
Ludobójstwo
OUN-UPA

na Kresach 
Południowo-Wschodnich

Dawne Kresy Południowo-Wschodnie
w Optyce Historycznej i Współczesnej

Seria — tom 12
Pod redakcją

Witolda Listowskiego

Kędzierzyn-Koźle 2020



SERIA POŚWIĘCONA LUDOBÓJSTWU POLAKÓW DOKONANYCH 
PRZEZ OUN-UPA NA KRESACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH

XVII WOJEWÓDZKIE DNI KULTURY KRESOWEJ
XVII KONFERENCJA POPULARNO-NAUKOWA

KĘDZIERZYN-KOŹLE 2020 R.

Redaktor tomu:
Witold Listowski

Recenzja:
prof. Bogusław Paź
prof. Michał Polak

Zdjęcia:
Władysław Lichorobiec

Skład, łamanie i druk:
Drukarnia PERFEKTA

www.drukarnia-perfekta.pl

WYDAWCA:
©COPYRIGHT BY

STOWARZYSZENIE KRESOWIAN KĘDZIERZYN-KOŹLE
www.kresykedzierzynkozle.pl

ISBN 978-83-934587-6-9

PROJEKT ZREALIZOWANY DZIĘKI WSPARCIU 
FINANSOWEMU:

URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWODY OPOLSKIEGO

GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE

STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

STOWARZYSZENIA KRESOWIAN W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

ROK ZAŁOŻENIA 1989



5

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do wy-
dania tej książki. Wszystkim autorom za napisanie tekstów: prof. 
dr Lucynie Kulińskiej, prof. zwycz. dr hab. Leszkowi Jankiewiczowi, 
prof. zwycz. dr hab. Czesławowi Partaczowi, prof. dr hab. Stanisła-
wowi Sławomirowi Nicieji, dr Arturowi Brożyniakowi, dr Michałowi 
Siekierce, red. Józefowi Wyspiańskiemu i dr Tadeuszowi Sambor-
skiemu za napisanie wstępu. Recenzentom prof. dr hab. Michałowi 
Polakowi i prof. dr hab. Bogusławowi Paziowi. Dziękuję Staroście 
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Małgorzacie Tudaj, Prezyden-
towi Miasta Kędzierzyn-Koźle Sabinie Nowosielskiej, Sekretarzowi 
Miasta Zbigniewowi Romanowiczowi, Tadeuszowi Szewczykowi, 
Mieczysławowi Habudzie, Teresie Gibas, Beacie Kaczyńskiej-Po-
gwizd, Agnieszce Duranc, Władysławowi Lichorobiec (za materiał 
fotograficzny) oraz członkom Stowarzyszenia Kresowian w Kę-
dzierzynie-Koźlu. Dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział 
w uroczystościach XVII Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej i Naro-
dowym Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraiń-
skich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej 11, 
12 i 13 lipca 2020 roku w Kędzierzynie-Koźlu.

Witold Listowski
Prezes Stowarzyszenia Kresowian

w Kędzierzynie-Koźlu
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WSTĘP

„Prawdy nie da się pogrzebać,
Bo ona odsłoni się przy pierwszej okazji. 
Wstanie z grobu”
(Włodzimierz Odojewski)

Ta zacytowana na wstępie konstatacja znakomitego pisarza, 
autora między innymi powieści „Oksana”, „Zasypie wszystko, za-
wieje” sprawdza się w całej rozciągłości, czego przekonywającym 
dowodem są coroczne konferencje popularno – naukowe organi-
zowane przez Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie – Koźlu 
kierowane przez niestrudzonego animatora wydarzeń intelektu-
alno – artystycznych Pana Witolda Listowskiego. Pokłosiem tych 
konferencji jest zawsze kolejny tom zawierający referaty tam wy-
głoszone i bogaty serwis fotograficzny, który wprowadza czytelni-
ków w nastrój, klimat i rozmach organizacyjny tego ze wszech miar 
wyjątkowego wydarzenia. Z uznaniem należy odnieść się do faktu, 
iż Pan Witold Listowski bardzo umiejętnie i skutecznie łączy funkcję 
głównego organizatora przedsięwzięcia i redaktora każdego kolej-
nego tomu.

Tak jest i teraz, gdy mamy przed sobą dwunasty tom zna-
komitej serii wydawniczej pod wiodącym tytułem „Ludobójstwo 
OUN – UPA na Kresach Południowo – Wschodnich” z tym, że każdy 
z tomów ukierunkowany jest na inny aspekt tego zagadnienia, któ-
re dzięki temu właśnie wydawnictwu staje się ważnym segmentem 
polskiej świadomości narodowej. Oczywiście jeszcze jest daleko 
do takiego poziomu wiedzy historycznej o największym i najbar-
dziej bolesnym doświadczeniu naszego narodu by można uznać, że 

społeczeństwo polskie – nie mówiąc już o opinii międzynarodowej 
– jest w stanie ocenić skalę nieszczęścia i krzywdy jaką Kresowia-
nom wyrządzili banderowscy zbrodniarze.

Aby tę lukę w wiedzy o ludobójstwie wypełnić należy po-
dejmować różne działania naukowe i edukacyjne. Powinno to być 
jednym z ważniejszych zadań struktur i organizacji państwowych, 
ale póki co tę szlachetną misję wzięły na siebie organizacje poza-
rządowe, a Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie – Koźlu jest 
najlepszym tego przykładem godnym najwyższego uznania i skru-
pulatnego naśladownictwa.

Kolejny dwunasty tom omawianej serii jest źródłem pasjonu-
jącej wiedzy o mniej lub wcale nieznanych aspektach banderow-
skiego ludobójstwa dokonanego przez OUN – UPA na polskich Kre-
sach Wschodnich. Autorami zawartych tam referatów i materiałów 
są bardzo kompetentni historycy z różnych ośrodków akademickich 
w Polsce. Jeśli użyję sformułowania, że nie tylko kompetentni ba-
dacze, ale także zaangażowani, to narażam się na uwagę, iż uczony 
powinien być obiektywny, a zaangażowanie może prowadzić do 
deformacji obrazu rzeczywistości. Spieszę więc z wyjaśnieniem, że 
to zaangażowanie które charakteryzuje autorów referatów publi-
kowanych w tej serii wydawniczej oznacza ich ogromną determina-
cję w dochodzeniu do prawdy historycznej, do tropienia faktów, do 
ustalania liczb i miejsc kresowych tragedii. Z czystym sumieniem 
jako uczestnik w roli słuchacza – konferencji w Kędzierzynie – Koź-
lu mogę stwierdzić, że są one źródłem wiedzy i prawdy która nie 
zawsze jest ujawniana w innych gremiach i przy innych okazjach.

Referaty wygłaszane, a później publikowane przez Stowarzy-
szenie Kresowian w Kędzierzynie – Koźlu nie podlegają ani cenzu-
rze, ani autocenzurze, ani też w żadnym stopniu nie są ograniczone 
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kryteriami tzw. „poprawności politycznej”. Materiały z kolejnych 
sesji mają wyrazisty walor niezależności i prawdy. Warto mieć 
świadomość, że za tę niezależność myśli i konsekwentne dążenie 
do prawdy, autorzy referatów i artykułów płacą często wysoką 
cenę. Nie są więc oni „pieszczochami” układów politycznych, władz 
macierzystych uczelni czy też spolegliwych władzom mediów. Nie 
mogą też liczyć na życzliwość i przychylność ze strony „kolegów 
po fachu” zwłaszcza tych z etykietą „nadwornych historyków”. 
Mimo to imperatywem ich działania jest poszukiwanie i dążenie 
do prawdy na której można budować godne relacje między ludźmi 
i narodami.

A oto kilkanaście zdań o autorach dwunastego tomu.
Profesor Leszek Jankiewicz z bardzo potrzebnym przypo-

mnieniem ważnej cząstki dorobku badawczego Wiktora Poliszczu-
ka („Służba Bezpieczeństwa w dziełach W. Poliszczuka”), profesor 
Czesław Partacz doprecyzowujący określenie znane jako „Obrona 
Lwowa” sformułowaniem „Ukraiński zamach stanu na Lwów 11 li-
stopada 1918 roku”, profesor Stanisław Sławomir Nicieja próbujący 
się zmierzyć z nierozwiązywalnym dylematem czy Polacy bardziej 
kochają Lwów czy Wilno (fragment XV tomu „Kresowej Atlanty-
dy”), dr Lucyna Kulińska stawiająca jak zawsze bardzo pryncypialne 
pytanie o to czy Taras Szewczenko zasłużył na uznanie i honorowa-
nie w Polsce. Muszę przyznać, że jeśli zestawi się przesłanie poli-
tyczno – społeczne Tarasa Szewczenki nawołujące do bezlitosnej 
rozprawy z Polakami z dyspozycją moralno – artystyczną polskiego 
poety Kornela Ujejskiego („Od sąsiedzkiej niezgody przy czerpaniu 
wody – zachowaj nas Panie”) to dysonans jest czytelny dla każdego 
kto chociaż trochę zna historyczne uwarunkowania naszej obecno-
ści na Kresach Wschodnich.

Z autorem kolejnego referatu (Ukraińska myśl polityczna na 
tle stosunków niemiecko – ukraińskich podczas I Wojny Światowej) 
dr. Michałem Siekierką wiążę – podobnie jak wielu dolnośląskich 
Kresowian z Moniką Śladewską – wielkie nadzieje na kontynuację 
badań nad dziejami Kresów w różnych aspektach ich istnienia.

Dr Artur Brożyniak, który zaprezentował zakres biograficzny 
Metropolity Lwowskiego Andrzeja Szeptyckiego wypełnia poważ-
ną lukę w społecznej świadomości Polaków i Ukraińców o niezwy-
kle skomplikowanej – czasem wręcz przewrotnej osobowości tego 
dostojnika Kościoła Grecko – Katolickiego. Prawem dygresji przy-
pomnę, że umieszczenie tablicy poświęconej Kardynałowi Andrze-
jowi Szeptyckiemu w murach Uniwersytetu Wrocławskiego wywo-
łało protesty dolnośląskich Kresowian. Protesty jak się nie trudno 
domyśleć bezskuteczne!

Red. Józef Wyspiański spełnił z sukcesem ważny postulat ba-
dawczy by ujawniać jak najwięcej faktów z tragicznej historii pol-
skich Kresów Wschodnich przygotowując referat: „Nowe nazwiska 
ofiar napaści ukraińskich nacjonalistów w powiecie Przemyślany”. 
Ten materiał dowodowy zebrany przez lubińskiego badacza Józefa 
Wyspiańskiego wpisuje się w dewizę naszych działań i myśli:”Żadna 
ofiara bestialstwa ukraińskich nacjonalistów nie może być pomi-
nięta! Nie może być zapomniana!” Po to między innymi organizo-
wane są przez Witolda Listowskiego konferencje, które rozpraszają 
mroki zapomnienia i obojętności będącej pochodną tzw. „popraw-
ności politycznej”, a bywa że i zaprzaństwa narodowego.

Wszystkim zacnym Autorom składam w tym miejscu i przy 
okazji wydawania dwunastego tomu wyrazy czytelniczego uznania 
i najwyższego szacunku dla ich naukowo – badawczych osiągnięć 
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i postawy etycznej, której ważnym składnikiem jest wierność praw-
dzie i pokora wobec odkrywanych faktów, wydarzeń i zjawisk.

Dr Tadeusz Samborski
Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego

„Krajobrazy” w Legnicy

Rogów Legnicki, wrzesień 2020
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Dr Lucyna Kulińska

Czy Taras Szewczenko, autor eposu „Hajdamaki” 
zasłużył na uznanie i honorowanie w Polsce?

Taras Szewczenko, poeta, wieszcz narodowy, był i jest dla 
Ukraińców wielkim autorytetem moralnym, postacią 

ważną i zasłużoną1. W Polsce aż roi się od skwerów, placów i ulic 
nazywanych imieniem Tarasa Szewczenki. Odbywają się publiczne 
czytania jego poezji. Jego apologeci twierdzą, że zasłużył on na ho-
norowanie przez Polaków. Nie zgadzam się z tą tezą. Niestety nie-
mal cała twórczość Szewczenki jednoznacznie ukazuje z jaką nie-
chęcią, a nawet pogardą odnosił się on do Polaków. Swoja niechęć 
przekazał swoim rodakom.
O życzliwych uczuciach Szewczenki świadczyć, ma praktycznie je-
den wiersz pod tytułem „Do Polaków”:

„Kiedyśmy byli Kozakami
I nic o Unii nie słyszeli
Na wolnych stepach wolni sami
Brataliśmy się z Polakami
I żyli sobie najweselej”.

Jest to jedno wielkie nieporozumienie! Wiersz ten powstał 
ok. 1848 roku w czasie zesłania Szewczenki do Twierdzy Orskiej. 

1	 Taras	Szewczenko	–	ur.	9	marca	1814	r.	we	wsi	Moryńce	na	Kijowszczyźnie,	zm.	10	marca	1861r.	w	Sankt	Petersburgu.	Jego	
poemat	„Hajdamacy”	ukazał	się	drukiem	w	roku	1841.

Wspominając sukcesy bogacących się na łupieżczych wyprawach 
kozaków, całe zło widział w Unii Brzeskiej z roku 1596 która doko-
nała przyłączenia cerkwi prawosławnej do polskiego kościoła łaciń-
skiego. Szewczenko uważa ją za powód nieszczęść kozaczyzny, po-
dobnie jak rządy magnatów kresowych, zapominając, że większość 
z nich wywodziła się przecież z rodów ruskich i że w ten sposób 
wyglądała wtedy cała Europa, a nie tylko Rzeczpospolita.

Ale wróćmy do czołowego dzieła Tarasa Szewczenki „Haj-
damaki”, którego przesłanie wywarło tak straszliwe piętno na ko-
lejnych pokoleniach Ukraińców. Zawarł w nim opisy wydarzeń do 
których doszło ponad 350 lat temu na ziemiach wschodnich Rzecz-
pospolitej. Przeszły one do stepowych mitów Rusinów. W legen-
dach ludowych ci okrutni rozbójnicy urośli do roli obrońców bied-
nych rusińskich chłopów przed „polskimi panami”. W jednej z tych 
opowieści ludowych czytamy:

„Rozbijali tych panów, co chłopom krzywdę wyrządzali; bo-
gatym zabierali, a biednym dawali; za nami się ujmowali i bronili 
od wszelkiego złego”…2

Epos Szewczenki Hajdamaki przeniósł ten mit do całej kultury ukra-
ińskiej. Do dzisiaj jest nim karmiona „ukraińska dusza”. Niewiele 
osób zastanawiało się i zastanawia jak straszne treści niesie w so-
bie to dzieło Szewczenki.
Tak pisał o Tarasie Szewczence biskup Grzegorz Chomyszyn :

„W swych poezjach poeta zaszczepił liberalny racjonalizm 
i to dość płytki. Rzucił zniewagę na dostojeństwo najwyższe Naj-
świętszej Marii Panny jako Matki Bożej. Wyśmiał kościół w ogóle, 
a zwłaszcza Kościół katolicki. Poddał gloryfikacji hajdamaczyznę, 
jak również nienawiść do przeciwników narodowych do tego stop-
nia, że bohaterem jest u niego ojciec, który zabija swe dzieci tylko 
2	 Za:	https://histmag.org/Zanim-zaplonal-Wolyn-rzez-Humania-1768-8159#author_link,	dostęp	:	22III	2019.
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dlatego, że były wychowankami konwiktu katolickich zakonników, 
gdzie on je sam wcześniej umieścił […] dlatego nacjonalizm Szew-
czenki jest obcy zdrowym zasadom wiary i moralności”3.

Można jedynie smutno się zadumać nad kondycją moralną 
wieszcza, który stworzył poetycki wzór do postępowania z czynów 
stricte ludobójczych. Wydaje się, że późniejsze bestialstwo ludno-
ści rusińskiej i ukraińskiej wobec Polaków- Lachów miało źródło 
w edukowaniu młodzieży ukraińskiej literaturą, która propagowała 
tylko jeden ideał postępowania wobec Polaków – ich wytępienia4.

Tak skomentował apoteozowanie przez wieszczów ukraiń-
skich kozackich i hajdamackich „bohaterów” współczesny autoro-
wi Rusin – językoznawca Pantelejmon Kulisz:

Ruina …, jedynym była rezultatem chmielnicczyzny, ruina 
była jedynym ideałem hajdamaczyzny… Nic ludzkiego nie znajdzie-
my w hajdamakach, ani w archiwach ówczesnych, ani w pismach 
hajdamackich, ani w podaniach starych dziadów ukraińskich… nie 
takim był Gonta, jakim go odmalował poeta, nie tacy byli pano-
wie, których Gonta powyrzynał, popalił i pomordował, nie taka 
była Ukraina, jakby się komu tego chciało, nie tak zapatrywała się 
Ukraina na hajdamaków, jak wyśpiewywał Szewczenko i ani popi, 
ani poważni ludzie, ani trzeźwi włościanie, nie przyczyniali się do 
rozbojów Gonty i Żeleźniaka… Także w rosyjskim „Tarasie Bulbie” 
Gogola zmyśleni są – stwierdza Kulisz – tacy Kozacy i Lachy – jakich 
nigdy nie było i być nigdy nie mogło…

Nasze mało rosyjskie powieści, dramaty, poematy, liryczne 
poezje, odnoszące się do przeszłości, pełne są dziecinnego szcze-
biotu o sławie kozackiej, –tych kozaków, bezmyślnych i bezlitosnych 

3	 Włodzimierz	Osadczy,	Rzezie	czy	wojna	cywilizacji?	Kulturowe	i	społeczne	uwarunkowania	zbrodni	wołyńskiej,	Res	Cresoviana	,	
Lublin,	nr.1	2019,	s.79.

4	 Kościół	rzymskokatolicki	i	Polacy	w	Małopolsce	Wschodniej	podczas	wojny	ukraińsko-polskiej	1918-1919.	Źródła,	t.	I,	oprac.,	
wstęp,	przypisy,	indeksy	i	wybór	fotografii	J.	Wołczański,	Lwów-Kraków	2012,	s.	745.

niszczycieli nie tylko sąsiednich krajów, nie tylko obcych narodów, 
lecz i pokrewnych im krwią i religią… Rozpijaczonym rabusiom z obu 
stron Dniepru dawaliśmy nazwę patriotów i obrońców prześlado-
wanej religii, a przechowując jeszcze sami w sobie dzikie instynkty 
rodzinnego kraju, otaczaliśmy chwałą czyny, pozbawione wszelkich 
cech humanistycznych…5. 

„Hajdamaków napisał Szewczenko w roku 1841 r. Kilka lat 
wcześniej (1835) wspominany przez Kulisza, a wywodzący się 
z kozackiego rodu pisarz rosyjski Mikołaj Gogol, dał upust swojej 
nienawiści do Polaków w powieści „Taras Bulba”. Aż roiło się tam 
od przerażających scen przemocy i okrucieństwa: …nie szanowali 
kozacy ani panienek o czarnych brwiach, ani dziewczyn o białych 
piersiach i jasnych licach; przy samych ołtarzach nie mogły się one 
poratować, palił je Taras wraz z ołtarzami. Nie jedne białe jak śnieg 
ręce podnosiły się do niebios z płomieni ognia, towarzyszyły im wo-
łania o litość, które poruszyłyby ziemię i pochyliłyby w dół stepowe 
trawy z litości. Lecz nie przejmowali się tym płaczem kozacy, podno-
sili na ulicach na włóczniach ich niemowlęta i rzucali je w ogień…6.

Niestety przejawy etnicznej nienawiści na Kresach Rzeczy-
pospolitej miały swoją długą i mroczną tradycję, a drastyczne me-
tody zabijania stosowane były przez miejscową ludność ruską od 
wieków.

Jeden z aktów tego dramatu rozegrał się wieku XVIII. Wów-
czas to na arenę dziejów weszli tytułowi bohaterowie poematu 
„Hajdamaki”, którzy kierowali antypolskim ruchem w chwili słabo-
ści Rzeczypospolitej Obojga Narodów7.
5	 Panenkowa	I,	Punkty	Wilsona,	a	Galicja	Wschodnia,	Lwów	1919,	s.	38.	Cytaty,	wedle	objaśnienia	autorki,	pochodzą	z	pracy	

P.	Kulisza	pt.	Materiały	dla	 istorji	wozsojjedinienia	Rusi”,	przekład	Leona	Wasilewskiego	„w	książce	 tegoż	autora	„Ukraina	
i	kwestia	ukraińska”.

6	 Osadczy	W.	Rzezie,	czy	wojna	cywilizacji….s.76-77
7	 7	Szerzej	patrz:	Władysław	Andrzej	Serczyk,	Hajdamacy,	Wydawnictwo	Literackie,	Kraków,	1972;	Aleksander	Brückner,	Ency-

klopedia	Staropolska,	Trzaska,	Evert	i	Michalski,	tom	I,	Warszawa	1939;	Encyclopedia	of	Ukraine,	Tom	2,	Toronto	1988;	Samuel	
Bogumił	Linde,	Słownik	Języka	Polskiego,	tom	II,	Lwów	1855;	Franciszek	Rawita-	Gawroński,	Historya	ruchów	hajdamackich	
w	XVIII	w.,	1-2,	Lwów	1899-190;	Encyklopedia	staropolska	–	Hajdamacy;	Jędrzej	Kitowicz,	Opis	obyczajów	 i	 zwyczajów	za	
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Hajdamacy, hajdamaka (z tureckiego hajdmak – rabować, 
grabić, ścigać, pędzić) , nieco później w Galicji zwani „opryszok” 
wywodzili się ze zbiegłej lub pańszczyźnianej miejscowej „czerni”, 
fornali, zubożałych mieszczan czy rzemieślników, kozaków zaporo-
skich, łączyła ich wspólna profesja – na co dzień działali w luźnych 
grupach trudniących się rozbojem i napadami.

Taktyka napadów opierała się na wypracowanych przez wieki 
metodach stepowego rozbójnictwa. Cechowało ich wyjątkowe ok-
rucieństwo hajdamaków i kozaków w ogóle wobec kobiet i dzieci. 
Przecież dzieciobójstwo, nie mówiąc już o znęcaniu się nad ofiara-
mi przed śmiercią we wszystkich kulturach uznawane jest za czyn 
wyjątkowo odrażający i godny potępienia. Dotyczy to też gwałtów 
i znęcania się nad polskimi i żydowskimi dziewczynkami i młodymi 
kobietami. Tortury przed śmiercią i nienawiść do kobiet były wręcz 
normą we wszystkich kresowych rzeziach. Pewne światło rzuca na 
tą patologię zachowany w źródłach opis ich zachowań pióra Ję-
drzeja Kitowicza8. Pisze on, że hajdamacy: „Żon nie mieli ani kobie-
ty żadnej między sobą nie cierpieli; a kiedy który został przekonany, 
że kędy za granicą miał sprawę z kobietą, tedy takowego do pala 
w kureniu, z którego był, za dekretem przywiązanego, póty tłukli 
polanami, to jest szczypami drew, póki go nie zabili, pokazując na 
pozór, jakoby czcili stan czystości; dla czego też nazywali się po-
wszechnie mołojcami, to jest młodzieńcami, gdy w samej rzeczy 
prowadzili życie bestialskie, mażąc się jedni z drugimi grzechem 
sodomskim albo łącząc z bydlętami, na które sprośności, samej 

panowania	Augusta	 III	–	O	wojnie	 z	hajdamakami;	Seweryn	Goszczyński,	Zamek	kaniowski	 :	powieść,	wyd.	1828,	polona.pl	
[dostęp	2018-10-25];	Juliusza	Słowackiego	Sen	srebrny	Salomei	:	romans	dramatyczny	w	pięciu	aktach,	wyd.	1844,	polona.pl	
[dostęp	2018-10-25];	Karol	Mazur	W	Kozaki	pójdziesz	czy	Lachem	zostaniesz...	Biuletyn	„Księga	Kresów	Wschodnich”	nr.	22,	s	
8-…;	 http://niepoprawni.pl/blog/slawomir-tomasz-roch/strzezcie-sie-nienawistni-polacy-nieczyste-psy-za-te-i-inne-slowa-taras;	
Włodzimierz	Osadczy,	Rzezie,	czy	wojna	cywilizacji.	Kulturowe	i	społeczne	uwarunkowania	zbrodni	wołyńskiej,	w:	Res	Cresovia-
na	nr.	1,	2019,	s.	63-101.Wikimedia	liczne	multimedia	związane	z	tym	tematem.

8	 O	Siczy	i	hajdamakach….https://literat.ug.edu.pl/kitowic/006.htm	dostęp	:22	III	2019

naturze obmierzłe, nie było żadnej kary, jakby uczynek z kobietą 
był plugawszy niż z kobyłą albo z krową.”9

W roku 1768 doszło do największej i najkrwawszej rebe-
lii ruskiego chłopstwa pańszczyźnianego, hajdamaków i kozaków 
przybyłych z podległej Imperium Rosyjskiemu, Siczy Zaporoskiej. 
Wybuchła w czasie trwania Konfederacji Barskiej i było niewątpli-
wie inspirowane przez państwa sąsiednie zainteresowane szybkim 
upadkiem Rzeczypospolitej. Było skierowane przeciw szlachcie 
polskiej, ludności żydowskiej, kościołowi unickiemu i rzymskoka-
tolickiemu oraz istniejącemu ładowi społecznemu. Zachętą było 
zachowanie kleru prawosławnego Na czele stanął zaporoski kozak 
Maksym Żeleźniak. Obdarzony charyzmą człowiek, szybko zgroma-
dził wokół siebie wiele osób aby już 26 lub 29 maja 1768 r. przy-
być z grupą kozaków do monastyru motrenińskiego pod Czehry-
niem w celu rozpoczęcia „koliszczyzny”10. Po nabożeństwie jeden 
z mnichów poświęcił noże, które obecni rozdzielili między siebie 
aby, jak dodają historycy, rżnąć wrogów Ukrainy. Źródła podają, że 
w tej akcji uczestniczyło około 100 kozaków z Siczy Zaporoskiej oraz 
kilka tysięcy plebsu. Oddział zasilany przez hajdamaków, grabież-
ców i rabusiów szybko rozrastał się, zajmując kolejne miasta gdzie 
dokonywano bezlitosnych rzezi. Podczas koliszczyzny zostało wy-
mordowanych około 200 000 tyś. ludzi. Apogeum stała się zbrod-
nia w Humaniu (ukr. Умань) w obwodzie czerkaskim. Ta zbrodnia 
przeszła do historii pod nazwą „Rzezi Humańskiej”. Przywódcami 
byli: Maksym Żeleźniak, zaporoski kozak i Iwan Gonta, syn ruskiego 
chłopa spod Humania.

9	 9	Ibidem.
10	 10	Szerzej	na	ten	temat	w	artykule	na	blogu	Sławomira	Tomasza	Rocha	http://niepoprawni.pl/blog/slawomir-tomasz-roch/strzez-

cie-sie-nienawistni-polacy-nieczyste-psy-za-te-i-inne-slowa-taras.	Dostęp:	18	III	2019.
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Jak pisał historyk Józef Szujski11, kiedy wódz konfederatów 
barskich, Kazimierz Pułaski, prowadząc walkę z wojskami moskiew-
skimi, wydał uniwersał (1768) do schizmatyckich kozaków, z myślą 
ich pozyskania, kozaczyzna pod wodzą Gonty i Żelaźniaka odpowie-
działa na wyciągniętą rękę do zgody masową rzezią. „Dwadzieścia 
tysięcy mieszkańców Humania, szlachty, księży, mieszczan padło 
od noża hajdamackiego wśród mąk, na jakie tylko ludzkie zdobyć 
się może rozbestwienie. Szesnaście tylko osób uszło z życiem z Hu-
mania”. Noże na rzeź Polaków poświęcali popi po cerkwiach. Losu 
Humania doznały inne miejscowości, jak: Granów, Monasterzyska, 
Daszów, Zetjew, Bosówka, Teplik, Sawrań, Ładyżyn, i Hajsyn. Należy 
dodać, że kozacy mordowali wówczas wyłącznie Polaków, nie tknę-
li ani Turków, ani tym bardziej Prusaków, których oddział (składają-
cy się z kilkudziesięciu ludzi), najswobodniej poruszał się w czasie 
rzezi12. Tak więc zamiast żyć w zgodzie z Polakami, poszli kozacy, 
jako narzędzie polityki carycy Katarzyny II przeciw Polsce. Takie to 
były „ugody” za czasów Polski przedrozbiorowej.

Zachowane świadectwa dokumentują niewyobrażalne okru-
cieństwo hajdamaków: w Humaniu w samej tylko synagodze po-
niosło śmierć około trzech tysięcy Żydów, obcinano im ręce i uszy. 
Księży torturowano, żądając zdradzenia miejsca gdzie zostały ukry-
te aparaty kościelne i szlacheckie depozyty. Nienawiść chłopstwa 
przeciw unii i obrządkowi rzymskokatolickiemu wyraziła się także 
w naigrawaniu z liturgii: ubierano się w ornaty, wygłaszano szyder-
cze kazania, pito wino z kielichów kościelnych i niszczono pateny. 
Okrucieństwo przekroczyło wszelkie granice, ofiary przywiązywa-
no do pala, bito, kłuto spisami, by na koniec dobić nożem lub wy-
strzałem z broni palnej. Kobiety gwałcono, ciężarnym rozcinano 

11	 1„Dzieje	Polski”,	t.	II,	Lwów	1876,	s.441.
12	 Ibidem,	Józef	Umański,	Historia	Koscioła,	t	II.	W.	Sobieski:	„Dzieje	Polski”	t.	II,	X.

brzuchy, a dzieci podnoszono triumfalnie na spisach do góry, nie 
przepuściwszy niemowlętom, które do studni ciskali. Hajdama-
cy i chłopi ruscy niszczyli zabudowania gospodarcze, płody rol-
ne (tratowanie zbóż, wykaszanie łąk, zaorywanie pól), rozkradali 
zwierzęta gospodarcze, demolowali dwory szlacheckie kradnąc ich 
wyposażenie i niszcząc to, co pozostało (piece, okna, drzwi), wy-
rąbywano lasy dworskie, niszczono dokumenty urzędowe. Paweł 
Mładanowicz, ocalały z Humania, pisał: „Kto nie umiał pacierza 
cerkiewnego, nie umiał po cerkiewnemu żegnać się, nie mógł pić 
gorzałki ciepłej z miodem nalanej w miskę, za Lacha był osądzony 
i ginął. Kto prawosławnoho tiła [ciała prawosławnego] nie miał, za 
Lacha był uznany i ginął”.

Właśnie te czyny opiewał w swoich „Hajdamakach” Taras 
Szewczenko.

Oto niewielkie fragmenty, które równie dobrze mogłyby być 
ilustracją ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców z OUN-UPA 
sto lat później i z wszelką pewnością były do niego inspiracją:

…Dajcie Lacha, krwi dawajcie,
Mięsa z krwią i pianą!
Morze krwi… nie dosyć morza…13 
…Zawzięta gromada,
Jak śmierć sama nie żałuje
Ni lat, ni urody,
Ni szlachcianek, ni Żydówek.
Krew płynie do wody.
Ni kaleki, ni chorego,
Ni małej dzieciny

13	 Jeden	z	ideologów	nacjonalizmu	ukraińskiego	Mychajło	Kołodzinśkyj	[Kołodziński],	tak	oto	odwołał	się	do	Szewczenki	w	swych	
pismach:	„Trzeba	krwi,	dajmy	morze	krwi,	trzeba	terroru,	uczyńmy	go	piekielnym	[...]	Mając	na	celu	wolne	państwo	ukraińskie,	
idźmy	doń	wszystkimi	środkami	i	wszystkimi	szlakami.	Nie	wstydźmy	się	mordów,	grabieży	i	podpaleń.	W	walce	nie	ma	etyki.”
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Nie zostało…
Nie zaklęli
Złowrogiej godziny...
Wszyscy legli, wszyscy rzędem;
Ani żywej duszy
Izraelskiej i szlacheckiej.
„…Pohulali-
Kupa, koło kupy
Od Kijowa do Humania
Legły polskie trupy…”

Szczególnie porażający watek „Hajdamaków” dotyczy mordu 
dokonanego przez Iwana Gontę na własnych dzieciach, tylko dlate-
go, że zostały ochrzczone po katolicku.

…machnął nożem-
I dziatki nieżyją…
Syny moje, syny moje!
Czemu wy maleńcy !
Czemu wroga wy nie rznęli?
Matki nie zabili, Tej przeklętej katoliczki,
Co was porodziła?...

Warto może w tym miejscu przypomnieć, że „Hajdamaki” 
nie były jedynym utworem Tarasa Szewczenki poświęconym „Ko-
liszczyźnie”. Oto cytaty z wierszy „Szwaczka” i „Chołodnyj Jar”14 
w tłumaczeniu Piotra Kuprysia. 

14	 Warto	zwrócić	uwagę,	że	to	jeden	z	nadrejonów	tzw.	„Ukraińskiej	Powstańczej	Armii”

Szwaczka
…A w Fastowie,
W owym słynnym mieście
Spadło Lachów oraz Żydów
Nie sto głów, nie dwieście,
Lecz tysiące. A majdany
We krwi wprost tonęły.
Także karczmy z kościołami,
Jak świeczki płonęły…15

Chłodny Jar
…W Jarze kiedyś hajdamacy
Swym taborem stali.
Szykowali samopały
I drzewce strugali…
Pełni jednej chęci -
Iść na wroga podstępnego,
Na wściekłego Lacha...

Nie wolno zapominać, jak wielka była siła demoralizująca 
wynikająca z apoteozowania zbrodniarzy i oprawców, którzy w ko-
lejnych paroksyzmach dopuszczali się krwawych mordów na pol-
skiej ludności cywilnej. Był to posiew nienawiści ….

Wątki wyjątkowego okrucieństwa hajdamaków, które opi-
sywał Taras Szewczenko pojawiły się w dziełach polskich pisarzy 
i poetów. Przykładem może być poemat „Sen srebrny Salomei” Ju-
liusza Słowackiego, którego fragment cytuję16:

15	 Fastów	(ukr.	Фастів)	–	miasto	w	obwodzie	kijowskim.	W	1768	podczas	koliszczyzny	zbuntowani	chłopi	ruscy	i	Kozacy	urządzili	
w	mieście	pogrom	ludności	żydowskiej	i	polskiej,	a	także	okradli	i	spalili	kościół.

16	 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowacki-sen-srebrny-salomei.html.	Dostęp	:	18.	03.2019.
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SAWA (str.33)
(...)Teraz wszystko krwią zbryzgane,
Co uniknęło grabieży.
Trupy luǳkie bez oǳieży
I na ziemi,i na łóżkach.
Na krwią ociekłych poduszkach;
ǲiatki porąbane sroǳe
I na ceglanej podłoǳe
Porzucone, i z puchówek
Pierze śnieżące podłogi.
Sama pani… Widok srogi…!
ǲiateczki swoje bez główek
Za nóżki zimne, zielone
Trzymała …ach! jedną raną
Zabita, bo otworzone
Miała żywota świątnice 
I straszną płodu zamianą…
(Jasne stepowe księżyce!
Biorę was za krwawe świadki!)
Że łono tej polskiej matki
Od strasznego nożów cięcia
Wyszło na łono szczenięcia
I stało się psią mogiłą;
Bo i szczenię martwe było
Na dnie martwego żywota! (...)

Smutno podsumowywał los nieszczęsnych mieszkańców sta-
le rewoltowanych terenów w jednej ze swych powieści Władysław 
Łoziński:

„…Co za świat! Co za świat! Ciemny dziki morderczy. Świat 
ucisku i przemocy. Świat bez władzy, bez rządu, bez ładu i bez spra-
wiedliwości i bez miłosierdzia. Krew w nim tańsza od wina, czło-
wiek tańszy od konia. Świat, w którym łatwo zabić, trudno nie być 
zabitym. Kogo nie zabił Tatarzyn, tego zabił opryszek, kogo nie zabił 
opryszek, tego zabił sąsiad.”17

Po niszczących ciosach zadanych przez zrewoltowane ruskie 
chłopstwo Polska już się nie podniosła. Niedługo później Rzeczpo-
spolita upada, a jej dzielnice wschodnie znajdują się pod zaborami 
Rosji i Austrii.

Jak widać na przytoczonych przykładach sam etos kozaczy-
zny, a w wieku XVIII hajdamaczyzny, które stały się w przyszłości 
podglebiem budowy „samostijnej Ukrainy” miały ogromną ilość 
cech zwyrodniałego okrucieństwa.

Co zastanawiające, zagłada Polaków i Rzeczypospolitej wpi-
sana jest w oryginalną wersję hymnu Ukrainy napisaną w 1862 
roku przez Pawła Czubyńskijego etnografa i poetę z Kijowa w stro-
fach: „Staniemy bracia do krwawego boju od Sanu do Donu” i da-
lej: „Nalewajko, Żeleźniak i Taras Triasiło. Z grobów wzywają nas 
do świętej pracy”.[ „Nałewajko, Zalizniak i Taras Triasiło, Z domo-
wyny kłyczut nas na świateje diło….”]

Do jakiej to „świętej pracy” wzywają herosi, z których dwaj 
pierwsi zamordowali swoje matki tylko za to, że były Polkami 
i rzymskimi katoliczkami? Czyż nie do rzezi Polaków?

Tak więc w strofach ukraińskiego hymnu znajdziemy nawoły-
wanie do odebrania ziem polskich oraz mordowania Polaków.

Do dzisiaj hymn ten śpiewany bywa w wersji oryginalnej18.

17	 „Prawem	 i	 lewem”	 http://cyfroteka.pl/ebooki/Prawem_i_lewem__T__1__Czasy_i_ludzie_obyczaje_na_Czerwonej_Rusi_w_
pierwszej_polowie_XVII_wieku_-ebook/p02026455i020.	Dostep:	23	III	2019.

18	 Poziomu	niewiedzy	dowodzi	smutny	fakt,	że	w	dniu	09.04.2015	r.	prezydent	Bronisław	Komorowski	w	ukraińskim	parlamencie	
powiedział:	„Macie	piękny	hymn.	Życzę,	żeby	was	poprowadził	do	zwycięstwa”.
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Tak więc hajdamackie inspiracje bynajmniej nie zanikają, ba, 
Taras Szewczenko jako uznany i szanowany poeta infekuje niena-
wiścią umysły kolejnych pokoleń ukraińskiej młodzieży.

Pod zaborem austriackim ukraińska „Zoria Hałyćkaja” zachę-
cała do wytępienia „polskich panów”, pouczała chłopów jakich na-
rzędzi mają używać do walki: pali, drągów, toporów i siekier. 31 
lipca 1848 roku na posiedzeniu unickiej Rady Świętojurskiej we 
Lwowie użyto po raz pierwszy jakże popularnego później hasła: 
„Lachy za San”. Z takim bagażem Ukraińcy weszli w przełomowy 
dla dziejów tej części Europy Środkowej okres wojen światowych. 
Pełne nienawiści hymny, jak „Ne pora, ne pora Lachowi służyty” 
czy „My Hajdamaki, my wsi odnaki”19, jeszcze przed I wojną świato-
wą pomogły w wykreowaniu na bohatera Mirosława Siczyńskiego, 
mordercę polskiego namiestnika Galicji Andrzeja hr. Potockiego.

Bardzo często szowiniści odwoływali się do „Hajdamaków” 
Szewczenki. Przykłady można mnożyć. Choćby nazwa narodowo-
-demokratycznego tygodnika „Hajdamaky”, ukazujący się we 
Lwowie w latach 1902-1907 pod redakcją Mychajła Petryckiego 
i Sembratowycza. Pod tym samym tytułem wychodził w Nowym Jor-
ku w latach 1909-1916 tygodnik skrajnej lewicy imigrantów pocho-
dzenia ukraińskiego w USA, zorganizowanych w związku wzajem-
nej pomocy „Hajdamaky” pod kierownictwem I. Borodajkiewicza.

Pojawiały się bataliony „hajdamackie” armii Ukraińskiej Re-
publiki Ludowej założone w Jekatyrynosławiu, Odessie i Humaniu; 
kompania hajdamacka powstała w rosyjskiej Armii Fińskiej w 1917 
roku na skutek z rozkładu armii rosyjskiej, wreszcie „Hajdama-
cki Kosz Słobodzkiej Ukrainy”, stworzony przez Semena Petlurę 
w grudniu 1917 r. w Kijowie, składający się głównie ze studentów 
kijowskiej szkoły wojennej, który odegrał ważną rolę w bitwie 
19	 Autorstwa	Iwana	Franki.

z bolszewikami o Kijów w styczniu i lutym 1918, został później 
wcielony do Korpusu Zaporoskiego armii URL jako 3. pułk piechoty 
Hajdamaków. Hajdamacki Pułk Kawalerii im. Hordijenki, sformo-
wany z żołnierzy rozpadającej się armii rosyjskiej frontu wołyńskie-
go, brał także udział w walkach o Kijów w styczniu 1918, a następ-
nie został wcielony do Korpusu Zaporoskiego.

Wojenny czas doprowadził do kolejnej eskalacji nienawiści 
Ukraińców skierowanej przeciw polskiej ludności. Doszło do niej 
na Wołyniu i w Galicji Wschodniej u schyłku I wojny światowej 
i w toku polsko-ukraińskiej wojny lat 1918-1919.

Do zbadania zbrodni na dokonanych na Polakach powołana 
została specjalna komisja sejmowa, ale jej prace z upływem czasu 
słabły, a względy polityczne wkrótce spowodowały wypuszczanie 
i amnestionowanie nawet tych nielicznych osób, którym udało 
się winę udowodnić. Aby zapoznać się z jej pracami warto zajrzeć 
do wydawnictwa Sejmowego Związku Ludowo-Narodowego pt. 
Mowy Sejmowe nr 7 „O okrucieństwach hajdamackich”. Zawiera 
on mowę posła tarnopolskiego, prezesa związku L-N w Małopolsce 
Jana Zamorskiego, na posiedzeniu 66 Sejmu z dnia 9 lipca 1919. 
Poseł Zamorski był przewodniczącym Komisji Sejmowej Śledczej. 
W swej mowie podkreślił, że „zgodzono się na to, że okrucieństw 
takich, które wołają o pomstę do nieba, jest bardzo wielka liczba, 
że poza tym okrucieństwami jest nieskończona liczba rabunków, 
podpaleń, morderstw, wynikających niby to z działań wojennych, 
których zapomnieć nie można…”20. Raporty komisji wykazały szcze-
gólnie okrutne zbiorowe gwałty na dziewczętach i młodych kobie-
tach, obcinania piersi, wsadzanie i odpalanie granatów w kobie-
cych narządach rodnych. Tych strasznych czynów dopuszczali się 

20	 Mowy	Sejmowe	nr.7.	z	9	lipca	1919	roku,	s.1
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głównie półinteligenci, synowie popów.21 Liczne ekshumacje wy-
kazały nagminne grzebanie Polaków żywcem. Szczególnie okrutnie 
obchodzili się z księżmi katolickimi: księdza Rysia z Wiśniewa za-
kopano żywcem, do góry nogami, drugiego, nieznanego z nazwi-
ska zamordowano i wrzucono do jamy, którą kazano mu samemu 
wykopać22.

Przewodniczący Komisji sejmowej, postulując wyłapanie 
i aresztowanie wszystkich zbrodniarzy konkluduje: „Jest to wytwór 
tej szkoły, która zaprawiała młodzież do hajdamaków w pojęciu 
Tarasa Szewczenki, że taki hajdamaka bierze święty nóż, poświę-
cany we krwi lackiej, do mordowania wszystkiego, co lackie, 
do mordowania nawet żony Laszki i dzieci własnych , jeżeli są 
z Laszki urodzone. Tak bohater szewczenkowskiego poematu pt. 
„Hajdamaki”, znany zresztą z historii Gonta, wyrżnie swoje dzieci 
własne, bo się urodziły z żony- Polki.”

„Ślozy jemu tiekut,
A win taki riże, taj riże”. 
To jest: łzy mu płyną , ale mimo to rżnie!, bo zrodzone z Laszki.
Gdy na takich poematach zaprawia się młodzież, to z tej mło-

dzieży wychodząca pół i ćwierć inteligencja potem nie umie nicze-
go innego, jak tylko znęcać się, pastwić i mordować.”23. Zakładając 
jednak że nie cala ludność ruska dopuszczała się zbrodni, podkreśla 
że: …”z tą uczciwą chłopską ludnością ruską dojść do ładu będzie 
można , jeśli się ja wyzwoli z pod opieki nieproszonych opiekunów, 
wychowanych na ideologii austriackiej, hajdamackiej na tradycji 
niszczycielsko-zbójeckiej, na poezjach Szewczenki”24

21	 Ibidem,	s.5.
22	 Ibidem,s.	6.
23	 Ibidem,	s.	7-8
24	 Ibidem,s.8.

Prace Komisji Sejmowej z upływem czasu słabły, a względy 
polityczne już w roku 1925, (kiedy to groziła komunistyczna rewol-
ta na Kresach) spowodowały wypuszczanie i amnestionowanie na-
wet tych nielicznych osób, którym udało się winę udowodnić. To 
spowodowało, że wiedza Polaków mieszkających w innych dziel-
nicach o tym co wydarzyło się w południowo-wschodnich dziel-
nicach została zablokowana. Niestety, tak jak dziś, ludobójstwo 
wołyńskie i małopolskie okresu drugiej wojny światowej, zbrod-
nie popełnione na polskiej ludności Kresów u schyłku pierwszej 
wojny światowej stały się dla współczesnych tematem tabu. W II 
Rzeczypospolitej uznano, że najważniejsze jest z Ukraińcami doga-
dywać się, układać, nie zadrażniać przypominając im popełnione 
zbrodnie25. Nawet obchody kolejnych rocznic bohaterskiej obrony 
Lwowa starano się wyciszać i przemilczać. Można postawić tezę, 
że nieukaranie tych zbrodni, a co za tym idzie poczucie bezkarno-
ści sprawców doprowadziło do nawrotu barbarzyńskich mordów 
ukraińskich.

Analizując tę dramatyczną falę agresji wobec polskiej ludno-
ści w roku 1920, dr Irena Pannenkowa pisała:

„…Otóż tu stwierdzić należy przedewszystkiem, że ukraińskie 
metody walki zbrojnej, wzorując się żywcem na dawnych hajdama-
ckich, przewyższają okrucieństwem nawet barbarzyństwo pruskie, 
jak o tym świadczą stwierdzone protokolarnie fakty wykłuwania 
jeńcom oczu, wycinania języków, grzebania pół-żywych, katowania 
i morzenia głodem wziętych do niewoli dzieci polskich, nie mówiąc 
już o puszczaniu z dymem wsi polskich, okrutnem kaleczeniu i mor-
dowaniu bezbronnych, rabunkach itd…”.26

25	 „Sprawa	Ukraińska”	-	opracowanie	AK.
26	 Panenkowa	I.,	Punkty	Wilsona,	a	Galicja	Wschodnia,	Lwów	1919,	s.	39.
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Autorka, zastanawiając się nad przyszłością, wypowiedziała 
złowróżbne proroctwo:

„…Czegoż tedy na przyszłość spodziewać by się mogła lud-
ność polska od rusinów, jako ewentualnych władców tego kraju? 
Zapowiedzi ukraińskie w tym względzie są zgoła niedwuznaczne 
i żadnych nie pozostawiają wątpliwości, że bezwzględna – bardziej 
jeszcze bezwzględna jak pruska – eksterminacja żywiołu polskiego 
jest jedynym na dziś pozytywnym programem ukraińskim…”.27

Tymczasem wielki krokami zbliżało się kolejne ludobójstwo.
Do eskalacji przemocy wobec polskich sąsiadów, połączonej 

z masowymi mordami doszło już u schyłku kampanii wrześniowej 
1939 roku. Dotknęła ona, poza polską ludnością miejscową, żołnie-
rzy i oddziały WP oraz rzesze uciekinierów z centralnej części kraju.

Jednak to rok 1943 zapoczątkował okres planowego i maso-
wego ludobójstwa Polaków najpierw na Wołyniu , a potem w Ma-
łopolsce Wschodniej i innych województwach Polski , realizowa-
nych na wzór hajdamacki.

Na pierwszy ogień poszła wieś wołyńska. Przybyli tam agita-
torzy i bojówkarze z Małopolski. Obiecywali wolną Ukrainę, ziemię, 
bogactwa z polskich domów, i wzywali otwarcie do mordowania 
Polaków.28 Terrorem i propagandą wymusili wkrótce absolutne po-
słuszeństwo. Agitacja okazała się szczególnie skuteczna w stosun-
ku do młodzieży. Przeciwników eksterminacji bez litości zabijano. 
Wymyślono też i zaczęto propagować wśród Ukraińców wzywające 
do nienawiści i mordów hasła. Wspominają o nich wszyscy, którzy 
przeżyli te wydarzenia. Znajdują się na stronach raportów i wspo-
mnień, w zachowanych ukraińskich ulotkach i odezwach. Rów-
nież i tu miał swój udział kler greckokatolicki. W publikowanych 

27	 ibidem,	s.39-40.
28	 Leon	Karłowicz,	Polska	–	Ukraina	smutne	refleksje,	Lublin	2002.

dokumentach znajdziemy przykłady nakłaniania do zbrodni, a na-
wet współdziałania w jej realizacji przez duchownych greckokato-
lickich i ich rodziny. Mordowano w sposób okrutny wszystkich od 
niemowląt do starców.

Szanse na ratunek były niewielkie jeśli się zważy, że na wsi 
wołyńskiej na jednego Polaka przypadało pięciu Ukraińców, a in-
teligencja, która mogłaby pomóc i zorganizować ludzi do obrony 
została zdziesiątkowana lub wywieziona przez Rosjan. Ukraińcy 
znali każdy krok swych polskich sąsiadów. Liczenie na powiązania 
rodzinne okazywały się zawodne, bo Ukraińcy mordowali nie tylko 
Polaków, ale i swoich, szczególnie odmawiających wymordowa-
nia swych polskich współmałżonków i dzieci. Mordowali rodziny 
udzielające Polakom pomocy, a nawet ludzi wyrażających się kry-
tycznie o zbrodniach.

Stanisław Sobolewski, który miał 15 lat i mieszkał w Słobo-
darce, gmina Rożyszcze, powiat Łuck województwo wołyńskie pi-
sze tak: „Nikt z nas nie spodziewał się tego wszystkiego co przy-
niósł nam rok 1943… Przed cerkwią ukraińską stało kilkanaście 
furmanek a siedzenia przykryte były białym płótnem. Widziałem 
koszyki plecione z wierzby, worki i torby, w nich były narzędzia do 
mordowania Polaków. Byłem świadkiem obrzędu święcenia narzę-
dzi zbrodni do zabijania Polaków. Gdy wyszedłem z kościoła – to 
wszyscy Ukraińcy byli już przy furmankach i pili wódkę. Przy jednej 
furmance było najwięcej chłopów, był nawet Pop i Diakon (pamię-
tam, że mieli długie brody) i śpiewali ukraińskie piosenki. Jedną 
zapamiętałem i będę pamiętał do końca życia. Śpiewano o Tara-
sie Szewczence. „Tarase, Tarase nasz Baćko, ne stało Tebe na zie-
mli, Tarase, Tarase nasz Ojcze – zabrakło Ciebie na ziemi” – to 
powtarzali bez przerwy. Niektórzy mieli opaski na rękach - żółte 
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z wyciętym tryzubem. Pamiętam, że podszedł do nas jeden z Ukra-
ińców i powiedział; „Uciekajcie Lachy do domu”. Na drugi dzień już 
zaczęli mordować po wioskach Polaków”.29

Bezmiar nieludzkiego i sadystycznego okrucieństwa, któ-
re przekroczyło wszelkie, znane przeszłości doświadczenia każe 
postawić kresową zagładę Polaków na równi z najokrutniejszymi 
przykładami ludobójczego barbarzyństwa w dziejach świata.

Niestety nasączona hajdamackim mitem ludowa kultura 
ukraińska, była nieodmiennie przesiąknięta duchem dzikości, nie-
nawiści i rzezi. Mimo trwającego trzy wieki kontaktu z cywilizacją 
Zachodu, nie zagubiła swego stepowego, azjatyckiego charakteru 
zarówno w ubiorze jak i zachowaniu. Połowcy, Czerkiesi, Tatarzy 
pozostawili w nich swój genetyczny ślad a z nim skłonność do bez-
brzeżnego okrucieństwa i przemocy.

Świat do dziś nie zna ani rozmiarów, ani potworności zbrodni 
dokonanych przez Ukraińców w czasie ostatniej wojny, a i w Polsce 
kwestia ta jest planowo tuszowana. Ukraińcy i ich samozwańczy 
obrońcy w Polsce starają się obarczyć winą za popełnione mordy 
„obcych”- Rosjan, Niemców, a nawet samych Polaków !

Zbrodniarze szli mordować Polaków z pieśnią o Tarasie Szew-
czence na ustach, który w „Hajdamkach” podnosi, że zbrodnie do-
konywane były nożami świętymi a więc poświęconymi w cerkwiach.

Rytuał opisywany w wierszach Szewczenki jak widać obowią-
zywał! Podobnie jak wywodzące się z jego twórczości sformuło-
wanie „Na jedną szubienicę – Lacha i psa”, nawiązujące do hasła 
koliszczyzny „Lach, Żyd i pies to jedna wiara”. W czasie mordów 
ukraińskich w Bieszczadach świadkowie opisywali przypadki wie-
szania polskich ofiar w ten upokarzający sposób.

29	 Za:	 Blog	 Tomasz	 Roch.http://niepoprawni.pl/blog/slawomir-tomasz-roch/strzezcie-sie-nienawistni-polacy-nieczyste-psy-za-te-i-
-inne-slowa-taras.	Dostęp:	23	III	2019.

Ba, pseudonimu „hajdamaka” używało bardzo wielu człon-
ków i dowódców Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukra-
ińskiej Powstańczej Armii. Liczne oddziały też przyjmowały hajda-
mackie nazwy.

Do pierwszych upamiętnień sprawców koliszczyzny doszło 
już w czasach Ukrainy sowieckiej i niewątpliwie duży wpływ na 
taką postawę miała poezja Szewczenki. Pełna gloryfikacja ruchu 
hajdamackiego, tak jak i banderowskiego, ruszyła po tzw. „po-
marańczowej rewolucji” w 2004 roku. Dzisiaj na Ukrainie istnieją 
pomniki przywódców koliszczyzny w Chrystynówce (Iwana Gon-
ty) i w Chłodnym Jarze (hajdamaków) oraz ulice imienia Gonty 
w Czerniowcach, Dubnie, Kijowie, Lwowie, Winnicy i Żytomierzu. 5 
grudnia 2015 r. w Humaniu przy akompaniamencie nacjonalistycz-
nych pieśni i wśród czerwono-czarnych flag OUN- UPA odsłonięto 
ogromnych rozmiarów monument Iwana Gonty oraz Maksyma Że-
leźniaka, sprawców rzezi humańskiej i koliszczyzny.

Dzisiaj z dumą przyzywa się tych historycznych ludobójców 
w nazwach zespołów muzycznych, instytucji itp. Jeden z tych ukra-
ińskich zespołów o nazwie „Hajdamaki”, występował w Polsce, 
podobnie jak zespół o nazwie „Enej” nazwany pseudonimem jed-
nego z katów Polaków czasów II wojny światowej. W tym kontek-
ście szczególne obawy budzi, że nieukaranie zbrodni OUN-UPA na 
Polakach sprzyja odrodzeniu się tego skrajnego ruchu na Ukrainie. 
Pamięć o tych organizacjach jest pielęgnowana przez coraz liczniej-
sze grono pogrobowców, którzy w poczuciu pełnego rozgrzeszenia 
uznali okrutne czyny za powód do dumy. Mordercom stawiane są 
pomniki, nawet w dzisiejszych granicach Rzeczypospolitej. Nazy-
wani są bohaterami walki o wolną Ukrainę. Apologeci banderyzmu 
mają swobodny dostęp do mediów. Wydaje się, że tylko pełna 
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niewiedza mogła doprowadzić nasze państwo do tak żałosnej sytu-
acji. Niestety niektóre typy zachowań (w tym agresywnych) mogą 
się powtarzać częściej niż wynika to ze statystyki, szczególnie wte-
dy gdy przynoszą one grupie wymierne korzyści (łupy, zyski tery-
torialne itp.) i nie spotkały się z wystarczającą karą, która w przy-
szłości zniechęcałaby do takich działań. Zatem tworzy się pewien 
wzorzec postępowania. W przypadku określonej społeczności 
można z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć, jakie ten-
dencje przeważą przy rozwiązywaniu spraw spornych, do jakich 
metod ucieknie się ona w rywalizacji i walce, z kim zawierać będzie 
sojusze. W wypadku interesującego nas tematu warto prześledzić 
nawracające od powstań Chmielnickiego okresy eskalacji agresyw-
nych zachowań wobec polskiej ludności, a nawet próby czyszczenia 
etnicznego terenu. Z reguły zbrodnie te pozostawały nieukarane 
i niepotępione30.

