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Wstęp

Tragiczne losy Polaków na ziemi lubelskiej w czasie drugiej wojny 
światowej, a również po jej zakończeniu, znane są społeczeństwu polskie
mu w kraju i za granicą na ogół tylko w pewnym, ograniczonym zakresie. 
Obejmuje on przede wszystkim zbrodnie i represje niem ieckie oraz 
w mniejszym stopniu -  zbrodnie rosyjskie i aparatu represji epoki PRL, do
tyczące głównie polskiego podziemia i współpracującej z nią ludności. Na
tomiast wiedza o holokauście Polaków w wykonaniu ukraińskim jest -  po
za rodzinami ofiar -  znikoma i skromna.

Opracowania dotyczące ludobójstwa U kraińców  wobec Polaków 
w okresie drugiej wojny światowej są w ogóle nieliczne i opierają się na nie
kompletnych danych. Są też bardzo często zafałszowane przez nacjonali
stów ukraińskich i niedouczonych polskich historyków. Szczególnie nie
liczne są opracowania wydarzeń na ziemi lubelskiej. A przecież rzezie lud
ności polskiej dokonywane były nie tylko na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej, ale również na Lubelszczyźnie, głównie zaś w powiatach hru
bieszowskim, biłgorajskim i tomaszowskim. Wydarzenia te, przerażające 
rozmiarami i sposobami popełnienia zbrodni, miały znamiona czystki et
nicznej. Były zaplanowane, koordynowane i dokonane przez Organizację 
Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)* i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię 
(UPA)*'\ przy czynnym poparciu większości społeczeństwa ukraińskiego 
na tych terenach, w tym znacznej części duchowieństwa greckokatolickie
go, podburzającego swoich wiernych przeciw Polakom.

Książka ma charakter dokumentu poświadczającego ludobójstwo doko
nane przez nacjonalistów ukaraińskich na ziemi lubelskiej w latach 1939- 
-1947. Stanowi ona jednocześnie hołd złożony ofiarom barbarzyńskich 
ludobójców spod znaku OUN-UPA.

Praca oparta jest na miarodajnych źródłach i relacjach naocznych świad
ków, którzy najczęściej tylko cudem ocaleli z pogromów i znali okrucieństwa 
banderowców z autopsji. W szerokim zakresie wykorzystałem materiały ar
chiwalne, które dotąd jeszcze znajdują się w Archiwum byłej Głównej Komi
sji Badania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu. Korzystałem też z czaso
pisma „Na Rubieży”, wydawanego przez Stowarzyszenie Upamiętnienia 
Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z siedzibą we Wrocławiu. Ważnym 
źródłem informacji były także księgi parafialne i napisy nagrobkowe.

OUN - Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, powołana w 1929 roku na na
cjonalistycznym kongresie w Wiedniu. Była zrzeszeniem politycznym na wzór partii 
hitlerowskiej. Od początku swego powstania dążyła do utworzenia państwa ukraiń
skiego na ziemiach Wschodniej Małopolski.

"  UPA -  tzw. Ukraińska Powstańcza Armia, skrajnie nacjonalistyczna, faszy
stowska organizacja wojskowo-terrorystyczna, założona w 1940 roku na Polesiu przez 
T. Borowcia. Współpracowała z Niemcami, w 1943 roku podporządkowana OUN.



Korzystałem wyłącznie z dokumentów zweryfikowanych. Krytycznie 
przyglądałem się wszystkim dostępnym źródłom, porównywałem relacje 
i wspomnienia osób dotyczące tych samych zdarzeń i faktów, konfrontowa
łem je  z dokumentami już publikowanymi. Usiłowałem zrekonstruować 
fakty dotyczące wyniszczania Polaków na tej ziemi, oddzielić to, co nie
pewne. Dlatego, na przykład, nie uwzględniłem egzekucji i morderstw, co 
do których istniały jakiekolwiek wątpliwości odnośnie do oprawców, a więc 
zbrodni popełnionych przez nie ustalony oddział, niemiecki czy ukraiński.

Pracę tę ograniczyłem do wątku ludobójstwa wobec ludności polskiej 
przez UPA, oddziały SS „Galizien”*, policję ukraińską i inne formacje faszy
stów ukraińskich, współpracujące z Niemcami w województwie lubelskim 
w latach 1939-1944, a także przez niezrzeszonych Ukraińców biorących 
udział w egzekucjach i pacyfikacjach polskiej ludności.

* Ukraińska Dywizja SS „Galizien” („Hałyczyna”), ukr. SS Strilećka dywizja Ha- 
lyczyna, kolaboracyjna formacja, utworzona w marcu-kwietniu 1943 r. przez władze 
niemieckie i nacjonalistów ukraińskich, z inicjatywy tych drugich. Nabór do niej byl 
ochotniczy. W 1943 roku liczyła około 1! tysięcy ludzi. Przeznaczona była do wspo
magania armii niemieckiej, do tłumienia ruchu partyzanckiego oraz likwidacji po
wstań. Po przeszkoleniu w Niemczech oraz pod Dębicą, dywizja w drugiej połowie lip- 
ca 1944 roku wzięła udział w bitwie pod Brodami, w której straciła około 7 tysięcy spo
śród 11 tysięcy żołnierzy. Wielu ocalałych przeszło do UPA. Nim jednak dywizja zna
lazła się na froncie, „wsławiła” się niechlubnie, razem z UPA. ludobójstwem, mordu
jąc cywilną polską ludność w wielu wsiach w województwie tarnopolskim. Dr W. Po- 
liszczuk podaje, że: „Z 1 na 2 lutego 1944 r. we wsi Boronów, gmina Annopol, na pol
skich Kresach, oddziały SS „Galizien” przy użyciu broni pancernej całkowicie znisz
czyły wieś, liczącą 280 gospodarstw, a bezbronną ludność wymordowały. Wiele osób 
poniosło śmierć w płonących zabudowaniach. Liczne grupy ludzi, nie wyłączając ko
biet, starców i dzieci, spędzono do jednego budynku, który następnie podpalono. Łącz
ną liczbę zamordowanych obliczono na 300 osób”.

Zbrodnia w Boronowie nie jest jedyną dokonaną przez ukraińskich ochotników 
z SS na Polakach. Dywizja ta brała udział w wielu akcjach ludobójczo-pacyfika- 
cyjnych przeciwko ludności polskiej, m.in. w lutym 1944 r. członkowie SS „Galizien" 
wymordowali około 1000 Polaków we wsi Huta Pieniacka, też na polskich Kresach. 
Ofiary palono żywcem w zamkniętych stodołach, strzelano do uciekających. Wieś cał
kowicie zniszczono -  obecnie już nie istnieje. W Chodaczkowie Wielkim zamordowa
no 862 osoby. W marcu 1944 r. w Podkamieniu koło Brodów zamordowano 800 Po
laków, w Siemianówce koło Lwowa -  około 30, a ponadto wiele osób w Wicyniu 
w pow. złoczowskim i w innych miejscowościach.

We wrześniu 1944 r. Ukraińcy z tej dywizji brali udział w tłumieniu słowackiego 
powstania narodowego, a w 1945 r. przerzuceni zostali do Słowenii. Tam też dywizję 
przekształcono w Dywizję Ukraińskiej Armii Narodowej. Resztki dywizji wycofały 
się razem z wojskami niemieckimi. 10 maja 1945 r. zostały one rozbrojone i interno
wane przez wojska amerykańskie. W krótkim czasie zbrodniarze ukraińscy w liczbie 
około 2 tysięcy osiedlili się w Anglii i Kanadzie. W ten sposób udało im się uniknąć 
odpowiedzialności karnej. (OKBZ/zNP w Krakowie, S. 4/92/u-S. 1 98/U-OKBZpNP 
we Wrocławiu, S. 20/98/U Archiwum GKBZpNP, Kartoteka: 202/ III, ł. 121, s. 225, 
202/1II, t. 132, s. 740, 203/XV, t. 14, s. 38, 39.)



Zgromadzone relacje świadków, jako dowody, włączyłem do pracy bez 
merytorycznych zmian, aby stanowiły dokumentację faktograficzną dla 
obecnych i przyszłych pokoleń, potwierdzającą przerażającą prawdę o tam- 

■ tych dniach. Przy zbieraniu tych relacji natknąłem się, niestety, na duże 
przeszkody, gdyż uczestnicy niektórych wydarzeń już wiele zapomnieli, 
bądź jeszcze nawet teraz nie chcieli udostępnić informacji. Znacznie więcej 
odeszło już na wieczny odpoczynek.

Zastosowane metody zbierania i weryfikacji materiałów wcale nie 
świadczą, że w opracowaniu nie ma braków i luk. Zapewne są i będą zgła
szane przez żyjących świadków i ich rodziny. Niemniej zaprezentowane do
kumenty w pełni poświadczają, że tak zwana UPA, przy udzrale SKW, 
Ochotniczej Ukraińskiej Dywizji Grenadierów, Dywizji SS „Galizien” i in
nych zbrodniczych grup, dokonała ludobójstwa także we wschodniej Lu- 
belszczyźnie, o czym się do tej pory prawie nie mówiło i pisało.

Przed przystąpieniem do relacjonowania ludobójstwa ukraińskich na
cjonalistów w czasie II wojny światowej warto cofnąć się do 1929 roku. 
Wówczas to, w Wiedniu odbył się I Kongres Ukraińskich Nacjonalistów. 
Podjęte na nim uchwały pozostają w ścisłym związku z ludobójstwem Po
laków2. Na kongresie tym powołano do życia faszystowsko-nacjonalistycz- 
ną Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), od samego początku 
bardzo bliską faszyzmowi włoskiemu i niemieckiemu. W jej skład weszła, 
istniejąca już od 1920 roku, Ukraińska Organizacja Wojskowa (UWO)*. 
W obu tych organizacjach -  UWO i OUN -  i poprzez nie, rozwijał się ukra
iński nacjonalizm. Inspirował go Dmytro Doncow. Ten nacjonalista ukraiń
ski wydał w 1926 roku książkę pt. Nacjonalizm , która w znacznym stopniu 
przyczyniła się do skrystalizowania ideologii nacjonalistów.

W swoich programach obydwa zbrodnicze, jak się wkrótce okazało, 
ugrupowania zakładały likwidację państwa polskiego, zniewolenie i znisz
czenie fizyczne społeczności polskiej jako narodu, budowę państwa ukraiń
skiego na odwiecznych polskich Kresach Południowo-W schodnich, z gra
nicą zachodnią sięgającą za San i Bug, aż po Kraków, i oczywiście bez Po
laków. Zgodnie z założeniami, mieli oni być zlikwidowani przez wymordo
wanie. Była to zatem zaplanowana, zorganizowana i realizowana w czasie 
drugiej wojny światowej, wszelkimi dostępnymi środkami rzeź bezbronnej 
ludności polskiej. Ludobójstwo to -  jak  pisał Wiktor Poliszczuk w Gorzkiej 
p ra w d z ie  zostało zaprogramowane już w 1929 roku przez kierownictwo 
OUN i sprowadzało się do nienawiści i zaprzeczenia zasadom elementarnej

* UWO -  Ukraińska Wojskowa Organizacja, założona w październiku 1920 r. na 
terenie Czechosłowacji. Zajmowała się dywersją, sabotażem oraz przygotowywaniem 
zamachów na polskich-działaczy politycznych (m.in. na J. Piłsudskiego w 1921 i S. 
Wojciechowskiego w 1924), współpracowała z ruchami faszystowskimi w Europie. 
Działalnością UWO kierowali m.in. J. Konowalec i A. Melnyk. Finansowana była 
przez Niemców. W 1929 r. weszła w skład Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.



etyki. Przyczyna ludobójstwa leży zatem w ideologii nacjonalizmu ukraiń
skiego. Zgodnie z nią preparowano więc hasła w rodzaju: „Nie zawaham się 
dokonać największej zbrodni, kiedy tego wymagać będzie dobro sprawy”, 
„Trzeba krwi -  dajmy morze krwi. Trzeba terroru -  uczyńmy go piekiel
nym”, „Nie wstydźmy się mordów, grabieży i podpaleń”, „W  walce nie ma 
etyki” . Przyjęcie takich wytycznych pozwalało, by mąż Ukrainiec zabijał 
swoją żonę Polkę, matkę Polkę lub ich córki.

Za teren przyszłej niepodległej Ukrainy nacjonaliści ukraińscy uznawa
li każdy skrawek ziemi, na którym mieszkali kiedyś lub obecnie mieszkają 
Ukraińcy, nawet pojedyńczy. Przez ekspansję, granice tego państwa miały 
się rozszerzyć kosztem najbliższych sąsiadów3.

Plany te wprowadzano w czyn już w okresie międzywojennym, kiedy 
jeszcze nie było UPA. Wykorzystując dużą polską tolerancję i brak skonkre
tyzowanej polityki narodowościowej polskich władz, nacjonaliści ukraińscy 
legalnie się organizowali, rozwijali działalność terrorystyczną i współpraco
wali z Niemcami. Współpraca ta w pełni ujawniła się dopiero podczas woj
ny obronnej Polski w 1939 roku. Dowodami realizacji programów przed 
wybuchem wojny są fakty zamordowania przez Ukraińców posła na Sejm 
RP Tadeusza Hołówki (1931), ministra spraw wewnętrznych Bronisława 
Pierackiego (1934), którzy pragnęli współpracy ukraińsko-polskiej, a także 
wielu innych.

W pełnym zakresie programy te przyjęła II Konferencja OUN, która od
była się w kwietniu 1942 roku pod kierownictwem Mykoły Łebedia „Ruba- 
na” . Zrealizowano je, wymordowując na Wołyniu i w Małopolsce Wschod
niej około 500 tysięcy cywilnej, bezbronnej ludności polskiej i żydowskiej. 
Oczywiście liczba ta jest szacunkowa. Autorzy zajmujący się tym tematem 
przytaczają różne liczby ofiar ludobójstwa ukraińskiego. Lwowski historyk 
B. Iwasiuta w 1954 roku obliczył, że UPA i inni nacjonaliści ukraińscy za
mordowali około 685 tysięcy byłych obywateli II RP, Polaków i Żydów. In
ni historycy, np. M. W. Warwocow i O. Dobrecowa, liczbę tę podwyższyli 
do 800 tysięcy4, a R. Torzecki pisał, że ofiar tylko narodowości polskiej by
ło 100 tysięcy5.

Znawca tego tematu i autorytet w tej dziedzinie dr W. Poliszczuk po
twierdza, iż na podstawie dotychczasowych ustaleń można przyjąć, że „na 
Wołyniu z rąk OUN-UPA i innych nacjonalistów ukraińskich śmierć ponio
sło 70 tysięcy Polaków, a w dawnej Galicji -  około 50 tysięcy. Ogółem na 
polskich Kresach II RP w latach 1942-1946 zginęło co najmniej 120 tysię
cy polskiej ludności cywilnej oraz około 50 tysięcy Ukraińców”.

Do podanych liczb należy dodać ofiary z 1939 roku oraz z 1947 roku na 
Lubelśzczyźnie, a także zamordowanych Żydów, byłych obywateli Polski. 
Nie bez podstaw prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk podczas wizyty 
w Warszawie w 1992 roku powiedział m.in: „Ukraińscy szowiniści zabili na



Kresach Wschodnich około pół miliona Polaków: to wrzód na ciele ukraiń
skiego narodu, wyrzut naszego sumienia względem narodu polskiego”6.

W zbrodniach nacjonalistów ukraińskich, oprócz OUN-UPA brały 
udział bataliony ukraińskie „Nachtigall”, „Rolland”*, SKW, ukraińska 
14 Dywizja SS „Galizien”, której żołnierze zasłynęli niesłychaną brutalno
ścią w wielu miejscowościach, a także w tłumieniu Powstania Warszaw
skiego. Ponadto mordów dokonywali zwykli chłopi ukraińscy o poglądach 
nacjonalistycznych, nigdzie nie zrzeszeni. Zbrodnicze działania wszystkich 
tych organizacji i osób nie zrzeszonych są całkowicie zgodne z definicją lu
dobójstwa przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 1948 ro
ku7. Definicja ta, z niewielkimi zmianami, została powtórzona później 
w dokumentach statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Takie też 
stanowisko zajął polski Sąd Najwyższy w swej uchwale z dnia 3 kwietnia 
1946 roku w sprawie K. 1147/50, orzekając, że „UPA stanowiła organizację 
przestępczą” . Ustalenie to podzielili również ukraińscy kombatanci, biorą
cy udział w warszawskiej Konferencji Kombatantów Białorusi, Polski, Ro
sji i Ukrainy w dniach 19-20 lutego 1993 roku.

Kontynuację założeń nacjonalistów ukraińskich podjął podczas okupa
cji niemieckiej Ukraiński Centralny Komitet, powołany za zgodą Niemców 
w Krakowie 15 października 1939 roku. Został zorganizowany i działał na 
zasadach obowiązujących w faszystowskim niemieckim państwie, propagu
jąc kult wodza, jednoosobowe kierownictwo i oczywiście nienawiść do in
nych narodów. Oddziały tego komitetu istniały także m.in. w Białej Podla
skiej. Radzyminie i Lublinie. Swoją działalnością objął prawie wszystkie 
dziedziny ukraińskiego życia politycznego i społecznego, łącznie z powoła
niem zbrodniczej organizacji pod nazwą Ukraińska Powstańcza Armia 
(UPA).

Głównym zadaniem komitetu była ścisła współpraca ukraińsko-nie- 
miecka w zakresie potrzeb wojennych, a ponadto w dziedzinie eksploatacji

’ Bataliony „Nachtigall” i „Rolland”, zwane także „Drużynami Ukraińskich Na
cjonalistów”, były specjalnymi oddziałami złożonymi ze skrajnych szowinistów ukra
ińskich. Batalion „Nachtigall” wchodził w skład niemieckiej dywizji „Brandenburg”, 
przeznaczonej do działań dywersyjnych. Pierwsze jej pododdziały zorganizowano 
w 1938 roku. Batalionem tym dowodził porucznik Abwehry Albrecht Herzner; do
wódcą ukraińskiego batalionu był Roman Szuchewycz, ps. „Tur”, a ze strony niemiec
kiej nadzór polityczny sprawował pracownik Abwehry Teodor Oberlander. Oddział 
ten wszedł do akcji z chwilą wybuchu wojny pomiędzy Niemcami a Związkiem Ra
dzieckim w 1941 roku, a 4 lipca 1941 r. batalion „Nachtigall” uczestniczył w maso
wej eksterminacji inteligencji polskiej we Lwowie. Zginęło wówczas 36 przedstawi
cieli nauki i kultury Lwowa, głównie pracowników Uniwersytetu im. Jana Kazimie
rza oraz Politechniki Lwowskiej. Pod koniec 1941 r. oba bataliony zostały przekształ
cone w 201 policyjny Batalion Schutzmannschaft i wysłane na Białoruś w celu tropie
nia i zwalczania partyzantów. (Patrz E. Prus: Taras Czuprynka hetman UPA i wielki 
inkwizytor OUN. Wrocław 1998.)



terenu, ściągania kontyngentów, wywożenia Polaków do Niemiec na robo
ty itp. Ukraińcy brali aktywny udział po stronie Niemiec hitlerowskich 
w walce o tzw. nową Europę. Ich działacze byli posłusznym narzędziem 
okupanta niemieckiego. Na usługach Hitlera pozostawali zarówno zwykli, 
prości ludzie, jak  i główni przywódcy nacjonalistów ukraińskich: Melnyk, 
Bandera i inni, wraz z kierowanymi przez nich organizacjami. Okupant nie
miecki wykorzystał Ukraińców do służby we własnych formacjach wojsko
wych, policyjnych i wielu innych. Jarosław W. Gdański w książce pt. Zapo
mniani żołnierze Hitlera podaje, że w 54 batalionach ukraińskich służyło 
Niemcom okoto 310 tysięcy Ukraińców8.

Po różnych zdarzeniach wewnątrz OUN, samozwańczym przywódcą tej 
faszystowsko-nacjonalistycznej partii został Stepan Bandera*. Na jego po
lecenie Jarosław Stecko 30 czerwca 1941 roku utworzył „derżawne praw- 
linnie”, czyli „rząd” OUN i proklamował odnowienie „ukraińskiej państwo
wości”, co spotkało się z aprobatą metropolity Szeptyckiego9. Z chwilą wy
buchu wojny Niemiec ze Związkiem Radzieckim w 1941 roku oddziały 
OUN przystąpiły do otwartej akcji. Decyzja o powołaniu państwa ukraiń
skiego została szeroko rozpropagowana na plakatach w całej Małopolsce 
Wschodniej. W odezwie do Ukraińców prowid OUN wzywał do budowy 
„Ukraińskiego Samostijnego Państwa” . „W stępujcie w szeregi Ukraińskiej 
Armii Rewolucyjnej, w szeregi OUN-UPA, bo tylko OUN powiedzie was 
po słusznej drodze (...). Narodzie, wiedz: Moskwa, Polska Węgry, żydostwo 
-  to twoi wrogowie. Niszcz ich. Twoim przywódcą jest Przywódca Ukraiń
skich Nacjonalistów Stepan Bandera” 10.

Wydarzenia te wywołały duże zdziwienie i osłupienie nie tylko Pola
ków, ale także samych Niemców. Ci bowiem nigdy nie planowali powoły
wania na okupowanym  terenie jakichkolw iek organów politycznych

Stepan Bandera -  twórca zbrodniczej formacji tzw. UPA, główny przywódca 
Organizacji Nacjonalistów (OUN). Po dojściu do władzy Hitlera związany był z wy
wiadem niemieckim. W okresie międzywojennym na terenie Polski brał udział w za
machu na ministra B. Pierackiego w 1934 r., został przez władze polskie aresztowany 
i skazany w procesie w 1936 r. na karę śmierci, zamienioną na dożywotnie więzienie. 
Podczas okupacji niemieckiej rozwinął ożywioną działalność polityczną na terenie 
tzw. Generalnego Gubernatorstwa, pełniąc m.in. służbę w batalionie „Nachtigall” ja 
ko wyższy oficer ukraiński. Batalion ten 4 lipca 1941 uczestniczył w wymordowaniu 
we Lwowie uczonych i pisarzy polskich. Po wojnie pozostał w Niemczech, gdzie 
ukrywał się pod nazwiskiem Stefan Popiel. 15 października 1959 r. został zamordo
wany przez agenta sowieckiego kontrwywiadu. Jego osoba stała się synonimem 
zbrodni, zła, rabunku i wszystkiego co najgorsze w człowieku. Jak pisze Edward Prus, 
„z osobą tą kojarzą się łzy, dotąd nie wyschłe, groby zapadłe, nie zagojone rany fi
zyczne i psychiczne, łuny w Bieszczadach, wołyńskie »czerwone noce«, ziemia pło
nąca pośród burzanów i wreszcie droga donikąd” (E. Prus: Herosi spod znaku tryzu
ba. Konowulec -  Bandera -  Szuchewycz, Warszawa 1985, s. 115; patrz też E. Prus: 
Stepan Bandera (1909-1959) symbol zbrodni i okrucieństwa. Wrocław 2004).



z udziałem Ukraińców, które reprezentowałyby ukraińskie interesy. 6 lipca 
1941 roku Hitler podjął decyzję o rozpędzeniu „rządu Stecki” i przywołał 
banderowców do porządku. Zabroniono im sam owolnego aresztowania i są
dzenia Polaków oraz zażądano opuszczenia Lwowa przez wszystkich, któ
rzy m ieli coś w spólnego z aktem utworzenia samozwańczej w ładzy ukraiń
skiej. Ponieważ banderowcy nie podporządkowali się  temu zaleceniu, 
N iem cy aresztowali Jarosława Steckę i niektórych jego  „ministrów”, a tak
że Stepana Banderę, M ałopolskę W schodnią zaś w cielili do Generalnego 
Gubernatorstwa w  postaci dystryktu „Galizien” .

Od czerwca 1941 roku na W ołyniu działała, pod dowództwem  atamana 
Tarasa Bulby-Borowca, partyzantka petlurowska o nazwie Ukraińska Po
wstańcza Armia UPA. Podlegała ona ukraińskiemu rządowi uchodźczem u, 
na czele którego stał Andrij Liwyćkyj jako prezydent i czo łow y ataman 
Ukraińskiej Narodnej Republiki. UPA Bulby współpracowała z m elnykow- 
cami, którzy na W ołyniu także stworzyli swoje oddziały zbrojne. Te oddzia
ły, jak i partyzantkę bulbowską, banderowcy część członków  w cielili do 
swojej UPA, a w iększość zlikwidowali.

Głównym  sprawcą tej zbrodni był M ykoła Łebedź „Ruban” prowidnyk 
OUN w  zastępstwie Bandery. Głównym komendantem UPA został Roman 
Szuchew ycz „Taras Czuprynka”, on też w  swoim  pierwszym  rozkazie „ope
racyjnym” polecał kontynuowanie dzieła „czystki etnicznej” w zględem  Po
laków, rozpoczętego rozkazem urzędującego prowidnyka O U N  M ykoły Łe- 
bedzia „M aksyma Rubana”.

Po rozprawieniu się  latem 1943 roku, z m elnykowcam i i bulbowcami, 
ruch banderowski przyjął nazwę: Ukraińska Powstańcza Armia (UPA). 
Miała ona jednak charakter kryminalny a nie militarny. Sw oją działalność 
rozpoczęła pod koniec 1943 roku i funkcjonowała kilka lat po jej zakończe
niu. N ie była zatem żadnym zbrojnym ramieniem rządu ukraińskiego, któ
ry nie istniał, lecz sam ozwańczym  tworem używającym  terminu „UPA” 
przywłaszczonego od bulbowców.

Obok głów nych zadań związanych z likwidacją ludności polskiej na 
Kresach Południowo-W schodnich, UPA od chwili sw ojego powstania zaj
m owała się także wyłapywaniem  i mordowaniem ukrywających się  Żydów, 
Romów, zbiegłych jeńców  wojennych polskich i rosyjskich. Ponadto zaj
mowała się rozbojem, paleniem i rabunkiem mienia osób fizycznych i praw
nych. Ten program działania UPA zdobył uznanie najwyższych czynników  
cerkiewnych i znalazł u nich poparcie. Cerkiew greckokatolicka, na której 
czele stał metropolita Szeptycki, oddała R zeszy niem ałe usługi. W łaśnie 
metropolita Szeptycki skierował do duchowieństwa list pasterski, w  którym  
nawoływał do przestrzegania zarządzeń władz niem ieckich w  sprawie kon
tyngentów oraz zezw olił na pracę w  niedzielę i święta w  czasie akcji odda
wania kontyngentów.

UPA była wspierana przez Abwehrę i NKW D przeciwko A K  przy likw i



dacji ludności polskiej na Kresach Wschodnich. Komendantem głównym 
tego tworu, został R. Szuchewycz „Czuprynka” . Oddziały jej zasilali mor
dercy 7. dywizji SS „Galizien”. Główne działania nakierowane były na ode
rwanie od Polski części jej obecnego obszaru i zbudowanie na nim „pań
stwa OUN-UPA”. OUN zastosowała strategię usunięcia z tych terenów lud
ności polskiej przez jej wymordowanie, aby w ten sposób nie dopuścić do 
pozostawienia tych terenów przy Polsce11. Rezolucja OUN z grudnia 1942 
roku, sygnowana przez Mykołę Łebedzia „Maksyma Rubana” , zakładała fi
zyczne zgładzenie wszystkich Polaków, niezależnie od wieku i płci oraz 
spalenie lub zagrabienie ich dobytku12.

W latach 1944-1945 bandy UPA starały się terrorem całkowicie podpo
rządkować miejscową ludność ukraińską i łem kowską oraz włączyć ją  do 
działań przeciwko Polakom.

Opisując przypadek UPA, nie sposób pominąć jej formacji zwanej SB 
(Służba Bezpieczeństwa OUN), która odegrała haniebną rolę w dziejach na
cjonalizmu ukraińskiego. Organizatorem i jej szefem był niejaki Mykola 
Arsenycz 'M ychajło”* Jednostki SB organizowane były na wzór gestapo. 
Prawie wszyscy jej komendanci byli absolwentami niemieckiej szkoły poli
cyjnej w Zakopanem. Jednostki te tworzone były przy każdym oddziale 
UPA. Na ich czele stał zastępca dowódcy do spraw rozpoznania i bezpie
czeństwa. Do zakresu działania tych wyjątkowo zbrodniczych grup należa
ło między innymi:

-  likwidowanie wraz z rodzinami wszystkich uchylających się od służ
by w UPA, rekwirowanie ich majątku i palenie zabudowań,

-  ochrona sztabów i oddziałów UPA przed działalnością obcych agen
tów,

-  likwidowanie wszystkich „wrogów” UPA i OUN, którymi byli: Pola
cy, Czesi, Żydzi, Rosjanie, oficerowie i żołnierze Wojska Polskiego, funk
cjonariusze milicji oraz osoby spośród miejscowej ludności pozytywnie na
stawione do władzy polskiej i radzieckiej,

-  zatrzymywanie i rozstrzeliwanie wszystkich jeńców  -  żołnierzy i ofi
cerów armii sowieckiej, którzy uciekli z obozów jenieckich,

-  pilnowanie ludności rejonu, aby w wyznaczonym terminie dostarcza
ła artykuły spożywcze dla UPA, stosowanie represji fizycznych (rozstrzeli
wanie. chłosta) wobec sabotujących dostawy,

-  ujawnianie i rozprawa z osobami, które oczekują nadejścia armii so
wieckiej,

1 Mykola Arsenycz „Mychajło”, urodzony w 1910 r. we wsi Berezów, woj. stani
sławowskie, członek Ukraińskiej Wojskowej Organizacji: kilkakrotnie aresztowany 
przez władze polskie za przynależność do tej organizacji i jej zbrodniczą działalność, 
a także za rozboje. Członek głównego prowodu OUN i członek Służby Bezpieczeń
stwa OUN w latach 1941-1947. Zabity 23 sierpnia 1947 r. przez sowieckie wojska we
wnętrzne. Wyjątkowy satrapa i ludobójca.



-  likwidowanie określonych osób, zgodnie z poleceniem kierownictwa
U PA".

Jednostki SB odegrały niechlubną rolę w dziejach nacjonalizmu ukraiń
skiego. Jej funkcjonariusze dokonali licznych zbrodni na ludności polskiej, 
rosyjskiej i czeskiej, a także na Ukraińcach. Mordercy z SB stosowali nie
ludzkie, sadystyczne metody: palenie żywcem, cięcie piłą, odrąbywanie sie
kierą części ciała. Przy ofiarach często zostawiano kartki z napisem „Taka 
śmierć spotka każdego, kto szkodzi ukraińskiej rewolucji narodowej” .

Podobny charakter miały tzw. SKW (Samoobronni Kuszczowi Widdi- 
ly). Były to oddziały (formacje) paramilitarne, które wspomagały UPA 
w działaniach przeciwko ludności polskiej, zwłaszcza w jej mordowaniu 
i rabowaniu mienia. W dzień byli ludźmi, a w nocy zamieniali się w bestie. 
Po wykonaniu zleconego zadania rozchodzili się do domów, udając znów 
spokojnych obywateli. Ponadto do obowiązków tych formacji należało do
starczanie żywności, odzieży, gromadzenie ich zapasów, przejmowanie 
opieki nad chorymi i rannymi członkami UPA, a także zajmowanie się wy
wiadem i donosicielstwem na Polaków14.

W początkowym okresie po zorganizowaniu, oddziały UPA były nie tyl
ko tolerowane przez Niemców, ale także otrzymywały od nich znaczącą po
moc materialną, takąjak  wyposażenie, broń, amunicję i żyw ność15.

W październiku 1942 roku do oddziałów UPA przyłączyło się ponad 
4 tysiące policjantów ukraińskich z bronią, amunicją i dużym doświadcze
niem w mordowaniu ludności żydowskiej. Od wiosny 1943 roku UPA roz
poczęła na masową skalę mordy ludności polskiej. Nad Polakami Wołynia 
i Małopolski Wschodniej zawisła groźba zagłady.

Członkowie UPA pochodzili w większości ze wsi. Wielu z nich było 
analfabetami, nie potrafiącymi ani czytać, ani pisać. Stanowili element pry
mitywny i całkowicie zdegenerowany, a przy tym nadgorliwy, pozbawiony 
cienia ludzkich uczuć.

Zukrainizowany Żyd R. Torzecki pisze, że na przełomie 1943 i 1944 
roku UPA miała podobno liczyć około 40 tysięcy członków, jednak jest 
to liczba szacunkowa i zawyżona. Autorzy zajmujący się tym tematem róż
nie ją  oceniają16.

Dr W. Poliszczuk, tak pisze o tej zbiorowości: „UPA nigdy nie była żad
ną zbrojną silą jakiegoś państwa i dlatego też trudno ją  nazwać armią” . Da
lej wywodzi, że „członkowie tej bandy zachowywali się jak bandyci i słusz
nie nazywa się ich politycznym bandytyzmem” 17.

