnim czasie, a tym samym trzeba się liczyć 
w przyszłości ze znacznym wzmożeniem walk narodowościowych między Pola-
kami i Ukraińcami.

W zeszłym miesiącu próbowały różne grupy „UPA” nawiązać kontakt jako 
przyjaźnie ustosunkowanych do Niemców do Wehrmachtu, policji i władz cywil-
nych. Przy tym jest zawsze podkreślane, że wrogiem Ukraińców jest bolszewizm 
i dlatego chcą oni popierać Niemców w walce z sowietami. Podczas tych starań 
przeprowadzono rzeczywiście działania, które były pożyteczne dla niemieckich 
urzędów. „UPA” bandy wyrządziły znaczne szkody sowietom poprzez niszczenie 
zaopatrzenia. Mimo to stwierdza się zawsze wypowiedzianą wrogość do Niem-
ców. Próby zbliżenia należy więc traktować jako przejściowe, a to tylko w prze-
konaniu do przezwyciężenia sytuacji dwóch frontów wojennych.

Reasumując musi się powiedzieć o obecnej sytuacji band w GG, że ci trzej 
przeciwnicy, polskie, ukraińskie „WB” (ruchy oporu – przyp. WS) z ich bandami 
i sowieckie bandy w ich obecnej liczbie w dystrykcie Lublin i Galicji są tak sil-
ne, że ich zwalczenie z niewystarczającymi siłami policyjnymi już nie może dać 
przewidywanego sukcesu.

W Bundesarchiv Koblenz znajdują się dokumenty (R57) na temat Niemców 
Wołyńskich (Wolhyniendeutsche) związane z ich planowanym przesiedleniem na 
tereny zachodnie od Bugu w związku z podziałem Polski między Rosją a Niemca-
mi (pakt Ribbentrop Mołotow).

Oprócz tego można tam znaleźć wiele listów pisanych przez Niemców za-
mieszkałych od pokoleń na Wołyniu, którzy opisują zachowanie się wojsk so-
wieckich po dotarciu ich we wrześniu 1939 roku na te tereny.

Znalazłem więc tam potwierdzenie faktów rozpowszechnianych również 
w Warszawie kiedy Polacy zaraz po wyzwoleniu w 1944 roku czy Wolhynien-
deutsche w 1939 skarżyli się do Rosjan, że przed wojną można było wszystko ku-
pić w polskich sklepach, a teraz nie ma nawet pomarańczy, bananów czy man-
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darynek. Na to natychmiast dostawali odpowiedź, że „w Sowieckim Sojuzie jest 
wszystko, bo fabryki nasze produkują pomarańcze, banany i mandarynki”.

Propaganda sowieckiego komunizmu tak opanowała umysły tego narodu, że 
nawet dzisiaj spotykamy się z wyjątkowo dużą ilością społeczeństwa chwalącą 
pod niebiosa wyższość poczynań człowieka rosyjskiego bez cienia samokrytycy-
zmu.

Stąd moje wielkie rozczarowanie, kiedy w 2004 roku pojechałem po raz pierw-
szy w życiu na 18 dni do Rosji gdzie podczas tzw. Studienreise (podróży na-
ukowej) od Niżnego Nowgorodu po Moskwę i St. Petersburg przekonałem się 
o wyjątkowej biedzie niemal całego społeczeństwa rosyjskiego, braku czystości 
i porządku oraz zaniedbaniu. Równocześnie zaś pianie z zachwytu przewodników 
rosyjskich szczególnie w Niżnym Nowgorodzie i w Moskwie o prześcignięciu 
wkrótce Stanów Zjednoczonych pod każdym względem i nie popełnianiu amery-
kańskich błędów np. przy budowie największego gmachu na świecie w Moskwie 
jak i całej super nowoczesnej dzielnicy i mostu przez rzekę Moskwa łączącego to 
„cudo” architektury rosyjskiej.
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Podróż na Wołyń po ponad 60 latach

Od wielu lat marzyłem o zobaczeniu Porycka, miejscowości mego urodze-
nia, oraz chociażby zapaleniu zniczy na symbolicznych mogiłach moich najbliż-
szych krewnych ze strony ojca. Sytuacja polityczna, jak również przestrogi róż-
nych osób o grożącym niebezpieczeństwie takiego przedsięwzięcia sprawiły, że 
udało mi się to zrealizować dopiero po przeszło 60 latach.

28 i 29 października 2004 roku wyruszyłem autobusem z zorganizowaną wy-
cieczką na Wołyń, aby złożyć hołd zamordowanym członkom rodziny na cmenta-
rzach znajdujących się na byłych Kresach Wschodnich.

Autobus wyruszył z Lublina o godzinie 6-tej rano z ponad 50 uczestnikami, 
którzy zamieszkują obecnie w Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, War-
szawie, czy jak ja w Niemczech. Byli tam przeważnie Wołyniacy, którzy przeży-
li tę gehennę ale również krewni czy wnukowie ofiar barbarzyństwa nacjonali-
stów ukraińskich. Każdy z nas przewoził znicze i wieńce dla złożenia na grobach 
najbliższych lub zbiorowych mogiłach, do których przeniesione zostały zaledwie 
przed kilkoma laty kości zamordowanych z różnych miejsc tej tragedii. Prezes śro-
dowiska 27 Wołyńskiej Dywizji AK w Lublinie Eugeniusz Piątek powitał wszyst-
kich uczestników jako organizator i po przekroczeniu granicy polskiej w Zosinie 
przybyliśmy do Włodzimierza Wołyńskiego. Tam też poznałem proboszcza para-
fii katolickiej kościoła św. Anny i św. Joachima ojca karmelitę Leszka Koszlagę, 
którego kościół oddany został wiernym dopiero w 1991 roku po uzyskaniu przez 
Ukrainę niepodległości. Kościół ten był w okresie komunizmu wykorzystywany 
jako magazyn i sklep (fot. 1–5).

Odwiedzenie tej świątyni było dla mnie wielkim przeżyciem, bo jako niemow-
lę zostałem tam ochrzczony w okresie drugiej wojny światowej. Po krótkiej mo-
dlitwie i zrobieniu przeze mnie wielu zdjęć pojechaliśmy do Porycka razem z oj-
cem Leszkiem i księdzem dziekanem Puzonem z Hrubieszowa, który dotarł do 
nas z ekipą telewizyjną i radiową.
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Po około 25 km zjawiliśmy się na cmentarzu w Porycku, na którym 11 lipca 
2003 roku odbywała się ceremonia „pojednania” z udziałem prezydentów Polski 
i Ukrainy po nabożeństwie koncelebrowanym przez kardynała Mariana Jawor-
skiego ze Lwowa w asyście biskupa Markijana Trofimiaka z Łucka i biskupa po-
lowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głódzia.

Na cmentarzu tym pochowane są prochy około 200 mieszkańców Porycka 
i okolic, którzy podczas mszy świętej 11 lipca 1943 roku i następnego dnia zosta-
li zamordowani.

Zaraz przy bramie wejściowej stoi duża płyta odsłonięta w 1991 roku z napi-
sem po ukraińsku, z której nieznana ręka wyskrobała słowa mówiące o tym, że 
znajdują się tam Polacy, którzy zginęli 11 lipca 1943 r. z rąk ukraińskich nacjona-
listów (fot. 14). Podobnie na jednym granitowym krzyżu poświęconym pamięci 
12 osób z rodziny Palinków oraz Zakrzewickich władze ukraińskie nie zezwoliły 
na pozostawienie słów zamordowanych, co widoczne jest teraz wyraźnie na sku-
tek wykucia i wstawienia kawałka granitowego paska na tym miejscu (fot. 16).

Kiedy telewizja lubelska i radio polskie dowiedziało się, że urodziłem się 
w Porycku poproszono mnie o wypowiedź (fot. 19), której treść była mniej wię-
cej następująca:
„nazywam się Witold Stański, urodziłem się w Porycku 22 sierpnia 1940 roku i tyl-
ko cudem przeżyłem morderstwa na Polakach dokonywanych przez nacjonalistów 
ukraińskich razem z rodzicami i starszą siostrą. Straciłem jednak dziadka, bab-
cię, dwóch stryjków, dwie ciotki i częściowo ich dzieci”. Po wypowiedzeniu tego 
wzruszyłem się bardzo i nie mogłem wypowiedzieć żadnego słowa, zabrakło mi 
tchu. Dopiero po pewnym czasie, który wydawał mi się bardzo długim kontynu-
owałem:
„chciałbym dożyć chwili kiedy Ukraińcy wyrażą skruchę i żal za wywołanie takiej 
tragedii na narodzie słowiańskim, abyśmy mogli powiedzieć przebaczamy i prosi-
my o przebaczenie, bo i nasi rodacy nie byli bez winy w stosunku do Ukraińców 
i nie pozwalali przez setki lat na stworzenie niepodległego państwa ukraińskiego. 
Nasi przodkowie byli okupantami, którzy starali się opanować jak największe te-
rytoria. Muszę podkreślić, że było to ludobójstwo dokonane przez Ukraińców na 
niewinnych Polakach i takimi metodami nie należy nigdy dążyć do uzyskania wła-
snego państwa. Powinno się wziąć przykład ze Słowaków, którzy odłączyli się od 
Czechów pokojowo bez najmniejszego rozlewu krwi. Nawet sowieckie rządy ko-
munistyczne były mądrzejsze od polskich władz na przestrzeni wieków i dali Ukra-
inie niepodległość w 1991 roku czy choć miejsce w ONZ po jej stworzeniu.”

W tym momencie przerwał ks. Puzon moje dalsze wystąpienie stwierdzając: 
„dosyć już tej propagandy”. Kiedy następnie zgłosiło się do mnie radio lubelskie 
prosząc abym powiedział tylko o morderstwach w Porycku opisałem tragedię mo-
jego dziadka i jego córki w kościele podczas tej mszy korzystając z opowiadań 
i pamiętnika mojego ojca.
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Przed zmrokiem dojechaliśmy do Kisielina, przed wojną dużej miejscowości 
z dworem, kościołem, cerkwią i synagogą ufundowaną przez właścicieli tych ziem. 
Pan Stanisław Janaszek pochodzący z tej miejscowości, świadek tych wydarzeń, 
opowiada i pokazuje miejsce tragedii sprzed 61 lat. Są to ruiny bardzo dużego ko-
ścioła (fot. 20), w którym 11 lipca 1943 roku podczas mszy świętej ukraińska ban-
da Bulby zamordowała przeszło 80 wiernych. W większości były to dzieci pierw-
szo-komunijne. Ponad 100 osób uratowało się kryjąc się przed ogniem i strzałami 
na pierwszym piętrze przylegających do kościoła zabudowań zakonnych.

Przed oglądaniem przez nas wszystkich zburzonego kościoła z odnalezioną 
niedawno postacią św. Antoniego (bez głowy) z maleńkim dzieciątkiem na rękach 
(fot. 21), podszedł do autokaru ukraiński wójt. Pan Janaszek rozpoznał w nim po 
głosie lub wyglądzie syna Ukraińca, który brał udział w mordzie przed 61 laty. 
Niezwykła scena. Obecnie staruszek, a wówczas ponad dwudziestoletni mężczy-
zna widział jak ojciec tego wójta 61 lat temu strzelał a potem wszedł do dołów 
zamordowanych dzieci. Łzy płynęły mu z oczu. W pierwszej chwili myśleliśmy, 
że gołymi rękami udusi syna mordercy ale ksiądz i prezes Piątek zmitygowali go. 
Poszliśmy na cmentarzyk znajdujący się bezpośrednio obok kościoła, na którym 
pochowano pomordowanych. I tu drugie zdarzenie. Do pana Stanisława podcho-
dzi o lasce stara Ukrainka. Rozmawiają. Poznają się, choć nie widzieli się 60 lat. 
Ukrainka miała wtedy kilkanaście lat. Bawiła się razem z siostrami pana Stanisła-
wa. Pyta co się z nimi stało. „O tutaj są” – mówi pan Janaszek pokazując cmenta-
rzyk. „Ja nie wiedziałam”. Oboje płaczą. Zapalamy znicze.

Przy opuszczaniu w smutku ruin kościoła w Kisielinie podchodzi do mnie ksiądz 
Franciszek Ostrowski w towarzystwie kilku innych starszych osób i z ogromnym 
zdenerwowaniem zarzuca mi, że jak mogłem podczas wywiadu dla telewizji lu-
belskiej na cmentarzu w Porycku nazwać Polaków okupantami i stwierdzić, że 
morderstwa na naszych rodakach były zasłużone. Zaprzeczyłem takiej interpreta-
cji stanowczo, dodając, że moje wystąpienie nie było z góry przygotowane i tak 
„ad hoc” wypowiedziałem zdania, które ksiądz całkowicie źle zrozumiał. Zada-
łem jednak im pytanie czy wiedzą dokąd dotarli nasi przodkowie w 1610 roku, na 
co jeden ze starszych uczestników odpowiedział że do Moskwy. Skorygowałem 
wówczas, że nie tylko do Moskwy ale aż do Niżnego Nowgorodu, który znajdu-
je się prawie 500 km na wschód od Moskwy i nie mogę jako rodowity Polak być 
dumny, że byliśmy okupantem, zaś po I wojnie światowej nie zezwoliliśmy na 
utworzenie niepodległego państwa ukraińskiego. Ukraińcy są narodem podobnie 
jak Polacy i zasługiwali przed laty na stworzenie własnej praworządności, my zaś 
pomimo własnych doświadczeń i niewoli w okresie zaborów nie rozumieliśmy 
innego narodu i ich dążeń. Ksiądz Franciszek poczerwieniał jeszcze bardziej na 
twarzy stwierdzając, że nigdy nie pojadę z wycieczką organizowaną przez księży 
czy stowarzyszenia i jestem hańbą a nie Polakiem. Wówczas odparłem, że w sto-
sunku do Ukraińców mamy większe winy aniżeli do Niemców, którym polscy bi-
skupi napisali w 1966 roku słynne słowa „przebaczamy i prosimy o przebaczenie” 
i dlatego chciałbym również usłyszeć od Ukraińców podobne ubolewanie jak to 
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czyni przeważająca ilość Niemców, jednak samemu też uderzyć się w piersi. Na 
to wszystko zareagował ksiądz Ostrowski z pytaniem, czy wiem że Jezus wypo-
wiedział na krzyżu słowa „Ojcze odpuść im bo nie wiedzą co czynią” i po moim 
potwierdzeniu dorzucił cytat wypowiedzi jakiegoś mądrego rabina żydowskiego, 
który podczas wywiadu dla telewizji niemieckiej miał stwierdzić „nikt mnie nie 
upoważniał do przebaczenia”. Kontrargument mój, że w takim przypadku nie zga-
dza się ksiądz ze zdaniem papieża, który jako ówczesny biskup podpisał ten słyn-
ny list do niemieckich biskupów również nie doprowadził do złagodzenia konflik-
tu i wzajemnego zrozumienia. Ostra dyskusja toczyła się jeszcze dłużej i do tego 
przyłączyły się nawet dwie inne starsze osoby, ja zaś poczułem się jak niesłusznie 
bity i atakowany w sposób tak gwałtowny, jakby mnie chciano zlinczować.

