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Podziękowanie

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do wydania tej książki z fotogramami ukazującymi metody mordo-
wania Polaków. autor fotogramów wystawy Jan Młotkowski ukazał 
barbarzyństwo oprawców i męczeńską śmierć Polaków. wydał bro-
szurę wystawy, która pokazywana była w 60 rocznicę dokonanego 
ludobójstwa. Pod każdym fotogramem podana jest data i miejsco-
wość dokonanej zbrodni. ukraińskie ludobójstwo ukazane na foto-
gramach przeraża każdego oglądającego, ukazując ogrom zbrodni 
ukraińskich na Kresach wschodnich. 

z tą wystawą powinno się zapoznać szczególnie młode pokole-
nie po to żeby już nigdy i nigdzie na świecie nie dokonano tak strasz-
nego i okrutnego ludobójstwa jakie ukraińcy zgotowali Polakom  
na Kresach w latach 1939-1947. 

Serdecznie dziękuję Pani dr Lucynie Kulińskiej i prof. Czesławo-
wi Partaczowi za napisanie wstępu. za pomoc w wydaniu tej książ-
ki, serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które wsparły finansowo  
to przedsięwzięcie. Dziękuję członkom zarządu Patriotycznego 
związku organizacji Kresowych i Kombatanckich w warszawie oraz 
zarządowi Stowarzyszenia Kresowian Kędzierzyn-Koźle. Bardzo dzię-
kuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do wydania tej książki. 

    witold Listowski 
Prezes stowarzyszenia Kresowian 

w Kędzierzynie-Koźlu
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wstęP

Lucyna kulińska                                                        kraków 28.04.2022

Nieludzkie  zbrodnie ukraińskiego faszyzmu.. 
 Dla każdego Polaka jest oczywiste, że patriotyzm to rzecz 
chwalebna, a walka o niezawisłe państwo jest obowiązkiem każde-
go członka narodu. Jednak nie jest obojętne, jakimi metodami wal-
ka ta jest prowadzona. Ukraińskie organizacje nacjonalistyczne od 
początku swego istnienia kierowały się brutalną ideologią etnicznej 
nienawiści i zaboru, która ma niestety długą i mroczną tradycję1. 
Najbardziej znaczącą rolę w propagowaniu nienawiści odegrał czo-
łowy ideolog nacjonalizmu ukraińskiego Dmytro Doncow. Ogłoszona 
w roku 1926 w pracy pt. „Nacjonalizm” doktryna nacjonalizmu ukra-
ińskiego wywarła potężny wpływ na kształtowanie się postaw mło-
dych Ukraińców2. […] Bądźcie napastnikami i zdobywcami, zanim 
będziecie mogli stać się włodarzami i posiadaczami […] wrogość jest 
nieunikniona…”3. Takie przesłanie to rzucenie wyzwania całej ludz-
kości i jej dorobkowi. Pokrywało się ze znaną wypowiedzą Hitlera: 
„Silni przepędzają słabych, ponieważ pęd do życia w jego ostatecznej 
postaci zawsze roztrzaska groteskowe okowy tak zwanego humani-
taryzmu, ażeby w jego miejsce mógł wystąpić humanitaryzm przy-
rody, która tępi słabych, aby oczyścić miejsce dla silnych...”4. Jeden  
z rozdziałów pracy Doncowa nosił tytuł: „twórcza przemoc oraz 
mniejszość inicjatywna, jako siły porządkujące…”. Realizacją owej 
koncepcji było w czasie II wojny światowej powołanie w OUN Bandery 
„Służby Bezpeky” – terrorystyczno-policyjnego organu stosującego 
przemoc „lepszych ludzi” wobec prostych i słabszych, jak choćby 
1 Szerzej na tej temat w:„ Hajdamacy” Taras Szewczenko w opracowaniu i ze wstę-

pem dr Lucyny Kulińskiej, wyd. Poligraf 2019. 
2 W roku 2008 w Krakowie ukazało się nowe wydanie: D, Doncow, nacjonalizm, tłu-

maczenie i opracowanie Wiktora Poliszczuka. 
3 ibidem, passim.
4  Hitler A., Mein Kampf, München 1940, s. 557.
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chłopskiej polskiej ludności cywilnej Wołynia i Małopolski Wschodniej. 
Rozwijając swe myśli Doncow pisał: „Bez przemocy i żelaznej bez-
względności niczego w historii nie stworzono […] przemoc, żelazna 
dyscyplina i wojna - oto metody, przy pomocy których wybrane  
narody szły drogą postępu […]5. Siłą motoryczną tak sformułowanej 
idei nacjonalizmu była ekspansja terytorialna: „...pragnąć świetności  
swego kraju, oznacza pragnąć nieszczęścia swoich sąsiadów [...] 
ekspansji swojego kraju wyrzeka się tylko ten, u kogo całkowicie 
obumarło poczucie patriotyzmu [...] bowiem gdy historia jest walką  
o panowanie i władzę, o wzięcie w posiadanie – to twórcza przemoc 
musi odgrywać dużą rolę w tym procesie, albowiem zawłaszczanie, 
to przede wszystkim pragnienie pokonania”6. Wyraża to lapidarnie 
hymn ukraińskich nacjonalistów:

„dla nas najwyższym prawem i nakazem 
zjednoczone Ukraińskie Państwo 
Potężne jedno od sanu po kaukaz”.

 W okresie międzywojennym Stepan Łenkawśki opracował 
tzw. „Dekalog ukraińskiego nacjonalisty” którego uczyła się i uczy  
na wyrywki ukraińska młodzież. Zawiera on złowieszcze w wymiarze 
moralnym „przykazania”:

„nie zawahasz się wykonać największego przestępstwa, jeśli tego 
wymagać będzie dobro sprawy”;

„nienawiścią i podstępem będziesz przyjmować wroga twojej nacji”;

5 D. Doncow, op. cit., passim. To co zatrważające, człowiek głoszący takie hasła, w 
czasie ostatniej wojny wcielone w czyn, nie został nigdy osądzony, potępiony, ani 
nawet otoczony ostracyzmem - pozostaje do dziś guru skrajnych nacjonalistów 
ukraińskich.

6 ibidem.
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„Będziesz dążyć do poszerzenia siły, chwały, bogactwa i przestrzeni 
państwa ukraińskiego, nawet w drodze zniewolenia obcoplemień-
ców7”. 

 Niestety, nie pozostały one w sferze teorii. Już przed II woj-
ną światową ukraińscy nacjonaliści stosowali terror, i dokonali setek 
zamachów, zabójstw. napadów, podpaleń wedle wskazań Mychajła 
Kołodzinśkiego:

 „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.”8

To ta amoralna, bezwzględna i potworna ideologia utorowała dro-
gę do najcięższych zbrodni9. W czasie drugiej wojny światowej ter-
roryści z OUN i UPA przy pomocy mas zindoktrynowanego społe-
czeństwa ukraińskiego dokonali ludobójstwa polskiej ludności10.  

7 Tekst ten cytowany jest w pełnym w oryginalnym opracowaniu II Oddziału Sztabu 
Generalnego z lat 30 „Geneza i rozwój ukraińskiego ruchu wywrotowego U.W.O.
-O.U.N., CA MSWiA, zesp. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów,sygn.R I/138 (dziś 
w BU IPN). Szerzej na ten temat też w: Łada K., op. cit. s. 69–95 oraz w pracach 
Wiktora Poliszczuka w tym głównie źródła zbrodni oun i uPa, tom i zasady ide-
ologiczne nacjonalizmu ukraińskiego i ukraiński ruch nacjonalistyczny: struktura 
organizacyjna i założenia programowe, Toronto 2003 i nacjonalizm ukraiński w 
dokumentach cz. 1 i 2 Toronto 2002. 

8 Z tekstu jednego z czołowych działaczy i ideologów UWO-OUN, za: G. Motyka, 
Ukraińska Partyzantka 1942–1960, Warszawa 2006, s. 49. Szerzej na temat terrory-
zmu ukraińskiego w: Lucyna Kulińska „Działalność terrorystyczna i sabotażowa na-
cjonalistycznych organizacji nacjonalistycznych w Polsce 1923-1939”, Kraków 2009. 

9 Poliszczuk powoływał się  na odezwę Pierwszego Kongresu Ukraińskich Nacjonali-
stów z 1929 r., w której zapowiadano „całkowite usunięcie okupantów z ukraińskich 
ziem” w toku „rewolucji narodowej”.