Są to rozważania teoretyczne, ale istotne, gdyż okrutne 
zbrodnie, takie jak ludobójstwo, trwają w świadomości narodów 
przez wiele pokoleń, gdyż „pamięć zbiorowa jest bardziej odporna 
na zmiany rzeczywistości niż pamięć indywidualna”31. Zatem upor-
czywe przemilczanie prawdy, jako metoda na uporanie się z upio-
rami przeszłości, może okazać się zawodne. Znane powiedzenie 
mówi, że ci, którzy ignorują historię, skazani są na jej powtarzanie. 
Dlatego owego „dziedzictwa” nie powinni ignorować politycy.

Potraktujmy przypadek Rzeczpospolitej nie jako wyją-
tek, ale jeden z wielu dramatów, którego przebieg wskazuje na 
nieuchronność rozprawy ze znajdującym się w trudnej sytuacji 

30	 Bilans	historycznych	stosunków	polsko-ukraińskich	wygląda	pod	tym	względem	dramatycznie.	O	takiej	opinii	przesądzają	cho-
ciażby	wydarzenia	XX	wieku.	Okrutne	mordy	ludności	polskiej	w	Galicji	i	na	Wołyniu	u	schyłku	I	wojny	światowej,	terroryzm	
i	sabotaże	w	okresie	międzywojennym,	pomoc	okupantom	w	dziele	eksterminacji	Polaków	wreszcie	ludobójcza	akcja	na	Kresach	
w	czasie	II	wojny	światowej	nie	zostały	ukarane	ani	nagłośnione.	Dlatego	sprawcy	tych	okrucieństw	jeszcze	za	życia	swych	ofiar	
mogą	być	uznawani	przez	swój	naród	za	bohaterów.

31	 Malikowski	M.,	Współczesne	stosunki	polsko-ukraińskie:	Trudne	problemy,	trudne	rocznice	[w:]	Stosunki	polsko-ukraińskie	w	la-
tach	1939-2004,	Warszawa	2004.

międzynarodowej państwem, ze strony separatystów wywodzą-
cych się z mniejszości etnicznych. Jest ona tym prawdopodobniej-
sza, im liczniejsza jest owa mniejszość, im większe ma wsparcie 
milionów rodaków z za granicy gdzie istnieją silne ugrupowania 
kierujące się szowinistyczną ideologią odrzucającą wszystkie me-
tody określane przez kulturę zachodu jako „cywilizowane”.

Taras Szewczenko w całym swym pisarstwie był i jest Pola-
kom wrogi. Niestety Polacy wydają się szkodliwości tego faktu nie 
zauważać, mimo że jest to policzek wymierzony w godność Rzeczy-
pospolitej i w pamięć ofiar mordów inspirowanych jego utworami. 
Przesłanie wierszy, które w postaci piosenek trafiają do wznawia-
nych stale „śpiewników UPA” powinno być dla nas, Polaków, jak 
memento. Musi budzić trwogę, czym karmi się na nowo „ukraińska 
duszę”. To już nie XVIII wiek - to wiek XXI!

Marsz na Warszawę. „Ukraińska Marsylianka” - fragmenty

…Już nie zatrzymamy się w Zamościu!
Nie ucieknie Lach od zemsty!
Od bram Krakowa aż do Warszawy,
Wyścielimy lackim trupem szlak!
Do broni Kozacy,
Wścieka się gniewny Lach!
Od bram Krakowa aż do Warszawy,
Wyścielimy Lachami szlak!
…My po „barbarzyńsku” zburzymy do szczętu 
I Łódź, Warszawę i Kraków!32

32	 O.	Iwach,	Bojowa	surma	Ukrainy,	Winnipeg	1931,	s.1-2.
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„Zdobywaj Sławę”- fragment.

Zdobywaj, zdobywajmy sławę!
Wykosimy wszystkich Lachów po Warszawę...
Ukraiński narodzie.[…]
Zdobywaj, zdobywajmy siłę!
Zarżniemy wszystkich Lachów do mogiły...33

Dr Lucyna Kulińska

33	 Śpiewnik	UPA,	wydany	w	Łucku	w	roku	1992.	„Przykłady	pieśni	i	wierszy	Ukraińskiej	Powstańczej	Armii”	za:	Wł.	E.	Siemaszko,	
Ludobójstwo…,	w	tłumaczeniu	autorów.

Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz 

Pomoc dla osób, opracowujących temat ludobójstwa 
popełnionego na Wołyniu przez 

nacjonalistów ukraińskich w latach 1939-1945

Wstęp
Zbrodnie jakie ukraińscy nacjonaliści popełnili na ludności 

Wołynia i Małopolski Wschodniej (dziś Zachodnia Ukraina) w la-
tach 1939-1947 były przez długi czas przemilczane. Nie łatwo jest 
nawet wytłumaczyć dlaczego milczały na ten temat władze komu-
nistyczne – wszak sprawcami byli ukraińscy nacjonaliści, a więc lu-
dzie o światopoglądzie skrajnie przeciwnym w stosunku do tego 
jaki mieli komuniści. Dla komunistów korzystnie byłoby wytykać 
im ich zbrodnicze postępki. Przyczyn milczenia można więc szukać 
w naciskach władz Ukraińskiej Republiki Radzieckiej, którym było 
nie w smak, aby rozpowszechniać wiadomości o tym co mają na 
sumieniu liczni jej obywatele.

Grube tomy (łącznie 1434 stron) autorstwa Władysława i Ewy 
Siemaszko opisujące ludobójstwo na Wołyniu [20} były więc prze-
łomem w tej polityce milczenia i wymagały od autorów nie lada 
odwagi. Pamiętam wielkie zaskoczenie i ogromną radość, gdy po 
raz pierwszy ujrzałem na półkach księgarskich tę książkę. Radość, 
że wreszcie, po latach, ktoś złamał milczenie i oddał cześć niewin-
nie pomordowanym Kresowianom i tym samym zapalił symbolicz-
ną żałobną lampkę nad tysiącami bezimiennych mogił rozsianych 
po całej połaci ziem wschodnich drugiej Rzeczypospolitej.
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Po wydaniu tego tomu a było to jakby utorowanie drogi dla 
innych autorów, pojawiły się tomy opisujące ludobójstwo w trzech 
województwach byłej Małopolski Wschodniej [10, 18,19] oraz lu-
dobójstwo na Lubelszczyźnie [9] Wiadomości w nich zawarte były 
uzupełniane stopniowo przez innych autorów w rocznikach „Ludo-
bójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich ” wydawa-
nych w Kędzierzynie-Koźlu przez redaktora Witolda Listowskiego 
[3-8] i w czasopiśmie „Na Rubieży” wydawanym we Wrocławiu 
przez Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Na-
cjonalistów oraz w innych rozproszonych publikacjach, np. w książ-
kach Kulińskiej i Kulińskiej i Rolińskiego [12-13] oraz w innych 
publikacjach [2,11,,15-17,21,] (patrz „Literatura”).. W ten sposób 
zdobyliśmy już ogólny pogląd na straty poniesione na skutek ludo-
bójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów.

Tomy opisujące ludobójstwo w poszczególnych wojewódz-
twach są grube i nie wiele bibliotek je ma. Książka dotycząca Wo-
łynia (wydana w 2 tomach) jest najobszerniejsza i bez wątpienia 
najstaranniej opracowana. Podobnie jak inne wymienione tutaj 
tomy powinna być cennym źródłem dla bardziej szczegółowych 
prac, obejmujących poszczególne zagadnienia. Prace takie, jak na-
leży się spodziewać, zaczną się ukazywać. 

Niniejsza praca ma dwa zadania: pierwsze, to uprzystępnie-
nie treści książki Pana i Pani Siemaszko, gdyż, jak wspomniałem, 
jest trudno dostępna i nie każdy ma chęć czytać ponad 1400 stron 
druku. Drugie zadanie to ułatwienie przyszłym badaczom ludo-
bójstwa na Wołyniu korzystania z książki Pana i Pani Siemaszko 
przez podanie klucza do poszczególnych zagadnień, które zapewne 
będą opracowywane przez młodsze pokolenie badaczy, np. „Za-
głada Żydów na Kresach”, albo „Polskie samoobrony i ich losy na 

tle ogólnej strategii dowództwa AK” itp. Przedstawiona tutaj praca 
wyodrębnia z treści książki o ludobójstwie na Wołyniu poszczegól-
ne zagadnienia tylko jako numery stron plus kilka przykładów dla 
każdego zagadnienia, dla ilustracji. Jak sądzimy pozwoli to, łącznie 
z podobnymi opracowaniami dotyczącymi innych województw, 
na opracowania całościowe poszczególnych zagadnień dla całych 
Kresów Południowo-Wschodnich drugiej (czyli przedwojennej) 
Rzeczpospolitej.

W tomie drugim książki Pana i Pani Siemaszko znajdują się 
bardzo cenne krótkie opracowania niektórych zagadnień związa-
nych z ludobójstwem. Znajduje się tam też 57 oryginalnych relacji 
świadków ludobójstwa i szereg dokumentów strony polskiej i ukra-
ińskiej. Tych materiałów w naszym opracowaniu nie poruszaliśmy. 
Wydaje nam się, że nadają się do wydania jako osobna publikacja.

W naszym opracowaniu staraliśmy się zachować porządek 
chronologiczny, ale szczególną uwagę poświeciliśmy sprawom, 
które jak piękne kwiaty wyrosły nad morzem sztucznie wzniecanej 
nienawiści – np. sprawie pomocy jaką szlachetni duchem Ukraiń-
cy udzielali Polakom w potrzebie i niejednokrotnie płacili życiem 
za swoją ofiarność. Myślę, że w przyszłości dojdzie do prawdziwe-
go pogodzenia się narodu polskiego i ukraińskiego. Mamy takich 
wspaniałych patronów tego trendu z obu stron: Ukraińca Wikto-
ra Poliszczuka, autora książki „Gorzka prawda” [15], oraz Polaka 
ze Śląska, księdza i kandydata na ołtarze: Ludwika Wrodarczyka. 
Gdy przyjdzie na to czas, wówczas sprawiedliwi Ukraińcy, którzy 
świadczyli pomoc bliźnim nie wahając się narażać życia swojego 
i swoich rodzin, będą pomostem do zgody. Nie bójmy się i ufajmy! 
Diabeł nie może zwyciężyć. Pamiętam ogromne wzruszenie jakie-
go doznałem witając się ze wspomnianym profesorem Wiktorem 
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Poliszczukiem, Ukraińcem, autorem książki „Posłanie do braci Po-
laków”, wtedy, gdy odwiedził on Polskę. 

Kilka uwag o treści niniejszej pracy: Opierałem się wyłącznie 
na treści książki Pana i Pani Siemaszko, tak że wszelkie cytaty są 
dosłowne i pochodzą z tej książki dlatego nie wyodrębniałem ich 
kursywą, jedynie zaopatrywałem w numer strony, aby je było ła-
two odszukać. W wyjątkowych przypadkach w cytatach zmienia-
łem kolejność cytowania dla łatwiejszego zrozumienia..

Uwagi dla czytelników: podając numery stron, które doty-
czą danego zagadnienia zaznaczałem jednocześnie gdzie dany opis 
się znajduje na stronie, a więc: g - oznacza górę strony, d – dół, śr 
– środek, śr/g – środek bliżej góry itd., c – oznacza, że opis zajął całą 
stronę. Wykrzyknikami oznaczono ważniejsze zapisy. Inne skróty: 
gm – gmina, pow. powiat, WP – Wojsko Polskie, (przyp. LSJ) – przy-
pisek autora niniejszej pracy. 

Rok 1939 – pierwsze mordy
Mordy rozpoczęły się na Wołyniu już w 1939 r. Początkowo 

były dokonywane pod wpływem propagandy komunistycznej, któ-
ra szeroką falą przypływała z za sowieckiej granicy, zwłaszcza na 
Wołyń i Polesie. Mordy te zwykle wynikały z chytrości i zachłan-
ności przy braku hamulców moralnych. Niestety popi prawosławni 
dość często zamiast hamować te negatywne, zbrodnicze uczucia 
często tolerowali je lub nawet podsycali.

Strony, na których zanotowano przypadki wrogiego nasta-
wienia do Polaków w 1939 r.: rozbrajanie i mordowanie cywilnych 
uciekinierów z Zachodu, lub małych grup wojska i policji, mor-
dowanie właścicieli majątków lub sąsiadów Polaków.: 61d, 67śr, 
74śr/g, 75śr/g, 76d, 83śr, 95śr, 98śr, 98śr/d, 102śr, 110g, 113śr/g, 
175d, 181g, 229d, 232d, 260d, 295g, 298śr/d, 303d, 320/21, 330g, 

333g, 347g, 366śr/g, 367d, 368śr, 370c, 372d, 373śr, 374śr, 382śr, 
416śr/g, 443d, 443śr, 455śr/g, 471śr, 477śr, 478g, 481d, 499d, 
502g, 523g,d,524śr/g 525g, 525d, 527c, 528śr/g, 531!śr, -545śr, 
564śr/g, 576śr/g, 587g,d, 592d, 602g, 605d, 606śr, 609!śr,śr/g, 
613/14, 619śr, 634śr/d, 647g,śr, 650g, 654d, 655g,śr, 656d, 657śr, 
661g, 668g,śr, 670śr,śr/g, 676śr/d, 691g,d, 695śr/d, 705d, 707d, 
712śr,713śr/d, 719śr (dzień swobody), 726g, 745g,d, 751c, 755g,śr, 
763!g, 764śr, 768g, 771g, , 774śr, 775śr/d, 787śr/d 807śr, 809/10!, 
820d, 822g, 831d, 847g, 887g, 904śr/g, 916d, 928śr, 947śr, 950d, 
958śr/d, 973śr, 985d, 993d, 996g, 997g. 

A oto kilka przykładów:
Str. 609. Wieś Nawóz. Jesienią 1939 r. chłopi ukraińscy … 

wymordowali około 100 Polaków uciekinierów z centralnej Polski, 
którzy zatrzymali się w zagrodach wsi Nawóz, miasteczku Sokół 
oraz w innych okolicznych miejscowościach. Mordercy występo-
wali pod szyldem Polskiego Komitetu Pomocy Uciekinierom. Uma-
wiano uciekinierów na godziny wieczorne, wywożąc w kierunku 
Popowskiego Ostrowa i tam mordowano ich zabierając dobytek 
ofiar.

Str. 634. Majątek Romanówka. 17 września 1939 r., chłopi 
ukraińscy ze wsi Nemir (Ni.mir) i Tychotyn…uzbrojeni i podpici, 
z czerwonymi opaskami zażądali złożenia broni przez oddział WP 
stacjonującego w majątku … Po odmowie… zaatakowali….Po kilku-
godzinnej walce, wobec pojawienia się oddziału sowieckiego Pola-
cy złożyli broń. Ukraińcy pozdzierali z żołnierzy mundury powiązali 
i wraz z rannymi (razem 50 żołnierzy) załadowali na kilka dużych 
wozów drabiniastych. Kłując bagnetami leżących na wozach za-
wieźli ich nad… rzekę Stochód i tam potopili.
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Str.634. W niedalekiej kolonii Pieńki …chłopi ukraińscy za-
mordowali około 100 osób w dołach po wydobytym torfie przy 
pomocy dużych kamieni przywiązywanych do szyi. Ofiarami byli 
Polacy z kolonii Pieńki i wsi Dorosinie (gm. Szczurzyn). 

Str. 531. Powiat Luboml. We wrześniu 1939 r. po agresji so-
wieckiej na Polskę, Ukraińcy mordowali skrytobójczo Polaków - 
uciekinierów z Polski północno-zachodniej …. Ukraińcy mordowali 
przedzierających się do przeprawy na Bugu: małe grupki żołnierzy, 
oficerów, policjantów , urzędników z rodzinami ewakuowanych 
z Polski centralnej na wschód….Łącznie na tym terenie (gmina Pu-
lemiec- przyp. LSJ) zginęło 300-400 ludzi. Około 28 września 1939 
r.  w gminie Szack… Ukraińcy zaatakowali strzałami z karabinów 
maszerujących żołnierzy WP z Samodzielnej Grupy Operacyjnej 
„Polesie” generała Franciszka Kleeberga. Wobec natychmiastowej 
kontrakcji polskiej napastnicy rozproszyli się..

Str. 98. Wieś Podzamcze. 18 lub 19 września 1939 r. 4 kom-
pania Baonu KOP Dederkały z pułku KOP Równe … została zaata-
kowana przez dywersantów ukraińskich z Podzamcza. Kontrakcją 
kompanii było spalenie wsi.

Pomoc Ukraińców dla NKWD.
Wielu Ukraińców pod wpływem agitacji sowieckiej rozpo-

wszechnionej przed wojną na Wołyniu odnosiło się nienawistnie 
do Polaków i współpracowało z NKWD przeciwko Polakom.

Strony, na których są informacje o współpracy Ukraińców 
z NKWD: 57śr, 99śr, 187d, 188g, 219śr, 227ś/g, 240g, 317śr, 412g, 
420d, 434!g, 449śr, 454śr, 455śr/g, 457śr/d, 502g, 503śr/g, 513d, 
530g, 539śr, 583śr, 599g, 609śr, 634!śr, 655śr, 691g,d, 695śr/d, 
745g (i Żydzi)., 755g, 764śr. 771g, 775śr, 802śr, 807śr, 844g, 861g, 
921d, 935śr, 968śr, 989śr, 996g, 

Przykłady:
Str. 219. Miasteczko i majątek Derażne (Deraźne). W 1940 r., 

miejscowi Ukraińcy donosili władzom sowieckim, których Polaków 
powinno się wywieźć (na Syberię – przyp. LSJ). 

Str. 434 Wsie: Kołodno Lisowszczyzna… i Kołodno Siedli-
sko…: W 1939 r., w pierwszych dniach okupacji sowieckiej po-
wstała milicja ukraińska ściśle współpracująca z NKWD. W wyniku 
tej współpracy NKWD aresztowało: polskich policjantów; byłego 
komendanta Polskiej Organizacji Wojskowej; sołtysów Polaków 
z gminy Kołodno; nauczycieli Polaków. 

Str. 455. Miasteczko Szumsk. W r.1939, po wkroczeniu Ar-
mii Czerwonej, milicjanci ukraińscy i Ukraińcy- cywile tropili i od-
stawiali Sowietom żołnierzy polskich. Przodowali w tym Ukraińcy: 
Kozakow i Chalbin.

Str. 503. Wieś i majątek Ostrówki. Podczas okupacji so-
wieckiej , w niedziele, odbywały się zebrania propagandowe, na 
których obok funkcjonariuszy NKWD agitatorami byli komuniści 
ukraińscy z sąsiednich wsi…. Oni też pomogli NKWD sporządzić li-
sty osadników wojskowych, gajowych, uciekinierów z Pomorza, do 
deportacji, w lutym 1940 r. Ci sami Ukraińcy po wybuchu wojny 
sowiecko-niemieckiej zmienili poglądy i wiernie służyli Niemcom.

Str. 861. Wieś i majątek Falemicze (Falimicze). We wrześniu 
1939 r. na skutek donosu Ukraińców pracowników majątku zostali 
aresztowani przez NKWD: właściciel majątku Adam hr. Ledóchow-
ski lat ok. 58 i jego syn Leon lat ok. 20. Obaj zmarli w więzieniu 
w Łucku.

Mordy na Żydach dokonane przez Niemców i Ukraińców.
Strony, na których te mordy są opisane: 53/54, 68śr/g, 

90d, 114d, 159d, 198g, 204g, 219d, 233śr, 247śr/g, 266śr, 267śr, 
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268śr/g, 284śr, 285g, 299g, 313g, 317d, 318d, 319g, 321śr, 323śr, 
348/9, 350d, 361d, 364śr/g, 365g, 367śr 368śr/g, 370/71, 372d, 
374śr, 390śr, 402d, 405d, 412śr, 434śr, 440g, 442śr, 455!śr, 471śr/d, 
478śr/g, 479g, 501d, 502śr/d, 514g, 527d, 530g,śr, 545śr/d, 
556śr/g, 570!śr, 583śr, 606d, 612śr, 629!śr, 631d, 642śr, 655śr/d, 
657śr, 661!śr/d, 670śr/d, 682śr/g, 684g, 685d, 693śr/d, 694śr, 
698śr/d, 713d, 718śr,d, 720!c, 726g, 727g, 752d, 756śr, 758śr, 
761g,śr, 796d, 800g, 805!śr, 822!śr, 844śr, 845śr, 872śr,d, 874śr, 
912d, 928d, 929g, 951/2 ,977/8, 982g,d, 983d, 986g, 993śr. 

Przykłady: 
Str. 53/54. Miasteczko i wieś Boremel. Jesienią 1941 r. na 

terenie Boremla władze niemieckie utworzyły getto, w którym 
zamknięto co najmniej 1000 Żydów. Niektórym udało się ukryć. 
W czerwcu 1942 r. Niemcy i policja ukraińska przez kilka dni mordo-
wali ludność getta. Rozebranych Żydów pędzono w rejon głębokich 
jarów w pobliżu wsi Nowosiółki (gm. Boremel) koło Boremla i tam 
rozstrzeliwano. Razem z martwymi zasypywano i rannych. Mienie 
pozostawione w getcie zostało rozgrabione przez policję ukraińską 
i ludność ukraińską. Nie wielka część Żydów zbiegła w czasie „likwi-
dacji” getta i ukrywała się. W wyłapywaniu ukrytych Żydów szcze-
gólną gorliwość wykazała policja ukraińska. Zastępca komendanta 
policji Wołoczajew, członek OUN używał ujętych Żydów jako żywe 
tarcze na ćwiczeniach policji w strzelaniu. Policjanci Ilczuk i Sajuk 
układali Żydów na wznak a potem biegali po nich i skakali w podku-
tych butach. Wśród zamordowanych było małżeństwo farmaceu-
tów Schwarzmanów w starszym wieku.

Str. 114. Miasto Dubno. W sierpniu 1942 r. Niemcy i policja 
ukraińska dokonali likwidacji getta w Dubnie. Żydzi byli przewożeni 
(starzy i małe dzieci) lub pędzeni w kolumnie do dwu wykopanych 

długich rowów parę kilometrów od Dubna, gdzie po rozebraniu do 
naga byli rozstrzeliwani. Martwi a często tylko ranni byli zasypywa-
ni ziemią. Jeden rów znajdował się na nieczynnym posowieckim 
lotnisku … (4000 ofiar) a drugi w pobliżu osady Jastrzębica (około 
5000 ofiar). Przy życiu Niemcy zostawili Żydów fachowców, którzy 
nadal mieszkali w getcie… Ostateczne wymordowanie mieszkań-
ców getta miało miejsce 5 października 1942 r. 

Str. 402. Miasto Kowel. W 1937 r. miasto liczyło 33 000. 
mieszkańców. Do 1942 r. w mieście najliczniejszą grupą byli Żydzi 
– 40%. 

 19 sierpnia 1942 r. Niemcy razem z policją ukraińską i litew-
ską „zlikwidowali” getto, w którym przebywali Żydzi z Kowla i oko-
lic.. Nad wykopanymi dołami o szerokości ok. 4 m i długości 20 m 
układano szeroką deskę, na którą wchodzili rozebrani do naga Ży-
dzi a policjanci ukraińscy pod nadzorem Niemców strzelali do nich. 
Następnie deskę przesuwano dla następnej grupy Żydów. Warstwy 
zwłok i żyjących jeszcze ofiar były przesypywane wapnem przez 
jeńców sowieckich. Akcja trwała 2 dni, podczas których wymor-
dowano około 10 tysięcy Żydów.. ..Opuszczone domy żydowskie 
plądrowała ludność ukraińska. W poszukiwaniu cennych rzeczy 
zrywano podłogi, burzono piece przekopywano podwórka….

Str. 570. Miasteczko i majątek Kołki. W 1942 r. zostało zli-
kwidowane getto w Kołkach. Latem (w czerwcu?) 1942 r. policjanci 
ukraińscy pod dowództwem niemieckim wymordowali większość 
mieszkańców narodowości żydowskiej, co najmniej 700 osób. Ży-
dzi zostali popędzeni do miejsca zwanego „Biały Brzeg” (Białe Brze-
gi) … i tam rozstrzelani w rowie (i zasypani - przyp. LSJ). Szczegól-
nie aktywnymi w rozstrzeliwaniu Żydów byli policjanci ukraińscy 
Saczko-Saczkowski (właściwie Saczko vel Saczkowski) komendant 
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posterunku i Jaromelec… Saczko-Saczkowski rozstrzelał m.in. cie-
szącego się największym szacunkiem wśród Żydów Bencjona Staw-
kiera, a po likwidacji getta wsławił się uporczywym wyłapywaniem 
ukrywających się Żydów i rozstrzeliwaniem . W morderstwach Ży-
dów brała też udział ludność ukraińska. Na 9-leniego Izię, wnuka 
muzykanta Sznicera czatowali jego ukraińscy rówieśnicy, aby zabić 
go uderzeniem pałką w głowę. 

Żydzi kresowi – przechowywani przez Polaków 
Strony: 92/93, 107d, 109śr, 205d, 210d, 216śr/d, 235śr, 

250śr/d, 259d, 270śr, sr277śr, 284śr, 299śr/g, 309!g, 323śr, 333g, 
344d, 367śr, 368d, 371śr/g, 390g(Cz), 401śr/g, 403!g, 412śr, 
503śr, 503!śr, 514g, 530śr, 533d, 565śr, 572śr, 572dr 574d, 629!śr, 
682śr/g, 718 (U)d, 741d, 757śr, 758śe/g, 764śr/d, 821śr/d, 856śr, 
861d, 872śr, 874śr, 884śr, 898(U)śr/d, 909g, 911 (lekarz)śr, 912d, 
921śr, 935śr, 982d, (U - przechowywał Ukrainiec, Cz - przechowy-
wał Czech)

Przykłady: 
Str. 309. Kolonia Lady Kolonia polska. W pierwszej połowie 

1942 r. policjanci ukraińscy zastrzelili za przechowywanie rodziny 
żydowskiej Antoniego Rosę, a wraz z nim przechowywaną rodzinę. 

Str. 92/93. Kolonia Pańska Dolina. W Kolonii żyło około 175 
Polaków, a po napadach na sąsiednie miejscowości zamieszkałe 
przez Polaków liczba mieszkańców Pańskiej Doliny była zmienna….
dochodziła do 500 osób….. Oddział samoobrony rozrósł się stop-
niowo z kilkunastu do 60 osób…..Do kolonii bardzo często przyjeż-
dżali na kontrolę Niemcy, których Ukraińcy podszczuwali donosząc, 
że Polacy przechowują Żydów i sowieckich partyzantów . M.in. 
Pańską Dolinę wizytował Kreislandwirt Wilhelm Schneider, które-
go uwagę stępiono obdarowując obficie prowiantem. Jeśli chodzi 

o Żydów, to istotnie w Pańskiej Dolinie przechowywało się ich 30, 
z których trzech było w drużynie gospodarczej, a 27 ukrywało się 
w ziemiankach Pomiędzy przechowywanymi Żydami a samoobro-
ną i oddziałem partyzanckim dochodziło do konfliktów z powodu 
nie zachowywania przez Żydów koniecznych środków ostrożności, 
co narażało całe zgrupowanie polskie na pacyfikację…. (Str. 94) 
Pańska Dolina była jedyną placówką samoobrony w powiecie du-
bieńskim, która przetrwała do wkroczenia wojsk sowieckich w lu-
tym 1944 r. Istnienie tej placówki uratowało życie setkom Polaków 
w tym rejonie oraz 30 Żydom… (Napadów upowców było cztery, 
wszystkie odparte, ich opis znajduje się na str.92-94 przyp LSJ).

Str. 107. Kolonia Kurdybań Warkowicki. Kolonia polsko–cze-
ska (70% Polaków i 30% Czechów). W 1943 r. w kolonii zorganizo-
wano samoobronę, której członkami było 25 Żydów z 60 przecho-
wywanych w kolonii. …. Kolonia przetrwała aż do przybycia wojsk 
sowieckich na początku 1944 r.

Str. 205. Kolonia Lipniki. Kolonia polska…. Kolonia wyróż-
niała się aktywnością społeczną i patriotyzmem….. W większości 
była to szlachta zagrodowa… Nocą 26 marca 1943 r,…. bulbowcy 
dokonali napadu na ludność polską w Lipnikach Oprócz stałych 
mieszkańców w Kolonii znajdowało się wielu uciekinierów Polaków 
z sąsiednich miejscowości…. W kolonii znajdowało się ponadto 10 
Żydów przechowywanych z narażeniem życia przez mieszkańców 
wsi. Np. Józef i Maria Rudniccy przechowywali od października 
1942 r. 4 dorosłe osoby narodowości żydowskiej. Wymordowano 
179 Polaków, 4 Żydów i jedną Rosjankę. Około 500 osób zdołało 
uciec dzięki bohaterskiej postawie samoobrony. Z Lipnik pochodzi 
kosmonauta Mirosław Hermaszewski, który cudem przeżył napad 
jako 2-letnie dziecko. 
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Pomoc Żydów dla Polaków lub Ukraińców
Pomoc taka zdarzała się bardzo rzadko, dlatego warta jest 

odnotowania.
Str. 753. Wieś Moczuliszcze. W marcu 1943 r. bojówka ukra-

ińska zamordowała Tadeusza Sieleckiego lat 45 z żoną Wandą 
z Chrząstowskich lat 41 oraz ich dwoje dzieci Bogdana lat 16 i Annę 
lat. 4. Uniknęła śmierci córka Sieleckich Maria przebywająca poza 
domem w dniu mordu. Marią Sielecką zaopiekowali się znajomi jej 
ojca Żydzi Pinchos Najman i dr Erlich, którzy uciekli z getta do so-
wieckiego oddziału partyzanckiego im T. Szewczenki, zabrali ją do 
oddziału, w którym przetrwała aż do ekspatriacji.

Str. 661. Wieś Hołodnica koło Kołek. W. 1942 lub 1943 r. 
w okolicy Hołodnicy (gm. Kołki) został schwytany przez policjantów 
ukraińskich i zatłuczony na śmierć ukrywający się12-letni chłopiec 
żydowski Awrejmuł Szlajen s. Mojsze z Kołek. Mimo, zmasakro-
wania chłopiec nie wyjawił, że otrzymał chleb od starej Ukrainki. 
(przyp. LSJ – to mały bohater).

Duchowni prawosławni (popi) – świadczący pomoc Polakom
Strony z opisem takich zdarzeń: 54śr/d, 97d, 172śr/g, 181g, 

276g, 345g, 397śr/g, 403!śr, 443!śr/g, 513g, 704śr, 878d, 905śr.
Przykłady:
Str. 97. Wieś Drańcza Polska. Miejscowy duchowny prawo-

sławny Fiłyp Borećkyj został powieszony (przez upowców – przyp. 
LSJ) za sprzyjanie ludności polskiej. 

Str. 181. Wieś Podberezie. We wrześniu 1939 r., po wkrocze-
niu wojsk sowieckich, miejscowi Ukraińcy grozili śmiercią sekreta-
rzowi gminy Władysławowi Saleckiemu, w wyniku czego musiał się 
ukrywać.. Schronienia i pomocy w ucieczce do Beresteczka (gm. 
Beresteczko) udzielił mu duchowny prawosławny Koncewycz.

Str. 276g. Wieś Pogorełówka (Pohorełówka). Ukrainiec, du-
chowny prawosławny Hawryło Bohusławśkyj odmówił święcenia 
noży do mordowania Polaków i nawoływał Ukraińców do opamię-
tania się. Ponadto sam duchowny prawosławny jak i jego żona oraz 
syn Roscisław udzielali Polakom pomocy - w ucieczce i ukrywając 
ich. W związku z otrzymanymi pogróżkami zmuszeni byli uciec do 
Równego, ażeby uniknąć zemsty UPA.

Str. 345. Wieś Kupiczów Czeski i Kupiczów. Duchowny cer-
kwi kupiczowskiej ukrywał podczas rzezi Polaków i w związku z tym 
w późniejszym czasie był ochraniany przez polską partyzantkę. 

Duchowni prawosławni – nienawiść do Polaków 
Strony, na których są dane na ten temat: 55śr , 68śr/g, 170śr, 

201śr, 245śr/g, 255śr/d, 291d, 320śr/d, 332śr/d, 354śr, 356g, 
396śe/g, 399!g, 434śr, 435śr, 452śr, 454!śr 499!d 528d, 556śr, 
567g, 579śr/g, 580g, 642d, 657d, 717d, 755d, 757śr, 805d, 808g.  

Przykłady:
Str. 499. Wieś Sztuń. 29 sierpnia1943 r. duchowny prawo-

sławny, Ukrainiec Pokrowśkyj dokonał w tamtejszej cerkwi poświę-
cenia noży, kos , sierpów i siekier i rozdał te narzędzia „wiernym sy-
nom prawosławia” dla wymordowania nimi „Lachów co do łapy”. 
Tego samego dnia te narzędzia zbrodni zostały użyte w kolonii 
Czmykos …. a dzień później w Ostrówkach i Kolonii Ostrowieckiej 
(gm. Huszcza) i innych wsiach.

Str. 528. Wieś Połapy. 28 sierpnia 1943 r. do Połap zdążały 
z odległych wsi ukraińskich grupy młodych Ukraińców z bronią na 
odpust w cerkwi prawosławnej. 29 sierpnia 1943 r. podczas uro-
czystości odpustowych duchowny prawosławny poświęcił siekie-
ry i noże oraz inne narzędzia zbrodni, które zostały użyte na pro-
klatych lachiw następnego dnia podczas rzezi wsi Ostrówki i Wola 
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Ostrowiecka (gm. Huszcza).. W kazaniu pop mówił o „żniwach i wy-
cinaniu kąkolu z pszenicy”….. 5 października 1943 r. dwa oddziały 
partyzanckie AK…. dokonały akcji odwetowej na zgrupowanie UPA 
w Połapach (i Sokole) biorące udział w rzezi wsi polskich 30 sierpnia 
1943 r. W wyniku tej akcji zgrupowanie UPA zostało rozgromione 
a wieś spaliła się podczas walki. W trakcie akcji kobiet i dzieci nie 
wolno było atakować. Akcja przyniosła na dłuższy czas zaniechanie 
ataków UPA w okolicy.

Synowie popów jako prowodyrzy UPA 
Strony: 162śr/d, 221g, 371d, 434śr, 490śr, 497śr, 738/9, 

821śr, 993g.
Synowie popów często byli przywódcami lokalnych grup UPA, 

zresztą sam Bandera był synem popa tyle że grecko-katolickiego.
Przykłady: 
Str. 821. Wieś i majątek Nowosiółki. W lutym lub w połowie 

marca 1944 r., gdy Niemcy opuścili majątek, duże liczebnie grupy 
uzbrojonych chłopów ukraińskich ….. wraz z bojówką UPA dokona-
ły napadu na polskie zagrody we wsi i budynki folwarczne zamiesz-
kałe przez Polaków. Akcją dowodził syn duchownego prawosław-
nego Komarewycz ze wsi Mikulicze (gm. Chotiaczów)….. Część ludzi 
została wymordowana przy pomocy różnych narzędzi i przez za-
strzelenie, a część została spalona żywcem, (m. in. prawie wszyscy 
Polacy zamieszkali w majątku). Tylko nielicznym udało się uciec do 
Włodzimierza Woł. dzięki pomocy starych Ukraińców. Pełna liczba 
ofiar nie została ustalona….. W tydzień po tym napadzie Ukraińcy 
zamordowali ukrywającą się w szkole rodzinę żydowską. 

Str. 497. Kolonia Ostrowy (Ostrów) k. Rymacz. 7 grud-
nia 1943 r. bojówka ukraińska ze Sztunia (gm. Bereżce) napadła 
na kolonię, w której stacjonowała część oddziału por. Kazimierza 

Filipowicza „Korda” mordując Józefa Matyszczuka „Spłonkę na te-
renie jego gospodarstwa. …Napad odparli partyzanci por. Kazimie-
rza Filipowicza „Korda”.. Napadami na kolonię Ostrowy kierował 
syn duchownego prawosławnego ze wsi Sztuń – Pokrowśkyj.

Str. 433-438. Wsie Kołodno Lisowszczyzna … i Kołodno Sied-
lisko... Duże wsie polsko-ukraińskie. .Łącznie w obu wsiach miesz-
kało około 60% Polaków, z których część była wyznania prawo-
sławnego... W 1943 r. duchownym prawosławnym w Kołodnie był 
Ukrainiec Szymanśkyj, który głosił, że na ukraińskiej ziemi nie ma 
miejsca dla Polaków, Żydów i Rosjan. Syn owego popa był jednym 
z miejscowych przywódców UPA...

14 lipca 1943 r, około godz. 14-15 na obie wsie napadli upow-
cy w liczbie około 300 (przyjechali na 50 furmankach….), Wskazó-
wek, gdzie mieszkają Polacy udzielali miejscowi Ukraińcy, np. Nika-
nor Wolaniuk s. Stepana; Safon Metro.. Rzeź Polaków trwała około 
3 godzin. Uratowali się tylko ci, którzy zdołali uciec i ukryć się lub 
przebywający poza domem w polu lub na pastwisku….. Ustalona 
po kilkudziesięciu latach lista znanych z nazwiska ofiar zawiera 286 
osób…., (ale prócz tego było wielu, których nikt nie odnotował, np. 
uciekinierów z sąsiednich wsi – przyp. LSJ). Podsumowując: liczbę 
około 500 ofiar należy przyjąć za najbardziej prawdopodobną….. 
Warto odnotować, że terror UPA nie odebrał wszystkim Ukraińcom 
ludzkich uczuć: chwilowego ukrycia i pomocy udzielił Józefowi Ra-
tuszniakowi Ukrainiec Semen K….. rannego Stanisława Kazimierów 
zawiózł do Zbaraża sąsiad Ukrainiec. W jakiś czas po wymordowa-
niu Polaków w Kołodnie odbyło się zebranie Ukraińców, na którym 
wielu wypowiadało się przeciwko dalszym mordom. W następ-
stwie tego około 60 osób (Ukraińcdów! – przyp. LSJ) upowcy spę-
dzili do obory i rozstrzelali.
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Ksiądz Wrodarczyk
Str. 766. Wieś Okopy (Okop). Wieś leżała tuż przy dawnej 

granicy polsko-sowieckiej i aż do grudnia 1943 r. nie była atakowa-
na przez UPA, ponieważ w lasach na wschód od Okopów stacjono-
wała partyzantka sowiecka…. Probostwo objął we wrześniu 1939 
r. zakonnik Ludwik Wrodarczyk, oblat niosący miejscowej ludno-
ści nie tylko posługę kapłańską – m.in. leczył Polaków i Ukraińców. 
Wielka pobożność i charyzma sprawiły liczne samorzutne zmiany 
wyznania z prawosławia na katolicyzm, zwłaszcza w sąsiedniej wio-
sce ukraińskiej Netreba (gm. Kisorycze) po wyleczeniu beznadziej-
nie chorego 18-letniego Ukraińca Iwana Kryzi.

24 czerwca 1942 r. w kościele w Okopach odbył się odpust, 
na który przybyło tysiące pielgrzymów Polaków „zza kordonu” (czy-
li zza dawnej polsko-sowieckiej granicy z przed 1939 r.) nawet z Ży-
tomierza. Do obsługi pielgrzymów ks. biskup Adolf Szelążek z Łu-
cka skierował w swoim zastępstwie ks. dziekana Jana Lewińskiego 
z Sarn, który delegował do Okopów na odpust 7 księży. Niewyklu-
czone, że skala uroczystości i obecność ogromnej rzeszy Polaków 
jak również przejścia z prawosławia na katolicyzm nie pozostały 
bez wpływu na późniejsze obejście się Ukraińców z proboszczem 
Okopów….. Ponadto… ksiądz pomagał ukrywającym się Żydom…. 
W nocy z 6 na 7 grudnia 1943 r. upowcy napadli na Okopy…. O. 
Wrodarczyk na wiadomość tę pozostał w kościele na modłach. …
Mordów dokonywano w makabryczny sposób. … O. Wrodarczyk 
został uprowadzony z kościoła do Karpiłówki… Ocaleli z napadu 
najpierw udali się do leśnych szałasów mieszkańców ukraińskiej 
wsi Netreba (gm. Kisorycze), którzy przenieśli się do lasu nie chcąc 
wstąpić do UPA a następnie uchodźcy zbudowali własne szała-
sy na uroczysku Jamcowa Niwa (Jansowa Niwa)… i tam spożyto 

wieczerzę wigilijną. … a następnie ludność z duszpasterzem powę-
drowała w kierunku Żytomierza, w okolicach którego przyłączono 
się do sowieckiej partyzantki. 

Str. 763/4. Wieś Karpiłówka. W grudniu 1943 r. upowcy za-
mordowali proboszcza parafii Okopy (gm. Kisorycze) o. Ludwika 
Wrodarczyka oblata lat 37, wcześniej porwanego z Okopów (zob. 
Okopy). „Według relacji mieszkańców wsi Karpiłówka wysłucha-
nych tam przez p. Leona Żura w 1992 r. podczas pielgrzymki z Pol-
ski do wsi rodzinnej Budki Borowskie i sąsiednich, o. Wrodarczyk 
był najpierw 7 grudnia 1943 r. przesłuchiwany, bity i torturowa-
ny w domu sióstr Fedosji i Hanny Panfiłowien. Następnie koło ich 
domu męczennika położono na śniegu, rozcięto mu klatkę piersio-
wą i wyjęto pulsujące serce. Na drugi dzień ojciec sióstr Panfiło-
wien pogrzebał księdza za stodołą i za jakiś czas przeniósł ciało pod 
las za wsią. Mogiły tej nie udało się odnaleźć. W domu sióstr Pan-
fiłowien pozostała plama krwi na ścianie – była widoczna jeszcze 
w 1992 r. 

Według wcześniejszej wersji mordu, ksiądz przez kilka dni 
przed zamordowaniem musiał leczyć rannych upowców. 12 grudnia 
1943 r. przerżniętego piłą przez upowców o. Wrodarczyka przywią-
zano do drzewa…jako cel ćwiczącym się w strzelaniu kilkunastolet-
nim dziewczętom (zob. Okopy). Ta wersja wydarzeń w świetle usta-
leń p. Leona Żura wydaje się mniej prawdopodobna.. (Rozpoczęte 
są starania o beatyfikację ks. Ludwika Wrodarczyka – przyp. LSJ).

Hekatomby – kilka przykładów 
(wynotowano tylko od str. 828) 
Strony: 828, 830, 833, 836/7, 838, 839, 854/5, 862/3, 868/9, 

875,, 880/81, 883/4, 896-899, 914-916, 922/3, 923/4, 935-938, 
939-941, 946/7, 968/9, 971-973, 977-980, 982/3.
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 Str. 828. Kolonia Gucin. Kolonia polska licząca około 35 pol-
skich rodzin tj. około 170 osób oraz kilka rodzin ukraińskich i mie-
szanych. W 1943 r. w kolonii nie było zorganizowanej samoobrony 
a w dodatku miejscowi Ukraińcy uspokajali Polaków, że nic im nie 
grozi. 11 lipca 1943 r. duża liczebnie bojówka uzbrojonych upow-
ców dokonała o świcie napadu na kolonię. Kolonia została naprzód 
otoczona przez bojówkarzy. Do każdego gospodarstwa wchodziła 
grupa upowców, którzy wypędzali mieszkańców z domu i prowa-
dzili do starej nie używanej kuźni w gospodarstwie Jana Krzyszta-
na. Kiedy Polaków wtłoczono do Kuźni, zaryglowano ją i podpalo-
no. Pośród dantejskich scen kilku mężczyzn zdołało zrobić wyłom 
w ścianie, dzięki czemu będący jeszcze w stanie rzucili się do 
ucieczki. Do uciekających upowcy strzelali. Kilku osobom, których 
nie dosięgnęły kule i dym osłaniał udała się ucieczka….Szacuje się, 
że zginęło 140 osób. 

Ohydne mordy
Właściwie to takie mordy są prawie na każdej stronie tej 

książki. Wybraliśmy tylko dla ilustracji kilka z nich. 
Strony na których są wymienione: 65, 125, 133, 174, 181, 

198, 238, 249, 261, 270, 277, 306, 322, 324, 338/9, 411, 447/8, 
467, 482/3, 489, 490-91, 502-511 (Ostrówki), 539-540, 351 (dzie-
cko przybite za język), 553, 554, 570/71, 580, 582, 587, 588, 589, 
591, 598, 600, 649, 661, 671, 689, 710, 714, 720, 722, 726, 732, 
737, 745, 747!, 763, 772, 776, 739, 772, 824, 851, 860, 862!, 940, 
949!, 959!, 972 (przeważnie opisy zajmowały całą stronę – LSJ) 

Str. 591. Wieś Poddębce. W 1943 r. upowcy zamordowali 
przez przybicie do ziemi zaciosanym kołkiem Halinę Dmochow-
ską długoletnią kierowniczkę szkoły i działaczkę społeczną wśród 

ludności ukraińskiej. Miejscowi chłopi cieszyli się przyglądając się 
mordowaniu. 

Str. 591. W sąsiedniej miejscowości Wieś Romanów (Roma-
nówka) Ukraińcy ze wsi Chorłupy (gm.Ołyka), m.in. Jakim i Petro 
o przezwisku „Bez Noża” dopędzili i zamordowali uciekających do 
Łucka mieszkańców Chorłup: Aleksandrę Kamińską lat. 27; żonę 
kowala Rogalską lat ok. 40, ich syna lat 12 i córkę lat 10.”Według 
opowiadań miejscowych Ukraińców ofiarom wyjęto oczy, odcięto 
języki i piersi i rozpruto brzuchy”.

Mordy ukraińskie w rodzinie
Są to najohydniejsze czyny jakich dopuszczali się upowcy. 

Według wymagań upowskich w małżeństwach mieszanych mąż 
Ukrainiec miał obowiązek zabić swoją żonę Polką i córki z niej zro-
dzone , a żona Ukrainka miała obowiązek zabić mężą Polaka i jego 
synów. Tak samo syn Ukrainiec miał obowiązek zabić matkę Polkę 
itp.

Strony, na których są dane ( nie wyczerpano wszystkich) na 
ten temat: 58g, 160ś/gr, 209śr/g, 242Sr, 243śr, 243g (rozkaz nie 
wykonany), 270śr, 310!śr, 345śr/d, 417!g, 472d, 499śr/d, 538g,g, 
542g, 560g, 571g, 611śr/d, 615śr, 824 (odmowa), 886g, 916!śr, 
925g. 

Kilka Przykładów:
Str. 58. Wieś Tołpyżyn. Wieś ukraińska, w której żyło kilka 

polskich rodzin … . W sierpniu 1943 r. Ukrainiec Nowyćkyj siekie-
rą zamordował swoja żonę Polkę Hannę z domu Budiakowską na 
oczach ich kilkuletniego syna.

Str. 310. Kolonia Ledne (Ledno). W kwietniu 1943 r. dwaj 
bracia Ukraińcy, Grzegorz i Stefan Stopniccy z Rudni, ożenieni 
z Polkami pochodzącymi z kolonii Ledne, pod presją miejscowych 
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nacjonalistów ukraińskich, aby okupili „hańbę” wynikającą z przej-
ścia Stopnickich na katolicyzm w 1939 r., zamordowali: Grzegorz 
żonę i małą córeczkę (oraz skatował teściów); Stefan - żonę w cią-
ży, synka, teściów i dwie siostry żony. Zbrodni asystowali świadko-
wie Ukraińcy, mający potwierdzić oczyszczeniu się z „hańby” braci 
Stopnickich. Bracia Stopniccy zostali aktywnymi członkami miej-
scowych bojówek UPA. Grzegorz Stopnicki został pojmany przez 
samoobronę z Huty Stepańskiej (gm. Stepań) i rozstrzelany za po-
pełnioną zbrodnię. 

Str. 417. Wieś Borki. Zabójstwa żonatego z Ukrainką Józefa 
Ostachowskiego i jego dzieci czujących się Polakami dokonała jego 
córka i syn uważający się za Ukraińców.

Str. 242-243. Kolonia Antolin. W 1943r. Ukrainka, zamężna 
za Polakiem, o nazwisku panieńskim Wowk na polecenie bulbow-
ców zabiła swego męża a następnie przyłączyła się do bojówki UPA. 

W sierpniu 1943 r. Ukrainiec Michał Mieszczaniuk ożeniony 
z Polką Genowefą Szyndarą otrzymał od bulbowców rozkaz zabicia 
swojej żony i jednorocznego dziecka. Ponieważ nie wykonał rozka-
zu cała rodzina została wymordowana przez sąsiadów Ukraińców….

Str. 560. Kolonia Aleksandrówka. W 1943 r. została zamor-
dowana przez swego męża Ukraińca Janina z domu Galewska. 
Morderca pozostawił kartkę, że musiał to uczynić, żeby nie być sa-
memu zamordowanym i wstąpił do UPA.

Str. 916. Wieś Daminopol. Wieś zamieszkała przeważnie 
przez szlachtę zagrodową. (Po napadzie w dniu 11 lipca 1943 r. – 
przyp. L.S.J) we wsi pozostało małżeństwo polsko-ukraińskie, z któ-
rego dwóch synów znajdowało się w UPA. Gdy synowie chcieli za-
strzelić matkę Polkę ojciec Ukrainiec stanął w jej obronie i zastrzelił 
jednego z nich. Drugi syn uciekł i po jakimś czasie zastrzelił ojca, 

natomiast matka staruszka pozostała przy życiu, bo dowódca bo-
jówki UPA nie pozwolił jej zastrzelić. 

Losy małżeństw mieszanych
Losy małżeństw mieszanych były różne. Władze UPA, na 

ogół, żądały zabicia współmałżonka narodowości polskiej w myśl 
zasady, że Ukraina (pod względem narodowościowym) musi być 
czysta „jak szklanka źródlanej wody”. Na szczęście było szereg przy-
kładów pozytywnych, kiedy Ukrainiec małżonek nie usłuchał tego 
zbrodniczego nakazu będącego największą hańbą OUN-UPA.

Strony, na których są opisane losy małżeństw mieszanych: 
85g,103d, 112śr/d, 138śr, 139śr/g, 157śr/d, 166śr/g, 175śr, 195d, 
202śr/g, 209śr/g, 211d, 216śr, 218śr/d (ostrzeganie Polaków), 
227d, 239śr, 249d, 255d, 256śr/g, 264g, 270śr, 270śr/d, 276d, 
281śr/g, 300śr, 320śr, 322g, 343śr, 350śr, 351śr/d, 367d, 386d, 
387d, 399śr/g, 403śr, 410śr/d, 433d, 444d, 445d, 453d, 467d, 
476g, 513śr/g, 538g, 538śr/g, 551śr/g, 556d, 557śr/g, 565śr,571g, 
579śr/g, 607śr, 611śr/d, 618śr, 619g, 624śr/g, 669śr, 674śr, 695śr/d, 
710śr, 717g, 718g , 719śr/g, 751śr/g, 802d, 819 d , 820śr, 821!d, 
824śr, 824d, 832g, 838!d, 846g, 851g, 858d, 860g, 861śr/d, 878śr, 
886śr, 887śr/d, 925g, 927d, 997d.

Przykłady:
Str. 821. Wieś Oranie (Orany). Latem 1943 r. upowcy zażądali 

na piśmie od Ukraińca ożenionego z Polką Marią z Kosików, by za-
mordował swoją żonę i dziecko, a gdy polecenia nie wykonał, cała 
rodzina została zastrzelona przez ciotecznego brata Ukraińca.

Str. 513. Wieś Równo. We wrześniu 1943 r,… Ciężko pobity 
Ukrainiec Jagiełło ożeniony z Polką nie wydał (miejsca jej ukrycia 
–przyp. L.S.J) i po kilku dniach zmarł. 
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Str. 607. Kolonia Katerynówka. (Ofiarami napadu UPA z 7/8 
maja 1943 r. byli m.in. – przyp. LSJ) Stanisław Stepaniak lat około 
30, jego żona Ukrainka Maria z Bojarczuków lat ok. 30, w ciąży (za-
kłuta nożami) i ich dzieci: Stanisława lat. 5-6, której rozpruto brzu-
szek i powyłamywano ręce i Henryk lat 3-4.

Przewrotność
Strony, na których odnotowano takie fakty: 57śr, 65śr, 66śr, 

85g, 90śr, 126d, 128d, 131d, 132śr/d, 134d, 139g, 150d, 153śr, 
158g, 178śr, 200d, 211!śr, 212śr/g, 219g, 238d, 240d, 295śr, 303śr, 
323śr, 329śr, 333śr, 337d, 339g, 362śr, 373g, 379śr/g, 393śr (naiw-
ność) 412śr/d, 415g, 420d, 445g, 453d, 454g, 457d, 457!śr, 458śr, 
490śr/d, 566g, 576d, 588śr/g, 609!śr, 612!śr/g, 613d, 623dśr, 
624śr, 639śr, 639śr/d, 641śr, 643śr (lekarka sowiecka) 669śr/d, 
693!!d, 697g, 722śr/d, 726d, 738śr/g, 739śr, 746śr, 819d, 837g, 
865g, 947d, 969śr/g, 971śr.

Przykłady:
Str. 693. Miasto Korzec. …najprawdopodobniej w r. 1942 

Ukrainiec o nazawisku Grema zaprowadził do stodoły należącej do 
polskiej rodziny Załomskich Żyda, którego sam przedtem przecho-
wywał i zameldował na posterunku policji ukraińskiej, że Załomscy 
ukrywają Żydów. W wyniku tego policjanci ukraińscy zamordowali 
Żyda, małżeństwo Załomskich, ich siedmioro dzieci, ojca lub teś-
cia Załomskiego oraz obcą kobietę, która akurat tego dnia była 
w mieszkaniu Załomskich… Zwłoki były zmasakrowane.

Str. 643. Kolonia Sielisko (Siedlisko). W 1944 r., gdy w kolonii 
wybuchła epidemia tyfusu, z Torczyna (gm. Torczyn) przyjechała 
sowiecka lekarka  w towarzystwie siedmiu milicjantów i na zebra-
niu wszystkich mieszkańców wygłaszała prelekcję o zapobieganiu 
rozprzestrzenianiu się choroby. W trakcie prelekcji upowcy otoczyli 

zebranie, ostrzelali milicjantów. Tych, którzy nie zostali od razu za-
bici oraz lekarkę zawlekli nad rzekę, tam wszystkich zabili, a ciała 
wrzucili do rzeki.

Str. 764. Wieś Kisorycze. 15 czerwca 1943 r. zostali bestialsko 
zamordowani przez upowców w drodze powrotnej z Rokitna do 
Okopów (gm. Kisorycze): nauczycielka ze wsi Okopy (gm. Kisory-
cze) Felicja Masojada, lat 45; jej służąca… i furman…. Felicja Maso-
jada była powszechnie znana i…. poważana nie tylko przez Polaków 
ale i Ukraińców ponieważ pomagała w różnych sprawach wszyst-
kim ludziom niezależnie od narodowości i wyznania oraz leczyła. 
Z jej pomocy korzystali ukrywający się Żydzi. W tym czasie miała 
kontakty z partyzantami sowieckimi i często jeździła dla nich do 
Rokitna po medykamenty i środki opatrunkowe. W ostatnią dro-
gę wybrała się… mimo ostrzeżeń życzliwego Ukraińca nacjonalisty 
… z Netreby….. Podobnie zginęła służąca i woźnica. Żonę woźnicy 
Hankę, Ukrainkę puszczono wolno.