Inny ukraiński autor, Jarosław Hałan, pisał, że „watahy upowców wej
dą do historii kryminalistyki jako bandyci” . Podobny pogląd reprezentuje 
także ukraiński historyk z Kijowa, W. Czerednyczenko.

Na uwagę zasługuje też fakt, że przez cały okres okupacji niemieckiej 
UPA nie walczyła z hitlerowcami. Tłumiła natomiast z całą bezwzględno
ścią polski ruch oporu, a czasem, w zależności od miejscowej sytuacji do



chodziło do spięć pomiędzy UPA a partyzantką rosyjską. Ukraińcy, łącznie 
z UPA, prowadzili z Niemcami pertraktacje i wszelkiego rodzaju układy. 
W sporadycznych przypadkach, podczas napadów banderowców na woj
skowe bądź cywilne obiekty w celu rabowania żywności, broni czy też amu
nicji, dochodziło do wymiany ognia. Nie znalazłem żadnych dokumentów 
potwierdzających zaatakowanie Niemców przez upowców.

W tym miejscu nie można pominąć oczywistego faktu, że również so
wieckie oddziały partyzanckie przez cały okres okupacji niemieckiej nie 
walczyły z UPA, a wręcz przeciwnie, wspomagały ją  i prowadziły z przed
stawicielami OUN-UPA pertraktacje18. Podobnie w tym okresie zgrupowa
nie Sidora Kowpaka nie prowadziło działań zbrojnych przeciwko nacjona
listom ukraińskim, lecz wspomagało ich w różnych sytuacjach19.

Warto przypomnieć, że właśnie tylko Niemcy, przy udziale Abwehry, 
Gestapo i innych służb, przyczynili się do powstania i działania takich 
zbrodniczych formacji, jak  wspomniane już UPA, bataliony „Nachtigall”, 
„Rolland” czy dywizja SS „Galizien” . Zaopatrywali je  w broń i amunicję, 
korzystali z ich usług i informacji wszelkiego rodzaju. Niejednokrotnie po
dejmowali także wspólnie z Ukraińcami akcje przeciwko ludności polskiej, 
Armii Krajowej i Batalionom Chłopskim. Dowodzenie przez obecnych na
cjonalistów ukraińskich, że Ukraińcy prowadzili walkę z okupantem nie
mieckim, jest oczywistym absurdem.

Niemcy celowo rozbudzali szowinizm narodowościowy wśród ludności 
ukraińskiej. Wykorzystywali do tego przede wszystkim inteligencję ukraiń
ską, łącznie z duchowieństwem. Wielu duchownych greckokatolickich nie 
tylko sympatyzowało z Niemcami, ale często też wspierało zbrodniczą 
UPA. To popi wykorzystywali religię i wiarę ludności ruskiej, ukraińskiej 
czy łemkowskiej do mordowania Polaków. W wielu cerkwiach greckokato
lickich wygłaszali polakożercze kazania, w których nawoływali do mordo
wania ludności polskiej: „Wyrzynajcie polskie kąkole z ukraińskiej pszeni
cy”. Właściwie całe duchowieństwo ukraińskie w prowincjonalnych cer
kwiach -  prawie wszyscy bez jakiejkolwiek żenady wzywali Ukraińców do 
wstępowania w szeregi UPA i głosili, że przy tworzeniu wolnej Ukrainy nie 
jest grzechem zabicie Polaka. A prosty lud w te brednie uwierzył. Popi byli 
duchowymi przywódcami ludobójców z UPA. W swoim postępowaniu nie 
kierowali się ani sumieniem, ani wiarą. Cerkwie i plebanie często służyły za 
przechowalnie broni, amunicji i innych narzędzi do mordowania ludzi.

Andrzej Szeptycki (1865-1944) był postacią tragiczną. Do końca życia 
pozostał nacjonalistą ukraińskim. Trudno uwierzyć, że był rodzonym bra
tem polskiego generała Stanisława Szeptyckiego i wnukiem Aleksandra 
Fredry. W 1941 roku witał armię niemiecką, wkraczającą do Lwowa słowa
mi: „Niezwyciężoną armię niemiecką witamy jako wyzwolicielkę (...) 
utworzonej władzy [banderowskiej -  S J . j ” gwarantujemy bezwzględne po
słuszeństwo*.



Omawiając ukraińskie ludobójstwo Polaków na Lubelszczyźnie nie 
można nie wspomnieć o masowym wysiedlaniu ludności polskiej z tej zie
mi przez Niemców przy czynnej pomocy policji ukraińskiej, tzw. Ukraini- 
sche Hilfs-Polizei.

Projekt wysiedlania Polaków z Lubelszczyzny opracowany został przez 
Niemca, dowódcę SS i policji, SS-brigadefuhrera Odillo Globocnika. Wy
siedlaniem zajmowały się różne oddziały: SS, gestapo, Wehrmacht, Sonder- 
dienst, wymienieni już Ukraińcy w służbie niemieckiej, policja niemiecka, 
a również osiedlani tu Niemcy20.

Z okręgu lubelskiego ekspansja niemczyzny miała pójść jeszcze dalej 
w kierunku południowym i północnym. Wysiedleńców zamierzano poddać 
szczegółowej segregacji: dzieci do lat dziesięciu miały być wysyłane do 
specjalnych „obozów wychowawczych”, osoby starsze (ponad 60 lat) do 
specjalnych wsi, natomiast resztę planowano posegregować na cztery gru
py. Osoby zakwalifikowane do dwóch pierwszych, ze względu na posiada
nie cech nordyckich, miano przekazać do dalszych badań, zaliczone do gru
py trzeciej -  wysłać do pracy w Rzeszy lub na wschód, a grupę czwartą -  
do obozów koncentracyjnych. W ten sposób zamierzano południowo- 
wschodnie powiaty województwa lubelskiego: zamojski, biłgorajski, toma
szowski i hrubieszowski przemienić w kraj niemiecki.

Do wysiedlania Zamojszczyzny okupant niemiecki przystąpił już w li
stopadzie 1941 roku, ale wówczas nie posiadało ono jeszcze charakteru ma
sowego. Na wielką skalę akcję wysiedleńczą rozpoczęto 27 listopada 
1942 r. Trwała do marca 1943 r. Rozwijała się nierównomiernie, ulegała za
hamowaniu lub ożywieniu zależnie od koniunktury polityczno-strategicznej 
okupanta. Akcją objęto dziesiątki wsi i tysiące chłopskich rodzin. Podczas 
niej Niemcy dopuszczali się straszliwych okrucieństw wobec mieszkańców 
wysiedlanych wsi. Część ich wymordowano na miejscu, a część w obozach 
koncentracyjnych, do których zostali wywiezieni.

Bez jakiegokolwiek uprzedzenia, najczęściej pod osłoną nocy, wy
rwawszy ze snu dzieci, starców i kobiety z niemowlętami, w ciągu jednej 
godziny zabierano wszystkich polskich mieszkańców. Pozwalano im wziąć 
ze sobą tyfko bagaż nie przekraczający 30 kg. Stawiających opór i ukrywa
jących się przed wysiedlaniem Niemcy rozstrzeliwali ńa miejscu. Pojma
nych wywożono, a niekiedy pędzono na piechotę do obozów przejściowych 
w Zamościu i Zwierzyńcu, a stamtąd do niemieckich obozów koncentracyj
nych: Oświęcimia-Brzezinki (Auschwitz-Birkenau), M ajdanka, Sztutowa 
(Stutthoff) i Rogoźnicy (Gross-Rosen). Wszystkie te obozy miały na tere
nach polskich około 160 różnych podobozów.

Jedną z najbardziej wstrząsających zbrodni była eksterminacja polskich 
dzieci w czasie wysiedlania, o różnym przebiegu i zasięgu. Najczęściej de-

ł E. Prus: Patriaracha galicyjski. Rzecz o arcybiskupie Andrzeju Szeptyckim me
tropolicie grekokatolickim (1865-1944). Wrocław 1999, s. 200.



portowano dzieci w głąb kraju w wagonach towarowych, bez opału i jedze
nia, co powodowało masowe zgony. Dokumenty niemieckie wskazują, że 
większość dzieci wywożono do Niemiec w celach germanizacyjnych. Z oko
ło 30 tysięcy wysiedlonych dzieci, z życiem uszło zaledwie 4500. Wiele 
z nich zginęło w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu i w innych21.

W okresie wysiedlania udało się Niemcom, przy pomocy policji ukraiń
skiej, wypędzić z 247 gromad (inne źródło podaje 297 gromad) około 110 
tysięcy osób, pozbawiając je  całego majątku, wypracowanego przez wiele 
lat. Wysiedlenia były zbrodnią pospolitą, a to z uwagi na nieludzkie warun
ki transportu do miejsca przeznaczenia oraz warunki panujące w obozach 
przejściowych i koncentracyjnych, do których ludność została przewiezio
na. Dotychczas ustalono, że w czasie pacyfikacji i obław, SS-owcy i policja 
ukraińska zabili na terenie Zamojszczyzny łącznie 938 osób, z czego w po
wiecie biłgorajskim -  525, hrubieszowskim -  177, tomaszowskim -  119 
i zamojskim 117, w tym wiele kobiet i dzieci.

Akcja wysiedleńcza wywołała w tym rejonie poważne zagrożenie. Ty
siące osób zbiegło z dobytkiem i dziećmi do lasu. Nastąpiła też pełna mo
bilizacja podziemia. Wieś zamojska na terror okupanta odpowiedziała czyn
ną samoobroną. Powstawały oddziały partyzanckie, które rozpoczęły walkę 
z okupantem w obronie Zamojszczyzny. Miejsce po wysiedlonych polskich 
chłopach mieli zająć volksdeutsche z Chorwacji, Bośni i Besarabii oraz 
Ukraińcy. Na skutek zbrojnych działań oddziałów AK i BCh, a także pogor
szenia się sytuacji Niemiec na froncie wschodnim, pod koniec marca 1943 
roku akcja przesiedleńcza na Zamojszczyźnie została wstrzymana.

Bliższe szczegóły na ten temat w książkach: Cz. Madajczyka: General
na G ubern ia  w  planach hitlerowskich. Studia22 oraz J. Gumkowskiego i K. 
Leszczyńskiego: Okupacja hitlerowska w Polsce11,.

Jednak znacznie tragiczniejsza od wysiedleń okazała się akcja ludobój
stwa Polaków podjęta przez nacjonalistów ukraińskich. Jak podają liczne 
dokumenty i bogate piśmiennictwo, koszmar bestialskich zbrodni dokony
wanych na niewinnej i bezbronnej ludności polskiej rozpoczął się w woje
wództwie lubelskim jeszcze w 1939 roku. Badania zbrodni popełnionych 
przez UPA wciąż trwają i z różnych względów nie zostały jeszcze zakoń
czone. Do tej pory nie ustalono ostatecznej liczby ofiar ukraińskiego ludo
bójstwa.

Do 1939 roku wpływy nacjonalistów ukraińskich na terenie Lubelsz
czyzny były znikome. Nie notowano też rażących nieporozumień narodo
wościowych czy religijnych. Polacy i Rusini, gdyż takimi wówczas byli, 
a także Żydzi, Cyganie i niewielkie grupki innych narodowości, żyli tu 
zgodnie, w wielu przypadkach się przyjaźnili, a nawet zawierali między so
bą związki małżeńskie. Mieszkańcy żyli w gąszczu spraw wyznaniowych, 
narodowościowych, a także społecznych i ekonomicznych -  istny tygiel. 
Nic powodowało to jednak większych konfliktów. Sytuacja zmieniła się po



wybuchu wojny niemiecko-polskiej w 1939 roku. Polacy czuli narastającą 
wobec nich atmosferę wrogości ze strony Ukraińców. Ta wrogość przerwa
ła dotychczasowy ustabilizowany tryb współżycia między mieszkającymi tu 
narodowościami. Dotychczasowe wzajemne więzi Polaków i Rusinów po
woli zaczęły się rozluźniać i zastępowane były nienawiścią.

W prawdzie wojna w 1939 roku trwała bardzo krótko, ale pociągnęła za 
sobą śmierć około 5 tysięcy polskich obywateli, zamordowanych przez 
Ukraińców. Wśród ofiar z tego okresu znalazło się sporo rolników z wielu 
miejscowości, polskich uciekinierów przed Niemcami, a także żołnierzy, 
oficerów Wojska Polskiego i policjantów. Przy aktywnej współpracy 
NKWD z ukraińskimi nacjonalistami dokonano również licznych areszto
wań oraz zsyłek do łagrów w głębi ZSRR.

Już podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku zaczął się wzmacniać 
zbrodniczy ruch nacjonalistów ukraińskich. Były to jednak dopiero począt
ki działania grup, które w tym czasie zaczęły się organizować, wzrastać 
liczebnie i uaktywniać. Większe ich akcje odnotowano wówczas w powia
tach: biłgorajskim, chełmskim, hrubieszowskim i tomaszowskim. Ukraiń
skie organizacje coraz śmielej demonstrowały swoją siłę. Dla swoich dzia
łań otrzymywały błogosławieństwo od duchownych greckokatolickich, któ
rzy jednocześnie niejednokrotnie w wielu bandach piastowali kierownicze 
stanowiska. Po wkroczeniu Niemców na te tereny, ścisła współpraca ukra
ińskich nacjonalistów, a zwłaszcza policji ukraińskiej, z administracją 
niemiecl<ą.i gestapo, w poważnym stopniu ułatwiła aresztowania, morder
stwa, wywózki wielu Polaków do obozów zagłady i na roboty przymusowe 
do Niemiec. Nacjonaliści ukraińscy, pozostający na służbie hitlerowców, 
swoimi działaniami wobec cywilnej polskiej ludności zapisali tragiczną kar
tę w dziejach obu narodów.

Na pozostałym obszarze Lubelszczyzny, zamieszkałym z rzadka przez 
ludność ukraińską, nie mieli oni większych wpływów. Dość silny ośrodek 
Ukraińców mieścił się w Biłgoraju. Kierował nim nacjonalista ukraiński
0 nazwisku Stefan Darmocha, prezes miejscowej spółdzielni ukraińskiej. 
Podczas okupacji niemieckiej sprawował funkcję komendanta policji ukra
ińskiej, która w późnieszym okresie bardzo ściśle współdziałała z UPA i dy
wizją SS „Galizien” , uczestnicząc w ludobójstwie Polaków na Chełmsz- 
czyźnie. Jak podaje świadek tych czasów Bronisław Lenartowicz, sprawca
mi mordów ludności polskiej byli przede wszystkim członkowie terrory
stycznego ugrupowania OUN, przeważnie Rusini, zwani dziś Ukraińcami.

Ziemię Lubelską Sowieci zajęli po 17 września 1939 roku. W wielu 
miejscowościach Ukraińcy i Żydzi urządzili wkraczającym oddziałom so
wieckim gorące powitanie z kwiatami. Żołnierzy przyjmowano chlebem
1 solą. Do powstających samozwańczych „komitetów rewolucyjnych” i na
prędce organizowanej milicji, zwanej „czerwonymi opaskami”, przystępo
wało wielu młodych, a także starsze osoby pochodzenia ruskiego i żydow



skiego. Fakt ten potwierdza nawet piewca ukraińskiego nacjonalizmu R. To- 
rzecki24.

Już we wrześniu tego samego roku zaczęły się pierwsze mordy i rabun
ki. Uzbrojeni w karabiny członkowie tych komitetów dopuszczali się wielu 
gwałtów na żołnierzach Wojska Polskiego, funkcjonariuszach policji, pol
skich urzędnikach i innych osobach należących do polskich patriotycznych 
organizacji. Historia sprawiła, że po niecałych dwu latach ci sami Żydzi, 
którzy szykanowali Polaków, znaleźli się wraz z nimi po stronie ofiar. Całe 
szczęście, że tym razem okupacja sowiecka na tych terenach nie trwała dłu
go, gdyż w związku z ustaleniem linii demarkacyjnej pomiędzy ZSRR 
a Niemcami 8 października tego samego roku Sowieci wycofali się, a Lu
belszczyznę zajęli Niemcy25.

Po wkroczeniu okupanta niemieckiego prawie natychmiast dla Polaków 
zaczęła się nowa gehenna: sowiecką zastąpiła niemiecko-ukraińska. Rozpo
częło się szykanowanie Polaków, tym razem już bez udziału Żydów. Ukra
ińcy nic ukrywali swej radości z powodu wejścia Niemców. Liczyli na obie
caną im „W ielką Ukrainę” od Lublina do Morza Czarnego. Do głosu doszli 
ukraińscy nacjonaliści spod znaku OUN, którzy oficjalnie deklarowali 
współpracę z nowym okupantem.

Po ustabilizowaniu się władzy niemieckiej, Ukraińcy nie mogli już bez
karnie zabijać Polaków. Powstały jednak dla nich inne możliwości: gnębie
nie, a nawet niszczenie Polaków. Ukraińcy, jako sprzymierzeńcy Niemców, 
mieli większą swobodę działania od Polaków. W ich rękach znajdowała się 
lokalna władza, współdziałająca z OUN. Ukraińcy mieli swoją policję i in
ne formacje policyjne a nawet militarne, łącznie z wojskową jednostką SS 
„Galizien”.

Polacy stanowili ludność drugiej kategorii. W spomniana policja ukraiń
ska w służbie niemieckiej dawała się porządnie we znaki ludności polskiej 
jako aparat niemieckich represji. Jej posterunki ulokowano na terenach 
wschodnich (głównie w powiatach hrubieszowskim i chełmskim), nawet we 
wsiach o znikomej liczbie Ukraińców. Dano jej stosunkowo szerokie kom
petencje i zachęcano do zdecydowanych antypolskich działań. Administra
cja ukraińska ustalała zwiększone kontyngenty dla polskich rolników i róż
norakie dodatkowe świadczenia na rzecz Niemców. Ukraińcy starali się być 
najwierniejszym sojusznikiem hitlerowskiej Rzeszy. Na każdym kroku pod
kreślali swą lojalność wobec okupanta niemieckiego i pragnienie konstruk
tywnej z nim współpracy. Taką też deklarację złożyła oficjalnie gubernato- 
wi Frankowi delegacja nacjonalistów ukraińskich 19 kwietnia 1940 roku na 
Wawelu w Krakowie26.

W ramach tej współpracy Ukraińcy ochotniczo zgłaszali się do służby 
we wszystkich prawie formacjach militarnych i politycznych, nie wyłącza
jąc Wehrmachtu. Uczestniczyli również w najbardziej ludobójczych pacyfi
kacjach. a także w pogromach Żydów.



W zamian za tę służalczość, władze hitlerowskie nadały Ukraińcom sta
tus grupy uprzywilejowanej i popierały wiele ich inicjatyw i poczynań m.in. 
zorganizowanie szkolnictwa z ukraińskim językiem nauczania oraz przyj
mowanie Ukraińców na wyższe uczelnie w Niemczech i Pradze Czeskiej. 
Zezwolono im na wydawanie we Lwowie własnego pisma „Nasze dni” oraz 
dzienników „Lwiwśki Wisti” i „Krakiwśki Wisti” . Zorganizowano także 
opiekę społeczną dla ludności ukraińskiej. Natomiast chłopi polscy byli wy
syłani do obozów koncentracyjnych, gdy nie mogli wywiązać się z kontyn
gentów nałożonych przez ukraińskich wójtów. Ludność ukraińska traktowa
na była znacznie lepiej i łagodniej, nawet przy wybieraniu ludzi do pracy 
przymusowej w Rzeszy. Zresztą trudno sobie wyobrazić, aby mogło być 
inaczej, skoro cała administracja spoczywała w rękach Ukraińców27.

Nacjonaliści ukraińscy ze swej strony demonstracyjnie dawali wyraz 
swej sympatii do Niemców. W depeszach do Hitlera prosili o utworzenie 
ukraińskiej armii. Powołany w Krakowie Ukraiński Centralny Komitet de
klarował jak najdalej idącą współpracę w walce z ZSRR.

Dla okupanta niemieckiego Ukraińcy stanowili nację przydatną do li
kwidowania najpierw Żydów, a potem ludności polskiej. Dlatego też Niem 
cy początkowo popierali prawie wszystkie poczynania nacjonalistów ukra
ińskich. Znaczna część Ukraińców ufała niemieckim obietnicom i nie po
dejmowała żadnego oporu. Nieco później sytuacja ta uległa nieznacznej 
zmianie na niekorzyść Ukraińców. Niemcy bowiem nie zamierzali poważ
nie traktować ich postulatów, tak w zakresie powołania armii ukraińskiej, 
jak też państwa ukraińskiego, o które nacjonaliści ukraińscy zabiegali.

Z drugiej strony Niemcy nie zamierzali rezygnować z wykorzystania 
ich do swoich zbrodniczych celów.

Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 roku wzbudził 
nadzieje wśród Polaków, ale i wiele obaw. Niemców obawiano się tak samo 
jak Sowietów. Natomiast większość Ukraińców uwierzyła od pierwszej 
chwili, że Niemcy będą ich jeszcze potrzebowali i stworzą im „W ielką 
Ukrainę” . Od chwili rozpoczęcia wojny niemiecko-sowieckiej następowały 
radykalne zmiany w stosunkach między Polakami a Ukraińcami. Zauważal
ny był zdecydowany wzrost wrogości w odnoszeniu się tych ostatnich do 
Polaków.

Już w 1942 roku w wielu miejscowościach zamieszkałych częściowo 
przez Ukraińców pojawiły się hasła typu: smert Łacham (śmierć Polakom). 
Liczba zwolenników antypolskich działań wzrastała z dnia na dzień. Zaczę
ły także pojawiać się wieści o pojedynczych mordach Polaków. Dokonywa
li ich nacjonaliści Ukraińscy. Stworzyło to atmosferę ciągłego strachu i tro
ski o przeżycie. Położenie Polaków na tych terenach stawało się groźne 
i bardzo niepokojące.

Po likwidacji ludności polskiej na Wołyniu, a następnie na całym obsza
rze województw: stanisławowskiego, tarnopolskiego, lwowskiego i pole



skiego, stanowiącej elementy eksterminacji składające się na całość drama
tu polskiej ludności na polskich Kresach, przyszła kolej na ludobójstwo Po
laków w województwie lubelskim. Nacjonaliści ukraińscy rozpoczęli mor
dowanie na szerszą skalę. Zadanie to podjęła i realizowała UPA przy współ
udziale ukraińskiej policji.

Władze niemieckie początkowo tolerowały mordy Polaków. Dopiero 
gdy w kraju zapanowała anarchia, wtedy -  chociaż w niewielkim stopniu 
i nie wszędzie -  Niemcy zastosowali represje wobec bandytów ukraińskich. 
Na skutek ucieczki ze wsi do miast ludności polskiej zmniejszyły się zna
cząco dostawy kontyngentów żywnościowych, co odbiło się zwłaszcza na 
zaopatrzeniu armii na froncie.

W wielu miejscowościach zaczęto przydzielać polskim placówkom sa
moobrony zezwolenia na broń.

Na początku 1943 roku polskie podziemne siły zbrojne na tych terenach 
jeszcze nie istniały, a grupy samoobrony nie były zdolne do przeciwdziała
nia napadom ludobójczych grup UPA, Wielu Polaków nadal sądziło, że bez
względną uległością wobec nacjonalistów ukraińskich uchronią swoje ży
cie, bądź że uda im się skutecznie ukryć w schronach. Dalsze wydarzenia 
pokazały, żc były to złudne nadzieje, a szanse przetrwania bardzo nikłe.

Na wiosnę 1943 roku sotnie UPA i grupy organizatorów zaczęły z Wo
łynia przybywać na ziemię lubelską, aby przygotować wolny teren dla przy
szłej „Wielkiej Ukrainy” . Przybyły jawnie, najczęściej z policją ukraińską 
w służbie niemieckiej i prawdopodobnie za wiedzą i zgodą władz niemiec
kich. Bardzo szybko pokryły prawie całą Lubelszczyznę siecią ogniw OUN. 
Posterunki policji ukraińskiej usadowiły się w takich miejscowościach, jak: 
Aleksandrów, Bukowina, Dzików, Księżopol, Potok Górny, Tarnogród, Za- 
mch, Łukowa, a załogi ich liczyły po 20-30 uzbrojonych osób. W Lubelskie 
skierowane zostały także dwa kurenie UPA -  „Ostrożski” oraz „Wowka” , 
pod dowództwem Jahody-Czernyka. Bazą band UPA stała się przede 
wszystkim południowo-wschodnia część powiatów hrubieszowskiego i to
maszowskiego.

Cala ta działalność zmierzała do udowodnienia i wykazania w razie po
trzeby. że obszar województwa lubelskiego tzw. Zakierzonia*, według ter
minologii nacjonalistów ukraińskich, stanowi „ukraińskie terytorium etno

* Nazwa „Zakierzonia” pochodzi od nazwiska brytyjskiego ministra spraw zagra
nicznych lorda George’a N. Curzona. W czasie wojny polsko-bolszewickiej, 11 listo
pada 1920 Curzon wysunął propozycję wytyczenia linii demarkacyjnej (zwanej potem 
„linią Curzona”) według kryteriów etnicznych, za którą miały się wycofać wojska pol
skie po podpisaniu rozejmu polsko-sowieckiego. Miała ona przebiegać następująco: 
w części północnej wzdłuż Niemna, pozostawiając przy Polsce Białostoczyznę, w czę
ści południowej dzieląc Galicję Wschodnią przebiegała na wschód od Lwowa, do Kar
pat. Koncepcja ta jednak zdezaktualizowała się po polskim zwycięstwie nad bolszewi
kami. Ostatecznie granica polsko-sowiecka została ustalona w traktacie ryskim 
18.03.1921.



graficzne” i jako takie powinno wejść w przyszłości w skład państwa ukra
ińskiego.

A przecież w województwie lubelskim, na terytorium „Zakierzonii” 
w okresie międzywojennym i jeszcze wcześniej, ludność ukraińska nie sta
nowiła większości. Według „M ałego rocznika statystycznego”, w woje
wództwie lubelskim Polacy mieli zdecydowaną przewagę -  ponad 85,1%  
(G U S  1939). Liczba ta niewiele się zmieniła w latach drugiej wojny świa
towej. Ziemia Lubelska od niepamiętnych czasów była częścią  składową 
Polski, a po wojnie z Niemcami w 1939 roku znajdowała się pod czasową  
okupacją niemiecką. Są to zatem odwieczne ziem ie polskie, bez względu na 
to, czy władzę w Polsce powojennej przejąłby rząd w Londynie, w Warsza
wie czy nawet ugrupowanie ukraińskie z centralą OUN-UPA -  mówi prof. 
J. E. Wilczur. Po zawarciu umowy granicznej z Sowietami w 1945 roku zie
mia lubelska znowu weszła w skład państwa polskiego.

W drugiej połowie 1943 roku w  powiatach hrubieszowskim, chełmskim  
i włodawskim upowcy rozrzucili ulotki wzywające wszystkich Polaków do 
natychmiastowego opuszczenia tych ziem do dnia 10 września 1943 roku 
pod groźbą śmierci. „Będziem y dążyć do tego -  oświadczono w tych ulot
kach by raz na zawsze pozbyć się z naszych ziem wrogiej polskiej ludno
ści, która przeszkadza nam w walce przeciwko bolszew ikom ”. W ulotce 
z 2 września 1943 roku zagrożono wymordowaniem wszystkich Polaków  
na tych terenach.

Z początkiem 1944 roku ludobójcy z UPA rozpoczęli m asowe rzezie 
polskiej ludności. N ie przebierali w metodach i środkach. Ofiarą padły m.in. 
m iejscowości Tarnoszyn, Posadów i Podlodów w pow iecie tomaszowskim  
oraz Ostrów i Chlewiska koło Bełżca28.

Ze szczególną zaciekłością napastnicy upowscy likwidowali polskie od
działy partyzanckie i polską samoobronę. Oddział UPA Mirosława Onysz- 
kewycza „Oresta” wymordował oddział AK „Krakusy” oraz kilkunastu żoł
nierzy rosyjskich z oddziału partyzanckiego spadochroniarzy pomiędzy 
m iejscowościam i Dachny a Monastyrem. Wyjątkowo bestialsko rozprawia
li się później też z przedstawicielami władzy polskiej, funkcjonariuszami 
milicji i żołnierzami Wojska Polskiego.

Rugowanie Polaków z ich ojcowizny było jawnym przestępstwem nie 
znajdującym ani historycznego, ani żadnego innego uzasadnienia. Było 
zwykłym bandytyzmem i ludobójstwem. Tylko ślepa i prymitywna niena
wiść i chęć łupu kierowała nacjonalistów ukraińskich najpierw przeciw Ży
dom, a później przeciw Polakom i innym narodom.

W w iększych miastach i wsiach Lubelszczyzny, zam ieszkanych  
w znacznej większości przez ludność polską, nacjonaliści ukraińscy nie by
li w stanie rozwinąć swojej zbrodniczej działalności na w iększą skalę.

Dalekosiężnym celem UPA było usunięcie wszystkich Polaków nie tyl
ko z terenów zabużańskich Wołynia i ziem południowo-wschodnich, ale tak



że z daleko wysuniętej na zachód strefy po lewej stronie Bugu i Sanu (okre
ślanych jako „Zakierzoński Kraj”) oraz całego rejonu Bieszczad, po Krosno, 
Wisłokę z południowej i wschodniej części Lubelszczyzny, z części Podla
sia. Tereny te ludobójcy UPA uznawali za część składową „Wielkiej Ukra
iny”, do której zmierzali je  przyłączyć po wojnie. Doktor W. Poliszczuk 
określił to działanie i postępowanie UPA następująco: „UPA ogniem i mie
czem domagała się przyłączenia Chełmszczyzny i Podlasia do sowieckiej 
Ukrainy. Tylko operacja „Wisła” położyła kres tym dążeniom”. Roszczenia 
terytorialne ukraińskich nacjonalistów obejmowały i nadal obejmują nie tyl
ko Polskę, ale także Rosję, Białoruś, Mołdawię, Słowację, Rumunię.

Zamiary Ukraińców wynikały z uchwał II Wielkiego Kongresu OUN, 
zorganizowanego przez Banderę w Krakowie w kwietniu 1941 roku. Mię
dzy innymi czytamy tam: „Należy wszelkimi środkami wzmocnić ukraiński 
charakter obszarów granicznych, aby je  przyłączyć do państwa ukraińskie
go i nie dopuścić do pozostawienia przy Polsce”. („Litopys”, t. VI, Toronto 
1983, s. 42, tekst w jęz. niemieckim). Z dokumentów tego zjazdu widać, że 
OUN przejęła hasła ideologiczne od hitlerowców, a koncepcje hitlerowskie 
uznała za własne. Przyszłość swojego mchu wiązała bezwarunkowo z III 
Rzeszą i kolaborowała z nią do końca jej istnienia29.

Sytuacja na terenie województwa lubelskiego pod koniec 1944 roku 
z dnia na dzień stawała się coraz gorsza. Powstała groźba całkowitego wy
mordowania przez UPA wszystkich mieszkających tu Polaków. Płonęły pol
skie wsie, ginęła polska ludność. Wszyscy, których nie dosięgła upowska 
siekiera, opuszczali swoje zagrody i udawali się do miejsc bardziej bez
piecznych: do Hrubieszowa, Tomaszowa Lubelskiego, Zamościa lub Kra- 
snegostawu. Pozostający w swych domach gorzko za to płacili. Napór od
działów UPA był tak silny, że nawet polskie organizacje znalazły się w de
fensywie.

Po zajęciu tych obszarów w 1944 roku przez Armię Czerwoną, przepro
wadzono powszechną mobilizację do Wojska Polskiego. -Kadrę dowódczą 
Armii Krajowej w większości aresztowano. Dotychczasowe struktury sa
moobronne, oparte w większości na konspiracyjnej AK, przestały istnieć. 
Polskie wsie i osiedla stały się łatwym łupem bezkarnych band UPA.

Upowcy mordowali wszystkich Polaków bez względu na wiek i płeć. 
Używali do tego wszelkich dostępnych, prymitywnych narzędzi: siekier, 
wideł, noży itp., a strzelali tylko do ratujących się ucieczką. Zabijali też Ży
dów i Cyganów, a nawet swoich ukraińskich rodaków, którzy ośmielali się 
pomagać Polakom w znalezieniu schronienia. Takim ludobójstwem UPA 
zasłynęła w dziejach nie tylko narodu ukraińskiego, ale także narodów są
siednich30.

Historia zna różne wojny, dzieje zapisały różne barbarzyństwa i zbrod
nie, wojny globalne, obejmujące całą kulę ziemską, wojny lokalne prowa
dzone za pomocą wszelkich dostępnych środków materialnych i moralnych



(Czyngis-Chan, wojny krzyżackie, Hunnowie i inne). Wszystkie te wojny 
w porównaniu z mordowaniem Polaków przez nacjonalistów ukraińskich 
w czasie II wojny światowej wydają się niewinnymi igraszkami.

W spólną cechą zbrodniczych działań UPA był sadyzm i niesłychane 
okrucieństwo, znęcanie się nad mordowanym człowiekiem. Metody tortur 
były przeróżne. Ich katalog jest przerażający. Doktor Aleksander Korman 
ustalił aż 362 metody straszliwych tortur stosowanych przez UPA3'.