Wieczorem zjawiliśmy się w Kowlu, gdzie zwiedziliśmy drewniany stary ko-
ściół św. Anny położony na dużym terenie obok nowowybudowanej dwupiętro-
wej plebanii z kilkoma pokojami gościnnymi (fot. 22). Tam też nocowało 10 osób 
pozostali zaś w starym sanatorium „Turia” znajdującym się na skrani miasta. Wi-
dok jednopiętrowego długiego budynku sanatoryjnego, który nie miał pacjentów 
od ponad sześciu miesięcy był dla nas szokujący. Dwa maleńkie pokoiki na sześć 
osób z przedpokojem były o tak niskim standardzie, że aż poczułem odrazę. Po-
psute i niedomykające się drzwi, potłuczony częściowo klosz „żyrandola”, stare 
zniszczone meble z różnymi łóżkami. Łazienka zaś i ubikacja poniżej zera, gdzie 
brudna i stara muszla klozetowa była bez pokrywy okularowej, podłoga z ohydnej 
starej terakoty przypominającej lekko wyszlifowaną cegłę, lodowata woda o brą-
zowej barwie źle spływająca ze starych, zużytych kranów i w ogóle nieogrzewane 
dosyć brudne pomieszczenia. Na korytarzach tylko kilka świecących się żarówek, 
bo reszta zepsuta i strasznie ponura i szara atmosfera.

Był to dla mnie ogromny szok, ponieważ wielokrotnie przebywałem w sana-
toriach zarówno w Polsce jak i w Niemczech i przyzwyczajony jestem do innych 
standardów. Przykro mi było widząc te biedne osoby, które miesięcznie dostawa-
ły tylko 240 hrywien i bezskutecznie czekających na pracę. Dlatego czułem zado-
wolenie, że z Niemiec przywiozłem ponad 20 kg walizę z odzieżą nową i używa-
ną wraz z torbą z butami oraz pieniądze, które przekazałem we Włodzimierzu dla 
biednych na ręce ojca Leszka (fot. 7). Była to moja własna inicjatywa, a odzież 
podarowana i pieniądze pochodziły od mojej najbliższej rodziny.

Tymi darami chciałem pomóc choć w minimalny sposób nielicznie pozostałym 
Polakom na Wołyniu, jednocześnie zaś wywdzięczyć się Panu Bogu za uratowa-
nie mi życia wraz z rodzicami i siostrą podczas tych tragicznych dni spędzonych 
na początku czterdziestych lat w Porycku i Włodzimierzu Wołyńskim do czasu 
powrotu całej najbliższej rodziny do Warszawy.

Dlatego też po powrocie do Niemiec napisałem apel do członków Komisji do 
Spraw Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków, której byłem współzałożycie-
lem, by zorganizować wieloletnią pomoc charytatywną dla biednych Polaków za-
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mieszkałych na Wołyniu. Prezes Kongresu Polonii w Niemczech umieścił frag-
menty mego listu w internecie wraz z kilkoma zdjęciami i mamy nadzieję być 
owocni również w tym przedsięwzięciu.

W tym samym pokoju sanatoryjnym w Kowlu nocował ze mną dr Józef Ka-
czor z Lublina, który po naszym wzajemnym przedstawieniu powiedział, że z za-
interesowaniem śledził moją wypowiedź na poryckim cmentarzu stwierdzając, że 
wykazałem się liberalizmem i obiektywnym spojrzeniem na naszą dawną histo-
rię. Było mi w tym momencie bardzo miło, że ktoś inteligentny odpowiednio zro-
zumiał treść słów wypowiedzianych przeze mnie i dlatego skonfrontowałem pana 
Józefa z konfliktowym atakiem jakiego doznałem ze strony księdza Franciszka. 
Poprosiłem go zarazem, aby zechciał powiedzieć swoje odczucia księdzu Ostrow-
skiemu w mojej obecności i spowodować w ten sposób zażegnanie tego smutnego 
incydentu. Uczynił on to następnego dnia po mszy świętej odprawianej wspólnie 
z ojcem Zygmuntem Majcherem. Po naszej krótkiej konfrontacji poprosił mnie 
ksiądz Ostrowski, abym usiadł w autobusie obok niego i wówczas filozofowali-
śmy i dyskutowaliśmy obaj nad możliwościami poprawy stosunków między Po-
lakami i Ukraińcami (fot. 23). Dowiedział się on przy tym, że od ponad 33 lat 
mieszkam na stałe w Niemczech i że piszę obecnie książkę na temat Wołynia, któ-
ra ma się choć w minimalny sposób przyczynić do tego wyższego celu jakim jest 
porozumienie i pojednanie. Chciał on przy tym sam uzyskać moją pomoc w prze-
tłumaczeniu na język niemiecki i ewentualnego finansowania przez Polonię nie-
miecką jego zamierzeń. W ten sposób stałem się nagle w jego oczach innym czło-
wiekiem aniżeli poprzedniego dnia.

Czytelnik powyższych zdań może zarzucić mi w tym momencie plotkarstwo. 
Ja chciałem jednak podkreślić jak łatwo inteligentna osoba i to do tego ksiądz, pod 
wpływem swoich własnych przeżyć wołyńskich, potrafi być aż tak nieobiektyw-
na w swojej własnej ocenie i niewłaściwej interpretacji wypowiedzianych słów 
przez kogoś innego.

Bardzo trudno jest każdemu człowiekowi żyjącemu tylko w Polsce na stałe 
i do tego obciążonego balastem osobistej tragedii okresu wojennego, morderstw 
widzianych na własne oczy i to dokonywanych na członkach bliskiej rodziny czy 
rodaków, wytworzyć nawet po 60 latach właściwą i obiektywną opinię i reakcję. 
Stąd te resentymenty, które utrudniają należytą ocenę jakiegoś człowieka czy ca-
łego narodu. Jeśli taka niewłaściwa reakcja bywa często u ludzi z wyższym wy-
kształceniem, ba nawet księdza, który z racji zawodu powinien jak najbardziej 
propagować miłość bliźniego jak siebie samego, to czego możemy oczekiwać od 
innych?

Po krótkiej przerwie w pobliżu dworca kolejowego w Kowlu (fot. 24, 25) po-
jechaliśmy na cmentarz kowelski gdzie na pomniku poświęconym polskim żoł-
nierzom I wojny światowej zapaliliśmy znicze (fot. 28). Po lewej stronie tego 
cmentarza (przed wejściem) znajdują 3 krzyże wzniesione przez Niemców dla 
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uczczenia swoich poległych jeńców, żołnierzy Wehrmachtu (fot. 26) i zaraz obok, 
na skrani cmentarza, małe mogiły ozdobione płytami nagrobkowymi żołnierzy 
poległych podczas I wojny światowej (fot. 27).

Dalsza trasa naszej wycieczki prowadziła na cmentarz w Zasmykach, który po-
łożony jest w lesie iglastym, gdzie znajduje się kilka grobów z lat trzydziestych 
wraz z grobami żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej poległych tam 
w walce i w obronie ludności polskiej w latach 1943–1944 i pochowanych na tym 
cmentarzu (fot. 30–32). Wzruszające było dla mnie spotkanie synowej i wnuczki 
porządkujących grób teściów i dziadków, których pośmiertne resztki odnalezione 
zaledwie przed kilkoma laty pod ich domem gospodarczym zostały ekshumowa-
ne i przeniesione do czarnego marmurowego grobu wybudowanego dla tego celu 
na zasmyckim cmentarzu.

Przejeżdżając dalej autokarem obok małej kapliczki położonej przy drodze 
między czterema wielkimi drzewami w pobliżu Radowicz złożyliśmy tam wieńce 
i znicze od kilku uczestników, którzy w latach 1944–45 stoczyli tam ciężkie wal-
ki jako żołnierze 27 dywizji AK (fot. 31).

Kilka kilometrów za Turzyskiem odwiedziliśmy stary cmentarz, na którym 
spoczywa 14-tu legionistów polskich poległych za Ojczyznę w 1919 roku. Ta-
blica pamiątkowa im poświęcona znajduje się wśród chwastów i krzewów wyro-
słych na tym zaniedbanym miejscu. Tam też zbudowano niedawno wielki krzyż 
dla upamiętnienia poległych członków 27 dywizji AK (fot. 33).

O zmierzchu wyruszyliśmy w podróż powrotną do Polski i po ponad dwugo-
dzinnej odprawie granicznej zjawiłem się o godzinie 22-giej w hotelu.

Dr Kaczor wyraził chęć spotkania się ze mną w Lublinie gdzie przenocowa-
łem w zupełnie innych warunkach w Grand Hotel Lublinianka aniżeli w tym wy-
żej opisanym sanatorium.

A więc do momentu mojego powrotu pociągiem do Warszawy siedzieliśmy we 
trzech z dr Leonem Popkiem, z którym byłem już wcześniej umówiony, wymie-
niając przez dwie godziny nasze poglądy na sprawę poprawy stosunków i pojed-
nania między Polakami i Ukraińcami.

Doszliśmy wówczas do zbliżonych zdań na te od wieków kontrowersyjne sto-
sunki, których przełamanie jest do dzisiaj tak bardzo trudne. Większą winę za to 
ponoszą w naszych oczach Ukraińcy, którzy zarówno mieszkając na Ukrainie jak 
i szczególnie w Kanadzie i innych państwach zachodnich rozsiewają kłamliwe 
ulotki czy nawet książki zniekształcając prawdę historyczną. Niestety są wśród ta-
kich ludzi nawet profesorowie uniwersyteccy i inni szowiniści, których tragiczna 
przeszłość nic nie nauczyła i nie mogą oni widzieć prawdziwego i doniosłego celu 
jakim powinna być telerancja, wzajemny respekt i chrześcijańska miłość bliźnie-
go jak siebie samego.
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Kapitalizm jaki dzisiaj panuje coraz bardziej bazuje na jak największym zdo-
bywaniu pieniędzy i na skutek tego zanika idealizm człowieczy, zaś osoby, które 
nawet w starszym wieku nie wyzbyły się idealistycznych dążeń i marzeń są wy-
śmiewane i traktowane jako jakieś dziwne stwory nie pasujące do dzisiejszego 
zmaterializowanego społeczeństwa.

Jest to smutne i tragiczne, że dzisiejsza młodzież nie posiada właściwych wzor-
ców moralnych czy naukowych tylko komercja zwycięża na całej linii, a życie ro-
dzinne i towarzyskie staje się coraz bardziej obce.



Część 7

Poryck i okolice – stan dzisiejszy

Poryck w dobie obecnej przedstawia małą wieś, w której nie ma już dawnego 
dużego kościoła, jaki możemy tylko widzieć na zdjęciach archiwalnych (fot. 8). 
Na miejscu jego postawiono dom murowany, w którym znajduje się sklep a obok 
niego małą kaplicę Babtystów. Nie rozebrano przed tym budowaniem fundamen-
tów i krypt kościelnych co dokumentuje fotografia 9 wykonana przez dr L. Popka.

Piękny pałac hrabiów Czackich już od dawna nie istnieje, podobnie jak i ogrom-
ny park z tak dobrze pielęgnowanymi drzewami, krzewami i kwiatami. Również 
na próżno można by szukać budynek szkoły czy zabytkową synagogę. Pozostał 
tylko stary browar jednak odbiega on bardzo od obecnych standardów zachodnio-
-europejskich.

Byłe zabudowania polskie i żydowskie też nie istnieją i ich nielicznie ocaleni 
z rzezi starsi Polacy rozsiani po całym świecie nie mogą dzisiaj rozpoznać swojej 
dawnej miejscowości zamieszkania, czy uczęszczania do kościoła czy szkoły.

Jeszcze przed kilkoma laty chciano wybudować na dawnym katolickim cmen-
tarzu młyn. Dopiero długa i uciążliwa walka pewnej grupy Polaków z panem Sta-
nisławem Filipowiczem i Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowa-
nych Na Wołyniu z Zamościa uniemożliwiła to przedsięwzięcie.

Dawne mogiły zostały zrównane z ziemią przed blisko 60 laty i obecnie tylko 
pojedyńcze symboliczne groby z resztkami zamordowanych oraz zbiorowa mogi-
ła z 3 krzyżami oddają pamięć i hołd ofiarom ludobójstwa dokonanego przez ban-
dy UON-UPA na bezbronnych i niewinnych Polakach (fot. 15).