10 Poliszczuk W., gorzka prawda, s. 95–97. Autor oparł się na odezwie zamieszczo-
nej w organie Prowidu OUN „Rozbudowa Naciji”, nr 1–2 (13–14) ze stycznia-lutego 
1929 r., s. 1–2; postanowieniach konferencji zamieszczonych  w nr 3–4 i 5 za ma-
rzec, kwiecień i maj z tego samego roku oraz fragmencie postanowień zamieszczo-
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Liczba ofiar tego ludobójstwa liczona jest w setki tysięcy11. Ukraińcy 
dokonywali mordów zarówno we współpracy z Rosjanami i Niemca-
mi jak i samodzielnie. Akcja nabrała rozpędu gdy po walnym przyczy-
nieniu się do wymordowania ludności żydowskiej na terenie dzisiej-
szej Białorusi doskonale uzbrojona przez Niemców policja ukraińska  
(w liczbie ok. 4000 osób), w połowie marca 1943 roku uciekła w lasy, 
wkroczyła na Wołyń  i przystąpiła wraz z lokalnymi Rusinami do ma-
sowego mordowania Polaków. 

 Świat do dziś nie zna ani rozmiarów, ani potworności tej 
zbrodni, a i w Polsce kwestia ta jest przemilczana i ukrywana przed 
opinią publiczną. Ukraińcy i ich samozwańczy obrońcy starają się dzi-
siaj bezwstydnie obarczyć winą za popełnione zbrodnie „obcych”-  
głównie Rosjan, ale nawet samych Polaków, bo rzekomo ich „prowo-
kacje” miały wywołać, żywiołową reakcję Ukraińców. Odwołajmy się 
więc do współczesnych wydarzeniom źródeł - meldunków i rapor-
tów z terenu sporządzanych przez polskie podziemie:

„...istnieje bowiem poważna grupa, uważająca, że społeczeństwo 
ukraińskie powinno na wszelki wypadek zachować sobie możność 
zrzucenia winy za zamordowanie Polaków na sprawców niezna-
nych, a nawet na prowokatorów i obcych agentów. szczególniej 
takie stanowisko zajmuje starsze społeczeństwo, które wiele so-
bie obiecuje po polityce mydlenia oczu. dlatego wielu Ukraińców 
szczególnie z pośród tych, którzy zajmują stanowiska społeczne  
i administracyjne, usiłują udawać, że z akcją tępienia Polaków nie 
mają nic wspólnego. ale przy tym, zbrodni nie potępiają. Pew-
na część społeczeństwa obawia się odpowiedzialności (przyszłej)  
i może z tych względów nie pochwala mordów. Część ta jednak nie 

nych w pracy P. Mirczuka, narys istoriji oun…, s. 98.
11 antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce wschodniej i na wołyniu 

w świetle dokumentów rady głównej opiekuńczej 1943-1944. zestawienie ofiar. 
Lucyna Kulińska, Adam Roliński. Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.
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wpływa na całość, która cieszy się z tego, co się dzieje. szczegól-
nie faryzejską rolę odgrywa cerkiew unicka (ukraińska). ducho-
wieństwo jej tu i ówdzie bierze czynny udział w mordowaniu Pola-
ków, przez organizowanie band, ukrywanie sprawców, zacieranie  
śladów, a szczególnie przez sianie niepewności....”12.

„...Ukraińcy dość starannie zacierają ślady swej współpracy  
z niemcami, oraz własnej terrorystycznej działalności w stosunku 
do Polaków. Raportują nam z terenu o coraz liczniejszych wypad-
kach przebierania się bandytów w mundury sowieckie. Jaskrawym 
wypadkiem było odkrycie munduru krasnoarmiejskiego podczas 
rewizji u wójta z Ponikowicy pow. Brody, oskarżonego o wymor-
dowanie 11 osób Polaków w tejże gminie. Ukraińskie bojówki pod-
szywają się również pod firmę polskich organizacji bojowych, jak 
np. niezgrabna prowokacja w Mościskach, gdzie po napadzie zo-
stawiono pieczątkę z inicjałami P.o.w. - co ma niby oznaczać Polską 
organizację wojskową...”13.

 „…obecnie w terenie akcja przeciw Polakom i udział w niej 
niemców przedstawia się następująco: tam gdzie Polacy zorgani-
zowali samoobronę, wkrótce przyjeżdżają niemcy i likwidują polski 
opór, albo przez doraźne rozstrzelenie lub przez wywiezienie męż-
czyzn do robót. Przyjazd niemców odbywa się na donos i przy współ-
udziale Ukraińców. wreszcie współpraca znalazła szerokie jawne 
ujście w akcji wojskowej. ochotniczy werbunek Ukraińców do ss dy-
wizji Gal. jest dosyć liczny, bo udzieliły mu placet tajne organizacje, 
które uważają przeszkolenie w dywizji za nader cenne w późniejszej 
walce z Polakami. niemcy rozwinęli dużą agitację za wstępowaniem 
w szeregi dywizji. Rozrzucają ulotki różnej treści skierowane do róż-
nych grup społecznych ukraińskich. ostatnio usiłują przeciągnąć do 

12 Warto przytoczyć fragment ze Sprawozdania okresowego z 19 X 1943,  patrz: tom 
2, s. 630.

13 Sprawozdanie okresowe z 15 X 1943,  Dziej KZW…tom 2, s. 626:
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siebie wojsko leśne ukraińskie UPa, opierając się na przykładach 
starej współpracy w akcji wołyńskiej. (Powyższa ulotka niżej w tłu-
maczeniu). Ulotka jest ilustrowana i przedstawia spotkanie żołnie-
rza niemieckiego z UPa - owcem, który zawiera przymierze z nim, 
otrzymuje mundur i broń. dotychczasowi mordercy, kończąc akcje 
mordowania Polaków, zostają uroczyście pasowani na żołnierzy nie-
mieckich. dogadza to jednej i drugiej stronie. niemcom powiększają 
się szeregi najemników, a Ukraińcy kryją się przed nadchodzącym 
bolszewizmem i wobec grożącego upadku niemców chcą mieć goto-
wą uzbrojoną, wyszkoloną siłę wojskową do dyspozycji. o takim na-
stawieniu i osądzaniu roli dyw. ss świadczą wypowiedzi Ukraińców 
i hasła, jakimi się ich do dywizji pociąga...”14 

„...: Coraz nowe grupy narodowo uświadomionych Ukraińców 
zgłaszają się do służby w niemieckiej armii. Fakty to potwierdza-
ją. w ostatnich czasach Ukraińcy mniej negatywnie ustosunkowu-
ją się do ss dyw. „Hałyczyna” aniżeli to miało miejsce w czasie jej 
tworzenia. „Hałyczyna” zdobyła pewne uznanie swoimi zgranymi  
z UPa wystąpieniami przeciwko tym ośrodkom polskim, którym 
UPa nie mogła dać rady. dalej Ukraińcy poczuwają się do wdzięcz-
ności za ich życzliwe stanowisko wobec akcji mordowania Pola-
ków. trzecim powodem jest powszechne wśród Ukraińców prze-
konanie oparte zapewne nie tylko na dotychczasowej praktyce, 
ale także na poufnych obietnicach niemieckich, że „Hałyczyna”  
będzie w dalszym ciągu raczej narzędziem tępienia Polaków aniżeli 
„wałem przeciw bolszewizmowi”... należy nadmienić, że Ukraińcy 
wysługują się niemcom nie tylko w charakterze wojskowym dyw. 
„Hałyczyna”, ale też i w innych formacjach niemieckich. odczuł  
to polski teren. doszło do nas wiele meldunków, że żołnierzami nie-
mieckiego wehrmachtu tępiącymi Polaków przy byle sposobności 
byli Ukraińcy. ..” 15

14 Meldunek dekadowy z 3 Vii 1944, Dzieje KZW, tom 2, s. 542 – 545.
15 Ibidem…
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 Niechciana i arcyniewygodna dzisiaj dla rządzących prawda 
jest taka, że  gdyby nie wejście Rosjan (Armii Czerwonej) i wcześniej-
sze działania partyzancki sowieckiej stanowiącej w wielu przypad-
kach ochronę polskiej ludności przed UPA i Niemcami w wojewódz-
twach południowo - wschodnich (może poza większymi miastami) 
nie ocalał by żaden Polak. Ukraińcy we współpracy z Niemcami  
i samodzielnie dokończyliby swoją  antypolską akcję.