Spanie w lesie i jego skutki
Str. 576. Kolonia Popowina (Popowiny). Po napadzie (UPA-

przyp. LSJ) 10 kwietnia 1943 r. na: Taraż i Hołodnicę (obie w gm. 
Kołki) cała ludność kolonii noce spędzała w lesie śpiąc na poście-
li rozłożonej na śniegu i lodzie bagiennych zakątków, każdej nocy 
w innym miejscu dla zmylenia tropiących napastników. Gdy nastą-
piła odwilż i zaczęły się prace wiosenne, Polacy wrócili do domów 
i zorganizowali warty, jednakże wkrótce pod wpływem niepokoją-
cych wieści znowu wrócili do leśnego nocowania. Po napadzie 2 
czerwca 1943 r. na sąsiednią Marianówkę (gm. Kołki) wszyscy prze-
nieśli się do Przebraża (gm. Trościaniec)…

Str. 617. Kolonia Balarka. Pod wpływem kolejnych wiado-
mości o napadach na Polaków zaprzestano nocowania w domach 
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i mimo mrozu przez kilka tygodni noce spędzano w lesie i na bag-
nach, co zaowocowało licznymi odmrożeniami i przeziębieniami. 
Gdy ustały mrozy kopano podziemne schrony, niektórzy nocowali 
na drzewach.

Indoktrynacja dzieci ukraińskich i mordy na dzieciach 
polskich

Strony i przykkłady: 67śr, 174śr, 175śr/g, 228śr, 232śr/d, 
334g, 355d, 858śr, 872(piosenka), 950śr!,

Str. 67. Wieś i kolonia Świszczów. W 1943 r. przed pierw-
szym morderstwem Polaków w kolonii dzieci ukraińskie śpiewały 
piosenkę Ty kozacze bery niż (nóż- przyp LSJ), jak pobaczysz żyda , 
lacha bij ta riż (rżnij - przyp. LSJ).

 Str. 174. Kolonia Zabara. 16 lipca 1943 r. polskie domy ob-
szedł sołtys…. i zapowiedział na godz. 12 w niedzielę, 18 lipca ze-
branie wszystkich mieszkańców kolonii w celu omówienia bardzo 
ważnych spraw. 18 lipca 1943 r. najpierw kolonia została otoczona 
przez uzbrojonych Ukraińców a o godzinie 12 Ukraińcy rozpoczęli 
rzeź Polaków. Polskie domy były przeszukiwane w celu znalezienia 
tych, którzy nie poszli na zebranie (dzieci, kobiety, starzy). Tuż przed 
dwunastą urządzono polowanie na polskie dzieci pasące krowy na 
wspólnym dla całej kolonii pastwisku. W mordowaniu uczestniczyli 
…sołtys i jego syn

Str. 355. Wieś Lubitów. Zimą 1942 r. dzieci ukraińskie szy-
kanowały syna nauczycieli Bałyszów terroryzując, grożąc biciem 
i wyzywając.

Str. 872. Kolonia Głęboczyca. Drogą przez Głęboczycę upow-
cy przewozili schwytanych w okolicy Polaków do pobliskiego lasu 
i na glinianki i tam mordowali stosując tortury….Upowcy śpiewali 

piosenki: Wyrizalimy żydiw, wyryżemo i lachiw i staroho i małoho 
do idnoho; Polakiw wyreżem Ukrajinu zbudujem. 

Str. 858 Wieś Chmielów. W 1939 r. miejscowi Ukraińcy terro-
ryzowali Polaków. Dzieci Ukraińskie rzucały w dzieci polskie na dro-
dze kamieniami, grudami oraz biły kijami kopały i krzyczały Smert’ 
lacham... W 1940 r. powracającego z zakupami … ucznia Maroana 
Demusia trzej ukraińscy rówieśnicy pobili kijami krzycząc „ty pol-
śka swynio pryjde pora szczo tebe ubijom” Niesione przez niego 
zakupy zabrali i wdeptali w błoto. 

Mordy UPA popełnione na Ukraińcach
Strony, na których są wiadomości o takich przypadkach: 

54śr/g, 58d, 59d, 63śr, 75d, 81śr/g,d, 96śr/g, 98śr, 101d (stanęła 
w obronie Polaków), 102śr, 106d, 114g, 115śr/d, 116g, 123d, 127g, 
144śr, 151d, 166śr/g, 189śr/g (24osoby), 226śr, 200śr,201g, 220d, 
228d, 239śr, 242śr, 247d, 248śr, 255d, 256g, 261śr 265g 268śr, 
278śr/g 297śr,300śr/g , 331Sr/d, 341śr/d, 366g, 367d 374śr/d, 
375g, 385śr/g, 386d, 397g,397d, 398śr, 401śr/g, 403śr, 405śr, 
410śr/d, 411g, 412d, 413d, 420śr, 422g, 423śr/d, 433d, 437!!d, 
437d, 443śr,444śr, 445g,d, 451d, 456śr, 457g, 458g, 460g, 463!!śr, 
465śr/g, 466śr/d , 483g, śr/d, 494g, 513!!, 534śr, 535d, 536d, 
538śr/g!!, 540śr, 542d, 543g, 551g, 552d, (2x) 557śr/g i śr, 559g, 
565śr, 566śr 568śr ,571śr/d, 572śr, 574d, 577śr/g, 579śr/g, 582śr/d, 
592 śr,d!! 607śr, 617d, 617śr, 618śr, 619śr/d, 624śr/g, 632śr, 
638śr!!, 641g i śr!, 642śr, 643śr, 643d!!, 644d, 649śr,d, 660g i d, 
662śr, 675g, 676 śr/d 690śr/d, 691śr, 692śr/g, 693g, 798d, 699śr/g, 
701śr/d, 702śr 707śr, 719śr/g, 725śr ,727d, 735śr, 747d, 751śr/g, 
753śr, 757śr, 758g, 759d, 760d, 772d, 778śr/d,d, 779g, 780śr/g , 
783d, 784g, 785g, 789g, 791g, 802d, 806d, 809d, 810śr/g, 812śr, 
818g i śr, 819g, 820śr(2x),821d, 824śr 829g, 831g, 832śr/g 838c!!!, 
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840c!!!, 845d, 846śr/g, śr,860g, 862-3, 867g, 867śr,869d, 870 śr/g 
(episkop), 872g, 876śr,d, 878śr, 882g, 887d, 901d, 905g (Melny-
kowcy), 916śr 926śr, 927d, 931d, 961śr,969śr, 970g, 974śr/d, 977śr, 
979g, 982śr/d, 992śr 993g, 995śr.

Kilka przykładów: 
Str. 58. Wieś i folwark Złoczówka. W styczniu 1943 miejsco-

wi nacjonaliści ukraińscy zamordowali Ukraińca o nazwisku Bębel 
dawnego członka Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy.

Str. 638. Wieś Boratyn. W lipcu 1943 r. upowcy zamordowali 
w Boratynie i w pobliżu 11 Ukraińców którzy pomagali Polakom.

Str. 693. Wieś Hwozdów. Ukraińcy w Hwozdowie byli zmu-
szani do wstąpienia do UPA. Za odmowę przystąpienia do UPA zo-
stał zamordowany Ukrainiec Sołowoj.

Str. 904. Wieś Zawidów. 
(Wiosną – przyp L.S.J.) 1943 r. na rozkaz krajowego prowid-

nyka OUN---B (bamderowca) Iwana Kłymiwa „Legendy”, który 
pierwsze 2 miesiące 1943 r. był komendantem ukraińskiej policji 
we Włodzimierzu Wołyńskim, zostało zamordowanych sześciu czo-
łowych włodzimierskich działaczy OUN-M (melnykowców): Kwas-
nyćkij, Afanasij Kunyćkyj, Ripałowśkyj, Sztukawka, Orest Tarase-
wycz i Woronewycz. Byli oni kolejno wzywani do zawidowskiego 
lasu i tam mordowani. 

Pomoc jaką udzielali Ukraińcy Polakom w chwilach 
zagrożenia

Unikamy cytowania nazwisk, bo ludzie, którzy pozostali po 
tamtej stronie granicy tego nie lubią, złe echa przeszłości jeszcze 
nie przebrzmiały. 

Ostrzeżenia

Najprostszą formą pomocy niesioną zagrożonym było ostrze-
żenie. Czasem dotyczyło tylko jednej osoby czy rodziny, ale zwykle 
wieść szybko była rozniesiona po całej lokalnej społeczności i po-
wodowała, że ratowała się cała wioska lub znaczna jej część. Nie 
myślmy, że ostrzeżenie było rzeczą łatwą i bezpieczną dla ostrze-
gającego – gdyby się wydało, groziła mu oraz jego rodzinie śmierć. 
Dużą przeszkodą w skuteczności ostrzeżenia było to,  że niektórzy 
w nie nie wierzyli lub lekceważyli – „tyle lat żyłem w zgodzie z Ukra-
ińcami – co mi mogą zrobić?” niestety robili i to siekierą. (Objaś-
nienie LSJ).

Strony, na których są odnotowane przypadki ostrzegania 
Polaków przed niebezpieczeństwem 

75g, 101śr, 112śr/d, 128g, 143d (dzięki ostrzeżeniu Kolonia 
Michałówka uniknęła rzezi), 163d, 178śr, 190śr/d, 210g, 215śr/d, 
218śr/d, 243g, 245śr/d (święcenie siekier), 254śr , 276d, 314d, 
315śr, 315d, 321d, 347śr/d, 361g, 363d, 375śr/g, 382śr/d, 399g!, 
402g, 413g, 421śr/d, 423śr, 434d, 437g!, 443d, 481d, 500g, 501g, 
501śr, 504śr, 523śr, 524śr, 533śr, 534śr, 535śr/d, 542d, 543d, 543śr, 
552g, 581śr/g, 581śr/d, 593śr/g, 599śr, 618d, 633d, 651d, 683d, 
699g, 704śr/d, 705d, 706śr/g, 707śr, 737g, 756śr/d, 757śr, 761d, 
767g, 770śr, 775śr,787d, 802śr, 806śr/g, 811śr/d, 819g, 826śr/d, 
845śr, 851g, 875śr/g, 875d, 888śr/d, 891d, 892śr/d, 913d, 917śr/d, 
925śr, 948 śr. 

Kilka przykładów ostrzeżeń Polaków przez Ukraińców 
o zagrożeniu 

Str. 463. Latem 1943 r. Polacy z Liszni, wybrali się z Krze-
mieńca, dokąd wcześniej uciekli, na żniwa na swoje pola. Upowcy 
(spodziewając się tego –przyp. L.S.J) urządzili zasadzkę zamierza-
jąc wszystkich wymordować. Aby zawiadomić żeńców o zasadzce 
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Ukrainiec ze wsi Lisznia pełzł na brzuchu cztery km. Żeńcy zostali 
uratowani, a Ukraińcowi (który ostrzegał – przyp. LSJ) z całą jego 
rodziną upowcy poodrąbywali głowy na pieńku.

 Str. 179. Drastyczny przypadek zdarzył się we wsi Żurawiec 
(Stary Żurawiec): W sierpniu 1943 r. , gdy do swego gospodar-
stwa przybył Bolesław Zinkiewicz, przyszedł do niego Ukrainiec M. 
i oświadczył, żeby natychmiast uciekał ponieważ otrzymał on pole-
cenie zabicia go.

Str. 683d. Wieś Hłuboczek, 3 lipca 1943 r…. uratowali się 
ostrzeżeni w trakcie mordowania Tyszkiewiczów, przez służącą 
Ukrainkę: Seweryna Czeszejko-Sochacka, żona Izydora i ich syn Ta-
deusz lat 16 (po trzech dniach ukrywania się w polu, wyposażeni 
przez ową Ukrainkę w ubrania chłopskie uciekli do Równego).

Za ostrzeganie Polaków i pomaganie im groziła śmierć.
Str. 115. Miasto Dubno. W nocy z 27/28 września 1943 r. 

upowcy dokonali mordu na ukraińskiej rodzinie S. żyjącej na obrze-
żu miasta…. Rodzina ta (S) pomagała Polakom, którzy z mordo-
wanych wsi uciekali do miasta i utrzymywali kontakty z Polakami-
-sąsiadami w mieście.. Część trzypokoleniowej rodziny została 
zarąbana siekierami, część zastrzelona a dzieciom rozbito głowy  
i o ścianę. Ocalało trzech rannych synów S,. którzy udawali zabi-
tych. Zabudowania ich gospodarstwa zostały spalone wraz ze zwło-
kami. Zginęło 7 osób.

Str. 264/5. Kolonia Kamionka. Gdy do ważnego przedstawi-
ciela społeczności (ukraińskiej –przyp. L.S.J.) ..do M. przyszło 10 
banderowców z rozkazem zabicia wszystkich Polaków w Kamionce, 
zaproponował im, żeby odłożyć tę robotę na inną porę, upił ich 
a jego żona ostrzegła Polaków, dzięki czemu mieszkający jeszcze 
w Kamionce Polacy uciekli do lasu i w pola, po czym powyjeżdżali 

do Kostopola i Bereznego. Uciekających Polaków odwozili furman-
ką Ukraińcy z Pogorełówki (gm.Ludwipol)….za co zostali powiesze-
ni przez upowców w stodole Rodzinę Gdowskich odwiózł furmanką 
do Kostopola Ukrainiec N. z Kamionki, za co cała rodzina została 
przez upowców uduszona sznurkiem tj. N. , jego żona, ich córka 
z zięciem i dwoje wnucząt.

 Przykłady pomocy udzielonej Polakom lub przykłady kryty-
ki mordów, które zakończyły się tragicznie dla oferujących pomoc 
Ukraińców. 

Strony: 127śr/g, 131 śr, 175śr, 705śr, 185śr/d, 200śr, 201g, 
220śr/d (śmierć za nawoływanie do zgody z Polakami), 242 248śr, 
265g,278śr/g, 293d (za nawoływanie do zaprzestania mordów 
Polaków), 397śr/g (śmierć duchownego prawosławnego za to, że 
nie chciał święcić noży do zabijania), 424śr, 466 śr/d, 534śr, 536d, 
568śr (za przeciwstawianie się mordowaniu Polaków), 829g, 872g, 
911śr/d, 932śr, 982śr, 995śr (upieczenie żywcem za pomoc starszej 
Polce) 

Ukrywanie Polaków przed upowcami
Jedną z najcenniejszych przysług jaką sąsiedzi Ukraińcy mo-

gli oddać uciekającym przed śmiercią Polakom było ukrycie ich lub 
umożliwienie ukrycia się w ich gospodarstwie. Mamy dużo przy-
kładów takiego działania. Oto strony, na których je odnotowano: 

122śr/d, 130śr, 131d, 146śr, 148g, 148d, 151śr, 157śr, 161g, 
162śr,174d, 180g, 224śr, 226g, 283g, 330śr/g, 339śr/d, 365śr, 
378śr/d, 379śr/d, 385śr, 388d, 396śr/g, 396d, 437śr, 441g, 470śr, 
476d, 535d, 568śr, 595g, 617śr, 629g, 631d, 633śr, 669śr, 682śr, 
695g 775śr,778śr/d, 779śr, 845śr, 845d, 856śr (nieudane ukry-
cie), 872g (kilka przypadków), 874śr/d, 875 (kilka przypadków), 
878d (Polkę ukrył duchowny prawosławny), 882 (tragiczny finał), 
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885śr/d (przechowywał członek bojówki UPA), 889śr, 904d, 926d, 
937śr/d, 938śr, 944g, 961g. 

Przykłady ukrywania Polaków
Str. 345. Wieś Kupiczów. Duchowny cerkwi kupiczowskiej 

ukrywał podczas rzezi Polaków i w związku z tym w późniejszym 
czasie był ochraniany przez polską partyzantkę.

Str. 894d. Kolonia Orzeszyn. (Nie wielu ludzi ocalało z pogro-
mu 11 lipca 1943 r., -przyp. LSJ) Ocalała także Hanna Leśko, żona 
Władysława z noworodkiem, u której poród odbierała, w trakcie 
rzezi Ukrainka z Samowoli i nie pozwoliła zamordować ani jej ani 
dziecka, następnie opiekowała się nią i pomogła uciec.

 Str. 151śr/d. Wieś Chołopecze. Ukrainiec baptysta M. prze-
chowywał przez cztery miesiące w ziemnym schronie, w obrębie 
swojej zagrody felczera z Jachimówki (gm. Kisielin) Orłowskiego 
z żoną. W tym czasie co wieczór na podwórku M. zbierali się upow-
cy z Chołopecz i opowiadali o sukcesach w prześladowaniu Pola-
ków. Orłowskich przewiózł do Wojnicy (gm. Kisielin) M. junior skąd 
dalej przedostali się do Włodzimierza Wołyńskiego. 

Inne formy pomocy świadczonej Polakom przez szlachetnych 
duchem Ukraińców

Strony, 130śr, 133d, 135śr (wywiezienie w bezpieczne miej-
sce), 148śr/d, 167g (wywiezienie w bezpieczne miejsce), 174d (wy-
wiezienie), 191g (wywiezienie rannego), 210d/211g (wywiezienie), 
227d (odwiezienie rannej), 252 (odwiezienie do szpitala), 254śr/d 
(udaremnienie napadu przez spuszczenie psów), 254śr, 255śr, 
264d (upicie upowców przed napadem), 300 (ukrycie dziecka), 
331śr, 339śr, 339g (odwiezienie do szpitala), 356śr, (odwiezienie 
dziecka), 366g (zaopiekowanie się dzieckiem), 383g (wywiezienie), 
384śr, 387 (uratowanie przed śmiertelnym pobiciem), 398śr, 445d 

(wywiezienie), 470śr (potajemne żywienie ), 529śr (wielostronna 
pomoc wielu rodzin), 534 (wskazanie miejsca pochówku), 546śr 
(opieka nad sierotami), 548 śr (opieka nad dzieckiem), 573śr, 629g 
(odwiezienie), 640śr (przekazanie rodzinom wiadomości o okolicz-
nościach śmierci bliskich), 660śr/g, 695g (odwiezienie do szpitala), 
707g (opieka nad sierotą), 775śr (opieka nad sierotą), 781(ukraiń-
scy kolejarze odstawili sierotę do Polski), 810śr (poświadczenie „że 
on jest Ukraińcem”), 821śr/d (pomoc w ucieczce), 829g (wywiezie-
nie), 829śr (obrona dzieci), 868śr (opieka nad sierotami), 874śr/d 
(uratowanie dzieci), 877 (wychowywanie sieroty), 894d , 904g 
(zaświadczenie dla całej grupy, że są Ukraińcami), 932śr (agitacja 
komunisty), 932śr/d, 982 (opieka nad sierotami niestety sieroty 
upowcy zamordowali). 

Przykłady: 
Str. 166d. Kolonia Niedźwiedzie Jamy. Ukraińska rodzina S. 

wzięła na wychowanie troje dzieci z drugiej rodziny Szyszków, któ-
rych matka zginęła w kościele w Kisielinie a ojciec uciekł z najstar-
szą córką. Jedynym dzieckiem Szyszków zaopiekował się Ukrainiec 
R., którego syn był w UPA. W 1944 r. za przynależność młodego R 
do UPA cała rodzina R. wraz z przygarniętym Henrykiem Szyszką 
została wywieziona …na Syberię.

Str. 300śr. Miasteczko Stepań... Ukrainiec P.W. ożeniony z Pol-
ką, został zakatowany na śmierć przez swoich kolegów Ukraińców, 
ponieważ nie chciał zdradzić gdzie jest ukryta jego żona. Schowana 
na strychu żona słyszała jęki męża. Na drugi dzień nieprzytomną 
znalazła sąsiadka Ukrainka i przebrawszy ją w strój ukraiński wy-
prawiła potajemnie do Huty Stepańskiej, (gdzie była silna polska 
samoobrona – przyp. LSJ)
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Str. 875. Kolonia Grabina. Bojówki UPA dokonały napadu 
na wieś 29 sierpnia 1943 r (przyp. L.S.J.) Kilka osób, w tym dwie 
dziewczyny, Helę Olszewska z siostrą Antosią uratował Ukrainiec P. 
z Grabiny.. . Ukrainka o przezwisku „D” przechowała i przeprowa-
dziła do Turzyska (gm. Turzysk, pow. Kowel) sześcioro dzieci z rodzi-
ny Przybyszów i Józefa Grabarza lat.14. Ocalony Bronisław Kunysz 
….ukrywał się w krzakach pobliskiego wiejskiego pastwiska przez 
kilka dni skąd w stanie wycieńczenia i chorego zabrała do siebie 
Ukrainka M. z sąsiedniej wsi Duliby.(gm. Olesk). Ocaleni mieszkań-
cy uciekli do Kowla.

Str. 896d. Miasto Poryck. Na kilka dni przed masowymi rze-
ziami (w dniu 11 lipca 1943 r), chłopi ukraińscy wywieźli furmanka-
mi na stację kolejową Iwanicze małżeństwo Zacharczuków, dzięki 
czemu wyjechali oni pociągiem do Włodzimierza lub do woj. lwow-
skiego. Zacharczukowa była lekarką, która leczyła za darmo bied-
nych i prawdopodobnie została ostrzeżona przez swych pacjentów 
Ukraińców.

Przyjazne ustosunkowanie Ukraińców do Polaków
Str. 402g. Wieś Wólka Porska. Ukraińcy z Wólki Porskiej nie 

brali udziału w rzeziach i byli życzliwie ustosunkowani do Polaków, 
pomagali Polakom, m.in. wybronili z rąk upowców nauczyciela 
Boronia z kolonii Wólka Porska, ostrzegali przed ewentualnymi 
napadami.

Str. 330śr/g. Wieś Wielimcze. Wszyscy Ukraińcy z tej wsi byli 
przyjaźnie nastawieni wobec Polaków. W 1943 r. ukrywali pięciu 
nauczycieli m.in. trzech Polaków i dwuch Rosjan. Używając podstę-
pu, bojówkarze z UPA nie będący mieszkańcami wsi zamordowali 
czterech nauczycieli (piąty nazwiskiem Cholewa uratował się) oraz 

pięciu młynarzy o nieustalonych nazwiskach. Ocalał młynarz o na-
zwisku Płaskociński. 

Stosunek Niemców do Polaków w województwie 
Wołyńskim

Mamy obszerne opisy, że Niemcy- naziści uważali Słowian 
za „podludzi” a szczególnie nienawidzili Polaków.[22]. Ukraińców 
wykorzystywali instrumentalnie do walki z Polakami i starali się 
jak najmniej Ukraińcom obiecywać, gdyż czarnoziemy ukraińskie 
były przeznaczone w dalekosiężnych planach III Rzeszy jako tereny 
kolonizacyjne dla niemieckich osadników. Stosunek pojedynczych 
Niemców, nawet takich, którzy zajmowali ważniejsze lokalne sta-
nowiska, do Polaków był różny często obojętny „a niech się ci Sło-
wianie wzajemnie wybijają” Jednak zdarzały się przypadki, w któ-
rych ludzka solidarność brała u nich górę ponad to co wpajała im 
nazistowska propaganda. I te momenty chciałem wykazać.- Objaś-
nienie LSJ. 

Pomoc Niemców Polakom: okruchy dobrego serca i ludzkiej 
solidarności

Strony, na których są przykłady pomocy Niemców dla Pola-
ków 70d, 71śr/g, 72d, 95śr , 98d (Ślązacy w wojsku niemieckim), 
102śr/g, 115śr/d, 122śr 157śr/d, 189d!!, 217śr/g, 224śr/d, 234d, 
252śr, 274g, 293śr/d, 312śr/d, 362śr/g, 371d, 411śr, 413d, 458d, 
480?śr/g, 481d, 510śr, 535śr, 545g, 547!!śr, 548g, 550g, 560śr, 
561Sr i śr/d, 571g, 573/4, 582d, 583d, 597d, 598!śr/d, 600śr, 
610śr/d, 612śr, 641żśr/g, 689śr/d, 692śr, 698śr, 700d, 710 (tra-
gedia żołnierzy ze Śląska), 719g, 731g, 733śr, 737śr, 742g , 749śr, 
755śr/d, 757d, 787śr, 799śr, 800śr, 803śr/d, 804śr/g, 806g, 889śr, 
890g, 940d, 968gd, 973, 994/5.

Przykłady:



68 69

Str. 456d. Miasteczko Szumsk. W Szumsku stacjonowało 
wówczas (wiosna 1943 r.- przyp. L.S.J.) tylko 3 Niemców i też czuli 
się zagrożeni napadami UPA. Zaproponowali więc Polakom utwo-
rzenie samoobrony, której dadzą broń, z czego Polacy skorzystali. 
Tak powstał oddział Schutzmannschaften, w którym znaleźli się 
uciekinierzy z mordowanych osiedli….. W przeludnionym Szumsku 
stopniowo coraz bardziej odczuwany był głód. W okresie żniw dru-
żyny żniwne pod ochroną Schutzmannschaften wyjeżdżały na pola 
zbierać zboża….. Gdy zbliżał się front niemiecko-sowiecki Niemcy 
usiłowali rozbroić Schutzmannschaften lecz większość szutzma-
nów pochowała broń. Niemców zastąpili Węgrzy, którzy jeszcze 
dozbroili Polaków. W niedługim czasie do Szumska weszli party-
zanci sowieccy (i potem Armia Czerwona – przyp. L.S.J.) 

Str. 440. Miasteczko, wieś i stacja kolejowa Łanowce. 
W 1943 r. we wsi stacjonowała w murowanym budynku 15-oso-
bowa załoga żandarmów niemieckich dobrze uzbrojona w broń 
maszynową. Stosunki między ludnością polska a załogą niemiecką 
w 1943 r. były dobre….Ogółem, w Łanowcach schroniło się 201 
polskich rodzin. Młodzi mężczyźni spośród uchodźców zgłosili się 
do Schutzmannschaften, ażeby zdobyć broń i bronić swoich rodzin. 
….Niemcy wydali Polakom 30 karabinów i pozwolenia na tę broń…. 
Obecność silnej załogi niemieckiej i …oddziału Schutzmannshaft 
sprawiły, że od sierpnia 1943 r. do lutego 1944 r. upowcy omijali 
Łanowce i najbliższą okolicę. 1 Lutego 1944 r. wobec zbliżającego 
się frontu sowiecko-niemieckiego, Niemcy zaproponowali Polakom 
ewakuację wraz z nimi. 2 lutego 1944 r. prawie wszyscy znajdują-
cy się w Łanowcach Polacy wyjechali. …W Łanowcach pozostało 
dwanaście osób, które schroniły się w kościele i oczekiwały wejścia 
wojsk sowieckich. (Upowcy wymordowali ich – przyp. LSJ). Jedna 

osoba Stanisław Wadas został niezauważony – stał za otwartym 
skrzydłem drzwi…. Stanisław Wadas ukrył się (potem -przyp LSJ) 
u znajomego Ukraińca….

Str. 451. Wieś Kąty. 3 maja ( 4 maja?) 1943 r. o godz. 22.20 
upowcy i melnykowcy zaatakowali Kąty … We wsi przebywało oko-
ło 2000 Polaków miejscowych i przybyłych z okolicznych miejsco-
wości….. Bitwa trwała do 3.30 kiedy to napastnicy sami odstąpili… 
zabierając ze sobą swych zabitych i rannych. … Łącznie podczas 
tego napadu zginęły 53 osoby o ustalonych nazwiskach oraz bli-
żej nieustalona liczba ofiar (o nieustalonych nazwiskach – przyp. 
LSJ)…. Na odparcie następnego napadu nie było już amunicji…. 
Rano przyjechali z Szumska Niemcy… zaniepokojeni łuną pożarów 
i dali wsi trzy godziny na zabranie żywności i zwierząt gospodar-
skich, które były jeszcze na łąkach.. Po południu 4 maja sformowała 
się kolumna z około 2000 osób, przeważnie pieszych a na wozach 
sadowiono dzieci chorych i starych. Konwój był ochraniany przez 
Niemców oraz kilku uzbrojonych w karabiny mężczyzn, (ponad-
to wielu mężczyzn miało kosy „na sztorc”)…. W Szumsku Niemcy 
zabrali z konwoju wszystkie świnie i krowy, po czym Kreislandwirt 
nakazał jechać uchodźcom do Krzemieńca nocą przez wsie ukraiń-
skie. Dzięki prośbom organisty ….znającego język niemiecki i sta-
nowczej postawie jego żony Landwirt ustąpił…. We wsi Nowostaw 
(gm. Dederkały) na kolumnę czekały samochody z Niemcami, któ-
re konwojowały ich aż do Krzemieńca. (Część osób, zwłaszcza cho-
rych i staruszków została w Szumsku, a kilka osób, które wróciły do 
Kąt upowcy zamordowali „na pogorzeliskach ich domów”– przyp. 
LSJ)…. 

Str. 189. Majątek Koniuchy. Majątek był administrowany 
przez Niemców. 25 czerwca 1943 r…… znaczne siły UPA zaatakowały 
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majątek z granatnika i broni maszynowej.. Broniło się 40 Niemców 
i 25 Polaków z ochrony majątku. Atak został odparty….. Po rzeziach 
11 lipca 1943 r do majątku… ściągali uciekinierzy z okolic. Ucieki-
nierzy i Polacy pracownicy majątku zawiązali placówkę samoobro-
ny, której Niemcy udostępniali broń na noc. (Po napadzie w nocy 
z 17 na 18 lipca 1943 r. część ludzi uciekła do dużych miast a część 
ewakuowała się wraz z Niemcami w styczniu 1944 r. przed nadej-
ściem frontu. – przyp. LSJ)

Str. 371. Wieś Powursk. Niemcy stacjonujący w Powursku 
jako ochrona stacji kolejowej i torów byli nastawieni do Polaków 
przychylnie zwłaszcza ich dowódca absolwent gimnazjum w Łodzi. 
Jesienią 1943 r. Niemcy podstawili wagony i namawiali przeby-
wających jeszcze w Powrusku Polaków do wyjazdu na roboty do 
Niemiec. Większość, zdecydowała się na wyjazd i byli to głównie 
uchodźcy. 

Str. 560. Kolonia Antonówka Szepelska (W tej miejscowości 
znajdowała się duża mleczarnia strzeżona przez garnizon Niemie-
cki. Kierownikiem mleczarni był Polak Michał Małocha.- przyp. LSJ) 
W kwietniu 1943 r. mleczarnię … zdemolowała ….bojówka ukraiń-
ska…. Po tym wypadku Niemcy przydzielili pracownikom mleczarni 
sześć karabinów do obrony, co umożliwiło, pod pozorem legalnego 
dysponowania nimi, wystaranie się o następne posiadane już nie-
legalnie. Mleczarnia stała się centrum samoobrony. W późniejszym 
czasie, przy samoobronie powstał oddział partyzancki AK por. Jana 
Rerutki „Drzazgi”…. W zaistniałej sytuacji groźby następnego na-
padu do Kreislandwirta w Łucku udała się delegacja z propozycją 
następnego przydzialu broni, jeśli mleczarnia ma nadal pracować.. 
Kreislandwirt udzielił szereg zezwoleń na broń i polecił zorganizo-
wać ją we własnym zakresie.(dla członków samoobrony to była 

sama radość! – przyp. LSJ)). dzięki temu samoobrona Antonów-
ki mogła się rozwijać i posiadać broń bez obawy aresztowania. 
Do kolonii powróciły rodziny z Łucka i ściągali uciekinierzy polscy 
z okolic… W lipcu 1943 r. Niemcy w Łucku wydelegowali do Anto-
nówki 22-osobową grupę Schutzmannschaften złożoną z Polaków 
i dwóch Niemców, którzy w obawie przed napadem ukraińskim za-
łatwili dalszą broń i amunicję….W sierpniu 1943 r., … Duża grupa 
samoobrony dokonała wypadu, w wyniku którego, przez zaskocze-
nie, siły UPA zostały rozbite i usunięte z zagrażającego terenu…. 
Placówka samoobrony przetrwała aż do 23 marca 1944 r. gdy teren 
ten został zajęty przez wojska sowieckie. Wówczas wszyscy męż-
czyźni, członkowi samoobrony w liczbie 137 zostali przez Sowietów 
zmobilizowani i wywiezieni do Sum na punkt zborny Pierwszej Ar-
mii WP. 

Obojętny lub nieprzychylny stosunek Niemców do Polaków 
Strony, na których to wynotowano: 64g, 91g, 98/99, 115śr, 

479, 480śr, 482śr, 492śr, 530!śr, 567śr/d, 644!, 671!, śr 692śr, 700, 
721śr, 724/5!!, 731d, 732śr/d, 734śr, 753g, 796śr/d, 837śr/d, 
951śr1, 955d, 957śr,d.

Ogólnie, poza działaniami gestapo stosunek Niemców do 
Polaków na Wołyniu był znośny 

 Str. 492. Wieś i stacja kolejowa Jagodzin (Stary Jagodzin). 
Jagodzin a także przylegające Rymacze nie zostało zaatakowane 
przez UPA. Najprawdopodobniej UPA nie dysponowała dostatecz-
nymi siłami….Istotnym czynnikiem powstrzymującym od napadu 
była też stała obecność Niemców na stacji kolejowej.. Niemcy 
w zasadzie nie chcieli wpuszczać uciekinierów na stację. Niemiec, 
zawiadowca stacji zastrzelił jakiegoś uchodźcę usiłującego wsiąść 
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do pociągu. Jednak Inni kolejarze niemieccy pozwolili dużej grupie 
wyjechać do Dorohuska (gm. Turka, pow. Chełm, woj. lubelskie). 

Str. 530. Miasto Luboml. Gdy 30 sierpnia 1943 r. do Lubomla 
dotarła wiadomość o rzezi Ostrówek Polacy z Schutzmannschaf-
ten chcieli wyruszyć na pomoc mordowanym Polakom, Niemcy nie 
wyrazili na to zgody. Dopiero po paru godzinach do Ostrówek wy-
ruszyła ekspedycja niemiecka, w której byli też schutzmani, ale nie 
pozwolono na skuteczną interwencję i kazano zabierać nie zrabo-
wany inwentarz żywy. 

Str. 951. Włodzimierz Wołyński. Policja i administracja ukra-
ińska wykorzystywały swą władzę do terroryzowania i prześla-
dowania Polaków mając na to pełne przyzwolenie Niemców. Na 
zażalenia Polaków na „władze ukraińskie” Gebitskommissar odpo-
wiadał, że postępują one słusznie.

Str. 956śr. Od listopada 1943 r. upowcy zaopatrywali się 
w broń i amunicje w magazynach Sicherheitsdienst.(SD) na ulicy 
Kowalewskiej……W styczniu 1944 r., kiedy wokół Bielina nastąpiła 
koncentracja polskich oddziałów samoobrony i partyzanckich i po-
wstała 27 Wołyńska Dywizja AK, komendantem Miasta z ramienia 
AK został por. Jan Kubalski „Grot”… W tym czasie Polacy w mie-
ście stali się bezbronni bowiem do Bielina... zbiegł oddział Schut-
zmannschaften, a terror policji ukraińskiej wzmógł się...

Rozstrzeliwania Polaków przez Niemców, pacyfikacje
Strony: 90śr, 97g, 212śr/g, 213Sr, 214g, 243d, 245g, 256d, 

263g, 265d, 266g, 269śr/d, 276śr, 278śr, 279g, 280d, 319g , 331d, 
343śr, 366d, 372śr, 393g, 398g, 401śr, 404śr, 465d, 478!d, 572śr, 
679 (odwet Niemców na Ukraińcach), 680g, 684śr, 697g, 724/5!, 
901śr/d, 908śr, 909d, 912śr/g, 913g, 920śr/g, 955śr, 957śr/d, 967g, 

Przykłady:

Str.90. Miasteczko Młynów. 12 lipca 1941 r….Niemcy roz-
strzelali wskazanych jako komunistów przez policję ukraińską i cy-
wilnych Ukraińców mężczyzn: trzydziestu kilku Polaków i jedena-
stu Żydów. Wśród rozstrzelanych byli komendant straży pożarnej…, 
notariusz, .. legionista….i Stanisław Ratajewski lat 16. Wytypowa-
ni przez Ukraińców Polacy nie mieli nic wspólnego z działalnością 
komunistyczną.

Str. 319. Miasto Kostopol. 15 lipca … 1941 r. tzw. grupy mar-
szowe (pochidne) OUN zorganizowane przez Stepana Banderę i po-
suwające się za wojskami niemieckimi wypierającymi Sowietów na 
wschód w 1941 r. wraz z Niemcami dokonały…mordu około 150 
osób spośród inteligencji polskiej i żydowskiej wskazanych przez 
miejscowych nacjonalistów ukraińskich, w tym 50 Polaków ….. 
Ofiary były pochowane w dwu zbiorowych mogiłach za stadionem 
sportowym. Obecnie znajduje się tam tablica upamiętniająca tylko 
rozstrzelanych Żydów. 22 lutego1943 r. Niemcy z policją ukraińska 
aresztowali 50 Polaków, w tym wielu działaczy konspiracyjnych 
wraz z komendantem Obwodu AK Kostopol ppor. Władysławem 
Grabowskim „Dębem” i ich rozstrzelali.

Str. 478. Miasto Krzemieniec. Za niemieckimi oddziała-
mi frontowymi do Krzemieńca przybyła Einsatzgruppe C , która 
z pomocą Ukraińców zajęła się eliminacją najbardziej aktywnych 
i odgrywających znaczne role przedstawicieli inteligencji polskiej, 
głównie pedagogów Liceum Krzemienieckiego. 28 lipca 1941 r. na 
podstawie listy ułożonej przez nacjonalistów ukraińskich, wśród 
których najważniejszą rolę odgrywał działacz nacjonalistyczny 
Iwan Miszczena, były uczeń Liceum Krzemienieckiego, dokonano 
licznych aresztowań.…. Aresztowanych umieszczono w Domu Spo-
łecznym pod Górą Krzyżową i tam byli oni najpierw torturowani 
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przez Sonderkommando i policję ukraińską…. pomiędzy 28 a 30 
lipca 1941 …pijani oprawcy wyprowadzili (ich – przyp. LSJ) na roz-
strzelanie. Ogółem zostało wówczas zamordowanych około 30 Po-
laków. Wśród zamordowanych byli pedagodzy i pracownicy Liceum 
Krzemienieckiego, instruktorzy oświatowi, lekarze adwokaci, nota-
riusze, urzędnicy, inżynierowie, kupcy, studenci.

Mordowanie Romów (Cyganów)
Str. 160. Miasteczko i majątek Kisielin. W 1942 r. policjan-

ci ukraińscy wyłapali Romów (Cyganów) przymusowo osiedlonych 
wcześniej przez władze sowieckie (w czasie pierwszej okupacji so-
wieckiej – przyp. LSJ) i wszystkich rozstrzelali.

Str. 875. Kolonia Grabina. Na początku sierpnia 1943 r. 
upowcy spalili żywcem w chacie kilka rodzin cygańskich ( Romów ),

Pomoc Węgrów dla Polaków
Strony: 98d, 107śr/d, 112śr, 296d, 419śr/d, 457śr/g, 460d, 

473g, 479śr, 499g, 556śr, 559śr, 610śr/d, 612śr/d, 613śr, 657śr, 
687śr, 790śr, 978śr, 979śr, 995g .

Przykłady: 
Str. 419. Wieś Dederkały Wielkie. Od wycofujących się Wę-

grów, którzy przechodzili przez Dederkały nabyto trochę broni. (To 
powtarzało się w wielu miejscowościach – przyp. LSJ).

 Str. 460. Wieś Białokrynica. Późną jesienią 1942 r. do Bia-
łokrynicy przybyła duża jednostka wojska węgierskiego, które 
sympatyzowało z Polakami, co znacznie poprawiło stan bezpie-
czeństwa. W razie napadu upowców można było liczyć na ich in-
terwencję.. Zaopatrywali też w broń i amunicję pluton AK. Dzięki 
obecności Węgrów ludność Białokrynicy przetrwała do przyjścia 
wojsk sowieckich w marcu 1944 r. bez napadów UPA.

Str 978. Miasteczko Mizocz. W 1943 r. oprócz kompanii 
Niemców, …Mizocz był chroniony przez kompanię Węgrów…Wę-
grzy przychylnie nastawieni do Polaków dożywiali uciekinierów po-
siłkami z kuchni polowej. - Napad (24-25 sierpnia 1943 r. – przyp. 
LSJ) odpierali członkowie Schutzmannshaften oraz mężczyźni spo-
za oddziału, którym Węgrzy dali broń,. a także Węgrzy…. Ogółem 
zginęło ponad 100 osób. Rano upowcy odstąpili, być może dlatego, 
że do miasteczka przyjechało wojsko węgierskie ze Zdołbunowa….

Rosjanie na Wołyniu
Strony, na których zanotowano ich losy: 65g, 207śr/d, 233śr, 

295śr/g, 339d, 373śr/g, 423śr/d, 428!śr/d, 434d, 452śr/g,, 536śr, 
555!śr/d, 567śr, 572g, 578śr/d, 623śr, 722śr, 741śr, 876g, 893g, 
995śr/d.

Przykłady: 
Str. 233. Osada Janowa Dolina. Znajdujący się w Janowej 

Dolinie obóz dla 2000 jeńców sowieckich był pilnowany przez poli-
cjantów ukraińskich pod dowództwem niemieckim. Wszelkie pró-
by przerzucania żywności do obozu, w którym jeńcy byli wyniszcza-
ni przy pomocy głodu, były przez policjantów udaremniane.

Str. 428. Wieś Rybcza koło Krzemieńca. Wiosną 1943 r. 
w Rybczy schroniło się pięciu byłych sowieckich żołnierzy, którzy 
nie zdążyli ewakuować się z Armią Czerwoną w 1941 r., i. w 1943 
r., uciekli spod upowskiej siekiery. W tym czasie UPA w okolicy do-
konała , w ciągu jednej nocy wymordowania wszystkich dawnych 
sowieckich żołnierzy bez względu na narodowość przy czym naj-
więcej wśród ofiar było Ukraińców. Ocaleli żołnierze przebywali 
w Rybczy i brali udział w jej obronie, aż do przyjścia wojsk sowie-
ckich w marcu 1944 r.
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Str. 555. Kolonia Hermanówka. W kolonii położonej wśród 
lasów znajdowali przejściowe schronienie jeńcy sowieccy z obo-
zu niemieckiego w Łucku uwalniani przez tamtejszą organizację 
AK, która kierowała ich na nocleg do Hermanówki wydającej się 
miejscem bezpiecznym z uwagi na oddalenie od osiedli ukraińskich 
i położenia w lesie. Byli jeńcy przechodzili następnie do lasu do 
partyzantki sowieckiej. Jak się okazało kolonia, jak wszystkie pol-
skie osiedla była pod obserwacją nacjonalistów ukraińskich, którzy 
donieśli o tym do gestapo w

Łucku. 28 grudnia 1943 r….duży oddział konny ukraińskiego 
Siecherheitsdienst z kilkoma gestapowcami okrążył Hermanówkę 
i wymordował 52 osoby spośród ludności polskiej… Ponadto zgi-
nęło trzech byłych jeńców sowieckich, którzy poprzedniego dnia 
uciekli z obozu w Łucku oraz dwóch Żydów szewców ukrywanych 
przez Polaków. 

 Str. 572. Kolonia Koszyszcze. 15 marca 1943 r. policjanci 
ukraińscy pod dowództwem Niemców dokonali pacyfikacji kolonii. 
Zostało Zamordowanych 180 mieszkańców, w tym 145 Polaków, 19 
Ukraińców 7 ukrywających się Żydów oraz 9 sowieckich jeńców….

Pomoc Białorusinów dla Polaków.
Str. 777 Wieś Lado (Lady). W związku z nasileniem się mor-

dów w okolicy i wobec słabości namiastki samoobrony, która nie 
była w stanie przeciwstawić się dobrze uzbrojonym bojówkom 
UPA, wieś wraz z uchodźcami ….postanowiła ewakuować się do la-
sów, gdzie liczono na napotkanie jakiejś grupy partyzanckiej, przy 
której byłoby bezpieczniej. 28 maja 1943 r…. tabory furmanek 
z krowami, owcami i innymi zwierzętami gospodarskimi wędrowa-
ły przez lasy na wschód. Pierwszym etapem wędrówki były Futo-
ry Dreniowskie, gdzie Polacy byli bardzo serdecznie przyjmowani 

przez Białorusinów, nie mogących zrozumieć dlaczego Ukraińcy 
mordują Polaków.

Str. 791. Futor Ubereż. 12 lub 13 maja 1943 r. na futor na-
padła bojówka upowska, Domy były rabowane i palone. Nieznana 
jest pełna liczba ofiar…. Ocaleli kryli się dzięki pomocy Białorusi-
nów przez kilka tygodni na bagnach, a następnie uciekli do Sarn. 

Str. 302. Kolonia Ugły (Uhły). 12 maja 1943 r. nad ranem 
upowcy napadli na kolonię….Po słabej obronie bojówki wdarły się 
do wewnątrz kolonii i przystąpiły do mordowania… Trzy osoby - 
Katarzyna Orzechowska z maleńkim synkiem i Jan Różewicz ukryte 
w piwnicy u Białorusina Szczećki zostały przez niego wydane Ukra-
ińcom, (Różewiczowi udało się uciec ). (Dlaczego Białorusin ich wy-
dał? Strach o własne życie? – przyp. LSJ)

Pomoc Polakom ze strony Czechów.
(Ukraińcy na ogół nie atakowali Czechów masowo, ale dość 

często zdarzały się pojedyncze mordy na Czechach -.przyp. LSJ)
Str. 186. Wieś Kowbań (Kołbań). W dniu 15 lipca 1943 r…. 

z lasu wyszli tyralierą upowcy otaczając wieś… Do zgromadzonych 
pod krzyżem upowcy najpierw strzelali a potem dobijali kolbami 
i siekierami….. Zginęło około 70 bezbronnych osób… .(Ocalałą z po-
gromu - przyp. LSJ) Janiną Stelmachowicz oraz rodzeństwem Stel-
machowiczów z Boremla zaopiekował się Czech Waclaw Urban, 
jeden z kilku Czechów, którym upowcy kazali pochować Polaków. 
Urban przewiózł Janinę do Łucka, gdzie była leczona w szpitalu.

Str. 341. Wieś Czernijów (Czerniejów). 6 sierpnia 1943 r. 
chłopi ze Swinarzyna (gm. Kupiczów), oraz miejscowi zamordowali 
Wiktorię Zubkiewicz ( i kilka osób – przyp. LSJ)…. Władysław Zub-
kiewicz syn zamordowanej Wiktorii uratował się dzięki pomocy 
miejscowych Ukraińców T S. i Iwana oraz Trochima D. A następnie 
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ciężko ranny i został uratowany przez Czechów z Kupiczowa (gm. 
Kupiczów),…a głównie przez pastora Jana Jelinka, który go leczył 
i ukrywał.

Str. 342 Wsie Kupiczów Czeski i Kupiczów. 3 lutego 1943 
r. Czesi w Kupiczowie założyli konspiracyjną obronną organizację 
o nazwie „Aktyw”, która stopniowo powiększała się liczbowo oraz 
gromadziła broń i utrzymywała kontakty z polskim podziemiem 
i sowieckimi partyzantami. W kwietniu 1943 r.,  po ucieczce policji 
ukraińskiej „do lasu” kupiczowscy Czesi otrzymali propozycję przy-
łączenia się do UPA, co zostało przez nich odrzucone. Nalegania 
były powtarzane….Pertraktacje zakończyły się daniem do zrozu-
mienia przez upowców, że Kupiczów będzie traktowany jak nieprzy-
jaciel.. Czesi w obawie przed napadem posługiwali się bronią psy-
chologiczną rozpuszczając wieści o swoich dużych możliwościach 
obronnych w Kupiczowie i innych ośrodkach, które mogą przyjść 
z pomocą. Od wiosny 1943 r. kupiczowscy Czesi udzielali Polakom 
pomocy: dawali przejściowe schronienie uciekinierom polskim 
z okolicy, udzielali pomocy medycznej rannym, przeprowadzali 
uciekinierów w bezpieczniejsze miejsca, ukrywali Polaków, sowie-
ckich partyzantów (jeszcze wcześniej Żydów). 9 listopada 1943 r. 
delegacja czeskiego „Aktywu” …odbyła rokowania z dowództwem 
samoobrony w Zasmykach (gm. Lubitów) ustalając zasady ścisłej 
współpracy. (Obszerny opis czesko-polskiej współpracy w obronie 
Kupiczowa jest na stronach 342-345 – przyp. LSJ).

Str. 538. Kolonia Hajenka. W 1943 r. Czesi ukrywali przed 
upowcami polskie rodziny: Malinowskich, Jankowskich i Polkę Ko-
zurową. 23 czerwca 1943 r. rodziny te przyłączyły się do konwoju 
Polaków z Sienkiewiczówki, który ewakuował się do Łucka. (Kon-
wój osłaniali żołnierze niemieccy na rozkaz sprzyjającego Polakom 

Kreislandwirta Hempela i przez żołnierzy samoobrony z Sienkiewi-
czówki. Konwój był wielokrotnie atakowany ale został obroniony 
- patrz Sienkiewiczówka , gm. Czarnków, str.547).

Inne przykłady pomocy udzielanej przez Czechów Polakom, 
na stronach 66g i 597c.

Losy wołyńskich Czechów
Strony: 62śr/d, 63śr, 77d, 78g,śr/g, 81d, 82g,d, 83g, 87d, 

91d, 94śr/d, 104śr, 105śr, 106!!śr, 107śr, 108śr 109g, 109d, 111g, 
111śr, 113g, 114g, śr/g, 117d, 151!!d, 180śr/d 187g,śr, 231g, 342d, 
343c, 452d, 456śr, 460śr, 466śr, 481śr, 537g, 549śr/g, 563g, 565g, 
590g, 591śr, 595śr/g,g 597c, 598śr, 630śr/d, 660d, 676śr, 677śr i d, 
678śr,d, 679śr, 688śr/d, 709g,śr/g, 859ś/g, 965d, 970d, 977śr/g,śr, 
989g,śr, 990śr, 992śr, 

Dalsze przykłady:
Str. 91d. Nowiny Czeskie. W kolonii ukrywanych było przez 

Czechów około 20 Żydów, głównie z Ołyki (pow. Łuck) i Młynowa. 
W 1943 r. grupa ta została przez upowca udającego partyzanta so-
wieckiego podstępnie zwabiona do lasu, do rzekomej partyzantki 
sowieckiej. Wszyscy Żydzi zostali następnie zamordowani.    

 Str. 107. Kolonia Chomąt (Chomut). W 1944 r. zostali zamor-
dowali przez upowców Czesi, przebywający na przepustce żołnierze 
Pierwszego Czechosłowackiego Samodzielnego Korpusu w Związ-
ku Sowieckim pod dowództwem gen. Ludvika Svobody:Rostislav 
Lipak i Vladiir Št’astný: 

Str. 107. Kolonia Kurdybań Warkowicki. W r. 1946 został za-
strzelony przez upowców Czech, członek Istriebitielnego batalionu 
ochraniającego ludność przed napadami UPA, Václav Votava.

Jeńcy sowieccy, którzy uciekli z obozów jenieckich lub zo-
stali z nich zwolnieni



80 81

Strony, na których są odnotowane ich losy: 65g, 207d, 
233śr, 295śr, 339d, 373śr, 423!d, 428!d, 434d, 536śr, 555!śr, 567śr, 
572śr,g, 578śr/d, 623śr, 741śr, 876g, 893g, 995śr/d. 

Str. 151. Wieś Chołopecze. W sierpniu 1943 r. upowcy, któ-
rzy przyjechali na kilku furmankach okrążyli zabudowania czeskiej 
rodziny Hradców i zastrzelili z broni automatycznej 11 osób. Na-
stępnie zabudowania podpalili, a ofiary wrzucili do ognia. … Rodzi-
na Hradców, w której przechowywał się od r. 1941 sowiecki oficer 
była przygotowana do napadu lecz nie była w stanie stawić czoła 
napastnikom…. (przechowywany oficer sowiecki też zginął – przyp. 
LSJ).

Partyzanci rosyjscy.
Strony ich dotyczące i przykłady 761śr/d, 763śr/d, 766!śr, d, 

773śr, oraz wiele innych stron w omawianej książce 
Str. 761. Wieś Dołhań. W kwietniu 1943 r. we wsi zorgani-

zowano czujki. Ponieważ nie zapewniało to bezpieczeństwa a bro-
ni nie posiadano, zwrócono się o opiekę do sowieckiego oddziału 
partyzanckiego im. W. Czapajewa.

Str. 773. Wieś Staryki (Rudnia Staryki) Część ludności pol-
skiej ze Staryk, która uniknęła śmierci w czasie napadu w dniu 28 
maja 1943 r. schroniła się u znajomych w Rokitnie a część wraz 
z innymi Polakami z okolicznych osiedli żyła w ostępach leśnych 
mieszkając w ziemiankach aż do czasu zajęcia terenów przez woj-
ska sowieckie w 1944r. Żyjących w lesie ochraniał operujący w oko-
licy sowiecki oddział partyzancki (płk. Dimitrija Miedwiediewa?)…. 
W jakiś czas po zajęciu okolicy przez wojska sowieckie w 1944 r. 
część mieszkańców Staryk powróciła do wsi… Do ochrony ludności 
władze sowieckie ustanowiły w Starykach oddział Istriebitielnego 

Batalionu, w którym służyli miejscowi Polacy. Oddział nie dopuścił 
do następnych ofiar.

Skuteczna samoobrona polska
Strony z opisem: 60śr/d, 92-94, 107d, 223g, 253g,śr, 288-

293, 335g, 336śr, 344śr, 360-361, 378/9 (skutki naiwnej bezbron-
ności), 420, 493, 496d, 499śr, 500śr, 501śr, 528/9, 529śr/d, 546śr, 
548c, 558g, 559-562, 584śr, 602d, 606śr, 607d, 608c, 610c, 612śr, 
613c, 614c, 619g, 631śr, 634śr/g, 639-640g, 643d, 645śr/d, 650- 
654, 655śr/g, 659śr, 671śr, 682d, 720/21,744śr/g, 755g, 806śr, 
847śr, 848śr/g, 850śr/g, 851śr/d, 852d, 859śr, 886śe/d, 908g, 909-
910, 911-913, 947śr, 975/6, 986-987, 

Przykłady:
Str. 975-976. Wieś (kolonia?) Witoldówka (Witolja). W 1943 

r. we wsi była zorganizowana samoobrona pod dowództwem na-
uczyciela Stefana Tuhy’ego „Sępa”. Powstała z inicjatywy admini-
stratora parafii Ożenin o. Gabriela Banasia, który był przywódcą 
duchowym tamtejszej ludności.. Wieś miała bardzo niedogodne 
położeni do obrony i dookoła była otoczona ukraińskimi wsiami. 
Samoobrona liczyła 72 ludzi, miała broń palną. Od wiosny 1943 r. 
dzień i noc pełniono warty i czuwano z ukrycia , ażeby nie dopuścić 
jakiejkolwiek podejrzanej osoby i nie być zaskoczonym napadem. 
Do grudnia 1943 r. wieś kilkakrotnie napadały bojówki UPA lecz sa-
moobrona skutecznie je odpierała. W środku wsi wyznaczono kilka 
dużych domów, do których na noc schodziła się ludność. Wokół 
domów zrobiono rowy strzeleckie, w których obsadzono obroń-
ców. Na dzień rozchodzono się do domów celem wykonania prac 
gospodarczych. Przez wiele miesięcy wieś żyła w stałym pogoto-
wiu obronnym. Witoldówka była wspomagana ludźmi i sprzętem 
przez Obwód AK w Zdołbunowie i ośrodek samoobrony w Ostrogu 
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n. Horyniem... W grudniu 1943 r. we wsi zatrzymał się na krótko 
oddział partyzancki AK por. Franciszka Pukackiego „Gzymsa” ale 
wkrótce po połączeniu się z`innym oddziałem wyruszył na koncen-
trację oddziałów AK w kowelskim Po odejściu oddziału partyzan-
ckiego pogorszyło się zagrożenie wsi. W nocy z 26 na 27 grudnia 
1943 na wieś napadła uzbrojona bojówka UPA. W ciężkim kilkuna-
stogodzinnym boju nocnym tamtejsza samoobrona utrzymała swe 
stanowiska obronne nie dopuszczając do rzezi ludności polskiej…. 
Poległo 5 członków samoobrony …Łącznie zginęło kilkunastu Po-
laków. UPA też miała straty, m.in. poległ Ostrohołow z Chorowa…, 
przywódca UPA w okolicy, przy którym znaleziono plan napadu na 
Witoldówkę i świadectwo ukończenia junackiej szkoły UPA. Około 
3 stycznia, przeczuwając, że wieś nie da rady przeciwstawić się na-
stępnym napadom duży tabor ludności osłanianej przez członków 
samoobrony wyruszył do Ostroga

(Podajemy tylko jeden przykład losów samoobron. Szczegól-
nie ciekawe są losy Kolonii Przebraże opisane na stronach 650-654. 
Losy te były także tematem książek (np. Henryk Cybulski : Czerwo-
ne noce [1]) . W pewnym okresie w systemie obronnym wsi Prze-
braże znajdowało się ponad 10,5 tysiąca ludzi. Przebraże dotrwało 
aż do nadejścia wojsk sowieckich.- przyp. – LSJ) 

Odwety:
Strony, na których odnotowano akcje odwetowe: 164d, 

212d, 235d, 256śr, 257śr/d, 286śr/d, 287śr, 296g, 298śr, 320g, 
348śrg, 350g, 351śr, 352d, 353/4!, 388śr, 459śr, 489g, 490!śr/g, 
513śr, 524śr, 524d, 525śr/g, 552śr, 575d, 590śr, 598śr, 612śr/d, 
619g, 631śr, 636d, 645śr, 672d, 721śr, 737śr, 773d, 789śr, 800śr/g, 
801g, 804śr/g, 808śr, 844d,śr 847, 886d, 928g. 