Dwie duże tablice leżące na ziemi cmentarnej po obu stronach wspólnej mogi-
ły zawierają wyryte nazwiska i imiona zmarłych, jednak nie wszystkich. Ze swo-
jej rodziny wykryłem tylko nazwisko stryjka Bolesława oraz małego 9 letniego 
kuzyna Zbyszka. Brakuje jednak nazwisk dziadka, babci oraz dwóch ciotek, któ-
rzy w tak tragiczny sposób zostali zamordowani.
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Pomnik „pojednania”, odsłonięty 11 lipca 2003 roku przez prezydentów Polski 
i Ukrainy, znajduje się około 100 m od cmentarza katolickiego na skraju cmenta-
rza prawosławnego (fot. 18).

Praca dyplomowa mojego ojca opublikowana na początku tej książki zawie-
ra wiele interesujących danych sprzed 70 przeszło laty. Choć częściowo chciałem 
w tej części porównać tabele Ia i Ib z 1935 roku ze stanem obecnym i dlatego po-
prosiłem wiele osób o pomoc w opracowaniu. Dr Józef Kaczor i dr Leon Popek 
zajęli się bardzo intensywnie tym tematem i dzięki nim udało się opracować przez 
pana Anatola F. Sulika zamieszkującego w Kowlu dokładnie obecne dane na te-
mat dawnej gminy Poryck.

Przebył on ponad 180 km na rowerze i w ciągu wielu dni dokonywał to trudne 
zadanie w terenie wykonując przy tym 42 zdjęcia obrazujące stan dzisiejszy, które 
zamieszczone są częściowo na końcu tej książki. Dlatego w tym miejscu chciał-
bym serdecznie podziękować tym Panom za okazaną pomoc i wielki wkład pra-
cy.

Opis miejscowości dawnej gminy Poryck według stanu obecnego podajemy 
alfabetycznie dla łatwiejszego porównania tych danych ze stanem tabeli Ia i Ib:

Barbarówka – według relacji byłego prezesa Rady Wiejskiej w Pawliwce Jo-
sypa Antonowicza Sekundy obecnie jest to jedna z ulic w Pawliwce. Trudno okre-
ślić dokładnie granice dawnej osady, prawdopodobnie rozciągała się ona od cmen-
tarzy w stronę Pawliwki. Obecnie nazwa jest rzadko używana i prawie nieznana. 
Ulica jest zaasfaltowana.

Dereczyn – obecnie miejscowość nie figuruje w ewidencji, została przyłączo-
na do wsi Zawidów. Po wojnie pozostałe budynki przeniesiono do Zawidowa i po-
wstała ulica wzdłuż lasu.

Dolinka – ukr. Dołynka (fot. 34), według podziału administracyjnego należy 
do Rady Osady Iwanicze. Ilość domów 87 na 1 stycznia 2005 roku i 245 miesz-
kańców. Do wsi obecnie należy 46,9 ha ziemi (według stanu na 01.01.1999). Jest 
to typowa ulicówka i przez Dolinkę przebiega asfaltowa szosa do Sokala.

Drewinie – ukr. Drewyni (fot.35), wieś jest znacznie rozbudowana i obecnie 
posiada 197 domów według stanu na 01.01.2005 i 664 mieszkańców. Do wsi nale-
ży 129,7 ha ziemi (według stanu na 01.01.1999). Obecnie wieś jest nieco większa 
i ma gęściejszą zabudowę. Na miejscu dawnego folwarku wybudowano gospodar-
stwo rolne. Nie ma śladu po dawnych budynkach i tylko zachowało się kilka lip, 
którymi obsadzona była droga do folwarku. Centralne ulice w Drewiniach zaas-
faltowno i zbudowano cerkiew.

Dubinka – obecnie leży na terenie Iwanicze.
Grabina – ukr. Grabyna, leśniczówka nie istnieje. Na polu pod lasem, w oko-

licy niemieckiego cmentarza wojennego z czasów I wojny światowej powstała 
w latach 30 XX wieku kolonia licząca około 16 budynków. Według relacji byłe-
go mieszkańca Grabiny Fiodora Tymoszczuka (rocznik 1920), który zamieszku-
je we wsi Stary Poryck, po ostatniej wojnie mieszkańców przesiedlono. Obecnie 
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po leśniczówce i kolonii nie ma żadnego śladu. Zachował się niemiecki cmentarz 
z jednym nagrobkiem w formie dębowej, rzeźbionej deski z wyciętą inskrypcją 
w języku niemieckim (fot. 36). Na cmentarzu obecnie grzebią umarłych chrześci-
jan wiary ewangelickiej z miejscowej gminy.

Gruszów – ukr. Grusziw, (fot.37, 38) wieś należy terytorialnie do Rady Wiej-
skiej w Milatynie. Obecnie ma 135 domów i 361 mieszkańców. Do wsi nale-
ży 184,4 ha ziemi. Okolica bardzo malownicza: lasy, wąwozy, staw na rzeczce. 
We wsi zachowała się murowana cerkiew p.w. Narodzenia Bogurodzicy z 1803 
roku. Obecnie cerkiew odnowiona, obok stoi drewniana dzwonnica. Pod skarpą, 
od strony drogi, usypano kopiec na 60-lecie UPA i postawiono krzyż. Od cerkwi 
można dojechać piaszczystą drogą do byłej kolonii Orzeszyny.

Holendernia – (fot. 39) obecnie należy terytorialnie do wsi Stary Poryck. Za-
chowała się cerkiew drewniana (fot. 40) i stary cmentarz prawosławny. Cerkiew 
jest p.w. Zaśnięcia Bogorodzicy i pochodzi z 1784 r. Miejscowi używają nazwy 
„Olendernia”. Według tradycji był tu zamek i folwark z 6 budynkami. Gdy zbu-
dowano nowe gospodarstwo nad jeziorem Poryckim, hrabia Czacki przeniósł bu-
dynki i pracowników do nowego folwarku i dano jemu nazwę Poryck Stary na pa-
miątkę dawnej wsi.

Iwanicze – ukr. Iwanyczi (fot 41, 42), obecnie nie ma podziału na Iwanicze 
Nowe i Stare chociaż ludzie jeszcze czasem tak mówią. Po ostatniej wojnie obie 
części zostały połączone w jedną miejscowość, która ma rangę osady miejskiego 
typu. Obecnie jest to centrum rejonowe i posiada 34 budynki wielokondygnacyj-
ne, w których mieszka 634 osób oraz 1298 budynków indywidualnych, w których 
jest 6885 mieszkańców. Do osady Iwanicze należy 710,1 ha ziemi, natomiast ob-
szar Rady Osady Iwanicze liczy 3498,5 ha powierzchni. Rozwój Iwanicz jako osa-
dy miejskiego typu nastąpił dopiero w drugiej połowie lat 50. XX wieku. W oko-
licy zaczęły powstawać kopalnie węgla kamiennego. W 1956 roku w Iwaniczach 
zbudowano dużą cukrownię. Obecnie działa w Iwaniczach kilka spółek i przedsię-
biorstw, dosyć prężnie działa kolej. Wszystkie centralne ulice zaasfaltowano. Osa-
da ma połączenie z Łokaczami, Horochowem, Włodzimierzem-Wołyńskim, No-
wowołyńskiem, Sokalem, natomiast koleją ze Lwowem i Kowlem.

Jerzyn – (fot. 43) kolonia obecnie nie istnieje, jej teren częściowo zajęła wieś 
Szczeniatyn (dawniej Szczeniutyn Duży). Według miejscowych kolonia była do-
syć duża i znajdowała się tu szkoła w budynku Ośki. Pamiętają jeszcze nazwiska 
Polaków: Łyś, Kiełba, Lempart. Podobno mogiła pomordowanych znajduje się 
niedaleko farmy, na terenie dawnego gospodarstwa Łysia.

Kamieniste – leśniczówki obecnie nie ma. Według relacji Fiodora Tymoszczu-
ka – była to leśniczówka we wsi Zawidów, chociaż jak sam wyznał, nie jest tego 
pewien.

Kłopoczyn – wieś należy terytorialnie do Rady Wiejskiej Stary Poryck. Obec-
nie posiada 117 budynków i 302 mieszkańców. Do wsi należy 154,9 ha ziemi. 
Położenie wsi dosyć malownicze, na niewysokich wzniesieniach nad Ługą. Cen-
tralne ulice pokryte asfaltem. Przez wieś przebiegają dwie szosy, do Łokacz i Wło-
dzimierza-Wołyńskiego. Starych budynków jest niewiele.
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Kołonna – ukr. Kołona, (fot. 44, 45) wieś ma rangę gminy, czyli znajduje się 
tu Rada Wiejska, do której należy wieś Kołona i Wolica. Teren Rady Wiejskiej ma 
1699,3 ha powierzchni, a do wsi Kołona należy 363 ha ziemi. Wieś posiada 191 
budynków, w których mieszka 574 osób. Zachowała się stara drewniana cerkiew 
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1779 roku oraz cmentarz. Obecnie wieś ma 
trzy główne ulice, ciągnące się z zachodu na wschód i kilka mniejszych. Założe-
nie wsi powtarza w zasadzie dawne, przedwojenne, lecz zabudowa jest obecnie 
gęściejsza. Na głównych ulicach położono asfalt. Budynki przeważnie są nowe, 
kilkunastoletnie. Położenie wsi dosyć malownicze. Centralne ulice biegną w po-
przek łagodnych stoków, w dolinach niewielkie potoki i stawy.

Kuczków – ukr. Kuczkiw, obecnie wieś nie istnieje jako samodzielna jed-
nostka terytorialna, została połączona z wsią Przesławicze. Ma wygląd typowej 
ulicówki. Domy są przeważnie nowe, kilkunasto bądź kilkudziesięcioletnie, za-
dbane. Zachował się stary cmentarz prawosławny. Ilość budynków na oko nie 
przekracza stanu sprzed wojny.

Lachów – ukr. Lachiw, (fot. 46, 47, 48) obecnie wsi praktycznie nie ma. Za-
chowały się tylko ruiny cerkwi, a także kilka starych, osobno stojących budyn-
ków. Po wojnie przemianowano na Starosilla. Wieś rozbudowano w kierunku 
południowym i częściowo północnym. Niedawno zbudowano nową, murowaną 
cerkiew przy szosie. Po leśniczówce i folwarku nie ma żadnych śladów. Założo-
no także nowy cmentarz. Zachowała się przydrożna kapliczka w formie krzyża na 
podstawie, przy starej drodze prowadzącej do mostu i dalej do nieistniejącego fol-
warku. Obecnie wieś Starosilla ma 106 budynków i liczy 337 mieszkańców. Do 
wsi należy 105,1 ha ziemi. Terytorialnie więc należy do Rady Wiejskiej w Paw-
liwce. Przez wieś przebiega asfaltowa szosa z Iwanicz do Porycka i dalej na Horo-
chów. Dookoła ruin cerkwi (zniszczonej podobno na rozkaz władz komunistycz-
nych 25.XII 1981 roku) zachowało się kilka starych krzyży oraz postawiono kilka 
nowych. Jeden z tych krzyży ma wygląd niewielkiej przydrożnej kapliczki (figu-
ry), a na nim zachował się napis w języku rosyjskim: „Siej kriest soorużon pricho-
żanami s. Lachowa i d. Szczeniutina w pamiat izbawlenija ot bolezniej w 1910 g. 
30 oktiabria”.

Łysa Góra – obecnie już nie istnieje jako samodzielna jednostka terytorialno-
-administracyjna, została włączona do wsi Pawliwka, lecz miejscowi jeszcze uży-
wają tej nazwy. W północno-wschodniej części osady był tartak.

Marysin – folwark i zabudowania nie istnieją, pozostało trochę zdziczałych 
drzew owocowych. Przy dawnym folwarku rośnie duży (kilkadziesiąt ha) sad. Po-
sadzono przeważnie orzechy włoskie i jakieś inne, podobne do nich.

Michałówka – obecnie wieś została przyłączona do wsi Pawliwka. Już nawet 
nie wszyscy miejscowi pamiętają, że kiedyś była to osobna wioska. Obecnie ma 
wygląd ulicy zaczynającej sią na przeciwko murowanej cerkwi w Porycku (Paw-
liwce).

Milatyn – (fot. 49, 50, 51) obecnie ma rangę centrum gminy, czyli jest siedzibą 
Rady Wiejskiej, do której należą wsie Milatyn i Gruszów. Wieś składa się z kilku 
części (dawne wsie Jaremkowicze, Wygadanka, Naukołyski, miasteczko Milatyn 
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i teren dawnego dworu). Miejscowość dosyć malownicza, uroku jej dodają pagór-
ki, między którymi biegnie rzeka Strypa. Obecnie wieś liczy 204 budynków i ma 
670 mieszkańców. Do wsi Milatyn należy 262,8 ha ziemi. Teren Rady Wiejskiej 
w Milatynie obejmuje obszar 2582,9 ha. W Milatynie zachowała się stara, muro-
wana cerkiew punicka p.w. św. Paraskiewy, podobno z 1778 roku.

Nowo-Lachów – kolonia obecnie nie istnieje. Była rozlokowana wzdłuż dro-
gi prowadzącej z Lachowa do kolonii Zielona. Obecnie po zabudowaniach nie ma 
żadnego śladu.

Olin – nie udało się ustalić miejsca gdzie znajdował się folwark. Nikt z miej-
scowych nie pamięta takiej nazwy. Potrzebne dalsze poszukiwania.