 Ludobójcza akcja została przez nacjonalistyczne ugrupowania 
ukraińskie przygotowana z zimną krwią, a zrealizowana z konsekwen-
cją i okrucieństwem. Chodziło o to, by w chwili zakończenia wojny  
Polaków w województwach wschodnich już nie było. Wtedy nie trzeba 
by było przeprowadzać żadnego plebiscytu, dzielenia ziemi. Zwycięzca 
brałby wszystko. Wspomagało ją wielu przedstawicieli kleru grecko-
katolickiego nie tylko nie powstrzymywało morderców, ale wręcz za-
chęcało do przestępstw16. W dokumentach są na to rozliczne dowody,  
jak wezwania: „Braty za orużja i ty – ta byty Lachiw, a Boh wam hriwdu 
wydpustyt”17, czy śpiewany w czasie procesji Bożego Ciała roku 1943 
refren do pieśni i modłów: „rżnij Lachów, rżnij”. Relacje naocznych 
świadków mówią o trudnym do wyobrażenia błogosławieniu przez 
księży greckokatolickich narzędzi zbrodni. Takie postępki mają nieste-
ty jak wspomniałam długą i mroczną tradycję, a drastyczne metody  
zabijania stosowane były przez miejscową ludność ruską od wieków18.

 Dlatego w czasie II wojny światowej na terytorium II RP mieli-
śmy po raz kolejny do czynienia z nieludzkimi, barbarzyńskimi zacho-
waniami jakby żywcem wyjętymi z  opowieści hajdamackich. Odwo-
łajmy się do źródeł, zapisanych przez polskie podziemie:

16 Patrz: opracowania pt. Sprawa unii i Problem ukraiński a polska racja stanu,  
w „Tekach Zielińskiego”, Archiwum PAN-PAU Kraków. 

17  Była to publiczna wypowiedź parocha Rentza w Wołczyszczwicach.
18 Szerzej o tym w: „hajdamacy” Taras Szewczenko w opracowaniu i ze wstępem  

dr Lucyny Kulińskiej, wyd. Poligraf 2019. 
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„...o godz. 2 minut 30 po północy w dniu 11 lipca 1943 r. rozpoczęła 
się rzeź. każdy dom polski okrążyło nie mniej jak 30–50 chłopów z tę-
pym narzędziem i dwóch z bronią palną. kazali otworzyć drzwi, albo 
w razie odmowy rąbali drzwi. Rzucali do wnętrza domów ręczne 
granaty, rąbali ludność siekierami, kłuli widłami a kto uciekł strzelali 
doń z karabinów maszynowych. niektórzy ranni męczyli się po 2 lub 
3 dni zanim skonali, inni ranni zdołali resztkami sił dotrzeć do grani-
cy powiatu sokalskiego. od godz. 2 min.30 w nocy do godz. 11-tej 
przed południem były doszczętnie wymordowane położone w pobli-
żu siebie następujące kolonie polskie: nowiny, Gurów duży, Gurów 
Mały, wygranka, zygmuntówka i witoldówka. zginęło tam straszną 
śmiercią ponad 1000 osób. Po morderstwie zaraz po południu tegoż 
dnia nastąpił rabunek. Chłopi z sąsiednich wsi przychodzili i zabierali 
konie, wozy, ubrania, pościel, krowy, świnie, kury – inwentarz żywy 
i martwy. Jeden bogaty chłop ze wsi zabłoćce mając 40 ha ziemi,  
zabudowania murowane, zabrał 15 maszyn do szycia. Po rabunku 
jedli obiad na tejże kolonii. Po spożyciu obiadu przeszli drogą przez 
kolonię i śpiewali, że Lachów wymordowali. do kilku domów po-
zwlekali z drogi i podwórzy zwłoki i spalili całe zagrody […] następ-
nego dnia udał się do pogranicznych wiosek polskich p. Landskomis-
sar z sokala w asyście kilku niemieckich żołnierzy. zaraz w kolonii 
wygranka zobaczyli oni koło pierwszego domu 8 trupów, w drugim 
domu 5, w trzecim 7 itd., aż zatrzymali się koło domu, w którym  
zobaczyli dziecko dwuletnie nasadzone na widły i wstawione w okno, 
drugiemu dziecku wsadzono w brzuch szpadel i podparto nim drzwi. 
zaraz sfotografowali to, wyjęli szpadel i widły z ciał dzieci i oświad-
czyli: „nie – to jest droga kryminalna i dalej nią jechać nie będzie-
my”. zawrócili do wsi zabłoćce, tam pod pagórkiem, koło figury św. 
Jana, zobaczyli przeszło 30 osób pomordowanych z folwarku zabłoć-
ce, ksiądz proboszcz i organista leżeli zmasakrowani na polu...”19.

19 Dokument polskiego podziemia  pt. Wypadki na Wołyniu i w powiecie Włodzimier-
skim (lato - jesień 1943), L. Kulińska. „Dzieje Komitetu ziem wschodnich, na tle lo-
sów ludności polskich Kresów” . tom 2, s. 686 -687.
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W kolejnych raportach i meldunkach powracają informacje o nieuza-
sadnionym a celowym zadawaniu bólu i torturowaniu przed śmiercią 
niewinnych cywilnych ofiar. Nie oszczędzano nawet maleńkich dzie-
ci. Czasem mordowano polskie dzieci szczególnie okrutnie np. przez 
rozdzieranie nóżek (z morderczym hasłem „tyś polski orzeł”), czy roz-
dzierając im usta („Polska od morza do morza”), jeszcze żywym wy-
rywano kończyny, języki, wykłuwano oczy, tak umęczone nabijano 
na widły20. W imię rasistowskiego hasła „ukrainy czystej jak szklanka 
wody” Ukraińcy mordowali swoje polskie żony i dzieci z nich zrodzone.  
Tysiące świadectw tych bestialstw wołają wręcz o pomstę do nieba. 
Oto kilka przykładów…

 „...zwraca się uwagę na bestialstwa, jakich dopuszczają się Ukra-
ińcy. stwierdzono, że wielu Polakom związano ręce łańcuchem i 
wrzucono do ognia żywcem. Bugiem płyną trupy okropnie zmasa-
krowanych trupów kobiet i dzieci. niemcy te zwłoki fotografują, 
aby mieć czym udowodnić bolszewickie okrucieństwa...”21; 

„...w nocy z 15 na 16 i 1944 we wsi Markowa pow. Podhajce ban-
da uzbrojonych ukr. w ilości najmniej 50 osób wymordowała po-
nad 30 osób narodowości polskiej. Ponadto kilku Polaków ciężko 
rannych walczy ze śmiercią. ogółem ofiarą zwyrodnialców padło  
w Markowej ok. 40 osób. Bandyci z oUn w grupach 7–10 osób 
wchodzili do poszczególnych domów polskich, mordując w bestial-
ski sposób mężczyzn i kobiety. niektóre ofiary mają zmasakrowa-
ne głowy, wybite oczy, rozprute brzuchy i odrąbane ręce. wśród 
ofiar znajduje się proboszcz rzym. kat. i nauczyciel. w czasie prze-
prowadzania oględzin i rozpoznawania zwłok żandarmi niemiec-
cy zahartowani w mordowaniu ludzi wzdrygali się wstrząśnięci  

20 Patrz: Listy pracownicy Polskiego Komitetu Opiekuńczego, Dzieje KZW… tom 2, s. 
802 czy materiał pt. „Wieś Rozważ pow. Złoczów (1944)”, tom 2, s. 742. 

21 Meldunek dekadowy 23 V 1944, [w:] L. Kulińska, Dzieje Komitetu Ziem Wschod-
nich..., t. 2, s. 494. 
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widokiem zmasakrowanych ciał...”22.;

„...w Bodiatyczach 16-letnią zielińską danutę, córkę polskie-
go pułkownika przebywającego obecnie w Londynie 5 zbirów,  
zamordowawszy uprzednio dziadków w piwnicy, w bestialski spo-
sób niewinne dziewczę zeszpeciło, później w sposób krew mrożący  
w żyłach, odciąwszy piersi, ręce, uszy i nos, zamordowali ją...”23

„...Połowce: 17.1.44. wieczór banda ukraińska w sile ok. 200 ludzi 
wraz z miejscową ludnością ukraińską dopuściła się napadu i be-
stialskiego mordu na bezbronnych Polakach, których znaczną ilość 
uprowadzono. napastnicy mieli ze sobą sznury i pakuły, wyważali 
drzwi domów, wywlekali ludzi, którym kneblowali pakułami usta  
i ładowali na sanie. napadnięto plebanię rzymsko-kat. i inne domy 
polskie. w 2 dni później w lasach koło Połowiec polujący tam niem-
cy natrafili na ślad świeżej, dużej mogiły. Po rozkopaniu znaleziono 
27 świeżych zwłok. specjalna komisja identyfikacyjna stwierdziła 
identyczność trupów z Polakami uprowadzonymi z Połowiec oraz 
śmierć przez uduszenie i zarzynanie. na szyjach ofiar pozostały 
jeszcze sznury. dzieci wiązano razem po 5. wszystkie ofiary znale-
ziono całkiem nagie, z obciętymi nosami, uszami, dłońmi. Fakt ten 
przejmuje grozą. Uratowało się w Połowcach 13 Polaków, którzy 
wraz z proboszczem schowali się w dzwonnicy. Uratowany Polak 
Głowacki, który stracił żonę i dziecko, obciąża miejscowego popa, 
jako podżegacza w tej sprawie…”24.