Przykłady:

Str. 490. Wieś Bołtuny. Kolonia ukraińska, w której żyła jedna 
polska rodzina lub Polacy w związkach małżeńskich z Ukraińcami. 
7 września 1943 r…. powracający z akcji na bojówki UPA w ukra-
ińskiej wsi Wysock (gm. Bereżce) oddział partyzancki AK por. Ka-
zimierza Filipowicza „Korda” natknąwszy się w Bołtunach na silną 
bojówkę szturmową UPA dowodzoną przez przybyłego z Małopol-
ski Wschodniej „Worona” rozgromił ją całkowicie. Zginął dowódca 
„Woron” organizator rzezi ludności polskiej w okolicy 30 sierpnia 
1943 r., jego adiutant i kilkunastu striłciw. Zdobyto tabory z bro-
nią amunicją, żywnością i odzieżą oraz przejęto całą dokumentację 
bojówki z rozkazami, spisami, mapami i planami rozlokowania bo-
jówek UPA w okolicy. Po klęsce tej bojówki UPA przesunęły się na 
północ i wschód od polskiej enklawy Rymacze – Jagodzin.

Str. 353. Wieś Gruszówka. 31 sierpnia 1943 r. o świcie po 
całonocnym uciążliwym marszu, oddział partyzancki AK por. Wła-
dysława Czermińskiego „Jastrzębia” dokonał nagłego ataku na 
uśpione jeszcze sotnie UPA w Gruszówce. Po krótkiej walce,, przy 
całkowitym zaskoczeniu, rozgromiono sotnie i kilkuset chłopów 
ukraińskich z wozami na łupy, z kosami, siekierami i widłami do 
mordowania ludzi. Przeciwnik był źle zorganizowany i słabo prze-
szkolony. Zdobyto karabiny i amunicję, w tym rkm….W ten sposób 
odsunięto na krótki czas niebezpieczeństwo grożące samoobronie 
polskiej w Zasmykach. Ludzie uwierzyli w możliwości samoobrony. 
Z polskiej strony zginął Stanisław Romankiewicz „Zając” z Radowicz 
(gm. Turzysk a dwóch partyzantów było rannych. Strona ukraińska 
utraciła w walce 20 ludzi ..

Oddziały policyjne Schutzmannschaften
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Polacy wstępowali do tych oddziałów, aby dostać broń i bro-
nić swoich rodzin. Przeważnie potem z tą bronią uciekali do pol-
skiej partyzantki.

Strony, na których odnotowano wiadomości o tych od-
działach: 75g, 98d, 115śr, 121śr, 125g, 194c, 198d, 199c, 236d, 
247d, 248g, 258śr/g, 288g, 300śr, 320g, 395/6, 401śr/g, 403śr, 
440śr, 456d, 459d, 472/3, 483śr/d, 530d, 531g, 552śr/d, 556śr/d, 
561śr/d, 612śr/d, 658śr, 686śr, 687g, 719g, 721g, 725śr/d, 753śr, 
755śr/g, 794g,śr, 808śr, 821g, 848śr/g, 861śr/g, 869!śr, 889c, 
906śr/g, 945g,śr, 953c, 956!g, 978-979.

Przykład:
Str. 98. Miasto Radziwiłłów: W pierwszej połowie roku 1943 

do Radziwiłłowa, w którym było stosunkowo bezpiecznie z uwagi 
na stacjonowanie tam garnizonu niemieckiego uciekała okoliczna 
ludność polska z okolic. Oprócz Niemców w garnizonie byli Węgrzy. 
Władze niemieckie zgodziły się na utrzymanie kilkuosobowej pol-
skiej samoobrony, która powstała wokół kościoła parafialnego…. 
Organizatorem pomocy Polakom z okolicy był ksiądz proboszcz 
Mikołaj Brodecki. Ponadto uciekinierom pomagali Węgrzy i służą-
cy w wojsku niemieckim Ślązacy. Jednocześnie Niemcy werbowali 
młodych Polaków do broniących miasto przed napadami Schut-
zmannschaften….Ludzi, którzy nie zdołali zorganizować sobie ja-
kiegoś locum.(Niemcy - przyp LSJ).wysyłali na przymusowe roboty 
do Niemiec.

Istriebitielnyje bataliony – udział Polaków
Strony, na których są wspomniane: 107d, 108!g, 259d, 987d 

Str.107-108.
Istriebitielnyje Bataliony (Bataliony Niszczycielskie) – Objaś-

nienie LSJ głównie na podstawie Wikipedii: Zostały one utworzone 

na Wołyniu i w byłej Małopolsce Wschodniej przez władze sowie-
ckie jako formacja paramilitarna tuż po zajęciu tych ziem w 1944 r. 
„Rekrutacja była przymusowa lub ochotnicza i dotyczyła roczników 
1927-1928”, czyli zbyt młodych jeszcze do służby wojskowej. Szli 
do nich także dorośli o słabym zdrowiu. Istriebitielnyje Bataliony 
pozostawały w dyspozycji albo Wojenkomatu (Wojskowy Komi-
tet Uzupełnień), albo NKWD, albo też NKGB. Służyli w nich Polacy, 
także nieliczni ocaleli Żydzi, Ukraińcy a potem także Czesi. Po za-
bójstwie generała Armii Czerwonej Mikołaja Watulina w zasadzce 
UPA, Ukraińcy zostali wycofani z Batalionów. Po zabraniu młodych 
Polaków do Wojska Polskiego Istriebitielnyje Bataliony były jedyną 
siłą zbrojną ochraniającą Polaków przed wymordowaniem przez 
UPA, Byli członkowie Istriebitielnych Batalionów dziś mają takie 
same prawa jak członkowie Związku Kombatantów RP i byli Więź-
niowie Polityczni - .LSJ.

Przykłady:
Str. 987. Miasto Ostróg nad Horyniem. Gdy Sowieci obję-

li władzę w mieście (około 18 stycznia 1944r.) zostały utworzone 
Istriebitielnyje bataliony, do których zostali wcieleni Polacy i Ukra-
ińcy; ci ostatni wstępowali nawet ochotniczo „mając dosyć upow-
skiego terroru”. Istriebitielnyje Bataliony były przez Sowietów 
używane do obław na bojówki upowskie na wsiach. Ponosiły one 
poważne straty w ludziach.

Str. 259. Wieś Huta Stara. W 1944 r. Sowieci powołali we wsi 
Istriebitielnyj Batalion, w którym służyło 35miejscowych młodych 
Polaków. Oddział cale dnie i noce objeżdżał okolice, ochraniając 
przed bojówkami UPA… .
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Uznanie mordów na Polakach przez sądy ukraińskie: 
Strony, 494śr/g, 497g, 500d, 501śr/d, 511śr/g, 512śr, 520d, 

522d.
Przykłady:
Str 497. Kolonia Ostrowy (Ostrów) k. Rymacz. Fakt mordo-

wania Polaków w kolonii Ostrowy przez nacjonalistów ukraińskich 
został potwierdzony w r. 1992 przez Prokuraturę Ukrainy Wołyń-
skiego Obwodu na podstawie materiałów archiwalnych i przesłu-
chań świadków – miejscowych Ukraińców.

Str. 513-521. Wieś Wola Ostrowiecka. W sierpniu 1992 r. 
Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko- Podolskiej 
w Lublinie zorganizowało ekshumację zbiorowej mogiły (jednej 
z trzech – przyp. LSJ) w Woli Ostrowieckiej… wydobyto szczątki 243 
osób. (szczegóły na str. 513-521 – przyp. LSJ). Według informacji 
zawartych w dokumentach Państwowego Archiwum Obwodu Wo-
łyńskiego w Łucku , w Woli Ostrowieckiej oraz w drugiej wsi pol-
skiej (w domyśle w Ostrówkach) zamordowanych zostało do 1500 
ludzi. Liczba ta jest wyższa o około 300 osób od wyników polskich 
badań.

Zakończenie
Każdy z pięciu tomów [9,10,18, 19,20] opisujących ludo-

bójstwo ludności kresowej powinien stać się źródłem opracowań 
szczegółowych dotyczących poszczególnych zagadnień związanych 
z losami wojennymi i powojennymi ludności Kresów. Niniejsza pra-
ca ma na celu ułatwić przyszłym badaczom taką analizę w odnie-
sieniu do Wołynia.

Prof. Leszek S. Jankiewicz
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Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz

Służba Bezpieczeństwa (Służba Bezpeky) w dziełach 
Wiktora Poliszczuka

(Pomoc dla badaczy stosunków polsko-ukraińskich, 
którzy podejmą to zagadnienie i opracują całościowo).

1. Wstęp

W pracy tej omawiam jedno tylko zagadnienie z dzieł doktora 
hab. Wiktora Poliszczuka, które obejmują szeroki zakres zagadnień 
dotyczących stosunków polsko-ukraińskich z okresu głównie wojny 
i tuż po wojnie. Celem tej pracy jest uprzystępnienie dorobku dr 
Poliszczuka ale w zakresie tylko tego jednego zagadnienia: Służby 
Bezpieczeństwa OUN (w skrócie SB). Oto książki, z których głównie 
korzystałem: wszystkie one są autorstwa Wiktora Poliszczuka i są 
wydane po polsku i jednocześnie po ukraińsku lub rosyjsku (zależ-
nie od języka oryginału przytaczanego dokumentu – ukraińskiego 
lub rosyjskiego):

1. Źródła zbrodni OUN i UPA. Integralny nacjonalizm ukraiński 
jako odmiana faszyzmu T.1. Zasady ideologiczne nacjonali-
zmu ukraińskiego Ukraiński ruch nacjonalistyczny: struktura 
organizacyjna i założenia programowe. Toronto 2003.

2. Dowody zbrodni OUN i UPA. Integralny nacjonalizm ukraiński 
jako odmiana faszyzmu, tom drugi. Działalność ukraińskich 
struktur nacjonalistycznych w latach 1920-1999. Toronto 
2000.

3. Nacjonalizm ukraiński w dokumentach (cz.1). Integralny na-
cjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu, tom trzeci. Do-
kumenty z zakresu zasad ideologicznych i założeń programo-
wych nacjonalizmu ukraińskiego. Toronto 2002

4. Nacjonalizm Ukraiński w dokumentach (cz. 2). Integralny na-
cjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu, tom czwarty. Do-
kumenty z zakresu działań struktur nacjonalizmu ukraińskie-
go w okresie od 1920 do grudnia 1943 roku. Toronto 2002.

5. Nacjonalizm Ukraiński w dokumentach. (cz. 3). Integralny na-
cjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu, tom piąty. Doku-
menty z zakresu działań struktur nacjonalizmu ukraińskiego 
w okresie od grudnia 1943 r. do 1950 r. 
Częściowo też korzystałem z książki W. Poliszczuka „Gorzka 

prawda. Cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa” [3] i z innych 
źródeł – patrz Bibliografia.

Czytelnikowi mniej obeznanemu z literaturą dotyczącą sto-
sunków polsko-ukraińskich należy się kilka słów o Autorze wymie-
nionych dzieł. Wiktor Poliszczuk był Ukraińcem, ale matka jego była 
Polką i żona też jest Polką. Ojciec jego był społecznym działaczem 
ukraińskim, został zamordowany przez NKWD w r. 1939. On zaś 
z matką i siostrami został wywieziony do Północnego Kazachstanu 
i potem na Lewobrzeżną Ukrainę. Po powrocie z zesłania osiedlili 
sią na Ziemiach Odzyskanych. Tam Wiktor Poliszczuk skończył lice-
um potem Wydział Prawny na Uniwersytecie Wrocławskim. Dok-
toryzował się na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie nauk hu-
manistycznych (nauki o polityce). Habilitował się na Uniwersytecie 
Śląskim. W roku 1981 r. W. Poliszczuk przeniósł się do Kanady i tam 
poświecił się całkowicie badaniom stosunków polsko-ukraińskich. 
W jednej ze swoich prac pisze: Badanie i opisywanie przeze mnie 
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zbrodni ludobójstwa na ludności polskiej i ukraińskiej przez ban-
derowców kosztowało mnie wiele wysiłku, samozaparcia, … świa-
domości, że tak ciężkiej zbrodni dopuścili się moi krajanie…. Nie 
żałuję tego co uczyniłem, nie żałuję opublikowania gorzkiej prawdy 
o zbrodniach moich ziomków Nie ujawniwszy jej nie mógłbym spo-
kojnie umrzeć”. Oto są słowa prawego człowieka.

W rozmowie ze mną w czasie jego wizyty w Polsce wspo-
minał, że w jego rodzinie kwestie narodowościowe nigdy nie były 
ważne. Miał dwie ciotki, które często się kłóciły. Jedna była Polką 
a druga Ukrainką ale nigdy nie padały słowa „Ty Laszko!” Albo „Ty 
Ukrinko!” [3].

2. Uwagi W. Poliszczuka o rażących lukach w nauce polskiej 
dotyczących stosunków polsko-ukraińskich

W tomie V, w słowie wstępnym Wiktor Poliszczuk (którego 
w dalszym tekście będę nazywał Autorem), skarży się, że nauka 
polska o stosunkach polsko-ukraińskich jest na ”tragicznie niskim 
poziomie” . Obawiam się, że po 17 latach, które minęły od napi-
sania tych słów sytuacja nie wiele się polepszyła, ale nie czuję się 
upoważniony do formułowania swoich ocen. Autor widział potrze-
bę jak najspieszniejszej zmiany tej sytuacji „wynikającą z racji stanu 
zarówno Polski, jak i Ukrainy, dla których ujawnienie prawdy o mor-
dach masowych na ludności polskiej dokonanych przez struktury 
OUN Bandery stanowi conditio sine qua non (warunek niezbędny) 
bardzo potrzebnej normalizacji stosunków polsko-ukraińskich”.

Dalej autor wylicza: wiedza o ideologii nacjonalizmu ukraiń-
skiego jest słabo znana nauce polskiej, a to jest tak, jakby chcieć 
pisać o ruchach muzułmańskich nie znając Koranu, Autor twierdzi, 

że nauka polska ignoruje założenia programowe nacjonalizmu 
ukraińskiego, a to uniemożliwia ocenę przyczyn podjęcia działań 
przez OUN Bandery. Uwadze nauce polskie uszły też całkowicie 
takie zagadnienia jak wielokrotnie powtarzane żądanie władz nie-
mieckich zaprzestania mordowania Polaków przez OUN Bandery 
oraz powszechne potępienie wyrzynania Polaków w meldunkach 
radzieckich do swoich władz. Tak więc teza o stosowaniu polityki 
divide et impera przez jednych i drugich okupantów nie ma uzasad-
nienia w faktach. Autor zauważa również, że w nauce polskiej nie 
ma opracowań takich zagadnień jak Służba Bezpieczeństwa (Służ-
ba Bezpeky). A tak, jak nie można opisać okupacji niemieckiej bez 
gestapo, tak samo nie można opisać działań OUN-UPA bez Służby 
Bezpeky .Wreszcie, Autor wspomina, że nauce polskiej umknął zu-
pełnie problem ofiar powodowanych działaniem OUN-UPA wśród 
Ukraińców, natomiast pobieżna analiza Autora wskazuje, że ofiar 
tych było bardzo dużo, możliwe, że nawet 80 tysięcy. Bardziej ob-
szerną analizę tematów opuszczonych przez naukę polską (jeśli 
chodzi o stosunki polsko-ukraińskie) podaje Autor w swojej książce 
z 2004 r. „Gorzka prawda – cień Bandery nad zbrodnią ludobój-
stwa” (strony. około 298-315) [3].

W końcu swojego słowa wstępnego Autor skarży się, że nie 
udało mu się nawiązać żywszej współpracy z historykami ukraiń-
skimi lewicowej proweniencji, ale niestety też z historykami pol-
skimi. Pozostało mu pracować samotnie, ale też plon tej pracy jest 
ogromny, wręcz zdumiewający. Dodaje mu wartości także to, że 
Autor zna języki polski, ukraiński i rosyjski jako swoje rodzime i każ-
dy dokument jest podany w dwu językach [2,3].

W tej pracy próbowałem pochylić się nad jednym tylko za-
gadnieniem spośród wymienionych wyżej, mianowicie nad Służbą 
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Bezpieczeństwa. Mój tekst jest pomyślany jako ułatwienie dla oso-
by, która zajmie się w przyszłości tym tematem dogłębnie. 

3. Służba Bezpeky – dane ogólne

Służba Bezpeky (Służba Bezpieczeństwa, SB) została powo-
łana przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) jeszcze 
w 1939 r. przed wybuchem wojny z inicjatywy Krajowej Egzeku-
tywy OUN „Krajowej” to znaczy działającej na terenie ówczesnej 
Polski w Halicji i na Wołyniu. („Halicja” tak zwykle Poliszczuk na-
zywa Małopolskę Wschodnią – jest to nazwa czysto geograficzna 
wywodząca się od miasta Halicza). Mało jest danych na temat tego 
bardzo wczesnego okresu istnienia SB.

Ważną rolę zaczęła SB odgrywać dopiero wtedy, gdy powsta-
ła i zaczęła być aktywna UPA (Ukraińska Powstańcza Armia), to jest 
od wiosny 1943 r. To, co piszę o SB odnosi się do banderowskiej SB. 
Nie wiem nawet, czy melnykowska SB kiedykolwiek istniała.

Zakres działania banderowskiej SB był analogiczny do hit-
lerowskiego Gestapo i zbliżonych niemieckich organizacji (SS, SD 
i osławionej Sondergruppe), a także do bolszewickiej NKWD czy 
KGB. Zwierzchnikiem SB był Mykoła Łebed’, który był jednocześnie 
zwierzchnikiem OUN „w Kraju” (czyli na Wołyniu i w Halicji). SB 
spełniała rolę kontrwywiadu na wewnątrz OUN-UPA. Prawie wszy-
scy przywódcy SB byli szkoleni na początku wojny w latach 1939-
1940 (kiedy istniał sojusz Stalin-Hitler) w Szkole policyjnej w Za-
kopanem i szkolili ich gestapowcy. Byli przesiąknięci faszystowską 
(doncowską – patrz dalej) doktryną i nienawiścią do wszystkich 
myślących inaczej niż ich uczono. Struktury SB sięgały do najniższe-
go stopnia sieci organizacyjnej OUN-Bandery, do stanic włącznie 

(stanica obejmowała jedną do kilku wsi), a więc w każdej opano-
wanej przez OUN-B większej wsi ukraińskiej bądź mieszanej naro-
dowościowo, znajdował się funkcjonariusz SB.

4. Służba Bezpeky na tle ogólnych założeń ukraińskiego inte-
gralnego nacjonalizmu

Jak wiadomo, ideologię nacjonalizmu ukraińskiego zbudo-
wał Dmytro Doncow [3,4] w latach dwudziestych ubiegłego wieku 
i oparł ją na darwinizmie społecznym (dziś już rzadko przywoływa-
nym). Według niego, nacja (naród) stanowi gatunek w przyrodzie 
(species), tak samo jak pies, kot, koń, wilk. Dzisiaj wiemy, że to nie 
prawda (pies, kot i koń różnią się swoim DNA a ludzie wszystkich 
ras są pod tym względem bardzo jednolici i mogą się między sobą 
swobodnie krzyżować). Poliszczuk pisze: „Wbrew nauce historii 
Doncow rozpatruje nację jako kategorię wieczną, według niego 
nacja stanowi wartość najwyższą, stąd hasło nacjonalizmu ukra-
ińskiego „Nacja ponad wszystko” (porównaj hasło hitlerowców 
Deutschland, Deutschland ueber Alles). A więc nacja ponad Boga, 
ponad chrześcijańskie zasady i ponad ogólnoludzkie wartości. Stąd 
wręcz pogarda dla zasad moralnych i chrześcijańskich przykazań, 
zwłaszcza do przykazania „nie zabijaj”. Nacja ma prawo, a nawet 
obowiązek walki o przestrzeń i wszelkie dobra z innymi nacjami. 
Niech zwycięża silniejszy, to co się chyli należy jeszcze popchnąć. 
Uchwałą I. Kongresu Ukraińskich Nacjonalistów książka Dmytra 
Doncowa „Nacjonalizm” , gdzie te zasady zostały wyłożone przyję-
ta została jako podstawa ideologiczna OUN.

Wewnętrzna struktura nacji jest według Doncowa hie-
rarchiczna: na czele stoi wódz, który ma do dyspozycji warstwę 
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lepszych ludzi czyli „mniejszość inicjatywną” tworzącą aparat wła-
dzy stosujący wobec reszty narodu twórczą przemoc. Ta reszta na-
zywana jest plebsem lub niekiedy „okiełznanym bydłem”.

Według Doncowa, siłami motorycznymi nacjonalizmu ukra-
ińskiego są: przede wszystkim wola, czyli nie kontrolowane przez 
rozum chcenie. Chcenie nie uznające interesu innych jednostek 
ludzkich. Z tym, że chodzi tutaj o chcenie przywódców a nie o chce-
nie „plebsu”. Według Doncowa, w walce z wrogami nie należy li-
czyć się ze stratami w ludziach i dobrach – niech nawet połowa 
ludności zginie byle cel został osiągnięty. Według Doncowa, wódz 
i mniejszość inicjatywna mają prawo narzucać swoją wolę plebso-
wi drogą przymusu fizycznego. Podobnie przemoc jest stosowana 
w stosunkach między nacjami. To co się chyli należy jeszcze po-
pchnąć. Ekspansji terytorialnej wyrzeka się tylko ten, u którego 
całkowicie obumarło poczucie patriotyzmu. Innymi motorami są 
fanatyzm, bezwzględność, nienawiść. Nacjonalista ukraiński ma 
być wobec swej ofiary bezwzględny, „jego postępowaniem ma kie-
rować podbudowany nienawiścią fanatyzm” (1).Nienawiść skiero-
wana była przede wszystkim ku Polsce i wszystkiemu co polskie i ku 
Rosji, wówczas w jej sowieckim wydaniu.

Nacjonalizm ukraiński nie kierował się zasadami moralności 
chrześcijańskiej. Uznawał amoralną zasadę: wszystko to jest dobre, 
co jest dobre dla nacji (a o dobru nacji decyduje jej wódz a w jego 
imieniu różnego szczebla przywódcy. Zasady te najlepiej widać 
w 10 przykazaniach ukraińskiego nacjonalisty [2,3] np. w punktach 
7. i 8.

7. Nie zawahasz się wykonać największego przestępstwa, je-
śli tego będzie wymagać dobro sprawy.

8. Nienawiścią i podstępem będziesz przyjmował wroga Two-
jej Nacji.

Przykazania te musiał znać na pamięć każdy członek OUN (2). Don-
cow pisze:
Moralność, o której tutaj mówię odrzuca „człowieczeństwo”, któ-
re zabraniało szkodzić innym… Żadne zasady nie mogą zabronić, 
aby słabszy uległ przemocy silniejszego. Na podstawie tych cech 
ukraińskiego nacjonalizmu Poliszczuk zalicza go do nacjonali-
zmów typu faszystowskiego (w literaturze zachodniej określanego 
jako nacjonalizm integralny) bowiem „w walce z innymi narodami 
o przestrzeń zakłada fizyczne ich wyniszczenie, bądź asymilację ich 
części do narodu ukraińskiego, a w walce tej kieruje się moralnym 
relatywizmem nie uznając ani chrześcijańskich ani ogólnoludzkich 
wartości.” Charakterystyczna jest treść Modlitwy Ukraińskiego Na-
cjonalisty, która jest modlitwą do „Świętej i Potężnej” Ukrainy, ale 
nie do Boga i Matki Przenajświętszej. Jej pierwsze słowa brzmią: 
„Ukraino, święta Matko Bohaterów, zejdź do serca mego” (pełny 
tekst: tom drugi str.373-374). Świadczy to, że, jak pisze Poliszczuk, 
OUN wyznawała ideologię antychrześcijańską, kultywowała niena-
wiść, wzywała do zemsty. Biskup stanisławowski grecko-katolicki 
Grzegorz Chomyszyn już przed wojną przestrzegał rodaków przed 
neopogańskimi wpływami pleniącymi się wśród ukraińskich nacjo-
nalistów.[1].

5. Służba Bezpeky – wytyczne w działaniu

Wytyczne takie znajdują się w różnych dokumentach. Tu-
taj przytoczę tylko kilka przykładów z dzieł Poliszczuka. Oto 
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wyjątki z przesłuchania Oleksieja Kuryluka (cyt. W. Poliszczuk – 
tom 2, str.395). Kierownictwo OUN nałożyło na SB następujące 
obowiązki: 

1. Likwidowanie wszystkich wrogów UPA i OUN, którymi są Po-
lacy, Czesi, Żydzi, komsomolcy, komuniści, oficerowie i żołnie-
rze Armii Czerwonej, pracownicy milicji oraz osoby spośród 
miejscowej ludności, które przejawiają sympatie do władzy 
radzieckiej.

2. Zatrzymywanie i rozstrzeliwanie wszystkich jeńców -żoł-
nierzy i oficerów Armii Czerwonej, którzy uciekli z obozów 
jenieckich.

3. Likwidowanie wraz z rodzinami (wyróżnienie -LSJ) wszystkich 
tych, którzy uchylają się od służby w UPA rekwirując ich ma-
jątek i paląc zabudowania.

4. Pilnowanie ludności naszego rejonu, aby w wyznaczonym 
terminie dostarczała ona artykuły gospodarstwa rolnego dla 
UPA, stosując fizyczne represje wobec tych, którzy sabotują 
dostawy. Przez represje fizyczne rozumiało się rozstrzeliwa-
nia i egzekucje.

5. Ujawnianie i rozprawianie się z osobami, które oczekują przyj-
ścia Armii Czerwonej.

6. Likwidowanie zgodnie z zadaniami kierownictwa OUN ludzi, 
nie interesując się stopniem ich winy 

7. Dostarczanie bez przesłuchania „Makarowi” najbardziej nie-
bezpiecznych wrogów – komunistów i pracowników NKWD.  
Podstawę naszej pracy stanowi wierność wobec OUN. Nie-
chaj nie drgnie ręka, gdy zadajecie męki swojej ofierze. 

Pamiętajcie, że im więcej zlikwidujecie wrogów, tym bliżej 
będzie czas naszego zwycięstwa.
--------------------------------------------------------------------------------
W przewidywaniu klęski Niemiec Przewodniczący UPA Kłym 

Sawur (pseudonim „Panas Mosur”) wydał „rozkaz 27” do komen-
dantów grup, dowódców okręgów wojskowych, referentów SB .

W związku z dzisiejsza naszą sytuacją rozkazuję:
1. Stworzyć jak największe możliwości pracy aparatowi SB
2. Aparat SB ma wolna rękę w fachowych sprawach
3. Wyłącznie aparat SB jest upoważniony do rozwiązywania 

wszystkich spraw z zakresu bezpieczeństwa.
4. Aparat SB w całości dysponuje swoimi kadrami, oraz kolej-

nością spraw.
5. Instrukcje ośrodka SB mają charakter obowiązkowy dla UPA
6. Zobowiązuję wszystkich, kto pracuje w szeregach UPA do 

współpracy z SB.
Postój 14.01.44 Komendant UPA „Północ” (..) Panas Mosur 
Dokument ten świadczy o wielkim znaczeniu SB w strukturach UPA.
Ważny jest też dokument nr 174 „Struktura Nadrejonowej SB” 
(W.Poliszczuk, tom 4 str. 356-360), w którym podaje się, że w jed-
nostkach SB mają istnieć dwa wydziały:

Wydział wywiadowczo-informacyjny (w-i)
Wydział policyjno-wykonawczy (p-w)

Sieć wydziału w-i należy, według tego pisma, rozbudować aż do 
stanic.
Do działu wywiadowczo-informacyjnego należy powołać co naj-
mniej 3 osoby, plus gońcy i kurierzy. Wywiadowcą wydziału w-i. 
musi zostać każdy członek OUN. Nie ma być ani jednego miejsca, 
w którym by nie działał wywiadowca…. Zaleca się zwrócić pilną 
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uwagę na miasta, urzędy, wiejskie zarządy, szkoły, cerkwie ,tere-
nowe sotnie UPA, szpitale…. Wywiadowcy i informatorzy w terenie 
mają działać niezauważalnie. Rozkaz podaje 33 punkty z zadaniami 
dla nich, m.in. poleca się rozeznać:

• Wrogie organizacje podziemne w terenie
• Jaka jest moralna i bojowa wartość tych sił
• Ruch na kolei i na bitych szlakach komunikacyjnych
• Nastroje i żądania ludności
• Picie samogonu i moralny upadek w terenie. Itd.

Referenci SB po zapoznaniu się z materiałami wyciągną wnioski co 
do osób, wobec których trzeba przeprowadzić śledztwo.

6. Służba Bezpeky w działaniu

Według teorii Doncowa wyrażonych w książce „Nacjonalizm” 
wszystkie narodowości sąsiednie są wrogie, zwłaszcza Polacy i Ro-
sjanie. Ich członków traktuje się z okrucieństwem („niech Wam nie 
zadrży ręka gdy zadajecie męki”, okrucieństwo stosuje się także 
wobec własnych ludzi, gdy są nieprawomyślni. , W rozkazach nie 
ma ani śladu przeciwdziałania ze strony władzy zwierzchniej OUN 
stosowaniu okrucieństwa.

Typowy wyrok SB: Osaczuk Nadia córka Władyslawa ur. 1893. 
Ze wsi Aleksandrówka dubieńskiego okręgu. Narodowość Polka, 
zamężna, przechrzta, niepiśmienna. Do organizacji nie należała. Na 
śledztwie nie zeznała niczego. Wysłana została na wschód. Słowa 
„wysłana na wschód” oznaczały wykonanie wyroku śmierci.(tom 
IV ,str. 383).

Sprawozdanie z pow. Zdołbunowskiego za listopad 1943 r. 
(W. Poliszczuk, tom IV, Str. 396). „Negatywnie nastraja chłopów or-
gan SB. Dziś chłopi tak samo boją się SB jak NKWD czy Gestapo”.

Interesujący jest też protokół przesłuchania Mikołaja Słobo-
diuka syna Teodora, ur. w 1922 r. zamieszkałego we wsi Diad’kowicze 
rówieńskiego rejonu. Jest on stanu wolnego, pochodzenia chłop-
skiego, był członkiem SB. Protokół sporządzony został 13.04.1944 
r. przez lokalny sąd ZSRR. Słowa podsądnego: „Komendant rejono-
wej SB pseudonim „Makar” sformułował (nam) polecenia:

1. Zniszczyć wszystkich wrogów UPA przez co należało rozumieć 
wszystkich Lachów (Polaków), Czechow Żydów komsomol-
ców, oficerów Armii Czerwonej, pracowników milicji i wszyst-
kich choćby w najmniejszym stopniu sympatyzujących z wła-
dzą radziecką Ukraińców.

2. Zniszczyć wraz z rodzinami (wyróżnienie LSJ) wszystkich, któ-
rzy uchylają się od służby w UPA paląc ich zabudowania i za-
bierając mienie.

3. Zatrzymywać i rozstrzeliwać wszystkich jeńców wojennych – 
żołnierzy i oficerów Armii Czerwonej, którzy zbiegli z obozów 
jenieckich.

4. Uważać na ludność naszego podrejonu, aby ona w terminie 
dostarczała artykuły gospodarstwa wiejskiego dla UPA, sto-
sując wobec nich represje fizyczne a wobec sabotujących do-
starczanie - rozstrzeliwanie i egzekucje.

5. (7) Likwidować wszystkie te osoby, na które wskaże komen-
dant podrejonowej SB.
Dalej przesłuchiwany opisuje morderstwa, w których brał 

udział, przeważnie na żołnierzach i oficerach Armii Czerwo-
nej, zbiegłych z obozów jenieckich, którzy dotychczas tysiącami 
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przechowywali się u ludności polskiej i ukraińskiej Wołynia. Zabijał 
także całe rodziny Polaków: mężczyzn kobiety i dzieci. Trupy prze-
ważnie zwozili do bardzo głębokiej studni w obejściu Kurowskiego. 
Na pytanie – „ilu osobiście zamordowaliście ludzi?” Przesłuchi-
wany odpowiedział – „gdzieś między 12 a 15 osób”. „A ile trupów 
wrzucono do studni w obejściu Kurowskiego?” Odpowiedź brzmia-
ła: „trudno powiedzieć, w każdym razie ilość w niej trupów liczyć 
należy nie dziesiątkami a setkami”.

W zeznaniach Słobodiuka Wasyla syna Aleksandra ur. 1924, 
również członka SB z Diad’kowicz charakterystyczne są następują-
ce słowa: na zapytanie „Za co mordowaliście ludzi, którzy ani na-
rodowi ukraińskiemu ani wam osobiście nie uczynili żadnego zła?” 
Przesłuchiwany odpowiedział: „To prawda, moje ofiary ani naro-
dowi ukraińskiemu ani mnie osobiście żadnego zła nie uczyniły, Ja 
ich mordowałem na rozkaz kierownictwa SB bez jakichkolwiek wa-
hań i ani trochę nie zamyślając się nad tym – winni są ci ludzie czy 
niewinni”.

Opisując innego członka SB o pseudonimie „Olko”, który zy-
skał sobie złą sławę jako znęcający się nad przekazanymi do roz-
strzelania, Wasyl Słobodiuk mówi: „on odczuwał zadowolenie przy 
patrzeniu na cierpienia swoich ofiar. Kierownictwo SB kazało brać 
przykład z jego oddanego stosunku do służby, z wykonania jego 
katowskich funkcji.”

To tylko kilka przykładów W wymienione 5 tomach Poliszczu-
ka jest wiele opisów działań SB.

7. Charakterystyka SB według autorów ukraińskich

M. Skorupśkyj pisze: Najpierw proklamowano suwerenną 
władzę UPA. To znaczy wszystkie jej rozkazy, dokładnie zaś – jej 
dowództwa, które w swej faktycznie decydującej części składało 
się z partyjnych banderowców, musiały być wykonywane. Dobrze 
ustawiony aparat policyjny złożony z „politwychownyków” oraz 
oddziałów SB zapewniał całkowitą wykonawczość…. Każdy wojsko-
wy fachowiec, nawet dowódca roju (najmniejsza jednostka woj-
skowa obejmująca…… ludzi) , jeśli był bezpartyjny miał przy sobie 
jeśli nie politwychownyka, który decydował o wszystkim, to wy-
branego członka SB, których za ich okrucieństwo i tępotę nazywa-
no „Uzbekami”. Ten system nadzoru, oraz system likwidacji ofiar 
na podstawie decyzji SB – bez jakiegokolwiek sądu był haniebny 
i straszny ale (…) dawał banderowcom poczucie pełni władzy….. 
Nikt otwarcie nie odważył się wysłowić jakiejkolwiek krytyki…. Naj-
głupszy i najstraszniejszy rozkaz był wykonywany. Szuliak wspomi-
na (Tudy de bij za woliu, Londyn 1989 cyt. za Poliszczukiem). Przy-
szedł rozkaz „ zniszczyć cały niepewny element”. Zaczęła się więc 
gonitwa za wszystkimi tymi, kto wydawał się temu czy innemu 
stanicznemu podejrzany. Prokuratorami byli banderowcy staniczni 
a nie ktokolwiek inny. Tak więc likwidacja „wrogów przeprowadza-
na była wyłącznie na podstawie partyjnego klucza….Staniczny spo-
rządzał wykaz „podejrzanych” i przekazywał go do SB… Zaznaczeni 
krzyżykami muszą być zlikwidowani… Taka sama tragedia rozegrała 
się z jeńcami Czerwonej Armii, których tysiące żyło i pracowało po 
wsiach na Wołyniu…Takich likwidowano. 

Jak twierdzi były działacz OUN bandery (cyt. W. Poliszczuk 
tom 2 str. 394d) Fakt, że partyjna Służba Bezpeky dopuszczała się 
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bratobójczych, bezmyślnych zbrodni na ludności Wołynia i Polesia - 
za ten fakt niesie odpowiedzialność nie kto inny jak tylko ówczesny 
prowid (dowództwo) OUNb.

Słowa jednego z dowódców UPA przytacza W Poliszczuk (tom 
drugi, str. 388-dół) : Dlaczego i po co SB praktykowała, prawie z lu-
bością rozstrzeliwanie „wschodniaków”, oraz chłopów – jeden Bóg 
tylko wie i OUN-Bandery. W ogóle patrząc na SB i jej „działalność”, 
jest to najczarniejsza plama naszej historii; jest to rana, która nie 
daje się zagoić, bowiem z niej zawsze przesącza się ta czysta i nie-
winna bratnia krew , którą tak bezmyślnie i bezkarnie przelewała 
SB z patriotycznych serc po ziemi wołyńskiej. Tak więc esbecy byli 
prawem i sądem w UPA-Bandery…, jak już wspomniałem (LSJ) pra-
wie wszyscy dowódcy SB – to byli kursanci szkoły policyjnej w Za-
kopanem z lat 1939-1940 Szkolili ich gestapowcy.

Prof. Leszek S. Jankiewicz
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Prof. dr hab. Czesław Partacz 
WH PK KOSZALIN

Ukraiński zamach na Lwów 1 listopada 1918 roku 
i jego reperkusje dla państwowości ukraińskiej.

Po wojskowym zamach stanu, dokonanym w nocy z 31 
października na 1 listopada 1918 roku, przez żołnierzy au-

striackich pochodzenia rusińskiego wywodzących się z terenu Ga-
licji Wschodniej, Ukraińcy i miejscowi Rusini rozpoczęli organizację 
władz nowego państwa. Już 1 listopada 1918 roku lwowska Ukra-
ińska Rada Narodowa wydała uroczystą proklamację „Do narodu 
ukraińskiego”. Rada, którą właściwie uznać należy za konstytuantę 
nie tyle ukraińską co galicyjską, wydała de klarację, w której stwier-
dzono na wyrost: „Stojąc na stanowisku samostanowienia naro-
dów Ukraińska Rada Naro dowa jako konstytuanta postanawia:

1. Całe etnograficzne terytorium ukraińskie w Austro-Wę-
grzech a miano wicie Galicja Wschodnia z graniczną linią Sanu 
z włączeniem Łemkowszczyzny, północno-zachodnia Bukowina 
z miastami Seret, Czerniowce i Strożyniec oraz ukraiński obszar pół-
nocno-wschodnich Węgier tworzą jednolite teryto rium ukraińskie.

2. To terytorium konstytuuje się niniejszym aktem jako Pań-
stwo Ukraiń skie[Halickie-Cz.P].11 Postanawia się podjąć niezbędne 
działania, by niniejszą decyzję wprowa dzić w życie.2

1	 Ta	austriacka	nazwa	wywodzi	się	od	miasta	Halicz,	stąd	„Galicja”.	Po	ukraińsku	„Hałyczyna”	oznacza	tylko	to,	co	w	Galicji	
Wschodniej	było	ukraińskie	[ziemia,	ludzie,	cerkiew	grecko	katolicka,	ekonomika	i	kultura].	Nie	jest	tożsama	z	pojęciem	„Ga-
licja”.	Haliczanie	 to	 ludność	pochodzenia	wschodnio-	 i	 zachodniosłowiańskiego	o	 innej	mentalności,	 tradycji	 i	 świadomości	
politycznej	niż	Ukraińcy.	Na	przykład	Łemkowie	są	genetycznie	pochodzenia	grecko-albańskiego,	A.	Zięba,	Lobbing	dla	Ukrainy	
w	Europie	międzywojennej.	Ukraińskie	Biuro	Prasowe	w	Londynie	oraz	jego	konkurenci	polityczni	(do	roku1932),	Kraków	2010,	
s.	56–57

2	 M.	Łozińskyj:	Hałyczyna	w	gg.	1918-1920,	Wiedeń	1922,	s.	29-30.
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W dalszej części zawarto gwarancje swobód dla mniejszości 
narodo wych oraz zapowiadano wprowadzenie w państwie ustroju 
demokratycznego. W dniu 9 listopada utworzono rząd koalicyjny 
pod nazwą Tymczasowy Sekretariat Państwowy (Tymczasowyj De-
rżawnyj Sekretarijat) pod kierownictwem dra Kostia Łewyćkiego. 
Rząd składał się z 18 sekretariatów – ministerstw. Teki w rządzie 
rozdzielono proporcjonalnie do siły poszczególnych partii w 1914 
roku. Pod względem przynależności partyjnej wchodziło do nie-
go 8 narodowych demokratów (Kost Łewyćkyj, Łonhyn Cehelśkyj, 
Wasyl Panejko, Sydir Hołubowycz, Ołeksandr Pisećkyj, Stepan Ba-
ran, Stepan Fedak, Jarosław Łytwynowycz), 2 działaczy partii rady-
kalnej (płk Dmytro Witowśky i Iwan Makuch), przywódca chade-
ków Ołeksandr Barwynśkyj, 1 socjaldemokrata–Antin Czarnećkyj  
i 2 bezpartyjnych – Iwan Kuroweć i Iwan Myron. Siedzibą rządu 
został gmach namiestnictwa we Lwowie, tzw. Pałac pod Kawka-
mi. Rząd ukraiński został zaprzysiężony przez najstarszego polityka 
ukraińskiego, 76-letniego Juliana Romańczuka. Ustalono tymczaso-
wą nazwę państwa na Zachidnio-Ukrajinśka Derżawa (Państwowo 
Zachodnio-Ukraińskie). Podczas pierwszego posiedzenia Ukraiń-
skiej Rady Narodowej pod wpływem nacisku oficerów ukraińskich, 
rząd wbrew stanowisku swojej wiedeńskiej części opowiedział się 
za zjednoczeniem wszystkich ziem ukraińskich. Było to zgodne z tzw. 
dążeniem do „sobornej” – zjednoczonej Ukrainy. Na następnym 
posiedzeniu URN 13 listopada uchwalono tymczasową konstytucję 
i oficjalnie notyfikowano państwo ukraińskie pod nazwą Zachid-
nio-Ukrajinśka Narodnia Republika – ZUNR (Zachodnio Ukraińska 
Republika Ludowa). Jego godłem został złoty lew na niebieskim 
polu zwrócony w prawą stronę. Nowe państwo miało obejmować 
ziemie Galicji Wschodniej, północnej Bukowiny i Rusi Węgierskiej, 

ale faktycznie obejmowało tylko Galicję Wschodnią. Całą Bukowi-
nę zajęły wojska rumuńskie już 11 listopada pod pretekstem zapo-
bieżenia anarchii. Ruś Węgierską usiłowały zająć dwa małe oddzia-
ły Ukraińskiej Armii Galicyjskiej – UHA, ale zostały wyparte przez 
wojska węgierskie. Decyzją konferencji Wersalskiej Ruś Węgierska 
weszła jako okręg autonomiczny w skład Czechosłowacji.

 W wyniku działań polskich ochotników i wojsk polskich, 
władze i wojsko ZUNR wycofały się nocą z 21/22 listopada z miasta 
Lwowa. Dowództwo UHA przeniosło się do Brzeżan a władze poli-
tyczne do Tarnopola. W grudniu premier Kość Łewyćkyj podał się 
do dymisji. Na jego miejsce mianowano dra Sydira Hołubowycza. 
Działalność URN i rządu odbywała się w dalszym ciągu bez udziału 
ekspozytury wiedeńskiej. Stałe kontakty nawiązano dopiero pod 
koniec grudnia 1918 r., po przeniesieniu się władz ukraińskich do 
Stanisławowa. Grupa wiedeńska przybyła do tego miasta na po-
czątku stycznia 1919 r. Już 3 stycznia odbyło się pełne posiedzenie 
URN, na którym przyjęto deklarację o połączeniu ZUNR i Ukrainy 
Naddnieprzańskiej, rządzonej od 1 listopada przez Dyrektoriat 
z Symonem Petlurą i Wołodymyrem Wynnyczenką na czele. Dekla-
racja o połączeniu obu państw została przyjęta jednogłośnie.3 Na 
kolejnym posiedzeniu URN 4 stycznia, jej przewodniczący Jewhen 
Petruszewycz został wybrany prezydentem republiki. Sydir Hołu-
bowycz utrzymał tekę premiera, ministra finansów, handlu i prze-
mysłu. Ministrem spraw wojskowych pozostał nadal Dmytro Wito-
wśkyj, a spraw zagranicznych Łonchyn Cehelśkyj. 

W uroczystej scenerii na placu św. Zofii w Kijowie odbyła się 
w środę 22 stycznia 1919 roku proklamacja unii, czy jak podają 
inne źródła quasi – federacji obu państw ukraińskich. Miała ona 

3	 Już	na	początku	listopada	1918	r.	dr	Osyp	Nazaruk	i	Wołodymyr	Szuchewycz	rozmawiali	w	Kijowie	o	zjednoczeniu	obu	państw.	
W	dniu	1	grudnia	1918	r.	zawarto	umowę	wstępną	w	tej	sprawie	pomiędzy	Dyrektoriatem	a	delegacją	ZUNR	w	Fastowie.	D.	
Nazaruk,	Rik	na	wełykij	Ukrajini,	Wiedeń	1920,	s.	20	i	n.	Patrz	też,	M.	Łozynśkyj,	Hałyczyna…	s.	VII.
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nastąpić poprzez połączenie Zachodnio ukraińskiej Republiki Ludo-
wej [ZUNR] w ZOUNR oraz godło z lwa na trójząb, który był godłem 
URL.

22 stycznia Dyrektoriat ogłosił świętem narodowym. Od 
9 rano we wszystkich kijowskich cerkwiach odprawiano modły 
w intencji zjednoczonego państwa ukraińskiego. Po nabożeństwach 
w cerkwi wyruszyły procesje na miejsce uroczystości. Całe miasto 
było udekorowane. W obecności korpusu dyplomatycznego, de-
putowanych, dowództwa USS, ogromnych tłumów i 36-osobowej 
delegacji Dyrektoriatu i delegacji ZUNR Fiodor Szwec odczytał uni-
wersał zjednoczeniowy: „Od dziś łączą się w jedną całość w ciągu 
wieków oderwane od siebie wzajemne części Jedynej Ukrainy (…) 
Urzeczywistniły się odwieczne marzenia, jakimi żyli i za jakie umie-
rali najlepsi synowie Ukrainy”.4 Po odegraniu hymnu Wynnyczenko 
i Baczynśkyj wymienili symboliczny uścisk dłoni. Uroczystość za-
kończyła defilada oddziałów Strzelców Siczowych.

Jak pisał Leon Wasilewski, mimo wielkich nadziei polityków 
obu państw ukraińskich, Uniwersał Zjednoczeniowy pozostał pa-
pierową pamiątką historyczną, a bieg wypadków nad Dnieprem 
i Dniestrem nie pozwolił mu wejść w życie. Dwa tygodnie później 
do Kijowa wkroczyły oddziały bolszewickie.5 Maksymalizm aspira-
cji politycznych Ukraińców nie odpowiadał siłom jakimi wówczas 
rozporządzali. Chcąc utrzymać Kijów, ryzykowali utratę Lwowa 
i odwrotnie. Między dwoma odłamami narodu ukraińskiego brak 
było więzi historycznych, społecznych i politycznych. Na przeszko-
dzie stał również niski pozom świadomości narodowej, szczegól-
nie na wschód od Dniepru. Kiedy pod koniec grudnia 1918 r. od-
działy Petlury walczyły pod Lwowem, doszło do buntu żołnierzy 
4	 J.	Nahajewśkyj,	 Istoija	Ukrajinskoji	derżawy	dwadcatoho	stolittja,	Kijiw	1993,	 s.205;	L.	Wasilewski,	Kwestia	ukraińska	 jako	

zagadnienie	międzynarodowe,	Warszawa	1934,	s.	127;	E.	Paszkowski,	Zawierucha	ukraińska,	Warszawa	1919,	s.	50.
5	 M.	Kapustianśkyj,	Pochid	ukrajinśkych	armiji	na	Kyjiw-Odessu	w	1919	roci,	Lwów	1921,	s.	24-28.

naddnieprzańskich nie rozumiejących sensu walki z Polską.. Ten 
masowy bunt, doprowadził do zdziesiątkowania oddziałów i ode-
słania ich do rodzinnego kraju.

 Zasadniczym problemem dla władz ZOUNR była wojna 
z Polską. Dążąc do zjednoczenia z Ukraińską Republiką Ludową 
miano nadzieję na jej pomoc wojskową i kadrową. Ale Dyrektoriat 
miał dość własnych problemów z Rosjanami białymi i czerwony-
mi oraz ze zbuntowanym i zanarchizowanym chłopstwem. Proble-
my społeczne rozpoczęły się również na obszarze kontrolowanym 
przez ZOUNR. W lutym 1919 w Stanisławowie powstała Komuni-
styczna Partia Galicji Wschodniej, zresztą wkrótce zdelegalizowa-
na. W wyniku niezadowolenia chłopów, liczących na parcelację do-
szło do wielu wystąpień antyrządowych. Niezadowoleni robotnicy 
i żołnierze usiłowali w marcu 1919 r. wywołać powstanie w Stani-
sławowie. W połowie kwietnia doszło do powstania socjalistyczne-
go w Drohobyczu. Władze ZOUNR stłumiły go krwawo. Dochodziło 
również do buntów żołnierzy w Tarnopolu, Kołomyi i Samborze.6

 Niezaspokojone nadzieje chłopów i żołnierzy oraz maksy-
malizm terytorialnych dążeń ukraińskich uwidoczniły słabość orga-
nizacyjną Ukraińców galicyjskich i ich rządu. Z chwilą gdy odpadła 
pomoc Austrii, okazało się, że brakuje im odpowiednich sił do zor-
ganizowania życia państwowego. Polacy i część Żydów bojkotowali 
państwo ukraińskie. Musieli wszystko postawić na jedną wojsko-
wą kartę, ale i tu nie mieli, szans wobec coraz bardziej widocznej 
przewagi wojsk polskich. Dotychczasowi urzędnicy narodowości 
polskiej, którzy odmówili złożenia przysięgi wierności dla państwa 
ukraińskiego zostali zwolnieni z pracy. Pogłębiło to i tak widoczny 
brak kadr. 

6	 Pid	praporom	Żowtnia:	Dokumenty	i	materiały,	Lwiw	1957,	t.	I,	s.	111-127.
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Władze ZOUNR i dowództwo UHA liczyły, iż przy pomocy 
Ukraińskiej Republiki Ludowej uda się wyprzeć wojsko polskie z Ga-
licji. Zdawano sobie sprawę z faktu, że samodzielnie nie są w stanie 
prowadzić długotrwałej wojny z Polską. Kilkakrotne ofensywy nie 
przyniosły zadowalających rezultatów.7

 Zupełnie odmiennie kształtowała się sytuacja polityczna 
i militarna na Ukrainie. Po rządach Centralnej Rady usuniętej przez 
okupacyjne wojska niemieckie, władzę przez pół roku sprawował 
z poparciem niemieckim hetman Pawło Skoropadśkyj. Usunął on 
i uwięził wielu czołowych polityków ukraińskich, w tym i Symona 
Petlurę. W rządzie hetmana pierwsze skrzypce grali Rosjanie, dą-
żący do ścisłych związków z oddziałami białogwardyjskimi. Rządy 
te zastopowały wszelkie reformy społeczne. Ludności doskwierała 
łupieżca polityka Niemców, krwawo tłumione powstania i zwyczaj-
ny bandytyzm. 

W październiku 1918 r. Petlura został uwolniony z więzienia, 
zbuntował wojsko hetmańskie i oddziały USS Jewhena Konowałcia. 
Okupacyjne oddziały niemieckie zachowały neutralność. 18 grud-
nia Kijów poddał się jego oddziałom. Skoropadśkyj w przebraniu 
oficera niemieckiego odjechał z wojskami okupacyjnymi. W tym 
czasie w jednym z kabaretów kijowskich śpiewano:

„Od Kijewa do Berlina
Szcze ne wmerła Ukrajina
Hajdamaki wse hulajut
Deutschland, Deutschland über alles.”8

7	 P.	Dąbkowski,	Ukraiński	ruch	narodowy	w	Galicji	Wschodniej	1912-1923,	Warszawa	1985,	s.	117	i	n.
8	 Słowa	tej	piosenki	podał	autorowi	Bohdan	Osadczuk.

Nowy rząd ukraiński – Dyrektoriat snuł rozległe plany wojny 
z Rosją i Polską. Powołano 120 tysięcy chłopów w szeregi wojska. 
Z jego wyposażeniem nie było problemu: prawie wszyscy powołani 
stawiali się na miejscu zbiórek umundurowani i z bronią. Program 
Dyrektoriatu był zbliżony do polityki Centralnej Rady – pierwszego 
rządu ukraińskiego w Kijowie. Wśród członków Rządu znajdowali 
się ponownie znani działacze z pierwszych dni wolności Ukrainy: 
Petlura z tytułem atamana Ukrainy, Wołodymyr Wynnyczenko, 
Fedir Szwec, Iwan Andrijczuk. Program przewidywał niezależność 
państwową, reformę rolną bez odszkodowań i był zbliżony do trze-
ciego uniwersału Centralnej Rady.9 Rząd Dyrektoriatu postanowił 
ukrócić samowolę komitetów wiejskich, „nacjonalizujących” zie-
mię, budynki podworskie, inwentarz itp. Chłopi odczuli to jako za-
mach na własne, samodzielne zdobycze. Odwykli już od wszelkich 
ciężarów i obowiązków wobec państwa i wszelkie próby w tym za-
kresie uważali za osobistą krzywdę. Dyrektoriat zaczął tracić popu-
larność. Wzrastała drożyzna, a puszczone w obieg nowe pieniądze 
ukraińskie tzw. karbowańce drukowane w Lipsku, utraciły wartość 
płatniczą. Dyrektoriat ogłosił, iż pieniądze „carskie” zostaną wkrót-
ce wycofane z obiegu. Ludność wymieniła je na karbowańce, ma-
jące według zapewnień rządu taką samą wartość. Już jesienią 1919 
r. za każdy banknot przedrewolucyjny płacono kilkanaście razy wię-
cej wciąż tracącymi wartość karbowańcami. Wówczas to Petlura 
wyrobił sobie na Ukrainie opinię spekulanta i oszusta finansowego. 
Tym samym podważył zaufanie chłopów do państwa ukraińskiego. 
W takich warunkach wygrała propaganda bolszewicka, poprzedza-
jąca najazd ich wojsk, ocenianych na kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. 
Wojna pomiędzy wojskami bolszewickimi a Dyrektoriatem miała 
jakieś dziwne, niespotykane w Europie cechy. Front właściwie nie 
9	 S.	Kamiński,	Lata	walk	i	zamętu	na	Ukrainie	1917-1921,	Warszawa	1928,	s.	55.



112 113

istniał. Przypominają się walki z powieści Sienkiewicza. Tu i ówdzie 
tkwiły załogi i posuwały się zbrojne kupy, starając się w miarę moż-
liwości nie zetknąć się z nieprzyjacielem. Zwykle bolszewicy posu-
wali się za cofającymi się oddziałami ukraińskimi, w odległości jed-
nego lub dwóch dni marszu. Petlurowcy w tym czasie mieli gładko 
golone głowy z pozostawionym nad czołem zwiniętym kosmykiem 
włosów („osełedeć”), co było niebezpieczne dla wszelkiego rodza-
ju maruderów. Bolszewicy nie dawali im pardonu, a petlurowscy 
pastwili się nad bolszewikami, a zwłaszcza Żydami . W ogóle w tej 
dziwnej wojnie jeńców nie pozostawiano przy życiu. Petlurowcy 
słynęli z pogromów Żydów. Szczególnie tzw. „kureń smerdi” mają-
cy u czapek długą czarną wstęgę ze srebrno wyszywanym krzyżem. 
Przerażający był zwłaszcza pogrom w Płoskirowie i w Tepliku, gdzie 
wymordowano kilka tysięcy Żydów. Petlurowcy tłumaczyli swoje 
postępowanie zdradą, popieraniem bolszewików i sobiepaństwem 
Żydów, co nie zawsze odpowiadało prawdzie.