Orzeszyn (Orzeszyna ?) – kolonia nie istnieje, została zniszczona przez upo-
wców 11 lipca 1943 roku. Obecnie nie ma żadnych śladów po zabudowaniach wsi 
i leśniczówki. Przy drodze pod lasem, w miejscu gdzie wychodzi droga prowadzą-
ca od Marysina do Orzeszyny, stoją dwa drewniane krzyże, jeden mniejszy, drugi 
duży, z zamontowanymi tablicami z napisami informującymi o tragedii (fot. 52, 
53). Około 150 m w kierunku wsi Gruszów, prawie na granicy lasu, stoi jeszcze 
jednen drewniany krzyż. Prawdopodobnie znajdują się tu zbiorowe groby ofiar 
mordu. Jako ciekawostkę należy zaznaczyć, że wzdłuż tej drogi, która prowadzi 
przez las do kolonii Orzeszyna, zachowały się modrzewie, którymi była ona ob-
sadzona. Na wygląd drzewa mają kilkadziesiąt lat i zostały na pewno posadzone 
w latach 20-tych XX wieku.

Pawłówka – ukr. Pawliwka, obecnie centrum gminy (Rady Wiejskiej Paw-
liwka), do której należą wsie Pawliwka, Samowola i Starosilla. Teren obejmuje 
obszar 4022,7 ha. Do wsi Pawliwka należy 277,5 ha ziemi. Pawliwka liczy 291 
budynków i 914 mieszkańców. Na razie nie udało się ustalić dokładnie jak duży 
teren zajmowała dawna Pawliwka i gdzie był ulokowany folwark. Potrzebne dal-
sze badania. Nazwę Pawliwka rozciągnięto na Poryck, Michałówkę, Łysą Górę, 
Barbarówkę. Pawliwka obecnie jest znana ze spotkania prezydentów Kwaśniew-
skiego i Kuczmy, które miało miejsce 11 lipca 2003 roku w 60 rocznicę wołyń-
skiej tragedii. Nie udało się na razie ustalić, w którym roku dokonano zmiany na-
zewnictwa. Niektórzy z miejscowych mówią, że podobno po wojnie Poryck był 
bardzo zniszczony, a Pawłówka nie, więc postanowiono zmienić nazwę Porycka 
na Pawłówkę. Ile jest w tym prawdy nie wiadomo. Potrzebne badania archiwalne. 
W 1939 roku, po wkroczeniu Sowietów, powstał rejon Porycki. Taką nazwę miał 
jeszcze po wojnie, dopiero zgodnie z ustawą Prezydium Rady Najwyższej Ukra-
iny z dnia 7.VI.1946 roku został przemianowany na Iwaniczewski. Do Iwanicz 
siedzibę rejonu podobno przeniesiono w 1944 r.

Pawłówkę (w całości) można obecnie określić mianem osady miejskiego typu. 
Drogi przez Barbarówkę, Poryck i częściowo Pawliwkę zostały zaasfaltowane. 
Działa browar oraz gospodarstwo rybne, w rejonie Łysej Góry mieści się nadle-
śnictwo, a nieco dalej za nim, w strone dawnego folwarku Marysin, wybudowano 
domki dziecięcego ośrodka wypoczynkowego. Działa poczta, apteka, stacja ben-
zynowa oraz kilka sklepów i barów. Jest przystanek autobusowy. Działa też go-
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spodarstwo rolne, które znajduje się na miejscu starego folwarku przy drodze do 
Samowoli.

Pelagin – ukr. Pałażiwka, (fot. 54) miejscowość praktycznie nie istnieje. Za-
chował się jedyny budynek na terenie dawnej kolonii oraz murowany budynek 
młynu w otoczeniu kilku starych drzew. Młyn obecnie działa. Ziemia kolonii zo-
stała prawdopodobnie podzielona między wsiami Topieliszcze i Rykowicze.

Poryck – (fot. 55–59) miasteczko i folwark obecnie należą terytorialnie do wsi 
Pawłówka. Na terenie miasteczka zachowało się kilka starych domów w tym bu-
dynek dawnej elektrowni oraz częściowo browar. Na terenie folwarku zachował 
się murowany magazyn. Po kościele nie ma żadnych śladów. Na miejscu pałaców 
hr. Czackiego wybudowano w latach powojennych ośrodek wypoczynkowy dla 
górników z Nowowołyńska.

Poryck Stary – ukr. Staryj Poryck, obecnie wieś jest centrum gminy o tej sa-
mej nazwie, czyli we wsi jest Rada Wiejska, do której należy także pobliska wieś 
Kłopoczyn. Teren Rady Wiejskiej obejmuje obszar 1753,6 ha. Do wsi Stary Po-
ryck należy 216,5 ha ziemi i posiada 131 budynków, w których zamieszkuje 431 
osób. Po folwarku nie ma prawie żadnych śladów, a na jego terenie częściowo 
znajduje się nowe gospodarstwo rolne. Miejscowość nie wyróżnia się obecnie 
żadną osobliwością. Na miejscu mogił powstańców z 1831 i 1863 roku wybudo-
wano suszarnię zboża. Miejsce mogiły może w przybliżeniu wskazać mieszkaniec 
wsi Fiodor Tymoszczuk (rocznik 1920).

Przesławicze – ukr. Peresławyczi, obecnie wieś jest centrum gminy z Radą 
Wiejską, do której należy jeszcze wieś Trubki. Do Przesławicz włączono wieś 
Kuczków. Teren Rady Wiejskiej obejmuje obszar 2368,9 ha z 177,7 ha ziemi, 167 
domów i 627 mieszkańców. Na terenie dawnego folwarku znajduje się kompleks 
zabudowań gospodarstwa rolnego. Przez wieś przebiega szosa asfaltowa z Iwa-
nicz do Horochowa. Położenie wsi dosyć malownicze, w dolinie rzeki Ługi kil-
ka stawów. Jakichś osobliwości wieś raczej nie posiada, budynki są przeważnie 
nowe, powojenne.

Radowicze – ukr. Radowyczi, (fot. 60, 61) wieś jest obecnie centrum gminy 
z Radą Wiejską, do której zaliczona jest obok Radowicz wieś Szczeniatyn (dawny 
Szczeniutyn Duży). Teren obejmuje obszar 1734,3 ha z 140,3 ha ziemi, 147 bu-
dynkami i 443 mieszkańcami. Położenie wsi dosyć malownicze, leży ona na sto-
kach wzniesienia łagodnie opadających w dolinę płynącego jej środkiem potoku. 
Ze strony zachodniej i od wschodu widoczne są lasy. Po leśniczówce podobno nie 
ma obecnie już śladu. Zabudowania folwarku nie istnieją. We wsi pozostało tro-
chę starych budynków. Przez wieś przebiega asfaltowa szosa z Pawliwki do Wło-
dzimierza Wołyńskiego.

Romanówka – ukr. Romaniwka, (fot. 62) wieś należy terytorialnie do Rady 
Osady Iwanicze i posiada 20,5 ha ziemi, 29 domów, w których mieszka 67 osób. 
Kilka starych budynków stoi opuszczonych. Okolica jest szara i monotonna, do-
okoła tylko pola.

Rykowicze – ukr. Rykowyczi, (fot. 63) obecnie wieś jest centrum gminy o tej 
samej nazwie. Do Rady Wiejskiej należy jedna wieś – Rykowicze, która jest do-
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syć duża, ma 322 domy i liczy 1005 mieszkańców. Do wsi należy 390,2 ha ziemi, 
natomiast teren Rady Wiejskiej obejmuje obszar 2442,9 ha. Położenie wsi dosyć 
malownicze – na stokach łagodnych wzniesień. W dolinach potoków i rzeki Ługi 
liczne stawy. We wsi zachowała się duża drewniana cerkiew, zaś na jej końcu, 
przy drodze wylotowej do Starego Porycka zachował się stary cmentarz prawo-
sławny. Na miejscu dawnego folwarku powstało nowe gospodarstwo rolne (farmy 
bydła), lecz wydaje się, że jest w upadku.

Samowola – (fot. 64) wieś terytorialnie należy do Rady Wiejskiej w Pawliwce. 
Obecnie ma 98 domów i 380 mieszkańców. Niedawno we wsi zbudowano muro-
waną cerkiew. Położenie wsi dosyć malownicze, w dolinie potoku, między lasami. 
Do wsi należy 63,9 ha ziemi. Centralne ulice są zaasfaltowane.

Szczeniutyn Duży – ukr. Szczeniatyn, terytorialnie wieś należy do Rady Wiej-
skiej w Radowiczach. Obecnie ma 71 domów i 251 mieszkańców, 72,7 ha ziemi. 
Wieś częściowo wchłonęła teren dawnej kolonii Jerzyn. Położenie wsi malowni-
cze, na stokach dużego wzniesienia nad doliną Ługu i potoczku dopływającego od 
strony Radowicz. Wieś położona jest nad dużym stawem. Mniej więcej w połowie 
drogi między Szczeniutynem a dawnym Lachowem, zachował się stary cmentarz 
parafialny. Zabudowania Szczeniatyna – to przeważnie nowe, powojenne.

Szczeniutyn Mały – (fot. 65) obecnie został przemianowany na wieś Ługowe. 
Lokalizacja obecnej wsi prawie nie zmieniła się i nawet powtarza konfigurację 
dawnej wsi i kolonii. Terytorialnie wieś Ługowe należy do Rady Wiejskiej My-
szów. Obecnie we wsi jest 79 domów, w których mieszka 220 osób. Do wsi nale-
ży 125,7 ha ziemi. Nad stawem zbudowano stację pomp i wodociąg do cukrowni 
w Iwaniczach. Na rzece Łudze jest most, przez który prowadzi droga do Szczeniu-
tyna Dużego. Od strony Drewiń i folwarku do Szczeniutyna Małego (Ługowego) 
prowadzą dwie drogi przez przejazd kolejowy.

Tarachanie – leśniczówka prawdopodobnie znajdowała się przy drodze pro-
wadzącej z Milatyna do Zawidowa, na skraju lasu i nie ma po niej śladu.

Topieliszcze – ukr. Topyłyszcze, (fot. 66, 67, 68) obecnie wieś jest centrum 
gminy o tej samej nazwie z Radą Wiejską, do której należy tylko wieś Topielisz-
cze. Teren Rady Wiejskiej obejmuje obszar 1392,2 ha z 300,2 ha ziemi. Obecnie 
we wsi jest 165 budynków i 497 mieszkańców. Zachował się tam stary budynek 
niejakiego Fedorczuka, zbudowany w 1922 roku. Ten budynek złożono z budul-
ca po rozebranym dworze z okolic Włodzimierza-Wołyńskiego. Zachował się też 
stary prawosławny cmentarz, osobliwością którego są stare drewniane rzeźbio-
ne krzyże. Zachowała się także drewniana cerkiew p.w. św. Michała Archanioła 
z 1904 r. Główne ulice we wsi zaasfaltowane, szosa dojazdowa od wsi Rykowi-
cze jest jednak szutrowa.

Trubki – (fot. 69) terytorialnie należy do Rady Wiejskiej w Peresławiczach. 
Obecnie wieś jest typową ulicówką i liczy 127 budynków oraz 508 mieszkańców 
i 102,1 ha ziemi. Zabudowa przeważnie nowa, powojenna. Zachował się jeden ty-
powy stary budynek. Pod lasem znajduje się stary prawosławny cmentarz. Cen-
tralna ulica wsi jest zaasfaltowana. We wsi zbudowano nową niewielką cerkiew-
kę i budynek modlitewny chrześcijan wiary ewangelickiej. Gminy wyznawców 



111Poryck i okolice – stan dzisiejszy

tej wiary są prawie w każdej wsi na tych terenach i posiadają nawet osobne cmen-
tarze bądź kwatery na prawosławnych cmentarzach. Droga z Trubek do Porycka, 
zaznaczona na mapach jako główna, w zasadzie jest nieprzejezdna dla samocho-
dów osobowych w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, tak jak i droga z Gru-
szowa do Porycka przez dawny Marysin.

Witoldów – ukr. Witoldiw, kolonia była rozlokowana na polach pod wsią Za-
stawne, obecnie po niej nie ma żadnych śladów.

Witoldówka – ukr. Witoldiwka, obecnie kolonia nie istnieje, po niej nie zosta-
ło żadnego śladu.

Wolica – ukr. Wołycia, (fot. 70) wieś należy terytorialnie do Rady Wiejskiej 
w Kołonie. Praktycznie Wolica zachowała swoje położenie tylko zabudowa sta-
ła się bardziej gęsta. Mieszka tam 386 osób w 112 budynkach. Jakiś ciekawszych 
osobliwości wieś nie posiada. Budynki są przeważnie nowe, powojenne, chociaż 
niektóre wyglądają na stare, dosyć solidnie zbudowane, szczególnie przy drodze 
prowadzącej z Zeszkiewicz na Kołonnę. Przez wieś przebiega szosa asfaltowa 
z Porycka do Łokacz. Na skrzyżowaniu dróg znajduje się krzyż–pomnik na 1000 
lecie chrześcijaństwa. Brak danych o ilości ziemi należącej do wsi.

Zeszkiewicze – ukr. Żaszkowyczi (na starych przedwojennych mapach WIGu 
figuruje nazwa Zaszkiewicze) (fot. 71,72). Jest to centrum gminy, czyli Rada 
Wiejska, do której należy tylko Zaszkiewicze z 177 budynkami i 559 mieszkańca-
mi. Do wsi należy 1220,7 ha powierzchni z 218,5 ha ziemi. Obecnie istnieje tylko 
wieś Żaszkowyczi na terenie dawnych Żaszkowych Starych, natomiast po kolonii 
Zeszkiewicze Nowe nie ma śladu. Wieś jest dosyć duża i położona w bardzo ma-
lowniczej okolicy, na dosyć stromych stokach wzniesienia, opadających do doli-
ny, środkiem której biegnie potok. Zabudowa wsi jest przeważnie nowa, powojen-
na. Zachowała się bardzo piękna, stara, drewniana cerkiew, stojąca dosyć daleko 
od wsi, na skraju nieistniejącej kolonii. Osobliwością jest również bardzo stary 
prawosławny cmentarz, na którym zachowały się XIX wieczne nagrobki oraz kil-
kadziesiąt żeliwnych krzyży rozmaitych wzorów, co stanowi ewenement na ska-
lę całego Wołynia.