 Jest ironią historii, że po okresie kiedy samo bycie Polakiem 
oznaczało wyrok śmierci z rąk nacjonalistów ukraińskich, u schyłku 

22 „Wiadomości z Tarnopolszczyzny”, raport polityczny nadesłany 5 II 1944 roku, [w:] 
L. Kulińska, Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich..., t. 2, s. 391:

23 „ Sprawozdanie z powiatu horochowskiego”, [w:] L. Kulińska, Dzieje Komitetu Ziem 
Wschodnich..., t. 2, s. 703:

24 „Wiadomości z Tarnopolszczyzny” nadesłane 5 lutego 1944 roku, [w:] L. Kulińska, 
Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich..., t. 2, s. 729:
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wojny  przedwojenne obywatelstwo polskie i posiadanie „polskich 
papierów” stało się „przepustką” do życia i wolności. Mordercy pol-
skich obywateli,  oprawcy z SS - Galizien i innych zbrodniczych for-
macji współpracujących z Niemcami, jako Polacy dożywają spokoj-
nie swych dni w Anglii, w Kanadzie i w USA, gdzie latami prowadzili 
antypolską działalność. Dzięki tym papierom, zrabowanym często 
swym ofiarom, żyli bądź żyją do dziś nie niepokojeni, ukrywając swą 
ciemną przeszłość. Rozgrzeszenia doczekali się dlatego, że jako an-
tykomuniści byli „przydatni” operacyjnie i taktycznie w nowej kon-
figuracji powojennego świata. A także dlatego, że potrafili wykazać 
się skrajnym oportunizmem. Teraz ujawniają się w naszym kraju, 
jako wrogowie polskości, pilnują, by straszna prawda nie wyszła na 
jaw. Postawa ta bywa ukrywana za sformułowaniami o zapomnieniu,  
o pozostawieniu historii za sobą. 

 Nieukarane i nierozliczone zbrodnie doprowadziły do od-
rodzenia się tego ruchu na Ukrainie, a nawet jego gloryfikowania. 
Mordercom stawiane są pomniki, a apologeci banderyzmu nazywani  
są bohaterami walki o wolną Ukrainę. Od lat społeczeństwo ukra-
ińskie poddawane jest banderowskiej nazistowskiej indoktrynacji.  
To bardzo źle rokuje wzajemnym kontaktom polsko- ukraińskim, 
szczególnie w ostatnio zaistniałej sytuacji.
 Jak memento powinni Polacy potraktować przesłanie wieszy, 
które w postaci pieśni, trafiają do wydawanych dziś na Ukrainie 
„Śpiewników uPa”. 
„zdobywaj, zdobywajmy sławę!” 

zdobywaj ,zdobywajmy sławę  
wykosimy wszystkich Lachów po warszawę... 
Ukraiński narodzie.[…] 
zdobywaj, zdobywajmy siłę! 
zarżniemy wszystkich Lachów do mogiły... 
Ukraiński narodzie […] 
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Gdzie san, gdzie karpaty, 
gdzie krym, gdzie kaukaz,– 
Ukraina –Ukraińcom, 
a wszystkim przybłędom –precz!25

Podobnie złowrogo brzmi tekst tzw. „Ukraińskiej Marsylianki” pt. 
„Marsz na warszawę”. 

ogniem płonie Ukraina 
w dniestrze płynie niewinna krew: 
i woła nas srogo do boju, 
do broni woła surma znów! 
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! 
Już dość nam Lachy cięli rany 
Palą się one i budzą gniew, 
Już rychło spadnie zemsty grzmot 
na Łódź, warszawę i kraków! 
do broni kozacy, 
wścieka się gniewny Lach!  
od bram krakowa aż do warszawy,  
wyścielimy lackim trupem szlak! 
Gniewem płonie Ukraina 
od gór karpackich i do rzeki don,

25 „Przykłady pieśni i wierszy ukraińskiej Powstańczej armii” Przytoczenie za: Wł. Sie-
maszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo…, s. 1294, w tłumaczeniu autorów.
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i duch zemsty podnosi flagę, 
zbliża się nasz napoleon! 
to kłamstwo „kultura” i „europa”! 
Czcze przechwalanie się nowych katów! 
My po „barbarzyńsku” zburzymy do szczętu 
i Łódź, warszawę i kraków!26

26 O. Iwach, Bojowa surma ukrainy, Winnipeg 1931, s.1-2. Śpiewnik UPA, wydany w 
Łucku w roku 1992. „Przykłady pieśni i wierszy ukraińskiej Powstańczej armii” Przy-
toczenie za: Wł. E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane…., w tłumaczeniu autorów  



20



21

Prof. zwycz. dr hab. czesław Partacz

Przedmowa

 Prezentowane opracowanie przedstawia sto fotogramów 
ukazujących w sposób niezwykle wyrazisty  ludobójstwo Polaków 
na Kresach Wschodnich II RP, dokonane przez OUN-UPA w sposób 
niezwykle przejrzysty, ale i okrutny. Wszystko po to, aby w czasach 
zapomnienia przez państwo , decydentów i ludzi nauki ocalić reszt-
ki polskiej kresowej epopeii. Poprawność polityczna dezawuują-
ca prawdę minionych dziesięcioleci i wieków, wywarła negatywny 
wpływ nie tylko na politykę naszej ojczyzny ale i państw sąsiednich. 
Najbardziej ucierpiała prawda i honor naszego narodu. Dlatego też, 
niezależnie od toczącej się obok nas polityki, musimy o tej PRAW-
DZIE pamiętać.

Fotogramy zamieszczone w tym opracowaniu na pewno oburzą nie-
których europejczyków i kosmopolitów. Pod każdym fotogramem  
jest zamieszczona data i nazwa miejscowości w której dokonano rze-
czonego mordu.

 Minęło już prawie osiemdziesiąt lat od tych tragicznych dni  
i nocy, a my w dalszym ciągu nie możemy zrozumieć celu i sensu tego 
okrucieństwa.

Na temat rzeczonego ludobójstwa, od wyjaśnienia którego władze 
Ukrainy uciekają i kluczą jak diabeł od święconej wody, powstało 
wiele pamiętników i opracowań. Jednym z prekursorów badań tego 
zagadnienia był doktor Aleksander Korman, urodzony we wsi Kacza-
nówka, powiatu Skałat, woj. tarnopolskie. 

Był jednym z założycieli Towarzystwa Miłośników Lwowa i członkiem 
jego pierwszego Zarządu Głównego we Wrocławiu oraz Fundacji im. 
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Świętego Andrzeja Boboli. Za swoją pracę i działalność kombatancką, 
społeczną oraz publicystyczną otrzymał wiele odznaczeń, wyróż-
nień i nagród, w tym Order Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, 
Obrońców Polskiej Ludności na Kresach Południowo Wschodnich II 
RP 1944-1945.

Jako świadek tragicznych losów Polaków dr A. Korman  przywracał 
pamięć o gehennie Kresowiaków, przez wiele lat gromadząc unika-
towe dokumenty, publikując artykuły, książki, uczestnicząc w konfe-
rencjach i zjazdach. Niezwykle aktywny człowiek .To właśnie, on ze-
brał wiele relacji świadków owych tragicznych dni i wyodrębnił  oraz 
opracował 136 metod mordowania Polaków. W miarę postępów 
badań, lista ta urosła do 368 metod banderowskiego mordowania.

 Wśród członków UPA w zasadzie występowała zbrodnicza  
solidarność. Każdy kandydat na członka UPA musiał najpierw do-
konać zbrodni zabójstwa „Lacha”, np. w mieszanym małżeństwie  
polsko-ukraińskim, zabić matkę Polkę lub ojca Polaka, względnie  
kogoś wskazanego, np. dziecko, aby móc być dopuszczonym  
do złożenia przysięgi i zostać członkiem UPA.