Po zajęciu Ukrainy bolszewicy rozciągali swoją władzę jedy-
nie na miasta. Wieś z braku sił pozostawili swojemu losowi. Na 
tyłach ich wojsk rozkwitała działalność partyzancka. Szczególnie 
sławny był oddział byłego carskiego generała Grigoriewa, który 
służył Skoropadśkiemu, bolszewikom, Petlurze, znów bolszewikom 
i Denikinowi. Inny partyzant -anarchista Nestor Machno walczył ze 
wszystkimi i utworzył nawet własne państwo na południe od Kijo-
wa. To on wprowadził do walki karabiny maszynowe, umieszczone 
na lekkich wozach tzw. taczankach. Okres chaosu i rozprzężenia na 
Ukrainie miał trwać jeszcze kilka lat.

Zjednoczenie Ukraińskiej Republiki Ludowej i Zachodniou-
kraińskiej Republiki Ludowej na podstawie układu z Fastowa i Uni-
wersału z 3 stycznia 1919 praktycznie nie zostało wprowadzone 

w życie. W jego urzeczywistnieniu przeszkodziły sukcesy militarne 
wojsk polskich nacierających z zachodu i armii bolszewickich ze 
wschodu. Brak było również elementów, które by zespalały oba 
państwa. Władze sowieckie powołały na wschodzie państwo kon-
kurencyjne wobec URL – Ukraińską Republikę Radziecką. Pod wpły-
wem sukcesów militarnych bolszewicy 6 lutego 1919 zajęli Kijów.10 
Dyrektoriat zmuszony był wycofać się do Winnicy. Pod wpływem 
następnej ofensywy sowieckiej w marcu – kwietniu 1919 r. Petlura 
wraz z rządem przeniósł się z Winnicy do Kamieńca Podolskiego. 
Terytorium Ukrainy zostało sprowadzone do małego obszaru Po-
dola. Przyczyny tej klęski tak ujmuje historyk ukraiński: „Dopóki 
trwała walka masowa przeciwko ochotnikom rosyjskiej kontrre-
wolucji, tak długo trwał autorytet Dyrektoriatu, który wyobrażał 
sobie, że stoi na czele polityczno-narodowej rewolucji, gdy faktycz-
nie przewodził rewolucji społecznej (…). Skoro jednak zgłosił swe 
pretensje jedyny prawny i prawdziwy rozkazodawca wschodnio-
-europejskiej rewolucji społecznej – bolszewizm – od razu załamał 
się cały autorytet Dyrektoriatu”.11 Czyli bolszewicy przelicytowali 
Petlurę w demagogii społecznej i tym zapewnili sobie wygraną. 
Poczucie narodowe na Ukrainie zdaniem Waasyla Kuczabskiego 
odgrywało znikomą rolę. „Nad Ukrainą panowała Wielkorosja, po-
nieważ ukraińskie poczucie odrębności spało w masach ludowych 
i nie przeciwstawiało się czynnie Wielkorosji, zaś ukraińskie war-
stwy wyższe, które niekiedy pielęgnowały „małoruskie” szczepowe 
obyczaje, poczuwały się jako naród do „wszechrosyjskiej” jedności 
z Wielkorusami i uważały swą ojczystą „małoruskość” w stosun-
ku do jednego „wszechrosyjskiego narodu” jedynie za regionalną 
odmianę”.12 Kiedy wojska Petlury poniosły klęskę i wycofały się do 
10	 E.	Paszkowski,	Zawierucha	ukraińska,	Warszawa	1919,	s.	50.
11	 W.	Kutschabskyj,	Die	Westukraine	im	kampfe	mit	Polen	und	dem	Bolschevismus,	Berlin	1934,	s.	12.
12	 Tamże,	s.	347.
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Kamieńca Podolskiego, sytuacja ZOUNR była coraz bardziej roz-
paczliwa. Ukraińcy mieli jeszcze szansę ocalić państwo zachodnio 
ukraińskie przyjmując w 1919 roku lutową propozycję generała Jo-
sepha Barthélemy ustanowienia granicy z Polską, idącą na wschód  
od Lwowa, Drohobycza i Borysławia.13 Politycy ukraińscy propozy-
cję tą odrzucili, podobnie jak i wysuniętą 27 marca. I znów zdecy-
dować miało żelazo i krew.

W tym czasie wojskowe siły Polski uległy wzmocnieniu. Na 
front wschodni przybyły dywizje Hallera i ochotnicze bataliony 
wielkopolskie. Jednocześnie wzmógł się nacisk Rady Najwyższej 
Ententy, aby Polska zrzekła się na korzyść Rusinów-Ukraińców, 
znacznej części ziem byłej Galicji Wschodniej. Jej przedstawiciel ge-
nerał południowoafrykański Luis Botha, zaproponował nową linię 
zawieszenia broni, która pozostawiała Lwów po stronie polskiej, 
ale Drohobycz i Borysław z kopalniami ropy naftowej po ukraiń-
skiej. Na tę propozycję odpowiedzieli z kolei negatywnie Polacy. 
Wojsko polskie przygotowało się do ostatecznego uderzenia. Na 
linii Zbrucza od wschodu znajdowały się już oddziały sowieckie. 
24 maja 1919 r. wojska rumuńskie zajęły Pokucie wraz z Kołomyją. 
Rząd ZOUNR urzędujący w Stanisławowie wpadł w panikę. Czte-
rech jego ministrów zostało wysłanych do Wiednia w celu utwo-
rzenia rządu emigracyjnego. Pozostałe urzędy i ministerstwa ewa-
kuowały się do Buczacza. 25 maja miejscowa POW opanowała 
miasto. Dotychczasowi urzędnicy ukraińscy w Stanisławowie zdjęli 
mundury i rozpoczęli pracę na poprzednich stanowiskach. Wojska 
polskie i rumuńskie zetknęły się na linii położonej na wschód od 
Stanisławowa. Widoczna już klęska wojsk ZOUNR skłoniła izolowa-
nego w Kamieńcu Podolskim Petlurę do wysunięcia propozycji za-
warcia pokoju z Polską. Mimo, iż przez cały czas wojny interesy URL 
13	 M.	Łozynśkyj,op.cit,s.77,W.	Kutschabskyj,op.cit.262	i	n.

i ZOUNR były rozbieżne, teraz doszło do jawnego rozbicia pozornej 
solidarności i jedności obu państw ukraińskich. Przybyła do War-
szawy delegacja Petlury z Borysem Kardynowśkym na czele, uwa-
żała pod presją zaistniałych faktów, sprawę niepodległości Galicji 
Wschodniej za drugorzędną. Rezultatem ich rozmów w Warszawie 
było podpisanie 24 maja 1919 r. oficjalnej umowy między Kardy-
nowśkym a premierem Ignacym Paderewskim, kończącej wojnę 
pomiędzy Polską a Ukraińską Republiką Ludową. Ukraińcy zrzekli 
się wszelkich praw do Galicji Wschodniej i Wołynia na zachód od 
rzeki Styr. W zamian strona polska zobowiązała się do podjęcia sta-
rań celem międzynarodowego uznania rządu Ukrainy. Zobowiąza-
no się również do podpisania konwencji wojskowej jak i pomocy 
w organizacji nowej armii ukraińskiej. Ukraina oddawała dowódz-
two nad swoimi siłami zbrojnymi w ręce Naczelnej Komendy Wojsk 
Polskich oraz zobowiązała się do nie podejmowania żadnych kro-
ków dyplomatycznych bez porozumienia z Polską. Zadecydowało 
prawo silniejszego.14

Delegacja URL nie zdążyła jeszcze opuścić Warszawy, kie-
dy do generała Józefa Hallera urzędującego w Lublinie przybyli 
parlamentariusze ZOUNR – płk Fidler i sotnik Kołtuniuk wysłani 
w celu zaproponowania zawieszenia broni na liii: Bug – Kurowi-
ce – Przemyślany – Mikołajów – Stryj. Generał Józef Haller przyjął 
tę propozycję pod warunkiem, że UHA skapituluje i wyda wojsku 
polskiemu całą broń i amunicję, cały park kolejowy a jej delegaci 
wezmą udział w mieszanej komisji do przeprowadzenia śledztwa 
w sprawie okrucieństw popełnionych przez Ukraińców na ludności 
polskiej. De facto było to odrzucenie propozycji ukraińskiej.15 Na 
przełomie maja i czerwca 1919 roku, sytuacja UHA była tragiczna. 
14	 T.	Hunczak,	Ukraine	and	Poland	in	Documents	1918-1922,	New	York	–	Paris	–	Sydney	–	Toronto	1983,	t.	I,	s.	127-130,	dok.	nr	

33 i 34.
15	 Tamże,	s.	133,	dok.	36.
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Stopniała w czasie odwrotu armia zachodnio ukraińska liczyła już 
tylko 25 tysięcy żołnierzy, skupionych na 80 kilometrach kwadra-
towych nad Dniestrem i Zbruczem. Dodatkowo nie miała zupełnie 
amunicji. Na naradzie odbytej 1 czerwca, politycy i wojskowi ZO-
UNR postanowili zlikwidować front polski i zwrócić się przeciwko 
armii bolszewickiej. Tego też dnia wyjechał na rozmowy do Lwowa 
ataman Serhij Delwig.

Rozmowy zostały podjęte przez stronę polską dopiero  
7 czerwca. Delegacja ukraińska początkowo żądała cofnięcia wojsk 
polskich na linię Barthélemy’ego, czyli ok. 100 km na zachód. Osta-
tecznie linia rozgraniczenia wojsk miała biec wzdłuż linii frontu  
z 1 czerwca 1919 r., a więc Seretu i Złotej Lipy. Rozejm miał się 
rozpocząć 21 czerwca o godzinie 6 rano.16 Gdy delegacja ukraińska 
wracała do swoich wojsk, rozpoczęły one już walki , które prze-
kształciły się w wielka ofensywę. Ukraińcy dotarli do Złotej Lipy 
i zajęli Dunajów. 21 czerwca wojska ukraińskie zdobyły ważny wę-
zeł kolejowy z ogromnymi zapasami sprzętu wojennego – Brzeża-
ny. Tydzień później rozpoczął się polski kontratak. UHA ewakuo-
wała się za Zbrucz, czyli na Ukrainę. Jak podaje ukraiński uczestnik 
tych wydarzeń, jedni przekroczyli tę graniczną rzekę ze śpiewem, 
inni z płaczem. Ale wszyscy z nadzieją, na korzystną zmianę swojej 
sytuacji w przyszłości.17

Kiedy oddziały ukraińskie nacierały na zachód, w Paryżu 
Rada Najwyższa podjęła 25 czerwca 1919 roku dalekosiężną decy-
zję. „W celu zabezpieczenia osób i mienia spokojnej ludności Galicji 
Wschodniej od niebezpieczeństw, na jakie jest narażona ze stro-
ny band bolszewickich, Rada Najwyższa Państw Sprzymierzonych 
i Zjednoczonych zadecydowała upoważnić wojska Rzeczypospolitej 

16	 M.	Kozłowski,	Między	Sanem	a	Zbruczem.	Walki	o	Lwów	i	Galicję	Wschodnią	1918-1919,	Kraków	1990,	s.	278.
17	 O.	Łewećkyj,	Hałyćka	armija	na	Wełykij	Ukajini.	Spomyny	z	czasu	wid	łypnia	do	hrudnia	1919,	Wideń	1921,	s.	7.

Polskiej do dalszego prowadzenia operacji wojennej po rzekę 
Zbrucz”.18

W dniu 1 lipca ustały wszelkie walki na froncie ukraińsko-
-polskim. Wraz z wycofującymi się wojskiem, Zbrucz przekroczyły 
władze ZOUNR, ukraińska administracja oraz 150 tysięcy uchodź-
ców cywilnych, obawiających się o swoją przyszłość lub o włas-
ne bezpieczeństwo, ze względu na popełnione zbrodnie. Dążenia 
Rusinów- Ukraińców galicyjskich zmierzających do budowy włas-
nego państwa zakończyły się fiaskiem, co pociągało za sobą wie-
le negatywnych skutków dla Polaków i Ukraińców w następnych 
dziesięcioleciach.

Władze ZOUNR i UHA wycofały się za Zbrucz do Kamieńca 
Podolskiego i okolic. Na tym terenie Ukrainy od końca czerwca 
przebywał rząd Dyrektoriatu Ukraińskiej Republiki Ludowej wraz 
z wojskami dowodzonymi przez S. Petlurę. Dwa rządy i dwie armie 
spotkały się na stosunkowo małym terenie. I rządy i armie mimo 
klęski, były nastawione do siebie wrogo. UHA liczyła ok. 60 tysię-
cy żołnierzy liniowych i mogła być potężnym zastrzykiem dla armii 
petlurowskiej. Za Zbruczem UHA starła się z bolszewikami ataku-
jącymi wojska Petlury. Rozpoczął się krótki okres współdziałania. 
Ale UHA zetknęła się za Zbruczem z wrogą postawą miejscowej 
ludności, która uważała ją za armię obcą, okupacyjną. Kuczabskyj 
podaje, że za Zbrucza „nadeszły meldunki od brygady, która ude-
rzyła na Płaskirów, o nieprzyjaznym a nawet wrogim zachowaniu 
się wschodnio-ukraińskiej ludności”.19 Po wielu dyskusjach polity-
ków, postanowiono wspólnie uderzyć na Kijów. Aby podnieść na 
duchu i zmobilizować zniechęconych żołnierzy UHA wysunięto ha-
sło: „Czerez Kijiw na Lwiw”.20

18	 Sprawy	polskie	na	konferencji	pokojowej	w	Paryżu	w	1919	r.	Dokumenty	i	materiały,	Warszawa	1967,	t.	II,	s.	353,	dok.	nr	97.
19	 W.	Kutschabskyj,	op.	cit.,	s.	331.
20	 P.	Dąbkowski,	op.	cit.,	s.	138.
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Decyzja o walce z bolszewikami była dla Ukraińców galicyj-
skich wyborem drogi na przyszłość. W tym czasie – lipiec 1919, 
władze sowieckie proponowały Petruszewyczowi sojusz skiero-
wany przeciw Polsce i Rumunii, poprzez podporządkowanie UHA 
Dowództwu Armii Czerwonej.21 Petruszewycz propozycję odrzucił.

Aby wyzwolić ziemie Ukrainy spod panowania bolszewickie-
go, Ukraińcy musieli zabezpieczyć się przed ewentualnym uderze-
niem wojsk polskich. W tym celu postanowiono zawrzeć porozu-
mienie z Polską. 15 sierpnia 1919 r. przybyła do Warszawy misja 
ukraińska pod przewodnictwem P. Pyłypczuka.22 Delegacja miała 
przygotować grunt do zawarcia sojuszu z Polską, ale i doprowadzić 
do przerwania działań militarnych między Polską a Ukraińską Re-
publiką Ludową. Porozumienie o zawieszeniu broni zostało podpi-
sane w Warszawie 1 września 1919 r.

Natomiast przebywająca w Warszawie ukraińska misja dy-
plomatyczna prowadziła pertraktacja w sprawie sojuszu antybol-
szewickiego. Jako podstawowy warunek pomyślnego zakończenia 
rozmów, rząd polski wysunął sprawę zrzeczenia się przez Ukraiń-
ców roszczeń do Galicji Wschodniej i uznania jej za wewnętrzną 
sprawę państwa polskiego. Indagowany przez prasę w sprawie Py-
łypczyk odpowiedział, że stosunek rządu URL w powyższej sprawie 
jest nijaki, ponieważ rząd i armia galicyjska przestały istnieć.23

Pertraktacje polsko-ukraińskie skierowane były nie tylko 
przeciwko sowietom, ale również przeciwko Denikinowi. W tej 
sprawie Ukraińcy indagowali rządy mocarstw. Pod wpływem ukra-
ińskich protestów w sprawie wkroczenia wojsk gen. Antona Deni-
kina na Ukrainę, Winston Churchill pisał do Denikina: „W sytuacji 
21	 Z.	Zaks,	Galicja	Wschodnia	w	polityce	Zachodnio-Ukraińskiej	Republiki	Ludowej	 i	Ukraińskiej	Republiki	Ludowej	w	drugiej	

połowie	1919	r.	(w:)	Naród	i	państwo.	Prace	ofiarowane	Henrykowi	Jabłońskiemu	ofiarowane	w	60	rocznicę	urodzin,	Warszawa	
1969,	s.	388.

22	 Pismo	oddziału	 II	Naczelnego	Dowództwa	do	MSZ	z	16	VII	1919	 r.	Dokumenty	 i	Materiały	do	Historii	 i	 Stosunków	Polsko-
-Radzieckich.	Warszawa	1958,	t.	II,	s.	325-331.

23	 „Kurier	Polski”	z	26	sierpnia	1919	r.

aktualnie krytycznej byłoby najrozsądniej nie odrzucać tendencji 
separatystów ukraińskich”.24 Denikin był stanowczo przeciwny bu-
dowie samodzielnego państwa ukraińskiego. W przeddzień zajęcia 
Kijowa nazwał rząd ukraiński „produktem intryg Petlury i jego nie-
mieckich protektorów”.25

31 sierpnia 1919 r. połączone wojska ukraińskie zajęły Kijów. 
Spełniło się marzenie żołnierzy UHA. Zająć Kijów, stać się panem 
sytuacji na Ukrainie i zwrócić się na zachód, na Lwów i San.26 Ale 
sytuacja ta trwała zaledwie kilka godzin, bo już o 10 rano żołnie-
rze Denikina pojawili się na moście na Dnieprze. Generał Mikołaj 
Bredow usunął oddziały ukraińskie na przedmieścia i obsadził Ki-
jów. W wyniku zawartego porozumienia między gen. Bredowem 
a gen. UHA Antinem Krawsem, Kijów pozostał w sferze wpływów 
rosyjskich. Wojska ukraińskie wycofały się na linię Fastowa. „Biali” 
Rosjanie więcej do pertraktacji nie powrócili, ponieważ Ukraińcy 
nie chcieli uznać „jedinoj i niedielimoj Rasiji”27

Po utracie Kijowa, obie armie ukraińskie zostały zepchnięte 
przez wojska Denikina do Kamieńca Podolskiego. Sytuacja armii 
ukraińskich radykalnie się pogorszyła. Brak było nie tylko uzbro-
jenia, odzieży i obuwia ale i żywności. Wybuchła epidemia tyfu-
su. UHA zmniejszyła się do 4 tysięcy żołnierzy, a wojska Petlury do 
2 tysięcy.28 Oba rządy ukraińskie, które jeszcze w styczniu 1919 r. 
deklarowały uroczyście połączenie swych ziem w Wielką Ukrainę, 
przebywały teraz w jednym mieście strzegąc zazdrośnie swojej nie-
zależności. Jak pisał W. Kuczabskyj: „utrzymanie fikcyjnej zachod-
nio ukraińskiej odrębności na wygnaniu, stało się dla zachodnich 
24	 Z.	Zaks,	op.	cit.,	s.	395.
25	 Tamże,	W	prasie	 francuskiej	 i	amerykańskiej	ruch	ukraiński	był	 traktowany	jako	wariant	bolszewizmu	w	sosie	niemieckim.	T.	

Hunczak,	op.	cit.,	s.	155,	dok.	40.
26	 J.	Jaworowśkyj,	Denikinijada	Ukrajinśkoji	Hałyćkoji	Armiji,	Jaworów	1929,	s.	5.
27	 Podczas	rozmów	Bredow	oświadczył	delegatom	ukraińskim:	„Ukrainy	nie	ma,	nie	było	i	nie	będzie”,	S.	Szuchewycz,	Spomyny	

z	ukrajinskoji	hałyćkoji	armiji	(1918-1920),	cz.	III,	Lwów	1929,	s.	42.
28	 M.	Łozynśkyj,	op.	cit.,	s.	179.
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Ukraińców politycznym aksjomatem”.29 Stosunki wewnątrz ukraiń-
skie zaogniły się do tego stopnia pod koniec 1919, że „oba odrębne 
rządy otoczyły się w Kamieńcu Podolskim silnie uzbrojonymi woj-
skami, a siedziby ich przekształciły się w dwa wrogie obozy”.30

Wobec katastrofalnego położenia, Naczelne Dowództwo 
UHA postanowiło wystąpić do Denikina o zawieszenie broni. 4 listo-
pada w Żmerynce odbyła się narada polityczno wojskowa na naj-
wyższym szczeblu przedstawicieli władz obu państw ukraińskich. 
Miano ustalić kierunki przyszłego działania w związku z utratą te-
rytorium Galicji Wschodniej i Ukrainy. W czasie narady Petrusze-
wycz otrzymał od gen. Mirona Tarnawśkiego telegram, w którym 
powiedziano wyraźnie, że w razie nie podjęcia decyzji w sprawie 
rokowań z Denikinem, Naczelne Dowództwo UHA będzie działać 
na własną rękę. Postanowiono wysłać do Denikina delegację obu 
armii ukraińskich, w celu prowadzenia rokowań.

Ostatecznie Denikin podpisał 17 listopada umowę tylko 
z UHA, ponieważ nie uznawał armii Petlury, jako wywodzącej się 
z terytorium państwa rosyjskiego. UHA została podporządkowana 
dowództwu Denikina, z zastrzeżeniem, że nie będzie użyta prze-
ciwko wojskom Petlury i przegrupowana do Winnicy.31 Do walki 
używana przez Denikina nie była.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przejście UHA na stronę 
Denikina nie było sprawą przypadku. Wynikało to ze stanowiska 
politycznego kierownictwa ZOUNR i kadry oficerskiej, która widzia-
ła możliwość walki o Galicję Wschodnią w oparciu o białą Rosję.32

Umowa zawarta pomiędzy Naczelnym Dowództwem UHA, 
wówczas gen. Osypem Mykytką, lwowianinem i jego szefem sztabu 

29	 W.	Kutschabskyj,	op.	cit.,	s.	326.
30	 Tamże,	s.	381.
31	 M.	Łozynśkyj,	op.	cit.,	s.	194.
32	 P.	Dąbkowski,	op.	cit.,	s.	144.

gen. G. Zarizem, Niemcem austriackim, była jawną zdradą Petlury 
i Ukrainy. Zresztą w układzie pominięto nawet słowo „Ukraina:. 
W wyniku zaistniałej sytuacji rząd ZOUNR wraz z J. Petruszewy-
czem przeniósł się do Wiednia. Równolegle 16 listopada 1919 r. na 
wezwanie Petlury wkroczyła do Kamieńca Podolskiego kawaleria 
polska i oddziały 4 pułku Strzelców Podhalańskich pod dowódz-
twem majora Mieczysława Boruty-Spiechowicza. Petlura ewakuo-
wał się na teren Wołynia, a następnie 5 grudnia 1919 r. udał się do 
Warszawy.

Ukraińska Halicka Armia oderwana od własnego terytorium 
i pozbawiona kierownictwa państwowego przybrała charakter ar-
mii zaciężnej. Widząc zaistniałą sytuację, część kadry oficerskiej za-
częła szukać wyjścia z tego kłopotliwego położenia. Pogarszała ją 
klęska armii Denikina. Bolszewicy rozsiewali wśród chłopów ukra-
ińskich pogłoski, że Denikin będzie zabierał chłopom ziemię i od-
dawał szlachcie. Doszło do szeregu buntów chłopskich. Zaczęli oni 
uznawać wojska Denikina i UHA za okupacyjne. Wojska Denikina 
topniały z dnia na dzień. Bolszewicy bez walki zajmowali Ukrainę. 
Żołnierze UHA byli coraz bardziej zmęczeni i zniechęceni do dal-
szych działań. Postanowiono przejść do Rumunii. Kiedy okazało się 
to niemożliwe, ponieważ zachodni brzeg Dniestru był obsadzony 
przez wojska rumuńskie, które nikogo nie przepuszczały, pozostało 
tylko jedno wyjście. W Winnicy przy I i II Korpusie UHA powstał 
Rewolucyjny Komitet Czerwonej Armii Galicyjskiej. Żołnierze armii 
galicyjskiej przypięli czerwone kokardy, a artyleria UHA zaatakowa-
ła uciekających cywili i wojska Denikina, aby zaskarbić sobie łaskę 
bolszewików.33

Po przejściu trzech korpusów, czyli całej UHA na stronę bol-
szewicką, zostały one przeformowane w brygady. W marcu 1920 r. 
33	 J.	Jaworśkyj,	op.	cit.,	s.	21-25.
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liczyły one w sumie 16,5 tysiąca czerwonoarmistów i około 2 tysią-
ce kadry dowódczej. Czerwena Hałyćka Armija – CzHA otrzymała 
oficerów politycznych. Na miejsce trójzęba wprowadzono czer-
woną gwiazdę, zniesiono stopnie oficerskie i wprowadzono tytuły 
służbowe. Niewielu żołnierzy przekonało się do nowego systemu, 
marząc o samodzielnym państwie ukraińskim na ziemiach Galicji 
Wschodniej. 25 kwietnia 1920 r. na wieść o wkroczeniu wojsk pol-
skich i oddziałów URL Petlury na ziemie Ukrainy, większość czer-
wonoarmistów z byłej UHA przeszła na stronę polską. Korpus gen. 
A. Krawsa został wcielony do wojsk Petlury, pozostałe oddziały 
zostały rozbrojone i internowane. W odwecie bolszewicy rozbroili 
pozostałe oddziały CzHA i wymordowali oficerów. Generała Mykyt-
kę i gen. Zariza bolszewicy rozstrzelali w więzieniu Lefortowo koło 
Moskwy dopiero po klęsce swoich wojsk w sierpniu 1920 r. Potęż-
na rok wcześniej Ukraińska Armia Halicka przestała istnieć.

„Zachodni Ukraińcy” – osądza ich uczestnik wydarzeń, histo-
ryk i kapitan USS Wasyl Kuczabśkyj – „wierzyli, że ich wojna prze-
ciw Polakom jest jedyną poważną sprawą byłej Ukrainy, tak samo 
bezwzględni, jak Ukraińcy wschodni (wojujący z Rosją – Cz. P.). Byli 
oni politycznie zainteresowani Ukrainą Wschodnią o tyle tylko, o ile 
zakrywała ich przed bolszewikami. Ale w końcu byli w stosunku 
do niej tak srodze rozczarowani, że w gruncie rzeczy najchętniej 
pragnęliby o niej więcej nie słyszeć i zachowywali się jak odrębny 
naród”.34 Taka sytuacja jest i dzisiaj w tzw. Hałyczynie.

Podczas wojny 1920 roku Petlura walczył ze swoimi od-
działami na prawym skrzydle wojsk polskich. Działacze ukraińscy 
z USS zwolnieni z internowania w Łucku – płk Andrej Melnyk i płk 
Jewhen Konowałeć usiłowali wymóc na Petlurze, aby wycofał swo-
je oddziały do Czechosłowacji otwierając front Armii Czerwonej. 
34	 W.	Kutschabskyj,	op.	cit.,	s.	130-131.

Zachowałby w ten sposób swoją armię i otworzyłby bolszewikom 
drogę na zachód. Liczono, że Armia Czerwona szybko podbije Pol-
skę i zagrozi zachodniej Europie. Według autorów projektu, mogło 
to zmusić państwa Ententy do rewizji układów wersalskich i zwró-
cenia uwagi na sprawę ukraińską.

Petlura propozycję zdrady sojusznika polskiego odrzucił. Do 
Czechosłowacji przeszła, uprzednio porzuciwszy front i zdradzając 
po raz czwarty brygada generała Antina Krawsa licząca wówczas 
około 1,5 tysiąca żołnierzy.35

Po opuszczeniu Galicji Wschodniej, a później Kamieńca Po-
dolskiego, Petruszewycz i rząd ZOUNR ostatecznie zatrzymał się 
w Wiedniu. Na emigracji rząd zachodnio ukraiński rozwinął dzia-
łalność dyplomatyczną na rzecz odzyskania niepodległości. W tym 
celu wyłączono własnych delegatów ze wspólnej delegacji ukraiń-
skiej na Konferencji Pokojowej w Paryżu i odwołano jego przewod-
niczącego Wasyla Panejkę, który dążył do federacji Galicji Wschod-
niej z „jedną, niepodzielną i białą Rosją”. Ze względu na zrzeczenie 
się przez Ukraińską Republikę Ludową wszelkich praw do Galicji 
Wschodniej na rzecz Polski, rząd ZUNR postanowił występować 
jako odrębna jednostka prawna, a nie zachodni obwód URL. Pod 
koniec lipca 1920 r. Petruszewycz powołał w Wiedniu rząd emigra-
cyjny nazywany Biurem Dyktatora. Działalność rządu Petruszewy-
cza na arenie międzynarodowej sprowokowała Radę Ambasado-
rów do wydania 12 lipca 1921 r. oświadczenia, w którym wyraźnie 
zaznaczono, iż emigracyjny rząd ZUNR nie jest reprezentacją lud-
ności i terytorium Galicji Wschodniej.

Podczas Konferencji pokojowej w Rydze Petruszewycz wysłał 
własną delegację do obserwacji obrad. W czasie rozmów delegacja 
Rosji i Ukrainy Sowieckiej wniosła propozycję, aby obok uznania 
35	 P.	Dąbkowski,	op.	cit.,	s.	163.
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niezależności i suwerenności Polski i Rosji Sowieckiej oraz niepod-
ległości Ukrainy, Białorusi i Litwy uznano także niepodległość Gali-
cji Wschodniej. Delegacja Polski stwierdziła, że Galicja Wschodnia 
nigdy do Rosji nie należała i dlatego wniosek ten nie podlega roz-
patrzeniu na konferencji. Sprawa Galicji Wschodniej została zdjęta 
z porządku obrad. Dnia 12 października 1920 r. podpisana została 
umowa polska-sowiecka ustalająca granicę na rzece Zbrucz, zgod-
nie z jej przebiegiem pomiędzy Rosją a Austro-Węgrami sprzed 
I wojny światowej.

Prof. Czesław Partacz

Prof. Stanisław Sławomir Nicieja
Uniwersytet Opolski

Fragment przygotowanego do druku XV tomu 
„Kresowej Atlantydy” poświęconego miastu Wilno 

i dramatycznej sytuacji, jaka spotkała Wileńszczyznę 
w czasie II wojny światowej

Józef Mackiewicz
Na szafocie historiografii – na piedestale Melpomeny
Gdy pochylamy się nad dziejami Wilna pierwszej połowy 

XX wieku (chyba najbardziej dramatycznym, ale też intelektualnie 
najpłodniejszym okresem w całej historii tego miasta), to nie spo-
sób pominąć postaci Józefa Mackiewicza. Był młodszym bratem 
wyjątkowego bulwersanta opinii publicznej – Stanisława Cata-
-Mackiewicza, ale poprzez swoją twórczość, poglądy i lansowane 
wybory polityczne przekroczył o kilka pięter kontrowersje, które 
prowokował wcześniej jego familiant – redaktor naczelny wileń-
skiego „Słowa”. 

Polemiki wokół biografii literackiej i politycznej Józefa Ma-
ckiewicza wypełniają całe regały poważnych bibliotek. A spory, 
w których uczestniczyły i nadal uczestniczą częstokroć pierwszo-
rzędne pióra i umysłowości epoki, nie milkną, chociaż od śmierci 
autora „Drogi donikąd” minęło już kilka dziesięcioleci.

Józef Mackiewicz (1902-1985) był zaprzeczeniem politycz-
nej poprawności, bezkompromisowym burzycielem autorytetów, 
a w zaciekłości polemicznej niejednokrotnie ocierał się o politycz-
ne samobójstwo. Urodził się w Petersburgu, ale od piątego roku ży-
cia przez niemal 40 lat mieszkał w Wilnie. I obraz tego miasta, który 
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stworzył w swej twórczości literackiej, według wielu krytyków nie 
ma sobie równych w polskiej beletrystyce. Realistyczne powieści, 
zwłaszcza o czasach sowieckiej i niemieckiej okupacji Wilna (a jest 
ich kilka), nawet najwięksi jego adwersarze uważają za dzieła ge-
nialne, a pod względem formy literackiej – mistrzowskie.

Józef Mackiewicz miał wielką słabość do ptaków i tam, gdzie 
mieszkał, zawsze były klatki z kanarkami, szczygłami i papugami. 
A w Czarnym Borze pod Wilnem miał nawet swojego kruka, które-
go próbował oswoić. Stąd też Włodzimierz Bolecki – znakomity bio-
graf Józefa Mackiewicza nadał mu przydomek „Ptasznik z Wilna”.

Ojciec Józefa Mackiewicza – Antoni był właścicielem firmy 
handlowej. W 1905 roku kupił dom jednorodzinny na wileńskiej 
Rossie, w pobliżu słynnego cmentarza. Zamieszkał w nim z żoną – 
Marią i trójką dzieci: Stanisławem, Józefem i Seweryną (późniejszą 
matką pisarza Kazimierza Orłosia). Dom ten do dziś w Wilnie stoi, 
przy ulicy Witebskiej.

Po śmierci Antoniego Mackiewicza w maju 1914 roku i wybu-
chu I wojny światowej sielanka rodzinna (m.in. podróże do kuror-
tów europejskich, beztroskie ferie i wakacje) minęła bezpowrot-
nie. Mackiewiczów dotknął ciężki los. Ale pomimo trudów życia 
codziennego i braków finansowych Stanisław i Józef pokończyli 
wileńskie gimnazja, podjęli studia na Uniwersytecie Stefana Bato-
rego, a później obaj żyli z redagowania wileńskiego „Słowa”.

Do wybuchu wojny w 1939 roku Józef Mackiewicz pozosta-
wał w absolutnym cieniu swego powszechnie znanego na salonach 
politycznych w Polsce brata – Stanisława „Cata”. Wydał tylko tomik 
nowel i zbiór drukowanych wcześniej w „Słowie” reportaży „Bunt 
rojstów”. W proteście przeciw polityce sanacji wobec mniejszości 
białoruskiej i ukraińskiej (burzenie cerkwi) przeszedł ostentacyjnie 

na prawosławie i w cerkwi wziął ślub z Barbarą Toporską – koleżan-
ką z redakcji „Słowa”.

„Droga donikąd”
Klęska wrześniowa 1939 roku wywołała w Wilnie nastroje 

rozpaczy i gniewu. Podziałało to jak podmuch wiatru w tlące się 
zarzewie narastających konfliktów narodowościowych i politycz-
nych. Gdy do Wilna wkroczyły wojska litewskie, Józef Mackiewicz 
zaczął wydawać prolitewską „Gazetę Codzienną”, w której surowo 
oceniał polskie rządy na Wileńszczyźnie. Jego komentarze w tej 
gazecie szybko stały się zarzewiem konfliktu między nim a polską 
opinią publiczną skupioną wokół innego polskojęzycznego pisma – 
„Kuriera Wileńskiego”. Będzie to narastać aż do absurdalnych roz-
miarów. Gdy do Wilna ponownie weszli Sowieci, w 1940 roku, Jó-
zef Mackiewicz wycofał się z żoną – Barbarą Toporską do Czarnego 
Boru (12 kilometrów od Wilna). Nie podjął współpracy z żadnym 
pismem prosowieckim, na co zdecydowało się wielu polskich twór-
ców, m.in. Teodor Bujnicki i Leopold Tyrmand. Mackiewicz praco-
wał wówczas w lesie jako drwal i furman. Gdy w czerwcu 1941 roku 
Wilno zajęli Niemcy, otrzymał propozycję, aby pod swoją redakcją 
wznowił „Gazetę Codzienną”. Nie przyjął tej oferty, ale opubliko-
wał na łamach hitlerowskiej gadzinówki „Goniec Codzienny” kil-
ka ostrych antykomunistycznych artykułów pod inicjałami JM, do 
czego nigdy później nie chciał się przyznać i mimo ewidentnych 
dowodów wręcz temu zaprzeczał. W „Gońcu” publikował też frag-
menty swojej późniejszej powieści o wątkach autobiograficznych, 
pt. „Droga donikąd”.

„Droga donikąd” jest powieścią wybitną, o której Jan Biela-
towicz napisał: Jej treścią jest życie Wilna i Wileńszczyzny w latach 
pierwszej okupacji sowieckiej od września 1939 do czerwca 1941. 
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Inaczej niż w większości pamiętników i prób powieściowych o tam-
tych czasach i ludziach, Mackiewicz nie zajmuje się bohaterami 
i konspiratorami, lecz przede wszystkim ludźmi prostymi, wciąg-
niętymi, oczywiście, w wir spraw politycznych, ale traktujących 
tę politykę jako nieodzowną konieczność życiową w nowych wa-
runkach bytu. (…) Nie są to ludzie dobrzy ani źli, lecz słabi, a więc 
po prostu ludzie. (…) Upadają kolejno wszyscy, mądrzy i malucz-
cy, chytrzy i prostacy, szlachetni i sprzedajni, cnotliwi i występni, 
odważni i tchórze, starzy i młodzi, inteligenci, chłopi i robotnicy, 
Polacy, Białorusini, Litwini i Żydzi, kładąc szyje dobrowolnie lub po 
niewoli w obrożę okrutnej doktryny. Niezłomnym pozostaje śmierć 
lub droga donikąd.

Józef Mackiewicz napisał pierwszorzędną powieść politycz-
ną dlatego, że jest świetnym artystą i równie świetnym publicystą. 
„Droga donikąd” to nie tylko epos o przemocy, ale i świetna znajo-
mość jej mechanizmu1.

W sprawie stawianego Józefowi Mackiewiczowi zarzutu 
o kolaborowanie w Wilnie z Niemcami ważną opinię wyraził Paweł 
Jasienica, twierdząc, że autor „Drogi donikąd” należał do filarów 
hitlerowskiej gadzinówki, w której naczelnym redaktorem był Cze-
sław Ancerewicz. Jasienica pisał: Trudno było przeboleć, że w „Goń-
cu” produkuje się Józef Mackiewicz, jeden z najlepszych polskich 
reporterów, autor „Buntu rojstów”. Ohyda! Ohyda!2.

Wileńska Komenda AK nie miała wątpliwości i uznała Józefa 
Mackiewicza za hitlerowskiego kolaboranta, a specjalny sąd skazał 
go na karę śmierci. Wykonania wyroku odmówił szef grupy egze-
kucyjnej, pisarz Sergiusz Piasecki (autor „Kochanka Wielkiej Niedź-
wiedzicy”), a płk Aleksander Krzyżanowski – komendant wileńskiej 

1	 J.	Bielatowicz,	Literatura	na	emigracji,	Londyn	1970,	s.	131,	134.
2	 W.	Bolecki,	Ptasznik	z	Wilna,	Kraków	1991,	s.	122.

AK po pewnym czasie unieważnił ten wyrok3. Później przez całe 
lata będą się toczyć różne dyskusje, domysły i domniemania: co 
właściwie stało za tym wyrokiem i jego odwołaniem? A gdy w 1943 
roku wybuchła sprawa zbrodni katyńskiej i jednocześnie sprawa 
udziału Mackiewicza w hitlerowskiej komisji, która uczestniczyła 
w ekshumacji ciał polskich oficerów, na wokandę weszło dodatko-
we pytanie: czy autor „Drogi donikąd” pojechał tam za przyzwole-
niem kierownictwa AK, czy była to jego samowola?

Na te pytania do dziś nie ma jasnej odpowiedzi. Zarówno 
obrońcy, jak i adwersarze Mackiewicza wymierzają sobie od dzie-
sięcioleci ciosy na podstawie wybranych, wygodnych dla siebie 
domysłów i podejrzeń. I tak np. Teresa Jurgielewiczowa, tkwiąca 
głęboko w strukturach wileńskiego polskiego podziemia, twierdzą-
ca, że nic jej o takiej zgodzie nie wiadomo, zacytowała w swej re-
lacji opinię jednego z szefów Wydziału Bezpieczeństwa wileńskiej 
AK: No, ten Józio M. musi mieć dobre niemieckie plecy oraz chody, 
gdy mu się tam, do Katynia, udało pojechać. A Jan Nowak-Jezio-
rański głosił wprost i to wielokrotnie: Nie wierzę, by dowództwo 
AK w Wilnie aprobowało ogłoszenie przez Mackiewicza jego spo-
strzeżeń z Katynia w niemieckiej gadzinówce. Rząd Polski w Londy-
nie i władze podziemne w Polsce odcinały się ostro od propagandy 
Goebbelsa, usiłującej cynicznie wykorzystywać tragedię katyńską 
do własnych celów4.

Prof. Włodzimierz Bolecki – autor najwnikliwszej biografii Jó-
zefa Mackiewicza, w której zgromadził wszechstronny, bardzo ob-
fity materiał dokumentacyjny i zderzył ze sobą wiele krańcowych 
opinii na temat autora „Drogi donikąd,” opowiedział się jedno-
znacznie za wersją, iż Mackiewicz pojechał do Katynia w składzie 

3	 Tamże,	s.	80-85
4	 J.	Nowak-Jeziorański,	Odpowiedź	na	list	otwarty	obrońców	Mackiewicza,	„Tygodnik	Powszechny”	1989,	nr	42.
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hitlerowskiej delegacji za zgodą AK i miał przyzwolenie na opubli-
kowanie swoich relacji z miejsca stalinowskiej zbrodni w hitlerow-
skiej gadzinówce wychodzącej w Wilnie5.

„Nie trzeba głośno mówić”
Józef Mackiewicz po wojnie zbiegł z Wilna przez Kraków do 

Londynu, gdzie przyszło mu żyć z piętnem hitlerowskiego kolabo-
ranta i maniakalnego antykomunisty. Artur Domosławski, charak-
teryzując go, użył skrótu myślowego: „narodowość – antykomuni-
sta”. Gdy Mackiewicz opublikował w 1969 roku jedną z najlepszych 
swoich powieści, pt. „Nie trzeba głośno mówić”, której akcję 
umieścił w czasie wojny niemiecko-sowieckiej (1941-1944, czte-
ry części – każda to jeden rok), a bohaterami tego utworu uczynił 
ukrytych pod łatwymi do rozpoznania kryptonimami autentycz-
nych dowódców wileńskiej AK (m.in. Sergiusza Piaseckiego i Zyg-
munta Andruszkiewicza), obok zachwytów nad artystyczną formą 
tego dzieła spadł na autora grad niezwykle ostrej krytyki za poglą-
dy tam wyrażone. 

Historiozofia zawarta w tej powieści – najogólniej rzecz ujmu-
jąc – zarzucała przywódcom AK i rządowi Sikorskiego w Londynie 
naiwność, krótkowzroczność i szkodliwe współdziałania z Sowie-
tami. Zdaniem Mackiewicza Wileńszczyzna spełniała rolę swoiste-
go poligonu doświadczalnego, gdyż to, co spotkało ze strony ZSRR 
oddziały AK na Litwie, miało wkrótce spotkać oddziały AK w całej 
Polsce. Twierdził, że ujawnienie się AK i jej współdziałanie w nie-
których okręgach z Armią Czerwoną w walkach z Niemcami było 
niewybaczalnym błędem politycznym i doprowadziło o wydania 
akowców w ręce bolszewików i masową ich eksterminację. 
5	 Zob.	cały	rozdział	Ich	człowiek	w	Katyniu,	[w:]	W.	Bolecki,	op.	cit.,	s.	273-292.	Tam	wypowiedzi	m.in.:	Stefana	Korbońskiego,	

Andrzeja	Pomiana,	Wiktora	Woroszylskiego,	 Jana	Nowaka-Jeziorańskiego,	Wacława	 Jędrzejewicza,	Kazimierza	Orłosia	 oraz	
kilka	replik	Józefa	Mackiewicza.	Zob.	też:	A.	Domosławski,	Narodowość	–	antykomunista,	„Gazeta	Wyborcza”,	1	XII	2001;	tenże,	
Jedynie	prawda	jest	ciekawa,	Gazeta	Wyborcza”,	20	XII	2001;	S.	Niesiołowski,	Bronię	Mackiewicza,	„Gazeta	Wyborcza”,	18	XII	
2001;	K.	Orłoś,	Bronić	dobrego	imienia,	„Rzeczpospolita”	(dodatek	Plus-Minus),	26	I	2002,	nr	4.

Mackiewicza zarzucał polskiemu podziemiu bezkrytyczną 
wiarę w aliantów zachodnich oraz przyzwolenie na infiltrację sze-
regów AK przez prokomunistyczne organizacje. Odrzucał przeko-
nanie, że komunizm jest mniejszym złem niż hitlerowski faszyzm. 
Uważał, że komunistów należy zwalczać bezwzględnie. Nie akcep-
tował wysadzania niemieckich pociągów z amunicją jadących na 
front wschodni. Potępiał rząd Sikorskiego za podjęcie rozmów ze 
Stalinem – „komunistycznym zbrodniarzem”. Powieść „Nie trzeba 
głośno mówić” można streścić trzema słowami: „Koniec Europy 
Wschodniej”. Jest ona opisem klęski – zdaniem Mackiewicza – naj-
straszniejszej, jaka dotknęła Polskę w jej najnowszych dziejach.

Jeśli „Droga donikąd” – pisał Włodzimierz Bolecki – była opo-
wieścią o katastrofie wynikłej z zetknięcia się Polaków z ustrojem 
sowieckim, to „Nie trzeba głośno mówić” jest opowieścią o kata-
strofie pewnej polityki, która z owego wcześniejszego zetknięcia się 
nie chciała – wbrew faktom – wyciągnąć wniosków. Tę politykę i jej 
polityków Mackiewicz przedstawił na kartach swego utworu. My-
ślę więc, że furia, z jaką rzucono się na ten utwór, dotyczy nie tyle 
faktów, co ich ostatecznej wymowy6. 

O powieści tej napisano kilka znakomitych recenzji. Wysta-
wiono jej oceny najwyższe, jakie można przyznać utworowi litera-
ckiemu tego typu. Zgłoszono ją nawet do Nagrody Nobla. A jedno-
cześnie z inspiracji londyńskiego Koła Żołnierzy AK urządzono na tę 
powieść – jak napisał Włodzimierz Bolecki – bodaj najhaniebniej-
szą nagonkę, jaką zna współczesna literatura polska. Przypisano 
autorowi najniższe instynkty, cele, motywy, odsądzono go od czci 
i wiary; dano mu taktownie do zrozumienia, że powinien wisieć 
albo milczeć, albowiem dla kogoś, kto odważa się – i po przeszło 
20 latach!!! – krytykować wojenną strategię polityczną Komendy 
6	 W.	Bolecki,	op.	cit.,	s.	371.
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Głównej AK, nie ma miejsca wśród Polaków. Zaiste był to pokaz 
tolerancji, demokracji, jawności i bezstronności sądu7.

Już wcześniej atakujący Józefa Mackiewicza Paweł Jasienica 
nazwał go werbalnym antykomunistą, który sam nie odważył się 
walczyć z Armią Czerwoną i w 1944 roku uciekł z Wilna przez Kra-
ków aż na Wyspy Brytyjskie. Z Krakowa na Podhale – pisał Jasienica 
– dwa kroki. „Ogień” [czyli Józef Kuraś, który tam walczył z „nową 
władzą” – S.S.N] byłby rad z dobrego szefa sztabu.8

W powieściach i artykułach politycznych Józefa Mackiewicza 
mocno eksponowana była teza: „Katastrofa to nie śmierć połowy 
ludzkości w wojnie atomowej. Katastrofa to życie całej ludzkości 
pod panowaniem ustroju komunistycznego”. Mackiewicz nie do-
puszczał jakiejkolwiek współpracy z komunistami. Gdy jego brat 
– Stanisław w 1955 roku porzucił emigrację londyńską i osiadł 
w Warszawie, zerwał z nim wszelkie relacje. Uważał, że komunizm 
w każdej formie jest antycywilizacją, gdyż niszczy kulturę wszyst-
kich narodów oraz wszelki indywidualizm. W komunizmie „więzi 
międzyludzkie kruszą się, rozpadają, wyginają – znikają jak słoma 
w płomieniu wszystkożernego ognia”9.

Edward Raczyński – prezydent RP na uchodźstwie, który zna-
lazł się w jądrze polemiki londyńskich akowców z Mackiewiczem 
i właściwie w samym centrum ekstremalnego tamtejszego polskie-
go piekła politycznego, napisał: Powiedzieć w oczy prawdę w Pol-
sce jest dużo niebezpieczniej niż w innych krajach. Anglik jest na 
tyle realistą, że jak mu ktoś mówi prawdę w oczy, nawet nieprzy-
jemną, on po namyśle, jeśli jest to rzeczywiście prawda, przyjmie ją 
i temu, kto mu tę prawdę powiedział, nie weźmie za złe. Ale w Pol-
sce ktoś, kto by chciał bardzo jaskrawo tę prawdę święcić, to się 
7	 Tamże,	s.	376.
8	 P.	Jasienica,	Moralne	zwłoki	szlachcica	kresowego,	„Świat”	1955,	nr	43,	s.	10.
9	 Cyt.	za:	W.	Bolecki,	op.	cit.,	s.	333.

raczej narazi na potępienie, powiedzą od razu o nim, że jest zdraj-
cą, tchórzem albo defetystą. Polacy są bardzo wymagający wobec 
innych, ale o sobie nie lubią słyszeć gorzkiej prawdy.

Sprawa powieści „Nie trzeba głośno mówić” znalazła też od-
bicie w słynnych „Dziennikach” Stefana Kisielewskiego, którego 
Mackiewicz uważał za kolaboranta komunistycznego, gdyż „Kisiel” 
był posłem na Sejm PRL-u. Kisielewski pisał: A propos komunizmu, 
czytam teraz wydaną na emigracji powieść Józefa Mackiewicza 
„Nie trzeba głośno mówić”. Uchodzi on za świetnego pisarza nie-
zależnie od wszelkich zarzutów innej natury, ja uważam, że to jest 
materiał na pisarza, ale niechlujny, nierówny, bałaganiarski. Inna 
rzecz, iż bywa w tym jakaś siła i epicki rozmach, gdy opisuje Wileń-
szczyznę, tygiel narodów, po wkroczeniu Niemców. Zawiłe to i wa-
riackie, te sprawy Polaków, Litwinów, Ukraińców, Białorusinów, 
Żydów, Niemców, Łotyszów etc. Ale Mackiewicz się w tym lubuje, 
to jego kraj, nie znosi za to Anglosasów i akowców „warszawskich”, 
ich sojuszników. Jest antykomunistą i w gruncie rzeczy progermani-
nem, nie może jednak po dziś dzień wyjść ze zdumienia, że Niemcy, 
zamiast obalić komunizm i ustanowić na wschodzie różne liberalne 
czy „europejskie” państwa, mieli swoje, po hitlerowsku absurdalne 
cele, chcieli wszystkich mordować, w rezultacie sami dostali w d… 
i utorowali Stalinowi drogę. (…)

W normalnej ojczyźnie o takich zawiłych i bolesnych spra-
wach jak wojna na Wileńszczyźnie napisano by 100 książek, byłyby 
dyskusje wszechstronne, przywołujące różne fakty i różnych świad-
ków – a tu tylko raz jakiś akowiec nawymyślał Mackiewiczowi za 
kolaborację. (…) Ale u nas, sowiecką modą, o wszystkich takich 
sprawach się milczy, rezultat może być taki, że za pięćdziesiąt lat 
jedynym świadectwem tych zawiłych dziejów na Wschodzie będzie 
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właśnie… książka Mackiewicza, świadectwem niepodważalnym, 
bo już wtedy nie będzie żył nikt, kto mógłby je podważyć. O nędzo 
naszej historiografii, w jakże to głupią i dwuznaczną sytuację je-
steśmy wprowadzeni, tracąc skarb bezcenny, tracąc nasze dzieje 
najnowsze10.

Józef Mackiewicz za głoszone poglądy niejednokrotnie stał 
na szafocie opinii publicznej, a równocześnie krytycy wynosili na 
piedestał jego twórczość literacką. Oprócz wileńskich powieści, ta-
kich jak „Droga donikąd” i „Nie trzeba głośno mówić”, w dorobku 
Mackiewicza jest jeszcze kilka równie ważnych pozycji. Są to m.in.: 
„Karierowicz” (studium o biografii fałszywej, o przypadku człowie-
ka bezbarwnego, nijakiego, którego uczyniono bohaterem narodo-
wym, gdyż w świecie, w którym żył, nie liczyły się fakty, a tylko 
ich zakłamana interpretacja), „Sprawa pułkownika Miasojedowa” 
(którą można porównywać ze sprawą Dreyfusa – francuskiego ofi-
cera niesłusznie oskarżonego o zdradę) oraz „Kontra” (o wydaniu 
przez aliantów w ręce Stalina kilku tysięcy Kozaków dońskich, któ-
rzy wcześniej walczyli z Sowietami u boku Niemców).

Można powiedzieć, że Mackiewicz uprawiał w swej twórczo-
ści kult faktów. Starał się unikać fikcji. Uważał, że tylko prawda jest 
interesująca. Jego powieści są mozaiką różnych form opowiadania 
i mają epicki rozmach. Burzył w nich mity i legendy, uderzał w zbio-
rowe stereotypy i powszechnie uznawane opinie. Podobnie jak Toł-
stoj, był mistrzem realistycznej narracji.

Dlaczego powieść – zapytywał – oparta być musi koniecznie 
na fikcji? Sądzę, że może być bardziej ciekawa, gdy oparta jest na 
prawdzie. Jestem za ścisłością, gdyż jedynie prawda jest ciekawa. 
Ale jednocześnie prawda jest z reguły bardziej wielostronna i boga-
ta, i barwna, niż wykoncypowane jej przeróbki. (…) Prawda bywa 
10	 S.	Kisielewski,	Dzienniki,	Warszawa	2001,	s.	373,	374.

też z reguły bardziej wstrząsająca, bardziej poruszająca czy bar-
dziej podniecająca, bardziej sensacyjna i bardziej kryminalna od 
sensacyjnych i kryminalnych powieści. Zupełnie nie widzę powodu 
odbiegania w twórczości od prawdy historycznej11.

„Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy”
U schyłku życia Józef Mackiewicz mieszkał z żoną w Mona-

chium. W dalszym ciągu toczył spory ze środowiskiem akowskim, 
popadając w coraz większą aberrację – maniakalny antykomunizm. 
Narastał w nim kompleks oskarżania o kolaborację z Sowietami 
wszystkich, z wyjątkiem siebie samego, a ataki na Armię Krajową 
przybierały formę paszkwili. W wydanej w 1975 roku książce „Wa-
tykan w cieniu czerwonej gwiazdy” poddał ostrej krytyce politykę 
kościoła katolickiego wobec Związku Sowieckiego i zarzucił kryp-
tokomunizm papieżom Janowi XXIII i Pawłowi VI. W jego ocenie 
wielkie sukcesy Sowietów na arenie międzynarodowej nie byłyby 
możliwe bez tzw. polityki wschodniej Watykanu. Uważał, że za-
miast ogłosić ekskomunikę za współpracę z komunistami, co skłon-
ny był uczynić papież Pius XII, jego następcy szukali kompromisu 
z władzami na Kremlu. Krytycznie patrzył na ruch „Solidarność” 
w PRL-u, uważając, że nie dąży do obalenia komunizmu, lecz do 
jego ulepszenia.

Głoszącemu tak ekstremalne poglądy Józefowi Mackiewiczo-
wi z coraz większym trudem przychodziło znajdowanie wydawców 
dla swoich publikacji. Będąc w ostrym konflikcie z Janem Nowa-
kiem-Jeziorańskim, a tym samym z całym środowiskiem Radia 
Wolna Europa, stracił możliwość godziwych zarobków. Żył z bar-
dzo skromnych honorariów autorskich. Ambicja nie pozwalała mu 
przyjmować żadnych zapomóg.

11	 J.	Mackiewicz,	Literatura	kontra	faktografia,	„Kultura”	1973,	nr	7-8.
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Na początku lat 90. XX wieku, będąc w Londynie na sty-
pendium Fundacji Lanckorońskich i pisząc biografię Tadeusza Za-
błockiego – bogatego polskiego przedsiębiorcy, właściciela firmy 
wysyłkowej Tazab, przyjaciela obu braci Mackiewiczów, Stanisława 
i Józefa, poznałem kulisy finansowego wspierania przez tę firmę 
autora „Drogi donikąd”.