Podobnych barbarzyńskich czynów nie dokonywali ani Niemcy, ani So
wieci. Banderowcy znacznie prześcignęli w sposobach mordowania nie
mieckich esesmanów i gestapowców, a nawet sowieckich enkawudzistów.

Ludobójstwo w wykonaniu niemieckim i sowieckim było realizowane 
przez specjalne zbrodnicze formacje mundurowe (gestapo, NKWD). Hitle
rowcy wywozili dzieci w głąb Niemiec i wynaradawiali, Sowieci wywozili 
je z rodzicami na Sybir, gdzie często umierały z głodu i zimna, natomiast 
Ukraińcy mordowali dzieci na oczach rodziców przez wrzucenie żywych do 
ognia lub uderzanie główką o drzewo, ścianę, futrynę drzwi, węgieł domu 
bądź przez topienie, nabijanie je  na pale. Rozpruwali dzieciom brzuszki, ob
cinali ofiarom języki, piersi kobietom, genitalia mężczyznom, obcinali koń
czyny, wieszali ofiarę głową do dołu nad rozpalonym ogniskiem, żywe 
dzieci wrzucali do studni. Często robili to na oczach mdlejących matek, któ
re mordowali na końcu. „To było ludobójstwo na wielką skalę” -  oświad
czył dziś premier rządu RP, wówczas poseł, Jarosław Kaczyński w swym 
wystąpieniu podczas debaty sejmowej 9 lipca 2003 roku. Oprócz UPA i SS 
„Galizien” zbrodnie ludobójstwa popełniali często chłopi ukraińscy zrze
szeni w SKW, a także nie należący do żadnej organizacji.

Niestety, nie było to nic nowego w historii narodu ukraińskiego. Pola
ków mordowano już w XVII i XVIII wieku, kiedy hajdamackie bandy (po
wstanie Chmielnickiego, Koliszczyzna i inne) rąbały ofiary siekierami, 
żywcem wrzucały do studzien, wydłubywały oczy, wyrzynały języki, roz
pruwały kobietom brzuchy itp. Wzorami dla nich, jeszcze w XX wieku, po
zostawały średniowieczne masowe rzezie i indywidualne bestialskie mordy, 
przy obojętności całego świata. Celem tej ludobójczej działalności było ter
rorystyczne zastraszanie i chęć pozbycia się z zajmowanych terenów 'niepo
żądanej' obcej ludności. Mimo że z upływem czasu, pod rządami Polski, 
Rosji, Austrii, Rumunii i ZSRR, wykształciła się ukraińska klasa inteligenc
ka, nie zdołała ona złagodzić impulsywnych zbrodniczych zachowań, OUN 
i jego zbrojna formacja UPA przyjęły postawę skrajnie nacjonalistyczno- 
-szowinistyczną i podżegały naród do ludobójczych, zbrodniczych czynów, 
nadając im zorganizowany i masowy charakter. Polacy z Kresów W schod
nich do dzisiaj noszą rany psychiczne i na wspomnienie tamtych wydarzeń 
dostają dreszczy.

Mordy i zbrodnie wiązały się z grabieżami wszystkiego, co przedsta
wiało jakąkolwiek wartość materialną. Niszczono także wszystko, co mogło



świadczyć o polskości tych terenów. Czyny te bowiem przestały być dla lu
dobójców z UPA grzechem, a torturowanie stawało się niejako obrzędem. 
Począwszy od osobistych rzeczy ofiar, rabowali inwentarz żywy, sprzęt rol
niczy, wyposażenie mieszkań, dzieła sztuki itp. Zrabowane mienie w części 
zatrzymywali dla siebie, cenniejsze przedmioty mieli nakaz przekazać do 
oddziału UPA, z przeznaczeniem dla przyszłej Wielkiej Ukrainy. Różnie 
jednak bywało z tym rozdziałem. Niezależnie od rabunków, UPA paliła 
i niszczyła budynki szkolne, plebanie, wszelkie obiekty użyteczności pu
blicznej, tak, aby nie pozostał żaden ślad po Polakach. W swoich działa
niach nie miała żadnych skrupułów. Członkowie band zapomnieli o między
narodowym zwyczajowym prawie stosowanym w cywilizowanym świecie, 
nie mówiąc już o prawach boskich. Zostali bandą grabieżców i rizunów lud
ności polskiej. Okryli hańbą nie tylko siebie, ale cały naród ukraiński.

Na podstawie zebranych informacji ustaliłem, że ludność ukraińska 
z miejscowości Poturzyn, Telatyn, Uhnów i Lubycza Królewska była pod 
zdecydowanym wpływem OUN. R. Torzecki w swej książce pt. Polacy 
i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rze
czypospolitej dowodzi, że cały naród ukraiński, łącznie z cerkwią, popierał 
ludobójstwo Polaków.

W obliczu śmiertelnej groźby całkowitego biologicznego wyniszczenia 
przez nacjonalistów ukraińskich, Polacy na ziemi lubelskiej, podobnie jak 
na Wołyniu, podjęli próby samoobrony przed ludobójcami z UPA. Sponta
nicznie, a niekiedy na skutek zaleceń konspiracyjnych władz AK lub BCh, 
zaczęli organizować „placówki samoobrony” . Była to działalność bardzo 
ważna i pożyteczna. Dzięki niej uratowano wiele osób od śmierci. Przeka
zy na ten temat sąjednak wyjątkowo skąpe i wszelkie próby zbilansowania 
tych działań okazują się prawie niemożliwe.

Ludzie samoobrony dniem i nocą pełnili straż w swoich wsiach, uzbro
jeni często tylko w kije, kosy, a rzadko w przestarzałe karabinki austriackie, 
rosyjskie lub niemieckie. Niektóre wsie, mające ku temu warunki, zamie
niały się w warowne obozy uciekinierów z okolicznych miejscowości. 
Opracowany był system alarmowy oraz zasady udzielania sobie wzajemnej 
pomocy przez mieszkańców sąsiadujących wiosek. Mimo tych działań sa
moobronnych sytuacja nie została opanowana. Takie wsie, jak: Mieniany, 
Werbkowice, Mołodiatycze, Dołhobyczów, Kryłów czy Miętkie, zostały 
prawie całkowicie rozbite i zniesione z powierzchni ziemi przez upowców, 
a cały powiat biłgorajski poważnie zagrożony.

Samoobronę bardzo utrudniały szczupłość sił oraz braki broni i amuni
cji. Mimo to wszystkie te akcje okazały się w pewnym stopniu skuteczne. 
Ochroniły od śmierci wiele polskich mieszkańców wsi i miasteczek.

.). Caban i Z. Mańkowski tak przedstawiają napór UPA na kilka miej- 
scowści: „16 maja 1944 roku połączone siły nacjonalistów ukraińskich i na- 
siedlonych Niemców -  razem około 800 ludzi -  uderzyły na Kazimierów-



kę, Honiatycze, Honiatyczki, Dub i inne miejscowości. Trzy plutony AK 
z samoobroną zdołały odeprzeć atak, zabijając około 50 napastników, a tra
cąc 8 ludzi. W powiecie tomaszowskim, dzięki informacji zyskanej od par
tyzantów rosyjskich o przesuwaniu się z terenu Rawa Ruska zgrupowania 
UPA w sile 1500 ludzi, umocniono i postawiono w stan gotowości kordon 
ochrony na linii Narol-Cieszanów. W powiecie biłgorajskim, w rejonie 
Krzeszów-Kulno, stwierdzono koncentrację oddziałów UPA w sile ok. 300 
bandytów i w związku z tym podjęto decyzję ich rozbicia. W powiecie 
chełmskim stacjonujące tam oddziały SS „Galizien” zostały przesunięte na 
południc, co odciążyło ten rejon, ale z kolei zagroziło powiatom tom aszow
skiemu i hrubieszowskiemu32.

Jak wynika z tego zapisu, mimo wszystko sytuacja na Lubelszczyźnie 
w latach 1940-1947 wyglądała dla ludności polskiej trochę korzystniej niż 
w innych rejonach. Upowskie zagony ludobójcze napotykały tu na zdecy
dowany opór nie tylko placówek samoobronnych, ale także Armii Krajowej, 
Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnycha w okresie później
szym na administrację polską, milicję (MO) i Wojsko Polskie.

Cywilna ludność polska bowiem nie miała żadnych szans na stawienie 
oporu banderowcom. Niemcy nie byli zainteresowani wzmacnianiem pol
skiej samoobrony. Wojska niemieckie nie udzielały w zasadzie żadnej po
mocy polskiej ludności, a raczej przyglądały się, jak Ukraińcy wyrzynają 
w pień Polaków. Morderstwa te były nawet Niemcom na rękę, gdyż uła
twiały plan zagłady narodu polskiego. W tym celu wyeliminowali część 
polskiej młodzieży z ruchu samoobrony, powołując ją  do oddziałów tzw. 
Baudienstu, jednostek roboczych przeznaczonych do wykonywania róż
nych prac drogowych i budowlanych.

Jedynie wojska węgierskie starały się w miarę swoich możliwości 
wspierać Polaków w ich tragicznej sytuacji. Często nawet przekazywali im 
broń i amunicję, choć to wszystko nie wystarczało do skutecznej obrony 
przed bandami UPA. O przyjaznym stosunku Węgrów do Polaków napisa
no wiele zarówno o traktowaniu przez nich uciekinierów z Polski, którzy 
znaleźli się na Węgrzech w 1939 roku, jak i o postawie żołnierzy węgier
skich.

W związku ze zbliżaniem się Armii Sowieckiej do obszaru wojewódz
twa lubelskiego w 1944 roku, Roman Szuchewycz ps. „Taras Czuprynka”, 
jako główny kom endant UPA, wydał rozkaz, w którym napisał m.in. „Na
leży przyśpieszyć likwidację Polaków, w pień wycinać, czysto polskie 
wsie palić tylko w takim przypadku, jeżeli oddalone są od zagród ukraiń
skich co najmniej o 15 m etrów”. Ta działalność UPA miała m iejsce do 
końca 1947 roku, na przykład na terenie powiatów tomaszowskiego i hru
bieszowskiego. Przywódcy UPA zdawali sobie sprawę z faktu zbliżające
go się nieuchronnie końca swojego ludobójczego działania. Niekorzystny 
dla Niemców rozwój sytuacji na froncie wschodnim zm uszał banderow



ców  do przyśpieszenia realizacji planów opanowania południowej Lu
belszczyzny.

Żołnierze armii niemieckiej pochodzenia ukraińskiego, wycofując się 
przed Rosjanami, bez żenady twierdzili, że są „ostatnią awangardą wojsk 
niemieckich i jako ostatni będą wyrzynać ludność polską do ostatniego 
mieszkańca”, w myśl hasła „Ukraina będzie, ale bez Polaków”33. To praw
dopodobnie było przyczyną zwiększenia prześladowań ludności polskiej, 
zwłaszcza na wsi, trwających do ostatnich dni okupacji. Nawet po zajęciu 
tych ziem przez okupanta sowieckiego i pod rządami PRL w 1944 roku fa
natyzm ludobójców nie osłabł, a sytuacja Polaków nie uległa żadnej zmianie.

Po formalnym zakończeniu II wojny światowej w  1945 roku (8.05.1945  
roku) uzbrojone zagony sotni UPA nie przerwały antypolskiej działalności. 
W imię waiki o „niepodległą Ukrainę” i oderwania tzw. Zakurzonii nadal 
uprawiały swój zbrodniczy proceder.

Początkowo wydawało się, że skoro wojna została zakończona, nastąpi 
już trwały pokój. Dopóki stacjonowały na tym terenie wojska sow ieckie lub 
polskie, w poszczególnych m iejscowościach panował względny spokój, 
jednak w miarę przesuwania się frontu na zachód, ponownie zaczęło nara
stać zagrożenie ze strony band UPA. M nożyły się napady i mordy Polaków, 
głównie w powiatach chełmskim, hrubieszowskim i tomaszowskim . Bandy
ci z trójzębem na czapkach, często przebrani w  mundury sow ieckie lub pol
skie, wpadali do polskich chat i zabijali wszystkich bez względu na płeć 
i wiek. Prawie bezkarnie atakowali również patrole wojska czy posterunki 
milicji, wyrzynali w pień ich załogi. W okrutny sposób obdzierali z mundu
rów i okradali żołnierzy zarówno czynnej służby, jak i zdem obilizowanych, 
powracających do domów. W szyscy po potwornych torturach byli zabijani.

M imo że stało się jasne, iż III wojna światowa nie wybuchnie, upowcy 
swoich zamiarów wobec narodu polskiego nie zmienili. Postanowili prowa
dzić dalej sw oją ludobójczą działalność przeciwko Polakom, innym naro
dom i wszystkiem u, co nie jest ukraińskie.

Zajęcie przez Rosjan Ziemi Lubelskiej w 1944 roku przyniosło wpraw
dzie uwolnienie spod niemieckiej okupacji, ale też narzucenie narodowi to
talnego systemu komunistycznej władzy. Entuzjazm pierwszych dni „w y
zw olenia” przez Armię Sow iecką szybko opadł, powstała natomiast szara 
rzeczywistość wojskowych rządów PRL i NKW D. Terror polityczno-sądo- 
wy, z towarzyszącą mu agresją ideologiczną, dotykał szerokich grup ludno
ści i był bardzo groźny dla ludzi z AK, działaczy ludowych, weteranów pol
skich stronnictw niepodległościowych czy też zasłużonych oficerów Woj
ska Polskiego. Nadal mieszkańcy ponosili straty w ludziach, podobnie jak 
za okupacji niemieckiej, gdyż banderowcy nie zaprzestali mordować Pola
ków. Odnotowano także częstsze przypadki mordowania przez UPA wła
snych rodaków uchylających się od służby w jej szeregach oraz ich rodzi
ców w przypadku nie schwytania „dezertera”, bądź zgłoszenie się syna czy



córki do Armii Czerwonej lub Wojska Polskiego. Ludność ukraińska nadal 
utrzymywała ścisłe kontakty z UPA i dostarczała bandom żywność, odzież, 
broń i amunicję, a również wszelkiego rodzaju informacje wywiadowcze.

Niestety, nowa polska władza ludowa zachowywała niemal całkowitą 
obojętność na losy Polaków. Zalążki tej władzy paraliżowane były bez
względnymi represjami UPA i prawie całkowicie bezkarnąjej działalnością. 
Rząd PRL, zamiast zdecydowanie rozprawić się z bandami UPA, rozpoczął 
aresztowania i represje wobec polskich działaczy z okresu okupacji, a tak
że ich wywózkę do Rosji na katorżniczą pracę w kopalniach węgla kamien
nego w okolicach Workuty Donbasu i do innych miejscowości. Według do
tychczasowych ustaleń, w latach 1944-1945 Sowieci wywieźli w głąb Rosji 
około 17 tysięcy Polaków. Dokładna liczba nie jest znana, a władze sowiec
kie, które dysponują odpowiednimi danymi nigdy nie udostępniły ich na
szemu rządowi34. Wszystko to zmierzało do zniewolenia narodu polskiego 
i uczynienia z Polski satelity ZSRR. Jak pisze Kazimierz Stopa, „zapanował 
czas gwałtu i bezprawia, bezkarnego polowania na ludzi, którzy nie chcieli 
uznać PKWN i powołanej do życia Krajowej Rady Narodowej (KRN)”35. 
Taki stan rzeczy wydłużył okres likwidacji band UPA.

Niewiele też zmienił dekret z 2 sierpnia 1945 roku o amnestii. Tylko 
część ludobójców ukraińskich zaprzestała wrogiej działalności przeciwko 
państwu polskiemu1 ^społeczeństwu. Większość członków UPA nie ujawni
ła się i nadal kontynuowała swój zbrodniczy proceder. Także rok 1946 nie 
przyniósł oczekiwanej poprawy na tym terenie. W dalszym ciągu w powia
tach hrubieszowskim i tomaszowskim ginęli Polacy oraz płonęły wsie palo
ne przez upowców.

Bandy UPA w dzień ukrywały się w dobrze przygotowanych bunkrach, 
a w nocy dokonywały terrorystycznych napadów na polską ludność i pod
palały ich zagrody. Często też podejmowały walkę, napadając na Wojsko 
Polskie, milicję, a niekiedy także na wojsko sowieckie.

Oto niektóre daty i okoliczności zbrodniczych napadów UPA na żołnie
rzy Wojska Polskiego i milicję (MO) w miejscowościach województwa lu
belskiego.

26.08.1945 -  napad na komisję przesiedleńczą koło wsi Waręż: zamor
dowano 4 jej członków;

1.09.1945 -  zasadzka na pododdział MO na szosie Bełz-Waręż: zamor
dowano, po uprzednich nieludzkich torturach, 19 milicjantów (inne źródło 
podaje 21 ofiar);

20.02.1946 -  napad na pododdział 9. Dywizji Piechoty w Werbkowi
cach: rozbrojono i zamordowano 8 polskich żołnierzy;

28.02.1946 -  napad sotni UPA „Brodycza” na garnizon Wojska Polskie
go w m. Kamienna: zabito, według wersji ukraińskiej, 20 i raniono 30 żoł
nierzy;

9.03.1946 -  napad sotni „Dudy”, „Hałajdy” i dwóch kuszczy SKW (197



ludzi) na stacją Lubycza oraz stacjonujący tam Oddział 3 DP: zabito 40 żoł
nierzy W P  i 7 członków komisji przesiedleńczej, zniszczono most, spalono 
wagony kolejowe i rozpuszczono repatriantów ukraińskich;

9.03.1946 -  napad UPA na 8 pp w Tomaszowie Lubelskim: zabito 13 
żołnierzy i 3 oficerów, raniono 13 i uprowadzono 12, których uznano za za
mordowanych;

20.03.1946 -  napad sotni „Bira”, „Hrynia” i „M yrona” na strażnicę 38 
Komendy Odcinka WOP w Jasielu: zamordowano 24 i wzięto do niewoli 79 
żołnierzy, z których 20 puszczono, a pozostałych zamordowano;

28.03.1946 -  napad sotni Jana Szymańskiego „Szuma” na posterunek 
MO w Liwczy (pow. Lubartów): zamordowano 31 milicjantów;

6.04.1946 -  napad UPA na pododdział 5 pp w m. Chrobrów, zamordo
wano 5 żołnierzy WP;

16.04.1946 -  zasadzka na pododdział Wojska Polskiego na drodze 
Uhnów-Rzeczyca; zabito 12 polskich żołnierzy. Napad opisany w: A. B. 
Szczęśniak, W. Z. Szota: Droga do nikąd. Działalność o rg a n iza c ji u kra iń 
sk ich  n a c jo n a lis tó w  i j e j  likw id a c ja  w  P olsce. Warszawa 1973, s. 53 436;

18.04.1946 -  napad kurenia „Żeleźniaka” na stację kolejową w Uhno- 
wie i kompanię Wojska Polskiego ochraniającą przygotowany do wyjazdu 
transport ludności ukraińskiej: w walce poległo 30 i zostało rannych kilku
nastu żołnierzy WP, spalono 10 wagonów kolejowych, w których zginęło 18 
osób narodowości ukraińskiej;

25.04.1946 -  we wsi Warszyn, gmina Dołhobyczów, bandyci UPA na
padli na kolumnę samochodową Wojska Polskiego jadącą ze zbożem; na
pastnicy spalili 14 samochodów i zabili 30 osób, w tym 28 żołnierzy WP 
oraz 2 osoby cywilne -  mężczyznę i kobietę;

6.05.1946 -  napad sotni „Jara” i dwóch drużyn na garnizon WP we wsi 
Chorobrów; UPA zamordowała 20 żołnierzy WP;

28.05.1946 -  napad kurenia „Berkuta” na Hrubieszów: straty Urzędu 
Bezpieczeństwa i WP, według wersji ukraińskiej, wyniosły 30 osób, według 
wersji polskiej 6 osób zabitych i 3 rannych37.

Podobnych zasadzek UPA na Polaków było znacznie więcej.
Według ustaleń Ignacego Bluma, od października 1945 do marca 1948 

roku w czterech powiatach województwa lubelskiego: tomaszowskim, hru
bieszowskim. włodawskim i bielskim bandy upowców zorganizowały 60 
ludobójczych napadów na jednostki Wojska Polskiego, KBW* i MO** i za
mordowały 160 oficerów i żołnierzy, spaliły ponad 50 wsi i dokonały oko
ło 250 napadów na instytucje państwowe. Łącznie w latach 1944-1949 zgi
nęło w obronie około 590 żołnierzy i oficerów38. Na drogach i bezdrożach 
działań UPA w tamtym okresie pozostało wiele niewinnych ofiar.

* KBW -  Korpus Bezpieczeństwa Wojskowego.
MO Milicja Obywatelska.



Przesunięcie się w 1944 roku frontu nad Wisłę spowodowało napływ na 
tereny Lubelszczyzny banderowców. Natychmiast zaczęli przenikać do 
władz administracyjnych, organizacji partyjnych, organów bezpieczeństwa, 
MO, a nawet do wojska i rozwijać w nich wrogą agitację. Od sierpnia 1944 
do lipca 1947 roku grasowało na tym terenie około 70 band ukraińskich, 
łącznie z SKW liczyły one ponad 7 tysięcy bandytów. Inne źródło podaje, 
że na wiosnę 1947 roku UPA liczyła około 9 tysięcy uzbrojonych ludzi. 
Bandy te mordowały wszystkich Polaków, którzy dostali się w ich ręce, 
a cały majątek ofiar zagrabili lub zniszczyli39. Bandy prowadziły także sze
roką działalność sabotażową: zrywały tory kolejowe, niszczyły mosty i wia
dukty. Akcje te dezorganizowały zaplecze wojsk polskich i siały zamęt 
w kraju. Oprócz Polaków mordowali także swoich rodaków za dostarczanie 
państwu kontyngentów żywnościowych, chęć wyjazdu do ZSRR, a nawet 
na Ziemie Zachodnie, bądź za sympatię do polskiej władzy.

Cytowany już dr hab. W. Poliszczuk tak ocenia przyczyny działań UPA: 
„Banderowcy oczekiwali na wybuch trzeciej wojny światowej. Działania 
OUN-UPA na tym obszarze skierowane były na jego oderwanie od państwa 
polskiego i utworzenie przyczółka ukraińskiego państwa nacjonalistyczne
go. Przybyłe na ten teren z Wołynia i Galicji sotnie OUN-UPA zasilone zo
stały przez miejscowych ukraińskich działaczy nacjonalistycznych, wy
kształconych w gimnazjum ukraińskim w Przemyślu. Wielu z nich zostało 
dowódcami UPA i terenowymi prowidnykami (dowódcami) OUN Bandery 
(np. W łodymyr Stachiw)”40.

Niczym niezahamowane agresywne działania ukraińskich band na po
łudniowo-wschodnich terenach Lubelszczyzny w latach 1944-1947, skłoni
ły rząd polski do podjęcia ostatecznych i radykalnych środków zmierzają
cych do likwidacji bandytyzmu ukraińskiego. Jedynym wyjściem, aczkol
wiek bolesnym, było przesiedlenie na teren USRR Ukraińców i Łemków, 
którzy współpracowali z UPA.

W wyniku rozmów między tzw. Polskim Komitetem Wyzwolenia Naro
dowego a ówczesnym"ZSRR, 9 września 1944 roku podjęto decyzję o m oż
liwości przesiedlenia ludności polskiej z ZSRR do Polski w nowych grani
cach. a ludności ukraińskiej i białoruskiej z terytorium Polski do USRR. Za
warty układ ustalał też zasady i warunki techniczne związane z przesiedle
niem. Według niepełnych spisów z tego okresu wynika, że po zawarciu te
go układu po stronie polskiej znalazło się około 505 tysięcy osób narodo
wości ukraińskiej.

Na podstawie wspomnianej decyzji, dotychczasowi obywatele polscy 
narodowości ukraińskiej, ruskiej i białoruskiej, zamieszkujący m.in. w po
wiatach chełmskim, krasnystawskim, biłgorajskim, zamojskim, a także 
w innych, mogli według własnego uznania wyjeżdżać na Ukrainę lub do in
nych republik ZSRR. Wiele osób skorzystało z tej możliwości. Wyjechali, 
niestety, przeważnie Ukraińcy lojalni, nieskompromitowani. W obawie



przed wymiarem kary za zbrodnie wojenne i ludobójstwo wyjechało także 
trochę aktywnych polakożerców. Liczne rodziny ukraińskie nawet zgłosiły 
do PUR-u swoją chęć wyjazdu* mimo terroru band ukraińskich. Wśród po
zostałych w Polsce było jednak wielu skompromitowanych ludobójczą 
działalnością okupacyjną. Sporo z nich liczyło na załamanie się niebawem 
nowego ustroju albo zerwanie powiązań z UPA.

Przeciwko akcji przesiedlenia Ukraińców wystąpiła zdecydowanie 
UPA. W odezwach i wszelkiego rodzaju ulotkach, a także na zebraniach 
Ukraińców nacjonaliści z UPA nakłaniali mieszkańców ukraińskich do po
zostania na miejscu. Ostrzegając przed wyjazdem do USRR, straszyli ludzi 
perspektywą wywiezienia na Sybir. Tych, którzy zdecydowali się na prze
siedlenie, banderowcy traktowali jak  zdrajców, karząc ich nawet śmiercią.

Ustalono, że do 15 sierpńia 1945 roku z województw południowo- 
wschodnich wyjechało dobrowolnie do USRR 222 509 Ukraińców, z czego 
z woj. lubelskiego 125 381 osób41.

Ukraińcy i inne osoby decydujące się pozostać na miejscu jako obywa
tele państwa polskiego, byli zobowiązani z tego tytułu do przestrzegania ak
tualnych przepisów prawnych państwa, które zamieszkiwali.

Niestety, ludzie narodowości ruskiej, ukraińskiej, a często łemkowskiej, 
jako obywatele państwa polskiego, nie podporządkowali się przepisom 
i ostrzeżeniom władz polskich. Większość z nich, jak później ustalono, so
lidaryzowała się z upowcami. Wielu też kontynuowało zbrodniczą działal
ność. Nadal banderowcy znajdowali oparcie w miejscowej ludności ukraiń
skiej, współpracującej z UPA na co dzień i udzielającej jej wszechstronnej 
pomocy. Żadne zabiegi propagandowo-agitacyjne nie dawały rezultatów. 
Ciągle rosnący tragiczny bilans skutków aktywności UPA budził uzasadnio
ny niepokój wśród ludności polskiej, i nie tylko polskiej. W spomnieć nale
ży, że tylko w IV kwartale 1945 roku zanotowano około 500 napadów ludo
bójców lipowskich na ludność polską42.

Niebawem się okazało, że przesiedlenie nie dało spodziewanych wyników, 
nie powstrzymało terrorystycznych i ludobójczych akcji ukraińskich nacjona
listów. Trwająca nadal działalność była teraz rebelią nielojalnych polskich oby
wateli ukraińskiej i łemkowskiej grupy etnicznej zmierzającej do oderwania 
południowo-wschodnich ziem od państwa polskiego. Sytuacja w kraju wyma
gała podjęcia zdecydowanych kroków w kierunku likwidacji UPA.

W tych warunkach rząd RP został zmuszony do zorganizowania i prze
prowadzenia na południowo-wschodnich polskich terenach specjalnej ope
racji pod nazwą „Wisła” .

Decyzję przesiedlenia ludności ukraińskiej do USRR przyśpieszyły tra
giczne wydarzenia. 28 marca 1947 roku upowcy zabili polskiego generała 
broni, Karola Świerczewskiego. W trzy dni później w zasadzce zastrzelili 
5 oficerów i 27 szeregowych43.

* PUR -  Państwowy Urząd Repatriacyjny.



Zasadniczym celem operacji „Wisła” było zlikwidowanie ukraińskiego 
nacjonalistycznego podziemia, zwłaszcza zaś ludobójczych oddziałów UPA 
na terenach województw: rzeszowskiego, lubelskiego i krakowskiego. Ak
cja ta miała też pozbawić bandy UPA zaplecza. Kolejnym zadaniem miało 
być przesiedlenie osób narodowości ukraińskiej z południowego i południo
wo-wschodniego pasa przygranicznego do USRR. Akcja ta przeprowadzo
na została w obronie ludności polskiej przed ludobójstwem, a także w obro
nie ładu i porządku w kraju.

Operacja „W isła” z formalnego punktu widzenia przebiegała zgodnie 
z prawem międzynarodowym i w ramach ustawodawstwa państwa polskie
go. Podjęte działania były następstwem zbrodni OUN-UPA popełnianych na 
terenie państwa polskiego. Gdyby nie przeprowadzono tej operacji, bandyc
kie oddziały ukraińskie mordowałyby ludność polską jeszcze przez wiele 
lat. Słuszność decyzji przesiedlenia potwierdza fakt, że po jej zakończeniu, 
działania UPA na tym terenie w dużej mierze ustały, a sytuacja się ustabili
zowała. W tamtych warunkach było to jedyne słuszne i zasadne rozwiąza
nie, które położyło kres dotychczasowym zbrodniom ukraińskim w Polsce 
w nowych granicach.

Na okres przesiedleń władze polskie zapewniły przesiedleńcom trans
port, opiekę lekarską, wyżywienie i ochronę. Ludność przenoszono z całym 
dobytkiem, inwentarzem żywym i martwym. Operacja „W isła” prowadzo
na była przez Państwowy Urząd Repatriacyjny. Należała do niego troska 
o ludzi, natomiast Wojsko Polskie ochraniało transporty przed napadami 
UPA. Działania operacyjne związane z przesiedleniem prowadzono wspól
nie z wydzielonymi oddziałami Armii Sowieckiej i ówczesnej Armii Cze
chosłowackiej. Zapobiegały one wykorzystywaniu terenów ówczesnej 
Ukrainy Radzieckiej, ziem słowackich i czeskich przez bandy UPA.

Pomimo stworzenia przesiedlonym humanitarnych warunków, było to 
dla ludności ukraińskiej i łemkowskiej bolesne rozwiązanie. Niestety, zo
stało ono wymuszone ludobójczą działalnością OUN-UPA i było koniecz
ne dla zlikwidowania niekończących się zbrodni ludobójstwa na południo
wo-wschodnich terenach Polski oraz dla przywrócenia normalnego życia. 
Bez przesiedlenia tej ludności niemożliwe byłoby rozbicie struktur OUN- 
-UPA.

Z chwilą wszczęcia procedury przesiedleńczej, UPA wzmogła swoją 
zbrodniczą działalność, sprzeciwiając się wyjazdowi Ukraińców i Łemków 
na tereny zajęte przez Sowietów. Upowcy wszelkimi sposobami przeszka
dzali tym wyjazdom. Z całą bezwzględnością zwalczali ewakuację ludności 
ukraińskiej najpierw do USRR, a później na Ziemie Zachodnie. Rozpętali 
także dziki terror w stosunku do Ukraińców, którzy wyrażali chęć wyjazdu, 
traktując ich jako zdrajców zasługujących na karę śmierci. Niejednokrotnie 
ją  wykonywali, a mienie skazańców grabili. Organizowali zasadzki na od
działy Wojska Polskiego i milicję, mordowali napływową ludność, która



zajmowała gospodarstwa po wysiedlonych. Aby uniemożliwić ewakuację 
ludności, upowcy niszczyli mosty, tory kolejowe, linie telegraficzne. Wyda
li walkę wszystkim i wszystkiemu, co na tej ziemi istniało. Niszczyli doro
bek całych pokoleń44.

Operacja „W isła” trwała od 10 kwietnia do 31 lipca 1947 roku. W okre
sie tym przesiedlono do USRR 488 612 osób narodowości ukraińskiej, 
w tym około 193 975 z województwa lubelskiego i 273 330 z województwa 
rzeszowskiego45. Zostały rozbite większe ugrupowania UPA. W czasie ope
racji „W isła” zlikwidowano 1509 aktywnych członków OUN i bandytów 
UPA, a 2781 aktywnych członków OUN skierowano do obozów odosobnie
nia. Zdobyto także wiele broni, amunicji i sprzętu wojskowego46.

Po zakończeniu operacji przesiedleńczej ludności ukraińskiej do USRR, 
na terenie Polski pozostało jeszcze około 150 tysięcy Ukraińców i Łemków. 
Niebawem się okazało, że nie zaniechali oni swej zbrodniczej działalności. 
Zaczęli się znowu grupować i kontynuować swoje akcje. Większa ich część 
nadal współdziałała z bandami nacjonalistycznymi, udzielała im wszech
stronnej pomocy, tworzyła materialną bazę, źródło siły i żywotności band. 
Akcja przesiedleńcza do USRR nie dała w pełni spodziewanych rezultatów. 
Bandyci z UPA wciąż grabili mienie państwowe, spółdzielcze i prywatne. 
Palili lasy. magazyny, zabudowania państwowych nieruchomości i chłop
skie zagrody, a przede wszystkim mordowali w tych okolicach bezbronną 
wiejską ludność. Polacy żyli tam w ciągłym strachu, nie mogli przystąpić do 
spokojnej pracy.