Zawidów – ukr. Zawydiw, ( fot 73) wieś dosyć duża i obecnie jest centrum 
gminy z Radą Wiejską o tej samej nazwie, do której należy jedynie Zawidów. Te-
ren Rady Wiejskiej obejmuje obszar 2591,5 ha z 368 ha ziemi, 251 budynków 
z 645 mieszkańcami. Po leśniczówce nie ma śladu. Po wojnie w Zawidowie po-
wstała jeszcze jedna ulica, która się ciągnie wzdłuż dawnej kolejki leśnej. Tu prze-
noszono gospodarstwa z chutorów, w tym z Dereczyna. Jakiś ciekawszych zabyt-
ków na terenie wsi nie ma. Osobliwością jest natomiast uroczysko Proszczanica, 
znajdujące się w lesie około 2 km na południe od wsi (fot. 74). Według miejscowej 
tradycji doszło tu w XVII wieku do tragedii. Otóż jakiś oddział polskiego wojska 
walczył w ciężkiej bitwie z Tatarami i w pewnym momencie nadszedł z odsieczą 
oddział Kozaków, co przesądziło o zwycięstwie. Polacy i Kozacy przebaczyli so-
bie dawne krzywdy (po ukr. Prostyły stąd proszczaty, a więc i nazwa proszczani-
ca, czyli miejsce proszczania). Niestety Polacy odeszli niedaleko i czekali aż Ko-
zacy zmęczeni posnęli. Wtedy wrócili i dokonali rzezi śpiących i zmęczonych. 
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A więc powstało miejsce kultu dla prawosławnych, ponieważ przy mogile wybu-
dowano kapliczkę, do której ciągnęli liczni pielgrzymi, później pochowany był tu 
również batiuszka, który odprawiał nabożeństwa. W latach ostatniej wojny cho-
wano tu także poległych upowców.

Zawidów – leśniczówka znajdowała się pod lasem wprost na przeciwko cmen-
tarza we wsi Zawidów. W latach ostatniej wojny w leśniczówce znajdowała się 
szkoła starszyzn UPA. Niemcy obawiając się tej placówki, zorganizowali akcję 
pacyfikacyjną w rezultacie której doszło do likwidacji szkoły i rozproszenia znaj-
dującego się w Zawidowskim Lesie oddziału. Poległo kilkudziesięciu upowców 
oraz zginęło wielu cywilnych mieszkańców. Tragicznie zmarłych pochowano czę-
ściowo na Proszczanicy, a częściowo na cmentarzu we wsi. Obecnie po leśni-
czówce nie ma śladu.

Zielona – (fot. 75) kolonia po wojnie się rozrosła i obecnie jest jedną z dziel-
nic Iwanicz. Dzielnica ta jest malowniczą osadą położoną pod lasem. Od strony 
kolei, przy drodze istnieje niewielkie jeziorko czy raczej staw, a na przeciwko nie-
go tak zwana „tatarka”, czyli mogiła kozacka oraz pomnik. Przez osadę przebiega 
szosa asfaltowa do Pawliwki.

Zygmuntówka – kolonia istnieje jako dzielnica Iwanicz. Obecnie ma wygląd 
ulicy między torami, które oddzielają dzielnicę od wsi Dolinka i od właściwych 
Iwanicz. Jest to typowa ulicówka. Ulica jest właściwie drogą prowadzącą do So-
kala. Budynki są przeważnie nowe, powojenne.

Informacja o podziale administracyjnym

Do 1944 roku rejon Porycki z centrum w Porycku (później Pawliwka).
Od 1944 do 1959 r. rejon z siedzibą w Iwaniczach (od 1946 r. Iwaniczewski).
Od 1959 do 1962 r. siedzibę przeniesiono do Nowowołyńska i rejon otrzymał na-
zwę Nowowołyński. W 1962 r. rejon rozformowano, a wsie rozdzielono między 
trzema ościennymi rejonami: Włodzimierzem-Wołyńskim, Łokaczyńskim i Horo-
chowskim. Na przykład Iwanicze należały wówczas do rejonu we Włodzimierzu-
-Wołyńskim, Milatyn, Zawidów – do Horochowa, Kołona, Rykowicze, Topielicze 
do Łokacz. W 1965 – 1966 r. Iwanicze należały też do Łokacz. W grudniu 1966 r. 
zgodnie z ustawą Rady Najwyższej Ukrainy ponownie utworzono rejon w centrum 
w Iwaniczach.

Według danych powszechnego spisu ludności Ukrainy z grudnia 2001 r. w rejonie 
Iwaniczewskim zamieszkiwało 35995 osób obojga płci. Ukraińców – 35534, Ro-
sjan – 302, Białorusinów – 58, Gruzinów – 18, Polaków – 13, Mołdawian – 13, Or-
mian – 9, Niemców – 8, Litwinów – 6 oraz po 1–3–4 przedstawicieli innych naro-
dowości. W samych Iwaniczach zamieszkiwało 6918 osób obojga płci, w tym 6780 
Ukraińców, 96 Rosjan, 12 Białorusinów, 5 Ormian, 4 Polaków, 4 Niemców.
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Liczba mieszkańców w opisanych wyżej wsiach stanowiła: Dolinka – 264 (męż-
czyzn 127, kobiet 137), Romanówka – 75 (mężczyzn 32, kobiet 43), Żaszkowicze 
– 577 (mężczyzn 265, kobiet 312), Zawidów – 658 (mężczyzn 295, kobiet 363), 
Kołona – 602 (mężczyzn 281, kobiet 321), Wolica – 419 (mężczyzn 208, kobiet 
211), Milatyn – 660 (mężczyzn 309, kobiet 351), Gruszów – 371 (mężczyzn 176, 
kobiet 195), Drewinie – 660 (mężczyzn 303, kobiet 357), Ługowe (Szczeniutyn 
Mały) – 240 (mężczyzn 115, kobiet 125), Pawłówka (Poryck) – 980 (mężczyzn 
475, kobiet 505), Samowola – 384 (mężczyzn 192, kobiet 192), Starosiele (La-
chów) – 371 (mężczyzn 174, kobiet 197), Przesławicze – 640 (mężczyzn 298, ko-
biez 342), Trubki – 485 (mężczyzn 238, kobiet 247), Radowicze – 449 (mężczyzn 
225, kobiet 224), Szczeniatyn (Szczeniutyn Duży) – 260 (mężczyzn 129, kobiet 
131), Rykowicze – 1024 (mężczyzn 457, kobiet 567), Stary Poryck – 433 (męń-
czyzn 195, kobiet 238), Kłopoczyn – 328 (mężczyzn 154, kobiet 174), Topielicze 
– 521 (mężczyzn 257, kobiet 264).



Część 8

Reminiscencje wnuka ofiar wołyńskich

Ojciec mój po tragicznych przeżyciach na Wołyniu i stracie całej najbliższej 
rodziny chciał, aby prawda o tym była opublikowana i by w jakiś sposób upa-
miętnić śmierć tak wielu niewinnie pomordowanych w tym także dzieci i star-
ców. Jako działacz Stronnictwa Ludowego wielokrotnie na zebraniach w obec-
ności najwyższych władz zabierał głos, domagając się opracowania i ujawnienia 
tego ludobójstwa. W dwudziestą rocznicę morderstw napisał artykuł na ten temat, 
który nie chciała opublikować żadna komunistyczna gazeta. Jedynie jedna (mało 
znacząca) uczyniła to przekręcając jednak fakty, skracając treść i dopisując uwa-
gi o zbrodniach niemieckich na Wołyniu wykorzystując przy tym toczącą się dys-
kusję na temat nazistowskiego ministra w rządzie Republiki Federalnej Niemiec 
w 1963 roku.

Dopiero pół wieku po rozpoczęciu tego ludobójstwa na Wołyniu przez na-
cjonalistów ukraińskich spod znaku OUN-UPA doczekaliśmy się wielu publika-
cji i książek na ten temat oraz rzetelnych prac naukowych zarówno polskich jak 
i ukraińskich historyków. Niestety, wiele osób, w tym mój ojciec, nie doczekali 
tego i zmarli pozostawiając jednak różny dorobek lat życia. Przekazali dzieciom 
wspomnienia i wyzwanie na przyszłość do szerzenia prawdy historycznej, by ta-
kie hańbiące ludzkość czyny nie miały miejsca na świecie. Jednocześnie powin-
niśmy oddać hołd pomordowanym i zastanowić się dokładnie nad przyczynami 
takiego postępowania, aby czyny hańbiące honor człowieka nie powtarzały się 
nadal.

Problem przeżyć z okresu II wojny światowej obarczał i obarcza również moje 
całe życie, tym bardziej, że dawniej nie zajmowali się psychologowie i psychia-
trzy świadkami tych wydarzeń i często u takich dzieci pozostały negatywne ślady 
psychiczne do końca ich życia.
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Kiedy przez przypadek dostałem dwa ogromne tomy książki autorstwa Włady-
sława i Ewy Siemaszków na temat ludobójstwa Polaków na Wołyniu i nawiązaniu 
z autorami kontaktu osobistego, rozpocząłem intensywne szukanie w archiwach 
niemieckich i polskich materiałów na ten temat. Równocześnie czytałem i studio-
wałem dokładnie kilkadziesiąt książek opisujących nie tylko lata 1939 do 1947, 
ale całą historię Wołynia na przestrzeni setek lat, których wykaz znajduje się na 
końcu tej książki.

Ponieważ od 1971 roku mieszkam w Republice Federalnej Niemiec i od kilku 
lat jestem emerytem, poświęcam wiele czasu na badania historyczne, które mnie 
interesowały od wielu, wielu lat.

Kiedy przez pośrednictwo Ewy S. uczestniczyłem w zebraniu zarządu Towa-
rzystwa Miłośników Wołynia i Polesia zapisując się spontanicznie jako członek 
i wspierając finansowo tę organizację na ręce prezesa Zygmunta Mogiły-Lisow-
skiego. Część tej sumy przeznaczył on dla Stowarzyszenia Kresowy Ruch Pa-
triotyczny, którego jest również wiceprezesem. Przy końcu tego spotkania byłem 
zaskoczony przez poszczególnych członków zarządu wyjątkowo ostrą krytyką 
prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Jerzego Giedroycia czy prezesa IPN 
prof. Leona Kieresa ze względu na ich jakoby niewłaściwy stosunek do sprawy 
Wołynia. Wiele miesięcy później widziałem w telewizji PULS dyskusję na temat 
odszkodowań za straty materialne poniesione przez Polaków na Wołyniu z udzia-
łem Zygmunta Mogiły-Lisowskiego.

Dążenie do uzyskania po tylu latach wielu milionów złotych od rządu polskie-
go, a więc podatników, jest dla mnie niezrozumiałe i krzywdzące ludzi, którzy 
podczas II wojny światowej ponieśli również straty finansowe, bo nie ma w Pol-
sce rodziny, która by nie ucierpiała.

Takie postępowanie nie stosowali nawet niemieccy „przepędzeni” a rząd nie-
miecki całkowicie odrzuca możliwość odszkodowania swoich rodaków. Nawet 
Sąd Konstytucyjny w Niemczech stwierdził niedawno, że postanowienia Sądu 
Najwyższego w Strasburgu nie muszą być całkowicie przejmowane przez sądy 
niemieckie.

Ze smutkiem muszę stwierdzić, że zarówno prezes Towarzystwa jak i wielu 
członków uprawia działalność przypominającą mi niemiecki związek wypędzo-
nych, a nawet go przewyższa.

Na skutek tego poprosiłem telefonicznie z Niemiec prezesa Mogiłę-Lisowskie-
go o spotkanie i rozmowę. Na moje konkretne pytanie czy uważa on Ukraińców 
za naród i czy powinni oni posiadać własne niepodległe państwo zaczął opowia-
dać, że na tych wschodnich terenach mieszkali Rusini i że już król polski Ka-
zimierz Wielki staczał walki z Mongołami i Tatarami chroniąc przez to Polskę 
i zachodnią Europę, zajmując przy tym prawie niezamieszkałe ziemie. Na na-
stępne zapytanie czy wie dokąd dotarli polscy „wojownicy” w 1610 roku odpo-
wiedział, że do Moskwy, co skorygowałem, że aż do Niżnego Nowgorodu poło-
żonego kilkaset kilometrów na wschód od Moskwy. Zaznaczyłem przy tym, że 
taka agresywna działalność i okupacja terenów zamieszkanych przez Ukraińców 
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prowadziła do wytwarzania nienawiści, tym bardziej, że na terenach Wołynia za-
mieszkiwało przed II wojną światową około 16,6% Polaków i 68,0% Ukraińców. 
Tylko maleńka część z nich zajmowała wyższe stanowiska a niemal wszyscy sta-
rostowie i wyżsi urzędnicy państwowi byli Polakami.

Osobiście potępiam jak najbardziej bestialskie mordowanie ludności polskiej 
na Wołyniu i nazywam to ludobójstwem. Nigdy nie powinno się stosować takich 
metod i dlatego jako pozytywny przykład widzę oddzielenie się Słowaków i Cze-
chów i utworzenie dwóch państw bez najmniejszego rozlewu krwi. Przytoczyłem 
przy tej rozmowie list biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1966 roku 
i słowa „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Hitlerowcy przysporzyli nam 
Polakom ogromne straty ludzkie i zniszczyli cały kraj. Biskupi polscy widzie-
li wówczas również nasze winy w stosunku do Niemców, które były jednak nie-
współmiernie mniejsze aniżeli nasze winy w stosunku do Ukraińców.