Przed każdymi świętami – wspominał Tadeusz Zabłocki – wie-
dząc, jaka bieda piszczy u Barbary i Józefa Mackiewiczów, spotyka-
łem się z redaktorami londyńskich „Wiadomości” – Mieczysławem 
Grydzewskim, a później Stefanią Kossowską i mówiłem: „Chcę od 
mojej firmy podarować 500-1000 funtów [w latach 60.-80. XX wie-
ku była to poważna kwota – S.S.N] Józefowi Mackiewiczowi. Ale on 
nie przyjmie ode mnie czeku. Ogłoście więc na łamach swego pis-
ma konkurs na najpiękniejszy opis krajobrazu na Wileńszczyźnie. 
I niech jury przyzna nagrodę Mackiewiczowi”. Ten manewr powtó-
rzyłem kilkakrotnie, wymyślając za każdym razem jakiś inny temat 
publicystyczny, po którym nagrodę miał otrzymać Mackiewicz12. 
Tadeusz Zabłocki finansował też wydawanie książek Mackiewicza, 
a następnie ich kolportaż w całej Europie i w Stanach Zjednoczo-
nych. W jednej z dedykacji autorskich, na powieści „Nie trzeba głoś-
no mówić” (wydanej w Paryżu w 1969 roku i będącej w moim po-
siadaniu), Mackiewicz napisał: Tadeuszowi Zabłockiemu – którego 
wspaniałej lekkomyślności już druga powieść moja zawdzięcza swe 
ukazanie ku zgorszeniu czytelników – z podziękowaniem za wspar-
cie. A w liście do Tadeusza Zabłockiego pisanym z Monachium 25 
grudnia 1981 roku czytamy: Pana wspaniałomyślność jest głębo-
ko wzruszająca. Giedroyć miał wielkie plany i pozawierał umowy 
o wydanie moich książek w kraju przez oficynę „Nowa” i „KOS” 
w Krakowie. Teraz to wszystko upadło po wprowadzeniu stanu 
12	 Relacja	Tadeusza	Zabłockiego	z	dnia	15	maja	1993	roku	w	posiadaniu	autora.

wojennego. A tu raptem taka wielka pociecha na duchu. Można 
mnożyć tego typu cytaty z zachowanej korespondencji między Za-
błockim a Mackiewiczem13. Józef Mackiewicz zmarł w 1985 roku. 
Nie doczekał upadku Związku Radzieckiego. Byłby zaskoczony, że 
to państwo rozbroił Michaił Gorbaczow – Mackiewicz był bowiem 
przekonany, że komunizm może być unicestwiony tylko militarną 
siłą zewnętrzną.

Od roku 2002 przyznawana jest Nagroda Literacka im. Jó-
zefa Mackiewicza, którą ufundowano w celu upamiętnienia jego 
imienia oraz twórczości. Wręczana jest polskim autorom za książ-
ki w szczególny sposób popularyzujące rodzimą kulturę, historię 
i tradycję. Przewodniczącymi kapituły tej nagrody byli pisarz Marek 
Nowakowski i krytyk literacki Tomasz Burek, a obecnie przewodni-
czy jej prof. Maciej Urbanowski.

Piotr Zychowicz – „Trzeba głośno mówić”
Krzysztof Masłoń – krytyk, znakomity znawca literatury pol-

skiej XIX i XX wieku nazwał Piotra Zychowicza (rocz. 1980) „póź-
nym wnukiem Józefa Mackiewicza”. Trudno się z tym nie zgodzić, 
chociaż powinno się powiedzieć „prawnukiem”, bo Mackiewicz był 
starszy od Zychowicza o prawie 80 lat. Ale myślenie historyczne 
i ocena historii Polskiego Państwa Podziemnego, a zwłaszcza Armii 
Krajowej, są u obu tych pisarzy historycznych wręcz tożsame.

W swojej bodaj najbardziej bulwersującej książce, pt. „Obłęd 
’44 – czyli jak Polacy zrobili prezent Stalinowi, wywołując Powsta-
nie Warszawskie”, na którą spadła lawina krytyki i którą równo-
cześnie starano się zlekceważyć i przemilczeć, Zychowicz pisał: 
Polska w wyniku II wojny światowej poniosła największą klęskę 
spośród wszystkich państw, które brały udział w tym konflikcie. 
Była to również największa klęska w długich i tragicznych dziejach 
13	 Zob.	szerzej:	St.	S.	Nicieja,	Z	Kijowa	na	Piccadilly…,	s.	170,	181.
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narodu polskiego. Dwaj zbrodniczy okupanci, Niemcy i Związek So-
wiecki, eksterminowali nasze elity i zgładzili kilka milionów naszych 
obywateli. W gruzy obrócona została nasza stolica. Straciliśmy po-
łowę terytorium i – na pół wieku – niepodległość. Przetrącono nam 
kręgosłup. Mimo wręcz apokaliptycznej skali tej katastrofy Polacy 
patrzą dziś na II wojnę światową z bezbrzeżnym samozachwytem. 
Już od szkolnej ławy wbija nam się do głów, że z klęski tej musimy 
być dumni. Że nasi ówcześni przywódcy polityczni i wojskowi byli 
nieomylnymi mężami stanu, którzy podejmowali „jedynie słuszne” 
działania. Że nie popełnili ani jednego błędu, że nie zrobili żadnego 
fałszywego kroku, że całe zło, które na nas spadło, jest winą naszych 
zbrodniczych sąsiadów i wiarołomnych sojuszników. Niestety, pięk-
ne baśnie mają na ogół niewiele wspólnego z rzeczywistością14.

Powyższe słowa można wprost przenieść do powieści Józefa 
Mackiewicza „Nie trzeba głośno mówić”. Pasują tam jak ulał. Zy-
chowicz podobnie jak Mackiewicz z dużym talentem publicystycz-
nym i sugestywnością wypomniał dowództwu AK krótkowzroczne 
działanie i nieumiejętność przewidzenia, co może spotkać tę woj-
skową organizację ze strony Sowietów. Potępił akcję „Wachlarz”, 
która właściwie służyła polityce brytyjskiej, a Polakom przyniosła 
nieszczęście. Wypomniał niesamodzielność polityczną i działanie 
pod dyktando Francuzów i Brytyjczyków szczególnie generałom 
Władysławowi Sikorskiemu i Tadeuszowi „Borowi” Komorowskie-
mu, Andersowi samowolę, która przyniosła niepotrzebną śmierć 
Polaków w bitwie pod Monte Cassino, a gen. Leopoldowi „Niedź-
wiadkowi” Okulickiemu emocjonalne niezrównoważenie, które – 
według Zychowicza – spowodowało, że ma on m.in. na sumieniu 
wybuch powstania warszawskiego, tego „obłędu ’44”.

14	 P.	Zychowicz,	Obłęd	’44,	Poznań	2013,	s.	9.

Piotr Zychowicz – podobnie jak Mackiewicz – uważa, że Po-
lacy powinni iść na Związek Sowiecki razem z Niemcami, tak jak 
zrobili to Węgrzy, Rumuni, Słowacy, Łotysze, Litwini, Estończycy, 
a nawet Rosjanie – podkomendni gen. Andrieja Własowa. Tych 
kontrowersji nikt nie rozstrzygnie, zawsze będą obecne w polskim 
dyskursie historycznym. Zychowicz miał odwagę rzucić wyzwanie 
i przeciwstawić się dużym siłom politycznym w Polsce, będącym 
w apogeum swego znaczenia i potęgi, które na wielkiej tragedii po-
wstania warszawskiego, tym unicestwieniu miasta, jego skarbów, 
zabytków, archiwów, a przede wszystkim elity intelektualnej stoli-
cy, budowały i budują swój kapitał polityczny w postaci wznoszenia 
fałszywych muzeów i wydawania nakazów włączania syren w całej 
Polsce każdego roku 1 sierpnia o godzinie 17.00. Kontrowersje, ja-
kie wywołały wysokonakładowe książki Zychowicza oceniające do-
wództwo Armii Krajowej (m.in. w sprawie powstania warszawskie-
go, Wołynia i akcji „Wachlarz”), dowodzą, że dawne książki i idee 
Józefa Mackiewicza nie są jakimś skansenem o przebrzmiałych 
treściach, ale wciąż niezwykle żywo oddziałują na polską myśl po-
lityczną i historiografię. I nie da się ich przemilczeć ani zlekceważyć 
przez hagiografów polskich powstań narodowych. Hasło „najpierw 
myśleć, później działać” powinno obowiązywać nie tylko polity-
ków, ale również publicystów i historyków.

Prof. Stanisław Sławomir Nicieja
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Dr Michał Siekierka

Ukraińska myśl polityczna na tle stosunków niemiecko 
- ukraińskich podczas I wojny światowej

Zagadnienia wstępne
Aby móc zrekonstruować szczegółowo procesy narodowo-

twórcze nie wystarczy jedynie prześledzić oraz opisać historię na-
rodu ale i nadać owym procesom odpowiedni kontekst między-
narodowy. W przypadku pytania o kwestię ukraińską w polityce 
międzynarodowej koniecznością jest uwzględnienie historii, róż-
nic politycznych oraz uwarunkowań społecznych w krajach gdzie 
mniejszość ukraińska (rusińska) pozbawiona własnego kraju egzy-
stowała od XIX do XX stulecia1. Przeobrażenia, każdej społeczno-
ści nie są zależne jedynie do jej samej. Zewnętrzne bodźce, rozwój 
międzynarodowej sytuacji oraz celowe wykorzystywanie kwestii 
mniejszości do rozgrywania oraz regulowania bieżących interesów 
i spraw politycznych jest sprawą oczywistą do uwzględnienia przy 
prowadzeniu badań nad nowoczesną państwowością. Naród oraz 
tożsamość narodowa to pojęcia dość abstrakcyjne wręcz pretendu-
jące do subiektywnych odczuć kulturowych i ideologicznych. Jego 
zaistnienie jest bez wątpienia procesem, gdzie trudno jest wskazać 
i wyodrębnić początek całej ewolucji społecznego przekształcenia2. 

1	 Obecna	Ukraina	jest	jednym	z	najmłodszych	państw	świata.	Można	ją	traktować	jako	spadkobierczynię	Rusi	Kijowskiej,	XVII	w.	
państwa	kozackiego	i	Ukraińskiej	Republiki	Ludowej.	Wszystkie	te	narodowe	odsłony	nie	tworzą	jednolitej	państwowości	oraz	
nie	ustanawiają	historycznej	ciągłości.	Innymi	słowy	zagadnienie	ukraińskie	w	tej	postaci,	w	jakiej	istnieje	dzisiaj	powstało	na	
przełomie	XIX	i	XX	w.,	wraz	z	rozwojem	ukraińskiego	ruchu	politycznego.	S.	Skrzypek,	Sprawa	ukraińska,	Londyn	1953,	s.	5;	L.	
Wasilewski,	Kresy	Wschodnie,	Kraków	1917,	s.	24.

2	 P.	Lawrence,	Nacjonalizm.	Historia	i	teoria,	Warszawa	2007,	s.	32	–	33.

Historię Ukrainy trzeba rozumieć jako historię dziejów etnicznych 
Ukraińców nierozerwalnie związaną z innymi krajami. W okresie 
od końca XVIII do XIX w. obecne ziemie ukraińskie były podzielone 
pomiędzy graniczące ze sobą mocarstwa3. Każdy z narodów Europy 
Wschodniej walczący o swoje prawa na przełomie XIX i XX w. posia-
da inną, właściwą swej naturze i położeniu specyfikację procesów 
umiędzynarodowienia4. Ukraińcy nie byli podmiotem międzynaro-
dowym a jedynie dwustronnych (austro – węgierskich i rosyjskich) 
stypulacji do których wysiłków narodowotwórczych rządy państw 
postronnych długo nie przywiązywały większej wagi. Działo się tak, 
nie tylko z powodu niewystępowania zbiorowej świadomości na-
rodowej wśród Rusinów ale i ze względu na brak wcześniejszych 
zrywów powstańczych czy zbrojnych, niemożność ekonomiczną 
i nieumiejętność przebicia się inteligencji ukraińskiej ze swoimi 
sprawami do światowych decydentów politycznych5. Ponadto ir-
redentyzm ukraiński nie był wstanie wykreować wspólnego czy-
telnego i docenianego na zachodzie programu walki o wolność. 
Nie dano dostatecznych powodów dla ingerencji w wewnętrzne 
sprawy nacji mogącej „wypchnąć” i nadać większego (światowego) 
znaczenia kwestii Ukraińskiej. Warto wspomnieć, że pozycja (rze-
czywistość) Ukraińców na terenie Austrio – Węgier była złożona, 
z czego doskonale zdawali sobie sprawę austriaccy politycy. Istnia-
ła silna frakcja nacjonalistyczna, do której aktywizacji przyczyniły 
się zmiany w powszechnym prawie wyborczym z 1907 r., oraz frak-
cja tzw. moskalofilska o charakterze wyraźnie irredentystycznym, 

3	 M.	Pietraś,	Wstęp	[w:]	Ukraina	w	stosunkach	międzynarodowych,	pod	red	M.	Pietraś,	T.	Kapuśniak,	Lublin	2007,	s.	7.
4	 B.	Hud,	Ukraińcy	i	Polacy	na	Naddnieprzu,	Wołyniu	i	w	Galicji	Wschodniej	w	XIX	i	pierwszej	połowie	XX	w.,	Warszawa	2013,	s.	

21.
5	 Pierwsi	Ukraińcy	myślący	w	kategoriach	narodowych	a	nie	etnicznych	(traktujących	się	jako	regionalny	odłam	Rosjan,	Polaków	

czy	innych)	działali	głównie	w	Europie	Zachodniej,	bez	wsparcia	jakiejkolwiek	organizacji,	związku	czy	subwencji	państwowych,	
jak	i	aprobaty	własnej	społeczności,	cechującej	się	niskim	stopniem	samoidentyfikacji.	Byli	to	w	większości	poeci	i	literaci,	jak:	
Maria	Wilińska,	Mychajło	Drahomanow	czy	Sergiej	Podolinski.	A.	Zięba,	Lobbing	dla	Ukrainy.	Ukraińskie	Biuro	Prasowe	w	Lon-
dynie	oraz	jego	konkurenci	polityczni	(do	roku	1932),	Kraków	2010,	s.	61.
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zwrócona w kierunku Moskwy6. Zasadniczym źródłem moskalofil-
skości było poczucie słabości wobec wszechobecnej kultury, trady-
cji i obyczajów jakie panowały w monarchii Habsburgów, nie mniej 
jednak, to kultura Austro – Węgier umożliwiła rozwój narodowości 
ukraińskiej w drodze stopniowej ewolucji7. Wielonarodowościowe 
imperium musiało się liczyć z interesami poszczególnych grup na-
rodowych i etnicznych, które wchodziły w jego skład. Remedium, 
polegało m. in. na ustępstwach w miarę wzrostu sił politycznych po-
szczególnych grup w nadziei, że w ten sposób zatrzyma się ewentu-
alne dążenia separatystyczne. Owa polityka miała nie tylko tłumić 
antypaństwowe wystąpienia, ale i ukierunkowywać ofensywność 
poszczególnych opcji na siebie nawzajem8. Taka forma utrzymywa-
nia równowagi (krępowania) miała miejsce chociażby na teryto-
rium Galicji pomiędzy Ukraińcami a Polakami9. Sytuacja Ukraińców 
nabrała większego znaczenia politycznego w dobie I wojny świa-
towej. W owym czasie, udało się opcji nacjonalistycznej dotrzeć 
ze swoimi postulatami do władz II Rzeszy, i zainteresować niemie-
ckich decydentów projektem niepodległej Ukrainy. Celem niniej-
szego tekstu jest przedstawienie ukraińskiej myśli politycznej, za-
biegów i planów jakie były wiązane ze wstawiennictwem Berlina, 
w ukraińskie dążenia do autonomii. 

Kontakty ukraińsko – niemieckie od początku wojny do 1917 r. 
Istniejący do 1815 r. ład europejski ostatecznie został pogrze-

bany w wyniku wybuchu I wojny światowej. W Europie Środkowo 
– Wschodniej granice uległy całkowitej zmianie, zatryumfowa-
ło hasło samostanowienia narodów oraz wyzwolenia dotychczas 
6	 J.	Gruchała,	Austrio	–	Węgry	a	sprawa	ukraińska	w	latach	I	wojny	światowej,	„Studia	historyczne”	nr	4/1985,	s.	558;	M.	Ba-

czyński,	Kwestia	mniejszościowa,	Lwów	1935,	s.	6	–	8;	L.	Kulińska,	Działalność	terrorystyczna	i	sabotażowa	nacjonalistycznych	
organizacji	ukraińskich	w	Polsce	w	latach	1922	–	1939,	Kraków	2009,	s.	43	–	44.

7	 W.	A.	Serczyk,	Drogi	i	bezdroża	ukraińskiej	myśli	politycznej	w	XX	stuleciu,	[w:]	Ukraińska	myśl	polityczna	w	XX	w.,	pod	red.	M.	
Pułaskiego,	Krąków	1993,	s.	12	–	14.

8	 L.	Wasilewski,	Kwestia	ukraińska	jako	zagadnienie	międzynarodowe,	Warszawa	1934,	s.	58	–	60.
9	 L.	Wasilewski,	Ukraina	i	sprawa	ukraińska,	Kraków	1911,	s.	155;	L.	Wasilewski,	Drogi	porozumienia.	Wybór	pism,	pod	red.	B.	

Stoczewska,	Kraków	2001,	s.	26	–	30.

uciskanych nacji10. Naturalnie wybuch I wojny światowej nie był 
następstwem rewolucji ludów Europejskich czy dążeń emancy-
pacyjnych ludności z państw wielonarodowych. Jednakże starcia 
między światowymi potęgami w pewien sposób umożliwiły oraz 
wzbudziły nadzieję na szansę oswobodzenie albo przynajmniej na 
złagodzenie w ramach szerszej autonomii tworzących wielonaro-
dowe imperia11. Będące w stanie wojny kraje były zmuszone do-
strzec owe tendencje toteż stopniowo w różnych okresach starały 
się je wykorzystać do swoich celów. Uwzględnienie i posłużenie się 
mniejszościami w swoich militarnych planach służyło nie tylko do-
raźnym korzyścią wojennym, lecz przede wszystkim była to polity-
ka długoplanowa, ukierunkowana na budowanie pozycji w nowej 
powojennej rzeczywistości. 

 W ostatnim roku wojny wiadome było iż, samostanowienie 
narodów będzie kluczowym zagadnieniem oraz zadaniem dla kon-
struktorów przyszłej mapy świata. Dotyczyło to w szczególności 
wschodu kontynentu, gdzie miały miejsce szerokie ruchy emancy-
pacyjne ludności, żyjącej pod batutami Habsburgów i Romanowów. 

Kwestia ukraińska zaistniała nie tylko tam gdzie był to prob-
lem wewnętrzny (Rosja i Austro – Węgry) ale i w tych państwach, 
które nie miały pretensji do tzw. „ziem ukraińskich”.

Dotychczas idea „niepodległej Ukrainy” nie istniała w świa-
domości większości europejskich decydentów, m.in. dlatego uru-
chomiony przez ukraińskich działaczy politycznych lobbing na rzecz 
suwerenności był od początku traktowany w sposób nieprzychylny, 
a w najlepszym przypadku adiaforyczny12.

10	 H.	Batowski,	Między	dwiema	wojnami	1919	–	1939,	Kraków	2001,	s.	8.
11	 A.	Briggs,	P.	Clavin,	Europa	dwóch	stuleci	1789	–	1989,	Wrocław	2000,	s.	249	–	250.
12	 G.	A.	Brinkley,	Allied	Policy	and	French	Interwention	in	the	Ukraine,	1917	–	1920,	[w:]	The	Ukraine,	1917	–	1921:	A	Study	In	

Revolution,	Harvard	1977,	s.	323	–	351.
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 Inaczej było w Berlinie, gdzie jeszcze przed 1914 r. panowa-
ło przekonanie, że głównym przeciwnikiem w przyszłej wojnie, ze 
względu na swój obszar i potencjał będzie Rosja13. W tym kontek-
ście, nie może dziwić fakt, że od pierwszych miesięcy 1914 r., zosta-
ły zainicjowane stosunki między ukraińskimi politykami z Wiednia 
a MSZ II Rzeszy14. 

W niemieckich planach wojennych, nie istniała kwestia ukra-
ińska oraz jednolite stanowisko w stosunku do Rusinów, nie miej 
jednak wraz z przesuwaniem się linii frontu na wschód kontynentu, 
coraz silniej wybrzmiewały głosy za udzieleniem wsparcia secesyj-
nym ruchom i organizacjom ukraińskim15. Dobrą egzemplifikacją 
stanowi nota z 25 lutego 1915 r. skierowaną do władz w Berlinie 
przez Heinricha Leonharda von Tschirschky (ambasadora niemie-
ckiego w Wiedniu) – „Jestem o tym ciągle przekonany, że Rusini 
osiągną z biegiem historii - podobnie jak Bułgarzy swoją niepodle-
głość. Mogą osiągnąć to tylko przy pomocy Niemiec, a tak że w ści-
słym porozumieniu z Niemcami. Pragnę wskazać tylko krótko na 
niezmierne obfite bogactwa kopalniane Ukrainy, na jej znaczenie 
dla handlu rosyjskiego przez Morze Czarne. Jest jasne, że Niem-
cy znalazłyby tam nieskończenie wielkie, polityczne i gospodarcze 
zadania oraz muszą zarezerwować sobie drogę tranzytową. Ponie-
waż Galicja mogła być zdobyta tylko dzięki pomocy Niemiec, to 
Niemcy mają nie tylko prawo, lecz wręcz obowiązek, aby zapewnić 
sobie tam decydujący wpływ i w tym celu należy złamać całkowicie 
wpływy Polaków w Galicji”16. 

13	 W.	Dobrzycki,	Historia	stosunków	międzynarodowych	1815	–	1945,	Warszawa	2003,	s.	206	–	207.
14	 Wcześniejsze	kontakty	ukraińskich	polityków	były	inicjowane	za	pośrednictwem	Deutsche	Ostmarkenwverein	(Hakatą).	Zob.:	F.	

S.	Krysiak,	Hinter	den	Kulissen	des	Ostmarken-Vereins,	Poznań	1919,	s.	215	i	następne.
15	 J.	Skrzypek,	Ukraińcy	w	Austrii	podczas	wojny	 i	geneza	zamachu	na	Lwów,	[w:]	„Niepodległość”,	 t.	XIX	Warszawa	1939,	s.	

187	–	188.
16	 Memoriał	Teschirskiego	z	25	lutego	1915	r.	cyt.	za	J.	Gruchała,	Stanowisko	polityków	polskich	i	ukraińskich	w	Austro	–	Węgrzech	

w	opinii	dyplomacji	niemieckiej	1914	–	1917,	„Śląski	kwartalnik	historyczny	Sobótka”,	nr	1/	2008,	s.	24.

Przełomem dla umiędzynarodowienia za pośrednictwem 
Niemiec ukraińskiej myśli politycznej było zawiązanie się we Lwo-
wie 1 sierpnia 1914 r. Głównej Rady Ukraińskiej (Hołowna Ukra-
ińska Rada)17. Jej założyciele Kost Łewycki, Stepan Baran (współ-
pracujący przed I wojną światową z niemiecką Hakatą), Włodymir 
Dorszenko, Dymitr Doncow (uznawany przez wielu badaczy za 
głównego teoretyka i ideologa ukraińskiego nacjonalizmu18), My-
koła Zaliznak, Andrij Żuk, wydali w dniu 3 sierpnia 1914 r. manifest 
zapewniający o pełnej lojalności Ukraińców wobec dynastii Habs-
burgów19. W odezwie tej wzywano wszystkich Ukraińców, zarówno 
opcji narodowej jak i moskalofilskiej do przyłączenie się do wojny 
po stronie Austro – Węgier i Niemiec przeciw Rosji w celu wywal-
czenia niepodległości20.

Manifest był konsekwencją wcześniejszych ustaleń, jakie 
powzięły proautonomiczne partie ukraińskie w Galicji. Deklaracja 
z 1912 r. stanowiła, że w razie wybuchu konfliktu zbrojnego, Ukra-
ińcy opowiedzą się jednoznacznie po stronie Niemiec i Austro – 
Węgier. Jak pisał w swoich pamiętnikach Józef Dymecki: 

„Był rok 1913, czasy po pierwszej wojnie bałkańskiej. Gali-
cyjscy Ukraińcy orientowali się w sytuacji europejskiej i rozumie-
li, do czego bieg historycznych wypadków prowadzi. Jeszcze dnia 
4 grudnia 1912 r. odbyła się we Lwowie w Sali ukraińskiego „So-
koła” międzypartyjna narada, na której po znakomitym referacie 
tak przedwcześnie zgasłego ukraińskiego socjalnego demokraty 
Mikołaja Hankiewicza, uchwalono, że na wypadek wojny – gali-
cyjscy Ukraińcy mają poprzeć stanowisko państw centralnych, tj. 
17	 M.	Szwagulak,	Niemcy	w	ukraińskiej	myśli	politycznej,	[w:]	Polska	–	Niemcy	–	Ukraina	w	Europie,	Rzeszów	1996,	s.	132.
18	 Zob.	np.	B.	Grott,	Nacjonalizm	ukraiński	jako	faszyzm,	[w:]	Materiały	i	studia	z	dziejów	stosunków	polsko	–	ukraińskich,	pod	red.	

B.	Grott,	Kraków	2008,	s.	81	–	95.
19	 Pełna	treść	manifestu	(w	języku	niemieckim)	–	„Dilo”	nr.	8720	von	3	August	1914.	Politisches	Archiv	des	Auswärtigen	Amtes,	

Bewrlin	(PAAA),	Aktenzeichen:	Weltkrieg	nr.	11a,	Unternehnungen	und	Aufwiegelungen	gegen	unsere	Feinde	–	in	Ukraine,	Band	
1,	von	09.	1914	bis	10.09.1914,	Signatur	R	20950,	Mikrofilm	000024	–	000027.

20	 K.	Grunberg,	B.	Sprengel,	Trudne	sąsiedztwo.	Stosunki	polsko	–	ukraińskie	w	X	–	XX	wieku,	Warszawa	2005,	s.	235,	T.	Dąbrowski,	
Ukraiński	ruch	narodowy	w	Galicji	Wschodniej	1912	–	1923,	Warszawa	1985,	s.	71.
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Trójprzymierza. W agresywnych planach carskiej Rosji widzieli oni 
bowiem groźbę zagłady tych wszystkich dóbr kulturalnych, któ-
re w konstytucyjnej Austrii we Wschodniej Galicji i na Bukowinie 
zdobyli21”.

W dniu 4 sierpnia 1914 r. we Lwowie został zawiązany Zwią-
zek Wyzwolenia Ukrainy (ZWU). W jego skład weszli m.in. Woło-
dymyr Doroszenko, Andrij Żuk, Ołeksandr Skoropys – Jołtuchow-
ski i Marian Meleniewski22. Podstawowym zadaniem Związku było 
wprowadzenie kwestii ukraińskiej do polityki międzynarodowej 
i zainteresowanie ją możliwie jak najliczniejszej grupie państw. 
Dzięki pomocy i wstawiennictwu II Rzeszy oraz naciskom Berlina 
na austro – węgierską administrację ZWU prowadził nieskrępowa-
ną działalność agitacyjną na rzecz wolnej, niezawisłej Ukrainy na 
całym świecie. Niepodległe państwo Rusinów miało istnieć głów-
nie w oparciu o niemieckie gwarancje i subsydia, które obiecywa-
no spłacić z budżetu przeszłego państwa23. Rozmowy z władzami II 
Rzeszy prowadził Kost Łewycki (późniejszy premier Ukraińskiej Re-
publiki Ludowej). Spotykał się z podsekretarzem stanu w niemie-
ckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych Arturem Zimmerman-
nem oraz referentem wydziału do spraw wschodnich Bogdanem 
Hutten – Czapskim24. Tematem rozmów były teoretyczne rozwa-
żania o sytuacji politycznej, gospodarczej i kulturowej Ukraińców 
żyjących pod rządami Franciszka Józefa oraz Ukraińców w Rosji, 
ich stosunek do rozwoju sytuacji międzynarodowej oraz lojalności 
względem władzy w Berlinie. Łewycki mamił swych rozmówców 
21	 J.	Dymecki,	Moja	znajomość	z	Józefem	Piłsudskim,	[w:]	„Niepodległość”,	t.	VIII,	Warszawa	1933,	s.	443.
22	 A.	Zhukovsky,	Union	for	 the	Liberation	of	Ukraine,	 Internet	encyclopedia	of	Ukraine,	http://www.encyclopediaofukraine.com/

display.asp?linkpath=pages\U\N\UnionfortheLiberationofUkraine.htm,	s.	[08.02.2014];	T.	A.	Olszański,	Historia	Ukrainy	XX	w.,	
Warszawa	1993,	s.	35;	Encyclopedia	of	Ukraine,	Vol.	St	-	Z,	pod	red.	D.	H.	Struk,	Toronto	1985,	s.	490	–	491.

23	 L.	Wasilewski,	Ukraińska	sprawa	narodowa	w	jej	rozwoju	historycznym,	Warszawa	1925,	s.	121.
24	 „Wiadomości,	 jakich	 udzielił	mi	Łewycki,	wzmocniły	moje	 przekonanie,	 zaczerpnięte	 z	Urzędu	 Spraw	Zagranicznych,	 że	 po-

wstanie	ukraińskie	ugodziłoby	Rosję	w	najbardziej	czułe	miejsce.	Szybko	się	jednak	okazało,	że	nie	można	oddać	do	dyspozycji	
wystarczających	środków	pieniężnych,	gdyż	czynniki	decydujące	niewątpliwie	obawiają	się	odcięcia	z	funduszów	wojennych	na	
przedsięwzięcie	bądź	co	bądź	niepewne”.	Cyt.	za:	B.	Hutten	–	Czpski,	60	lat	życia	politycznego	i	towarzyskiego,	t.	2,	Warszawa	
1936,	s.	168.

możliwością wywołania powstania na terenie Rosji, zdawał sobie 
sprawę, że nie mają oni odpowiedniej wiedzy aby stwierdzić, iż 
w obecnym czasie nie jest to możliwe25. Jak pisał Tadeusz Gluziński, 
w wydanej w 1937 r. książce „Sprawa ukraińska”:

 „Ukraińcy sprytnie manewrowali opowiadając cuda o ruchu 
ukraińskim w Rosji. Ukraińskie kręgi emigracyjne, starały się propa-
gować zarówno w Niemczech jak i w cesarstwie Habsburgów tezę, 
że za Wiedeń i Berlin, a przeciw Rosji opowie się w razie wojny cały 
ukraiński naród od Sanu po Wołgę. Ukraińcy chytrze manewrowali 
w Wiedniu przeciw Polakom, oskarżając ich o sympatię dla Rosji 
i Słowiańszczyzny. Ułatwiła im grę antyniemiecka postawa całego 
społeczeństwa polskiego w okresie Wrześni i wywłaszczenia, pod-
czas gdy Ukraińcy, jedyni ze Słowian austriackich popierali z zapa-
łem przymierze austrio - niemieckie26”.

Związek Wyzwolenia Ukrainy kierował liczne pisma, odezwy 
i skargi do niemieckiego MSZ, licząc na poparcie i wstawiennictwo. 
Za pieniądze Berlina wydawał liczne publikacje, zarówno książ-
kowe jak i gazetowe. W Wiedniu redagowano pismo „Ukrainisch 
Nachrichten” (1914 – 1918) i „Ukrainische Korrespondenz” (1914 
– 1918), w Lozannie „La Revue ukrainienne” (1915 – 1917) a w Bu-
dapeszcie „Ukránia”(1915 – 1916). W samych Niemczech wyda-
wano „Rozsvit” w Rastatt (1916 – 1918) skierowany do Ukraińców 
odbywających służbę w armii rosyjskiej, „Vil’ne slovo” w Salzwe-
del, „Hromads’ka dumka” w Wetzlar, „Rozvaha” (1915 – 1918) 
w Freistadt oraz „Nash holos” w Josefstadt27. W Berlinie utworzo-
no biuro prasowe, które publikowało „Nachrichten des Ukrainis-
chen Pressburos”, „Die Ukrainische Staatsideeund der Kreiggegen 
25	 H.	Beyer,	Die	Mittelmächte	und	Polen	im	erste	Weltkrieg,	Berlin	1977,	s.	101;	W.	Conze,	Polnische	Nation	und	deutsche	Politi	im	

ersten	Weltkrieg,	Graz	1958,	s.	68.
26	 T.	Gluziński,	Sprawa	ukraińska,	Warszawa	1937.	s.	49.
27	 A.	A.	Zięba,	Lobbing…,	s.	69;	J.	Requate,	M.	S.	Wessel,	Europäische	Öffentlichkeit,	transnationale	Kommunikation	seit	dem	18.	

Jahrhundert,	Frankfurt	am	Main	2002,	s.	175.
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Russland” oraz „Die Ukraine, der Lebensnery Riusslands” skiero-
wane zarówno do Ukraińców jak i niemieckiej opinii politycznej 
i publicznej w celu informowania jej o problemach Wschodu28. Re-
prezentanci Związku Wyzwolenia Ukrainy działali w Turcji, Bułgarii, 
Włoszech, Szwecji, Szwajcarii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech 
i Stanach Zjednoczonych29. ZWU organizował wysyłki leków, arty-
kułów pierwszej potrzeby oraz książek do Ukraińców walczących 
na frontach I wojny światowej tudzież przebywających w wojsko-
wych szpitalach30. Prowadzili również szeroką akcję informacyjną 
i agitacyjną na rzecz niepodległości Ukrainy, wśród rosyjskich więź-
niów wojennych pochodzenia ukraińskiego31. 

Pod koniec 1916 r. zainteresowanie Niemiec kwestią ukra-
ińską zostało zmarginalizowane, stając się jedynie przyczynkiem 
do rozważań teoretycznych. Przyczyną tego było m. in. podpisa-
nie aktu 5 listopada, co poniekąd uniemożliwiło dalsze zbliżenie 
ukraińsko – niemieckie. Sprawa przybrała jeszcze gorszy obrót 
wraz z wybuchem rewolucji bolszewickiej i pojawieniu się okazji 
do zawarcia przez Berlin odrębnego pokoju z nowiami władzami 
w Moskwie32. 

Rokowania w Brześciu Litewskim i ich konsekwencje
Obalenie dynastii Romanowów było punktem zwrotnym 

w czasie I wojny światowej. Podczas II Wszechrosyjskiego Zjazdu 
Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, rozpoczętego w dniu 26 
października 1917 r. została wyłoniona nowa bolszewicka wła-
dza, która 8 listopada 1917 r. uchwaliła dekret o pokoju propo-
nując: „wszystkim wojującym narodom i ich rządom rozpocząć 
28	 J.	Skrzypek,	op.	cit.,	s.	62	–	63	i	190.
29	 Por.:	F.	Fischer,	Griff	nach	der	Weltmacht,.	Die	Kriegszielolittik	des	kaiserlichen	Deutschland	1914	–	1918,	Düsseldorf	1961,	

103	–	104	i	123	–	140;	A.	A.	Zięba,	Lobbing…,	s.	69.
30	 A.	Zhukovsky,	op.	cit.
31	 O.	S.	Fedyshyn,	Germanys	Drive	to	the	East	and	Ukrainian	Revolution	1917	–	1918,	New	Brunswick	1972,	s.	36	–	37.
32	 M.	Handelsman,	Budowa	Państwa	Polskiego	w	czasie	wielkiej	wojny,	[w:]	“Niepodległość”,	t.	3,	Warszawa	1931,	s.	19	–	25.	

Więcej	na	ten	temat	w	kontekście	działalności	ZWU	zob.	O.	S.	Fedyshyn,	The	German	and	the	Union	for	the	Liberation	of	the	
Ukraine,	1914	–	1917,	[w:]	The	Ukraine,	1917	–	1912:	A	study	in	Revolution,	pod	red.	T.	Hunczak,	Havard	1977,	s.	310

niezwłocznie pertraktacje o sprawiedliwym pokoju, bez aneksji 
i kontrybucji33”. Niemcy byli świadomi skali kryzysu, w jakim znaj-
dowała się Rosja, toteż wyrazili zgodę na negocjacje, które rozpo-
częły się 5 grudnia 1917 r. Ich rezultatem było zwołanie 20 grudnia 
1917 r. rokowań w Brześciu nad Bugiem, gdzie mieściła się naczelna 
kwatera niemieckiego Naczelnego Dowództwa Frontu Wschodnie-
go. Pertraktacje odbywały się między Niemcami, Austro – Węgra-
mi, Trucją, Bułgarią i Rosją34. Niemiecka delegacja reprezentowana 
była przez Richarda von Kühlmanna (sekretarza stanu w Urzędzie 
Spraw Zagranicznych), austro – węgierska przez hrabiego Ottokara 
Czernina (ministra spraw zagranicznych), Rosji - Adolf Joffe, Lew 
Kamieniew i Michaił Pokrowski. Turcję oraz Bułgarię reprezento-
wali kolejno Ahmed Nessimi Bey i Christian Popow35.

Dla ukraińskich działaczy narodowych i ruchów irreden-
tystycznych 1917 r. był przełomowy, ze względu na konsolidację 
stronnictw, które do tego czasu nie wypracowały wspólnego sta-
nowiska, dotyczącego charakteru i formy przyszłego państwa 
ukraińskiego (w zaistniałej sytuacji dezaktualizacji uległa optyka 
stronnictw moskalofilskich)36. W dniu 17 marca 1917 r. kierowni-
ctwo ukraińską rewolucją przejęły trzy partie – Towarzystwo Ukra-
ińskich Postępowców, Ukraińska Socjaldemokratyczna Partia Ro-
botnicza i Ukraińska Partia Socjalistów Rewolucjonistów, tworząc 
Centralną Radę w siedzibie w Kijowie37. Do zadań Rady należało 
reprezentowanie narodowych interesów Ukraińców, koordyno-
wanie działań partii i stronnictw ukraińskich oraz powołanie par-
lamentu. W dniach 17 – 21 kwietnia 1917 r. odbył się pierwszy 
33	 Historia	Powszechna.	Wiek	totalitaryzmu	–	I	wojna	światowa	i	zarzewie	II	wojny	światowej,	pod	red.	W.	Adamski,	A.	H.	Stachow-

ski,	Warszawa	2008,	s.	116	–	117.
34	 W.	Bihl,	Österreich	-	Ungarn	und	die	Friedensschlüsse	von	Brest	-	Litovsk,	Wienn	1970,	s.	47.
35	 W.	Mędrzecki,	Niemiecka	interwencja	militarna	na	Ukrainie	w	1918	roku,	Warszawa	2000,	s.	17.
36	 A.	Procyk,	Russian	Nationalism	and	Ukraine.	The	national	policy	of	the	volunteer	army	during	the	civil	war,	Toronto	1995,	s.	

52	–	55.
37	 A.	Procyk,	Russian	Nationalism	and	Ukraine.	The	national	policy	of	the	volunteer	army	during	the	civil	war,	Toronto	1995,	s.	

52	–	55.
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Zjazd Narodowy, na którym obecni byli delegaci wszystkich partii 
politycznych oraz reprezentanci wojskowi, zawodowi i świata kul-
tury (szacuje się, że przybyło około 1 tys. osób). Podczas obrad za-
deklarowano koncentrację na narodowej autonomii, współpracę 
w celu wytyczenia nowych granic zgodnych z wolą ludu oraz wszel-
kie działania na polu politycznym, gospodarczym i kulturalnym 
zmierzające do ukonstytuowania się niezależnej Ukrainy po zakoń-
czeniu wojny. W ramach Centralnej Rady został wyłoniony organ 
wykonawczy zwanym Małą Radą, w którego skład wchodzili – pre-
zydent, dwóch wiceprezydentów, sekretarz Rady oraz po dwóch 
reprezentantów z każdej partii politycznej38.

Władze skupione w Rządzie Tymczasowym były niechętne 
wszelkim postanowieniom ukraińskiej Centralnej Rady, uznając ją 
za bezprawną oraz działającą na szkodę społeczeństw Rosji. Widząc 
nieunikniony konflikt z Piotrogrodem Mychajło Hruszewski, który 
od 20 marca 1917 r. pełnił funkcją przewodniczącego Centralnej 
Rady, zdecydował się na wykorzystanie destabilizacji Imperium 
i w dniu 23 czerwca 1917 r. postawił Rosję przed faktem dokona-
nym wydając I Uniwersał39. Dokument ten proklamował autonomię 
Ukrainy w ramach państwa rosyjskiego. Żądano również, pisemnej 
deklaracji o niesprzeciwianiu się Rządu Tymczasowego w sprawach 
niezależności państwowej, ustanowienia przy Dumie stałego komi-
sarza do spraw Ukrainy wybieranego przez Ukraińców oraz pozo-
stawienia części dochodów w dyspozycji niezawisłych władz40.

W dniu 15 lipca 1917 r. strona rosyjska zgodziła się uznać nie-
zależność Ukrainy a Centralną Radę za swoją legalną przedstawi-
cielkę w guberniach kijowskiej, podolskiej, połtawskiej, wołyńskiej 

38	 I.	Kamenetsky,	Hrushevskyi	and	the	Central	Rada:	Internal	Politics	and	foreigin	Interventions,	[w:]	The	Ukraine…,	s.	33	–	37.
39	 J.	S.	Reshetar,	The	Ukrainian	resolution	1917	–	1920,	Princeton	1952,	s.	60;	S.	Kozak,	Ukraińska	rewolucji	1917	–	1919	roku	i	jej	

poetyckie	wizje,	[w:]	Ukraińska	myśl	polityczna…,	s.	97	–	98.
40	 J.	Hrycak,	Historia	Ukrainy	1772	–	1999.	Narodziny	nowoczesnego	narodu,	Lublin	2000,	s.	125	–	128.

i części czernihowskiej. Dzień później 16 lipca 1917 r. Centralna 
Rada wydała swój II Uniwersał poświadczający w ten sposób wa-
runki zawartej ugody41. W praktyce warunki współpracy między 
oboma ośrodkami nie uległy jednak znacznej poprawie. Członko-
wie Centralnej Rady stanęli przed kolejnym dylematem, gdy 26 
października 1917 r. został w wyniku przewrotu bolszewickiego 
zdobyty Pałac Zimowy i tym samym doszło do unicestwienia Rządu 
Tymczasowego. Centralna Rada w obawie o skutki rewolucji wy-
dała III Uniwersał, na jego mocy została proklamowana Ukraińska 
Republika Ludowa (URL), wchodząca w skład federacji rosyjskiej42. 
Nie oznaczało to jeszcze całkowitej niepodległości, a jedynie zdy-
stansowanie się od działań rewolucyjnych z jednoczesną deklara-
cją, że Ukraina w przyszłości chce współtworzyć nową zreformowa-
ną Rosję. Tekst III Uniwersału głosił, że należy pomóc całej Rosji aby 
Republika Rosyjska stała się federacją równych i wolnych narodów. 
Uniwersał dał również instrumenty Centralnej Radzie do prowa-
dzenia niezależnej polityki międzynarodowej i szukania poparcia 
wśród społeczności międzynarodowej głównie Europy Zachodniej. 

W obawie przed niekorzystnym dla Kijowa aliansie Berlina 
z władzami bolszewickimi Centralna Rada wysłała na rokowania 
w Brzesciu Litewskim własna delegację na czele z Wsewołodem 
Hołubowyczem43. Powołując się na rosyjską zasadę o samosta-
nowieniu narodów władze URL postanowiły zawrzeć własny po-
kój z Niemcami, odmawiając tym samym bolszewikom prawa do 
zabierania głosu w imieniu Ukraińców. Pomimo trudnej sytuacji 
wewnętrznej oraz braku stabilności władzy na Ukrainie, niemie-
cka delegacja z radością i uznaniem odnotowała pojawienie się 

41	 Ł.	Adamski,	Nacjonalista	postępowy,	Mychajło	Hruszewski	i	jego	poglądy	na	Polskę	i	Polaków,	Warszawa	2011,	s.	192	–	193.
42	 I.	Łysiak	–	Rudnycki,	Między	historią	a	polityką,	Warszawa	2012,	s.	381	–	411.
43	 J.	S.	Reshetar,	op.	cit.,	s.	104	-	105;	Deutschland	im	Erste	Weltkrieg,	November	1917	bis	November	1918,	vol.	3,	pod	red.	J.	

Petzold,	Berlin	1970,	s.	129.
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przedstawicieli URL (mniejszy entuzjazm był po stronie Austro – 
Węgier, gdyż obawiano się, że wysłannicy będą żądali oderwania od 
monarchii ziem zamieszkałych przez tzw. etnicznych Ukraińców)44. 
W swoich postulatach Ukraińcy domagali się uznania URL w grani-
cach obejmujących ziemie Ukraińców określonych w III uniwersa-
le45. Były to tereny Chełmszczyzny, Podlasia, części ziem w dorzeczu 
Sanu oraz ukraińskie terytoria Austro – Węgier, wraz z tymi zaję-
tymi przez Państwa Centralne w trakcie trwania działać zbrojnych 
(Galicja Wschodnia wraz z Lwowem i Przemyślem)46. Ukraińska 
delegacja zdawała sobie sprawę z trudnej sytuacji wewnętrznej 
Wiednia, toteż ich postulaty były wysokie i stawiane w zdecydowa-
ny sposób. Podpisanie się pod owymi roszczeniami oznaczało cał-
kowitego uniezależnienia się Kijowa od Rosji oraz uznanie Ukrainy 
za samodzielne państwo47.

W dniu 13 stycznia 1918 r. miała miejsce poufna narada 
między delegatami ukraińskimi i niemieckimi, odnośnie ukraiń-
skich postulatów niepodległościowych. Kwestia podziału Galicji 
Wschodniej jak i oddania Chełmszczyzny była nie do zaakceptowa-
nia przez hrabiego Czernina, który był obecny przy rokowaniach 
(przedstawiciel Wiednia obawiał się nie tylko utraty znacznej części 
terytorium ale i trwałego zantagonizowania Polaków w stosunku 
do monarchii Habsburskiej)48.

Zgodnie z zapisami III Uniwersału, Ukraina pomimo roszcze-
nia sobie prawa do samostanowienia jako pełnoprawny podmiot 
stosunków międzynarodowych, pozostawała częścią składową by-
łego imperium Romanowów49. Rodziło to pytania i kontrowersje 
44	 W.	Lipiński,	Walka	zbrojna	o	niepodległość	Polski	w	latach	1905	–	1918,	Warszawa	1990,	s.	204.
45	 M.	Sokolnicki,	Polska	w	pamiętnikach	wielkiej	wojny	1914	–	1918,	Warszawa	1925,	s.	515	-	516.
46	 D.	Michaluk,	Białoruska	Republika	Ludowa	1918	–	1920.	U	podstaw	białoruskiej	państwowości,	Toruń	2010,	s.	212.
47	 J.	W.	Wheeller	–	Bennett,	Brest	–	Litovsk,	the	forgotten	peace,	London	1963,	s.	171.
48	 T.	Hornykiewicz,	Ereignisse	In	der	Ukraine	1914	–	1922	deren	Bedeutung	und	historische	Hintergründe,	Vol.	2,	Philadelphia	

1967,	s.	79	–	88.
49	 K.	Siedlecki,	„Brześć	Litewski”.	Rokowania	Pokojowe	i	Traktaty,	[w:]	„Bellona”,	T.	XV,	Warszawa	1924,	s.	134.

odnośnie jej statusu prawno – państwowego, a w konsekwencji do 
ważności zawieranych umów. Dodatkowo w Charkowie, z inspiracji 
bolszewików powstał Centralny Komitet Wykonawczy Wszechukra-
ińskiej Rady Delegatów Robotniczych, Żołnierskich i Włościańskich, 
będący odpowiednikiem Centralnej Rady, uznający Radę Komisarzy 
Ludowych50. Przez wzgląd na dramatyczne położenie Kijowa (woj-
ska bolszewickie w dniu 30 stycznia rozbiły ukraińskie siły wojsko-
we co otworzyło im drogę do stolicy51) w nocy z 24 na 25 stycznia 
1918 r. Mała Rada ogłosiła IV Uniwersał ustanawiający tym samym 
całkowitą niepodległość państwową52. Obawiając się o całkowitą 
porażkę negocjacyjną rządy Niemiec i Austro – Węgier w dniu 9 
lutego 1918 r. oficjalnie uznały URL podpisując z nią oraz Bułgarią 
i Turcją traktat pokojowy53. Austro – Węgry zostały zmuszone do 
ustępstw w stosunku do Chełmszczyzny oraz Galicji Wschodniej54. 
Stało się to na mocy decyzji podjętych na spotkaniu w Berlinie 5 
lutego 1918 r. (prowadzonym przez kanclerza II Rzeszy), w którym 
uczestniczyli m. in. Kühlmann, Ludendorff, Hoffman i Czernin. Naj-
ważniejszym punktem zebrania, prócz deklaracji dalszego wsparcia 
dla URL była wyrażona gotowość, do przeprowadzenia akcji mili-
tarnej, poprzedzona ukraińskim apelem o pomoc zbrojną w walce 
z bolszewikami55. Podpisanie pokoju między państwami central-
nymi a Ukrainą stało się ważnym wydarzeniem oraz przełomem 
w ukraińskiej światowej polityce. 

50	 W.	Mędrzecki,	op.	cit.,	s.	40;	W.	Wheeller	–	Bennett,	op.	cit.,	s.	311.	
51	 Zob.:	E.	Paszkowski,	Zawierucha	Ukraińska,	Warszawa	1919,	s.	31.
52	 W.	Mędrzecki,	op.	cit.,	s.	43;	J.	S.	Reshetar,	op.	cit.,	s.	106;	K.	Siedlecki,	op.	cit.,	s.	243.
53	 M.	Szwagulak,	op.	cit.,	s.	136;	E.	O.	Volkmann,	Wielka	wojna,	1914	-1918,	Oświęcim	2013,	s.	110.	Cały	tekst	traktatu	pokojowego	

zob.	w:	T.	Hornykiewicz,	op.	cit.,	s.	211	–	222.
54	 Więcej	o	przynależności	Chełmszczyzny	 i	konsekwencji	 traktatu	Brzeskiego	zob.:	J.	Cabaj,	Podstawy	 ludności	Chełmszczyzny	

i	Polesia	wobec	kwestii	przynależności	państwowej	swych	ziem	(1912,	1918	–	1919),	[w:]	„Kwartalnik	Historyczny”	nr	4/	1992,	
s.	63	–	91.

55	 P.	Borowsky,	Germany’s	Ukrainian	Policy	Turing	World	War	I	and	 the	revolution	oh	1918	-	1919,	[w:]	German	–	Ukrainian	
Relations	in	Historical	Perspective,	pod	red.	H.	J.	Torke,	J.	P.	Himka,	Toronto	1994,	s.	84	–	95.
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Podsumowując 
Jak pisał polski historyk Józef Skrzypek „Prócz prawnego uzna-

nia Ukrainy mogli (Niemcy – przyp. M.S.) jej dać obszary bądź już za-
jęte przez wojska niemieckie, bądź jeszcze nie, w każdym razie mieli 
do zaoferowania dużo i to nie swojego56”. Poprzez wsparcie Kijowa, 
II Rzesza nie dopuściła również do sytuacji, w której bolszewicy kon-
trolowaliby całość byłego imperium Romanowów. Zawarcie poko-
ju z URL było dla Berlina ze wszech miar korzystne – politycznie jak 
i ekonomicznie. Historyk Włodzimierz Mędrzecki, zwraca uwagę, 
iż nie można jednoznacznie stwierdzić czy wynik negocjacji wiążący 
Niemcy z URL był celowym zabiegiem dyplomatycznym czy jedynie 
splotem dynamicznych wydarzeń i zaistniałych przy dyplomatycznym 
stole okoliczności57. W konsekwencji Ukraina stała się jednym z pod-
miotów wschodniej polityki, przestała pełnić roli „środka nacisku” czy 
„karty przetargowej” (na bolszewicką Rosję, Polskę, Austro – Węgry, 
czy kraje Ententy), jej istnienie stało się stałym elementem spojrze-
nia na polityczną mapę Europy Wschodniej. Sojusz z Niemcami, po 
I wojnie światowej negatywnie wpłynął na ukraińską myśl niepodle-
głościową i postulaty zgłaszane przez ukraińską delegację w Wersalu. 
W tym kontekście warto przytoczyć kilka opinii na powyższa kwestię: 
Edvard Benesz (minister spraw zagranicznych Czech): „Stworzenie 
Ukrainy musiałoby zaognić stosunki między Polską a Rosją i zagrażało-
by pokojowi międzynarodowemu”. Uwydatniał również, iż „Niepodle-
gła Ukraina byłaby wygrywana przez Niemców przeciwko Polsce” (…) 
„podstawą pokoju w Europie jest pozostawienie Galicji przy Polsce58”. 
Stanowisko popierali Turcy, którzy nie widzieli różnicy pomiędzy Rosją 
a uzależnioną od niej Ukrainą. Z kolei polski negocjator, Roman Dmow-
ski w książce „Kwestia Ukraińska” z 1930 r. odnotował: „Wystąpienie 
56	 J.	Skrzypek,	op.	cit.,	s.	351.
57	 W.	Mędrzecki,	op.	cit.,	s.	6.
58	 S.	Mikulicz,	Prometeizm	w	polityce	II	Rzeczypospolitej,	Warszawa	1971,	s.	256	–	257.

Polski na widownię międzynarodową, jako wielkiego narodu, byłoby 
dla polityki niemieckiej wielką klęską. Jeżeli nie można było tego na-
rodu zniszczyć, trzeba go było zrobić małym. Na to zaś najprostszym 
sposobem było stworzenie państwa ukraińskiego i posunięcie jego 
granic w głąb ziem polskich tak daleko, jak daleko sięgają dźwięki 
mowy ruskiej. Plan ukraiński tedy był sposobem zadania potężnego 
ciosu jednocześnie Rosji i Polsce” (…) „Polska przy istnieniu państwa 
ukraińskiego, znalazłaby się między Niemcami a sferą wpływów nie-
mieckich, można powiedzieć, niemieckim protektoratem. Nie ma 
potrzeby unaoczniać, jakby wtedy wyglądała. Wreszcie, jak to wyżej 
powiedzieliśmy, zbudowana dziś wielka Ukraina nie byłaby w swych 
kierowniczych żywiołach tak bardzo ukraińska i nie przedstawiała by 
na wewnątrz stosunków zdrowych. To byłby naprawdę, wrzód na ciele 
Europy, którego sąsiedztwo byłoby dla nas fatalne59”. Nieprzychylne 
stanowisko zajmowały również USA - Sekretarz Stanu Robert Lansing 
w dniu dnia 29 października 1919 r. stwierdził: „Departament nie jest 
jednocześnie przekonany, że istnieje rzeczywiście żądanie czegoś wię-
cej niż autonomii lokalnej, oczywiście w ramach stworzenia w Rosji 
nowoczesnego demokratycznego rządu, federacyjnego, czy też nie. 
Tak więc Departament jest zdania (…) że polityka Stanów Zjednoczo-
nych winna na razie iść w kierunku utrzymania ścisłej jedności z Rosją, 
a nie w kierunku popierania separatyzmu60”. 

Niemcy były pierwszym państwem, które uznało ukraińską au-
tonomię. W tym kontekście, działania Ukraińców w okresie między-
wojennym oraz w latach II wojny światowej nie powinny dziwić.

Dr Michał Siekierka

59	 R,	Dmowski,	Kwestia	Ukraińska,	1930,	s.	6	oraz	12,	PDF,	dostęp:	„Endecja.pl”,	http://www.endecja.pl/biblioteka/pliki/1prc.pdf,	
[30.11.2017].

60	 S.	Mikulicz,	op.	cit.,	s.	256.
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Metropolita lwowski Andrzej Szeptycki, 
zarys biograficzny

Andrzej Szeptycki (właściwie Roman Maria Aleksander 
Szeptycki) urodził się 29 lipca 1865 r. w Przyłbicach k. 