Różnorodność stosowanych wobec Polaków tortur i okrucieństw,  
a także pozbawienie życia przez zastrzelenie nie było dowolne,  
tj. według uznania sprawcy. Z reguły rodzaj tortur czy okrucieństwa 
był ustalany przez banderowski tzw. komitet rewolucyjny.

Dla przykładu należy wymienić  niektóre przypadki stosowanych 
przez terrorystów OUN-UPA tortur fizycznych i okrucieństw wobec 
mężczyzn, kobiet i dzieci narodowości polskiej, jakie ustalono w wy-
niku wieloletnich, udokumentowanych źródłowo, niezależnych prac 
badawczych.



23

1. Wbijanie dużego i grubego gwoździa w czaszkę.
2. Zdzieranie z głowy włosów ze skórą (skalpowanie).
3. Zadawanie ciosu obuchem siekiery W czaszkę.
4. Zadawanie ciosu obuchem siekiery w czoło.
5. Wyrzynanie na czole „orła”.
6. Wbijanie bagnetu w skroń.
7. Wyłupywanie jednego oka.
8. Wyłupywanie dwoje oczu.
9. Obcinanie nosa.
10. Obcinanie jednego ucha.
11. Zbiorowe gwałcenie dorosłej kobiety, po czym włożenie  
 jej w krocze rozpalonego żelaza.
12. Obcinanie obu uszu.
13. Przebijanie zaostrzonym grubym drutem ucha na wylot  
 drugiego ucha.
14. Obcinanie warg.
15. Obcinanie języka.
16. Podrzynanie gardła.
17. Podrzynanie gardła i wyciąganie przez otwór języka  
 na zewnątrz.
18. Podrzynanie gardła i wkładanie do otworu szmaty.
19. Wybijanie zębów.
20. Łamanie szczęki.
21. Rozrywanie ust od ucha do ucha.
22. Kneblowanie ust pakułami przy transporcie jeszcze żywych  
 ofiar.
23. Podcinanie szyi nożem lub sierpem.
24. Zadawanie ciosu siekierą w szyję.
25. Pionowe rozrąbywanie siekierą głowy.
26. Skręcanie głowy do tyłu.
27. Robienie miazgi z głowy przez wkładanie głowy w ściski  
 zaciskane śrubą.
28. Obcinanie głowy sierpem.
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29. Obcinanie głowy kosą.
30. Odrąbywanie głowy siekierą.
31. Zabijanie przez przerżnięcie piłą
32. Zadawanie ran kłutych w głowę.
33. Cięcie i ściąganie wąskich pasów skóry z pleców.
34. Zadawanie innych ran ciętych na plecach.
35. Zadawanie ciosów bagnetem w plecy.
36. Łamanie kości żeber klatki piersiowej.
37. Zadawanie ciosu nożem lub bagnetem w serce lub okolice  
 serca.
38. Zadawanie ran kłutych nożem lub bagnetem w pierś.
39. Obcinanie kobietom piersi sierpem.
40. Obcinanie kobietom piersi i posypywanie ran solą.
41. Obcinanie sierpem genitaliów ofiarom płci męskiej.
42. Przecinanie tułowia na pół piłą ciesielską.
43. Zadawanie ran kłutych w brzuch nożem lub bagnetem.
44. Przebijanie brzucha ciężarnej kobiecie bagnetem.
45. Rozcinanie brzucha i wyciąganie jelit na zewnątrz  
 u dorosłych.
46. Rozcinanie brzucha kobiecie w zaawansowanej ciąży  
 i w miejsce wyjętego płodu wkładanie, np. żywego kota  
 i zaszywanie brzucha.
47. Rozcinanie brzucha i wlewanie do wnętrza wrzątku  
 (kipiącej wody).
48. Rozcinanie brzucha i wkładanie do jego wnętrza kamieni  
 oraz wrzucenie ofiary do rzeki.
49. Rozcinanie kobietom ciężarnym brzucha i wrzucanie  
 do wnętrza potłuczonego szkła.
50. Wyrywanie żył od pachwiny aż do stóp.
51. Wkładanie do pochwy rozżarzonego żelaza.
52. Wkładanie do pochwy szyszek sosny od strony wierzchołka.
53. Wkładanie do pochwy zaostrzonego kołka i przepychanie  
 go aż do gardła na wylot.
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54. Rozcinanie kobietom przodu tułowia ogrodniczym  
 scyzorykiem od pochwy aż po szyję i pozostawienie  
 wnętrzności na zewnątrz.
55. Wieszanie ofiar za wnętrzności.
56. Wkładanie do pochwy szklanej butelki i jej rozbicie.
57. Wkładanie do odbytu szklanej butelki i jej stłuczenie.
58. Rozcinanie brzucha i wsypywanie do wnętrza karmy  
 dla zgłodniałych świń, tzw. osypki, który to pokarm  
 świnie wyrywały razem z jelitami i innymi wnętrznościami.
59. Odrąbywanie siekierą jednej ręki.
60. Odrąbywanie siekierą obu rąk.
61. Przebijanie dłoni nożem.
62. Obcinanie palców ręki nożem.
63. Obcinanie dłoni.
64. Przypalanie wewnętrznej strony dłoni na gorącym blacie 
 kuchni węglowej.
65. Odrąbywanie pięty.
66. Odrąbywanie stopy powyżej kości piętowej.
67. Łamanie kości rąk w kilku miejscach tępym narzędziem.
68. Łamanie kości nóg w kilku miejscach tępym narzędziem.
69. Przecinanie tułowia obłożonego z dwóch stron deskami  
 na pół piłą ciesielską.
70. Przecinanie tułowia na pół specjalną piłą drewnianą.
71. Obcinanie piłą obu nóg.
72. Posypywanie związanych nóg rozżarzonym węglem.
73. Przybijanie gwoździami rąk do stołu, a stóp do podłogi.
74. Przybijanie w kościele do krzyża rąk i nóg gwoździami.
75. Zadawanie ciosów siekierą w tył głowy ofiarom ułożonym 
 uprzednio głową do podłogi.
76. Zadawanie ciosów siekierą na całym tułowiu.
77. Rąbanie siekierą całego tułowia na części.
78. Łamanie przytomnemu człowiekowi kości nóg i rąk  
 w tzw. kieracie.
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79. Przybijanie nożem do stołu języczka małego dziecka,  
 które później na nim wisiało.
80. Krajanie dziecka nożem na kawałki i rozrzucanie ich wokół.
81. Rozpruwanie brzuszka dzieciom.
82. Przybijanie bagnetem małego dziecka do stołu.
83. Wieszanie dziecka płci męskiej za genitalia na klamce drzwi.
84. Łamanie stawów nóg dziecka.
85. Łamanie stawów rąk dziecka.
86. Zaduszenie dziecka przez narzucenie na niego różnych szmat.
87. Wrzucanie do głębinowych studni małych dzieci żywcem.
88. Wrzucanie żywego dziecka w płomienie palącego się  
 budynku.
89. Rozbijanie główki niemowlęcia przez wzięcie go za nóżki  
 i uderzenie o ścianę lub piec.
90. Powieszenie za nogi zakonnika pod amboną w kościele.
91. Wbijanie dziecka na pal.
92. Powieszenie na drzewie kobiety do góry nogami i znęcanie 
 się nad nią przez odcięcie piersi i języka, rozcięcie brzucha  
 i wyłupanie oczu oraz odcinanie nożem kawałków ciała.
93. Przybijanie gwoździami małego dziecka do drzwi.
94. Wieszanie na drzewie głową do góry.
95. Wieszanie na drzewie nogami do góry.
96. Wieszanie na drzewie nogami do góry i osmalanie ciała  
 ogniem zapalonego pod głową ogniska.
97. Zrzucanie w dół ze skały.
98. Topienie w rzece.
99. Topienie przez wrzucenie do głębinowej studni.
100. Topienie w studni i narzucanie na ofiarę kamieni.
101. Zadźganie widłami, a potem pieczenie kawałków ciała  
 na ognisku.
102. Wrzucenie dorosłego człowieka w płomienie ogniska  
 na polanie leśnej, wokół którego ukraińskie dziewczęta  
 śpiewały i tańczyły przy dźwiękach harmonii.
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103. Wbijanie kołka do brzucha na wylot i utwierdzenie  
 go w ziemi.
104. Przywiązanie do drzewa człowieka i strzelanie do niego jak 
 do tarczy strzelniczej.
105. Prowadzenie człowieka nago lub w bieliźnie na mrozie.
106. Duszenie przez skręcanie namydlonym sznurem zawieszonym  
 na szyi, zwanym arkanem.
107. Wleczenie człowieka po ulicy ze sznurem zaciśniętym na szyi.
108. Przywiązanie nóg kobiety do dwóch drzew oraz rąk ponad  
 głową i rozcinanie brzucha od krocza do piersi.
109. Rozrywanie tułowia przy pomocy łańcuchów.
110. Wleczenie po ziemi człowieka przywiązanego do pojazdu  
 konnego.
111. Wleczenie po ulicy matki z trojgiem dzieci, przywiązanych  
 do wozu o zaprzęgu konnym w ten sposób, że jedną nogę  
 matki przywiązano łańcuchem do wozu, a do drugiej nogi  
 matki jedną nogę najstarszego dziecka, a do drugiej nogi  
 najstarszego dziecka przywiązano nogę młodszego dziecka,  
 a do drugiej nogi młodszego dziecka przywiązano nogę dziecka  
 najmłodszego.
112. Przebicie tułowia na wylot lufą karabinu.
113. Ściskanie ofiary drutem kolczastym.
114. Ściskanie razem dwóch ofiar drutem kolczastym.
115. Ściskanie więcej ofiar razem drutem kolczastym.
116. Okresowe zaciskanie tułowia drutem kolczastym i co kilka  
 godzin polewanie ofiary zimną wodą, aby odzyskała  
 przytomność i odczuwała ból, i cierpienie.
117. Zakopywanie ofiary do ziemi na stojąco po szyję  
 i pozostawienie jej w takim stanie.
118. Zakopywanie żywcem do ziemi po szyję i ścinanie później  
 głowy kosą.
119. Rozrywanie tułowia na pół przez ciągnące człowieka konie.
120. Rozrywanie tułowia na pół przez przywiązanie ofiary  
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 do dwóch przygiętych drzew i następnie ich uwolnienie.
121. Wrzucanie dorosłych ludzi w płomienie palącego się budynku.
122. Podpalanie ofiary oblanej uprzednio naftą.
123. Okładanie ofiary dookoła snopami ze słomy i jej podpalenie,  
 czyli tworzenie tzw. pochodni Nerona.
124. Wbijanie noża w plecy i pozostawienie go w ciele ofiary.
125. Wbijanie żywego niemowlęcia na widły i wrzucanie  
 go w płomienie.
126. Wyrzynanie żyletkami skóry z twarzy.
127. Wbijanie dębowych kołków pomiędzy żebra.
128. Wieszanie na kolczastym drucie.
129. Zdzieranie z ciała skóry i zalewanie rany atramentem  
 oraz oblewanie jej wrzącą wodą.
130. Przymocowanie tułowia do oparcia i rzucanie w nie nożami.
131. Wiązanie lub skuwanie rąk drutem kolczastym.
132. Zadawanie śmiertelnych uderzeń łopatą.
133. Przybijanie rąk do progu mieszkania.
134. Przebijanie kołkami dzieci na wylot.
135. Wleczenie ciała po ziemi za nogi związane sznurem.
136. Przybijanie małych dzieci dookoła grubego drzewa  
 przydrożnego i tworzenie w ten sposób tzw. wianuszków.