W nocy z 10 na 11 sierpnia 1947 roku grupa UPA, w sile około 100 ban
dytów, napadła na oddziały Wojska Polskiego stacjonujące we wsiach 
Uhrynów i Dołhobyczów i zamordowała 9 żołnierzy, a 11 raniła.

Kolejny atak miał miejsce w nocy z 16 na 17 sierpnia 1947 roku. Od
dział liczący około 100 bandytów napadł z zasadzki na grupę żołnierzy pol
skich z 9 Pułku Piechoty. Zginęło 7 żołnierzy.

Następny atak upowcy przeprowadzili 27 sieipnia tegoż roku. Urządzi
li zasadzkę na grupę operacyjną również 9 Pułku Piechoty. Tego dnia zginął 
1 oficer, 17 szeregowych, a 34 żołnierzy odniosło rany. Po tej masakrze ban
dyci z UPA spalili około 130 gospodarstw.

Jeszcze w pierwszych dniach września 1947 roku niedobitki UPA błą
kały się po lasach i zagrażały cywilnej ludności.

Wiktor Poliszczuk tak scharakteryzował ówczesną sytuację: „Wymiana 
ludności przeciągała się, a strona rosyjska nie była skłonna do przedłużenia 
określonych terminów zakończenia akcji. Także zabiegi polskie o charakte
rze propagandowo-agitacyjnym nie dawały rezultatu”47. Jedni pomagali ban
derowcom ze względów ideowych, inni zostali steroryzowani przez Lipo
wców. Fakty te spowodowały, że rząd RP zmuszony był do podjęcia radykal
nych środków zmierzających do całkowitej likwidacji UPA. W uzgodnieniu 
z władzami radzieckimi władze RP postanowiły nie przesiedlać reszty lud



ności ukraińskiej i łemkowskiej do ZSRR w ramach operacji „Wisła”, lecz 
przenieść ją na północne i zachodnie tereny Polski w nowych granicach.

Podobnie jak poprzednio do USRR, tak i teraz cyw ilną ludność ukraiń
ską przesiedlono z całym jej dobytkiem, inwentarzem żywym  i martwym. 
Nie można dopatrywać się tu żadnej analogii do przesiedlenia ludności pol
skiej z Kresów, o którym niew iele się mówi. Ukraińskie generacje powojen
ne nie mają o tym pojęcia, ale za to dokładnie wiedzą, że Polacy przymuso
wo wysiedlali Ukraińców. N ie wiedzą, że Polacy najczęściej uciekali spod 
ukraińskiego noża w tym, co mieli na sobie. Polska ludność wiejska cały 
swój majątek pozostawiła na miejscu dotychczasowego zamieszkania. N ie
bawem został on zagrabiony przez m iejscową ludność ukraińską.

Również tym razem UPA sprzeciwiała się przesiedleniom ludności 
ukraińskiej na zachód Polski. Podjęli akcję m asowego palenia wsi, z któ
rych wysiedlano ludność ukraińską, niszczono warsztaty, sklepy i obiekty 
przemysłowe.

Mimo przykrości, a nieraz nawet ludzkich dramatów podczas tych prze
siedleń, ludność ukraińska i łemkowska w nowym miejscu zamieszkania 
uzyskała duży awans cywilizacyjny. Opuszczali ziem ię jałow ą i kurne chat
ki. a w zamian otrzymywali poniemieckie murowane domy i gospodarstwa 
o znacznie w yższym  standardzie, z żyzną ziem ią i o większym  areale niż 
pozostawiony. Gospodarstwa te były zaopatrzone w sprzęt rolniczy, który 
przesiedleńcy nie zawsze umieli obsługiwać. Na urządzenie się w nowym  
miejscu zamieszkania dostawali zapomogi pieniężne oraz pomoc material
ną na remont zabudowań. Ich warunki na tych ziemiach były takie same jak 
osiedlających się tu Polaków, wypędzonych z polskich Kresów. Dziś wielu 
z nich zapewne nie powróciłoby do miejsc wysiedlenia, gdzie trudno było
by im osiągnąć taki poziom życia, jaki mają na nowym miejscu4*.

Dr hab. W. Poliszczuk tak ocenia „Akcję W isła”: „operacja ta przepro
wadzona została w  stanie wyższej konieczności: dobro mniejsze w postaci 
praw ludności ukraińskiej zostało naruszone w celu obrony interesu wyższej 
wartości w postaci niedopuszczenia do oderwania od państwa części jego  
terytorium”44.

Biskup greckokatolicki Tadeusz Hajkowicz na Kongresie Ukraińców  
w Warszawie w 1947 roku powiedział: „Akcja W isła” była olbrzymim dra
matem, jednak mimo wszystko cieszyliśm y się, że zostaliśm y w Polsce i nie 
w yw ieziono nas na radziecką Ukrainę.

Zainteresowanych tym tematem odsyłam do książki Edwarda Prusa: 
O peracja „W isła”. F akty -  dokum enty  (Wrocław 2006).

W ramach operacji „Wisła” ogółem  na ziem ie północne i zachodnie 
przesiedlono 95 846 osób z województwa rzeszowskiego i 44 728 z woje
wództwa lubelskiego. Łącznie przesiedlono 140 574 osoby, przesiedlono, 
a nic wymordowano, jak czynili to Ukraińcy z Polakami50.

Ostateczne zakończenie działalności nacjonalistów ukraińskich na zie



mi lubelskiej przyniosła dopiero likwidacja czołowych przywódców OUN- 
UPA. Z 23 działających na tym terenie dowódców kureni i sotni 13 zostało 
zabitych, 3 ujęły czeskie organy bezpieczeństwa, 4 przedostało się do stre
fy amerykańskiej, a 3 zaginęło bez wieści. Istnieje przypuszczenie, że razem 
z ludnością ukraińską wyjechali na ziemie zachodnie, gdzie pod zmieniony
mi nazwiskami, często swych ofiar, dożyli starości.

Część band lipowskich, naciskana przez Wojsko Polskie, przedostała się 
na Węgry i tam została zlikwidowana. Część, zwłaszcza kierownictwa 
OUN i dowództwa UPA, przedostała się przez Czechy do Niemiec.

I tak: 16 września 1947 roku we wsi Rzeczyca aresztowano Piotra Fe- 
dorowa, ps. „Dalnycz” vel „Petro” . Następnego dnia zginął w bunkrze 
Jarosław Staruch ps. „Stiach”, „Stojar”. W 1959 roku na terenie Czech 
aresztowano Iwana „Żeleźniaka” . 2 marca 1948 roku we Wrocławiu został 
aresztowany Mirosław Onyszkewicz, ps. „Orest”, a 17 kwietnia 1949 roku 
w rejonie Stanisławowa zlikwidowano Wasyla Sidora ps. „Szelest”, „Wi- 
szatyj” , herszta bandy UPA „Zachód” obejmującej swym działaniem tereny 
południowo-wschodniej Polski. W rejonie Lwowa został zastrzelony Ro
man Szuchewycz „Taras Czuprynka” -  główny herszt UPA, a 15 paździer
nika 1959 roku agent KGB zlikwidował Stepana Banderę*. Takie były losy 
ludobójców i ich watażków, którzy w imię utopijnych celów prowadzili 
podwładnych ku zagładzie.

Od czerwca 1945 do marca 1947 roku władze polskie włączyły do dzia
łań przeciwko UPA około 6 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego. Doraźnie 
angażowano też funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywa
telskiej oraz pododdziały Korpusu Bezpieczeństwa W ewnętrznego i Wojsk 
Ochrony Pogranicza.

Wielu badaczy tamtego okresu historii udowodniło niepodważalnie, na 
obszernym materiale faktograficznym, że OUN-UPA dopuściły się w swo
ich działaniach zbrodni ludobójstwa. Zgodni są także, że gdyby nie było 
przesiedlenia ludności ukraińskiej z tych terenów, a zwłaszcza z obszarów 
przygranicznych, mogłoby dojść w Polsce do konfliktów na tle narodowo
ściowym podobnych do tych, które kilkadziesiąt lat później miały miejsce 
w b. Jugosławii. Operacja „Wisła” zaoszczędziła Polakom i Ukraińcom 
wielu cierpień, przerwała zbrodniczą działalność band nacjonalistów ukra
ińskich i zakończyła przelewanie krwi.

Wbrew żyjącym świadkom i dokumentom nie budzącym wątpliwości, 
począwszy od zakończenia II wojny światowej nacjonaliści ukraińscy 
w Polsce i poza jej granicami nadal zacierają prawdę o ludobójstwie Pola
ków i innych narodowości. Przez zniekształcanie obrazu lat 1939-1947 
w sposób gorszący i niedopuszczalny, sprzeczny z prawdą historyczną i in

* Patrz szerzej: E. Prus: Stepan Bandera (1909-1959). Symbol zbrodni i okrucień
stwa. Wrocław 2004.



teresami narodu polskiego, pogrobowcy UPA usiłują zatuszować zbrodni
cze ślady swojej działalności.

Niepokojący jest fakt, że po 60 latach ideologia OUN ma swoich zw o
lenników. którzy w  Polsce i poza jej granicami jawnie głoszą pochwały 
zbrodniczej przeszłości UPA. W tym celu tworzą kłamliwe wersje wydarzeń 
ludobójstwa Polaków na Kresach Południowo-W schodnich w latach drugiej 
wojny światowej. W szerzeniu tych kłamstw pomogli im mieszkańcy Polski 
narodowości ukraińskiej, a także niedouczeni polscy historycy, a ostatnio 
polskie media, wśród których prym wiedzie „Gazeta Wyborcza” z redakto
rem Pawiem Smoleńskim na czele. Ukraińskojęzyczne „Nasze Słow o” oraz 
telewizja rzadko przekazują prawdziwy obraz tamtych czasów.

Struktury O UN nadal działają w U SA, Kanadzie, Anglii, na Ukrainie, 
w Polsce. Od wielu lat wypaczają prawdę o ludobójstwie dokonanym w la
tach 1939-1947 na polskich terenach wschodnich, szerzą zakłamanie i nie
nawiść do wszystkiego co polskie.

Wystarczy prześledzić wystąpienia Torzeckiego, Drozdy, M isyły, M oty
ki, Czecha czy Sm oleńskiego, by poznać ich poglądy na temat rzezi Pola
ków na Kresach, dokonanych przez ludobójców z UPA. Ich stosunek do 
banderowców był i jest powszechnie znany. Chodzi im mianowicie o zafał
szowanie ludobójczych działań O UN-UPAi ich usprawiedliwienie. Jeśli nie 
mogą zabijać, szerzą kłamstwa w słow ie i piśmie, nie licząc się z wiarygod
nością czy nawet prawdopodobieństwem. Robią wszystko, aby zbrodnie na 
Kresach, w tym także na ziemi lubelskiej, przynajmniej zredukować do mi
nimum. M ówią tylko o „wydarzeniach” na Wołyniu, a pomijają i zacierają 
zbrodnie w pozostałych rejonach kraju: w województwach lwowskim , sta
nisławowskim, tarnopolskim, lubelskim czy poleskim. Usiłują przy tym 
przerzucić winę z katów na ofiary, gloryfikując przy każdej sposobności 
UPA. 'fam, gdzie już całkiem nie m ogą wyprzeć się, starają się obciążać w i
ną obie strony. Rzeź ludności polskiej nazywają 'wzajemną czystką, walką 
bratobójczą, zbrojnym konfliktem, a nawet starciem dwóch nacjonalizmów  
lub walką polsko-ukraińską”51. A przecież nie były to „walki polsko-ukra
ińskie”, lecz zaplanowane, zorganizowane i realizowane wszelkim i środka
mi ludobójstwo bezbronnej ludności.

Wystarczy odwołać się do Grzegorza Motyki, jednego z ważniejszych  
twórców legendy ukraińskiego nazizmu. W swoim zakłamanym od począt
ku do końca „dziele”, pod wymownym  tytułem „Tak było w Bieszczadach”, 
autor fałszuje oczyw istą prawdę i sławi na każdej stronie działalność UPA.

Wyjątkowo nierzetelny okazał się Roman Drozd, który w swej książce 
Ukraińska Powstańcza Armia, wydanej w 1998 roku pobił w szelkie rekor
dy fałszowania wydarzeń z lat 1943-1947. Ani słowem  nie wspomina o w y
mordowaniu przez UPA około 500 tysięcy niewinnych osób. Profesor Ry
szard Szawłowski określił treść tej książki jako „m egakłamstwo”, a profe
sor Edward Prus jako „kłamstwo nad kłamstwami”.



Były sekretarz Unii Wolności, Mirosław Czech, również miał czelność 
powiedzieć, że mordy Polaków na Kresach to „bzdura”, UPA to cześć i du
ma Ukrainy52.

Nie gorzej poczyna sobie Bohdan Osadczuk, były niemiecki kolaborant. 
Na łamach „Kultury” (nr 9/1990) i „Krytyki” (nr 36/1999) oświadczył, że 
domaganie się przez Polaków od Ukrainy zwrotu całego zbioru Ossolineum 
to polski „parafianizm i szowinizm”. Ten stypendysta Hitlera, podejrzany 
o współudział w układaniu listy straceń profesorów lwowskich w lipcu 
1941 roku, jak na ironię, został odznaczony przez Prezydenta Kwaśniew
skiego Orderem Orła Białego.

Wszyscy wymienieni są kontynuatorami OUN, nadal walczącymi z Pol
ską. Nacjonalizm ukraiński stanowi obecnie największą groźbę w Polsce, 
gdzie nieliczna grupa jego agitatorów, wspierana finansowo i ideologicznie 
z Zachodu, dąży do rewizji istniejącej granicy polsko-ukraińskiej. Prawdy 
o działalności OUN-UPAw czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu 
nie dopuszczano w PRL do świadomości społeczeństwa. W literaturze kra
jowej i zagranicznej oraz w mediach z rzadka można było spotkać skąpe 
wzmianki o ukraińskim barbarzyństwie na Kresach. Media krajowe funk
cjonowały w warunkach ostrej cenzury. To sprawiło, że ludobójstwo Pola
ków nie zostało opisane w wydawnictwach tamtego czasu ani też ujęte 
w pamiętnikarskich relacjach. Wiadomo, na jakie trudności napotykał prof. 
Edward Prus, żeby się przebić ze swolimi badaniami. Dziś są nadal duże 
trudności z wiarygodną rekonstrukcją zdarzeń z tego okresu.

Młodzi ludzie kończący obecnie studia, nigdy nie słyszeli o ludobój
stwie dokonanym przez UPA na polskim narodzie w okresie ostatniej woj
ny. Bo skąd mieli się o tym dowiedzieć, skoro w podręcznikach szkolnych, 
nawet do nauczania historii Polski, nie była uwzględniona martyrologia 
Kresów Wschodnich i ludobójstwo ludności polskiej w latach 1939-1947 
przez OUN-UPA i inne nacjonalistyczne organizacje, grabieże mienia za
mordowanych i palenie ich domostw. Lata zniewolenia stworzyły liczne ob
szary „białych plam ”, a władze PRL skutecznie czuwały nad utrzymywa
niem kłamstw i niedomówień. Teraz, po 1989 roku prawdę historyczną sta
rają się ze względów politycznych nacjonaliści ukraińscy zniekształcać. 
W rezultacie ludzie piszący dzisiaj o dziejach lat 1939-1947 nie znają ele
mentarnych faktów w dziejach ludobójstwa Polaków na Kresach Wschod
nich. Dopiero po 1989 roku, po wyjściu z Polski wojsk zaborcy sowieckie
go, pozwolono na korzystanie z resztek uratowanych archiwalnych doku
mentów. Wtedy też zaczęły się pojawiać pierwsze publikacje na temat 
OUN-UPA autorstwa prof. E. Prusa i innych autorów53.

Podobnie eksterminacja ludności polskiej nie znalazła właściwego 
miejsca w historii Ukrainy. Próby jej uwzględnienia były wprawdzie podej
mowane, lecz utonęły w odmętach nacjonalistycznej literatury, gloryfikują
cej UPA, w większości będącej reedycją emigracyjnych pozycji powstałych



w kręgach weteranów tej formacji -  pisze Marek A. Koprowski54.
Znan jest przyczyna, dlaczego władze polskie po 1989 roku nie potępia

ją zbrodni ludobójstwa UPA na Polakach. Ma ona uzasadnienie historyczne 
i wynika z potrzeb bieżącej polityki. Uzasadnienie historyczne jest takie, że 
zaraz po zakończeniu II wojny światowej, dla potrzeb rozpoczynającej się 
wówczas zimnej wojny -  banderowcy byli dla Amerykanów znakomitym  
materiałem na dywersantów i szpiegów dla potrzeb wywiadu. Natomiast dla 
potrzeb bieżącej polityki USA nacjonaliści ukraińscy są obecnie na Ukrainie 
jedyną liczącą się siłą antyrosyjską, a jak wiadomo Amerykanie chcą w tym 
kraju zw iększyć swoje wpływy kosztem Rosji. Inaczej z Ukrainą w swoim  
interesie postępują Węgrzy. W czasie tak zwanej „pomarańczowej rewolu
cji” rząd węgierski poparł Janukowycza, broniąc w ten sposób swoją mniej
szość węgierską na Zakarpaciu, ponieważ dla Węgrów sprawy mniejszości 
na Ukrainie były najważniejsze.

Telewizja i radio nie tylko odżegnują się od tematów eksterminacji lud
ności polskiej przez nacjonalistów ukraińskich, ale wyolbrzymiają krzywdy 
wyrządzone narodowi ukraińskiemu przez Polaków, np. w operacji „Wisła”. 
W wyniku tego wiedza społeczeństwa polskiego o jego tragedii, która tam 
się rozegrała jest fragmentaryczna i często wypaczona. Zmowa milczenia 
trwa nadal. A przecież rozmiar polskiej martyrologii na Kresach Południo
wo-W schodnich znacznie przekracza ogrom Katynia. N ie chcę go przez to 
pomniejszać. Tam zostało rozstrzelanych około 30 tysięcy polskich oficerów, 
żołnierzy i policjantów, na Kresach zaś zginęło 300-500 tysięcy polskich 
obywateli. Poczesne miejsce w liczbie ofiar oraz duża danina krwi przypada 
także na ziem ię lubelską. Ogrom cierpień zamordowanych przez OUN-UPA  
jest przerażający, nawet w zetknięciu z Katyniem. Na Kresach, jak pisze D io
nizy Sidorski, „żony i córki gwałcono na oczach rodziców, potem kobietom  
obcinano piersi, wyrywano języki, wydłubywano oczy, obcinano brzuchy 
ciężarnym kobietom, nim zadano im w  końcu śmierć. Ten rejestr cierpień fi
zycznych, psychicznych i moralnych nie ma końca. Mamy tu do czynienia 
nie tylko z morderstwem, ale także wyjątkowym okrucieństwem55.

Niezrozumiała jest w tych sprawach postawa kościoła katolickiego, któ
ry również przemilcza tragedię Polaków na Kresach. Dowodem  może być 
tu fakt, że na liście 108 męczenników, przedstawionych Papieżowi do be
atyfikacji, znaleźli się tylko ci, którzy zginęli z rąk Niem ców. Czy rzeczy
wiście niem ieckie w yw ozy na roboty przymusowe do N iem iec, a nawet do 
obozów koncentracyjnych były gorsze, co do skali i treści, od morderstw 
polskich księży, których ludobójcy na żyw o przecinali piłą, obcinali im gło
wy, genitalia, wieszali przed śmiercią za nogi nad rozpalonym ogniskiem  
czy też obdzierali ze skóry, a żyw e ciało nacierali solą? K ościół nie znalazł 
dotychczas ani jednego kandydata do beatyfikacji spośród 160 dotychczas 
ustalonych polskich kapłanów zamordowanych śmiercią m ęczeńską przez 
UPA. Jedynie, tylko w województwie lubelskim ukraińscy bojówkarze



OUN-UPA zamordowali 30 polskich kapłanów, a między innymi: 13 kwiet
nia 1943 roku -  proboszcza parafii Klelów, pow. Chełm, po uprzednich tor
turach, 8 października 1943 roku proboszcza parafii Nabróż, ks. W ładysła
wa Jacniackiego, 13 grudnia 1943 roku -  proboszcza parafii Potok Górny, 
ks. Błażeja Nowosada, w styczniu 1944 roku ks. Zygmunta Pisarskiego. 
W tym samym roku zamordowano siostrę zakonną Wandę Longin Trudziń- 
ską wraz z jej 7 wychowankami.

Kilkudziesięcioletnie milczenie władz polskich o banderowskim ludo
bójstwie Polaków na Kresach wydało już owoce w postaci sfabrykowanych 
ocen wydarzeń z lat 1939-1947, ich przyczyn i przebiegu, a także zaktywi
zowało pogrobowców OUN-UPA w naszym kraju. Jest to swoistym feno
menem w polskiej rzeczywistości: To właśnie członkowie tego związku 
(OUN) w swych wypowiedziach uznają bandytów z UPA za bohaterów na
rodowych, nie zważając, że wymordowali setki tysięcy bezbronnych Pola
ków i ludzi innych narodowości. Wyrazem ich działalności jest też stawia
nie pomników nieżyjącym już zbrodniarzom z napisem „poległ za wolną 
Ukrainę” . Jest to obelga dla polskich ofiar nacjonalistycznego rizuństwa. 
Niestety, dla władzy ważniejsze są ofiary nieudowodnionych Polakom 
zbrodni w Jcdwabnem niż tysiące Polaków zamordowanych przez UPA. Ta
ka działalność zmierza wprost do odradzania się ukraińskiego szowinizmu 
na święcie.

Przy takiej tolerancji władz polskich, za kilka lat oprawcy narodu pol
skiego: Bandera, Szuchewycz, Sawur, Łebedź i inni kaci są największymi 
bohaterami narodu ukraińskiego. Przeszkodą do tego celu jest jeszcze pa
mięć milionów Polaków oraz dokumenty i książki potwierdzające zbrodnie 
band UPA spod znaku Bandery.

O eksterminacji polskich mieszkańców na odwiecznie polskich zie
miach zapominać nie wolno. Ten niewyobrażalny dramat nie może być dziś 
przemilczany. Naród polski powinien wiedzieć, jak  straszne rzeczy działy 
się w czasie II wojny światowej i zaraz po niej również na ziemi lubelskiej. 
Dr inż. A. Pcretiatkowicz pisze, że „to na nas, jeszcze żyjących świadkach 
tych zbrodni, ciąży obowiązek nie tylko udokumentowania ich, ale 
i zapoznanie opinii publicznej, tak aby każdy Polak przynajmniej wiedział 
o hekatombic ofiar Kresowiaków w tym okresie wojny56.

Naród pragnący rozwijać się, nie może sobie pozwolić na zapomnienie 
własnej przeszłości. Ks. Prymas Kardynał Wyszyński mówił: „Naród bez 
przeszłości (...), który odcina się od historii, który jej się wstydzi, który wy
chowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych -- to naród renega
tów. Taki naród skazuje się dobrowolnie na śmierć, podcina korzenie wła
snego istnienia (...)” .

Mieszkańcy ziemi lubelskiej, którzy przeżyli ukraińskie ludobójstwo 
doskonale pam iętają i chcą pamiętać ówczesne tragedie. Żadne fałsze czy 
przemilczenia nie wymażą z ich pamięci obrazu tamtych strasznych dni. Ta



kich zdarzeń się nie zapomina. Jeszcze żyją świadkowie masakr bezbronnej 
ludności w wielu miejscowościach, masakr, które widzieli na własne oczy. 
Ludzie ci doskonale pam iętają straszne noce, rozświetlone pożogą palonych 
chat i domostw i rozbrzmiewające krzykiem mordowanych kobiet, dzieci 
i niemowląt. „Ludzie ludziom zgotowali ten los”, jak  to w „M edalionach” 
napisała Zofia Nałkowska. Właśnie dlatego należy zrobić wszystko, aby 
prawda ujrzała światło dzienne. Luki w świadomości historycznej koniecz
nie muszą się zapełnić. Nie zapełnią się one jednak same, bez wysiłku hi
storyków i pisarzy. Są dokumenty, jest trochę publikacji dokumentalnych, 
trochę wspomnień, z których można czeipać wiedzę.

Do dnia dzisiejszego nikt nie rozliczył zbrodniarzy ukraińskich. Nie po
nieśli żadnej odpowiedzialności za swoje czyny. Wielu oprawców z szere
gów OUN-UPA zaraz po wojnie uciekło do zachodnich stref okupacyjnych 
Niemiec, skąd wyjechali do Anglii, Australii, Stanów Zjednoczonych, Ka
nady. Legitymowali się często dokumentami swoich ofiar. Ocenia się, że 
ponad 150 tysięcy zbrodniarzy znalazło się na zachodzie57. Wśród nich by
li także przywódcy i organizatorzy akcji terrorystycznych przeciw ludności 
polskiej i żydowskiej, m.in. Mykoła Łebed „Ruban”. Młodsi ukończyli tam 
szkoły, otrzymali pracę i spokojnie dożywali starości. Niektórzy po pew
nym czasie utworzyli prężne środowisko ukraińskie ekstermistów i rozwi
nęli działalność mającą na celu ukrycie przed światem zbrodni ludobójstwa 
dokonywanych przez Ukraińców. Czynili i nadal czynią wszystko, aby re
habilitować zbrodniczą organizację upowską i jej członków. Nie przebiera
ją  także w środkach przy oczernianiu Polski i Polaków. Bezpiecznie żyją, 
urządzają legalne zjazdy, uroczystości „kombatanckie" i poświęcenia 
swych sztandarów splamionych zbrodniami.

Banderowcy, którym z różnych względów nie udało się w porę uciec za 
granicę, ukryli się wśród wysiedlanej ukraińskiej lub łemkowskiej ludności, 
przenieśli się na tereny województw rzeszowskiego, krakowskiego, olsztyń
skiego czy wrocławskiego. Wielu zgłosiło się do służby w MO lub UB i po
magało komunistom w niszczeniu polskiego podziemnia. Ponieważ nie mo
gli już zabijać siekierą, działali w charakterze wtyczek nowych polskich 
władz. Przyczynili się do aresztowania wielu Polaków. W ten sposób uszli 
wymiarowi sprawiedliwości i nie ponieśli żadnej kary. Niestety, w okresie 
powojennym rozliczenie ukraińskich morderców nie leżało w interesie ani 
Zachodu ani Sowietów, którzy też mieli na sumieniu wiele zbrodni -  choć
by katyńska. Tylko nielicznym zbrodniarzom wymierzono sprawiedliwość: 
kilkudziesięciu w naszym kraju oraz kilkudziesięciu w Rosji.

Wprawdzie na ocenę sądową jest za późno, ale nie na ocenę moralną. 
Ujawnienie prawdy o przeszłości jest ważniejsze nawet od sprawiedliwości. 
Z każdym rokiem szanse na jej ujawnienie maleją, ponieważ odchodzi ge
neracja świadków. Zmarli zobowiązują jednak żyjących do pamięci o tych, 
którzy zostali zamordowani przez UPA. Wykazałem różne strony funkcjo



nowania gigantycznego systemu zbrodni ludobójstwa, wykorzystując 
w tym celu żyjących jeszcze ostatnich świadków tego holokaustu. Prezen
towane w pracy wspomnienia i relacje dają świadectwo niespotykanego 
w dziejach ludzkości sadyzmu, okrucieństwa, terroru i eksterminacji, jakie 
stosowali ukraińscy nacjonaliści. Starałem się wydobyć z minionego czasu, 
przy pomocy świadków, informacje o zbrodniach, o których nie chcą pa
miętać ich sprawcy.

Od hekatomby Polaków upłynęło ponad 60 lat. Ofiarami eksterminacji 
padło około pół miliona niewinnych ludzi: Polaków, Żydów, Cyganów i po
nad 15 tysięcy Ukraińców, którzy sprzeciwiali się mordowaniu ludności 
polskiej lub udzielali im pomocy i schronienia. Dotychczas nie ustalono do
kładnej liczby Polaków zamordowanych podczas okupacji hitlerowskiej 
i drugiej okupacji sowieckiej przez ukraińskich nacjonalistów. Nigdy nie 
było to możliwe z kilku powodów. Chłopi ukraińscy czy też policja ukraiń
ska dokonywali zwykle morderstw poza osiedlami ludzkimi, często w miej
scach ustronnych. Zwłoki zakopywali w rowach, wrzucali do studzien, pa
lili lub topili w jeziorach, a więc w miejscach, gdzie zostały ukryte na za
wsze. Wielu świadków zbrodni odeszło już do wieczności, innym, ze wzglę
du na podeszły wiek zdarzenia te zatarły się w pamięci.
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POWIAT LUBELSKI

W okresie międzywojennym powierzchnia województwa lubelskiego 
wynosiła 26 655 km 2, mieszkało 2 464 956 osób. Województwo dzieliło się 
na 19 powiatów, w skład których wchodziło łącznie 277 gmin wiejskich, 
podzielonych na 5162 sołectw oraz 30 gmin miejskich. Miasto posiadało 
prawa powiatu miejskiego, który liczył 16 gmin, te zaś 322 sołectw. Sam 
Lublin w 1924 roku zamieszkiwało 94 412 osób.

Na wschodzie województwo graniczyło na linii Bugu z Wołyniem, na 
zachodzie opierało się o linię Wisły i Sanu, na południu wzdłuż rzeki Tan
wi graniczyło z województwem lwowskim, a na północy z warszawskim.

Fakt sąsiadowania z województwem lwowskim sprawiał, że wojewódz
two lubelskie znajdowało się w orbicie oddziaływania kulturowego i nauko
wego Lwowa. M ieszkańcy tego miasta i Lublina utworzyli liczne i żywe 
kontakty, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju kulturowe
go i gospodarczego Lublina. Szczególnie rozwinęła się współpraca nauko
wa Uniwersytetu Jana Kazimierza oraz innych wyższych uczelni lwowskich 
z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

Te ożywione działania przerwała II wojna światowa, która na kilka lat 
sparaliżowała życie mieszkańców tego miasta. 17 września 1939 roku annia 
sowiecka zajęła K iesy Wschodnie, w tym także województwo lubelskie. 
Jednak w związku z ustaleniem linii demarkacyjnej pomiędzy okupantami, 
ówczesnym ZSRR a Niemcami na linii Pisa-Narew-Bug-San, 8 październi
ka tego samego roku wojska sowieckie wycofały się, a województwo lubel
skie zajęły wojska niemieckie. Ten krótki pobyt Armii Sowieckiej na tej zie
mi spowodował, że z tego okresu zachowało się bardzo mało przekazów 
źródłowych. Najeźdźcy zdążyli utworzyć tzw. komitety rewolucyjne oraz 
milicję, a także zatrzymać wielu polskich żołnierzy i deportować ich do Ro
sji, po których w większości wszelki ślad zaginął.

Okupacja niemiecka przyniosła polskim mieszkańcom tej ziemi nie 
kończące się pasmo udręczeń i cierpień, przynosząc śmierć wielu Polaków. 
Niemcy ustanowili siedzibę administracji niemieckiej, dowództwo SS i po
licji. Na przedmieściu Lublina stworzyli obóz koncentracyjny -  Majdanek*, 
przez który przeszło około 360 tys. ofiar różnych narodowości. Na terenie 
Lubelszczyzny działało wiele obozów, których celem była zagłada ludności 
polskiej i żydowskiej. Tragiczną rolę odegrało więzienie na Zamku Lubel-

Majdanek -  nazwa obozu koncentracyjnego na polach wsi Dziesiąta pod Lubli
nem. Obecnie znajduje się w obrębie miasta Lublina. Utworzony został jesienią 
1941 r. i przeznaczony początkowo dla jeńców sowieckich. Od maja 1942 r. obóz stał 
się miejscem zagłady Żydów. Mieścił jednocześnie około 40 tys. więźniów. Przeszło 
przez niego około 360 tys. osób, z których 160 tys. zamordowano. Od pierwszych dni 
swego istnienia był synonimem bezmiaru zbrodni i bestialstw dokonywanych przez 
hitlerowców przy pomocy Ukraińców.



skim. Już od grudnia 1939 roku do końca okupacji odbywały się  w nim licz
ne egzekucje. B ył m iejscem  okrutnej kaźni 70-80 tys. w ięźniów. Od 1942 
roku zarząd więzienny oraz straż na zewnątrz składały się  z ukraińskich od
działów policyjnych w  służbie niemieckiej, na ogół wyróżniających się  du
żo większym  okrucieństwem niż stosowali Niemcy.

Wojna 1939 roku zapisała się  tragicznie w  historii tej ziem i, zadała 
ogrom strat osobowych i materialnych przede wszystkim  poprzez terror, 
zbiorowe egzekucje, pacyfikacje wsi. Z drugiej strony obszar ten odznaczył 
się aktywną działalnością partyzancką. W województwie lubelskim zginęło  
około 340 000 mieszkańców, co stanowi 15% stanu liczbow ego ludności 
z początku 1939 roku. W ielkość strat ustalona została na podstawie spisu 
powszechnego przeprowadzonego w  1950 roku.