Jaworowa (obecnie Ukraina). Rodzina Szeptyckich była rzymskoka-
tolicka. Matka Zofia Szeptycka była córką znanego komediopisarza, 
hrabiego Aleksandra Fredry. Ojciec Jan Kanty Remigian Szeptycki 
był właścicielem ziemskim, w 1871 r. otrzymał od dworu wiedeń-
skiego tytuł hrabiowski. Rodzinę Szeptyckich należy uznać za po-
chodzącą ze spolonizowanych bojarów Rusi Czerwonej. Wówczas 
modne było określenie: gente Rutheni, natione Poloni (dosłownie 
z pochodzenia Rusini z narodowości Polacy). Andrzej Szeptycki po-
siadał liczne rodzeństwo, część uważała się za Ukraińców a część 
za Polaków1. Brat Andrzeja - Stanisław Szeptycki był austriackim 
oficerem i gubernatorem Generalnego Gubernatorstwa Lubel-
skiego na terenie Królestwa Kongresowego. Jako Polak i patriota 
w lutym 1918 r. ustąpił ze stanowiska w proteście przeciw oddaniu 

1	 E.	Prus,	Władyka	Świętojurski,	Rzecz	o	arcybiskupie	Andrzeju	Szeptyckim	(1965-1944),	Warszawa	1985,	s.	25;	Sprawka,	23VIII	
1944,	Mytropołyt	Andrej	Szeptyćkyj	u	dokumentach	radjanskych	orhaniw	derżawnoji	bezpeky	(1939-1944	rr.),	red.	S.	Bohunow	
i	in.,	Kyjiw	2005,	s.	257-258;	Dwie	twarze	abp.	Szeptyckiego,	Wywiad	Piotra	Zychowicza	z	Andrzejem	Ziębą,	Rzeczpospolita,	
https://www.rp.pl/artykul/399004-Dwie-twarze-abp--Szeptyckiego.html,	(dostęp	28	II	2019	r.).

Chełmszczyzny Ukrainie w traktacie brzeskim2. Po 1918 r. służył 
w Wojsku Polskim w stopniu generała3. 

Andrzej Szeptycki jako arystokrata otrzymał staranne, do-
mowe wykształcenie. Następnie w 1883 r. ukończył gimnazjum 
św. Anny w Krakowie. Wstąpił do armii austro-węgierskiej. Służbę 
wojskową zakończył z powodu złego stanu zdrowia. Podjął studia 
prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a następnie 
na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1888 r. otrzymał tytuł doktora. 

W tym samym roku wstąpił do klasztoru greckokatolickie-
go OO. Bazylianów w Dobromilu i przyjął imię zakonne Andrzej. 
W 1892 r. złożył śluby zakonne. W 1893 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie. 

W 1899 r. papież Leon XIII mianował Andrzeja Szeptyckiego 
biskupem ordynariuszem diecezji stanisławowskiej obrządku gre-
ckokatolickiego. W 1900 r. w wieku 35 lat został mianowany metro-
politą lwowskim obrządku greckiego. Należy podkreślić, że ścieżka 
kariery duchownego w jego przypadku była bardzo szybka. Dwór 
wiedeński obsadził stanowisko głowy galicyjskiej Cerkwi greckoka-
tolickiej pewną osobą pochodzącą z arystokracji. W owych czasach 
pochodzenie społeczne było bardzo ważne przy obsadzaniu wyż-
szych urzędów państwowych i kościelnych4. 

Na przełomie XIX i XX w. Rosjanie usiłowali przeciągnąć Rusi-
nów z Galicji na swoją stronę. Narzędziem rozszerzania wpływów 
imperium była prawosławna akcja misyjna pośród grekokatolików. 
2	 9	lutego	1918	r.	państwa	centralne	zawarły	z	Ukraińską	Republiką	Ludową	traktat	pokojowy	w	Brześciu.	Na	jego	mocy	Niemcy	

i	Austro-Węgry	odstępowały	URL	Chełmszczyznę	z	miastem	Chełm	i	część	Podlasia,	a	w	tajnej	klauzuli	tego	dokumentu	Austro-
-Węgry	 zobowiązywały	 się	do	wyodrębnienia	Galicji	Wschodniej	wraz	 ze	Lwowem	 i	Przemyślem	 jako	autonomicznego	kraju	
koronnego	monarchii	habsburskiej.	Poza	tym	traktat	zawierał	obietnicę	pomocy	militarnej	dla	Ukrainy	w	zamian	za	milion	ton	
zboża,	 które	URL	 zobowiązywała	 się	 dostarczyć	Niemcom	 i	Austro-Węgrom	do	 końca	 czerwca	 1918	 r.	 Jawne	 postanowienia	
układu	wywołały	oburzenie	w	polskim	społeczeństwie	i	falę	protestów.	Żołnierze	2	Brygady	Legionów	Polskich	dokonali	buntu	
i	przeszli	linię	frontu.	Następnie	połączyli	się	z	2	Korpusem	w	Rosji.	T.	Piszczkowski,	S.	Żurakowski,	Odbudowanie	Polski	1914-
1921.	Historia	i	Polityka,	Londyn	1991,	s.	96-103.

3	 T.	Kryska-Karski,	S.	Żurakowski,	Generałowie	Polski	Niepodległej,	Warszawa	1991,	s.	26.
4	 E.	Prus,	Władyka	Świętojurski…,	s.	26-30;	Sprawka,	23VIII	1944,	Mytropołyt	Andrej	Szeptyćkyj	u	dokumentach	radjanskych…,	

s.	258-259;	Dwie	twarze	abp.	Szeptyckiego,	Wywiad	Piotra	Zychowicza	z	Andrzejem	Ziębą,	Rzeczpospolita,	https://www.rp.pl/
artykul/399004-Dwie-twarze-abp--Szeptyckiego.html,	(dostęp	28	II	2019	r.).
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Spotkało się to ze sprzeciwem Austriaków, którzy aby zachować tę 
prowincję postawili na rodzący się ukraiński nacjonalizm i wspar-
cie dla Kościoła greckokatolickiego. W monarchii Habsburgów kon-
wersje na prawosławie traktowano jako zbrodnię stanu i ścigano 
na drodze sądowej5. 

Metropolita Andrzej Szeptycki zaangażował się w działalność 
polityczną, w latach 1901-1914 był posłem do galicyjskiego Sejmu 
Krajowego, a w latach 1903-1914 członkiem Izby Panów Reichsra-
tu Przedlitawii w Wiedniu. W sferze kościelnej realizował politykę 
ukrainizacji cerkwi, był przy tym lojalny wobec domu Habsburgów 
i Franciszka Józefa. Potępił zabójstwo namiestnika autonomicznej 
Galicji, Polaka, hrabiego Andrzeja Potockiego, dokonane 12 kwiet-
nia 1908 r. we Lwowie przez ukraińskiego terrorystę Mirosława Si-
czyńskiego, studenta III roku filozofii6. 

W stosunku do Rosji dwór wiedeński miał własne plany eks-
pansji poprzez wsparcie ruchów rewolucyjnych i unię kościelną 
prawosławnych mieszkańców Rosji z papiestwem. Przy realizacji 
tych planów zwierzchnikiem konwertytów zostałby Andrzej Szep-
tycki. Prawdopodobnie w związku z tym zamiarem ordynariusz sta-
rał się zbliżyć do rytu ortodoksyjnego. 

Abp Andrzej Szeptycki opowiadał się za zbliżeniem greko-
katolików do prawosławia rosyjskiego. Wg prof. Stanisława Nicieji 
zewnętrznym wyrazem jego postawy było noszenie brody. Za przy-
kładem hierarchy zwyczaj ten przyjęło wielu duchownych. W Cer-
kwi greckokatolickiej zupełnie przeciwną postawę zajmował ordy-
nariusz stanisławowski bp Grzegorz Chomyszyn, który proponował 
latynizację kultu. Hierarcha w zarządzanej przez siebie eparchii 
próbował wprowadzi
5	 W.	Osadczy,	Święta	Ruś.	Rozwój	i	oddziaływanie	idei	prawosławia	w	Galicji,	Lublin	2007,	s.	174	i	in.
6	 L.	Kulińska,	Działalność	terrorystyczna	i	sabotażowa	nacjonalistycznych	organizacji	ukraińskich	w	Polsce	w	latach	1922-1939,	

Kraków	2009,	s.	30-31;	W.	Romanowski,	Bandera	terrorysta	z	Galicji,	Warszawa	2012,	s.	72-73.

 kalendarz gregoriański i obowiązkowy celibat duchownych. 
Zewnętrznym wyrazem działań bp Grzegorza Chomyszyna przeciw 
prawosławiu był zakaz noszenia bród przez duchownych diecezji 
stanisławowskiej7.

W lecie 1914 r. rozpoczęła się I wojna światowa. Rosja i Au-
stro-Węgry znalazły się w przeciwnych obozach, a Galicja stała 
się areną działań zbrojnych. Armia rosyjska odnosiła sukcesy, już 
3 września 1914 r. wkroczyła do Lwowa. 19 września metropolita 
Szeptycki został wywieziony do Rosji. Z Kijowa wysyłał do cara Mi-
kołaja II list, w których gratulował sukcesów armii rosyjskiej oraz 
trwałego zjednoczenia Galicji z Rosją. Ponadto zapewniał monar-
chę, że „trzy–milionowa ludność Galicji z radością wita żołnierzy 
rosyjskich, jako swoich braci”. W piśmie znalazł się również frazes 
o gotowości oddania życia przez metropolitę Szeptyckiego za „zba-
wienie Świętej Rusi i Waszej Imperatorskiej Wysokości”. Przy tym 
Andrzej Szeptycki tytułował się „Prawosławno-katolickim metropo-
litą Galicyjskim i Lwowskim”. Wydaje się, że efekt był odwrotny od 
zamierzonego, a „umiłowany” monarcha zirytował się takimi do-
wodami wiernopoddaństwa i na marginesie pisma odręcznie napi-
sał „żmija”. W lutym 1915 r. Rosjanie odnaleźli w skrytce pod sobo-
rem Św. Jura we Lwowie dokumenty, który świadczyły o istnieniu 
planu misji katolickiej na Ukrainie. O znalezisku został w połowie 
1916 r. poinformowany car. Mikołaj II na marginesie notatki infor-
macyjnej napisał o metropolicie Andrzeju Szeptyckim „jaki niego-
dziwiec”. Jednak wiernopoddańcze gesty metropolity nie były zna-
ne opinii publicznej, okres internowania w Rosji doprowadził do 
wzrostu jego autorytetu jako katolickiego więźnia i męczennika8. 

7	 S.S.	 Nicieja,	 Kresowa	Atlantyda.	Historia	 i	mitologia	miast	 kresowych,	 t.14,	 Stanisławów,	 Buczacz,	 Zabłotów,	 Ilińce,	 Trójca	
i	Chlebiczyn,	Opole	2019,	s.	58.

8	 W.	I.	Pietruszko,	K	priedpołagajemoj	bieatifikacii	uniatskogo	mitropolity	Andrieja	Szeptickogo	[w:]	Jeżegodnaja	Bogosłowskaja	
Konfieriencija	Prawosławnogo	Swiato	Tichonowskogo	Bogosłowskogo	Instituta,	b.m.	1999,	s.	377.
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Po obaleniu cara Mikołaja II w 1917 r. metropolita został 
zwolniony z aresztu domowego, następnie poprzez kraje neutralne 
i Niemcy powrócił do Austro-Węgier. Ponownie włączył się w po-
litykę, działał na rzecz wyodrębnienia Galicji Wschodniej ze Lwo-
wem jako autonomicznej prowincji. Jesienią 1918 r. nastąpił szybki 
proces rozpadu monarchii habsburskiej, cesarz Karol I próbując 
ratować całość terytorium wydał 16 października 1918 r. manifest 
zapowiadający przekształcenie jej w państwo związkowe. W tych 
okolicznością we Lwowie powstała Ukraińska Rada Narodowa 
w skład której wszedł metropolita Szeptycki. 

URN przejęła kontrolę nad oddziałami c.k. w mieście, w któ-
rych Ukraińcy stanowili większość. 1 listopada strona ukraińska 
działając z zaskoczenia opanowała Lwów, ogłoszono powstanie Za-
chodnioukraińskiej Republiki Ludowej. W zachodnich dzielnicach 
miasta doszło do spontanicznego powstania polskiej ludności, któ-
ra stanowiła we Lwowie największą grupę narodową. Metropolita 
Andrzej Szeptycki poparł utworzenie ZURL, lecz szerszych działań 
nie zdołał podjąć. Już 4 listopada 1918 r., w zaledwie czwartym 
dniu walk, teren wokół pałacu i katedry Św. Jura został trwale opa-
nowany przez polską stronę. Żołnierze polscy na znak szacunku 
do hierarchy i uczuć religijnych wiernych nie umieścili stanowisk 
w świątyni i pałacu, które górowały nad okolicą ułatwiając obronę. 
Obsadzono tylko budynki przyległe9. 

Przez następne tygodnie i miesiące we Lwowie oraz na jego 
obrzeżach trwały zacięte walki. Dopiero wiosną 1919 r. szala zwy-
cięstwa zaczęła się zdecydowanie przechlać na polską stronę. 

Wbrew obiegowym opiniom cytowanym nawet przez część 
historyków wojna polsko-ukraińska z lat 1918-1919 nie była kon-
fliktem rycerskim. Ukraińska Halicka Armia dopuściła się szeregu 
9	 M.	Klimecki,	Polsko-ukraińska	wojna	o	Lwów	i	Galicję	Wschodnią	1918-1919,	Warszawa	2000,s.	90.

zbrodni wojennych na wziętych do niewoli żołnierzach polskich 
i ludności cywilnej. Stosując niecywilizowane metody walki stro-
na ukraińska pragnęła zapewnić sobie zwycięstwo. Płk. Hnat Ste-
fanow, dowódca Komendy Głównej Ukraińskiej Halickiej Armii 
wraz ze swoim sztabem w nocy z 12/13 listopada opracował treść 
ultimatum do dowództwa WP, w którym groził aresztowaniami 
Polaków, paleniem dworów i zamożnych gospodarstw w przypad-
ku kontynuowania marszu na odsiecz Lwowa. Według badań Flo-
rentyny Rzemieniuk, duchowni grekokatolicy brali aktywny udział 
w nakłanianiu do zbrodni i w samych zbrodniach wojennych. Po-
jawiły się nawet listy kapłanów do wiernych obiecujące zbawienie 
wieczne za zamordowanie Polaków. Takie wezwania były ogłasza-
ne nawet w gazetach wychodzących na terenach kontrolowanych 
przez ZURL. Metropolita Andrzej Szeptycki nie reagował na hanieb-
ne wezwania kapłanów mu podległych do mordów na Polakach10. 

Zbrodnie wojenne UHA nie zatrzymały pochodu WP, na wy-
zwalanych ziemiach ujawniano kolejne szokujące przykłady be-
stialstwa strony ukraińskiej. Sejm RP powołał nawet komisję do ich 
zbadania. Raport cząstkowy z jej prac przedstawiony 9 lipca 1919 
r. w parlamencie przez przewodniczącego posła Jana Zamorskiego 
(Związek Ludowo Narodowy) daje obraz bardzo dużej skali zbrodni 
wojennych. Z powodu lęku przed odpowiedzialnością karną wielu 
urzędników ZURL i żołnierzy UHA pozostało na emigracji głównie 
w Czechosłowacji11.

Jeszcze przed ostateczną klęską Zachodnioukraińskiej Re-
publiki Ludowej konferencja pokojowa obradująca w Paryżu za-
twierdziła, 25 czerwca 1919 r., tymczasową administrację Polski na 

10	 F.	Rzemieniuk,	Unici	polscy	1596-1946,	Siedlce	1998,	s.	194-195.
11	 Szerzej	zobacz:	Kościół	rzymskokatolicki	i	Polacy	w	Małopolsce	Wschodniej	podczas	wojny	ukraińsko-polskiej	1918-1919,	red.	

Józef	Wołczański,	t.	1-2,	Lwów-Kraków	2012;	A.	Brożyniak,	Zapomniane	zbrodnie	Ukraińskiej	Halickiej	Armii	[w:]	Przemyskie	
Zapiski	Historyczne.	 Studia	 i	materiały	poświęcone	historii	Polski	Południowo-Wschodniej,	 t.	 21,	 red.	 J.	Polaczek,	Przemyśl	
2017,	s.	113-122;	J.	Zamorski,	Mowa	sejmowa	nr	7.	O	okrucieństwach	hajdamackich,	Warszawa	b.d.w.,	s.	1-6.
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terytorium Małopolski Wschodniej. W wyniku ofensywy WP więk-
szość oddziałów UHA do 17 lipca 1919 r. wycofała się za graniczną 
rzekę Zbrucz, na teren Ukraińskiej Republiki Ludowej12. 

Po zawarciu sojuszu Polski z Ukraińską Republiką Ludową, 
Józef Piłsudski w maju 1920 r., planował rozmowy na szczeblu rzą-
dowym z metropolitą Andrzejem Szeptyckim. Celem działań Na-
czelnika Państwa była normalizacja stosunków z mniejszością ukra-
ińską w Małopolsce Wschodniej, był on skłonny pójść na daleko 
idące ustępstwa możliwe do zaakceptowania przez polskie społe-
czeństwo13. Z bliżej nieznanych powodów rozmowy nie doszły do 
skutku. 

Metropolita Andrzej Szeptycki miał inne plany polityczne 
w kwestii wschodniej Galicji. Wystąpił do polskich władz o pozwo-
lenie na wyjazd do Rzymu w celu osobistego spotkania z papieżem 
Benedyktem XV, które miało dotyczyć działalności Kościoła grecko-
katolickiego. Zezwolenie otrzymał, lecz musiał poręczy „kapłań-
skim słowem honoru” księciu Eustachemu Sapiesze, ówczesnemu 
ministrowi spraw zagranicznych, że podczas podróży nie będzie 
zabierał głosu w sprawie przynależności terytorialnej Małopolski 
Wschodniej i polskiej polityki dotyczącej tej prowincji. W 1921 r. 
Szeptycki opuścił terytorium II RP, przez następne dwa lata prze-
bywał w Europie Zachodniej i w obydwu Amerykach. Słowa nie 
dotrzymał, głosił tezę o polskiej okupacji tzw. Galicji Wschodniej, 
zbierał pieniądze w celach charytatywnych dla ofiar rzekomego 
polskiego terroru. Swoim autorytetem wsparł kwesty na rzecz wy-
zwolenia Galicji Wschodniej z „polskiego jarzma”. Ponadto zabiegał 
w sferach rządowych Kanady o pożyczkę w wysokości jednego mi-
liona dolarów na utrzymanie ukraińskiej armii w Czechosłowacji. 
12	 M.	 Klimecki,	 Polsko-ukraińska	 wojna…,	 s.	 226-243;	 M.	 Kukiel,	 Dzieje	 Polski	 porozbiorowe	 (1795-1921),	 Londyn	 1993,	 s.	

612-613.
13	 K.	Świtalski,	Diariusz	1919-1935,	red.	A.	Garlicki,	R.	Świętek,	Warszawa	1992,	s.	48-49.

Władze państwowe były na bieżąco informowane przez placówki 
konsularne o jego działaniach. O wystąpieniach metropolity An-
drzeja Szeptyckiego donosiły gazety w Polsce. Postawa hierarchy 
bulwersowała szerokie kręgi społeczne, szczególnie środowiska 
kombatanckie, niepodległościowe i narodowe. 

W grudniu 1922 r. Andrzej Szeptycki rozpoczął starania o po-
wrót. W Polsce doszło do licznych protestów, żądano od władz aby 
wydały mu administracyjny zakaz powrotu. Polski rząd czynił zabie-
gi w Watykanie, aby metropolita pozostał w Rzymie. Jednak papież 
Pius XI wyraził wolę, aby Andrzej Szeptycki objął ponownie me-
tropolię lwowską, przy tym zobowiązał go i całe duchowieństwo 
greckokatolickie do zaniechania udziału w akcjach politycznych. 
Szeptycki złożył papieżowi obietnicę dotrzymania tego zobowiąza-
nia. Władze II RP pozwoliły mu na powrót i odstąpiły od ścigania 
karnego za wypowiedzi przeciwko państwu polskiemu. 22 sierp-
nia 1923 r. przekroczył granicę polską. W Katowicach spotkał się 
z nim wysłannik rządu, który zaproponował choremu wówczas me-
tropolicie wyjazd na leczenie do Poznania, co zostało przez niego 
zaakceptowane. W związku z nastrojami społecznymi niechętnymi 
wobec jego osoby, dla bezpieczeństwa hierarchy, władze dały mu 
wojskową ochronę. Po kilku tygodniach rekonwalescencji Andrzej 
Szeptycki powrócił z Poznania do Lwowa. Jednak strona ukraińska 
rozsiewała plotki o uwięzieniu lub internowaniu metropolity przez 
państwo polskie14. 

Przez kilka lat państwa Ententy nie podejmowały rozstrzyg-
nięcia w sprawie przynależności państwowej Galicji Wschodniej. 
Początkowo chciano zachować to terytorium dla białej Rosji. 

14	 Sprawa	powrotu	metropolity	Andrzeja	Szeptyckiego	do	Polski	w	1923	r.	[w:]	F.	Rzemieniuk,	Unici	polscy…,	s.	243-249;	Sprawka,	
23VIII	1944,	Mytropołyt	Andrej	Szeptyćkyj	u	dokumentach	radjanskych…,	s.	260.
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Dopiero 15 marca 1923 r. Rada Ambasadorów uznała przynależ-
ność prowincji do Polski.

Na bazie frustracji społecznej spowodowanej brakiem włas-
nego państwa pośród galicyjskich Ukraińców rozwinął się ruch na-
cjonalistyczny. Ważną rolę w jego powstaniu odegrali byli oficero-
wie UHA, którzy po przegranej wojnie nie byli w stanie odnaleźć 
się w życiu cywilnym. Pośród byłych żołnierzy tej formacji przyby-
wających na terenie Czechosłowacji powstała w 1920 r. Ukraińska 
Wojskowa Organizacja (UWO), która następnie przekształciła się 
w Organizację Ukraińskich Nacjonalistów. Nacjonaliści ukraińscy 
prowadzili działalność propagandową i terrorystyczną przeciwko 
państwu polskiemu, ludności polskiej i żydowskiej. Tylko w lecie 
i jesienią 1922 r. dokonali 2300 podpaleń folwarków, stert zboża, 
budynków gospodarczych i sklepów. W 1930 r. nastąpił kolejny 
wzrost aktywności terrorystycznej, bojówki UWO i OUN wykonały 
ok. 2 tys. tzw. akcji sabotażowych. Nacjonaliści ukraińscy przeciw-
działali również porozumieniu polsko-ukraińskiemu m.in. poprzez 
dokonywanie mordów politycznych, na Polakach i Ukraińcach pró-
bujących ułożyć pokojowe stosunki pomiędzy obydwoma naroda-
mi. UWO i OUN proponowały budowę wielkiej Ukrainy w oparciu 
o sojusz z Niemcami15. 

Dmytro Doncow, główny ideolog integralnego nacjonalizmu 
ukraińskiego, swoje tezy ogłosił w książce Nacjonalizm, wydanej 
w 1926 r. Wspomniany teoretyk oparł się na tzw. darwinizmie spo-
łecznym, który zakładał bezkompromisową walkę nacji o przeżycie 
i zdobycie jak najlepszych warunków do rozwoju tzw. przestrzeni 
życiowej. W myśl założeń ideologii nacjonalistów przyszłe pań-
stwo ukraińskie miało być jednolite narodowościowo, rządzone na 

15	 W.	Poliszczuk,	Dowody	zbrodni	OUN	i	UPA.	Integralny	nacjonalizm	ukraiński	jako	odmiana	faszyzmu,	t.	2:	Działalność	ukra-
ińskich	struktur	 nacjonalistycznych	w	 latach	 1920-1999,	 Toronto	 2000,	 s.	 29-98;	 L.	 Kulińska,	Działalność…,	 s.	 144-537;	 F.	
Rzemieniuk,	Unici	polscy…,	s.	201-210.

zasadach państwa faszystowskiego przez elitarną kastę z „wodzem 
nacji” na czele, której obowiązkiem było stosowanie „twórczej 
przemocy” wobec pozostałej masy narodu ukraińskiego i zniewo-
lenie obcoplemieńców dla poszerzenia przestrzeni życiowej. Dmy-
tro Doncow zakładał nierówność narodów i ich podział na dwie 
grupy - władczą i plebejską. Uważał wojny za nieuniknione przy 
rozwiązywaniu konfliktów między nacjami. „Dwa narody nie mo-
gły żyć na wspólnej ziemi ponieważ nie mogą zmieścić się dwie 
figury na jednym polu szachownicy. I słabszy w danej chwili musi 
ustąpić.” Poglądy Doncowa nawiązywały do istniejących ruchów 
włoskiego faszyzmu i niemieckiego nazizmu. Ponadto podobała 
mu się bezwzględność bolszewików w Rosji. Nacja, rozumiana jako 
naród w znaczeniu biologicznym, była dla niego wartością najwyż-
szą, ważniejszą od Boga. 

Na podstawie przemyśleń Doncowa Stepan Łenkawski opra-
cował prosty Dekalog ukraińskiego nacjonalisty, który był od-
wrotnością judeochrześcijańskich Dziesięciu Przykazań Bożych. 
Nawoływał on wprost do dokonywania zbrodni dla dobra nacji 
ukraińskiej i zniewalania innych narodów. Dekalog ukraińskiego 
nacjonalisty w preambule odwoływał się do demona nazwanego 
„Duchem odwiecznej walki”. Owego demona zła należy identyfi-
kować z szatanem a sama ideologia ukraińskiego nacjonalizmu za-
wierała niewątpliwie elementy satanizmu. Ks. prof. Józef Marecki 
wyraził pogląd, że ludobójstwo dokonane przez ukraińskich nacjo-
nalistów mogło być wynikiem zbiorowego opętania. Ze względów 
taktycznych UWO i OUN otwarcie nie występowała przeciw Kościo-
łowi katolickiemu obrządku wschodniego. Nacjonaliści religię trak-
towali instrumentalnie jako środek oddziaływania na masy ludu. 
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Cerkiew nie przeciwdziałała szerzeniu nacjonalistycznych 
treści. Dekalog opracowany przez Łenkawskiego stał się wyznacz-
nikiem codziennego postępowania ukraińskich nacjonalistów. Sze-
regowi członkowie OUN byli odpytywani z jego znajomości przez 
organizacyjnych przełożonych. 

Nacjonaliści położyli duży nacisk na propagandę wśród lud-
ności chłopskiej, aby zapewnić sobie szersze poparcie społeczeń-
stwa ukraińskiego. Wśród włościan nosicielami idei byli głównie 
duchowni grekokatolicy. Należy dodać, że w czasach II RP jawnie 
działały ukraińskie partie polityczne, a ówczesne państwo dawało 
możliwość walki o prawa mniejszości etnicznych na drodze parla-
mentarnej i sądowej16.

Metropolita Andrzej Szeptycki jako najwyższy rangą hierar-
cha Cerkwi greckokatolickiej nie potępiał działalność terrorystycz-
nej i sabotażowej nacjonalistów ukraińskich przeciwko państwu 
polskiemu i ludności cywilnej. Głośnie zabójstwa polityków Tade-
usza Hołówki (29 sierpnia 1931 r. w Truskawcu) - byłego prezesa 
klubu parlamentarnego Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rzą-
dem, rzecznika idei pojednania polsko-ukraińskiego i Bolesława 
Pierackiego (15 czerwca 1934 r. w Warszawie) - ministra spraw 
wewnętrznych, pozostały bez odpowiedniej reakcji głowy Cerkwi 
greckokatolickiej. Hołówko uchodził za osobę przychylną mniejszo-
ści ukraińskiej. Za działalność na rzecz „sprawy ukraińskiej” grecko-
katolicki biskup stanisławowski Grzegorz Chomyszyn nazywał go 
„biały krukiem” pośród Polaków. Dopiero zabójstwo Iwana Babija 

16	 W.	Poliszczuk,	Źródła	zbrodni	OUN	i	UPA.	Integralny	nacjonalizm	ukraiński	jako	odmiana	faszyzmu,	t.	1,	Zasady	ideologiczne	
nacjonalizmu	ukraińskiego.	Ukraiński	ruch	nacjonalistyczny:	struktura,	organizacja	i	założenia	programowe,	Toronto	2003,	s.	
29-76;	W.	Poliszczuk,	Dowody	zbrodni…,	t.	2,	s.	36	i	in.;	B.	Grott,	Ukraiński	nacjonalizm	a	polska	polityka	wobec	Ukrainy	i	Ukra-
ińców,	„Biuletyn	IPN”,	nr.	7-8,	lipiec-sierpień	2010,	s.	35-38;	P.	Mirczuk,	Narys	istoriji	Orhanizaciji	Ukrajinśkych	Nacionalistiw,	
t.	1,	1920-1939,	red.	S.	Łenkawśkyj,	Miunchen-London-N’ju	Jork	1968,	s.	48;	P.	Nagel,	Konferencja	„Zagłada	ludności	wschod-
nich	województw	II	RP	w	latach	II	wojny	światowej	dokonana	przez	ukraińskich	nacjonalistów	–	w	70.	rocznicę	krwawej	niedzieli	
wołyńskiej”,	Kraków,	10	lipca	2013	r.,	„Przegląd	Archiwalny	Instytutu	Pamięci	Narodowej”,	nr	7,	s.	482-483;	Narodziny	zbrodni	
z	ducha	nacjonalizmu	–	wywiad	z	księdzem	profesorem	Józefem	Mareckim,	https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/37074,Narodziny-
-zbrodni-z-ducha-nacjonalizmu-wywiad-z-ksiedzem-profesorem-Jozefem-Mare.html,	(dostęp	22	II	2019	r.).

(25 lipca 1934 r. we Lwowie) – Ukraińca, dyrektora gimnazjum i by-
łego żołnierza UHA zostało oficjalnie potępione przez metropolitę 
Andrzeja Szeptyckiego17.

Należy dodać, że w powszechnej opinii hierarcha uchodził za 
protektora ruchu ukraińskich nacjonalistów, który wspierał moral-
nie, logistycznie, a nawet finansowo. Przez lata Andrzej Melnyk, 
jeden z przywódców UWO w kraju, następnie główny prowidnyk 
OUN był zarządcą dóbr metropolity Szeptyckiego. Hierarcha nie 
przeciwstawił się agitacji nacjonalistów ukraińskich w cerkwiach 
i zaangażowaniu duchownych w ich działalność. Po wykonaniu 
przez polskie władze kar śmierci na mordercach Tadeusza Hołówki, 
Dymitrze Danyłyszynie i Wasylu Biłasie w ich intencji w cerkwiach 
metropolii lwowskiej odprawiano manifestacyjne nabożeństwa ża-
łobne, jako za „męczenników ukraińskiej sprawy narodowej”. Przy-
zwolenie na powyższe działania legitymizował ruch nacjonalistów 
w społeczeństwie ukraińskim. 

Politykę metropolity krytykował Grzegorz Chomyszyn - bi-
skup stanisławowski obrządku greckokatolickiego. Wspomniany 
był rzecznikiem pojednania polsko-ukraińskiego i zdecydowanym 
przeciwnikiem moskalofilizmu. Biskup Chomyszyn postulował wal-
kę o słuszne prawa narodu ukraińskiego na drodze parlamentar-
nej i prawnej, bez użycia przemocy. W swojej diecezji zakazał od-
prawiania nabożeństw w intencji terrorystów Danyłyszyna i Biłasa 
oraz agitacji nacjonalistycznej w świątyniach. Biskup Chomyszyn 
postulował pracę organiczną nad podniesieniem świadomości 
narodowej Ukraińców. Za głównego wroga narodu ukraińskiego 
uważał Związek Sowiecki, od którego zaborczych planów chroni-
ło go istnienie państwa polskiego. Biskup Chomyszyn uważał, że 

17	 W.	Poliszczuk,	Dowody	zbrodni…,	t.	2,	s.	62-66;	Bł.	bp.	G.	Chomyszyn,	Dwa	Królestwa,	red.	ks.	I.	Perłechatyj,	W.	Osadczy,	Kra-
ków	2017,	s.	88	i	in.
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metropolita Szeptycki wspierając nacjonalistów, terrorystów „pa-
sywnie”, „pośrednio im sprzyjał”, zmarnował swój moralny autory-
tet i w ten sposób doprowadził do ściągnięcia represji strony pol-
skiej na naród ukraiński, co pogorszyło położenie tej mniejszości18. 

Według ustaleń ks. Władysława Piętowskiego metropolita 
Andrzej Szeptycki we wrześniu 1939 r. „z nieukrywanym zadowo-
leniem” powitał upadek Polski. Jednak Lwów i większość terenów 
Małopolski Wschodniej znalazły się pod okupacją sowiecką. W paź-
dzierniku 1939 r. południowo-wschodnie ziemie II RP z pogwałce-
niem prawa międzynarodowego zostały wcielone do Ukraińskiej 
Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Wobec sojuszu III Rzeszy Nie-
mieckiej ze ZSRS chwilowo upadły nadzieje Ukraińców na utwo-
rzenie własnego państwa. W latach 1939-1941 uwaga metropoli-
ty Andrzeja Szeptyckiego skupiła się na życiu religijnym wiernych 
oraz utrzymaniu pozycji Cerkwi pod sowiecką okupacją. W związku 
z tym nie wypowiadał się w sprawach politycznych19. 

Przyjaźń sowiecko-niemiecka nie trwała długo. 22 czerwca 
1941 r. III Rzesza Niemiecka zaatakowała Związek Sowiecki. Obrona 
sowiecka została przełamana, wojska niemieckie odnosiły sukcesy. 
Ponownie odżyły nadzieje wśród Ukraińców na uzyskanie od Adol-
fa Hitlera własnego państwa. 

Armia Czerwona opuściła Lwów, rankiem 30 czerwca 1941 r. 
do miasta wkroczyli ukraińscy ochotnicy z batalionu „Nachtigall”. 
Metropolita Andrzej Szeptycki z balkonu pałacu pobłogosławił żoł-
nierzy tej ukraińskiej ochotniczej jednostki w niemieckiej służbie. 
Należy dodać, że hierarcha w tym czasie z powodu choroby miał 
ograniczone możliwości poruszania. Do końca życia jeździł na wóz-
ku co ograniczało możliwość wystąpień publicznych. Następnie 
18	 Sprawka,	23VIII	1944,	Mytropołyt	Andrej	Szeptyćkyj	u	dokumentach	radjanskych…,	 s.	260-262;	Bł.	bp.	G.	Chomyszyn,	Dwa	

Królestwa…,	s.	89	i	in.
19	 Ks.	W.	Piętowski,	Stosunki	polsko-ukraińskie	po	wybuchu	II	wojny	światowej.	Zarys,	Czarna	1988,	maszynopis	powielony,	s.	34.

metropolita Andrzej Szeptycki przyjął delegację żołnierzy batalionu 
„Nachtigall” na czele z Romanem Szuchewyczem20. Należy dodać, 
że w warunkach wojennych przyjęcie obcej służby przez polskich 
obywateli było surowo karane, natomiast metropolita sprzyjał ła-
maniu prawa państwa, którego był obywatelem. 

Po południu 30 czerwca 1941 r. w budynku czytelni „Proswi-
ty” we Lwowie zwolennicy Stefana Bandery, ku zaskoczeniu Niem-
ców, ogłosili „Akt odnowienia Państwa Ukraińskiego”, z tymcza-
sową stolicą we Lwowie. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów 
- frakcja banderowców (OUN-B) powołała rząd ukraiński z premie-
rem Jarosławem Stećką21. Na uroczystości był obecny przedstawi-
ciel metropolity bp. dr Jozofat Slipyj, który w przemówieniu poparł 
utworzenie rządu i odnowienie państwa ukraińskiego22. Następne-
go dnia metropolita Andrzej Szeptycki oficjalnie uznał rząd ukra-
iński. Bandera bez powodzenia zabiegał o uznanie dla gabinetu 
Stećki przez III Rzeszę Niemiecką23. 

Pomiędzy metropolitą a banderowcami dochodziło do oży-
wionych kontaktów. W pierwszych dniach lipca hierarcha wydał 
listy pasterskie do wiernych i duchownych, w których m.in.: poparł 
rząd Stećki, dziękował armii niemieckiej za oswobodzenie i polecał 
podporządkowanie się zaleceniom władz okupacyjnych. Orędzie 
do wiernych zostało odczytane na antenie opanowanej przez ban-
derowców rozgłośni radiowej we Lwowie. 6 lipca 1941 r. abp Szep-
tycki został honorowym przewodniczącym Rady Starszych, która 
miała stanowić reprezentację ludności ukraińskiej przed władzami 
okupacyjnymi. W specjalnym liście Rada podziękowała Adolfowi 

20	 W.	Poliszczuk,	Dowody	zbrodni…,	s.	179.
21	 W.	Poliszczuk,	Dowody	zbrodni…,	t.	2,	s.	179;	OUN	w	1941	roci:	Dokumenty,	cz.	1,	red.	S.	Kulczyćkyj,	Kyjiw	2006,	s.	192-193;	I.	

Patrylak,	<<Peremoha	abo	smert’>>.	Ukrajinśkyj	wyzwolnyj	ruch	u	1939-1960	rr.,	Lwiw	2012,	s.	186-187.
22	 W.	Poliszczuk,	Dowody	zbrodni…,	t.	2,	s.	193.
23	 W.	Poliszczuk,	Dowody	zbrodni…,	t.	2,	s.	213-214;	A.A.	Zięba,	Szeptycki	w	Europie	Hitlera	[w:]	Prawda	historyczna	a	prawda	

polityczna	w	badaniach	naukowych,	t.	1,	Ludobójstwo	na	Kresach	Południowo-Wschodniej	Polski	w	latach	1939-1946.	red.	B.	
Paź,	Kraków	2015,	s.	417.
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Hitlerowi za wyzwolenie, zadeklarowano przy tym poparcie na-
rodu ukraińskiego dla III Rzeszy Niemieckiej. Ponadto wezwano 
do pojednania się zwolenników Stefana Bandery ze stronnikami 
Andrzeja Melnyka. Na forum Rady była również podejmowana 
kwestia realizacji planów usunięcia ludności żydowskiej z tere-
nów przyszłej Ukrainy, czemu nie przeciwstawiał się jej honorowy 
przewodniczący24. 

W lecie 1941 r. na terenie okupowanej przez Niemców Ma-
łopolski Wschodniej (województwa: lwowskie, stanisławowskie 
i tarnopolskie) banderowcy z własnej inicjatywy dokonali pogromu 
Żydów. Strona niemiecka, która zakładała w bliskiej przyszłości wy-
niszczenie tego narodu, zachowywała się biernie i nie przeszkodza-
ła w zbrodniach. 

We Lwowie do pierwszych masowych mordów na Żydach do-
szło już w pierwszych dniach okupacji niemieckiej. W tych okolicz-
nościach rabin Ezechiel Lewin zwrócił się do metropolity Andrzeja 
Szeptyckiego o interwencję u „ukraińskich władz i milicji” w celu 
powstrzymania przemocy. W odpowiedzi hierarcha zapropono-
wał udzielenie schronienia dla Lewina i jego rodziny, przy tym nie 
podjął działań na rzecz ratowania ludności żydowskiej. Na przeło-
mie czerwca i lipca 1941 r. zginęło od 2,5 tys. do 3 tys. osób tej 
narodowości25. 

W ramach akcji OUN-B w dniach 25–27 lipca 1941 r. we Lwo-
wie doszło do kolejnego pogromu Żydów, nazywanego „Dniami 
Petlury”. Według propagandy OUN-B była to rzekoma rocznica 
śmierci Symona Petlury, który zginął zamordowany przez agenta 

24	 W.	Poliszczuk,	Dowody	zbrodni…,	t.	2,	s.	204-214;	M	Carnyk,	Wrogowie	naszego	odrodzenia.	Dyskusje	ukraińskich	nacjonalistów	
o	Żydach	1929-1947	[w:]	OUN,	UPA	i	zagłada	Żydów,	red.	A.A.	Zięba,	Kraków	2016,	s.	46;	Dokładnaja	zapiska,	16	IX	1944,	
Mytropołyt	Andrej	Szeptyćkyj	u	dokumentach	radjanskych…,	s.	308-310.

25	 J.P.	Himka,	Pogrom	lwowski	1941	roku.	Niemcy,	ukraińscy	nacjonaliści	i	miejski	tłum	[w:]	OUN,	UPA	i	zagłada	Żydów…,	s.	300;	
G.	Rossoliński-Liebe,	Przebieg	i	sprawcy	pogromu	we	Lwowie	latem	1941	roku.	Aktualny	stan	badań	[w:]	OUN,	UPA	i	zagłada	
Żydów…,	s.	338;	G.	Rossoliński-Liebe,	Stepan	Bandera.	Faszyzm,	ludobójstwo,	kult.	Życie	i	mit	ukraińskiego	nacjonalisty,	War-
szawa	2018,	s.	341.

służb specjalnych ZSRS, żydowskiego pochodzenia. Petlura faktycz-
nie zginął 25 maja 1926 r. w Paryżu. W czasie pogromu milicja ukra-
ińska i bojówki OUN z żółto-niebieskimi opaskami na rękawach, 
aresztowały i zabijały Żydów. Na ulicach miasta znęcano się i mor-
dowano ludzi. Ofiarami zbrodni w wielu przypadkach były kobiety, 
które na ulicach rozbierano, gwałcono i w okrutny sposób uśmier-
cano. Żołnierze niemieccy przejeżdżając przez miasto fotografowali 
dokonywane zbrodnie. W sumie podczas pogromu trwającego 3 
dni według szacunku Judenratu zamordowano od 15 tys. do 20 tys. 
ludzi26. 

Do pogromów Żydów z udziałem ukraińskiej milicji doszło 
w innych miastach Małopolski Wschodniej, m.in. w Tarnopolu, Zło-
czowie, Borysławiu, Dobromilu, Drohobyczu, Kołomyi i Brzeżanach. 
Nie znamy liczby ofiar, publikacje podają różne, niekiedy z sobą 
sprzeczne dane, jednak należy przypuszczać, że zginęło co najmniej 
20 tys. Żydów. Pogromy odbyły się w okresie działalności gabinetu 
Stećki. Relacje świadków wskazują na planowy charakter działań 
OUN-B w kwestii wymordowania ludności żydowskiej w lecie 1941 
r. Należy dodać, że banderowcy w okresie działalności rządu Stećki 
zamordowali kilka tysięcy Polaków i 5 tys. rodaków - Ukraińców27.

Nie posiadamy informacji o podjęciu działań przez metro-
politę Andrzeja Szeptyckiego na rzecz ratowania ludności żydow-
skiej w czasie pogromów w Małopolsce Wschodniej z lata 1941 r. 
Hierarcha jednak znał wagę światowej opinii publicznej i wiedział, 
że udział Ukraińców w tej zbrodni może działać na niekorzyść dla 
sprawy powstania państwa ukraińskiego. W listach do papieża 
26	 J.P.	Himka,	Pogrom	 lwowski	 1941	 roku…,	 s.	 300-301;	G.	Rossoliński-Liebe,	Przebieg	 i	 sprawcy	pogromu	we	Lwowie	 latem	

1941	roku…,	s.	338-339.
27	 Information	 from	 foreign	documents	or	 radio	broadcastsn	Sepan	A.	Bandera	and	 the	1941	„Ukrainian	state”,	6	XII	1951	r.,	

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/BANDERA%2C%20STEFAN_0018.pdf,	(dostęp	28	II	2019	r.);	G.	Motyka,	Ukra-
ińska	partyzantka	1942–1960,	s.	98;	G.	Mazur,	J.	Skwara,	J.	Węgierski,	Kronika	2350	dni	wojny	i	okupacji	Lwowa	1	IX	1939	-	5	II	
1946,	Katowice	2007,	s.	218-219;	W.	Poliszczuk,	Dowody	zbrodni…,	t.	2,	s.	224-226;	CIA	ujawnia.	Bohater	Ukraińców	i	morder-
ca	Polaków,	Stefan	Bandera,	był	nazistowskim	agentem!,	https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/cia-ujawnia-bohater-ukraincow-i-
-morderca-polakow-stefan-bandera-byl-nazistowskim-agentem,	(dostęp	28	II	2019	r.).
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Piusa XII starał się zrzucić całą winę na okupanta niemieckiego przy 
tym pomniejszał rolę nacjonalistów ukraińskich w pogromach28. 

Rząd Stećki i deklaracja niepodległości nie znalazły uzna-
nia na arenie międzynarodowej. Po kilku tygodniach działalności 
członkowie gabinetu, po odmowie samorozwiązania się, zostali in-
ternowani przez III Rzeszę Niemiecką29.

Jednak wiara metropolity Andrzeja Szeptyckiego w zwycię-
stwo III Rzeszy była w pierwszych latach wojny niezachwiana. 23 
listopada 1941 r. gratulował Adolfowi Hitlerowi zajęcia Kijowa30. 
W liście z 14 stycznia 1942 r. proponował führerowi stworzenie 
Armii Ukraińskiej i wspólną walkę z bolszewikami. Przy tym wy-
powiadał się przeciwko ewentualnej odbudowie państwa polskie-
go31. Hitler początkowo nie był zainteresowany tworzeniem wojska 
z „nacji słowiańskich podludzi”. Klęska pod Stalingradem i bezpo-
wrotna utrata znacznej liczby żołnierzy zmieniła stosunek III Rze-
szy Niemieckiej do tej kwestii. Ideę utworzenia formacji z Ukraiń-
ców poparł gubernator Dystryktu Galicja Otto Wächter. W 1943 r. 
z ukraińskich ochotników z Małopolski Wschodniej sformowano 14 
Dywizję Grenadierów SS, potocznie nazywaną Dywizją SS-Galizien, 
a przez nacjonalistów ukraińskich „Hałyczyna”. Do wstępowania 
do SS nakłaniała melnykowska frakcja OUN. Metropolita Andrzej 
Szeptycki poparł ideę utworzenia formacji SS złożonej z Ukraińców. 
Hierarcha przyjął życzliwie na audiencji w pałacu dowództwo jed-
nostki. Do 14 Dywizji Grenadierów SS oddelegował duchownych, 
a ks. bp. dr Jozofat Slipyj, odprawił mszę św. dla esesmanów. Nale-
ży dodać, że nieobecność hierarchy na tym nabożeństwie była spo-
wodowana jego chorobą, która utrudniała możliwość poruszania 
28	 C.	Mick,	Niezgodne	doświadczenia.	Polacy	,	Ukraińcy	i	Żydzi	pod	okupacjami	sowiecką	i	niemiecką,	1939-1944	[w:]	OUN,	UPA	

i	zagłada	Żydów…,	s.	646.
29	 G.	Rossoliński-Liebe,	Stepan	Bandera…,	s.	383	i	in.
30	 Ks.	W.	Piętowski,	Stosunki	polsko-ukraińskie…,	s.	35.
31	 W.	Poliszczuk,	Dowody	zbrodni…,	t.	2,	s.	166-167;	A.A.	Zięba,	Szeptycki	w	Europie	Hitlera…,	s.	417.

i wystąpień publicznych. Według niemieckiego oficera Wolfa Die-
tricha Heike, przydzielonego do tej jednostki, metropolita Andrzej 
Szeptycki, był „przyjacielem” Dywizji SS-Galizien. Bez jego poparcia 
napływ „głębokoreligijnych grekokatolików” do jednostki byłby za-
pewne mniejszy. Należy dodać, że początkowo do jednostki zgłosi-
ło się 80 tys. polskich obywateli narodowości ukraińskiej32. 

W następnych latach nacjonaliści ukraińscy ze względów 
ideologicznych brali czyny udział w ludobójstwie Żydów, dokona-
nym przez III Rzeszę Niemiecką. Zadanie eksterminacji ludności 
żydowskiej policjanci - równocześnie członkowie OUN, wykony-
wali z wyjątkową gorliwością. W styczniu 1942 r. metropolita An-
drzej Szeptycki obawiając się światowej opinii publicznej zabiegał 
u władz niemieckich, aby udział policji ukraińskiej w eksterminacji 
Żydów był jak najmniejszy. Zdawał sobie sprawę, że współdziała-
nie w zbrodni holocaustu mogło w przyszłości być wykorzystane 
przeciwko państwu ukraińskiemu33. W kontekście holocaustu 29 
listopada 1942 r. metropolita Andrzej Szeptycki ogłosił nawet List 
pasterski – Nie zabijaj, w którym przeciwstawił się wszelkim zabój-
stwom. Wiernym i kapłanom groził ekskomuniką, lecz nigdy nie 
sięgnął po kary cerkiewne w stosunku do nacjonalistów łamiących 
notorycznie prawa Boże i ludzkie34. 

Należy jednak dodać, że za zgodą metropolity Andrzeja Szep-
tyckiego w pałacu arcybiskupim we Lwowie i klasztorach greckoka-
tolickich ukrywało się około setki Żydów. Wśród nich był m.in. rabin 
Dawid Kahan i jego rodzina. Pomoc metropolity Andrzeja Szep-
tyckiego kierowana była głównie do jego znajomych i ich rodzin. 
Dawid Kahan po wojnie złożył wniosek do instytutu Yad Vashem 
32	 W.D.	Hajke,	Ukrajinśka	dywizija	„Hałyczyna”.	Istorija	formuwania	i	bojowych	dij	u	1934-1945	rokach,	red.	W	.	Kubijowycz	i	in.,	

Ternopil	2013,	s.	32	i	in.;	W.	Poliszczuk,	Dowody	zbrodni…,	t.	2,	s.	567	i	in.;	Ks.	W.	Piętowski,	Stosunki	polsko-ukraińskie…,	s.	
36.

33	 W.	Poliszczuk,	Dowody	zbrodni…,	t.	2,	s.	414.
34	 Ks.	W.	Piętowski,	Stosunki	polsko-ukraińskie…,	s.	35.
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o uhonorowanie Szeptyckiego tytułem Sprawiedliwy wśród Naro-
dów Świata. Jednak z powodu popierania przez hierarchę niemie-
ckiego nazizmu i ukraińskiego nacjonalizmu nie został on do chwili 
obecnej wyróżniony tym tytułem35. 

W 1942 r. OUN-B utworzyła zbrojną przybudówkę Ukraińską 
Powstańczą Armię, która miała wywalczyć zbrojnie utworzenie to-
talitarnego państwa ukraińskiego. Spośród trzech ówczesnych tzw. 
wrogów państwowości ukraińskiej to jest Polaków, III Rzeszy Nie-
mieckiej i Związku Sowieckiego, oddziały UPA realnie mogły zwal-
czać tylko bezbronną polską ludność cywilną. W latach 1943-1946 
ukraińscy nacjonaliści podjęli akcję całkowitego „oczyszczenia” 
terenów przyszłego państwa z nieukraińskiej ludności chrześcijań-
skiej. Apogeum zbrodni to krwawa niedziela 11 lipca 1943 r. na 
Wołyniu, kiedy jednocześnie banderowcy zaatakowali około setki 
polskich miejscowości. OUN-B i UPA są odpowiedzialne za zamor-
dowanie ze względu na narodowość co najmniej 130 tys. Polaków 
na terenie Wołynia, Lubelszczyzny i Małopolski Wschodniej, w tym 
również na terenach obecnie wchodzących w skład Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Masowe mordy popełnione na polskiej ludności przez 
nacjonalistów ukraińskich w latach 1939-1947 należy uznać za lu-
dobójstwo. W wyniku splotu wielu czynników do utworzenia przez 
banderowców totalitarnego państwa ukraińskiego w latach czter-
dziestych XX w. nie doszło36. 

Wobec ludobójstwa Polaków metropolita Andrzej Szepty-
cki zachowywał się biernie nie podejmując odpowiednich dzia-
łań. W kwietniu 1943 r. w rozmowie z gen. Kazimierzem Sawickim 
- komendantem Obszaru Lwów Armii Krajowej, dla zapobieżenia 
35	 G.	Rossoliński-Liebe,	Stepan	Bandera…,	s.	668	i	806;	F.	Golczewski,	Odcienie	szarości.	Refleksje	na	temat	stosunków	żydowsko-

-ukraińskich	i	niemiecko-	ukraińskich	w	Galicji	[w:]	OUN,	UPA	i	zagłada	Żydów…,	s.	143.
36	 W.	Poliszczuk,	Dowody	zbrodni…,	t.	2,	s.	426	i	in.;	T.	Snyder,	Tajna	wojna.	Henryk	Józewski	i	polsko-sowiecka	rozgrywka	o	Ukra-

inę,	Kraków	2008,	s.	248–250;	W.	Filar,	Wołyń	1939–1944.	Eksterminacja	czy	walki	polsko-ukraińskie,	Toruń	2003,	s.	92	i	in.;	
E.	Siemaszko,	W.	Siemaszko,	Ludobójstwo	dokonane	przez	nacjonalistów	ukraińskich	na	ludności	polskiej	Wołynia	1939–1945,	
Warszawa	2000,	t.	1,	s.	53	i	in.;	P.	Wieczorkiewicz,	Historia	polityczna	Polski	1935–1945,	Warszawa	2005,	s.	301.

kolejnym zbrodniom, zażądał natychmiastowej ewakuacji polskiej 
ludności z Kresów południowo-wschodnich za San. Powyższe żą-
danie w warunkach okupacji nie mogło być wykonane nawet 
z technicznego punktu widzenia37. Arcybiskup lwowski obrządku 
rzymskokatolickiego Bolesław Twardowski w liście z 30 lipca 1943 
r. powiadomił o zaistniałych zbrodniach oraz prosił o działania na 
rzecz zapobieżenia kolejnym aktom terroru. Wymiana korespon-
dencji pomiędzy katolickimi hierarchami trwała do 21 marca 1944 
r. Metropolita Andrzej Szeptycki czynił działania pozorne, które nie 
przyniosły poprawy bezpieczeństwa, m.in. nie potępił otwarcie 
frakcji banderowskiej OUN. Od abp. Twardowskiego zaś cynicz-
nie żądał potępienia, rzekomych masowych zabójstw Ukraińców 
dokonywanych przez polskie państwo podziemne. W obliczu es-
kalacji zbrodni banderowskich w Małopolsce Wschodniej wiosną 
1944 r. abp. Bolesław Twardowski spotkał się osobiście z metro-
politą w jego pałacu. Metropolita Andrzej Szeptycki oświadczył, 
że nie wiadomo kto dokonuje mordów. W tym czasie masowych 
zabójstwo dokonywano już we wioskach w bezpośrednim sąsiedz-
twie Lwowa. W następstwie spotkania hierarcha wydał odezwę do 
wiernych, w której zawarł słowa „nie róbcie tego bo to może kiedyś 
zaszkodzić naszej Ojczyźnie”. Odezwa nie przyniosła żadnego pozy-
tywnego efektu38. 

Pod koniec lipca 1944 r. Lwów został ponownie zajęty przez Ar-
mię Czerwoną i włączony do USRS. Większość osób czynnie wspiera-
jących III Rzeszę i ruch nacjonalistów ukraińskich w ostatnich dniach 
okupacji niemieckiej w panice opuściła miasto. Metropolita Andrzej 
Szeptycki pozostał, zapewne ze względu na wiek i chorobę. Wła-
dze sowieckie oceniały, że hierarcha posiada duży autorytet pośród 
37	 Ks.	W.	Piętowski,	Stosunki	polsko-ukraińskie…,	s.	35.
38	 G.	Chajko,	Arcybiskup	Bolesław	Twardowski	(1864-1944).	Metropolita	lwowski	obrządku	łacińskiego,	Rzeszów	2010,	s.	382-385;	

Ks.	W.	Piętowski,	Stosunki	polsko-ukraińskie...,	s.	36;	A.A.	Zięba,	Szeptycki	w	Europie	Hitlera…,	s.	410.
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ludności ukraińskiej i ze względów taktycznych nie podjęły w stosun-
ku do niego represji za współpracę z okupantem niemieckim39. 

Jako osoba skompromitowana współpracą z nazistami był on 
niezwykle użyteczny w sowietyzacji Małopolski Wschodniej. Za su-
gestią władz Rejonowego Komitetu Komunistycznej Partii (bolsze-
wików) Ukrainy Metropolita Andrzej Szeptycki napisał na przełomie 
września i października list do Józefa Stalina, w którym gratulował 
przywódcy ZSRS zjednoczenia narodu ukraińskiego w jednym pań-
stwie. „Cały świat chyli czoło przed Wami. (...) Po zwycięskim pocho-
dzie od Wołgi do Sanu, przyłączyliście na nowo zachodnie ukraińskie 
ziemie do Wielkiej Ukrainy [USRS]. Za spełnienie tych testamental-
nych pragnień i zmagań Ukraińców, którzy od wieków uważali się 
za jeden naród i chcieli być zjednoczeni w jednym państwie, składa 
Wam naród ukraiński serdeczne dzięki. Te światłe pociągnięcia wy-
wołały i w naszej Cerkwi nadzieję, że Cerkiew jak i cały naród znaj-
dzie w ZSRR pod Waszym przewodem pełną swobodę pracy i rozwo-
ju w dobroci i szczęściu (...)”40.