Dlatego nie wolno nam dzisiaj pisać tylko książek o strasznych ludobójstwach 
pomijając zaborczą i błędną politykę Polaków oraz nie zezwalania narodowi ukra-
ińskiemu na stworzenie własnego niepodległego państwa na przestrzeni stuleci. 
Naród ukraiński zasługiwał i zasługuje podobnie jak Polacy na suwerenną Ojczy-
znę.

Podczas dalszej rozmowy skonfrontowałem prezesa z treścią pierwszego arty-
kułu zamieszczonego w Biuletynie Informacyjnym Kresowego Ruchu Patriotycz-
nego „Głos Kresowian” ze stycznia–lutego 2004 roku, w którym cytowane jest 
następujące zdanie wygłoszone przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 11 
lipca 2003 roku w Porycku:
„żaden cel, ani żadna wartość, nawet tak szczytna jak wolność i suwerenność naro-
du, nie może usprawiedliwić ludobójstwa, rzezi cywilów, przemocy i gwałtów, za-
dawania bliźnim okrutnych cierpień”.

Jan Niewiński w podpisanym przez siebie artykule, stwierdza:
„te słowa zostały zinterpretowane przez mniej zorientowanych, jako oskarżenie 
OUN-UPA o popełnienie zbrodni ludobójstwa. Jest to wrażenie mylne. Przede 
wszystkim użył sformułowania ogólnego, nie ma w nim jednoznacznego oskarże-
nia OUN-UPA o ludobójstwo popełnione na Polakach zamieszkujących Kresy”.

Zarówno prof. Ryszard Szawłowski jak i moi znajomi i rodzina, którym od-
twarzałem kasetę z uroczystości w Porycku, nie odczytali słów prezydenta jak to 
uczynił Jan Niewiński. Takie interpretowanie i przekręcanie słów przez Niewiń-
skiego i jemu podobnych nie przyczyni się do poprawy stosunków między tymi 
dwoma od wieków zwaśnionymi narodami, a powinno każdemu polskiemu pa-
triocie zależeć, aby wreszcie zapanowała zgoda a nawet przyjaźń między Słowia-
nami i żeby nasi potomkowie nie wstydzili się za czyny swoich przodków.

Nie powinniśmy przeinaczać oczywistych faktów i jednostronna i bezkrytycz-
na nagonka na Ukraińców nie ułatwi naszego współżycia. Nauczmy się, podobnie 
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jak to uczyniliśmy niemal 40 lat temu z Niemcami poprzez naszych biskupów, po-
wiedzieć również choć częściowo mea culpa w stosunku do Ukraińców.

Stosunek prezydenta Kwaśniewskiego do tzw. akcji Wisła może być krytyko-
wany, a więc tylko ten fragment jego wystąpienia w Porycku, co jednak nie na-
stąpiło w artykule Niewińskiego. Przymusowe wysiedlanie setek tysięcy całych 
ukraińskich rodzin jest bardzo silnym i niemal bezprzykładnym sposobem, jednak 
po dokładnym przeczytaniu książek pisanych przez historyków i prawników wi-
dzimy, że była to wyższa konieczność dla zlikwidowania krwałych i systematycz-
nych ataków band UPA na terenie państwa polskiego trwającymi przez kilka lat 
po zakończeniu II wojny światowej.

Z wielkim zainteresowaniem śledziłem wybory prezydenta na Ukrainie w 2004 
roku i rozwój sytuacji politycznej. Bardzo dobrą rolę spełniali przy tym polscy po-
litycy jeżdżąc do Kijowa, a Tadeusz Mazowiecki swoje przemówieniu w Warsza-
wie podczas demonstracji solidarności z narodem ukraińskim rozpoczął od słów 
„Bracia Ukraińcy”.

Szkoda tylko, że nasi rodacy przez tyle stuleci utrudniali stworzenie wolnej 
i niepodległej Ukrainy, nie rozumiejąc ich nawet po I wojnie światowej kiedy po 
tak wielu latach braku państwa polskiego wywalczyliśmy suwerenność.

Na posiedzenie przed podpisaniem traktatu pokojowego w 1921 roku dopusz-
czone zostały delegacje komunistyczne Ukrainy, Rosji bolszewickiej i rządu pol-
skiego z pominięciem delegacji emigracyjnego rządu ukraińskiego, która również 
przyjechała do Rygi jednak została wykluczona. W ten sposób podzielono tery-
torium Ukraińców między Rosję bolszewicką i Polskę nie dając im możliwości 
stworzenia własnego państwa.

Po przeczytaniu przeze mnie dwóch broszurek na temat Wołynia i Ukrainy na-
pisanych przez Wiktora Poliszczuka byłem pod ogromnym wrażeniem, że wresz-
cie dowiaduje się społeczeństwo polskie i ukraińskie prawdy po tylu latach za-
kłamania. Napisałem do autora i wydawcy Poliszczuka list gratulacyjny prosząc 
jednocześnie o umożliwienie mi przeczytania wszystkich niemal jego prac na ten 
temat. Po wielokrotnej wymianie e-mailii i rozmowach telefonicznych prowadzo-
nych do Kanady (gdzie on mieszka) kupiłem od niego kilkanaście książek, które 
odebrałem osobiście w Warszawie.

5 czerwca 2004 uczestniczyłem w całodniowej konferencji w Warszawie na 
temat stosunków polsko-ukraińskich w latach 1939–2004 zorganizowanej pod 
patronatem honorowym wicemarszałka Sejmu RP Janusza Wojciechowskiego. 
Referentami tej konferencji byli między innymi prof. Bogumił Grott, dr Wiktor 
Poliszczuk, prof. Czesław Partacz, dr Zdzisław Konieczny i prof. Marian Ma-
likowski, którzy w podanej przeze mnie kolejności wygłaszali swoje prelekcje. 
Było tam poruszanych wiele interesujących tematów jednak niektórzy dyskutan-
ci na przykład spod znaku Rodła wykazali wyjątkowo nacjonalistyczne poglądy 



118 Część 8

krytykując między innymi polskiego Prezydenta czy wieloletniego wydawcę i na-
czelnego redaktora paryskiej Kultury Jerzego Giedroycia.

Jerzy Giedroyć przez przeważającą część polskiego i światowego społeczeń-
stwa jest traktowany jako wyjątkowo pozytywna osobowość. Przez ponad 50 lat 
dał ogromną ilość dowodów na swoją znakomitą działalność. Słusznie więc otrzy-
mał najwyższe polskie odznaczenie z rąk prezydenta Kwaśniewskiego. Nagonka 
na tak godną szacunku postać naszego Rodaka wymaga więc tylko jak najwięk-
szego potępienia.

Podobnie wygląda to również w stosunku do wielu uczestników seminariów 
historyków polskich i ukraińskich, którzy przez siedem lat organizowali konferen-
cje w Polsce i na Ukrainie mające na celu wyjaśnienie tych trudnych polsko-ukra-
ińskich pytań i poprawę stosunków między tymi dwoma słowiańskimi narodami.

Pod redakcją naukową prof. Andrzeja Ajnenkiela, prof. Władysława Filara, 
prof. Jarosława Isajewycza, prof. Stepana Makarczuka, prof. Andrzeja Paczkow-
skiego, prof. Wołodymyra Serhijczuka, prof. Michała Klimeckiego i doc. Myko-
ła Kuczerepy powstało dziewięć tomów książek dokładnie opisujących przebiegi 
seminariów i dyskusję na tak ważne tematy. Była to bardzo interesująca i kon-
trowersyjna praca historyków, podczas której dochodziło do burzliwych i często 
sprzecznych dyskusji i polemik. Po przeczytaniu dokładnie wszystkich opubliko-
wanych tomów można jak najbardziej pozytywnie ocenić próby dotarcia do praw-
dy, ustalenia i skonfrontowania własnych i innych poglądów i badań na tak waż-
ny temat.

Wśród tych kilkudziesięciu uczestników konferencji znajdowali się również na-
ukowcy o wyraźnie skrajnych, nacjonalistycznych poglądach i dlatego nie wszyst-
ko dało się ustalić jednoznacznie i pozostaje do dziś wiele rozbieżności i spo-
rów. Ogólnie jednak spotkania te były jak najbardziej korzystne dla obu stron, co 
potwierdzają nawet listy gratulacyjne pisane przez ówczesnych ministrów spraw 
zagranicznych Polski i Ukrainy do uczestników seminariów, jak również częsta 
obecność na nich ambasadorów obu państw.

Jednym z największych krytyków tych polsko-ukraińskich semininariów jest 
Wiktor Poliszczuk, którego wiele książek do tej pory przestudiowałem i dlatego 
doszedłem do wniosku, że ten człowiek zamiast przyczyniać się do poprawy sto-
sunków między Polakami i Ukraińcami jeszcze bardziej je pogarsza.

W swojej broszurce pod tytułem „Manowce polskich historyków” atakuje on 
między innymi prof. dra hab. Władysława Filara pisząc „ukraiński ruch nacjonali-
styczny nie był ruchem niepodległościowym, był to ruch o charakterze faszystow-
skim”. Jest to jednostronne twierdzenie W. Poliszczuka, który znając dokładnie 
tę tematykę wie, że na Ukrainie nawet na początku lat czterdziestych było wiele 
ugrupowań, które miały różne poglądy ideologiczne i tak na przykład melnikow-
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cy, bulbowcy czy banderowcy znacznie odbiegali od siebie. Wszyscy z nich dąży-
li jednak do stworzenia wolnego i niepodległego państwa ukraińskiego.

Jakie byłoby to państwo zależałoby od przywódców, którzy sprawowaliby wła-
dzę oraz rozwoju sytuacji politycznej panującej wówczas w Europie.

Na dalszych stronach swojej broszurki stwierdza nawet, że „seminarium jest 
farsą, a nie rzeczowym spotkaniem historyków”. Krytykuje historyków nie znają-
cych np. języka ukraińskiego czy niemieckiego powołujących się właśnie na do-
kumenty pisane w tych językach. Jest to następny absurd, bo do każdej pracy na-
ukowej można a nawet należy używać literatury obcojęzycznej wykorzystując do 
tego tłumaczenia osób znających ten język.

Niektórych uczestników seminariów krytykuje za to, że nie są z wykształce-
nia historykami ale humanistami i zapewne jeszcze bardziej skrytykuje on mnie, 
że jako mgr inż. elektryk odważyłem się zabierać głos na ten temat. Takie jedno-
stronne myślenie można jednak podważyć, jeśli weźmie się pod uwagę, że nawet 
zwykły elektryk o nazwisku Wałęsa potrafił i potrafi myśleć logicznie, analizo-
wać fakty i doszkalać się przez całe życie w różnych kierunkach. Samo ukończe-
nie jakichkolwiek studiów nie upoważnia do reprezentowania wielu zagadnień ale 
studiowanie intensywne przez całe niemal życie we własnym zakresie różnych 
dziedzin sprawia, że dana osoba może stać się kompetentna i predestynowana do 
wielu działań.

Widzimy to również wyraźnie na przykładzie byłego kanclerza niemieckiego 
Helmuta Kohla, który będąc historykiem z wykształcenia poświęcił całe swoje ży-
cie polityce, rozumiejąc doskonale również zagadnienia ekonomiczne, gospodar-
cze czy wojskowe.

Dr Wiktor Poliszczuk jest wyjątkowym narcystą, uważającym się za najlep-
szego naukowca i znawcę problemów panujących między Polską i Ukrainą na 
przestrzeni setek lat. Jest niezaprzeczalnym faktem, iż posiada on dużą wiedzę 
historyczną na ten temat, jednak jego czarnowidzenie jest wprost chorobliwe, ba 
nawet niebezpieczne. Z jednej strony pisze on, że nawet niecałe 2% ukraińskiego 
społeczeństwa było członkami OUN-UPA, które w sposób bestialski i bandycki 
mordowały tysiące niewinnych ofiar polskich, widzi jednak tylko niebezpieczeń-
stwo żądania powstania nacjonalistycznego, hitlerowskiego państwa ukraińskie-
go. Broszurka Poliszczuka pod tytułem „Apokalipsa według Wiktora Ukraińca” 
przekracza już nawet wyobraźnię zdrowego człowieka.

Nacjonaliści są groźni w każdym państwie, jednak nie wolno tego faktu aż 
tak wyolbrzymiać jak czyni to Poliszczuk. Nawet mieszkając od ponad 33 lat 
w Niemczech, gdzie jest sporo ludzi i organizacji o charakterze nacjonalistycz-
nym, neonazistowskim czy prohitlerowskim nie czujemy się tak zagrożeni przez 
ten „element” jak to widział i widzi ten autor na Ukrainie.
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W tym momencie muszę z niechęcią powrócić do mojego pierwszego kontak-
tu z dr Wiktorem Poliszczukiem. Otóż po zamówieniu kilkunastu jego opracowań 
zatelefonował do mnie z Kanady informując, że przesyłka lotnicza całej paczki 
kosztowałyby mnie dodatkowo 150 dolarów zaś morska połowę tej sumy i dlate-
go chce on przywieść te książki z Kanady do Polski, gdzie odebrałbym je osobi-
ście u pana Niewińskiego. Nie chciałem się zgodzić na to ze względu na bardzo 
duży ciężar, jednak przekonał mnie, że nie posiada ciężkiej walizki podczas prze-
lotu do Polski i nie stanowi to dla niego żadnego problemu.