W pow iecie lubelskim w  1939 roku mieszkało ponad 164 tys. osób  
z czego zginęło w  egzekucjach blisko 25 000.

Zniszczeniu uległo 12 miast i w iele miasteczek, głównie Biłgoraj, Janów 
Lubelski, Kurów, Tomaszów Lubelski, Krasnystaw, Izbica, Modliborzyce, 
Markunów, oraz co najmniej 30 wsi. W samym Lublinie zniszczono lub 
uszkodzono 294 budynki. 13 września 1939 roku hitlerowcy dokonali silne
go lotniczego bombardowania miasta, które dotknęło rejonu dworca kolejo
w ego i ulice: Kruczą, Narutowicza, Orlą i Okopową. Podczas nalotu zginęła 
znaczna liczba ludzi, m. in. Józef Czechowicz, wybitny poeta. W gruzach le
gło też w iele budynków mieszkalnych, gospodarczych i zabytków.

W 1939 roku miasto Lublin liczyło 122 019 m ieszkańców, a w  1946 ro
ku 99 400 osób. Znaczny ubytek ludności był wynikiem  represji okupanta 
oraz wymordowania prawie wszystkich Żydów. Ich los został przesądzony. 
Zostali zlikwidowani rękami Niem ców, przy czynnym  współdziałaniu ukra
ińskich jednostek policyjnych współpracujących z okupantem. Z liczby  
40 000 Żydów w  1939 roku ocalało zaledwie tysiąc o sób 1.

Już w  pierwszych dniach gestapowcy rozstrzelali 10 wybitnych przed
stawicieli inteligencji lubelskiej. Później stałym m iejscem  m asowych egze
kucji był las Krąpiecki oraz obóz na Majdanku. Aresztowania i egzekucje 
spowodowały, że m ieszkańcy Lublina i jego okolic od pierwszych dni oku
pacji czynnie w łączyli się do walki z najeźdźcą.

W październiku 1939 roku powstały w  tym m ieście pierwsze organiza
cje konspiracyjne: Komenda Obrońców Polski (KOP), Służba Zwycięstwu  
Polski (SZP), przekształcona następnie w  Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), 
później przemianowany na AK, BCh.

Śladem obrońców Lublina już w e wrześniu 1939 roku tysiące m łodzie
ży walczącej z N iem cam i zeszło do podziemia do walki z okupantem.

W latach okupacji niemieckiej Lublin był stolicą regionu o najwięk
szym  nasileniu walk podziemnych w  kraju. Rozproszone organizacje poli
tyczne jednoczyły się w  Związek Walki Zbrojnej, a następnie w  AK. Prze
ważającą część sił partyzanckich stanowiły oddziały Armii Krajowej2.



W początkach 1945 roku sotnia „Żeleźniaka” „oczyszcza” okolice Lu
baczowa mordując prawie wszystkich Polaków. W nocy z 17 na 18 marca 
1945 roku czoty pod jego kierownictwem rozbiły 16 posterunków MO 
w powiatach jarosławskim  i lubaczowskim. Dnia 2 listopada 1945 banda 
„Żeleźniaka” dokonała w Suchorowie napadu na pluton Wojska Polskiego, 
zabijając 10 żołnierzy. Z początkiem marca ta sama banda napada na szpi
tal w Lubaczowie, rabując leki i narzędzia chirurgiczne, mordując doktora 
Zygmunta Leszczyńskiego. 8 marca na stacji kolejowej w Lubyczy mordu
je 41 żołnierzy z 3 DP. 18 kwietnia 1946 roku na stacji kolejowej w Uhno- 
wie napada na kompanię Wojska Polskiego ochraniającą przygotowany do 
wyjazdu do ZSRR transport ludności ukraińskiej. Banderowcy podpalili 10 
wagonów kolejowych, w których spłonęło 18 Ukraińców. W walce z UPA 
zginęło 30 żołnierzy WP. Sotnie tego bandyty brały również udział w napa
dzie na Hrubieszów w 1946 roku. Do października 1947 roku bandyta ten 
ukrywał się w lasach sieniawskich. W 1958 roku, na żądanie władz 
polskich, został aresztowany przez czeską służbę bezpieczeństwa i przeka
zany Polsce. Sąd Wojewódzki w Przemyślu skazał „Żeleźniaka” za popeł
nione zbrodnie na karę śmierci. Rada Państwa zmieniła ten wyrok na doży
wocie*.

W ostatnim okresie II wojny światowej w oddziałach partyzanckich 
znalazło się co najmniej 15 000 żołnierzy.

Historyk Henryk Zinsa ustalił, że okręg lubelski pod koniec wojny 
w 1944 roku liczył 60-70 tys. żołnierzy Armii Krajowej i był poza Warsza
wą najliczniejszą organizacją wśród wszystkich okręgów w kraju.

W akcjach zorganizowanego oporu oprócz AK licznie też uczestniczy
ły Bataliony Chłopskie, Narodowa Organizacja Wojskowa, Armia Ludowa, 
a także pomniejsze różnorodne grupy zbrojne.

‘„Żeleźniak” (Zaliźniak), Iwan Szpontak.
W okresie wojny dowódca kurenia. W 1938 roku wstępuje do „Siczy Zakarpac- 

kiej”. W tym samym roku udaje się do Czech. Po aneksji Ukrainy Zakarpackiej 
w marcu 1939 roku, udaje się przez Bratysławę i Wiedeń do Hannoveru, gdzie odby
wa przeszkolenie dywersyjno-szpiegowskie w ośrodku Abwehry. W Berlinie kontak
tuje się z Romanem Suszką z „Legionu Ukraińskiego”. Podczas pobytu w Niemczech 
wstępuje do komórki OUN. Po napaści hitlerowskich Niemiec na Związek Radziecki 
przyjmuje nazwisko „Jan Kozak” i w pierwszych dniach lipca 1941 zostaje przerzu
cony do Lwowa, gdzie nawiązuje kontakt z Jerzym Banderą, bratem Stepana. W paź
dzierniku 1941 zaciąga się do policji ukraińskiej i po przeszkoleniu zostaje zastępcą 
powiatowego komendanta policji w Rawie Ruskiej. Tu bierze czynny udział w akcji 
przeciwko partyzantom polskim i rosyjskim. W kwietniu 1944 roku wraz z grupą 
uzbrojonych policjantów przechodzi do UPA. Zostaje dowódcą czoty, a następnie sot
ni. Udaje się w lubaczowskie, gdzie bierze udział w pacyfikacji polskiej wsi. W kwiet
niu 1944 roku sotnia jego zamordowała 11 chłopów polskich w Chotylubiu i 75 osób 
w Rudce. W tym samym roku sotnia ta dokonuje napadu na Cieszanów, mordując 17 
mieszkańców i paląc miasteczko.



O szczególnym znaczeniu Lubelszczyzny w dziejach polskiego ruchu 
partyzanckiego przesądził m. in. duży patriotyzm mieszkańców i żywe tra
dycje walk o niepodległość. W czasie wojny z Niemcami współpracowali 
nacjonaliści ukraińscy, policja ukraińska i dywizja SS „Galizien” , która 
wspierała ludobójcze oddziały UPA. Szczególnie policja ukraińska uczest
niczyła w prześladowaniu ludności żydowskiej w gettach, czuwała nad jej 
całkowitą izolacją od reszty miasta, a w końcu w ich mordowaniu, wierna 
banderowskiemu hasłu „Ukraina tylko dla Ukraińców”. Policja ta urządza
ła co pewien czas polowania na Żydów. W leśnych obławach pomagały 
dziesiątki chłopów ukraińskich. Bojówki czatowały na skrajach lasów. 
Schwytanych często nie prowadzono na posterunek, ale na miejscu mordo
wano siekierami lub łopatami, obdzierając ich ze wszystkiego, co posiadali 
przy sobie.

Do ludobójstwa Polaków przyczynili się także policjanci ukraińscy, któ
rzy zajmowali się donosicielstwem na Polaków do gestapo, informując 
o rzekomej tajnej polskiej organizacji, o przechowywaniu broni bądź dzia
łaniach konspiracyjnych. Nierzadko też we własnym zakresie po prostu za
bijali Polaków, czasem za wiedzą władz niemieckich, a czasem bez ich 
przyzwolenia.

W czasie okupacji niemieckiej (1939-1944) zniszczenia wojenne spo
wodowały spadek liczby ludności i jej zubożenie. Całkowitej likwidacji ule
gły dzielnice Wieniawa i Podzamcze, zamieszkałe głównie przez Żydów. 
Na przedmieściu Lublina hitlerowcy założyli obóz zagłady -  Majdanek, 
w którym zginęły setki tysięcy ludności różnych narodowości.

Po zakończeniu akcji likwidacyjnej Żydów w listopadzie 1942 roku od
działy UPA rozpoczęły intensywniejsze mordy ludności polskiej na Lu- 
belszczyźnie.

Pojedyncze i niezorganizowane morderstwa, dokonywane na Polakach 
przez nacjonalistów ukraińskich, rozpoczęły się dużo wcześniej, bo już 
w 1939 roku. Z chwilą wybuchu wojny niemiecko-polskiej, uzbrojone bo
jówki OUN, a nawet zwykli chłopi prowadzili wszelkiego rodzaju akcje 
przeciwko Polakom. Polegały one na zatrzymywaniu pojedynczych żołnie
rzy lub małych grup Wojska Polskiego, rozbrajaniu ich, obdzieraniu ze 
wszystkiego, co posiadali przy sobie, a w końcu mordowaniu. Ukraińcy za
bijali szukających schronienia uciekinierów. W początkowym okresie woj
ny, bądź jeszcze przed nią, najgorszą rolę odegrali właśnie miejscowi Ukra
ińcy z różnych organizacji. To oni przygotowywali listy Polaków, których 
Niemcy rozstrzeliwali podczas egzekucji, jakich dokonywano po wkrocze
niu wojsk.

Bandyckie napady dokonywane przez Ukraińców nie były żadnym za
skoczeniem. Program działania OUN-UPA w 1943 roku zakładał usunięcie 
wszystkich Polaków z powiatów: hrubieszowskiego, chełmskiego i wło- 
dawskiego. Początkowo Ukraińcy mordowali pojedyncze osoby, później



polskie rodziny mieszkające z dala od wsi, a od września tegoż roku maso
wo wyrzynano Polaków zamieszkałych przede wszystkim we wsiach i osie
dlach. Wiktor Poliszczuk pisze, że zgodnie z założeniami OUN, tereny, 
o których wyżej mowa, powinny znaleźć się w ramach państwa ukraińskie
go. Dalej stwierdza: „Te enuncjacje oraz teksty oficjalnych dokumentów 
OUN w postaci uchwał programowych świadczą, że działania OUN-UPA 
na zachód od Bugu i Sanu nie były działaniami sytuacyjnymi, były to dzia
łania o wyraźnym kierunku, podjęte w celu oderwania od Polski jej połu
dniowo-wschodnich terytoriów”;,.

W związku z tym pod koniec 1943 roku oddziały UPA przystąpiły do 
zdecydowanej i nie przebierającej w środkach i metodach akcji mordowa
nia ludności polskiej i zniszczenia struktur państwa polskiego. Wyniszczali 
nie tylko Polaków, ale także wszystkie inne narodowości. Zabijali również 
swoich pobratymców -  Ukraińców, którzy ośmielali się pomagać Polakom, 
ukrywać ich lub informować o grożącym im niebezpieczeństwie. Ta helca- 
tomba i ludobójstwo Polaków spowodowały, że prawie na całym terenie 
ziemi lubelskiej spontanicznie i żywiołowo, czasem pod egidą AK, NOW, 
BCh, powstała samoobrona w poszczególnych miejscowościach. Feliks Bu
dzisz, na podstawie materiałów źródłowych tak przedstawia ówczesną sytu
ację na Lubelszczyźnie: „W czesną wiosną 1944 jeszcze pod okupacją nie
miecką OUN-UPA dokonała napadu na wschodnią Lubelszczyznę. Kureń 
»Żeleźniaka« tylko we wschodniej Lubelszczyźnie (powiat hrubieszowski, 
tomaszowski, biłgorajski, chełmski) zamordował blisko 1000 osób i spopie
lił ponad 5 tysięcy budynków. W marcu 1944 UPA-SKW współdziałające 
z niemiecką żandarm erią i oddziałami SS Galizien przypuściły generalny 
szturm na polskie siły partyzanckie BCh-AK”. Była to kontynuacja depolo- 
nizacji metodami fizycznej eksterminacji ludności polskiej na tym terenie 
(dod. -  S.J.). W ten sposób wykonywano również rozkaz M. Onyszkewycza 
z 4 kwietnia 1944: „Rozkazuję wam niezwłoczne przeprowadzenie czystki 
swojego rejonu (lubelskiego) z elementu polskiego. Oczyszczanie terenu 
musi być zakończone jeszcze przed naszą Wielkanocą, żebyśmy świętowa
li ją  już bez Polaków. Mam w tych sprawach określone pełnomocnictwa od 
Niemców”4.

W samym Lublinie nie było bezpośrednich i masowych napadów UPA 
na ludność polską. Tu podczas okupacji niemieckiej działało silne polskie 
podziemie, które mogło się przeciwstawić agresji ludobójców z UPA. Po
nadto stacjonowały wojskowe oddziały niemieckie, a po zajęciu miasta 
przez Sowietów w 1944 roku było także Wojsko Polskie. To duże nasycenie 
wojskami paraliżowało działalność i zamiary upowców. W różnych okolicz
nościach od 1939 do lipca 1944 roku banderowcy uprowadzili jednak lub 
w samym mieście zamordowali kilka osób narodowości polskiej.

Lublin był miejscem, w którym ludność polska z okolicznych wsi, za
grożona napadami UPA lub też ocalona z ich pogromów, znajdowała schro



nienie i ratunek przed śmiercią. Im bliżej było zakończenia wojny, tym bar
dziej rozszerzał się zasięg i okrucieństwo ludobójców upowskich.

Dnia 23 lipca 1944 roku miasto zostało zajęte przez oddziały Armii Kra
jowej, a następnego dnia Sowieci zajęli Lublin. Prawie z marszu ogłoszony 
został m arionetkow y tzw. Polski Kom itet W yzwolenia Narodowego 
(PKWN), a miasto stało się siedzibą promoskiewskiego tzw. Rządu Tym
czasowego Rzeczypospolitej Polskiej. Odtąd też rozpoczyna się proces od
budowy życia politycznego i gospodarczego Lublina, a Polska z każdym ro
kiem coraz mocniej ustrojowo upodabnia się do ówczesnego ZSRR.

Po zakończeniu II wojny światowej w Lublinie osiedliło się wielu Kre
sowian, a wśród nich także wielu wybitnych ludzi nauki i kultury, wygna
nych z ziemi swych przodków. Wymienić tu można tylko kilku z nich: prof. 
Tadeusz Radomański, prof. Andrzej Michałowski, prof. Z. Baczyński, prof. 
H. Kraczkowski, prof. W. Stążka, prof. J. Trawiński, prof. M. Tuszkiewicz 
i wielu innych. Ludzie ci oddali swoją wiedzę, doświadczenie, talent i siły 
w organizowanie i rozwój nowo powstających w Lublinie wyższych uczel
ni, m.in. Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Akademii M edycz
nej, Akademii Rolniczej i licznych szkół średnich.

W swej wieloletniej pracy i działaniach utrwalali oni w społeczeństwie 
wiedzę i prawdę o sześciowiekowej roli Lwowa i Lublina w historii Polski.

To właśnie lwowiacy z lublinianami uczestniczyli w odbudowie miasta 
z wojennych zniszczeń, rozbudowywali je  i wrośli w tę ziemię lubelską, 
przyczyniając się do jej rozwoju. Nie zapomnieli jednak kraju lat dziecię
cych, zwłaszcza swego Lwowa, który zawsze wspom inają i przywołują no
stalgicznie w różnych okolicznościach i na różne sposoby.

Z okazji siedemdziesiątej piątej rocznicy Obrony Lwowa i odzyskania 
niepodległości Polski, Oddział Towarzystwa M iłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-W schodnich w Lublinie we wrześniu 1993 roku poświęcił 
miejsce pod pomnik „Symbol Lwowa”, a w czerwcu 1995 roku dokonano 
jego odsłonięcia. Na tarczy pomnika, trzymanej pazurami lwa, umieszczo
no herb miasta Lwowa z 1937 roku z napisem „SEMPER F1DELIS” i Krzy
żem Virtuti Militari.

Entuzjazm pierwszych dni „wyzwolenia” szybko opadł, pozostała szara 
rzeczywistość rządów NKWD i UB* charakteyzujących się brutalnymi re
presjami wobec miejscowej ludności. Masowe aresztowania pod władzą 
PKWN spowodowały ucieczkę żołnierzy AK, a czasem BCh „do lasu”. Set
ki tysięcy uzbrojonych ludzi stawiało opór zbrojny przeciwko rządom no
wego okupanta. Polskie więzienia i nowo utworzone obozy zaludniły się 
ludźmi. Szczególną rolę w ujarzmianiu narodu odegrał Zamek Lubelski, po
przednie miejsce kaźni faszystowskiej, a wówczas NKW D i UB. Sowieci 
wspólnie z organami MO i UB przystąpili do likwidacji oddziałów AK. Ofi

* UB -  Urząd Bezpieczeństwa



cerów osadzonych w Majdanku wywieziono do ZSRR. Do dnia 1 paździer
nika 1945 roku aresztowano około 21 000 Polaków, kierując ich do obozów 
dla internowanych i tzw. przejściowych na terenie Rosji.

Władze PRL brutalnie postępowały względem oddziałów AK, NOW 
i BCh, co z kolei powodowało ostre fonny samoobrony i wywoływało 
gwałtowny sprzeciw. Rozpoczęły się aresztowania nie tylko żołnierzy AK 
i BCh, ale także wielu czołowych przedstawicieli podziemia oraz działaczy 
politycznych, których traktowano jako wrogów Polski Ludowej i również 
deportowano do ZSRR.

Z inspiracji NKW D operacyjna działalność organów bezpieczeństwa 
publicznego i MO skierowana była od pierwszych dni po zajęciu tych ziem 
przez Sowietów przeciwko AK, BCh i NSZ zamiast bandom UPA. Do 1947 
roku banderowców traktowano jako przeciwnika drugoplanowego.

Rozsiane po wsiach małe liczebnie i słabo uzbrojone posterunki MO nie 
miały istotniejszego wpływu na stan bezpieczeństwa. Złe uzbrojenie i brak 
środków komunikacji nie pozwalały na przeciwstawianie się banderowcom 
i wykonanie poważniejszych zadań w tym zakresie. Wszystko to uniem oż
liwiało definitywne rozprawienie się z bandami UPA, które dążyły za 
wszelką cenę do usunięcia polskiej ludności z tych terenów i utworzenia 
państwa ukraińskiego na odwiecznych polskich ziemiach. Przesunięcie się 
linii frontu zim ą 1945 roku ułatwiło formacjom zbrojnym UPA działalność 
terrorystyczną i ludobójczą na terenie woj. lubelskiego.

Od sierpnia 1944 do lipca 1947 roku na Lubelszczyźnie grasowało po
nad 60 band ukraińskich, liczących ponad 3 tys. bandytów wspomaganych 
przez około 4 tys. członków SKW.

Bandyci z UPA znajdowali duże poparcie miejscowej ludności ukraiń
skiej i łemkowskiej, co utrudniało skuteczną walkę z nimi. Na wiosnę 1947 
roku stało się rzeczą oczywistą, że ostateczne rozbicie band ludobójców jest 
niemożliwe bez odebrania im zaplecza ludzkiego, materiałowego, żywno
ściowego i schronisk.

W tych okolicznościach „Operacja Wisła”, okazała się skuteczna, do
prowadzając na tej ziemi do pokoju i uratowania życia tysięcy osób, nie tyl
ko Polaków, ale też Ukraińców.

KRĘPIEC, gmina Młgiew
W latach 1942-1943 oddział ukraiński i żandarmeria niemiecka zastrze

lili nieustaloną liczbę Polaków i Żydów przywiezionych z obozu na M aj
danku. Zwłoki zakopano w lesie. W 1943 roku wydobyto zwłoki i spalono.

KRAS1ENIN, siedziba gminy
Dnia 12 września 1942 roku hitlerowcy wspólnie z nacjonalistami ukra

ińskimi, pozostającymi na służbie Niemców, napadli na wieś i zamordowa
li: Jana Blachę, Bolesława Staszka, Stanisława Zająca oraz mężczyznę o na



zwisku Pietrzak. Wszyscy byli mieszkańcami Woli Krosieńskiej. Zamordo
wali także Bolesława Bogusława, pochodzącego ze wsi Sznugi5.

Of. 5 P

MAJDAN KRASIENIŃSKI, gmina Ki-asienin
Dnia 12 września 1942 roku Niemcy wspólnie z nacjonalistami ukraiń

skimi, bez jakiegokolwiek powodu, zastrzelili m ieszkańca wsi Edwarda 
M ajewskiego (lat 17)6.

Of. 1 P

OSTRÓW EK, gmina Ciechanki
Dnia 19 sierpnia 1942 roku nacjonaliści ukraińscy, pozostający na usłu

gach niemieckich, wspólnie z SS zastrzelili następujące osoby: Jana Kota 
(lat 38), Antoniego Kraskę (lat 55), Jana Krausę (lat 33), Klemensa Jarosz- 
kę (lat 49), Stanisława Myśliwca (lat 55), Józefa Onyszkę (lat 28), W łady
sława Stadnika (lat 42)7.

Dnia 9 kwietnia 1944 roku banda dokonała powtórnego napadu na wieś 
i zamordowała 24 osoby narodowości polskiej. Łącznie we wsi zginęło 31 
osób. Ciała zamordowanych pochowano na cmentarzu w Łańcuchowie.

Ustalono następujące nazwiska ofiar: Waleria Bereza (lat 73), Jan Cie
ślik (lat 76), Józefa Cieślik (lat 3), Krystyna Cieślik (lat 1,5) spalona, Hele
na Hapula (lat 44) spalona, Jan Hapuła (lat 15), M ichał Hapuła (lat 50), Jan 
Jaroszek (lat 32), Aleksander Kot (lat 29), Antonina Kot (lat 31), Władysław 
Kot (lat 22), Franciszek Kasprzak (lat 34), Adam Matys (lat 41), Cecylia 
Matys (lat 15), Franciszka Matys (lat 39), M ieczysław Matys (lat 19), Eu
geniusz Steć (lat 8), Magdalena Steć (lat 37), W ładysław Steć (lat 6), Cze
sław Zieliński (lat 24), Józef Zieliński (lat 34), Eugeniusz Żydek (lat 2), 
Franciszek Żydek (lat 42), Piotr Żydek (lat 10). Łącznie tego dnia w czasie 
pacyfikacji zginęły 24 osoby narodowości polskiej8.

Ciała zamordowanych i resztki zwęglonych zwłok pochowano we 
wspólnej mogile na cmentarzu w Łańcuchowie.

Of. 24 P

PIOTROW IN, gmina Jastków
Dnia 24 lutego 1944 roku żandarmeria niemiecka, z udziałem oddziałów 

nacjonalistów ukraińskich, dokonała pacyfikacji wsi. W godzinach porannych 
miejscowość została otoczona przez napastników. Schwytaną ludność napast
nicy powiązali drutem kolczastym, a następnie zapędzili do kilku domów 
i żywcem spalili. Zgliszcza wraz ze szczątkami ofiar wrzucono do Wisły.

Wielu mieszkańców wywieziono do obozu koncentracyjnego w M ajdan
ku. Ustalono nazwiska ofiar zbrodni spalonych żywcem przez żandarmerię 
niemiecką i oddziały wojskowo-policyjne nacjonalistów ukraińskich: Jan 
Boński, Stanisław Boryczka, Franciszek Jakubczyk (lat 70), Danuta Kaługa



(lat 4), Feliks Kaługa (lat 59), Jan Kaługa (lat 60), M ieczysław Kaługa (lat 
10), Wanda Kaługa (lat 8), W ładysław Kaługa, Anna Kania (6 tygodni), An
toni Kania (lat 2), Leokadia Kania (lat 23), W ładysław Kania, Stanisław Ły- 
jak, Stanisława Osuch (lat 32), Adam Owcarz (lat 10), Bogdan Owcarz (lat 
3), Zofia Owcarz (lat 35), Józef Przydatek, Antoni Smagiel, Józef Szmyrga- 
ła, Agata (Agnieszka) Wrzech (lat 64), Karolina Wrzech (lat 64)9.

Of. 23 P

TRAWNIKI, gmina Jaszczów
Położone nad rzeką Wieprz. W 1941 roku w  m iejscow ości tej, na tere

nie byłej fabryki środków opatrunkowych, N iem cy założyli obóz. Pierwszy
mi więźniam i byli Polacy, Żydzi i Rosjanie. Komendantem był SS-Haup- 
tsturmbanfuhrer Streibel. Ochroną obozu stanowili Ukraińcy, pozostający 
w służbie hitlerowców. Od wiosny 1942 roku do obozu deportowano liczne 
transporty Żydów z N iem iec, Czech, Słowacji i Austrii. W tym samym cza
sie często m iały m iejsce egzekucje w ięźniów  w  pobliskim lesie Dąbrowa. 
Rozstrzeliwano po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób.

O gółem  przez obóz przeszło około 20 000 osób.
Dnia 3 listopada 1943 roku hitlerowcy przy udziale policji ukraińskiej, 

przystąpili do likwidacji obozu. W ciągu 9 godzin rozstrzelano około 10 000 
osób. Zwłoki pomordowanych zostały spalone na miejscu. Ustalono nastę
pujące nazwiska polskich ofiar: Stanisław Antoniewicz, Stanisław Dale- 
wicz, W incenty Gadomski, Tadeusz Gliński, m ężczyzna o nazwisku Herma
nowicz, pochodzący ze wsi Kanie, Hieronim Kociuba ze wsi Kanie, Franci
szek Kowalczuk, Kazimierz Królak, Franciszek Markiewicz, Bronisław  
N osiel, M ieczysław  Piekarpa, mężczyzna o nazwisku Pieniążek z Pawłowa, 
Witold Pitka, Józef Samuel, Aleksander Seretyn, Czesław Suprewicz z Za
lesia Kańskiego, W ładysław Świderczuk ze wsi Kanie, Józef Tanalewski, 
M ieczysław Wierzbicki, Józef Witas -  łącznie 20 osób.

Tysiącom ofiar różnych narodowości, pomordowanym przez zbrodnia
rzy hitlerowskich i ukraińskich w  obozie Trawniki w  latach 1939-1945, 
społeczeństwo powiatu lubelskiego w  odległości ok. 3 km od szosy posta
wiło pomnik ku czci ofiar obozu10.

W Trawnikach, oprócz opisanego obozu, działała też szkoła dla nacjo
nalistów ukraińskich tzw. Ukrainische SS Wachmanschaft. A bsolw enci jej 
przeznaczeni byli przeważnie do pełnienia służby wartowniczej w  w ięzie
niach i w szelkiego rodzaju obozach. Oddziały składające się  z tych Ukraiń
ców odznaczały się wyjątkowym bestialstwem, zwłaszcza w  akcjach pacy- 
fikacyjnych, w  mordowaniu polskiej ludności cywilnej. Ich dziełem  są m ię
dzy innymi krwawe pacyfikacje wsi: Kanie, W ólka Kańska, Borowice  
i Pawłów w  pow iecie chełmskim.

Członkowie tej ukraińskiej formacji brali także udział w  likwidacji Ży
dów w gettach warszawskim i lwowskim, w  masowej eksterminacji ludno



ści polskiej na terenie całego ów czesnego Generalnego Gubernatorstwa, 
a głów nie w  W arszawie11.

Of. 20 P

WOJCIECHÓW, siedziba gminy
W październiku 1943 roku żandarmi niem ieccy i oddział ukraiński na

padli na w ieś mordując 16 osób, w tym 1 Polaka i 15 Żydów. Polaka pocho
wano na m iejscowym  cmentarzu12.

Of. 1 P

WÓLKA ŁAŃCUCHOW SKA, wieś, gmina M ilejów
W marcu (brak dokładnej daty) 1944 roku wojskowy oddział niemiecki 

z oddziałem ukraińskim dokonali najścia na w ieś, mordując 4 osoby: 3 Po
laków i 1 Żyda. Zwłoki zamordowanych polecili napastnicy pochować na 
cmentarzu w Łańcuchowie13.

Of. 3 P

ZAWADÓW, gmina Ciechanki, wcześniej Brzeziny
Wieś polska, zamieszkała przez 332 osoby.
W marcu 1944 roku oddział N iem ców  i oddział Ukraińców dokonał no

cą napadu na w ieś, mordując bez jakiegokolwiek powodu 6 osób (3 Pola
ków, Żyda i 2 jeńców  rosyjskich, zatrudnionych w  charakterze robotników  
rolnych u m iejscowych gospodarzy. Po morderstwie napastnicy polecili za
kopać zwłoki na polu w  jednym  d o le14.

Of. 6 P
Razem: Of. 83 P
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POWIAT BIALSKI

W 1921 roku Biała Podlaska liczyła 13 005 osób, w tym 5920 Polaków, 
6874 Żydów, 185 Rusinów oraz 26 osób innej narodowości. Powiat liczył 
59 520 osób, w tym 37 239 Polaków, 9551 Rusinów.

Miasto leży na pograniczu Polesia Lubelskiego i Niziny Podlaskiej, nad 
rzeką Krzną.

W okresie międzywojennym wpływy nacjonalistów ukraińskich na tym 
terenie były znikome z uwagi na małe nasycenie ludnością ukraińską, co 
uniemożliwiało tworzenie struktur organizacyjnych UPA w latach wojny.

Dopiero w 1941 roku ukraińskie ośrodki zaczęły wzrastać liczebnie 
i uaktywniać swoją działalność.

Od pierwszych miesięcy okupacji niemieckiej gestapo przy pomocy na
cjonalistów ukraińskich dokonywało egzekucji więźniów osadzonych 
w miejscowym więzieniu. Te akcje sprawiły, że już pod koniec 1941 roku 
w mieście, a także w powiecie rozpoczął działalność ZW Z (AK) oraz zak
tywizowały się oddziały BCh.

Rejestr miejscowości i ustalonych zbrodni popełnionych przez nacjona
listów ukraińskich na ziemi Białej Podlaskiej w latach 1939-1947.

DOBRYNKA, gmina Małoszewice
W 1921 roku miejscowość liczyła 343 Polaków. Była to wieś zamiesz

kała wyłącznie przez ludność polską.
W latach 1944-1945 UPA zamordowała co najmniej 10 osób narodowo

ści polskiej. Ustalono tylko nazwisko jednej ofiary: rolnik Konstanty Szto- 
biecki1.

Of. 11 P

KOLONIA KOPYTÓW, siedziba gminy
Miejscowość zamieszkała wyłącznie przez ludność po lską licząca 126 

osób.
11 maja tegoż roku uprowadziła z domu i natychmiast za w ioską po tor

turach zabiła mieszkańca wsi Antoniego Sobieckiego (lat 42). Kolejnego 
napadu dokonano 5 kwietnia 1947 roku, mordując Henryka Kulika2.

Of. 3 P

MIĘDZYLEŚ, gmina Tuczna
Wieś polska, zamieszkała wyłącznie przez ludność po lską licząca 264 

osoby.
W latach 1944-1945 UPA zamordowała w tej miejscowości około 15 

osób narodowości polskiej.
Z kolei 17 września 1947 roku dokonała napadu na tę wieś i zamordo

wała Polaka o nazwisku Jan Zaręba (lat 48)3.
Of. 16 P



OLSZANKA, gmina Zabłocie
W latach 1944-1945 UPA zamordowała w różnych warunkach i okolicz

nościach co najmniej 20 Polaków4.
16 stycznia 1946 roku UPA zamordowała mieszkańca wsi Prokopa Do- 

roszuka5.
Of. 21 P

SIELCZYK, gmina Sidorki
W 1921 roku wieś liczyła 327 mieszkańców, w tym 326 Polaków 

i 1 Rusin.
W dniu 12 kwietnia 1944 roku żołnierze ukraińscy z SS „Galizien” 

wspólnie z hitlerowcami napadli na wieś, spalili 12 gospodarstw i zamordo
wali 9 osób narodowości polskiej. Byli to: Czesław Chwedczuk (lat 21), Jan 
Dorosz (lat 23), M aria Lesiuk (lat 60), Henryk Łaski (lat 22), Józef Łuka- 
szuk (lat 34), Józef Markiewicz (lat 37), Feliks Pawłowicz (lat 32), Franci
szek Romaniuk (lat 20), 75-letnią staruszkę6.

Regionalna Agencja Podlasie 'Snop' nr 5 z 20 maja 1944 roku pisała pod 
tytułem: 'Mord i zdziczenie wśród ukraińskiego SS'.