Metropolita Andrzej Szeptycki zmarł z przyczyn naturalnych 1 
listopada 1944 r. w pałacu arcybiskupim we Lwowie, w wieku 79 lat. 
Uroczystości pogrzeby odbyły się w Katedrze Świętego Jura, z udzia-
łem duchowieństwa i hierarchów trzech obrządków katolickich. Po 
żałobnej mszy św. kondukt pogrzebowy, w którym uczestniczyły ty-
siące ludzi, przeszedł ulicami Lwowa w asyście kompanii honorowej 
Armii Czerwonej i powrócił do Katedry. Trumnę złożono w jej pod-
ziemnej krypcie, w tradycyjnym miejscu pochówku lwowskich arcy-
biskupów greckokatolickich41. 

39	 Sprawka,	23VIII	1944,	Mytropołyt	Andrej	Szeptyćkyj	u	dokumentach	radjanskych…,	s.	331-332.
40	 Sprawka,	30	IX	1944,	Mytropołyt	Andrej	Szeptyćkyj	u	dokumentach	radjanskych…,	s.	331-332;	Ks.	W.	Piętowski,	Stosunki	polsko-

-ukraińskie...,	s.	37.
41	 G.	Mazur,	J.	Skwara,	J.	Węgierski,	Kronika	2350	dni	wojny	i	okupacji	Lwowa	1	IX	1939	–	5	II	1946,	Katowice	2007,	s.	541.

Wnioski 
Metropolita Andrzej Szeptycki działał na niekorzyść Rzeczy-

pospolitej Polskiej. Łamiąc ówczesne prawo dążył do oderwania od 
Polski jej prowincji Małopolski Wschodniej. Bezkrytycznie wspierał 
terrorystyczny ruch nacjonalistów ukraińskich. Następnie współ-
pracował z okupantem niemieckim w celu oderwania od II RP jej 
południowo-wschodnich prowincji. Poparł autorytetem hierarchy 
cerkiewnego ochotniczy zaciąg polskich obywateli narodowości 
ukraińskiej do formacji SS, wrogich polskiemu państwu w czasie 
trwania działań wojennych. W obliczu zbrodni ludobójstwa, doko-
nywanej przez ukraińskich nacjonalistów, nie podjął efektywnych 
działań by jej zapobiec. Przed formalnym zakończeniem wojny 
publicznie uznał przyłączenie Wołynia i Małopolski Wschodniej do 
sowieckiej Ukrainy. 

Również postawa moralna metropolity Andrzeja Szeptyckie-
go jako człowieka, duchownego, i hierarchy cerkiewnego, który nie 
przeciwstawił się szerzeniu przez podległy mu kler treści tzw. wul-
garnego darwinizmu społecznego i elementów satanizmu budzi 
głębokie etyczne zastrzeżenia. 

Dr Artur Brożyniak
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Mgr Józef Wyspiański

Nowe nazwiska ofiar napadów ukraińskich 
nacjonalistów w pow. Przemyślany

W książce „Ludobójstwo OUN-UPA”, (str. 145)1 została 
podana informacja o zamordowaniu Ukraińca, Ołek-

sego Rupentala, przez bandę Dmytra Kupiaka ps. „Klej”. Na stronie 
Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjona-
listów (www.suozun.pl) podano dokładniejsze dane: zbrodni doko-
nał osobiście szef bandy, D. Kupiak.

Dzięki uprzejmości p. Andrzeja Kowala redakcja otrzymała 
zdjęcie obelisku stojącego koło cmentarza w Ostałowicach. Po-
święcony jest zabitym mieszkańcom Ostałowic, Wojciechowic i Żę-
dowic w latach 1941-1945. Fragment obelisku - po prawej.

Po prawej stronie obelisku, pod tymi samymi nazwami wio-
sek, podano nazwiska Polaków i Ukraińców zamordowanych przez 
nacjonalistów ukraińskich. Można tak sądzić na podstawie nazwisk 
z Żędowic (obecnie Rozsochy), znanych z innych wspomnień i re-
lacji. Tak duża zbieżność nazwisk ofiar z tej wioski wobec posia-
danego wykazu może świadczyć o dość dokładnym opracowaniu 
listy. Mogło się to wiązać z przeprowadzeniem kwerendy wśród 
mieszkańców trzech wiosek. Obelisk zapewne został postawiony 
jeszcze w czasach radzieckiej Ukrainy. Można przypuszczać, że przy 
brutalnym hołdowaniu OUN i UPA dni jego są policzone

1	 1)	Książka	Ludobójstwo	OUN-UPA.	Autor	Józef	Wyspiański,	Lublin	2019	ISBN	978-83-921609-5-3.
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Dobrze czytelne są wszystkie 
nazwiska ofiar, a z Żędowic jest ich 45, 
ułożonych według alfabetu ukraiń-
skiego, w większości z imionami ukra-
ińskimi, za wyjątkiem takich, które nie 
występują w języku sąsiadów (Tade-
usz, Jakub, Marcin, Czesław i Konrad). 
Wiele nazwisk posiada wersję ukraiń-
ską i zakończenie na „ij”, np. Balickij, 
Zadwirnyj, Koreckij, itp. Zamiast Ma-
jewski (Majewska) wpisano Majeckij 
(Majecka).

Wykaz na obelisku pozwolił 
uzupełnić imiona w wykazie ofiar 
podsiadany przez redakcję biulety-
nu „Spotkania Świrzan”, które dotąd 
nie były znane. I tak: Kucharski miał 
na imię Józef, Sroka - Michał, Majew-
ski - Jan, jego żona - Anna, a Kordecki 
- Franciszek.

W redakcyjnym wykazie jest aż 
8 osób z nazwiskiem Kubiszyn o nie-
znanym imieniu, dlatego przyporząd-
kowano podane imiona z obelisku do 

dotychczas nieznanych: Piotr, Maria, Katarzyna, Marcin, Kazimierz, 
Michał, Anna i Józef. W porównaniu z posiadanym spisem ofiar, na 
obelisku brak jest następujących nazwisk: Kosiński Adolf, Kubiszyn 
Anastazja, Kubiszyn Ignacy, Kubiszyn Michalina, Mizio NI, Mizio 
Edward i innych.

Z porównania nazwisk znanych i występujących na obelisku 
mamy osiem nowych ofiar w Żędowicach, zamordowanych przez 
nacjonalistów ukraińskich, prawdopodobnie 14 kwietnia 1944 r. Są 
to: Michał Balicki (druga osoba o takim nazwisku), Kazimierz Błasz-
czyszyn, Jan Gala, Antoni Kordecki, Anna Lis,

Tadeusz Fedorów, Michał Szymański, Wasyl Szymański i Mi-
chał Iwaśków. Co do ostatniego z wymienionych istniało przypusz-
czenie, że również został zamordowany, lecz nie było pewności. 
Łącznie w tej wiosce z rąk bandytów ukraińskich zginęło 57 osób.

Lista z obelisku dotycząca Ostałowic obejmuje 17 nazwisk, 
przypuszczalnie Polaków. Są to: Anna Kireja, Anna Kuchmistrz, Eu-
genia Kuchmistrz, Katarzyna Kuleba, Magdalena Kuleba, Barbara 
Leszczyszyn, Anna Leszczyszyn, Maria Macyszyn, Wasyl Marcinów, 
Jan Marcinów, Józef Marcinów, Eustachy Pastuszczyn, Antoni Per-
lak, Maria Perlak, Włodzimierz Perlak, Piotr Perlak i Franciszek 
Sobański.

Źródła ukraińskie i polskie nie podają da-ty napadów ukra-
ińskich nacjonalistów na Ostało-wice i nazwisk ofiar. Dwie zamor-
dowane osoby zostały wymienione we wspomnieniach; tych jed-
nak nie ma w powyższym wykazie. Można sądzić, że wymienione 
na obelisku nazwiska są ofiarami tych napadów i ich łączna liczba 
wynosi 19. Dużym przybliżeniem będzie przypisanie kil-ku osobom 
narodowości polskiej (Anna Kuchmistrz, Eugenia Kuchmistrz, Kata-
rzyna Kuleba, Magdalena Kuleba, Barbara Leszczyszyn, Anna Lesz-
czyszyn i Franciszek Sobański).

W Wojciechowicach napad ukraińskich nacjonalistów zo-
stał przeprowadzony 29.04.1944 r., a liczba ofiar wynosiła 9. Nie 
są znane ich nazwiska. Na obelisku podane są 24 osoby i jedynie 
kilkoro z nich można przypisać z dużym prawdopodobieństwem 
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do polskiej narodowości: Ka-
tarzyna Bor, Maria Bor, Tekla 
Bor, Julia Wenzel, Julia Kogut 
i Piotr Gryga. Reszta to zapew-
ne Ukraińcy nazwiskach: Wło-
dzimierz Wusatij, Jan Kusznir, 
Mikołaj Marków, Katarzyna 
Marków, Anastazja Marków, 
Ołena Marków, Maria Maksy-
mów, Jan Perepelica, Anastazja 
Perepelica, Eugenia Perepeli-
ca, Maria Perepelica, Jan Pan-
ków, NI Przyszlakowski, Dmy-
tro Chmiel, Katarzyna Chmiel, 

Eugenia Mirka, Jan Kostiw i Wasyl Fil. Polacy zapewne zginęli w po-
wyższym terminie. Nie wiadomo, kiedy ukraińskie bandy zamordo-
wały Ukraińców. Niektórych nawet po zakończeniu wojny.

Ponadto p. Andrzej Kowal przekazał informację o prawdopo-
dobnym zamordowaniu w Ostałowicach jego dziadków - Mikołaja 
i Marii Kowal (z d. Tar-nowskiej) oraz siostry ojca, Marii Kowal, któ-
ra pracowała w sklepie. Stało się to w r. 1943. Redakcja oczekuje 
potwierdzenia tej wiadomości.

Podczas pobytu w gospodarstwie rodziców na Halinie został 
postrzelony Roman Wyspiański. Stało się to na początku lipca 1944 
r. Rannego przeprowa-dziła do Świrza jego kuzynka.

W powojennym spisie rodzin z parafii przemyślańskiej, opra-
cowany przez ks. P. Stanoszka, znajdują się informacje o dwóch 
mężczyznach, którzy stracili ży-cie w okresie wojny. Jeden to 
przemyślańczyk Józef Mądrzak, mąż Katarzyny z Sa-całów. Zginął 

Zdjęcie nagrobka Michała Iwaskowa z Żędowic, 
zamordowanego 14.04.1944 r. Fotografię nadesłał 
Stanisław Skalski.

w Przemyślanach od kuli 3.07.1941 r., gdy w mieście byli już Niem-
cy. Nie wiadomo, kto był sprawcą. Drugi to nieznany z imienia Pilip-
czuk z Siwo-róg, mąż Stefanii Budzińskiej. Ten zaginął w nieznanych 
okolicznościach. Nie jest znane jego miejsce zamieszkania po ślu-
bie. Może Czytelnicy uzupełnią te dwie niepełne informacje.

Zamordowane (1.03.1944 r.) w Uniowie małżeństwo Walerii 
i Michała Stachowskich było w wieku, odpowiednio 27 i 31 lat.

Dzięki uprzejmości p. Zbigniewa Bednarza redakcja otrzymała 
następny wykaz osób zamordowanych przez ukraińskich nacjona-
listów w Hanaczowie. Nowymi ofiarami są: czworo dzieci Michała 
Burka, Marian Burek, lat 39, zakłuty 3.02.1944 r. podczas pełnienia 
warty, Zofia Rębisz, lat 21, zastrzelona w tym samym dniu, Karolina 
Nieckarz, lat 20, zginęła zapewne 10.04.1944 r., nieznany z imienia 
Partyka, lat 55, zamordowany prawdopodobnie 3.02.1944 r. i Mi-
kołaj Wójtowicz, lat 19, zabity chyba 10.04.1944 r.

Zgodnie z zapisem w księdze parafialnej (Spis rodzin) z Hana-
czowa, małżeństwo Kazimierza i Marii Łęgowy (z Zagóry) nie posia-
dało dzieci, które podano (3 osoby) we wspomnieniach A. Kwaś-
niowskiego i Fr. Węgrzyna. Zapisy pozwoliły również ustalić imiona 
i wiek kilkunastu osobom, bądź je poprawić. Z tych materiałów wy-
nika, że Michał Burek miał tylko troje dzieci: Stefanię, Sta-nisławę 
i Józefa, które zostały zastrzelone 3.02.1944 r. Dotychczas podawa-
no czworo lub pięcioro dzieci z tej rodziny. Natomiast w tym doku-
mencie zaznaczono dwie ofiary nieznane dotąd. Zamordowanymi 
9.04.1944 r. są: Zofia Skotni lat 31 i Stanisława Skotni lat 12, tak 
brzmią ich nazwiska, choć można spotkać jako Skotnik. Zastrze-
lonym dzieckiem w czasie ewakuacji był jednoroczny Franciszek 
Chruściel, zaś 3.02.1944 r. Rozalia Pol i Karol Skotni. Prawdopodob-
nie Rozalia Pol została ujęta w wykazie pod innym nazwiskiem.
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W książce Damiana K. Markowskiego „Anatomia strachu” 
(str. 185) autor podał informację o zamordowaniu w Zadwórzu 
26.11.1945 r. Polaka o nieznanym nazwisku. Mężczyzna nie chciał 
wyjść na wiec zorganizowany przez bandę nacjonalistów ukraiń-
skich. Banderowcy zastrzelili również osiem Ukrainek.

W Pletenicach nową ofiarą jest Józef Podgórski, lat 16, które-
go banderowcy wyprowadzili (25.03.1944 r.) z domu wraz z jego oj-
cem, zastrzelili a ciała spalili. W tym dniu zamordowano nieznaną 
z imienia Ciesielską. Jej nazwisko wpisano w posiadanym wykazie 
w miejsce bezimiennych.

Nieznana z imienia córka Katarzyny Górskiej z Tucznej, za-
mordowana 22.02.1944 r. miała lat 4, natomiast druga, 7-let-
nia, miała na imię Rozalia. Została wpisana w wykazie w miejsce 
bezimiennych.

W Wojciechowicach zginął z rąk banderowców (24.04.1944 
r.) Rodion Loryś, zapewne Ukrainiec mający żonę Polkę. Natomiast 
w Dobrzanicy banderowcy zastrzelili (kwiecień 1944 r.) jego krew-
nego, Jana Lorysia.

W Dunajowie zginął (1940 r.) Mikołaj Romaniszyn, zaś 
w kwietniu 1944 r. zostali zastrzeleni czterej bracia: Dmyt (Dymyt?) 
Henryk, Dmyt Władysław, Dmyt Włodzimierz i czwarty o niezna-
nym imieniu.

9 kwietnia 1944 r. została zamordowana w Łahodowie rodzi-
na Ptaszków. Bestialskiego czynu dokonano w nocy w zagrodzie 
przy pomocy siekier. Córka małżeństwa to 10-letnia Stefania.

Około 15 października 1944 r. został zamordowany nieznany 
z imienia mieszkaniec Jasnej, Szkierlik, zaś w Łahodowie Jurczyk. 
Ten został wpisany w wykazie w miejsce bezimiennych.

Prawdopodobnie 31.03.1944 r. w Białem został zabity Albin 
Drozdowski, lat 18, oraz jego ojciec (Drozdowski Ni.). Wczesną je-
sienią (wrzesień?) 1944 r. został zamęczony Antoni Kempa, miesz-
kaniec tej wioski.

W marcu 1944 r. został podobno zamordowany w Borszowie 
były kierownik szkoły, Jan Szafran. Wg jego krewnego, kierownik 
z żoną zostali wywiezieni na Sybir w 1940 r., gdzie Jan zmarł dwa 
lata później.

Również w marcu zginęła czteroosobowa rodzina Jana Kem-
py z Nowosiółki, w tym żona i dwoje dzieci. Jedno z nich było dziew-
czynką. Ta informacja jest pierwszą o popełnionych mordach na 
polskiej rodzinie w tej wiosce. Prawdopodobnie ofiar było więcej.

Bochenek Józef, Józef Czajkowski, Józef Domański, Helena 
Rawska, Józef Rawski i Józef Fedorczuk z Połtwi zostali zamordowa-
ni 11.03.1944 r. J. Domańskiego za-
strzelono kulą dum-dum. J. Fedorczu-
ka wpisano w wykazie ofiar w miejsce 
bezimiennych.

W lutym 1944 r. została za-
mordowana w Zadwórzu wdowa po 
radcy, nieznana z imienia Woźniak, 
zaś w kwietniu córka (lat 23) z mał-
żeństwa mieszanego o nazwisku Saw-
czyn. Obie wpisano w wykazie w miej-
sce bezimiennych.

Nieznany dotychczas z imienia 
Węgrzynowski z Przemyślan nazywał 
się Franciszek. Nie został porwany 
z domu, jak podano wcześniej, lecz 

Paulina Wojtanowska z mężem Janem 
i synami, Stanisławem i Bronisławem, 
1921 r. Paulina została zamordowana 
20.06.1944 r. w Borszowie przez bojówkę 
UPA. Zdjęcie pobrano z opracowania: Mi-
chał Zabłocki, Moja i Wasza przeszłość.
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pojechał wiosną 1943 r. wozem do swojego lasu po drewno. Po 
paru godzinach konie wróciły same. Rodzina bała się go szukać.

Porwany przez banderowców Henryk Zając z Dąbrowy, któ-
rego ukraińscy nacjonaliści zamordowali 3.04.1944 r., miał lat 16.

Szczepan Domawski, Julian Pełech, Michał Demski, Anna 
Szuler i Olga Szuler zostali zamordowani w Połtwi nie w czerwcu 
1944 r. lecz 11.03.1944 r.

11 grudnia 1944 r. z Plenikowa wyszło dziewięciu mężczyzn 
z zamiarem udania się do Złoczowa aby załatwić formalności zwią-
zane w wyjazdem do Polski. Wśród nich byli: Karol Szozda, Jan 
Matkowski, Czajkowski ni., Zabłocki ni., drugi Zabłocki ni., Filip ni. 
i Burak(?) ni. Dwaj pozostali nie są znani z nazwiska. Do miasta nie 
dotarli. Prawdopodobnie zostali zamordowani przez banderow-
ców w okolicy wsi Żuków.

Oprócz członków rodziny Hermanów (matka i czworo dzieci) 
z Dusanowa, banderowcy porwali (3.05.1944 r.) jeszcze osiemna-
stu Polaków z tej wioski, zamknęli w stodole należącej do miej-
scowego Liegenschaft`u i żywcem spalili. Wśród porwanych była 
rodzina Gołębiowskich. Przyjęto jej skład jako czteroosobowy. Na-
tomiast 14 osób potraktowano jako nieznanych z nazwiska.

Jak podał p. Jan Uryga, jego babcia, Maria Uryga (lat 62), nie 
opuściła Hanaczowa podczas ewakuacji mieszkańców do Biłki Szla-
checkiej i Czyszek. Zapewne jeszcze w maju 1944 r. przyszła do ro-
dziny znajdującej się w Biłce i przyniosła niewielką ilość produktów 
żywnościowych, po czym powróciła do domu. Czy została zamor-
dowana w drodze czy też w rodzinnej wiosce - nie wiadomo. Nikt 
z mieszkańców Hanaczowa już jej nie spotkał, a jej potomkowie 
przypuszczają, że zginęła z rąk ukraińskich nacjonalistów.

Uaktualniony wykres intensywności mordów w pow. Przemyślany.

W opracowaniu pt. Dokumenty delegata Rady Głównej Opie-
kuńczej przy gubernatorze dystryktu Galicja (tom II) znajdują się 
dwa wpisy o wydarzeniach w pow. Przemyślany. (1) 16.02.1944 r. 
w Krosienku koło Przemyślan w nocy powieszono kilku Polaków. 
W dzień oczom patrzących przedstawił się przerażający widok, po-
wieszeni mieli skórę pozdzieraną pasami na plecach. We wsi Poło-
nice (Przemyślany) zamordowano raz 4, a drugi raz 9 osób, wszyst-
kie zabudowania Polaków spalono (marzec 1944 r.)

Pani Janina Lacel nadesłała wspomnienia Tadeusza Prochery 
z Żeniowa, który tak wspomina tragiczną wiosnę: We wsi nastały 
dni i noce pełne strachu wszędzie się słyszało, że Ukraińcy mordu-
ją. Tadeusz z bratem Staszkiem chodzili spać na pole i reszta rodzi-
ny też się ukrywała. Często nocowali u sąsiada Ukraińca Michała 
Werbińskiego w stodole.
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Najtrudniejsza decyzja rodziców została podjęta w nocy 18 
maja 1944 r. W drzwiach domu dostali kartkę napisaną po ukra-
ińsku „Masz 24 godziny i ciebie tutaj nie ma” (”Majesz 24 hodyny 
i was tu ne budet”) . Tej nocy dużo Polaków dostało taką informa-
cję. Ta groźba przyspieszyła decyzje o ucieczce z domu. Za-pako-
wali się szybko i już na drugi dzień rano wyjechali do Zadwórza na 
stację, gdzie czekali tydzień czasu pod ochroną Niemców przeku-
pionych samogonem.

Brat Władysława Anklewicza, Jan, mężczyzna ok. 25-letni, 
został w Żeniowie ponieważ zakochał się w Ukraince i mieli zamiar 
się pobrać. Wiedziony przeczuciem Władysław wrócił po kilku ty-
godniach po swojego brata, ale go nie zastał w domu Ukrainki. Ona 
nie zdradziła gdzie jest Jan. Jednak służący, nie-pełnosprawny chło-
pak, wskazał miejsce pobytu, czyli obornik i ukryte w nim zwłoki. 
Zbezczeszczone ciało, z obciętymi uszami, językiem, wydłubanymi 
oczami i wyciętym krzyżem na plecach, wstrząsnęły bratem. W cią-
gu kilku dni załatwił pogrzeb przy pomocy niemieckich żołnierzy 
i księdza. W dniu pogrzebu uciekł przed atakującym go na koniu 
Ukraińcem. Spłoszył konia, a spadającemu z niego Ukraińcowi wy-
padły pistolety. Tak się uratował od śmierci.

Pamiętam jeszcze jedną tragedię. W przysiółku Piaski, leżą-
cym między Żeniowem i Połtwią mieszkał z matką Dolek, którego 
nazwiska nie pamiętam. Jeszcze przed wojną Ukrainiec uderzył go 
siekierą w głowę, choć nie wiem z jakiego powodu. Na szczęście 
Dolek stracił tylko część kości czaszki i po leczeniu w szpitalu wró-
cił do domu. Po naszym wyjeździe z Żeniowa Dolka złapali bande-
rowcy i zastrzelili go z broni maszynowej. Miał 36 ran od pocisków, 
prawie tyle ile lat.

Uwzględniając nowe dane o skutkach napadów ukraińskich 
nacjonalistów, liczba ofiar w byłym powiecie przemyślańskim wy-
nosi łącznie 1766. W tym jest 1550 Polaków, 160 Ukraińców, 52 
Żydów i czterech Rosjan. Zaledwie kilka osób z wykazu ofiar wy-
zdrowiało po zadanych ranach. Ponad 300 osób nie jest znanych 
z nazwiska (Polacy, Ukraińcy i Żydzi).

Mgr Józef Wyspiański
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Dr hab. Bogusław Paź prof. UWr
Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego

Recenzja wydawnicza publikacji: Ludobójstwo OUN-
-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich, Tom 12 pod 
redakcją Witolda Listowskiego, Kędzie-rzyn-Koźle 2020.

Niniejszy tom zawiera zbiór siedmiu rozpraw dotyczących dra-
matycznych dziejów Kresów południowo-wschodniej i północ-

no-wschodniej Rzeczypospolitej. Za duży walor tomu można uznać 
różnorodność podejmowanej problematyki, jak również fakt, że 
niektóre omawiane tematy są albo mało znane, albo rzadko z róż-
nych względów podejmowane. Pomimo upływu blisko osiemdzie-
sięciu lat wiele spraw dotyczących historii Kresów II RP do dziś 
w sposób niedostateczny zostało przebadane, zaś odpowiednie 
resorty Państwa Polskiego unikają wręcz zarówno propagowania 
wiedzy na ten temat, jak i finansowania oraz stymulowania badań 
w tym obszarze. Tym bardziej trzeba docenić inicjatywę środowi-
ska kresowego i działalność m.in. pana Witolda Listowskiego, który 
od lat stymuluje oddolnie pracę popularnonaukową w tym obsza-
rze, organizując od lat konferencje w Kędzierzynie – Koźlu i wyda-
jąc materiały pokonferencyjne.

Jako pierwszy w niniejszym tomie mamy tekst profesora Lesz-
ka Jankiewicza zat. „Pomoc dla osób, opracowujących temat ludo-
bójstwa popełnionego na Wołyniu przez nacjonalistów ukraińskich 
w latach 1939 – 1945”. Jak wynika z samego tytułu, celem tekstu 
jest ułatwienie korzystania ze specjalistycznej naukowej literatu-
ry dotyczącej ukraińskiego ludobójstwa na Kresach. Tekst będzie 

szczególnie pomocny w przypadku indywidualnych początkujących 
badaczy tematyki, ale także np. początkujących studentów historii. 
Mamy na rynku księgarskim swoisty rozziew pomiędzy bardzo wy-
specjalizowaną, fachową literaturą naukową, która dla przeciętne-
go odbiory jest trudno przyswajalna a bardzo popularnymi wydaw-
nictwami, które głownie jedynie sygnalizują prezentowane tematy.

Ten tekst niweluje w jakiejś mierze tę sytuację. W drugim zaś 
tekście profesora Jankiewicza, tym razem poświęconym ukraiń-
skiej „Bezpece”, prezentowane jest ujęcie tego tematu przez zna-
nego ukraińskiego historyka Wiktora Poliszczuka, który jak mało 
kto doskonale znał realia tej zbrodniczej formacji, o której prawda 
dziś jest systematycznie zakłamywana na poziomie państwowych 
instytucji współczesnej Ukrainy. Na szczęście ukraiński uczony 
swoją wiedzę wyłożył w postaci licznych prac podejmujących prob-
lem ukraińskiego integralnego nacjonalizmu i jego zbrodni, w tym 
kwestię charakteru i działalności „Bezpeky”. Dzięki zaś publikacji 
profesora Jankiewicza lektura tych prac może się okazać znacząco 
ułatwiona, gdyż jest ona swoistym wprowadzeniem do spuścizny 
Poliszczuka w tym obszarze. W szczególności jest ona warta pole-
cenia dla początkujących badaczy tej problematyki, czyli dla poten-
cjalnie szerokiego grona czytelników.

Kolejny tekst w tomie jest autorstwa znanego badacza ukra-
ińskiego integralnego nacjonalizmu, profesora Czesław Partacza 
„Ukraiński zamach na Lwów 1 listopada 1918 roku i jego reperkusje 
dla państwowości ukraińskiej”. Podejmuje on kwestię początków 
tzw. ukraińskiej państwowości w kontekście roszczeń ukraińskich 
do polskiego w ogromnej większości Lwowa. To swoisty kontra-
-punkt w stosunku do panującej na Ukrainie banderowsko-mitolo-
gicznej narracji o „odwiecznym ukraińskim Lwowie”.
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albo wcale nie jest znany, albo znany bardzo słabo. Problem jednak 
nie leży w słabej recepcji ukraińskiej twórczości tego chłopskiego 
samouka, ale w tym, że prezentował on skrajnie antypolskie nasta-
wienie, które w tej twórczości wprost i otwarcie wyrażał. Znajduje-
my w nie drastyczną apoteozę okrutnego mordowania „Lachów”, 
które w jego ujęciu ma mieć charakter narodowej cnoty „prawdzi-
wego Ukraińca”. Wiedza kim był Szewczenko jest dziś potrzebna 
nie tylko ze względów naukowych, ale całkiem praktycznych, gdy 
aktualnie niektóre środowiska ukraińskie nachalnie usiłują propa-
gować tę polakożerczą postać w Polsce przy całkowitej niewiedzy 
o niej Polaków. Wiedzy tej dostarcza tekst dr L. Kulińskiej.

Młody badacz historii Kresów doktor Michał Siekierka „Ukra-
ińska myśl polityczna na tle stosunków niemiecko-ukraińskich 
podczas I Wojny Światowej” podjął podstawowy problem relacji 
niemiecko-ukraińskich, które zaważyły o późniejszym kierunku dą-
żeń ukraińskich elit w okresie międzywojennym a tym samym o nie 
tylko o charakterze relacji polsko-ukraińskich, ale polsko –niemie-
ckich, gdyż sztuczne wspieranie dążeń ukraińskich nacjonalistów 
przez II Rzeszę było bezpośrednio wymierzone w podstawowe in-
teresy odradzającego się Państwa Polskiego.

Pracownik Rzeszowskiego IPN, doktor Artur Brożyniak w tek-
ście „Metropolita Lwowski Andrzej Szeptycki, zarys biograficzny” 
prezentuje postać nie-zwykle kontrowersyjnego hierarchy ukraiń-
skiego, który od lat wywołuje coraz to większe kontrowersje. Bio-
rą się one ze swoistego napięcia, które jest powodowane z jednej 
strony coraz to nowymi, często kompromitującymi faktami z jego 
życiorysu oraz z drugiej – nacjonalistycznych tendencji ukraińskiej 
hierarchii ko-ścioła grekokatolickiego do jego beatyfikacji, a na-
stępnie ogłoszenia świętym. Za tym ostatnim kryje się polityczna 

Jeden z najbardziej zasłużonych badaczy dziejów polskich 
Kresów, profesor Stanisław Sławomir Nicieja, który od dziesiątków 
lat prowadzi badania i – co ważne – niezwykle efektywną nie tyl-
ko naukową, ale i wydawnicza działalność w artykule „Fragment 
przygotowanego do druku XV tomu „ Kresowej Atlantydy” poświę-
conego miastu Wilno i dramatycznej sytuacji jaka spotkała Wi-
leńszczyznę w czasie II wojny światowej” przybliża nam wybitną 
postać naszych Kresów północno-wschodnich, jaką był Józef Ma-
ckiewicz. Z tekstu dowiadujemy się nie tylko o jego charakterolo-
gicznym nonkonformizmie Mackiewicza, ale także o jego szerokich 
intelektualnych horyzontach. W szczególności wyróżniał się ten 
wileński intelektualista w myśleniu politycznym i historycznym pa-
triotyzmem, zimnym realizmem i konsekwentnym racjonalizmem, 
czyli tym, czego całkowicie brak we współczesnych kręgach tzw. 
giedroyciowców.

Doktor Lucyna Kulińska w tekście „Czy Taras Szewczenko, au-
tor eposu „Hajdamaki” zasłużył na uznanie i honorowanie w Pol-
sce” podjęła niezwykle ciekawy temat oceny ukraińskiego wiesz-
cza Taras Szewczenki, którego kult na współczesnej Ukrainie jest 
porównywalny do kultu W.I. Lenina w przeszłości oraz S. Bandery 
– w teraźniejszości. Fakt, że dziś w niektórych miejscowościach na 
Ukrainie, m.in. pod Ługańskiem w ramach akcji ATO, o czym można 
było przeczytać na różnych ukraińskich i polskich portalach inter-
netowych, dokonuje się swoistej „transfiguracji” pomników Lenina 
na wspomnianego wieszcza jest tyleż wymowny, co i wręcz sym-
boliczny. (Notabene tego rodzaju przemiana zachodzi też w drugą 
stronę, jak m.in. w mieście Tokmak pow. zaporoski.) – Czyni się to 
zwykle w prosty sposób: przy pomocy wymiany głowy jednej głowy 
z pomnika na drugą lub jedynie z użyciem farby. Polakom ten poeta 
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Dr hab. Michał Polak, profesor Politechniki Koszalińskiej 
Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej

Recenzja wydawnicza publikacji: Ludobójstwo OUN-
-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich, Tom 12 pod 
redakcją Witolda Listowskiego, Kędzierzyn-Koźle 2020.

Zagadnienie stosunków polsko-ukraińskich z lat 1939-1950, 
pomimo dużego zainteresowania naukowców i popularyzatorów 
historii, jest w niewielkim zakresie wyczerpanym obszarem badań. 
Ten trudny dla Polaków temat nadal wywołuje wiele emocji i kon-
trowersji, szczególnie silnych dla świadków ludobójstwa OUN-UPA 
na Polakach w tamtym okresie, przekładając się na oczekiwania 
Kresowian wobec działań politycznych poszczególnych ekip rządzą-
cych RP. Pamięć o tamtych wydarzeniach do dziś żywa jest też w ro-
dzinach szczęśliwców, którzy przeżyli akty terroru ukraińskiego.

Prezentacje wyników badań na temat problematyki zbrod-
ni OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich RP mają miejsce 
na konferencjach naukowych, seminariach i wieczornicach, jak 
również podczas debat. W nurt ten wpisuje się od ponad 10 lat 
znakomita inicjatywa Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie-
-Koźlu na czele z Witoldem Listowskim, które przygotowało już 
dwunasty tom studiów z serii: Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach 
Południowo-Wschodnich.

Recenzowany tom zawiera 7 artykułów autorstwa wiodących 
w Kraju specjalistów. I tak prof. Leszek Jankiewicz podjął zagadnie-
nie pomocy dla osób, opracowujących temat ludobójstwa popeł-
nionego na Wołyniu przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1939 

i teologicznie przewrotna idea sakralizacji Szeptyckiego w swoi-
stym „pakiecie” wraz z wyznawanym przezeń integralnym nacjona-
lizmem. W artykule dr. Brożyniaka znajdujemy interesującą i syn-
tetyczną prezentację najważniejszych elementów życiorysu tego 
kontrowersyjnego hierarchy, którego za życia, z powodu jego na-
cjonalizmu, otwarcie krytykował inny ukraiński hierarcha – przed-
stawiciel tego samego kościoła grekokatolickiego błogosławiony 
abp. Grzegorz Chomyszyn. (Niedawno opublikowano nieznany 
dotąd dziennik Chomyszyna, który zawiera ostrą krytykę Szepty-
ckiego). Warto zapoznać się z tym tekstem, gdyż postać A. Szepty-
ckiego, ukraińskiego hierarchy-zwolennika banderowskiej ideologii 
i hitlerowskiego kolaboranta, pozostanie przez długi czas punktem 
zapalnym w relacjach z Ukrainą i przedmiotem sporów w kontek-
ście planowanej i ciągle odkładanej w czasie jego beatyfikacji.

Wreszcie ostatni z tekstów tomu autorstwa red. Józefa Wy-
spiańskiego „Nowe nazwiska ofiar napaści ukraińskich nacjonali-
stów w powiecie Przemyślany” jest przykładem stale dokonywanej 
pracy nad ustaleniami w obszarze ofiar działań ukraińskich nacjo-
nalistów. W tym przypadku chodzi o dokładne ustalenia ilości ofiar 
i ich identyfikację w rejonie dawnego powiatu przemyślańskiego 
w latach 1943-1945.

Czytelnik dostaje do ręki interesujący i różnorodny materiał 
na bardzo dobrym merytorycznym poziomie, którego lektura po-
zwoli mu zapoznać się wybranymi, acz ważnymi elementami wie-
dzy o historii i kulturze Kresów. Wszystkie zawarte w nim materiały 
zasługują na uwagę i lekturę.

Bogusław Paź, prof. UWr
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Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej. Kolejny tom studiów 
„Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich”, to 
znaczące osiągnięcie historiografii badań ukraińskiego ludobój-
stwa. Dobór autorów gwarantuje wysoki poziom merytoryczny 
serii. Poza walorami naukowymi, niniejsza publikacja pełni zna-
komicie rolę popularyzującą ten ważny i trudny obszar historii re-
lacji polsko-ukraińskich. Przedstawiony mi do recenzji tom, przy 
uwzględnieniu dokonania standardowych prac redakcyjnych, speł-
nia wymogi stawiane pracom naukowym i może być skierowany 
do druku.

Michał Polak, prof. Politechniki Koszalińskiej

– 1945, koncentrując się na Służbie Bezpieczeństwa w dziełach 
Wiktora Poliszczuka.

Z kolei znany badacz stosunków polsko-ukraińskich, prof. 
Czesław Partacz, przeanalizował ukraiński zamach na Lwów 1 listo-
pada 1918 roku i jego reperkusje dla państwowości ukraińskiej.

Natomiast prof. Stanisław Sławomir Nicieja, wielki znawca 
zagadnień wschodnich ziem RP przedstawił fragment przygoto-
wanego do druku XV tomu „Kresowej Atlantydy” poświęconego 
miastu Wilno i dramatycznej sytuacji jaka spotkała Wileńszczyznę 
w czasie II wojny światowej.

W doborowym składzie Autorów i w tym roku nie zabrakło dr 
Lucyny Kulińskiej, która odpowiedziała w swym artykule na zadane 
w tytule pytanie: Czy Taras Szewczenko, autor eposu „Hajdamaki” 
zasłużył na uznanie i honorowanie w Polsce.

Znaczeniem i kierunkami ukraińskiej myśli politycznej na tle 
stosunków niemiecko-ukraińskich podczas I Wojny Światowej zajął 
się dr Michał Siekierka, natomiast dr Artur Brożyniak ukazał zarys 
biograficzny kontrowersyjnego metropolity Lwowskiego Andrzeja 
Szeptyckiego.

Ostatnim z Autorów recenzowanej monografii jest red. Józef 
Wyspiański, który w swym artykule przedstawił m.in. nowe ustale-
nia odnośnie listy nazwisk ofiar napaści ukraińskich nacjonalistów 
w powiecie Przemyślany.

*

W wyniku spotkań naukowych w Kedzierzynie-Koźlu powsta-
ła licząca się seria studiów poświęconych prezentacji aktualnych 
badań na temat problematyki ludobójstwa OUN-UPA na Kresach 
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Dr Lucyna Kulińska 
Ukończyła studia historyczne na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim w Krakowie. Jest adiunktem 
na Wydziale Humanistycznym
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zaj-
muje się zagadnieniami nacjonalizmu, terro-

ryzmu i przyszłością globalizującego się świata.
Od wielu lat bada stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku i sta-
ra się nie dopuszczać do fałszowania naszej najnowszej historii, 
przywracając pamięci Polaków liczne niewygodne lub pomijane 
dokumenty archiwalne.
Wraz z organizacjami kresowymi popularyzuje wiedzę na temat 
zbrodniczości szowinizmu ukraińskiego i zagrożeń dla Polski i Po-
laków wynikających z jego odrodzenia i promowania na dzisiejszej 
Ukrainie.
Jest autorką i współautorką licznych książek i artykułów historycz-
nych poświęconych losom Polaków zamieszkujących południo-
wo -wschodnie dzielnice Rzeczypospolitej. Oto tytuły niektórych 
z nich: Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności 
polskich Kresów w latach 1943-1947; Dzieci
Kresów I , II, III i IV ( pisane w latach 2003-2013); Antypolska ak-
cja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce wschodniej w świetle 
dokumentów
Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944 t.. I i II; Kwestia ukraińska 
i eksterminacja ludności polskiej w Małopolsce wschodniej w świet-
le dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego 1942-1944.

Biogramy

Plonem wieloletnich poszukiwań archiwalnych była wydana w roku 
2009 obszerna praca pt. „Działalność terrorystyczna i sabotażowa 
nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-
1939”. W roku 2015 napisała wraz z prof.
Czesławem Partaczem książkę &#x201E; Zbrodnie nacjonalistów 
ukraińskich na Polakach w latach 1939-1945. Ludobójstwo Niepo-
tępione. W 2019 roku
Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu przyznało prof. 
Lucynie Kulińskiej medal „Za zasługi dla Kresów”.

Biogramy
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Biogramy

Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz
Prof. Jankiewicz urodził się w Piotrkowie Trybu-
nalskim w r. 1925. Rodzice jego byli Kresowia-
nami (Lesko nad Sanem i Gródek Jagielloński). 
W Piotrkowie, na tajnych kompletach zdał ma-
turę w roku 1943 i sam potem brał udział w taj-

nym nauczaniu. Należał od roku 1944 do Armii Krajowej.
Studia rolnicze zaczął w roku 1945 na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie, a kończył na Uniwersytecie Poznańskim na Specjali-
zacji Ogrodniczej w roku 1948/49. Potem pracował jako asystent 
i st. asystent w Ogrodach Kórnickich koło Poznania, a następnie 
w Zakładzie Fizjologii Roślin Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. 
W roku 1952 przeniósł się do Zakładu Sadownictwa SGGW w Skier-
niewicach, gdzie pod kierunkiem prof. Pieniążka uzyskał stopień 
kandydata nauk (w 1957 r.). W latach 1957/1958 odbył roczne stu-
dia podoktorskie na Uniwersytecie Cornella w St. Zjednoczonych 
A.P. Od roku 1962 pracował w Instytucie Sadownictwa jako kierow-
nik Zakładu Fizjologii Roślin. Od 01.01 1975 roku przeniósł się do 
Instytutu Warzywnictwa i pracował tam najpierw jako kierownik 
Zakładu Biologii a potem jako profesor, aż do emerytury ( w roku 
1992). W międzyczasie uzyskał tytuł docenta (1964), a potem pro-
fesora nadzwyczajnego (1969) i zwyczajnego (1980). Profesor Jan-
kiewicz pracował dwukrotnie jako wykładowca w Uniwersytecie 
Autonomicznym Chapingo w Meksyku (1981-1984 i 1999-2002 
w sumie siedem lat).W Polsce był promotorem pięciu prac 

doktorskich wykonanych pod jego kierunkiem. Jest autorem 140 
prac naukowych.
Prof. Jankiewicz był zaproszony w roku 1967 na sesją naukową 
związaną z wodowaniem Biosatelity II w związku ze swoimi praca-
mi nad wpływem grawitacji na rośliny, jako jedyny przedstawiciel 
z Europy Środkowej i Wschodniej. Był członkiem Zarządu Grupy 
Roboczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Ogrodniczych 
„Growth regulators in fruit production” i był współorganizaterem 
zjazdu tej Grupy w Bristolu, w Anglii. Był redaktorem czasopisma 
naukowego Acta Agrobotanica i zastępcą redaktora Acta Societatis 
Botanicorum Poloniae. Był inicjatorem i współzałożycielem Meksy-
kańskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (Sociedadad Mexicana 
de Ciencias Horticolas). Jest edytorem naukowym i współautorem 
kilku podręczników z dziedziny fizjologii roślin sadowniczych i re-
gulatorów wzrostu roślin w języku polskim i hiszpańskim. Został 
odznaczony srebrnym i złotym krzyżem zasługi oraz dwa razy me-
dalem Wyższej Szkoły Rolniczej w Brnie (wówczas Czechosłowacja) 
za zasługi naukowe. Był wychowawcą młodzieży: był komendan-
tem 40 obozów harcerskich i zimowisk, w których uczestniczyły 
także grupy dzieci z Litwy, Ukrainy, Białorusi i Niemiec (Bawaria) 
a 4 obozy zorganizował wspólnie z wychowawcami z Meksyku dla 
dzieci meksykańskich. Od roku 2005 współpracował z płk Janem 
Niewińskim jako sekretarz Stowarzyszenia Instytut Kresów Rze-
czypospolitej i wreszcie przewodniczący tej organizacji. Z funkcji 
przewodniczącego zrezygnował w grudniu 2015 r. ze względy na 
wiek, ale pozostaje nadal czynnym członkiem. Jest autorem lub 
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współautorem dziewięciu publikacji z zakresu historii Kresów, pub-
likowanych w rocznikach „Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Połu-
dniowo-Wschodnich” wydawanych w Kędzierzynie-Koźlu. W 2019 
roku Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu przyznało 
prof. Leszkowi Jankiewiczowi medal „Za zasługi dla Kresów”.

Biogramy Biogramy

Prof. zw. dr hab. Czesław Partacz 
Od wielu lat pracuje na Wydziale Humani-
stycznym Politechniki Koszalińskiej. Historyk 
i politolog, autor kilkunastu monografii i ponad 
stu artykułów poświęconych stosunkom pol-
sko-ukraińskim XIX i XX wieku, między innymi:  
Wojna polsko-ukraińska 1918-1919, Warszawa 

1994/współautor/; Od Badeniego do Potockiego; Stosunki polsko-ukra-
ińskie w Galicji 1888-1908, Toruń 1996; Kwestia ukraińska w polityce 
polskiego rządu na uchodźstwie i jego ekspozytur w kraju 1939-1945, 
Koszalin 2001; Polska wobec ukraińskich dążeń niepodległościowych 
w czasie II wojny światowej, Toruń 2004 /z K. Ładą/ Razem czy przeciw 
sobie. Studia z przeszłości Polaków i Ukraińców (Rusinów i Haliczan), 
wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013.
Razem z Lucyną Kulińską wydał monografię w Bellonie pt. Zbrodnie na-
cjonalistów ukraińskich na Polakach w latach 1939-1945. Ludobójstwo 
niepotępione. Warszawa 2015 s. 311. Zbrodnie OUN-UPA na Polakach 
1939-1945. Od ponad czterdziestu pięciu lat zajmuje się również ukraiń-
skim integralnym nacjonalizmem /nazizmem galicyjsko-ukraińskim/ na-
zywanym przez współczesnych Ukraińców nacjonalizmem etnicznym.
Główny obszar badawczy to austriacka Galicja , II RP i nacjonalizm ukra-
iński w czasie i po II wojnie światowej. Obecnie publikuje artykuły do-
tyczące współczesnych stosunków polsko-ukraińskich oraz przemian 
gospodarczo-społecznych w zoligarchizowanej Ukrainie.
W 2019 roku Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu przyznało 
prof. Czesławowi Partaczowi medal „Za zasługi dla Kresów”.
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Prof. Dr hab. Stanisław Nicieja
Polski historyk i historyk sztuki XIX i XX wieku, pro-
fesor nauk humanistycznych, rektor Uniwersytetu 
Opolskiego, senator V kadencji. Ukończył studia na 
Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szko-
ły Pedagogicznej w Opolu uzyskując tytuł zawodo-

wy magistra historii.
W 1977 roku obronił doktorat w zakresie nauk humanistycznych ( na 
podstawie pracy poświęconej Julianowi Leszczyńskiemu [1], w 1982 
uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 1989 otrzymał tytuł pofe-
sora nauk humanistycznych.
Odbył staże na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie ( 1978-
1979), w Instytucie Historii PAN (1981-1982), uzyskał stypendium Bo-
lesława Krokowskiego w Nancy i Paryżu (1986), stypendium Fundacji 
Lanckorońskich w Londynie ( 1990-1991), stypendium Fundacji Tade-
usza Zabłockiego w Londynie (1992), stypendium Polskiej Fundacji 
Kulturalnej w Londynie (1993). Po przekształceniu WSP w Uniwersytet 
Opolski (1994) pełnił funkcję rektora tej uczelni w latach 1996-2002. 
Ponownie został wybrany na trzyletnią kadencję w 2005 roku. 
16 marca 2012 został ponownie wybrany na to stanowisko (na kaden-
cję 2012-2016).
Współautor 6 filmów dokumentalnych o Lwowie i autor między inny-
mi wielotomowej książki „Kresowa Atlantydakresowych. Historia i mi-
tologia miast kresowych”. Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-
-Koźlu przyznało prof. S. Nicieji medal „Za Zasługi dla Kresów”.

Biogramy

Dr Michał Siekierka
• Wiceprezes Stowarzyszenia Upamiętnienia 
Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów (Stowa-
rzyszenie w 2017 r. zostało wyróżnione Nagrodą 
Kustosza Pamięci IPN)
• Wiceprezes Stowarzyszenia Projekt Akademia. 

Członek zespołu redakcyjnego „Czasopisma Historyczno – Publicystycz-
nego – Na Rubieży”. Autor 17 artykułów naukowych. Absolwent sto-
sunków międzynarodowych i filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim.
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Dr Artur Brożyniak
(ur. 1973 r. w Przemyślu) – historyk. W latach 
2001-2007 pracownik Oddziałowego Biuru Udo-
stępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu 
Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Od 2007 pra-
cownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej 

następnie Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie.
Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz popularnonauko-
wych poświęconych średniowiecznej i najnowszej historii Polski. Zaj-
muje się m. in. dziejami Rusi Halickiej, stosunkami polsko-ukraińskimi 
w XX wieku, Kościołem prawosławnym na terenie dawnego woj. rze-
szowskiego, opozycją antykomunistyczną lat osiemdziesiątych w woj. 
przemyskim.
Autor książki: Zarys dziejów wsi Dylągowa w latach 1939–1947 (2015). 
W 2019 roku Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu przy-
znało Arturowi Brożyniakowi medal „Za Zasługi dla Kresów”.

Biogramy

Mgr Józef Wyspiański
Urodził się w Świrzu (1943) i po II wojnie światowej 
wraz z rodzicami został przesiedlony do Dłużyny. Tam 
ukończył szkołę podstawową, a w Zgorzelcu Liceum 
Pedagogiczne. Po zdaniu matury pracował w szkołach 
w Pieńsku i w Lubinie jako nauczyciel fizyki, techni-

ki i informatyki. W międzyczasie ukończył wydział fizyki nauczyciel-
skiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Za pracę zawodową otrzymał 
trzykrotnie nagrodę ministra oświaty i Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej i wiele wyróżnień lokalnych. W latach 1990-2002 był radnym 
Rady Miejskiej w Lubinie. Od 1992 roku redaguje i wydaje społecznie 
kwartalnik „Spotkania Świrzan”, pisemko kierowane do byłych miesz-
kańców i ich potomków powiatu przemyślańskiego. Do chwili obecnej 
ukazało się 90 zeszytów tej gazetki. W roku 2005 wydał książkę „Ko-
kardy z powojennych tasiemek”, w której zamieścił losy jego rodziny, 
rodziny żony i rodzin z nimi spokrewnionych. Dwa lata później ukazała 
się kolejna książka - „Żołnierze ze świrskiego lasu” - rzecz o konspiracji 
świrskiej i samoobronie anty ukraińskiej oraz losach oddziału partyzan-
ckiego, dowodzonego przez kpt. F. Stauba. Za tę książkę, opisującą losy 
późniejszych mieszkańców Nowogrodźca, Rada Miasta i Gminy Nowo-
grodziec przyznała autorowi w roku 2009 Statuetkę Przyjaciela Gmi-
ny. Opublikował w 2010 roku „Barbarzyństwa OUN-UPA” o skutkach 
napadów ukraińskich nacjonalistów na Polaków w powiecie przemy-
ślańskim w latach 1939-1945. Jest ona najpełniejszym opisem aktów 
ludobójstwa na tym terenie. W uznaniu zasług na rzecz przywracania 
i utrwalania pamięci o historii kresów wschodnich Rzeczypospolitej, 
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a także popularyzacji, Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa uho-
norowała go w grudniu 2006 roku Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej. Za podobne osiągnięcia Kapituła Krzyża Obrońców Lwo-
wa przyznała mu w roku 2008 Krzyż Drugiej Obrony Lwowa.

Biogramy

Dr Tadeusz Samborski 
ur. 08.08.1945 roku we wsi Gańczary koło Lwo-
wa. Kresowość jego osobowości mocno za-
znaczona jest w książkach wspomnieniowych 
„Moje krajobrazy” i „Tak się zaczęło”. Tadeusz 
Samborski jest absolwentem I Liceum Ogólno-

kształcącego im. Henryka Pobożnego w Legnicy (1963 r.), I Studium 
Nauczycielskiego (Wydział Historii z Filologią Rosyjską) w Szczecinie 
(1965 r.), i Wyższej Szkoły Pedagogicznej (Wydział Humanistyczny 
mgr historii) w Gdańsku (1969 r.). Ponadto odbył w latach 1971–
1974 stacjonarne studia doktoranckie w Państwowym Uniwersy-
tecie Moskiewskim im. Michała Łomonosowa w Moskwie (Katedra 
Historii Słowian Południowo–Zachodnich).
Jego aktywność intelektualna i organizacyjno–polityczna przejawia 
się w różnych obszarach życia społecznego, ale zainteresowanie 
dziejami polskich Kresów Wschodnich jest zawsze ważnym moty-
wem jego życia i pracy.
W latach 1978–1983 był pracownikiem służby zagranicznej w tym: 
starszym ekspertem MSZ i I Sekretarzem Ambasady PRL w Vien-
tianne (Laos).
Jego fascynacja Kresami miała szczególnie korzystne warunki 
i przesłanki do rozwoju w czasie gdy był stałym korespondentem 
„Dziennika Ludowego” i innych czasopism ludowych w Moskwie 
(1986 – 1993). To właśnie w tamtym okresie Tadeusz Samborski 
był współuczestnikiem renesansu polskości a także Kościoła Katoli-
ckiego w byłym ZSRR. Wtedy to blisko współpracował z tworzącymi 
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się Związkami Polaków na Litwie i Białorusi oraz z Towarzystwem 
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Rodacy z Grodna obdarowali go 
godnością „Honorowego Członka Związku Polaków Białorusi”.
Polskie związki z Kresami i naszymi Rodakami tam zamieszkujący-
mi Tadeusz Samborski intensyfikował będąc Posłem na Sejm RP II 
i IV kadencji oraz prezesując przez 6 lat rządowej Fundacji „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”.
Motyw kresowy towarzyszył mu też podczas pełnienia funkcji 
w różnych organizacjach społecznych: Przewodniczącego Rady Kra-
jowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, p.o. Przewodniczące-
go Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód 
czy też Prezesa założonego przez siebie Stowarzyszenia Kulturalne-
go „Krajobrazy” w Legnicy.
Tadeusz Samborski zawsze staje odważnie w debacie politycznej 
broniąc prawdy o roli Kresów Wschodnich w dziejach naszego Na-
rodu wykazując najwyższą troskę o Kresowe Dziedzictwo Kulturo-
we w wymiarze duchowym i materialnym.
Dr Tadeusz Samborski jest autorem wielu artykułów, komentarzy 
i recenzji publikowanych w periodykach wydawanych przez Muze-
um Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Niepodległości 
oraz w czasopismach „Myśl Polska” i „Zielony Sztandar”.
Odznaczony medalem „Za zasługi dla Kresów” przez Stowarzysze-
nie Kresowian Kędzierzyn-Koźle.

Biogramy Biogramy

Prof. Bogusław Paź
Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut 
Filozofii). Autor blisko 100 publikacji naukowych. 
Absolwent Wydziału Filozofii KUL (promotor pra-
cy magisterskiej o. prof. M.A. Krąpiec). Obszarami 
zainteresowania są głownie: historii filozofii no-

wożytnej, ideologia ukraińskiego integralnego nacjonalizmu, filozo-
fia kłamstwa. Wśród monografii opublikował m.in. Naczelna zasada 
racjonalizmu. 
Od Kartezjusza do wczesnego Kanta, Kraków 2007 i zredagował mię-
dzynarodowy tom Prawda historyczna a prawda polityczna w bada-
niach naukowych. Ludobójstwo na Kresach południowo-wschodniej 
Polski w latach 1939-1946 Kraków 2015²
Odznaczony medalem „Za zasługi dla Kresów” przez Stowarzyszenie 
Kresowian Kędzierzyn-Koźle.
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Prof. nadzw. dr hab. Michał Polak
Profesor nadzwyczajny na Wydziale Humani-
stycznym Politechniki Koszalińskiej. Dziekan 
Wydziału od 2016 r. Autor lub współautor po-
nad 120 publikacji, w tym 16 książek i wybo-
rów źródeł. 

Jego badania koncentrują się na historii najnowszej Polski, w szcze-
gólności na międzynarodowych, gospodarczych i biograficznych 
aspektach powstania wielkopolskiego i Wojska Wielkopolskiego, 
emigracyjnej myśli ekonomicznej 1939-1989, historii II wojny świa-
towej oraz na społecznogospodarczej problematyce współczesnej 
Europy.
Jest członkiem Instytutu im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego, Pol-
skiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Hi-
storycznego, Stowarzyszenia Historyków Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie oraz Stowarzyszenia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Koszalinie.
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