Po moim przyjeździe do Warszawy zgłosiłem się do mieszkania pana Nie-
wińskiego, który według kopii mojego zamówienia, które miałem z sobą, zaczął 
wybierać żądaną literaturę. Po jedną z książek musiał on nawet pójść do piwni-
cy, gdzie znajdował się cały magazyn. Oprócz tego w przedpokoju było mnó-
stwo książek i broszurek Poliszczuka, które są drukowane w Polsce i nie musiałby 
on przewozić zamówionych pozycji z Kanady. Było to dla mnie w tym momen-
cie bardzo niesmaczne, tym bardziej, że w moim pierwszym gratulacyjnym li-
ście sugerowałem, że chcę popierać prace na temat Wołynia finansowo. Pomimo 
tego rozczarowania zostawiłem dobrowolnie panu Niewińskiemu kwotę dewiz 
znacznie przewyższającą żądaną sumę. Podczas naszego poznania z Poliszczu-
kiem przed konferencją w Warszawie dziękował mi bardzo za taką dużą kwotę 
euro sugerując zarazem, że poświęci te pieniądze na dalsze prace naukowe.

Zdaję sobie sprawę, że w Kanadzie otrzymuje on bardzo małą emeryturę, bo 
znam ten kraj z moich dwukrotnych wojaży wszerz tego kontygentu, jednak praw-
dą osiągnie się zawsze dużo więcej aniżeli kłamstwem, które jak mówi przysło-
wie posiada krótkie nogi.

Nota bene można było podczas wymienionej przeze mnie konferencji uzyskać 
najgrubsze książki za dużo mniejszą kwotę pieniężną aniżeli na e-mailowej liście 
Poliszczuka, którą on wysyła z Kanady. No ale to są normalne zasady wolnego ka-
pitalistycznego rynku.

Podczas naszej rozmowy poskarżył się, że zarówno Polacy jak i Ukraińcy nie 
zapraszali go na seminaria poświęcone tym trudnym pytaniom polsko-ukraiń-
skim. Po przestudiowaniu dokładnym literatury na te tematy mogłem tylko dojść 
do wniosku, że Poliszczuk tylko sam się eliminuje pisząc „własną prawdę” i ana-
lizę zarówno historyczną jak i psychologiczną czy filozoficzną. Tak jednoznacznie 
czarno i niewłaściwie widzącego człowieka nie można postawić za wzór i trakto-
wać poważnie. Jedynie skrajni prawicowcy albo ludzie, którym zależy na dalszym 
pogarszaniu stosunków między tymi słowiańskimi sąsiadami mogą zachwycać się 
tym tak aktywnym „naukowcem”.

Ukraińcy przez setki lat pragnęli stworzyć własne państwo i dążyli do uzyska-
nia w tym celu poparcia różnych innych krajów łudząc się, że albo Rosja bolsze-
wicka, albo Niemcy ułatwią im zrealizowanie wreszcie tego celu. Polska szukała 
również poparcia czy to u Napoleona czy prezydenta Wilsona podczas tak długie-
go braku własnej państwowości. Dlatego można się tylko dziwić, że nasi polity-
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cy nie potrafili zrozumieć dążeń innego narodu. Oprócz tego traktowanie Ukraiń-
ców przez wielu naszych rodaków na przestrzeni setek lat pozostawiało wiele do 
życzenia.

W tym miejscu muszę przytoczyć wspomnienia mojego własnego ojca, uro-
dzonego na Wołyniu, który z wyróżnieniem kończył szkoły. Podczas studiów 
w Warszawie na SGGW zarabiał częściowo, ponieważ mój dziadek posiadający 
pięcioro dzieci nie był w stanie zapewnić finansowo wszystkim ukończenie nauki. 
Hrabia Czacki, u którego kilkadziesiąt lat pracował mój dziadek, namawiał moje-
go ojca do studiowania na wydziale rolniczym i częściowo dawał mu trochę pie-
niędzy na ten cel. Jakże jednak obraźliwe spotkania przeżywał mój ojciec z hra-
bią, który dosyć często przyjeżdżał z Porycka do Warszawy, gdzie również miał 
własną posiadłość, podaje fakt, że zwracał się on do studenta w trzeciej osobie, 
a więc: „na którym semestrze on się teraz znajduje” albo „jaką specjalność on wy-
brał” itd. Wręczał mu przy tym pewną małą sumę pieniędzy czy list od jego ojca 
a mego dziadka.

Ojciec mój czuł się w tym momencie bardzo poniżany, tym bardziej, że hra-
biemu zależało na wyższym wykształceniu rolniczym mego ojca, ponieważ posia-
dał przecież około 5000 hektarów, browarnię, cukrownię i inne dobra i mógł się 
łudzić, że uzyska nowego wydajnego i potrzebnego pracownika dla siebie. Pro-
fesor R. Szawłowski, któremu przed rokiem opowiedziałem te przeżycia ojca był 
również bardzo zaskoczony stwierdzając, że w latach trzydziestych XX wieku nie 
była już taka forma traktowania człowieka. Jak więc traktowani byli Ukraińcy 
przez hrabiego Czackiego i jemu podobnych możemy sobie tylko wyobrazić.

Nawet dzisiaj widzi się niewłaściwe odnoszenie do ludzi tzw. niższego pocho-
dzenia, czy urodzonych np. na wsi. Jest to niesłuszne, bo nie zawsze statut „wyż-
szego” urodzenia decyduje o danej osobie. Najlepsze przykłady mamy w Niem-
czech, gdzie najbardziej wysoko urodzony książe Ernst August (obecny mąż 
księżniczki Caroline z Monako) wielokrotnie stawał przed sądem i za swoje „wy-
czyny” ukarany został ostatnio kwotą 445 tysięcy euro, a zasadniczo powinien 
przebywać w więzieniu. Zaś Horst Köhler, obecny prezydent Niemiec, syn ma-
łorolnego rolnika z Bezarabii, którego rodziców hitlerowcy przesiedlili do Skier-
bieszowa w Polsce, gdzie się urodził, jest bardzo inteligentnym, wykształconym 
człowiekiem i zapowiada się na jednego z lepszych niemieckich prezydentów.

Jeszcze raz chcę stanowczo podkreślić, że zdobywanie niepodległości pań-
stwowej lub czegokolwiek innego na drodze ludobójstwa czy mordowania nawet 
jednej osoby jest hańbą człowieka i powinno być potępione i ukarane jak najsu-
rowiej, aby było przestrogą na wiele wieków. Niestety historia ostatnich setek lat 
pokazuje, że taka forma bandycka pojawia się systematycznie.

Badania amerykańskich psychologów pokazały, że prawie każdy człowiek po-
siada tendencje do zadawania tortur. Do tego wniosku doszła grupa naukowców 
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skupiona przy Susan Fiske, która jest psychologiem socjalnych badań w Princeton 
University. Badacze ci przeprowadzili 25 tysięcy badań naukowych, które doku-
mentują osiem milionów przypadków. Na podstawie tego mogliby „całkiem nor-
malni ludzie” torturować gdyby byli związani w rygorystyczne hierarchie a prze-
łożeni tolerowaliby takie zachowanie. To byłoby spowodowane przez wyłączenie 
ważnych psychicznych mechanizmów kontrolnych. W ekstremalnych sytuacjach 
kolaboruje socjalne odczucie.

W każdym państwie, nawet najbardziej demokratycznym, istnieje wiele anor-
malności i niesprawiedliwości, które wywołują niezadowolenie czy depresje ży-
ciowe prowadzące w krańcowych przypadkach do nieludzkich czynów u ludzi 
wykształconych czy wyjątkowej dobroci.

Tak też było w przypadku Niemki Ulrike Meinhof, bardzo zdolnej i uczulonej 
dziennikarki, która razem z innymi stworzyła RAF (Rote Armee Fraktion) doko-
nującej po pewnym czasie porwań wyższych osobistości i ich mordowaniem, po-
rywaniem samolotów pasażerskich oraz napadów bombowych.

Powyższe moje stwierdzenia nie powinny być odczytywane jako usprawiedli-
wienie takich haniebnych czynów, ale wykazanie mechanizmów niedoskonałości 
człowieka jako homo sapiens.

Wielu europejskich i amerykańskich profesorów jak np. Benjamin R. Barber, 
który jest profesorem politologii University of Maryland oraz wieloletnim dyrek-
torem Walt Whitman Center Rutgers University w New Jersey, krytykuje obecną 
politykę globalizacji gospodarczej, która zwiększa terroryzm na całym świecie. 
Jednnostronna militarna walka z terroryzmem nie da pozytywnych rezultatów bez 
likwidowania przyczyn powstawania terroru, a więc niesprawiedliwego podziału 
dóbr materialnych i pieniężnych i coraz większego rozszerzania tzw. nożyc mię-
dzy bogatymi a biednymi. 



Część 9

Zakończenie

Niemieckie Stowarzyszenie Wołyniaków (Historischer Verein Wolhynien e.V.) 
jako motto swoich zeszytów wołyńskich podaje: „Kto zna swoje korzenie pocho-
dzenia, może sie dalej rozwinąć” albo jak to brzmi po niemiecku: „Wer seine Wu-
rzeln kennt, kann sich weiterentwickeln”. Takie też hasło przyświecało mi kiedy 
rozpocząłem badania na temat Wołynia, szczególnie zaś, gdyż nawiedzały mnie 
często wspomnienia przeżytych strasznych lat w okresie II wojny światowej.

Wielokrotnie słyszeliśmy i słyszymy slogan „nigdy więcej wojny”, a jednak nie 
udało się naszej ludzkości doprowadzić do spokojnych i pokojowych lat. Mimo 
wszystko powinniśmy dalej zmierzać do łagodzenia konfliktów na drodze pokojo-
wej, docierać do prawdy historycznej, umieć się zmienić jak również powiedzieć 
przepraszam, przebacz i ubolewać za nieludzkie czyny spowodowane przez wła-
sny naród w przeszłości zarówno bliskiej jak i dalszej.

W tym miejscu różnię się od wielu osób, a w tym i od profesora Władysława 
Filara, którego bardzo cenię i szanuję osobiście, a który przed rozpoczęciem uro-
czystości w Porycku 11 lipca 2003 roku na pytanie reportera telewizyjnego odpo-
wiedział, że obecne pokolenie Ukraińców nie ma za co przepraszać lecz potępić 
zbrodnie i nie rozdrapywać ran.

Rozdrapywać ran nie powinniśmy, jednak jako człowiek czuję się bardzo nie-
dobrze widząc, że ktoś inny dokonuje mordu, kradzieży czy innego przestępstwa, 
bo to nie może być oznaką człowieczeństwa. Tym bardziej źle się czuję, jeśli do-
konuje tego mój rodak, a jeszcze gorzej jeśli dotyczy to mego ojca, wujka czy ku-
zyna. Dlatego też często wstydzę się dzisiaj za „wyczyny” moich rodaków nawet 
jeśli one miały miejsce wiele lat temu, choć de facto mieszkając ponad 33 lata 
poza Polską mógłbym inaczej do tego podchodzić. Takie stanowisko reprezentują 
moi znajomi Niemcy, którzy dziwią się kiedy wyrażam w ten sposób moje rozgo-
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ryczenie. W pierwszej linii czuję się Polakiem, ale jako człowiek jestem wrażliwy 
na zbrodnie i wyczyny popełniane przez homo sapiens.

Uważam, że możemy oczekiwać wyrażenia ubolewania ze strony Ukraińców 
czy przeproszenia, bo dążenie do uzyskania suwerennego państwa nie usprawie-
dliwia w żadnym przypadku ludobójstwa popełnionego na bezbronnych i niewin-
nach Polakach zamieszkujących na Wołyniu poczynając od niemowląt a kończąc 
na starcach.

Dlatego też nie zgadzam się ze zdaniem Helmuta Kohla, który jako kanclerz 
niemiecki podkreślał swoją „niewinność” ze względu na swoją datę urodzenia, 
ponieważ w momencie zakończenia wojny miał około 15 lat. Na pewno był on 
niewinny w tych czasach i nie przyczynił się w najmniejszy sposób do tragedii 
wyrządzonych przez nazistów na milionach ludzi. Jako Niemiec i do tego kanclerz 
demokratycznej Republiki Federalnej Niemiec powinien tak łatwo nie pozbywać 
się grzechu ciążącym na jego narodzie i to przez wiele pokoleń.

Zupełnie inaczej podszedł do kwestii winy i odpowiedzialności obecny pre-
zydent Niemiec Horst Köhler, który 2 lutego 2005 roku podczas przemówienia 
w parlamencie izraelskim (knesecie) powiedział między innymi, że „odpowie-
dzialność za shoa (holokaust) jest częścią niemieckiej tożsamości”.

Jak już wielokrotnie wspominałem celem tej książki jest opisanie w sposób 
w miarę dokładny faktów historycznych, by prawda przyświecała nam wszyst-
kim, jednocześnie jednak chcę przyczynić się choć w pewien minimalny sposób 
do poprawy stosunków między naszymi narodami. Zwalczyć uprzedzenia i ste-
reotypy panujące od setek lat między Niemcami, Polakami i Ukraińcami, choć 
w stosunku do tych ostatnich jest to znacznie trudniejsze aniżeli w odniesieniu do 
Niemców. Nie traćmy jednak nadziei i starajmy się poprzez większą tolerancję 
i liberalne patrzenie oraz wzajemne kontakty ten cel osiągnąć.

Wszyscy niemal Wołyniacy mniejszości narodowych, a więc zarówno Polacy 
jak i Niemcy zamieszkali tam od stuleci byli apolitycznie nastawieni i nie mieli 
najmniejszego wpływu na opóźnianie powstania niepodległego państwa ukraiń-
skiego. Niestety dawnych polityków polskich, niemieckich, rosyjskich jak rów-
nież z Anglii, Francji i USA należy obwiniać winą za takie traktowanie narodu 
ukraińskiego, czego ofiarą w końcu stali się niewinni i bezbronni ludzie. Dlatego 
też odważę się postawić tezę, że gdyby utworzono po I wojnie światowej suwe-
renną Ukrainę nie doszłoby do tragedii wołyńskiej i ludobójstwa na Polakach.