„12 kwietnia 1944 roku na odbywające się w Sielczyku wesele przyby
li żołnierze ukraińskiego SS i usiłowali gwałcić kobiety. W obronie gwałco
nych stanęła młodzież męska i wywiązała się bitwa, w wyniku której roz
brojono SS-owców i kilku poturbowano. Po tym zajściu przybył do Sielczy- 
ka karny oddział SS-Ukraina i spalił 12 gospodarstw oraz zastrzelił 8 osób, 
w tym 75-letnią staruszkę”7.

Of. 9 P

ZABŁOCIE, siedziba gminy
W 1921 roku wieś liczyła 508 mieszkańców, w tym 377 Rusinów, 124 

Polaków i 7 innych narodowości.
W latach 1944-1945 UPA w różnym czasie i sytuacjach zamordowała 

20 Polaków, mieszkańców tej wsi8.
Of. 20 P

Razem: Of. 80 P
DOKUMENT nr 1

Protokół z przesłuchania świadka Leopolda Siedleckiego, mieszkańca 
wsi Sielczyk, w dniu 15 kwietnia 1946 roku.

W kwietniu 1944 roku w Sielczyku, gmina Sidorki, przyszło trzech żoł
nierzy ukraińskiej formacji armii niemieckiej i razem z ludnością wiejską 
byli na weselu u sołtysa, gdzie częstowano ich wódką. Wyszli stamtąd pija
ni i poszli do szkoły. Odbywała się tam zabawa. Na zabawie pobili się 
z chłopcami. Po paru dniach wieś Sielczyk została okrążona przez wojsko 
niemieckie, ukraińskie i gestapo. Wygnali mężczyzn na zbiórkę. Ze szkoły



przyprowadzili Józefa Łukaszuka i rozmawiali z nim. Komisarz z gestapo 
poprzez tłumacza powiedział, że za obrazą żołnierzy niemieckich (ukraiń
skich, którzy zostali w tej wsi pobici) zastrzeli 4 ludzi. Byli nimi: Józef M ar
kiewicz, Józef Łukaszuk, Franciszek Romaniuk, Czesław Chwedczuk. 
Równocześnie zabrali ze sobą jako zakładników ze wsi Sidorki i Sielczyk 
kilkunastu ludzi. Z Sielczyka zostali wzięci: Henryk Łaski i Jan Dorosz. 
W tym czasie pozostali Niemcy chodzili po wsi i zabierali świnie. Niektó
rzy żądali wódki. Ponieważ rozmawiali po ukraińsku, należy przyjąć, że by
li to Ukraińcy. Nazwisk oprawców podać nie mogę, bo nikogo nie znałem 
prócz gestapowca o nazwisku Denna.

(-) Leopold Siedlecki

AOKBZH w Polsce, 572/z, OS, Protokół przesłuchania świadka Le
opolda Siedleckiego, mieszkańca wsi Sielczyk z dnia 15.04.1946.

PRZYPISY

1 M. Seredyński: Śladami upowskich zbrodni. Na Rubieży 2003, nr 65, s. 15.
2 Kalendarium zbrodni ludobójstwa, czynów i „sławy” faszystów  ukraińskich 

OUN i UPA. „Na Rubieży” 2000, nr 44, s. 36.
3 J. Caban, E. Machocki: Za władzą ludu. Lublin 1975, s. 64.
4 Kalendarium Zbrodni... op. cit, s. 65.
5 J. Caban, E. Machocki: Za władzę ludu... op. cit., s. 36.
6 AOKBZH w Lublinie, Ds 42/68.
7 AOKBZH w Polsce, 572 z OS.
8 Kalendarium Zbrodni... op. cit., s. 67.

POWIAT BIŁGORAJSKI

Miasto Biłgoraj, siedziba urzędu powiatowego, w 1939 roku liczyło 
9 tys. mieszkańców, w tym 3915 Polaków, 5010 Żydów i 85 Ukraińców.

Biłgoraj i jego okolice leżą w kotlinie rozciągającej się na północ od 
rzeki Tanwi i Sanu, między Czarną i Białą Ładą.

Powiat biłgorajski w 1939 roku liczył 116 900 mieszkańców, w tym Po
laków 78%, Rusinów 14% i Żydów 8%. Do powiatu należało 105 gromad 
wiejskich, w tym 5 osad. Powiat zajmował obszar 1720 km 2.

W czasie II wojny światowej Biłgoraj był rejonem nasilonych działań 
wojennych, terenem zbrodni hitlerowskich i ludobójstwa nacjonalistów 
ukraińskich. Już we wrześniu 1939 roku miasto zostało w większej części



spalone. W skutek pożaru i działań wojennych zniszczeniu uległy 442 bu
dynki mieszkalne i 438 gospodarczych. Panował na tych terenach bez
względny reżim policyjny, atmosfera zagrożenia i represji. Okolice Biłgora
ja, o olbrzymim kompleksie leśnym z Puszczą Solską i Lasami Janowskimi, 
stanowiły dogodny teren działań Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.

W czerwcu i lipcu 1944 roku Niemcy zorganizowali w Biłgoraju obóz 
przesiedleńczy, przez który przeszło około 20 tys. osób. M iasto zajęte zosta
ło przez wojska sowieckie 27 lipca 1944 roku1.

W II połowie czerwca 1943 roku oddziały policji ukraińskiej i żandar
merii niemieckiej rozpoczęły pacyfikację całego powiatu biłgorajskiego. 
Z wielu gmin wysiedlono niemal całkowicie ludność polską. W powiecie 
tym były to następujące miejscowości: Aleksandrów, Prampol, Kocudza, 
Korytków, Gobraj. Mieszkańców wywożono do obozu przejściowego w Za
mościu, gdzie przeprowadzano segregację na zdolnych i niezdolnych do 
pracy. Mężczyzn i kobiety bez dzieci wysyłano na roboty do Rzeszy, a oso
by z dziećmi do kolonii w Zamościu. Niezdolni do pracy mogli się udać do
kądkolwiek poza powiaty zamojski i biłgorajski. Cały dobytek, łącznie z in
wentarzem żywym, wysiedlani musieli pozostawić. Na miejsce wywiezio
nych Polaków, Niemcy przywozili Ukraińców z powiatów: hrubieszowskie
go, tomaszowskiego, lubelskiego oraz zza Buga. Do 15 lipca 1943 roku 
w ramach akcji wysiedleńczej Niemcy wyprowadzili z powiatu biłgoraj
skiego ponad 45 tys. osób narodowości polskiej2.

Z samego miasta wysiedlono 2730 osób (843 mężczyzn, 1041 kobiet 
i 846 dzieci). W czasie tego wysiedlania zabito 21 osób.

Odrębną kartę zbrodni nacjonalistów ukraińskich stanowi ludobójstwo 
ludności polskiej.

Wojciech Sulewski pisze, że w Biłgoraju już w 1939 roku działał silny 
ośrodek OUN. Kierował nim niejaki Stefan Darmochwał -  prezes miejsco
wej spółdzielni ukraińskiej, w czasie okupacji niemieckiej komendant tam
tejszej policji ukraińskiej. Oddział tej policji, przy współudziale UPA i żoł
nierzy z dywizji SS 'Galizien', uczestniczył w terrorze antypolskim, mordu
jąc polskich mieszkańców w sposób bestialski w całym powiecie. Wielu Po
laków po dziś dzień nosi bolesną pamięć o tych wydarzeniach3.

Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 roku i oddanie większo
ści władzy w ręce nacjonalistów ukraińskich, którzy ściśle współpracowali 
z policją ukraińską i gestapo, ułatwiało aresztowania wielu Polaków i wy
syłania polskiej młodzieży na przymusowe roboty do Niemiec.

W okresie działań wojennych (1939-1944) w mieście tym życie straci
ło około 23 tys. osób, w tym prawie 13 tys. Żydów. Miasto uległo zniszcze
niu w 80%.

Wykaz niektórych miejscowości powiatu biłgorajskiego, w których 
miały miejsce grabież, zniszczenia, spalenia i ludobójcze mordy Polaków 
dokonywane przez ukraińskich nacjonalistów i UPA aż do 1947 roku.



ALEKSANDRÓW, siedziba gminy
Gmina Aleksandrów liczyła 7 gromad: Długi Kąt, Górecko Kościelne 

z Tarnowolą, Górecko Stare z Majdanem Kasztelańskim, Hamernia, osada 
Józefów z Pardysów kąi Stanisławów.

W latach 1939-1944 okupanci hitlerowscy z pom ocą bardzo aktywnej 
policji ukraińskiej zamordowali w Aleksandrowie około 290 osób narodo
wości polskiej. Dotychczas ustalono 110 ofiar. 43 osoby były ranne, 822 
aresztowano oraz 434 wywieziono do Niemiec na roboty przymusowe. Tak
że przy udziale nacjonalistów ukraińskich Niemcy przeprowadzili 5 więk
szych pacyfikacji. Wykaz strat, opracowany przez gminę, zawarty w aktach 
sprawy Sonnenberga podaje, że w gminie Aleksandrów w latach 1942-1943 
Niemcy z udziałem Ukraińców zamordowali 444 osoby.

W trakcie pierwszej pacyfikacji 27 stycznia 1940 roku, dokonanej przez 
oddział SS, żandarmerii i policji ukraińskiej, został zabity mieszkaniec wsi 
o nazwisku Franciszek Kukiełka.

Dnia 14 m arca 1940 roku ci sami oraz inni napastnicy z udziałem poli
cji ukraińskiej przybyli ponownie do wsi, zatrzymali i zabrali ze sobą 3 oso
by, po których wszelki ślad zaginął.

Kolejny napad Niemców wspólnie z Ukraińcami w sile około 1000 
osób, dokonany został 7 lutego 1942 roku. W czasie łapanki we wsi zatrzy
mano wszystkich mężczyzn w wieku od 12 do 60 lat. Po zamordowaniu na 
miejscu Jana Błażyńskiego i Stanisława Adamowicza oraz spaleniu 4 go
spodarstw, pozostałe osoby zostały zwolnione.

Dużą pacyfikację Niemcy przeprowadzili 7 sierpnia 1942 roku. Wszyst
kich mieszkańców, łącznie z Żydami, spędzono na plac na końcu wsi. Po za
mordowaniu 11 Polaków, których wcześniej torturowano i 36 Żydów oraz 
obrabowaniu mieszkańców z bardziej wartościowych rzeczy, rzekomo 
w drodze łaski dystryktu Lublin, dalszą pacyfikację wstrzymano, a resztę 
ludności zwolniono do domów.

Napastnicy zaatakowali wioskę 10 lutego 1943 roku. Najazdu dokonali 
policjanci ukraińscy, wojsko i gestapo z Biłgoraja, Zamościa i Lublina w si
le około 500 osób. Po zakwaterowaniu, następnego dnia skoro świt, napast
nicy otoczyli całą wieś, zatrzymując wszystkich mężczyzn od lat 14. Po za
mordowaniu 5 z nich, pozostałych wywieziono do obozu w Zamościu. Po 
9 tygodniach prawie wszystkich zatrzymanych zwolniono.

Kolejnego napadu na wioską okupanci dokonali 23 lutego 1943 roku. 
W czasie rewizji domów napastnicy zastrzelili Stanisława Szabata, a jego 
żonę Anastazję, a córkę Stanisławą wywieźli do obozu w Zamościu, bez po
dania jakiejkolwiek przyczyny. Osoby te nigdy stamtąd nie powróciły.

Następny napad miał miejsce 25 czerwca 1943 roku. Tego dnia zatrzy
mano wszystkich mieszkańców wsi, bez względu na wiek i płeć. Do ucie
kających lub ukrywających się strzelano i zabijano na miejscu. Wszystkich 
pojmanych odstawiono do stacji kolejowej Długi Kąt, skąd pociągami wy



wieziono ich do obozów w Zwierzyńcu i Zamościu lub bezpośrednio do 
Majdanka. Na miejscu w Aleksandrowie pozostawiono około 5 młodych 
i ładnych dziewcząt rzekomo do zaopiekowania się inwentarzem żywym. 
Faktycznie wszystkie były gwałcone lub podstępnie uwodzone za obietnicę 
wolności.

W dniach 4 i 5 lipca 1943 roku dokonano dodatkowej pacyfikacji i wy
siedlenia Polaków, którzy wyszli z ukrycia. Zatrzymanych wywieziono do 
obozów koncentracyjnych, a ich gospodarstwa spalono. 5 osób schwyta
nych po tym terminie zostało zabitych na miejscu. Z 7000 mieszkańców 
gminy wysiedlono 5155, a 253 zabito4.

Jak podaje J. Fajkowski w publikacji Wieś w ogniu. Eksterminacja wsi 
polskiej w okresie okupacji hitlerowskiej, 9 lipca 1943 roku do Aleksandro
wa przybyło około 300 rodzin ukraińskich, które osiedlono na polskich go
spodarstwach. Ukraińcy utworzyli własny posterunek policji w sile 160 
osób, złożony z Ukraińców i Niemców. Wstęp do wsi był Polakom zabro
niony pod karą śmierci. Osiedleńcy ukraińscy rozpoczęli gospodarowanie 
we wsi od wywożenia co wartościowszych rzeczy w swoje rodzinne strony, 
a po dokonaniu grabieży sami wyjechali w dniu 1 listopada 1943 roku do 
swoich miejscowości. Zlikwidowany został także posterunek policji ukraiń
skiej. Rodziny polskie zaczęły wracać do wsi. Władze powiatowe zezwoli
ły im na ponowne zamieszkanie.

W okresie od 22 czerwca 1944 roku Niemcy wraz z policją ukraińską 
przeprowadzili jeszcze w Aleksandrowie wiele akcji terrorystycznych. 
Ostrzeliwali okoliczne lasy, dokonywali zabójstw i grabieży. Każdego 
schwytanego mordowano na miejscu. Dużo osób wywieziono do obozu 
w Majdanku. W dniu 22 czerwca 1944 roku do Aleksandrowa wkroczył 
500-osobowy oddział Kałmuków pod dowództwem Niemców, dokonując 
całkowitego zniszczenia wsi. Palili, grabili, gwałcili złapane kobiety bez 
względu na wiek, mordowali każdego napotkanego Polaka. Dwie matki, 
które stanęły w obronie swych córek, zostały na miejscu zastrzelone5.

A oto wykaz osób zamordowanych w Aleksandrowie w latach 1940- 
1944: Stanisław Adamowicz (lat 40), Stanisław Banach (lat 38), Kazimierz 
Bielak (lat 22), Piotr Bielak (lat 35), Edward Bil (lat 19), Jan Bil (lat 48), 
Jan Bil (lat 41), Andrzej Borowiec (lat 32), Bronisław Borowiec (lat 19), Jó
ze f Budzyński (lat 35), Józef Bulicz (lat 55), Franciszek Burdzań (lat 36), 
Antoni Bzdziuch (lat 55), Antoni Bzdziuch (lat 32), Franciszek Bzdziuch 
(lat 35), Franciszek Bzdziuch (lat 37), Jan Bzdziuch (lat 60), Jan Bzdziuch 
(lat 34), Jan Bzdziuch (lat 17), Leon Bzdziuch (lat 15), M ichał Bzdziuch (lat 
53), Piotr Bzdziuch (lat 54), Stanisław Bzdziuch (lat 29), Stanisław 
Bzdziuch (lat 32), Tadeusz Bzdziuch (lat 11), Wacław Bzdziuch (lat 17), Jan 
Czerniak (lat 40), M aria Czerwonka (lat 44), Paweł Drozdziel (lat 37), 
Szczepan Dziwura (lat 24), Jan Gontarz (lat 36), M ichał Gontarz (lat 30), 
Władysław Gromek (lat 21), Jan Harasiuk (lat 23), W ładysław Harasiuk (lat



22), Jan Kanaan (lat 43), Michał Kaman (lat 50), Jan Komada (lat 44), Józef 
Komada (lat 35), Jan Koń (lat 20), Andrzej Kręt (lat 50), Franciszek Kukieł
ka, Michał Kusiak (lat 23), Antoni Lokaj (lat 19), Franciszek Lokaj (lat 44), 
Józef M aciocha (lat 50), Franciszek Margol (lat 35), Józef M arkowicz (lat 
60), Aniela Mazur (lat 26), Stefania M azur (lat 18), Jan M azurek (lat 26), 
Szczepan M azurek (lat 45), Tadeusz Mazurek (lat 31), Józef M ichoński (lat 
25), Piotr M iechowski (lat 37), Józef Nizio (lat 26), Wojciech Nowak (lat
37), Józef Okoń (lat 36), Jan Ostasz (lat 19), Michał Osuch (lat 41), Stani
sław Otkala (lat 22), Stefania Pastuszek (lat 18), Katarzyna Pintal (lat 38), 
Magdalena Pisklak (lat 24), Michał Pokrywka (lat 47), Jan Potocki (lat 22), 
Wojciech Przytuła (lat 32), Agnieszka Psiuk (lat 63), Jan Psiuk (lat 42), dru
gi Jan Psiuk (lat 42), Józef Psiuk (lat 32), drugi Józef Psiuk (lat 32), Michał 
Psiuk (lat 70), M ichał Psiuk (lat 52), Stanisław Psiuk (lat 29), Stanisław 
Psiuk (lat 27), Jan Rataj (lat 19), Józef Rataj (lat 22), Andrzej Saweczka (lat 
58), Maria Saweczka (lat 52), Andrzej Solak (lat 82), Andrzej Solak (lat 60), 
Michał Solak (lat (62), Jan Surmacz (lat 56), Katarzyna Surmacz (lat 50), 
Szczepan Surmacz (lat 21), Anastazja Szabat (lat 58), Józef Szabat (lat 34), 
Stanisław Szabat (lat 63), Stanisław Szabat (lat 20), Anna Szkałuba (lat 43), 
Antoni Szupor (lat 31), Janina Szwacha (lat 18), Józef Szwacha (lat 55), Jó
ze f Szwacha (lat 15), Katarzyna Szwacha (lat 50), Mikołaj Szwacha (lat 52), 
Szczepan Szwacha (lat 24), Tomasz Szwacha (lat 55), Mikołaj Szydełko (lat 
57), Roman Szydełko (lat 19), Stanisław Świstek (lat 30), Stanisław Tracz 
(lat 43), Stanisław 'Torba (lat 32), Michał Watrak (lat 45), Jan Wrębak (lat 
50), Katarzyna Zygmunt (lat 50), Michał Zagmunt (lat 32), Stanisław Zyg
munt (lat 55)6.

Of. 253 P

BOROWIEC, gmina Łukowa
W 1921 roku wieś liczyła 304 Polaków i 27 Żydów.
Dnia 12 grudnia 1944 roku UPA uprowadziła ze wsi jej mieszkańca 

o nazwisku W ładysław Borowiec, którego za wioską zamordowano7.
Of. 1 P

BUKOW INA, gmina Biszcza
W 1921 roku we wsi mieszkało 1495 Polaków i 119 Rusinów.
Dnia 1 lipca 1943 roku SS i policja ukraińska zamordowali ponad 11 

osób narodowości polskiej. Zwłoki zostały zakopane na polu, później eks
humowano je  i pochowano na miejscowym cm entarzu8.

Inne źródło (Hitlerowski terror na wsi polskiej 1939-1945. Zestawienie 
większych akcji represyjnych. Oprać. Cz. M adajczyka) podaje, że tego dnia 
zginęło 15 osób (str. 76).

Policja ukraińska ponownie napadła na wieś 24 sierpnia 1943 roku. Tym 
razem zatrzymano, po czym na miejscu zastrzelono 6 Polaków. Zwłoki po
chowane zostały na tamtejszym cmentarzu9.



Kolejnego napadu policja ukraińska dokonała na wieś 6 stycznia 1944 
roku. Bez jakiegokolwiek powodu pojmano 3 osoby, w tym jedną kobietę, 
które natychmiast zastrzelono10.

Następny atak policji ukraińskiej na wieś miał miejsce 4 lipca 1944 ro
ku. Napastnicy zatrzymali 4 mieszkańców wsi, w tym 1 kobietę, również 
mordując ich od razu11.

Of. 24 P

DĄBRÓWKA, gmina Potok Górny
W 1921 roku wieś liczyła 1109 Polaków i 433 Rusinów.
Dnia 17 grudnia 1943 roku (inne źródło podaje 19 grudnia 1943) grupa 

żołnierzy niemieckich, z udziałem Ukraińców w służbie niemieckiej, doko
nała pacyfikacji wsi, mordując 9 osób narodowości polskiej. Po masakrze 
zidentyfikowano tylko 5 zabitych. Byli to: Bazyli Czekirda (lat 47), Maciej 
Konieczny (lat 50), Szczepan Konieczny (lat 30), Józef Krzeszowiec (lat
38), Wojciech Socha (lat 25). Po masakrze napastnicy spalili 34 gospodar
stwa i 8 osób zabrali ze sobą, a następnie przekazali do w ięzienia12.

Of. 9 P

DŁUGI KĄT, gmina Majdan Sopocki
Wieś polska, w 1921 roku zamieszkiwało j ą  387 osób. Wieś podawana 

była wielokrotnie represjom hitlerowskiego okupanta i nacjonalistów ukra
ińskich.

Dnia 20 grudnia 1942 roku nacjonaliści ukraińscy z Niemcami dokona
li napadu na wieś mordując Andrzeja Bila (lat 57), Jana Bila (lat 27), Karo
linę Bil (lat 57) i Stefanię Bil (lat 22).

Kolejną akcję pacyfikacyjną hitlerowcy z udziałem Ukraińców przepro
wadzili 4 lutego 1943 roku. W czasie tej akcji zginęli: Paweł Chodara (lat 
11), Tomasz Kmieć (lat 22) i Marcin Szczygieł (lat 40).

Dnia 2 lipca 1943 roku żandarmeria i żołnierze ukraińscy z SS „Gali- 
zien” dokonali kolejnej pacyfikacji. Wcześnie rano otoczyli wieś ze wszyst
kich stron. Do uciekających mieszkańców otworzyli ogień z broni ręcznej 
i maszynowej, przystępując jednocześnie do łapanki mężczyzn, bez wzglę
du na wiek i stan zdrowia. Zatrzymanych zawieziono do obozu w Zwierzyń
cu. Po kilku dniach oddział ukraiński rozpoczął we wsi wysiedlanie ludno
ści polskiej. W czasie tej akcji zostali zabici: Adam Hałas, Jan Litwin, M i
kołaj Margol, Adam Mielniczek, Marcin Podolak, Rozalia Podolak i ich 
dwuletnie dziecko.

Zatrzymanych w większości wywieziono na roboty do Niemiec, a oko
ło 200 osób niezdolnych do pracy (starszych wiekiem i niepełnoletnią m ło
dzież) skierowano do pracy u indywidualnych rolników do powiatu puław
skiego.

Łącznie w czasie okupacji niemieckiej we wsi zginęło co najmniej 29



osób, 52 aresztowano, 156 wywieziono na roboty przymusowe do Niemiec, 
a 32 w ysiedlono13 [Dok. nr 2],

Of. 29 P

FIRLEJ, miasto, siedziba gminy
Według spisu z 1921 roku miasteczko liczyło 109 Polaków. Położone 

jest przy trasie komunikacyjnej Lublin -  Białystok.
Dnia 8 czerwca 1944 roku miejscowy oddział SS i żandarmerii oraz po

licji ukraińskiej zastrzelili kobietę i 4 mężczyzn, jako podejrzanych o dzia
łalność polityczną. Zwłoki zastrzelonych zostały pochowane na miejscowym 
cmentarzu. Nazwiska zamordowanych są ustalone, ale źródło ich nie podaje.

Of. 5 P

FRAMPOL, siedziba gminy
W 1921 roku miejscowość liczyła 1902 Polaków, 816 Żydów i 2 innych 

narodowości. W 1943 roku Frampol liczył już 6512 osób, w tym 4 Rusinów 
i 1 inny. Polaków było 6507.

Na terenie powiatu w czasie działań wojny polsko-niemieckiej w 1939 
roku poległo około 600 żołnierzy i oficerów oraz straciło życie 300 m iesz
kańców. W samym Frampolu zginęło 12 mieszkańców, a drugie tyle odnio
sło rany.

JĘDRZEJÓW KA, gmina Goraj
Dnia 16 maja 1944 roku UPA zamordowała mieszkańca wsi Tomasza 

Marynicza (lat 46). Pochowano go na cmentarzu w Lipsku, a 72 gospodar
stwa doszczętnie spalono.

Kolejnego napadu na wieś upowcy dokonali w dniu 20 maja 1944 roku, 
mordując Józefa Kossaka (lat 15) ze wsi Dębina. Pochowany został w Lip
sku14.

Of. 2 P

JÓZEFÓW, siedziba gminy
Miasto założone zostało w 1725 roku na terenie wsi Majdan Nieprzyc- 

ki przez Tomasza Józefa Zamojskiego.
Dnia 26 lutego 1943 roku policja ukraińska zabrała z domu Konrada 

Bartoszewskiego, po którym wszelki ślad zaginął. Należy przyjąć, że został 
zamordowany.

W miejscowości tej w okresie od kwietnia 1942 do czerwca 1943 roku 
Niemcy przy udziale nacjonalistów ukraińskich rozstrzelali 3114 osób, 
w tym około 1114 Polaków i 2000 Żydów.

Zwłoki Polaków zostały pochowane na miejscowym cm entarzu15.
Of. 1114 P



ŁUKOWA, siedziba gminy
W 1921 roku wieś liczyła 3156 mieszkańców, w tym 2977 Polaków, 41 

Rusinów i 174 Żydów.
Dnia 6 lipca 1947 roku na polach należących do wsi Łukowa UPA za

mordowała mężczyznę w średnim wieku, narodowości polskiej. Ofiara mia
ła wydłubane oczy, rozpruty brzuch i oderżniętą głow ę16.

Of. 1 P

MAJDAN NOWY, gmina Sól
W 1921 roku wieś zamieszkiwało 610 osób, w tym 441 Polaków, 104 

Rusinów i 5 Żydów.
Do gminy tej należało 9 gromad. Wszystkie wsie zostały w dniach od 

26 czerwca do 10 lipca 1943 roku częściowo wysiedlone. Ogółem wysie
dlono 2589 osób.

Dnia 25 czerwca 1943 roku oddziały Gestapo wraz z policją ukraińską 
dokonały pacyfikacji wsi. Po godzinnym ostrzale żołnierze niemieccy 
i ukraińscy wkroczyli do wsi, dobijając rannych i zabijając 36 osób ucieka
jących w popłochu, bez różnicy płci i wieku. (Inne źródło podaje 5 ofiar -  
Alina Glińska: Zamojszczyzna w okresie okupacji hitlerowskiej. Relacje wy
siedlonych i partyzantów. Warszawa 1968).

Po dwóch godzinach sprawcy kaźni odjechali, zostawiając w płomie
niach 58 gospodarstw, w tym 63 domy mieszkalne, 61 stodół i 65 obór.

Ustalono 28 następujących ofiar: Karolina Abramek (lat 19), Antoni 
Bieńko (lat 60), Jan Blicharz (lat 27), Anna Bździuch (lat 63), Jan Bździuch 
(lat 53), Agnieszka Gałęza (lat 58), Katarzyna Grabias (lat 15), Andrzej Kręt 
(lat 53), Antoni Kulasza (lat 41), Zofia Kulasza (lat 19), Helena Łęcka (lat 
15), Stanisław Łubiarz (lat 2), Józef M aciocha (lat 59), Andrzej Mróz (lat
53), Jan Oczko (lat 18), Jan Okoń (lat 48), Katarzyna Okoń (lat 68), Maria 
Paluch (lat 54), Jan Róg (lat 51), Józef Sprysak (lat 51), Katarzyna Sprysak 
(lat 53), Jan Tatar (lat 48), Józef Tatar (lat 68), Józef Tyszko (lat 43) Kata
rzyna Tyszko (lat 38), Michał Tyszko, Piotr Żerebiec (lat 18).

W dniu 2 lipca tego samego roku Niemcy wywieźli wszystkich pozo
stałych przy życiu mieszkańców do Majdanka i na roboty do R zeszy17 
[Dok. nr 3],

Of. 36 P

MAJDAN SOPOCKI, siedziba gminy
W 1921 roku we wsi mieszkało 931 osób, w tym 896 Polaków, 35 Ru

sinów i 18 Żydów.
Dnia 13 czerwca 1942 roku żandarmeria niemiecka wspólnie z Ukraiń

cami rozstrzelała 8 polskich mieszkańców wsi. Byli to: Jan Buczek, Woj
ciech Buczek, Jan Byra, Andrzej Góra, Jan Kowalik, Grzegorz Pardus, 
Franciszek Szurmacz, Wasyl Zub.



W styczniu 1944 roku tym razem oddział upowców napadł na wieś, 
mordując około 40 Polaków, a ich zagrody po obrabowaniu ze wszystkiego 
doszczętnie spalili. Dotychczas nie ustalono nazwisk ofiar18.

Of. 8 P

MAJDAN STARY, gmina Sól
W 1921 roku wieś liczyła 711 mieszkańców, w tym 625 Polaków, 86 

Rusinów i 4 Żydów.
Dnia 2 lipca 1943 roku SS-mani przy udziale żołnierzy ukraińskiej dy

wizji SS „Galizien” przeprowadzili akcję pacyfikacyjno-wysiedleńczą 
mieszkańców wsi. Kolejno palili polskie zagrody, domy mieszkalne i zabu
dowania gospodarcze. Gdy zaczęła płonąć wieś, ludzie schronieni w swych 
domostwach zaczęli je  opuszczać. Napastnicy wyłapywali ich wtedy, wią
zali sznurem i rozstrzeliwali. Ustalono dotychczas, że tego dnia zamordo
wano 68 osób, w tym 25 mężczyzn, 28 kobiet i 15 dzieci, a 76 gospodarstw 
spalili. Śmierć ponieśli: Edward Blicharz (3 miesiące), Henryk Blicharz (lat
7), Jan Blicharz (lat 46), drugi Jan Blicharz (lat 33), Józef Blicharz (lat 3), 
Julia Blicharz (lat 28), Stanisław Blicharz (lat 62), Andrzej Busz (lat 21), 
Andrzej Cios (lat 66) partyzant, Anna Cios (lat 41), Genowefa Cios, Hele
na Cios, Jan Cios (lat 47), Józef Cios (lat 60), M arianna Cios (lal 47), M a
rianna Cios (4 miesiące), Michał Cios (lat 79), Michał Cios (lat 74), Waw
rzyniec Cios (lat 35), M agdalena Dziduch, Wawrzyniec Dziduch (lat 62), 
Aniela Gettynger, W ładysław Gettynger (partyzant), Jan Grabias, Józef 
Grabias, Marianna Grabias, Franciszek Kiełcz, M arianna Kita, Agnieszka 
Koszowna, Mikołaj Koszowny, Jan Koszowny, Stanisław Kowal, W łady
sław Kowal, Antoni Kutniewski (lat 70), Andrzej M azurek (lat 57), Aniela 
Nieściór (lat 21), Antoni Nieściór (lat 50), Jan Nieściór, Katarzyna Nieściór 
(lat 48), Anastazja Obszańska (lat 44), Aniela Obszańska (lat 5), Janina Ob- 
szańska (lat 10), Jan Obszański (lat 60), Władysław Obszański (lat 9), Józef 
Paluch, Karolina Paluch, Rozalia Pelc (lat 67), Jan Rymarz (lat 55), Kata
rzyna Rymarz (lat 51), Magdalena Sarzyńska (lat 53), Józef Sarzyński (lat 
55), Piotr Sarzyński (lat 6), Ewa Skubis (lat 50), Aniela Skwarek (lat 30), 
Franciszek Skwarek (lat 8), Aniela Skwarek (lat 39), Jan Skwarek (lat 65), 
Karolina Skwarek (lat 3), Katarzyna Skwarek (lat 44), Maria Skwarek (lat
54), Aniela Szczachur, Jan W olski19.

Z opisanej egzekucji szczęśliwym zbiegiem okoliczności uratowały się 
cztery osoby, a mianowicie: Katarzyna Sarzyńska, Agnieszka Sarzyńska, 
Maria Skubis i M aria Zań.

Agnieszka Sarzyńska tak opisuje tamten dzień: „W lipcu 1943 roku 
w godzinach rannych przyjechali do wsi Majdan Stary Niemcy oraz SS-o- 
wcy ukraińscy i zaczęli palić po kolei domy, zaczynając od końca wsi.

W godzinach popołudniowych zabrali mężczyzn i kobiety wraz z dzieć
mi w liczbie około 50 osób, przy czym mężczyzn powiązali powrozem za



szyję, odprowadzili ich kilkadziesiąt metrów od nas i rozstrzelali z karabi
nów maszynowych. Egzekucji dokonywali żołnierze z SS-grupy ukraiń
skiej. Kobiety i dzieci spędzili na łąkę, tam kazali nam uklęknąć i żołnierze 
ukraińscy i niemieccy, którzy nas eskortowali, oddali kilka salw z karabi
nów maszynowych do klęczących. Z kobiet uratowały się zaledwie 4, mię
dzy innymi i ja. Byłam ranna w obie ręce i krzyż, druga kobieta w rękę, 
dziewczyna w obie ręce. Nam czterem udało się ujść cało, ponieważ nie ru
szałyśmy się i napastnicy sądzili, że jesteśm y zabite. Zginęło wtedy około 
50 osób i spłonęła połowa wsi (76 gospodarstw)”.