 Wymienione wyżej metody tortur i okrucieństw stanowią tylko  
przykłady i nie obejmują pełnego zbioru stosowanych przez terro-
rystów OUN-UPA metod pozbawiania życia polskich dzieci, kobiet  
i mężczyzn.

Pomysłowość tortur była nagradzana.
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 Sprawcy tortur i okrucieństw, tj. terroryści OUN-UPA, urządza-
li niekiedy makabryczne sceny, aby drwić i szydzić z ofiar, np.

• tułów z obciętymi rękami i nogami oraz obciętą głową ofiary  
 układali na siedząco pod ścianą zewnętrzną domu  
 mieszkalnego, wystawiając je na publiczne pośmiewisko,

• czasami rozwieszali jelita ofiary na ścianie wewnątrz izby  
 i podpisywali po ukraińsku: „Polska od morza do morza”,

• częstokroć - po dokonanej rzezi Polaków, banderowcy  
 jeździli wozem po wsi, śpiewając i wiwatując przy  
 akompaniamencie harmonii,

• znany jest również przypadek zamordowania furtiana  
 w kościele, obcięcia mu głowy i naigrywania się - tułów  
 banderowcy podparli z przodu i z tyłu ławką, a do rąk  
 złożonych jak do modlitwy włożyli jego własną głowę,

• w innym przypadku odrąbaną głowę ofiary dawali ukraińscy  
 terroryści dzieciom do zabawy (do kopania jak piłkę).
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BioGRaMy

 dr lucyna kulińska, ukończyła studia historyczne na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest adiunktem na Wydziale Huma-
nistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zajmuje się za-
gadnieniami nacjonalizmu, terroryzmu i przyszłością globalizującego 
się świata. Od wielu lat bada stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wie-
ku i stara się nie dopuszczać do fałszowania naszej najnowszej historii, 
przywracając pamięci Polaków liczne niewygodne lub pomijane do-
kumenty archiwalne. Wraz z organizacjami kresowymi popularyzuje 
wiedzę na temat zbrodniczości szowinizmu  ukraińskiego i zagrożeń 
dla Polski i Polaków wynikających z jego odrodzenia i promowania 
na dzisiejszej Ukrainie. Jest autorką i współautorką licznych książek  
i artykułów historycznych poświęconych losom Polaków zamiesz-
kujących południowo -wschodnie dzielnice Rzeczypospolitej. Oto 
tytuły niektórych z nich: Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle lo-
sów ludności polskich Kresów w latach 1943-1947, Dzieci Kresów I , 
II, III i IV ( pisane w latach 2003-2013), Antypolska akcja nacjonali-
stów 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 świetle 
dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego 1942-1944. Plonem 
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wieloletnich poszukiwań archiwalnych była wydana w roku 2009 ob-
szerna praca pt. Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonali-
stycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939. W 
roku 2015 napisała wraz z prof. Czesławem Partaczem książkę Zbrod-
nie nacjonalistów ukraińskich na Polakach w latach 1939-1945. Lu-
dobójstwo Niepotępione. W 2019 roku Stowarzyszenie Kresowian 
w Kędzierzynie-Koźlu przyznało prof. Lucynie Kulińskiej medal  
„Za zasługi dla Kresów”.
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 Prof. zw. dr hab. czesław Partacz, od wielu lat pracuje na Wydziale  
Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej. Historyk i politolog, autor 
kilkunastu monografii i ponad stu artykułów poświęconych stosunkom 
polsko-ukraińskim XIX i XX wieku, między innymi: Wojna polsko-ukra-
ińska 1918-1919, Warszawa 1994/współautor/; Od Badeniego do Po-
tockiego. Stosunki polsko-ukraińskie 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 Ukra-
ińców (Rusinów i Haliczan), wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej,  
Koszalin 2013. Razem z Lucyną Kulińską wydał monografię w Bellonie 
pt. Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na Polakach w latach 1939-1945. 
Ludobójstwo niepotępione. Warszawa 2015 s. 311. Zbrodnie OUN-UPA 
na Polakach1939-1945. Od ponad czterdziestu pięciu lat zajmuje się 
również ukraińskim integralnym nacjonalizmem /nazizmem galicyjsko-
-ukraińskim/ nazywanym przez współczesnych Ukraińców nacjonali-
zmem etnicznym. Główny obszar badawczy to austriacka Galicja , II RP  
i nacjonalizm ukraiński w czasie i po II wojnie światowej. Obecnie publi-
kuje artykuły dotyczące 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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FotoGRaMy

Fotogramy ukazujące metody mordowania Polaków.

Autor fotogramów: Jan Młotkowski
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„dekalog” ukraińskiego nacjonalisty

idea skrajnego nacjonalizmu ukraińskiego oparta na niena-
wiści do obcych po raz pierwszy pojawiła się w 1900r. w publicy-
styce działacza politycznego Mykoły Michnowśkiego. w broszu-
rze „Samostijna ukraina” pisał: „ten kto na ukrainie nie z nami 
ten przeciwko nam, ukraina dla ukraińców i dopóki choć jeden 
wróg, cudzoziemiec zostanie na naszej ziemi nie mamy prawa 
złożyć broni”. Michnowśkyj przedstawił swój program w tzw. 10 
przykazaniach, drugie przekazanie brzmi: „wszyscy ludzie są two-
imi braćmi, ale Moskale, Lachy, węgrzy, rumuni i Żydzi – to wro-
gowie naszego narodu, dopóki oni panują nad nami i wyzyskują 
nas”. z przesłaniem Michnowśkiego galicyjscy ukraińscy weszli w 
przełomowy dla historii okres wojen światowych.