Na terenie Wołynia mieszkali od wieków nie tylko Polacy jako mniejszość na-
rodowa ale również Żydzi, Niemcy, Holendrzy i Czesi. Żyli oni na ogół zgodnie 
i przyczyniali się wspólnie do rozwoju tego regionu dla ogólnego dobra. Tworzy-
li własne wsie czy kolonie, kultywowali swoje obyczaje, kulturę, język oraz różne 
religie. Tym wszystkim naszym przodkom zawdzięczają Ukraińcy również zabyt-
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ki architektoniczne, pałace czy kościoły, które niestety w ogromnej ilości już nie 
istnieją. Budujmy jednak na tych gruzach inną przyszłość w duchu prawdy histo-
rycznej, wzajemnego zrozumienia i porozumienia bez względu na religię, narodo-
wość czy zapatrywania i miejsce obecnego zamieszkania.

Tak jak nie wolno zapomnieć o holokauście Żydów, tak też nie wolno nikomu 
zapomnieć o tragedii Polaków, Ukraińców, Niemców, Holendrów i innych ludzi 
na Wołyniu. Przedstawiajmy te tragedie w miarę obiektywnie, bez przeinaczeń 
i przerzucania winy na innych bo tylko wówczas może dojść do koniecznego po-
jednania i wzajemnego przebaczenia.

Wielu Polaków jak i Ukraińców nie chce osiągnąć poprawy wzajemnych, są-
siedzkich stosunków. Czynią nawet wszystko, aby utrudnić dobre idee pojedna-
nia nie ograniczając się nawet do słów ale i czynów. Jest jednak na szczęście spo-
ra grupa inteligencji, która potrafi zrozumieć, że dalszy fanatyzm i nacjonalizm do 
niczego dobrego nas nie doprowadzi.

Takim pozytywnym przykładem jest np. profesor historyk ze Lwowa Jarosław 
Hrycak.

Artykuł dyskusyjny prof. Jarosława Hrycaka pt. Co mamy robić z naszą kse-
nofobią? (Czasopismo „Krytyka” nr 4, Kijów 2005 r.) przedstawia odpowiedź p. 
Sofii Oraczowej na zarzut, że w swoich pracach unika terminu „czystka etnicz-
na” w sprawie zniszczenia ludności polskiej na Wołyniu w latach drugiej wojny 
światowej:

„Odrzucam termin „czystka etniczna” jako apriorną nalepkę na oznaczenie 
wołyńskich wydarzeń. Odmowa używania [w takim wypadku] terminu „czystka 
etniczna” w sprawie wołyńskiej rzezi nie oznacza zupełnie zaprzeczenia ukraiń-
skiej winy, czy potrzeby przebaczenia za wielką historyczną krzywdę, Nie, wina 
była, i to wielka, i wybaczyć za nią nigdy nie będzie ani za mało, ani za często. Po 
prostu uważam, że jest logika historycznych badań, która wymaga naukowej po-
prawności w formułowaniu pytań i odpowiedzi, oraz że ta logika może i ma być 
autonomiczną od społecznej dyskusji”.

Papież Jan Paweł II w swojej ostatniej książce Pamięć i tożsamość. Rozmowy 
na przełomie tysiąclecia cytuje słowa Arystotelesa, że „nie ma wolności bez praw-
dy”, jednocześnie jednak przebaczył pierwszy publicznie swojemu zabójcy Tur-
kowi Ali Agca, pomimo braku skruchy i prośby o przebaczenie tego przestępcy.
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Fot. 1. Kościół św. Anny i św. Joachima we Włodzimierzu (fot. W. Stański 2004)

Fot. 2. Kościół św. Anny i św. Joachima we Włodzimierzu (fot. W. Stański 2004)
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Fot. 3. Kościół św. Anny i św. Joachima we Włodzimierzu (fot. W. Stański 2004)

Fot. 4. Kościół św. Anny i św. Joachima we Włodzimierzu (fot. W. Stański 2004)
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Fot. 5. Włodzimierz Wołyński okolice kościoła św. Anny (fot. W. Stański 2004)

Fot. 6. Włodzimierz Wołyński – była plebania (fot. W. Stański 2004)
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Fot. 7. Włodzimierz Wołyński – przekazanie darów o. Leszkowi (fot. W. Stański 2004)

Fot. 8. Kościół parafialny w Porycku (fot. okres międzywojenny)
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Fot. 9. Ks. Bolesław Szawłowski ur. 1900, wyśw. 1923, zm. w 1943 r. z powodu ran zada-
nych przez UPA – ostatni proboszcz porycki (ze zb. L. Popka)

Fot. 10. Tablica poświęcona Tadeuszowi Czackiemu i jego synowi Józefowi w kościele 
poryckim (okres międzywojenny, zb. L. Popka)
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Fot. 11. Poryck wykopalisko przedstawiające fundamenty i fragment krypty grobowej 
w miejscu stania kościoła (fot. L. Popek 2001)

Fot.12. Poryck pałac (stan przed 1929 r.)
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Fot. 13. Poryck synagoga (stan przed 1929 r.)

Fot. 14. Poryck tablica u wejścia na cmentarz (fot. W. Stański 2004)



143Fotografie

Fot. 15. Poryck cmentarz (fot. W. Stański 2004)

Fot. 16. Poryck cmentarz (fot. W. Stański 2004)
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Fot. 17. Poryck lewa tablica z nazwiskami pomordowanych na cmentarzu 
(fot. W. Stański 2004)

Fot. 18. Poryck pomnik pojednania (fot. L. Popek 2003)
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Fot. 19. Poryck wywiad W. Stańskiego dla TV Lublin na cmentarzu (fot. J. Kaczor 2004)

Fot. 20. Kisielin ruiny kościoła (fot. W. Stański 2004)
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Fot. 21. Kisielin św. Antoni w ruinach kościoła (fot. W. Stański 2004)

Fot. 22. Kowel kościół św. Anny (fot. W. Stański 2004)
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Fot. 23. Kowel ks. F. Ostrowski, dr. J. Kaczor z uczestnikami wycieczki 
(fot. W. Stański 2004)

Fot. 24. Kowel dworzec kolejowy (fot. W. Stański 2004)
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Fot. 25. Kowel przed dworcem kolejowym (fot. W. Stański 2004)

Fot. 26. Kowel cmentarz z 3 krzyżami poświęconymi jeńcom niemieckim II wojny świa-
towej (fot. W. Stański 2004)
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Fot. 27. Kowel cmentarz groby żołnierzy niemieckich (fot. W. Stański 2004)

Fot. 28. Kowel cmentarz (fot. W. Stański 2004)
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Fot. 29. Kapliczka pod Radowiczami (fot. W. Stański 2004)

Fot. 30. Zasmyki cmentarz (fot. W. Stański 2004)
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Fot. 31. Zasmyki groby żołnierzy 27 Dywizji Wołyńskiej AK (fot. W. Stański 2004)

Fot. 32. Zasmyki kapliczka wzniesiona w 2002 r o wyglądzie zburzonego kościoła 
w 1956 r. (fot. W. Stański 2004)
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Fot. 33. Turzysk krzyż przed cmentarzem (fot. W. Stański 2004)

Fotografie stanu obecnego dawnej gminy Poryck

Fot.34. Dolinka czeski magazyn (fot. A. Sulik 2005)
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Fot 35. Drewinie widok na wieś z drogi prowadzącej z Szczeniutyna Małego 
(fot. A. Sulik 2005)

Fot. 36. Ocalały pomnik na niemieckim cmentarzu wojennym z I wojny światowej 
w okolicy Grabiny (fot. A. Sulik 2005)
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Fot. 37. W tym miejscu stała leśniczówka pod wsią Gruszów. Obecnie zachowały się stare 
kasztanowce (fot. A. Sulik 2005)

Fot. 38. Cerkiew we wsi Gruszów (fot. A. Sulik 2005)
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Fot. 39. Holendernia, widok od strony szosy z Porycka do Przesławicz – od jeziora (fot. 
A. Sulik 2005)

Fot. 40. Holendernia (Stary Poryck) cerkiew p.w. Zaśnięcia Bogarodzicy z 1784 r. 
(fot. A. Sulik 2005)
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Fot. 41. Iwanicze dworzec kolejowy – elewacja zachodnia (fot. A. Sulik 2005)

Fot. 42.Iwanicze Stare cmentarz prawosławny z cerkwią (fot. A. Sulik 2005)
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Fot. 43. Widok z kolonii Jerzyn w kierunku stawu. W oddali widać wieś Szczeniutyn 
Mały – obecnie Ługowe (fot. A. Sulik 2005)

Fot. 44. Panorama wsi Kołonna od strony wsi Wolica (fot. A. Sulik 2005)
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Fot. 45. Kołonna cerkiew p.w. Podwyższenia Świętego z 1779 r. (fot. A. Sulik 2005)

Fot. 46. Przydrożna kapliczka w Lachowie, przy drodze wiodącej do mostu. Daleko na 
horyzoncie w prawym górnym rogu zabudowania wsi Kłopoczyn (fot. A. Sulik 2005)
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Fot. 47. Riuny cerkwi w Lachowie. Na resztkach ściany krzyż i blaszana wstęga 
z napisem wykonana przez mieszkańca Iwanicz Eugeniusza Pietrow-Chwatowa 

(fot. A. Sulik 2005)

Fot. 48. Ruiny cerkwi w Lachowie od strony północnej (fot. A. Sulik 2005)
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Fot. 49. Rzeka Strypa w okolicy Milatyna, w oddali widać wieś Jaremkowicze, 
obecnie jedna z ulic Milatyna. Zdjęcie wykonano w kierunku ze wschodu na zachód 

(fot. A. Sulik 2005)

Fot. 50. Cerkiew w Milatynie – dawniej unicka (fot. A. Sulik 2005)



161Fotografie

Fot. 51. Ołtarz główny w cerkwi milatyńskiej za tzw. Cesarskimi Wrotami 
(fot. A. Sulik 2005)

Fot. 52. Krzyż ku pamięci 306 Polaków zamordowanych mieszkańców kolonii Orzeszyna 
(fot. A. Sulik 2005)
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Fot. 53. Dwie tablice na krzyżu w Orzeszynie (fot. A. Sulik 2005)

Fot. 54. Ostatni pozostały budynek w b. kolonii Pelagin (fot. A. Sulik 2005)
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Fot. 55. Poryck cerkiew p.w. św. Michała Archanioła z 1650 r. (fot. A. Sulik 2005)

Fot. 56. Poryck magazyn z 1902 r. na terenie b. folwarku (fot. A. Sulik 2005)
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Fot. 57. Poryck cmentarz katolicki (fot. A. Sulik 2003)

Fot. 58. Poryck centralna wspólna mogiła poświęcona ok. 200 Polakom zamordowanych 
11.VII.1943 (fot. A. Sulik 2005)
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Fot. 59. Poryck pomnik pojednania na rozdrożu przy cmentarzu prawosławnym 
odsłonięty przez prezydentów Polski i Ukrainy 11.VII.2003 (fot. A. Sulik 2005)

Fot. 60. Panorama Lachowa. W głębi, wśród świerków widoczne ruiny cerkwi. 
W dali las wsi Radowicze, a nieco w lewo – cmentarz wsi Lachów i Szczeniutyn Duży 

(fot. A. Sulik 2005)



166 Fotografie

Fot. 61. Staw między wsiami Radowicze i Kłopoczyn, za szosą zabudowania Radowicz 
i las Radowicki. Zdjęcie wykonane od strony dawnego folwarku (fot. A. Sulik 2005)

Fot. 62. Kolonia Romanówka, jeden z ostatnich zamieszkałych domów 
(fot. A. Sulik 2005)
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Fot. 63. Cerkiew we wsi Rykowicze (fot. A. Sulik 2005)

Fot. 64. Wieś Samowola. Widok od południowego wschodu, od strony lasu 
(fot. A. Sulik 2005)
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Fot. 65. Kolonia Szczeniutyn Mały (fot. A. Sulik 2005)

Fot. 66. Stary budynek z 1922 r. we wsi Topieliszcze (fot. A. Sulik 2005)
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Fot. 67. Cerkiew p.w. św. Michała Archanioła z 1904 r. we wsi Topieliszcze 
(fot. A. Sulik 2005)

Fot. 68. Cerkiew we wsi Topieliszcze p.w. św. Michała Archanioła z 1904 r. widok od 
strony dzwonnica(fot. A. Sulik 2005)
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Fot. 69. Trubki stary budynek o typowej dla tych stron architekturze. Jedyny niemy świa-
dek dawnej epoki (fot. A. Sulik 2005)

Fot. 70. Wieś Wolica, pomnik–krzyż na 1000 lecie chrześcijaństwa na skrzyżowaniu dróg 
Żaszkiewicze – Kołonna i Kłopoczyn–Dordzinicze (fof. A. Sulik 2005)
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Fot. 71. Wjazd do wsi Żaszkiewicze od strony cmentarza wsi Wolica (fot. A. Sulik 2005)

Fot. 72. Żaszkiewicze cerkiew p.w. św. Mikołaja z 1875 r. Zdjęcie wykonano od strony 
drogi wiodącej od cmentarza. Na polach za cerkwią rozciągały się zabudowania kolonii 

Zeszkiewicze Nowe (fot. A. Sulik 2005)
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Fot. 73. Wieś Zawidów, panorama centralnej części wykonana od strony lasu 
(fot. A. Sulik 2005)

Fot. 74. Las Zawidowski, miejsce zwane Proszczanica. Według miejscowej tradycji znaj-
dują się tu mogiły Kozaków z XVII wieku. Tu jest również grób popa prawosławnego. 

Kapliczkę zbudowano kilka lat temu, a obok usypano kopiec upamiętniający UPA 
(fot. A. Sulik 2005)
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Fot. 75. Kolonia Zielona, widok od strony szosy z Pawliwki do Iwanicz. Obecnie jest to 
początek osady miejskiego typu Iwanicze (fot. A. Sulik 2005)