Po zakończonej akcji żołnierze ukraińscy zdemolowali miejscowy ko
ściół, dokonując profanacji oraz niszcząc naczynia liturgiczne i obrusy20 
[Dok. nr 4],

Of. 68 P

PARDYSÓWKA, gmina Józefów
Wieś polska, zamieszkała przez 456 osób narodowości polskiej
Podczas okupacji niemieckiej, w czasie ostatniej wojny, wieś była czte

rokrotnie pacyfikowana przez oddziały policyjno-wojskowe. W tym okresie 
zostało zabitych 61 mieszkańców, rannych było 12 osób, do obozów zesła
no 48, na roboty do Niemiec wysłano 25 osób i 15 rodzin wysiedlono. Spa
lono około 70 gospodarstw.

W lutym 1943 roku SS-mani wspólnie z policją ukraińską zamordowali 
5 mieszkańców. Byli to: Anna Błaszkiewicz (lat 20), Maria Bieszczanik (lat 
36), Maria Naklicka (lat 57), Jan Pikora (lat 37), Edwarda Szpinda (lat 20)21.

Drugą pacyfikację Niemcy z Ukraińcami przeprowadzili w dniu 
29 marca 1943 roku. Zginęły wówczas 33 osoby22.

Naoczni świadkowie, mieszkańcy wsi -  Franciszek Drozdziel i Jan Świst 
tak relacjonują: „Wojskowy oddział SS „Galizien” i policja ukraińska, w si
le około 600 osób przybyli samochodami, wieś otoczyli i zatrzymali wszyst
kie osoby narodowości polskiej, które doprowadzono do osady Józefów. 
Tam rozstrzelano 17 pojmanych. Rannych dobijano. Następnie zrabowano 
mienie mieszkańców, a wieś spalono. Do ludzi uciekających z pożaru strze
lano i zabijano na miejscu. Ranną mieszkankę o nazwisku Magdalena Kusia 
wrzucono żywcem do palącego się domu. Resztę zatrzymanych wywieziono 
do obozu w Zamościu, skąd część wysłano na roboty do Niemiec”.

W czasie drugiej akcji pacyfikacyjnej zginęły następujące osoby: Jan 
Bieszczanik (lat 22), Tomasz Bieszczanik (lat 63), Antoni Bździuch (lat 30), 
Jan Bździuch (lat 40), Maria Chodara (lat 25), Jan Ciećko (lat 40), Józef 
Droździel (lat 33), Andrzej Futyma (lat 25), Teofila Futyma (lat 28), Anna 
Gontarz (lat 25), Wawrzyniec Gontarz (lat 51), Bronisława Haczykowska 
(lat 16), Maria Haczykowska (lat 17), Julian Haczykowski (lat 27), Maria 
Hurkała (lat 62), Jan Jamróz (la 51), Jan Koman (lat 29), Jan Kozyra (lat 2), 
M arian Kozyra (lat 6), Stanisław Kozyra (lat 4), Franciszek Kusiak (lat 21),



Jan Kusiak (lat 26), Józef Kusiak (lat 28), Magdalena Kusiak (lat 60), M i
chał Kusiak (lat 22), Wawrzyniec Kusiak (lat 51), Władysław Kusiak (lat
17), Wawrzyniec Lal (lat 46), Bronisława Malec (lat 24), W ładysław Papier
nik (lat 21), Józefa Naklicka (lat 70), Edward Senderek (lat 34), Bronisława 
Zybura (lat 25).

Trzecia pacyfikacja została dokonana w dniach 22-26 czerwca 1944 ro
ku. 22 czerwca do wsi wkroczyły oddziały Wehrmachtu i SS „Galizien”, za
trzymując wszystkich mieszkańców. Po przesłuchaniu część osób wywie
ziono do obozu w Zwierzyńcu, a stamtąd do Majdanka, część zaś do powia
tu puławskiego. W czasie tej akcji zginęli: Józef Dziuba (lat 49), Tomasz 
Malec (lat 49), Jan Pardus (lat 17), Jakub Rogowski (lat 57), Franciszek 
Żmuda (lat 30), Wojciech Żmuda (lat 60)23.

Of. 61 P

POTOK GÓRNY, gmina Potok
W 1921 roku wieś liczyła 1639 mieszkańców, w tym 1096 Polaków, 476 

Rusinów i 67 Żydów. M iejscowość położona jest w południowo-wscho
dniej części powiatu biłgorajskiego.

Wieś była dwukrotnie spacyfikowana. Pierwsza akcja miała miejsce 13 
października 1942 roku. Tego dnia żandarmeria niemiecka wspólnie z poli
cją ukraińską zastrzeliła 10 osób narodowości polskiej. Druga pacyfikacja 
nastąpiła 19 grudnia 1943 roku, kiedy to napastnicy zastrzelili 21 Polaków, 
z czego 15 osób z Potoku Górnego, 1 z Lipin Dolnych. W grupie tej znaj
dowało się dziecko w wieku 2 lat, 3 kobiety, 8 rolników i 3 robotników.

W feralnym dniu 13 października 1942 roku hitlerowcy z Ukraińcami, 
pozostającymi w służbie niemieckiej, polecili wszystkim mieszkańcom Po- 
tolca Górnego przybyć przed budynek gminy. Napastnicy ustawili wszyst
kich mężczyzn w dwuszeregu i spośród nich wybrali 10. Jeden z Niemców 
oznajmił, że mieszkańcy przechowują partyzantów (co oczywiście nie było 
prawdą). Dla zapobieżenia współpracy z partyzantami, jak  oświadczył -  
wybrani mężczyźni będą rozstrzelani. Do zebranych przemówił także wójt, 
Ukrainiec Jaczenko, również zarzucając mieszkańcom nieposłuszeństwo 
wobec władzy. Po chwili rozległy się strzały. Niemcy z Ukraińcami roz
strzelali wszystkich mężczyzn.

Tego dnia zginęli: M ichał Chudy (lat 50), Maciej Gołąb (lat 63), Anto
ni Kałan (lat 70), Teodor Kobyliński (lat 52), Jan Krzeszowiec (lat 53), Mar
cin Lokaj (lat 71), Andrzej Mazurek (lat 65), Jan Pieczonka (lat 74), Jan Sie- 
mionowicz (lat 46), Andrzej Śniosek (lat 36)24.

Ciała pomordowanych pochowano na miejscowym cmentarzu.
Ponownego napadu na wieś Niemcy dokonali 19 grudnia 1943 roku 

również wspólnie z Ukraińcami.
O świcie tego tragicznego dnia do wsi przyjechali Ukraińcy, pozostają

cy w służbie niemieckiej. Wśród nich było trochę cywilów. Fama głosiła, że 
byli to banderowcy.



O wypadkach tych mówi bezpośredni świadek, mieszkaniec wsi Jan Za- 
błotny. „Dnia 19 grudnia 1943 roku wstałem wcześniej rano, by zawieźć 
mleko do mleczarni. Na podwórku zauważyłem, że pali się Potok Górny od 
strony zachodniej. Ponieważ moja żona chciała tam biec, bo w tym kierun
ku mieszkali jej rodzice, zabroniłem tego. Kazałem jej ubierać dzieci, ja  na
tomiast skierowałem się w stronę pożaru. Na drodze spotkałem Andrzeja 
Lipko i Andrzeja Chromę. Od nich dowiedziałem się, że we wsi chodzą ja 
cyś obcy ludzie. Wróciłem wtedy do domu. Chciałem uciekać, lecz nie by
ło którędy, bo wieś już  obstawiono żołnierzami. Skryłem się więc na stry
chu obórki. Usłyszałem wtedy odgłosy pożaru zabudowań sąsiada Jakuba 
Pawlika. Zauważyłem również, że z mojej obory wypędzono bydło. Gnał je 
jakiś żołnierz w mundurze niemieckim, mówiący po ukraińsku. Z góry wi
działem też jak  jeden żołnierz zastrzelił sołtysa Seweryna Szymczaka, 
a drugi Jana Śnioska. Kiedy zszedłem na dół stwierdziłem, że pali się moje 
mieszkanie. Na drodze spotkałem swoją matkę Agnieszkę, która powiedzia
ła mi, że moja żona oraz syn Józef w wieku 2,5 roku zostali zamordowani. 
Na zwłokach dziecka były 3 rany kłute od ciosu bagnetem. Żona została za
strzelona. M iała 2 rany postrzałowe w głowę i w klatkę piersiową. Była 
wtedy w 9 miesiącu ciąży. Zabił ją  Ukrainiec w mundurze niemieckim. 
Płachtę przekłutą bagnetami ma obecnie moja teściowa po pierwszej żonie 
-  Katarzyna Głowik”25.

Naoczni świadkowie potwierdzają, że ludobójstwa tego dokonali 
oprócz żołnierzy SS „Galizien' także policjanci ukraińscy z Tarnogrodu, 
Biszczy, Księżopola, a wśród nich Piotr Wacyk, Bazyli Huk oraz Niemcy.

Dotychczas ustalono 21 nazwisk ofiar. Ocenia się, że tego dnia zginęło 
co najmniej 58 osób narodowości polskiej i 60 gospodarstw zostało spalo
nych.

Wykaz osób zamordowanych w Potoku Górnym w dniu 19 grudnia 
1943 roku: Adam Czerycha (lat 45), Jan Głowik (lat 21), Jan Grabek (lat
31), Irena Kondysar (lat 18), Jan Koza (lat 18), Jan Larwa (lat 23), Stefan 
Larwa (lat 17), Andrzej Lipiec (lat 22), Józefa Lipiec (lat 63), Błażej Nowo
sad -  ksiądz (lat 40), Józef Sarzyński (lat 47), Jan Śniosek (lat 61), Broni
sław Socha, Stanisław Socha, Maciej Staroński (lat 73), M arianna Szym
czak (lat 41), Seweryn Szymczak -  sołtys (lat 54), Jan Tutka (lat 38), Karo
lina Witek (lat 31), Apolonia Zablotna (lat 28), Józef Zabłotny (2,5 roku)26 
[Dok. iv  5 i 6],

Of. 52 P

RÓŻANIEC, gmina Wola Różaniecka
W okresie międzywojennym (1939 r.) miejscowość liczyła około 320 

gospodarstw -  1281 Polaków, 516 Rusinów i 20 Żydów. Znana była w cza
sie okupacji niemieckiej ze wspaniałej postawy patriotycznej. Większość 
młodzieży należała do AK lub BCh.



W czwartek 18 marca 1943 roku do wsi wtargnęły oddziały Wehrmach
tu, żandarmi niemieccy i żołnierze ukraińskiego oddziału SS „Galizien”. 
Wieś została otoczona przez napastników. Ludność polską wezwano do ze
brania się w jednym  miejscu. Był to tzw. księży gród. Tu zebranych podzie
lono na 3 grupy: kobiety z dziećmi do lat 14, mężczyźni w wieku 17-45 lat 
i osobno osoby od 45 lat wzwyż. Po tej segregacji mężczyźni i kobiety od 
16 do 50 lat zostali wywiezieni do obozu w Zamościu. Opuszczone gospo
darstwa oddano miejscowym Ukraińcom.

Tego dnia zamordowani zostali: Bolesław Bukowiński (lat 20), Józef 
Bukowiński (lat 17), Franciszek Buńko (lat 72), Bolesław Fus (lat 19), Ser
giusz Fyk (lat 41), Regina Gleń (lat 55), Stefan Grzywa (lat 38), Katarzyna 
Hyz (lat 47), Anastazja Jamińska (lat 68), Edward Jamiński (lat 18), Michał 
Jamiński (lat 19), Katarzyna Juda (lat 52), Franciszek Kita (lat 75), Flylko 
Kniaź (lat 31), Krzysztof Koc (lat 65), Katarzyna Kozaczek (lat 47), Tomasz 
Krawiec (lat 45), Katarzyna Krupa (lat 68), Aleksy Kuba (lat 49), Katarzy
na Larwa (lat 72), Feliks Łuszczak (lat 18), Michał M akara (lat 37), Maria 
M ichalska (lat 39), Bazyli Michalski (lat 34), Jakub Olekszyk (lat 56), Pa- 
tro (brak imienia), Antoni Patro (lat 75), Barbara Patro (lat 72), Ewa Patro 
(lat 74), Helena Patro (lat 54), Wawrzyniec Patro (lat 20), Jan Piścio (lat 33), 
Regina Pokrywka (lat 74), Maria Polewniak (lat 44), Franciszek Romań
czuk (lat 55), Jan Rudnik (lat 17), Andrzej Saj (lat 62), Andrzej Saj (lat 32), 
Jan Saj (lat 52), Anna Semejko (lat 60), Daniel Semejko (lat 52), Katarzyna 
Semejko (lat 50), Onufry Semejko (lat 60), Zofia Semejko (lat 60), Andrzej 
Seńko (łat 50), Katarzyna Seńko (lat 31), Paweł Seńko (lat 37), Jan Serafin 
(lat 23), Anna Stolarz (lat 52), Ewa Stolarz (lat 29), M ichał Sytny (lat 61), 
Michał Sytny (lat 29), Jan Szkoda (lat 66), Bazyli Szwedo (lat 9), Józef 
Szwedo (lat 7), M ichał Szwedo (lat 5), Anna Szwedo (lat 28), Michał Szwe
do (lat 30), Andrzej Szum (lat 36), Stefan Wielgoń (lat 53), Stefan Wojto
wicz (lat 22), Bazyli Wnuk (lat 62), Paweł Zub (lat 71), Serafin Zub (lat 62), 
Stefan Zub (lat 15).

W grupie wymienionych ofiar są też osoby, które zostały spalone 
w ukryciu lub wrzucone do ognia przez napastników.

Tego dnia zamordowano 69 Polaków, a około 1000 osób zatrzymano 
i odwieziono do obozów. We wsi spalono 180 gospodarstw27.

Kolejny atak na wieś ludobójcy ukraińscy przeprowadzili 22 września 
1943 roku. W czasie przeszukiwania poszczególnych gospodarstw, pijani 
Ukraińcy i Niemcy zastrzelili Annę Aisenbart (lat 25) za niepodporządkowa
nie się ich wymaganiom, a jej brata i matkę zabrali do obozu w Biłgoraju.

Przed opuszczeniem wsi bandyci zdążyli jeszcze spalić 260 gospo
darstw, zrabować 1000 krów należących do gospodarzy, 500 świń, 3000 
drobiu i około 13 000 kg zbóż28.

Ostatni już  atak na wieś okupantów oraz ich współpracowników ukra
ińskich nastąpił 27 grudnia 1943 roku. Tym razem napastnicy na miejscu



zastrzelili 4 polskich gospodarzy. Ich nazwisk nie ustalono. Zwłoki kazali 
zakopać obok kaplicy29 [Dok. nr 7].

Of. 74 P

SZARAJÓWKA, gmina Łukowa
W 1921 roku wieś zamieszkiwało 46 osób, w tym 30 Polaków, 11 Ru

sinów i 5 Żydów.
Dnia 18 maja 1943 roku żandarmeria niemiecka wspólnie z policją 

ukraińską z Biłgoraja i Tarnogrodu napadli na wieś. W szystkich pojmanych 
polskich mieszkańców, mężczyzn, kobiety i dzieci, siłą wpędzili do kilku 
domów, które zaryglowali, a następnie podpalili. Stłoczeni ludzie spalili się 
żywcem. Równocześnie odbywała się grabież mienia wywożonego zrabo
wanymi furmankami.

Jeden z nielicznych ocalałych mieszkańców, W ładysław Wierzbowski, 
tak opisuje tę ludobójczą akcję: „Grupa Niemców z faszystami ukraińskimi 
pod dowództwem niejakiego Darmochwały doszczętnie zniszczyła wieś 
i zamordowała 58 osób narodowości polskiej. Ja krytycznego dnia wcisną
łem się do kryjówki w stodole. W chwilę później weszło dwóch Niemców 
lub Ukraińców, ubranych w mundury niemieckie. Jeden z nich obszedł do 
zapola i zaczął kłuć bagnetem słomę. Szczęście, że nie chciało mu się wła
zić do tego zapola, gdzie siedzieliśmy pod słom ą przy ścianie. Na chwilę 
odetchnęliśmy ale tylko przez moment, bo usłyszeliśmy strzały, krzyki m or
dowanych ludzi i ryki żandarmów. Potem nastąpiła cisza, bo przepędzili lu
dzi z naszej stodoły.

Po jakim ś czasie znowu przyszło na podwórze dwóch wojskowych. Je
den wszedł do stajni, a drugi zapytał, czy są krowy. Ten odpowiedział, że 
nie ma. Niemiec stojący przy oborze wyciągnął z kieszeni zapalniczkę 
i przytknął do strzechy. Płomienie ogarnęły ją  w oka mgnieniu, a wiejący te
go dnia silny wiatr przerzucił ogień na stodołę. Zaczęliśmy się dusić. Pomy
ślałem, że lepiej zginąć od kuli niż usmażyć się w ogniu.

Pierwszy wyśliznął się syn gospodarza i pobiegł do wrót prowadzących 
na podwórze. W ostatniej sekundzie odciągnąłem go i na czworakach do
szliśmy w gęstym dymie do żyta. Iskry paliły, dym dusił, ale i zbawił.

Niemcy nas nie dostrzegli. Przykryliśmy się żytem z obawy przed sa
molotami. Słyszeliśmy serie pistoletów maszynowych, wystrzały karabi
nów i huk ognia palących się budynków. Po południu ogień zaczął przyga
sać, robiło się coraz ciszej, ale wciąż leżeliśmy jak  trusie. Mniej więcej ko
ło czwartej doszedł nas płacz kobiet i dzieci. Wyszliśmy z żyta. Ze wsi po
zostały dopalające się głownie.

Na pogorzelisku spotkaliśmy krewnych i znajomych z okolicznych wsi. 
Naszych ludzi nie było. Zastanawialiśmy się, dokąd ich wywieźli? Nagle 
ktoś dostrzegł w pogorzelisku obory Macieja Mołdy zwęglone kości ludzi. 
Wybuchł straszny płacz i przejmujący pisk dzieci. Zacząłem szukać swoich



rodziców. Poznałem tylko ojca. Spalił się klęcząc, piersi i twarz przytulając 
do ziemi. Zwłok matki i siostry nie m ogłem  rozpoznać.

Z pożogi ocalało tylko 5 osób. Uratowali się tylko nieliczni, którzy by
li poza wsią. N ie ocalał nikt z rodzin Krzyszychów i Jana Paczwy, zginęło  
17 osób z mojej najbliższej rodziny. Uratowała się Anna Paczwa, która ucie
kła N iem cow i w zboże.

W iększość z 58 ofiar została spalona w  czterech budynkach, reszta we 
własnych domach.

Napastnicy po zrabowaniu wszystkiego, co miało dla nich jakąkolwiek  
wartość, łącznie z inwentarzem żywym , ok. godziny 17 opuścili wieś.

Pożar zaczął pow oli wygasać i wów czas ukazał się straszny i maka
bryczny widok, powiada jeden z ocalonych Franciszek Furgała. Przystąpio
no do wyjmowania zwęglonych ciał spod gruzów i belek. Wkrótce ja zna
lazłem  najbliższe mi osoby. Żona, chcąc ratować życie syna, klęcząc przy
kryła go sw oim  ciałem , tak że była całkowicie spalona. Syn natomiast, dzię
ki ofierze swej matki, będąc ponadto w  beciku, nie został nawet sparzony, 
poniósł śmierć przez uduszenie. Córeczka również była spalona, trzymając 
się matki”30.

W czasie tej akcji śmierć poniosło 67 osób ze wsi Szarajówka. Zidenty
fikowano 41 osób. Są to: Jan Ćwik (lat 33), Jan Dutka (lat 41), kobieta o na
zwisku Furgała żona Franciszka, Jan Furgała (2 m iesiące), Wanda Furgała 
(8 lat), Bronisław Klecha (lat 5), Józef Klecha (lat 42), Katarzyna Klecha 
(lat 28), Maria Klecha (lat 2), Maria Klecha (lat 40), Stanisław Kozyra (lat
32), Jan K ożuszek (lat 29), Stanisław K rzeszowiec (lat 37), Antoni Ksiołek  
(lat 44), Stanisław Kuszka (lat 37), Andrzej M ołda (lat 28), Janina Mołda 
(lat 7), Katarzyna Mołda (lat 48), Maria Mołda (lat 14), Andrzej Otkała (lat 
52), Maria Otkała (lat 48), Anastazja Paczwa (lat 56), Jan Paczwa (lat 56), 
Julia Paczwa (lat 13), Katarzyna Paczwa (lat 38), Maciej Paczwa (lat 48), 
Piotr Paczwa (lat 2), Teodor Paczwa (lat 42), Anna Patłak (lat 4), Grzegorz 
Patłak (lat 35), Maria Patłak (lat 30), Maria Patłak (lat 5), Anna Podsada (lat 
14), Julia Podsada (jeden rok), Katarzyna Podsada (lat 48), Konstanty Pod
sada (lat 51), Konstanty Podsada (lat 10), Stanisław Rorata (lat 21), Teodor 
Saniak (lat 35) Franciszka Wierzbowska (lat 48), Maria Ziom ek (lat 61)31.

Of. 67 P

TARNOGRÓD, siedziba gminy
Dawniej osada miejska, obecnie w ieś, leżąca w  górnym biegu potoku 

wpadającego do rzeki Tanwi.
Kiedyś miasto to było nawet siedzibą powiatu. Podczas pierwszego roz

bioru Polski Tarnogród zajęty został przez Austrię i w łączony do powiatu 
zamojskiego.

W 1867 roku po utworzeniu powiatu biłgorajskiego Tarnogród został do 
niego włączony. Niebawem  jednak miasto przemianowano na osadę.



W 1921 roku osada ta liczyła 4769 mieszkańców, w tym 1922 Polaków 
i 609 Żydów. Resztę stanowili Ukraińcy i inne mniejszości narodowe. Do 
wybuchu 11 wojny światowej między mieszkańcami nie dochodziło do an
tagonizmów na tle narodowościowym. Dopiero ostatnia II wojna światowa 
nie szczędziła nieszczęść mieszkańcom tej miejscowości. Hitlerowcy przy 
udziale policji ukraińskiej wymordowali prawie wszystkich Żydów, a 1000 
Polaków wywieźli do Niemiec na roboty. Z liczby tej 17 osób zginęło 
w Niemczech, a 7 zmarło w obozach. Na miejsce wysiedlonych Polaków 
osiedlili się Ukraińcy z powiatów tomaszowskiego i hrubieszowskiego. Po 
wojnie w mieście i okolicach pozostało po akcji przesiedleńczej około 250 
Ukraińców.

Podczas okupacji niemieckiej Ukraińcy zajmowali wszystkie stanowi
ska w urzędach i instytucjach. Wójtem był wrogo nastawiony do Polaków 
Ukrainiec, niejaki Roman Kraus. On to właśnie spowodował, że językiem  
urzędowym był język ukraiński. W mieście stacjonował, umundurowany na 
wzór SS, oddział nacjonalistów ukraińskich pod dowództwem W łodzimie
rza Darmochwała -  wyjątkowego satrapy. Oddział ten brał udział w pacyfi
kacji polskich wsi i zamordował wielu Polaków, m.in. w Majdanie 10 osób. 
Był to oddział specjalny pomocniczej policji ukraińskiej, tzw. Hilfspolizei. 
M iejscowa ludność nazywała ich „darmochwalcami”. Sami natomiast poli
cjanci tej organizacji nazywali siebie „Siczowyje striłki” . Banda ta dokona
ła licznych bestialskich zbrodni na ludności żydowskiej i polskiej, między 
innymi przeprowadziła pacyfikację osad Potok Górny i Dąbrówka, łącznie 
z wymordowaniem wielu Polaków. W Majdanie Sieniawskim zamordowa
ła 22 Polaków, a w Różańcu 4 osoby32.

W dniu 3 marca 1943 roku nacjonaliści ukraińscy napadli na Tarnogród 
i zabili 4 Polaków spośród miejscowej inteligencji. Ustalono jedno nazwi
sko ofiary -  dr Frynkiewicz33.

Of. 30 P

WASYLÓW WIELKI, gmina Ulhówek
M iejscowość położona jest na wschodnim skraju gminy Ulhówek. 

W 1921 roku wieś liczyła 967 mieszkańców, w tym 751 Rusinów i 19 Ży
dów. Od września 1944 roku weszła w skład powiatu Tomaszów Lubelski.

Dnia 25 marca 1944 roku UPA spaliła wieś i wymordowała prawie 
wszystkich Polaków. Niektóre źródła podają, że zginęło około 100 osób

Ustalono 92 nazwiska ofiar: Stanisław August (lat 65), M ichał Bawman 
(lat 35), Stanisław Bałkota (lat 35), Maria Chawaszcz (łat 20), droga Maria 
Chawaszcz (lat 40), Tomasz Chawaszcz (lat 60), Paraska Chnidek (lat 24), 
Feliks Chnidek (lat 32), Józef Dziubak (lat 18), Ksenia Dziubak (lat 30), 
Szymon Dziubak (lat 45), Maria Guniowska (lat 18), M ichał Gumowski (lat 
48), Rafał Guniowski (lat 12), Feliks Hagiel (lat 29), M aria Hałas (lat 68), 
Agnieszka Hałas (lat 48), druga Agnieszka Hałas (lat 43), Jan Jaśków (lat



76), drugi Jan Jaśków (lat 32), Maria Jaśków (lat 57), Pelagia Jaśków (lat 
72), Stefania Kowalik (lat 37), Władysław Kowalik (lat 4), Stanisław Krzyś 
(lat 32) Halina Krzyś (lat 55), Stefania Krzyś (lat 15), Katarzyna Kuricka 
(lat 20), Maria Kuricka (lat 40), Wojciech Koza (lat 54), Filip Lorek (lat 40), 
Franciszek Lorek (lat 42), Gabriel Lorek (lat 45), Jakub Lorek (lat 41), Jan 
Lorek (lat 40), Jan Lorek (lat 24), Likieria Lorek (lat 23), M aria'Lorek (lat 
40), Stanisław Lorek (lat 36), Józef Macefko (lat 37), M ichalina Maguła (lat 
48), Józef Maguła (lat 4), Anna Mucha (lat 44), Anna Mucha (lat 7), Anto
ni Mucha (lat 80), Błażej Mucha (lat 25), Franciszek Mucha (lat 37), Hali
na Mucha (lat 80), Jan Mucha (lat 15), drugi Jan Mucha (lat 47), Katarzyna 
Mucha (lat 24), Ludwik Mucha (lat 45), Maria Mucha (lat 23), Michał M u
cha (lat 51), Michał Mucha (lat 32), Stanisław Mucha (lat 35), Stanisław 
Mucha (lat 21), Władysław Mucha (lat 13), Zofia M ucha (niemowlę 14- 
dniowe), M ichał Nowak (lat 80), Natalia Nowak (lat 56), Zofia Nowicka 
(lat 21), Jan Nowicki (lat 54), Błażej Ożga (lat 45), Franciszek Ożga (lat
42), Katarzyna Ożga (lat 23), Ludwik Ożga (lat 42), Karol Płachta (lat 45), 
Mikołaj Płachta (lat 35), Stefania Płachta (lat 15), Płachta (lat 10-dziecko 
nie znanego imienia), Jan Sendecki (lat 70), Jadwiga Sendecka (lat 65), Mi
chał Surowiec (lat 52), M arcela Surowiec (lat 54), Feliks Surowiec (lat 14), 
Klementyna Szczerba (lat 44), Karol Szurkowski (lat 70), M aria Szurkow
ska (lat 65), Maria Środek (lat 60), Władysław Środek (lat 12), Anna Woź
niak (lat 22), Jan Woźniak (lat 40), Jan Stefan Woźniak (lat 36), Józef Woź
niak (lat 24), Katarzyna Woźniak (lat 47), Maria Woźniak (lat 32), Stanisław 
Woźniak (lat 40), Stefan Woźniak (lat 20), Władysław Zając (lat 15).

Nazwiska te (oprócz Jana Nowickiego i Zofii Nowickiej) znajdują się 
na tablicy pamiątkowej w kościele filialnym w Wasylowie. Całość zebrał 
Marian Kulik, b. żołnierz Armii Krajowej. On też ustalił, że w listopadzie 
1943 roku, podczas pierwszego napadu, w grupie napastników rozpoznano 
trzech miejscowych Ukraińców. Byli to: Iwan Byrka, Jurko Chwaduk i M i
chał Sawka34 [Dok. nr 8],

Of. 100 P

WOLA OBSZAŃSKA, gmina Obsza
W 1921 roku we wsi żyło 1029 mieszkańców, w tym 835 Polaków, 117 

Rusinów i 77 Żydów.
Dnia 23 marca 1945 roku na wieś napada banda upowców, mordując na 

miejscu 15 osób narodowości polskiej. Nazwisk tych ofiar dotychczas nie 
ustalono.

Wieś zaatakowano po raz kolejny 11 czerwca 1945 roku. Zatrzymano 
jednego z polskich mieszkańców o nazwisku Andrzej Bielański, którego za
mordowano, po uprzednich torturach35.

Of. 16 P



WOLA RÓŻAN1ECKA, gmina Tarnogród
Wieś położona jest w południowej części gminy Tarnogród.
W październiku 1942 roku policja niemiecka z udziałem policji ukraiń

skiej zastrzeliła w Woli Różanieckiej 6 polskich mieszkańców, pochodzą
cych ze wsi Zamch. Ich zwłoki zakopano na miejscowym pastwisku. Na
zwisk ofiar nie zdołano ustalić36.

Of. 6 P

ZAGRÓDKI, gmina Potok Górny
Wieś położona jest na południowym skraju gminy Potok Górny. W 1921 

roku liczyła 352 mieszkańców, w tym 350 Polaków i 2 Rusinów. Dnia 
17 grudnia 1943 roku (inne źródło podaje 19 grudnia 1943) UPA wspólnie 
z policją ukraińską zamordowała 9 Polaków, z czego 7 osób z Dąbrówki, 
a dwie z Zagródek. Ustalono ofiary: Stanisław Bucior, Maciej Frąc (lat 30) 
i Jan Fusiarz (lat 25), 6 gospodarstw spalono, 24 osoby aresztowano.

Zabitych pochowano na cmentarzu w Potoku Górnym37.
Of. 9 P

ZAMCH, gmina Babice
Wieś położona na południowo-wschodnim skraju gminy Obsza, nad rze

ką Wirową. W 1921 roku liczyła 1875 mieszkańców, w tym 1299 Rusinów.
W okresie okupacji hitlerowcy utworzyli tu szkołę ukraińską.
Dnia 16 sierpnia 1943 roku Niemcy przy udziale policji ukraińskiej roz

strzelali 8 polskich mieszkańców.
Kolejny atak miał miejsce 2 marca 1945 roku na transport kołowy prze

wożący mienie repatriantów z Zamchu do Lubaczowa. Banda UPA pod kie
rownictwem „Żeleźniaka” napadła i zamordowała 15 Polaków. Ustalono 11 
ofiar, w tym Stanisław Badaszek (lat 50), Wojciech Gąsior (lat 66), Józef 
Gątarski (lat 32) z Zamchu, Tomasz Gnitruch (lat 62) z Zamchu, Kazimierz 
Grands (lat 63) z Zamchu, Marcin Kryń (lat 20) z Woli Obszańskiej, W ła
dysław M achnio (lat 18) z Woli Obszańskiej, Stanisław Padiasek (lat 39) 
z Woli Obszańskiej, Eliasz Sum (lat 26) z Zamchu, Feliks Wróbel (lat 41) 
z Zamchu38.

Of. 23 P
Razem: O f  1988 P

DOKUM ENT nr 2

Poświadczenie świadków: Jana Ferenca, Jana Gałana, Jana Kusiaka 
i Jana Papika, mieszkańców wsi Długi Kąt, powiat biłgorajski.

Dnia 2 lipca 1943 roku kolejną akcję pacyfikacyjno-wysiedleńczą prze
prowadzały formacje mieszane -  żołnierze z SS „Galizien”, żandarmeria 
niemiecka i Wehrmacht.

Wcześniej rano nadjechały samochody ciężarowe, wieś została otoczo



na ze wszystkich stron, do uciekających mieszkańców strzelano. W szyst
kich złapanych mężczyzn zaprowadzono na stację kolejową, a potem zawie
ziono za druty do miejscowości Zwierzyniec. Po kilkudniowej przerwie za
częły przyjeżdżać pierwsze partie rodzin ukraińskich z hrubieszowskiego 
i tomaszowskiego i zasiedlać polskie gospodarstwa po wysiedlonych. Po 
kilku-dniach niespodziewanie wpadła do wsi formacja ukraińska i dokona
ła wysiedlenia reszty Polaków, a zasiedlono te gospodarstwa rodzinami 
ukraińskimi. Długo się jednak nie utrzymali w tej wsi Ukraińcy. Po zrabo
waniu wszystkiego, co przedstawiało jakąkolwiek wartość, wszyscy Ukra
ińcy wyjechali ze wsi. W miesiącu wrześniu tego roku już ich w Długim Ką
cie nie było. Polacy, którzy się ukryli, zaczęli powoli wracać do swoich sie
dzib, wieś zaczęła się stopniowo zaludniać.