Proces krystalizacji ideowego oblicza organizacji ukra-
ińskich nacjonalistów (oun)  w powiązaniu z praktyką w ii 
rzeczypospolitej i w czasie drugiej wojny światowej przed-
stawił dr hab. wiktor Poliszczuk w pracy naukowej pt „Do-
wody zbrodni oun-uPa, toronto 2000”. Publicystą, pisze w. 
Poliszczuk, który dostarczył ideologicznej podbudowy oun 
powołanej w 1929 r. był Dmytro Doncow, pochodził ze środko-
wej ukrainy, po wojnie jako bezpaństwowiec osiadł we Lwo-
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wie gdzie redagował ukraińskie nacjonalistyczne czasopisma,  
w 1926 r. wydał pracę pt „nacjonalizm” w której promował 
nienawiść, kult siły, ekspansję i amoralność jako drogę do uzy-
skania niepodległości. Doncow sformułował ideologiczne zasa-
dy ukraińskiego nacjonalizmu, nakreślił zadania na najbliższą 
przyszłość, wskazał metody walki do osiągnięcia celu i wyeks-
ponował typową dla faszyzmu „ideę wodzostwa”. Doncow pi-
sał: „Bez przemocy i bez żelaznej bezwzględności niczego nie 
stworzono w historii . . . Społeczność, która odrzuca agresję 
znajduje się w stanie upadku . . . Żadne zasady nie mogą za-
pobiec temu, że słabszy ulega przemocy silniejszego . . . Dlate-
go tylko filistrzy mogą absolutnie odrzucać i moralnie potę-
pić wojny, zabójstwa, przemoc. ideologia Doncowa, w której  
nacja stanowi wartość najwyższą, nie uznająca ani chrześci-
jańskich ani ogólnoludzkich wartości była akceptowana przez 
zwierzchnika Cerkwi greckokatolickiej a. Szeptyckiego i więk-
szość biskupów, miała ona decydujący wpływ na kształtowanie 
programu politycznego oun. Po wojnie rolę twórcy tej ideologii 
ocenił działacz M. Demkowycz-Dobranśkyj napisał: „Doncow dył 
mistrzem pióra . . . on usankcjonował amoralność w metodach 
walki politycznej w naszym narodzie . . . on był tym, który wagą 
swojego wpływu przeważył stosunek sił i przesądził rezultat walki 
o wyzwolenie bestii w ukraińskim człowieku”.

w 1929 r. student wydziału filozofii Stepan Łenkawśkyj  
do doktryny Doncowa dostosował „Dekalog” ukraińskiego na-
cjonalisty, do którego Doncow napisał następujące motto: „Ja – 
Duch odwiecznego żywiołu, który uratował ciebie przed tatarskim  
zalewem i postawił na granicy dwóch światów aby tworzyć nowe 
życie”. Przykazania Łenkawskiego:

1. zdobędziesz Państwo ukraińskie albo zginiesz w walce o nie.
5. Pomścisz śmierć wielkich rycerzy.
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7. nie zawahasz się wykonać największej zbrodni, jeżeli tego 
 wymagać będzie dobro sprawy.
8.  nienawiścią i podstępem będziesz przyjmować wrogów  
 twojej nacji.
10. Będziesz dążyć do poszerzenia siły, chwały, bogactwa  
 i przestrzeni Państwa ukraińskiego nawet drogą  
 zniewolenia obcoplemieńców.

„Dekalog” zawierał syntezę obowiązków i zasad ukraińskie-
go nacjonalisty, zawarte są w nim elementy celu, zemsty, gotowość 
do popełnienia zbrodni, nienawiść i ekspansjonizm. Przykazania 
stanowiły istotny element ideologicznego szkolenia młodzieży, 
kształtowały postawy mimo, że wprost wzywały do zbrodni były 
rozprowadzane przez sieć Cerkwi greckokatolickich w Małopolsce 
wschodniej, tekst „Dekalogu” nie był znany na wołyniu. ideolo-
gia Doncowa i „Dekalog” Łenkawśkiego wpłynął bezpośrednio 
na formułowanie uchwał podjętych na i Kongresie oun w 1929 
r., w dokumentach zapisano: „tylko zupełne usunięcie wszystkich 
okupantów ziem ukraińskich, odkryje możliwości dla szerokiego 
rozwoju ukraińskiego narodu w granicach własnego państwa”.  
w oparciu o przykazania Łenkawśkiego członkowie oun przygo-
towywali się do rewolucji bez jakichkolwiek ograniczeń moral-
nych. Doncowska idea „twórczej pracy” i tezy „Dekalogu” były 
realizowane w ii rP, po 1929 r. nasiliły się akcje  sabotażowo-dy-
wersyjne i terrorystyczne nie tylko w Małopolsce wschodniej ale 
na terenie kraju. ofiarami zamachów oun byli przedstawiciele 
władz państwowych i terenowych Polacy i ukraińcy, ci którzy  
dążyli do ugody z państwem polskim. Setki zamachów, podpaleń, 
napadów miały na celu utrzymanie napięcia i tymczasowości. 
organizacja o totalitarnej strukturze jaką była oun uzurpowała 
sobie prawo do działania w imieniu narodu podczas gdy 99% spo-
łeczeństwa ukrainy nie przyjęło ideologii Doncowa i nie poparło 
„galicyjskich” zbrojnych kolaborantów hitlera.
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w ii rP Doncow nie należał do oun, publikował bez ogra-
niczeń, w 1933 r. pisał: „ukraina powstanie w cieniu niemieckiej 
ofensywy”, natomiast Łenkawśkyj był członkiem związku ukra-
ińskiej Młodzieży nacjonalistycznej, za nielegalną działalność  
w 1932 r. został skazany na kilkuletnią karę więzienia, na wolność 
wyszedł w 1939 r. Podczas wojny należał do kierownictwa oun,  
po rozwiązaniu przez niemców proklamowanego „państwa ukra-
ińskiego” przez frakcję oun-Bandery w lipcu 1941 r. jako inspira-
tor został aresztowany i osadzony w obozie auschwitz, z obozu 
zwolniony w grudniu 1944 r. Po zabójstwie  Bandery w 1959 r. 
na emigracji objął przywództwo oun, od 1968 r.  kierował wy-
działem propagandy i redagował gazetę „Szlak zwycięstwa”.  
w sierpniu 2010 r. władze ukrainy w uhanykach w obwodzie 
iwano-Frankowskim odsłoniły pomnik Łenkawśkiego, w obecno-
ści duchownych i członków partii „Swoboda”, „naszej ukrainy” 
oraz innych organizacji nacjonalistycznych mer iwano-Frankow-
ska (dawny Stanisławów) powiedział: „Bez takich postaci jak  
S. Łenkawśkyj nie stalibyśmy dziś pod niebiesko-żółtym sztanda-
rem i nie chodzilibyśmy w wyszywanych koszulach do ukraińskiej 
Cerkwi greckokatolickiej, dzięki takim osobom narodziła się nie-
podległa ukraina”. na postumencie pomnika wyryto przykazania 
„Dekalogu”.

teza Łenkawśkiego – „nienawiścią i podstępem będziesz 
przyjmował wrogów twojej nacji” praktycznie była realizowana 
podczas kampanii wrześniowej, ukraińscy dywersanci – człon-
kowie niemieckiej piątej kolumny od pierwszych dni wojny przy-
stąpili do antypolskich działań. uzbrojone bojówki napadały  
na uciekinierów i żołnierzy wojska Polskiego, rozbitków kierowali 
na rzekomo bezpieczne drogi gdzie inni w zmowie ich rozbrajali  
i likwidowali. Po anektowaniu Kresów przez zSrr aktywiści oun 
przenieśli się do tzw. generalnego gubernatorstwa, a pozostali 
sporządzali listy Polaków do wywózki w głąb zSrr.
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Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 r. i zajęciu 
Kresów przez niemców ukraińscy nacjonaliści powszechnie stoso-
wali metodę podstępu, denuncjacji i dezinformacji. Formą walki 
z Polakami były donosy do władz niemieckich, wskazywanie Pola-
ków należących do przedwojennych organizacji wojskowych lub  
współpracujących z partyzantką radziecką tym samym prowo-
kowali niemieckie akcje pacyfikacyjne. Podstępem, zabronionym 
przez prawo międzynarodowe było występowanie w mundurach 
obcych armii, tymczasem bojówkarze oun-Bandery przebierali 
się w mundury niemieckie, sowieckie i polskie. Pierwszy samo-
dzielny napad na kol. Parośle w lutym 1943 r. był podstępny „strił-
ci” podali się za partyzantów radzieckich. tzw. uPa atakowała 
z zaskoczenia, nocą, o świcie lub w święta podczas nabożeństw, 
na wołyniu zanotowano 17 napadów na kościoły, tylko w dwóch 
przypadkach bandy natrafiły na opór w Kisielinie i ostrożcu. Me-
todą zaskakiwania i podstępu było zwoływanie zebrań pod róż-
nymi pretekstami, to umożliwiało mordowanie bez oporu, przy-
kładem są ostrówki i wola ostrowiecka w powiecie lubomelskim, 
30 lipca 1943 r. mieszkańcy zwiedzeni spokojnym zachowaniem  
banderowców poszli na zebranie, w tym czasie wkroczyły większe 
uzbrojone siły wspierane przez chłopów z okolicznych wsi uzbrojo-
nych w siekiery i inne narzędzia. według Państwowego archiwum 
obwodu wołyńskiego w Łucku, jak podają Siemaszkowie, zamor-
dowano w tych wsiach do 1500 ludzi. niektórzy ukraińcy biorący 
udział w tej rzezi zostali osądzeni przez władze radzieckie, jeden 
uczestnik S. redesz otrzymał karę śmierci.

innym sposobem zaskakiwania Polaków były napady w wi-
gilię  lub święta. w nocy 21/22 marca 1943 r. w wielki Piątek tzw. 
uPa zaatakowała Janową Dolinę, pod ciosami siekier z rąk ukra-
ińskich mieszkańców sąsiedniego złaźna zginęło 600 osób, więk-
szość została spalona lub uduszona dymem, spłonęło 100 budyn-
ków i kaplica. w Janowej Dolinie stacjonował garnizon niemiecki, 
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licznie zgromadzeni tu Polacy liczyli, że obecność niemców po-
wstrzyma banderowców od napadu i że niemcy obronią ludność 
cywilną, tymczasem niemcy zareagowali  dopiero podczas próby 
podpalenia budynków garnizonu, zabili dwóch podpalaczy. ukra-
ińskie nacjonalistyczne źródła kłamliwie przedstawiają, że była  
to walka z niemcami i jak określono z „silnym polskim gniazdem”. 
Podstępny napad świąteczny zaskoczył Polaków zgromadzonych 
w zorganizowanej samoobronie w zasmykach w pow. kowelskim  
„w tym ośrodku przeżyłam rzeź wołyńską. w pierwszy dzień 
świąt Bożego narodzenia 1943 r. zaatakowano kolonię należącą  
do systemu obrony zasmyk, banderowcy ukryci w słomie na wo-
zach symulowali wjazd niemców, powożący byli w mundurach 
niemieckich, wieźli popa w szatach liturgicznych, w obawie przed 
pacyfikacją do niemców nie otwierano ognia. zanim nadeszła  
pomoc trzy kolonie zostały spalone, zamordowano 48 osób w tym 
dzieci, ludzie niezdolni do ucieczki spłonęli, poległo kilkunastu żoł-
nierzy samoobrony.

w czasie rewolucyjnego obłędu, banderowcy wykazywali  
dużą pomysłowość w stosowaniu podstępu, na przykład propo-
nowali wspólną walkę z niemcami, w wielu miejscowościach 
odniosło to skutek. głównym organizatorem akcji był sotnik  
Komar ze wsi wołczak występujący w mundurze polskiego oficera 
zamordowanego w jego stodole w 1939 r. Do wspólnej walki uda-
ło się zwerbować 90 Polaków, ofiarą naiwności padł nauczyciel  
C. Dąbrowski, który w Swojczowie zorganizował 20-osobowy 
oddział i wstąpił do „wspólnej partyzantki”. Polaków zakwatero-
wano w stodołach w Dominopolu, broń na noc musieli zdawać  
do magazynu, mieli ich szkolić polscy oficerowie z Kowla, niektó-
rym zwerbowanym wydało się to podejrzane i dezerterowali, po-
zostałych w nocy 11-12 lipca 1943 r. wyprowadzono pod las gdzie 
był ukryty karabin maszynowy, wszystkich rozstrzelano. tej samej 
nocy uzbrojone bojówki upowskie z wołczaka i miejscową ludno-
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ścią ukraińską otoczyły uśpioną wieś Dominopol, wymordowano 
220 osób.

Przemyślną taktykę działań wypróbowaną na wołyniu  
tzw. uPa stosowała w Małopolsce wschodniej, z tym że tam mia-
ła do pomocy pułki policyjne dywizji SS-galizien składające się  
z ukraińskich nacjonalistów. Po wspólnych „akcjach bojowych”  
w 40 miejscowościach, jak ustalił dr a. Korman, zostały zgliszcza  
i cisza grobowa, tak było w hucie Pieniackiej gdzie 28 lutego 1944 
r. zamordowano ponad tysiąc osób. ten sam los spotkał ludność 
polską w Podkamieniu, 12 marca 1944 r. bojówka uPa z esesma-
nami podstępnie wtargnęła do klasztoru Dominikanów, w którym 
przebywało wielu uciekinierów z wołynia, zginęło 250 osób, zwło-
ki pomordowanych wrzucano do przyklasztornej studni, klasztor 
ograbiono. tuż przed nadejściem frontu wschodniego kilka dni 
trwał pogrom miasteczka, poza obrębem klasztoru zamordowa-
no 600 Polaków.

ukraińska nacjonalistyczna myśl polityczna sformułowana 
w latach 20-30 XX wieku nie uległa zmianie, od celu strategicz-
nego nacjonaliści nie odstąpili do dnia dzisiejszego, szef partii 
„Swoboda” o. tiahnybok 26 stycznia 2011 r. powiedział: „nasza 
ideologia jest oparta na pracach Doncowa, my staramy się ją 
uwspółcześnić”. ta wypowiedź ostrzega przed różnymi iluzjami, 
politycy ii rP ignorowali szowinistyczną ideologię i przykazania 
Łenkawśkiego, kosztowało to życie 200 tyś. kresowych Polaków. 

Monika Śladewska
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„Ja - Duch wiecznego żywiołu, który uratował Ciebie z tatarskiego 
potopu i postawił na rubieży dwóch światów, abyś tworzył nowe 
życie (nakazuję):

1. zdobędziesz Państwa ukraińskie lub zginiesz w walce o nie.
2. nie pozwolisz nikomu znieważać chwały i honoru twojego narodu
3. Pamiętaj o wielkich Dniach naszych zmagań wyzwoleńczych.
4. Bądź dumny z tego, że jesteś dziedzicem walki o chwałę trójzęba 

wołodymyra.
5. Pomścisz śmierć wielkich rycerzy.
6. Mów o sprawie z tym z kim jest to konieczne, a nie z tym, z kim 

można o niej mówić.
7. nie zawahasz się popełnić największej zbrodni jeśli dobra spra-

wy tego wymaga.
8. wobec wroga narodu twojego kierujesz się tylko podstępem  

i nienawiścią.
9. nie zdradzisz tajemnicy na żadne prośby, groźby, ani na tortu-

rach, ani w obliczu śmierci.
10. Dążyć będziesz do rozszerzenia siły, chwały, bogactw, obszaru  

Państwa ukraińskiego nawet przez zniewolnie cudzoziemców.”

ten specyficzny „Dekalog” trafił do zbioru dokumentów ideologicz-
nych powstałej w 1929r. organizacji ukraińskich nacjonalistów, 
jednak został w kilku miejscach zmieniony. w punkcie 7. zamiast 
wyrazów „największej zbrodni” wpisano „najniebezpieczniejszych 
czynów”, w punkcie 8. wyraz „podstępem” zamieniono na „bez-
względnej walki”, w punkcie 10. usunięto wyrazy „nawet przez znie-
wolenie cudzoziemców”.
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Pomnik Ludobójstwa

Pomnik rzezi wołyńskiej
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Pomnik Stepana Bandery w tarnopolu
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Popiersie zbrodniarza romana Szuchewycza na polskiej szkole.
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