(-) Jan Ferenc 
Jan Galan 

Jan Kusiak 
Jan Papik

AGKBZH w Polsce, 1082 z/OL Protokół przesłuchania świadków Jana 
Ferenca, Jana Gałana, Jana Kusiaka i Jana Papika z dnia 20.08.1945 r.

DOKUM ENT nr 3

Poświadczenie świadków naocznych: Jana Torby, Piotra M aciocha, M i
chała Lokaja i Szymona Maciocha, mieszkańców Majdanu Nowego odno
śnie akcji pacyfikacyjno-wysiedleńczej w  tej wsi.

24 czerwca 1943 roku do Majdanu Nowego wkroczyły nagle większe 
oddziały SS, gestapo i SS „Galizien” . Szybko otoczyli wieś gęstym kordo
nem, a artyleria okopała się opodal. Nikogo ze wsi nie wypuszczano i nie 
wpuszczano. We wsi powstał popłoch. Ludność zaczęła się pakować, każdy 
bowiem sądził, że wkrótce nastąpi wysiedlenie. Tymczasem po wsi jeździł 
samochód pancerny, w którym siedziało 4 Niemców, bacznie obserwują
cych co się dzieje. Taki stan napięcia trwał przez parę godzin. W pewnym 
momencie posterunki SS, rozmieszczone we wsi, zostały wycofane, a sa
mochód przestał jeździć. Sądzono, że Niemcy zaniechali przeprowadzania 
wysiedlania. W tem padł strzał artyleryjski, a po nim nastąpiła seria wybu
chów. W różnych punktach wsi buchnęły w niebo dymy. Wieś paliła się. 
Mieszkańcy próbowali ratować co się da, było to jednak niemożliwe, bo
wiem artyleria strzelała ogniem huraganowym. Ludzie zaczęli uciekać 
w pole, lecz tu witał ich ogień z karabinów maszynowych. Powstała pani
ka. Jedni uciekali na oślep, inni ratowali dobytek, inni kryli się.

Ostrzeliwanie wsi trwało około godziny. Ustało tak nagle, jak  się zaczę
ło. Równocześnie z zaprzestaniem ognia, do wsi wpadli SS-mani strzelając do 
każdego, kogo napotkali bez różnicy płci i wieku. Rannych od pocisków ar



tyleryjskich dobijali. Po dwóch godzinach sprawcy kaźni odjechali, zostawia
jąc wieś w płomieniach. Łącznie zabitych zostało 36 osób, spłonęło 58 gospo
darstw, w tym 63 domów mieszkalnych, 61 stodół oraz 65 obór. W dniu
2.07.1943 roku Niemcy wpadli do wsi ponownie i wywieźli wszystkich po
zostałych przy życiu mieszkańców do Majdanka i na roboty do Rzeszy.

(-) Jan Torba 
Piotr Maciocha 

M ichał Lokaj 
Szymon Maciocha

AGKBZH w Polsce, 1097z/ML, Majdan Nowy dnia 26.08.1948.
Oświadczenie w sprawie akcji pacyfikacyjnej w Majdanie Nowym, 

gmina Sól z dnia 26.06.1943, złożone przez: M. Lokaja, P. Maciochę, Sz. 
M aciochę i J. Torbę.

DOKUMENT nr 4

Poświadczenie świadków: Marianny Cios, Karoliny Cios i Katarzyny 
Sarzyńskiej o akcji pacyfikacyjnej przeprowadzonej przez hitlerowców 
i Ukraińców w dniu 3 lipca 1943 roku w Majdanie Starym.

W dniu 2 lipca 1943 roku Niemcy wspólnie z Ukraińcami wysiedlili do 
Majdanka i do Niemiec na roboty mieszkańców wsi M ajdan Stary, pow. bił
gorajski. Nie wszystkich jednak mieszkańców wsi udało się Niemcom wy
siedlić, wielu zdołało się ukryć podczas akcji wysiedleńczej.

Nazajutrz, w dniu 3 lipca 1943 roku przybyły ponownie oddziały SS- 
ukraińskiego i SS-niemieckiego. SS-owcy zaczęli przeszukiwać dokładnie 
wieś. Znalezionych ludzi wypędzono na łąkę przed wsią, gdzie grupowano 
osobno mężczyzn, a osobno kobiety z dziećmi.

Jednocześnie SS-owcy zaczęli podpalać domy i zabudowania gospodar
cze. Kiedy wioska zaczęła się palić, wielu jeszcze mieszkańców opuściło 
płonące zabudowania, w których się ukrywali. W większości wypadków zo
stali schwytani przez SS-owców. Złapanych mężczyzn SS-owcy powiązali 
sznurem za szyję. Następnie odprowadzili ich kilkadziesiąt metrów i strze
lali z karabinów maszynowych na oczach kobiet i dzieci zgrupowanych na 
łące. W parę minut potem kazano uklęknąć złapanym kobietom i dzieciom, 
których również wystrzelano z broni maszynowej. Egzekucji dokonywali 
żołnierze z SS-ukraińskiego, którzy również spalili wieś. W czasie tej akcji 
pacyfikacyjnej zamordowano 58 osób, w tym 15 dzieci i kobiet. Spalono 76 
gospodarstw. Jednocześnie żołnierze z SS-ukraińskiego zdemolowali ko
ściół we wsi Majdan Stary, dokonując profanacji hostii, naczyń liturgicz
nych, niszcząc obrazy itp.

Tego dnia zginęli: Edward Blicharz, Henryk Blicharz, Jan Blicharz, dru
gi Jan Blicharz, Józefa Blicharz, Julia Blicharz, Stanisław Blicharz, Andrzej



Busz, Andrzej Cios, Anna Cios, Czesława Cios, Genowefa Cios, Helena 
Cios, Jan Cios, Józef Cios, M arianna Cios, druga M arianna Cios, Michał 
Cios, drugi M ichał Cios, Wawrzyniec Cios, Magdalena Dziduch, Wawrzy
niec Dziduch, Aniela Gettyngier, Jan Grabias, Józef Grabias, Katarzyna 
Grabias, M arianna Grabias, M arianna Kita, Agnieszka Koszowna, Jan Ko- 
szowny, Mikołaj Koszowny, Antoni Kutniewski, Andrzej Mazurek, Aniela 
Nieściór, Antoni Nieściór, Jan Nieściór, Katarzyna Nieściór, Aniela Obszań- 
ska, Anastazja Obszańska, Janina Obszańska, Jan Obszański, W ładysław 
Obszański, Józef Paluch, Karolina Paluch, Rozalia Pelc, Jan Rymarz, Kata
rzyna Rymarz, M agdalena Sarzyńska, Józef Sarzyński, Piotr Sarzyński, 
Ewa Skubis, Aniela Skwarek, druga Aniela Skwarek, Franciszek Skwarek, 
Jan Skwarek, Karolina Skwarek, Katarzyna Skwrek, Maria Skwarek, Anie
la Szczachur, oraz partyzanci: Andrzej Cios, W ładysław Gettyngier, Franci
szek Kiełcz, Stanisław Kowal, W ładysław Kowal, Jan Wolski.

(-) Marianna Cios 
Karolina Cios 

Katarzyna Sarzyńska
AGKBZH w  Polsce, 1093/z/12 M ajdan Stary
Wykaz pomordowanych.
Posterunek MO w Soli, dnia 4.08.1946
oraz J. Fajkowski: Wieś w ogniu. Eksterminacja wsi polskiej w okresie 

okupacji hitlerowskiej, s. 208-209.

DOKUMENT nr 5

Poświadczenie świadka Jana Zabłotnego (Zabłotni), mieszkańca wsi 
Potok Górny, powiat biłgorajski.

W dniu 18 grudnia 1943 roku z rana wstałem, by zawieźć mleko do mle
czami. Będąc na podwórku, zauważyłem, że pali się Potok Górny od stro
ny zachodniej. Ponieważ moja żona chciała tam biec, bo w tym kierunku 
mieszkali jej rodzice, zabroniłem jej tam pójść. Kazałem jej ubierać dzieci, 
ja  natomiast skierowałem się w stronę pożaru. Na drodze spotkałem An
drzeja Lipko i Andrzeja Chromę. Od nich dowiedziałem się, że po wsi cho
dzą jacyś ludzie. W róciłem wtedy do domu. Chciałem uciekać, lecz nie by
ło którędy, bo wieś była obstawiona żołnierzami, więc skryłem się na stry
chu obórki. Będąc nad obórką, usłyszałem odgłosy pożaru zabudowań są
siada Jakuba Pawlika. W tedy zauważyłem, że z mojej obory wypędzono by
dło. Gnał je  jakiś żołnierz niemiecki w mundurze zielonym z brązowymi na
szywkami na rękawie i kołnierzu. Z obórki widziałem jak  jeden żołnierz za
strzelił sołtysa Seweryna Szymczaka oraz drugi żołnierz zastrzelił Jana 
Śnioska. Kiedy wyszedłem z obórki stwierdziłem, że pali się moje m ieszka
nie. Na drodze spotkałem m oją matkę Agnieszkę, która powiedziała mi, że 
moja żona oraz syn Józef w wieku 2,5 roku zostali zamordowani. Na zwło



kach dziecka były 3 rany kłute od ciosu bagnetem. Żona została też zastrze
lona. Miała dwie rany postrzałowe w głowę i w klatkę piersiową. Żona by
ła wtedy w 9-tym miesiącu ciąży. Zabił ją  Niemiec tak samo umundurowa
ny, jak  ten, który wypędzał bydło. Dziecko było zakłute bagnetami, gdyż na 
płachcie, w którą było owinięte są otwory po bagnecie. Płachtę tę ma obec
nie moja teściowa po pierwszej żonie -  Katarzyna Głowik.

Gdy zorientowałem się, że cała moja rodzina została zamordowana, 
udałem się sam do szeregu, gdzie Niemcy trzymali złapanych ludzi, gdyż 
nie miałem już po co żyć. Niemcy pędzili nas wioską. Przed każdym do
mem zatrzymywali nas, wypędzali z mieszkań ludzi, dołączali ich do szere
gu. Przed mieszkaniem Józefa Larwy Niemcy wypędzili z mieszkania Ste
fana Larwę i Jana Kozę. Kazali im uciekać i zastrzelili ich. Przed m ieszka
niem Andrzeja Krzeszowca, wypędzili Lipca, którego włączyli do szeregu, 
a później wywołali, zaprowadzili do mieszkania Krzeszowca, bijąc go pała
mi po drodze, po czym usłyszeliśmy strzał w mieszkaniu, a następnie Niem
cy wyszli i podpalili to mieszkanie. Więcej w mojej obecności nie zamor
dowano nikogo. Następnie zapędzono nas przed kościół. Przed kościołem 
wyprowadzono z szeregu księdza Błażeja Nowosada i zabito go na strychu 
kościoła. W idziałem zwłoki księdza. Górną część czaszki miał odstrzeloną 
oraz całe ciało i ręce pokłute bagnetami. Po zabiciu księdza przyjechał do 
Potoku Górnego Darmochwał, dowódca oddziałów ukraińskich z Tarnogro
du i kazał odprowadzić nas do Dąbrówki. W Dąbrówce Niemcy sprawdza
li z jakiejś listy dowody i osoby znajdujące się na tej liście zabierano do Tar
nogrodu. Mnie nie było na tej liście i zostałem zwolniony.

Wiadomo mi, że egzekucji dokonywali przeważnie Ukraińcy z Tarno
grodu Biszczy, Księżopola i Potoka Górnego.

(-) Jan Zbłotni
AGKBZH w Polsce, 1096 z, t. 15 ML. Protokół przesłuchania świadka 

Jana Zabłotniego 17.2.1949 r.

DOKUMENT nr 6

Poświadczenie świadka Czesława Świeżawskiego -  sekretarza gminy 
Potok Górny i mieszkańca tej wsi.

W roku 1942 byłem sekretarzem gminy Potok Górny. W związku z tym 
musiałem się stykać z Niemcami i Ukraińcami, którzy używali sobie na 
miejscowej ludności. W jednym  wypadku Niemcy zażądali wydania 35 
mężczyzn. W szyscy rzucili się ratować wyznaczonych, ponieważ rozumie
liśmy, że grozi im rozstrzelanie. Kto mógł i co mógł znosił na ugłaskanie 
władzy: jaja, masło, wódkę, ponieważ tylko w ten sposób m ożna było ugła
skać „zwycięzców”. Jaja, masło zjedli, wódkę wypili, a potem wybrali 25 
osób, z których 15 wyprosiliśmy, a 10 rozstrzelano na podwórzu gminy.

(-) Czesław Swieżawski



AGKBZH w Polsce, B-76.
Protokół przesłuchania świadka Czesław a Świeżaw skiego dnia 

9.12.1947, k. 22
DOKUMENT nr 7

Poświadczenie świadków: Jana Woźnicy, Katarzyny Grasza i M ichała 
Strusa -- mieszkańców wsi Różaniec, powiat Biłgotraj.

26 czerwca 1943 roku Niemcy i Ukraińcy obstawili w ioskę Różaniec 
i wydali rozkaz wszystkim Polakom, aby przygotowali się do wysiedlenia. 
Każdemu Polakowi pozwolili wziąć ze sobą bagaż 10 kg do ręki. Nazajutrz
0 godz. 13 zegnali wszystkich ludzi ze wsi, kobiety z dziećmi osobno, 
a mężczyzn osobno. Spośród nich zwolniono pracowników rządowych, 
a resztę wywieziono do Zamościa. Także wszystkich Ukraińców zwolniono 
do domu.

Z listy zatrzymanych wyczytali 10 osób, które rozstrzelali w Różańcu 
przy szosie i tam je  pochowano. Następną grupę też 10-osobową wywieźli 
do Majdanka.

Następny najazd napastników dokonany został 22 września 1943 roku. 
90 żandarmów niemieckich z policją ukraińską przyjechało do wsi celem 
przeprowadzenia rewizji w domach. W czasie rewizji w domu Andrzeja Ja- 
mińskiego pijani Ukraińcy wyprowadzili jego córkę Annę (lat 25) za stodo
łę i tu zastrzelili. Jej ojca, brata, matkę męża zabrali do obozu w Biłgoraju.

Przed wyjazdem ze wsi Ukraińcy zagrabili z domów polskich wszyst
ko, co przedstawiało jakąś wartość. Zrabowali ponad 1000 krów, 500 świń, 
3000 drobiu i szereg innych przedmiotów.

(-) Jan Woźnica 
Katarzyna Grasza 

M ichał Strusa
AGKBZH w Polsce, 109 z t. 15/ML i 14/ML.
Protokół przesłuchania świadków Jana Woźnicy, Katarzyny Graszy

1 Michała Strusa

DOKUMENT nr 8

Poświadczenie świadka W ładysława Hałasy, byłego mieszkańca wsi 
Wasylów, gmina Ulhówek.

Moi rodzice w 1937 roku kupili ziemię na kolonii w Wasylowie Wiel
kim i od tego czasu staliśmy się mieszkańcami tej wsi.

Dnia 3 listopada 1943 roku, około godziny 23.00, ukraińska banda do
konała napadu na nasz dom. A było to tak: Mój ojciec usłyszał jakiś hałas 
na podwórzu. Wyszedł, by zobaczyć, co się tam dzieje i przy okazji spuścił 
z uwięzi psa. Nagle z ganku głośno krzyknął -  uciekajcie wszyscy. W tym 
czasie przebywał u nas Filip Lorek i Michał Lorek, bratanek Filipa, a mój 
szkolny kolega.



Mego tatę, miał lat 48, banderowcy zastrzelili na ganku. Kula wyszła 
przez ramię. Być może jeszcze żyl, bo otrzymał później postrzał w głowę. 
Pocisk mu ją  całkowicie rozstrzaskał, aż wylał się mózg, a na podłodze 
w ganku było pełno krwi. Ja z kolegą Michałem uciekłem na strych. Ukry
ci w jęczmiennej plewie przeleżeliśmy do rana. Moja m ama (lat 45) ukryła 
się w stajni pod żłobem i tam ją  dosięgła kula oprawców. M oją starą ciocię 
(lat 75) i Filipa Lorka banderowcy zastrzelili w mieszkaniu. Tej nocy w na
szym domu zginęły z rąk morderców 4 osoby.

Kilka dni wcześniej sąsiad Ukrainiec, przyjaciel mego taty, ostrzegł go, 
by miał się na baczności, gdyż mówią, że syn Władysław jest w polskiej par
tyzantce i banderowcy mogą całą rodzinę zabić. Tato skorzystał z tego ostrze
żenia i powoli wywiózł młodsze dzieci, zboże, trochę rzeczy i część bydła 
w rodzinne strony do Huty Różanieckiej. Ja natomiast przez cały ten czas 
ukrywałem się w pobliżu domu w schronie. Wyjechać z rodziną już nie zdą
żyliśmy. We wtorek zostali zamordowani rodzice. Zawiadomieni o tym Niem
cy przyjechali na oględziny i zabronili chować aż do przybycia komisji. Ta 
przyjechała dopiero w piątek. Pod wieczór pozbijaliśmy ze zwykłych desek 
paki w rodzaju trumien i dopiero w sobotę pochowałem rodziców z udziałem 
miejscowego księdza. Miałem wówczas 22 lata. Przeżyłem tragedię śmierci 
moich rodziców. Sam ocalałem cudem. Tego, co wtedy przeżyłem i czuję po 
dziś dzień, nie da się opisać, bo ten ból tkwi głęboko w sercu.

(-) Władysław Hałas

Z opr. H. Komańskiego i M. Darowskiego „Na Rubieży” 1998 nr 27.
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POWIAT CHEŁMSKI

W okresie międzywojennym w 1939 roku Chełm liczył 35 570 m iesz
kańców i stanowił wydzielony powiat grodzki.

Już w pierwszych dniach okupacji niemieckiej zaczęły na ziemi chełm
skiej zawiązywać się samorzutnie organizacje konspiracyjne, stawiające so
bie za cel walkę z Niemcami.

Grupa Rusinów, zamieszkująca te ziemie, już 2 listopada 1939 roku da
ła o sobie znać. Tego dnia powstaje samozwańczy „Komitet Ukraiński”, któ
ry uchwalił uroczysty obchód „powstania Ukrainy”. Powołano także zalążki 
Ukraińskiego Komitetu Powiatowego. Zadaniem tego Komitetu była ścisła 
współpraca z Niemcami oparta na donosicielstwie, pomocy przy ściąganiu 
kontyngentów, braniu udziału w akcjach wysiedleńczych i pacyfikacyjnych, 
sporządzaniu list na wywózkę na przymusowe roboty itp.

Podczas drugiej wojny światowej w wyniku terroru okupanta, a zwłasz
cza nacjonalistów ukraińskich, setki mieszkańców straciło życie. 12 stycz
nia 1940 roku hitlerowcy wymordowali w szpitalu psychiatrycznym 420 
osób umysłowo chorych.

W latach 1942-1944 znajdował się w tym mieście obóz jeniecki, który 
byl miejscem kaźni jeńców sowieckich. Zaliczany jest dziś do jednego 
z największych obozów hitlerowskich, miejsc straceń na okupowanych zie
miach polskich. W pobliskim lesie, zwanym Borek, odbywały się masowe 
egzekucje jeńców  rosyjskich i włoskich.

Szczególnym okrucieństwem zasłynęli na tym terenie w 1944 roku „słu
chacze” ukraińskiej nacjonalistycznej szkoły SS w Trawnikach, którzy spe
cjalizowali się w mordowaniu ludności polskiej i żydowskiej. Tej ostatniej 
zginęło około 360 tys. Ofiary te pochodziły przeważnie z Polski. Dziełem 
tych „słuchaczy” są między innymi krwawe pacyfikacje wsi: Kanie, Wólka 
Kańska, Bronice i Pawłów.

Chełm zajęty został po raz drugi przez armię sowiecką 22 lipca 1944 roku.
Od tego też czasu na terenie powiatu chełmskiego zaczęły się areszto



wania. Areszty UB i MO zapełniły się nie ludobójcami UPA, a żołnierzami 
AK, BCh, NOW i WiN-u.

W latach 1945-1946 powiat chełmski był wielokrotnie atakowany przez 
pododdziały UPA. Chełmszczyzna stanowiła największy odsetek ludności 
ukraińskiej, zamieszkałej na polskich terenach, która nie tylko życzliwie od
nosiła się do bandytów ukraińskich, ale także udzielała im wszechstronnej 
pomocy, co stanowiło dobre warunki dla szerokiej akcji UPA na tym terenie.

Nacjonalistyczne oddziały ukraińskie próbowały swoją działalność lu
dobójczą i grabieżczą przerzucić na Ziemię Chełmską. Chociaż spotkali się 
tu z dość silnym oporem, to jednak zdarzały się także ofiary ich barbarzyń
stwa. Zaczęli w 1942 roku od kolportażu wszelkiego rodzaju ulotek, w któ
rych wzywano ludność polską do opuszczenia powiatu chełmskiego. „Kto 
nie jest Ukraińcem temu śmierć” -  głosiła jedna z ulotek. W razie nie pod
porządkowania się tym rozkazom, wszyscy Polacy mieli być wymordowa
ni. Groźby te miały zastraszyć polskich mieszkańców i spowodować opusz
czenie tych ziem. Sytuacja była poważna. Część ludności opuściła swoje 
gospodarstwa i udała się do Chełma. Wiele osób zginęło od siekier i noży 
banderowców lub w płomieniach, zwłaszcza ludność wiejska. Kilka wiosek 
zostało całkowicie opanowanych przez ludobójczych upowców i policję 
ukraińską. Stan bezpieczeństwa uległ jeszcze pogorszeniu, kiedy w sierpniu 
1947 roku do Polski przedostało się z województwa wołyńskiego kilka 
zbrojnych grup UPA. I znów, jak na Wołyniu, zaczęły płonąć miasteczka 
i wsie, a poczynaniom tym towarzyszyły rabunek i gwałt. Były to już jed 
nak ostatnie wrogie akty zorganizowanych sił UPA na terenie Polski. Brak 
zaopatrzenia, a także intensywniejsza działalność Wojska Polskiego nie po
zwoliły na rozwinięcie szerszych akcji. Faktycznie to dopiero operacja „Wi
sła” zakończyła działalność nacjonalistów ukraińskich, przyspieszając li
kwidację działaczy OUN-UPA1.

DUBIENKA, siedziba gminy
Wieś o charakterze miasteczka, położona nad Bugiem u ujścia rzeczki 

Wełnianki. W 1939 roku Dubienka liczyła 4 tys. mieszkańców. W czasie 
okupacji niemieckiej była silnym polskim ośrodkiem konspiracyjnym. Zgi
nęła połowa ludności2.

HORODYSZCZE, gmina Staw
W 1921 roku w miejscowości tej mieszkało 302 Polaków.
Wieś, niegdyś prywatne miasteczko założone w 1572 roku.
W grudniu 1941 roku z inspiracji nacjonalistów ukraińskich z Białej 

Podlaskiej, rozstrzelano 11 osób, mieszkańców wsi narodowości polskiej, 
za pomoc jeńcom  rosyjskim. Nazwisk ofiar dotychczas nie ustalono.

W nocy z 17 na 18 maja 1945 roku UPA napadła na wieś. Po obrabowa
niu polskich mieszkańców ze wszystkiego, co przedstawiało jakąkolwiek



wartość napastnicy zamordowali: Marię Adamus, M ikołaja Adamusa i oso
bę o nazwisku Wojtiuk3.

Of. 14 P

F1USYNNE, gmina Hrubieszów
W 1921 roku zamieszkiwało tu 110 Polaków, 275 Rusinów i 54 Żydów.
We wrześniu 1939 roku, po wkroczeniu do wsi Sowietów, żołnierze tej 

armii wspólnie z Ukraińcami z czerwonej milicji zakłuli bagnetami 28 pol
skich żołnierzy, w tym 3 oficerów. Po dokonaniu zbrodni, miejscowi Ukra
ińcy zrabowali wszystkie rzeczy zamordowanych4.

W czerwcu 1944 roku kilku funkcjonariuszy organizacji paramilitarnej 
Sonderdienst w towarzystwie policji ukraińskiej rozstrzelało we wsi kilka 
osób. Byli to: Konstanty Król, trzy kobiety o nazwisku Sawicka (lat 68, 45, 
3), Bronisława Tamas (lat 42), Wawrzyniec Tarnas (lat 60), Weronika Tamas.

Zwłoki pochowano we wspólnym grobie, a po wojnie ekshumowano je 
i pogrzebano na cmentarzu w Hrubieszowie5.

Of. 35 P

HUTA, gmina Wojsławice
17 kwietnia 1945 roku zginął mieszkaniec wsi, m iejscowy nauczyciel 

i wychowawca młodzieży Antoni Grudniewski. Mordu tego dokonał nacjo
nalista ukraiński, rodem z Uchania, b. oficer SS „Galizien”.

Tego samego dnia ponadto zostali zamordowani przez UPA Benedykt 
Chęć i Franciszek Szerement, byli mieszkańcy Kolonii Uchań.

Do większego ludobójstwa w tej miejscowości nie doszło z powodu do
brze zorganizowanej i działającej placówki BCh pod dowództwem Juliana 
Psika „Soroka”, a także miejscowego oddziału AK. Organizacje te dzielnie 
broniły mieszkańców wsi, a UPA nie odważyła się napaść.

Jak pisze Kazimierz Stopa, „próba zorganizowanego terroru ze strony 
UPA mogła skończyć się odwetem”6.

Of. 3 P

KANIE, gmina Liszno
W 1921 roku wieś liczyła 541 Polaków i 13 Rusinów.
W latach 1944-1945 w różnym czasie i okolicznościach UPA zamordo

wała 15 Polaków, mieszkańców wsi.
24 kwietnia 1944 roku wieś została spacyfikowana przez ukraińskie od

działy pod komendą ukraińskich oficerów. Zostało zabitych 19 Polaków 
i kilkanaście osób rannych7.

Of. 34 P

KLESZTÓW, gmina Żmudź
W 1921 roku wieś zamieszkiwało 37 Polaków i 4 Rusinów.



Dnia 13 kwietnia 1944 roku upowcy zamordowali miejscowego pro
boszcza parafii Klesztów, diecezji lubelskiej, ks. Jakuba Jachułę (lat 41 )8.

Of. 1 P

KROBONOSZ, gmina Staw
Wieś polska, licząca 244 mieszkańców.
Dnia 26 maja 1942 roku oddziały SS „Galizien” wtargnęły do wsi. Lud

ność spędzili na plac, żądając wskazania miejsca ukrywających się jeńców 
sowieckich i Żydów. Ponieważ nikt z mieszkańców albo nie znał miejsca 
pobytu rzekomych jeńców, albo też nie chciał go ujawnić, Niemcy zastrze
lili 15 osób, w tym kobiety i dzieci. Nie znali litości dla nikogo. Po tej ma
sakrze spalili zabudowania gospodarcze (26 gospodarstw).

Ciała zamordowanych zostały pochowane w zbiorowej mogile koło 
wsi. Po wojnie w miejscu zbrodni społeczeństwo polskie postawiło ofiarom 
pomnik.

A oto ustalone nazwiska zamordowanych osób: Władysław Banaszek (lat
18), Feliks Brzoza (lat 43), Józef Buraczuk (lat 37), Irena Falkus (lat 5), Jani
na Falkus (lat 4), Maria Falkus (lat 34), Natalia Kozłowska (lat 25), Ryszard 
Kozłowski (lat 5), Zdzisław Kozłowski (lat 3), Stefania Lewczuk (lat 36), Ta
deusz Piotrowski (lat 25), Ryszard Śmiechowski (lat 12), Jan Tywoniuk (lat
8), Katarzyna Tywoniuk (lat 30), Włodzimierz Wróblewski (lat 36)9.

Of. 15 P

KSAWERÓW, gmina Rostoka
Wieś polska, którą w 1921 roku zamieszkiwało 155 osób.
Dnia 8 kwietnia 1944 roku oddziały SS i nacjonalistów ukraińskich do

konały pacyfikacji wsi. Napastnicy spalili 17 gospodarstw i zastrzelili na
stępujących polskich mieszkańców: Bronisława Deca (lat 17), Jana Osta- 
piuka (lat 20), Józefa Waszkiewicza (lat 28), Józefa Wojciechowskiego (lat 
48), Józefa W ojtasiuka10.

Of. 5 P

LESZCZANKA, gmina Pawłów
W 1921 roku wieś liczyła 110 Polaków.
Dnia 18 maja 1942 roku Ukraińcy z oddziałów SS w czasie pacyfikacji 

zatrzymali 5 osób, mieszkańców wsi (2 kobiety i 3 mężczyzn, jeden z nich 
liczył 65 lat), których zaprowadzili na miejscowe pastwisko i tam zastrzeli
li. Tego samego dnia zabili jeszcze 2 kobiety i mężczyznę. Łącznie śmierć 
ponieśli: Władysław Góra, Żofia Kociubowska, Ewa Kołodziejczyk, Stani
sław Kosz, Wincenty Kowalik, Waleria Szpakowska, Jan Ścibor i Grzegorz 
W oźniak".

Of. 8 P



LISZNO, gmina Pawłów
Dnia 18 m aja 1942 roku gestapowcy wspólnie z oddziałem ukraińskim 

dokonali pacyfikacji wsi. W czasie tej akcji zamordowali około 60 polskich 
mieszkańców.

Ustalono niektóre nazwiska zamordowanych: Jan Błaszczuk (lat 34), 
M ichał Błaszczuk (lat 39), Jan Garbula (lat 39), Józef Głogosz (lat 21), Sta
nisław Iwaniuk (lat 19), Stefan Jaroć (lat 43), Jan Kasjan (lat 36), M ieczy
sław Klin (lat 31), Edward Kosmowski (lat 13), Adam Łopaciak (lat 30), 
Adam Łusiak (lat 33), Aleksander Łusiak (lat 21), W ładysław Parada (lat
43), Edward Serej (lat 26), Leon Serej (lat 29), Jan Szachdyn (lat 30).

Pozostałe ofiary były nie do zidentyfikowania, gdyż zostały spalone ra
zem z budynkam i12.

Of. 60 P

PAWŁÓW, siedziba gminy
W 1921 roku wieś liczyła 1046 Polaków i 6 Żydów.
W latach 1942-1944 hitlerowcy wspólnie z nacjonalistami ukraińskimi 

pozostającymi w służbie Niemiec rozstrzelali 93 osoby z rejonu Pawłowa. 
Dnia 26 kwietnia 1944 roku Pawłów został ponownie spacyfikowany przez 
Niemców i Ukraińców. Zabito 15 osób narodowości polskiej, a 80 zostało 
rannych. Śmierć tego dnia ponieśli: Paulina Chudakowska, Maciej Cie
chowski, Piotr Derczulka, Hieronim Dudek, Piotr Klein, Bolesław Łodycki, 
Helena Pajduszewska, Jadwiga Pajduszewska, Franciszek Portużyński, 
Piotr Sławiński, Teofil Warszawski i jego wnuk oraz 3 osoby, których na
zwisk nie ustalono13.

Of. 108 P

STAW, siedziba gminy
W 1921 roku wieś w całości polska, zamieszkiwało ją  413 osób.
Dnia 26 maja 1942 roku oddziały żandannerii niemieckiej przy pomo

cy policji ukraińskiej przeprowadziły pacyfikację wsi i zastrzeliły następu
jących mieszkańców wsi: Jan Bień (lat 30), Adam Duży (lat 35), Władysław 
Koszczuk (lat 30), Tadeusz Nafalski (lat 32), Jan Nowosad (lat 45), Stani
sław Nowosad (lat 18), Franciszek Pastużyński, Wasyl Szady (lat 18), Józef 
Wysyńczuk (lat 28).

Zwłoki zamordowanych zostały pochowane we wspólnej mogile na po
lu należącym do wsi Staw.

Na terenie gminy Staw działała banda ukraińska, na czele której stał 
niejaki „Koszczuk” . Był wójtem w Olchowcu, przy pomocy kilku osób do
konywał samowolnie aresztowań Polaków, rewizji, łapanek do pracy przy
musowej w N iem czech14.

O f 9 P



TORUŃ, gmina Pawłów
Dnia 19 maja 1942 roku ukraiński oddział SS podczas pacyfikacji wsi 

zastrzelił 2 osoby (kobietę i m ężczyznę), m ieszkańców Torunia. Zwłoki zo 
stały zakopane przez napastników na m iejscowym  cmentarzu15.

Of. 2 P

WOJSŁAWICE, siedziba gminy
W 1921 roku wieś liczyła 1374 Polaków, 74 Rusinów, 821 Żydów, 1 inny.
Wieś leży na terenie tzw. Działów  Grabowieckich w  dolinie rzeki Woj- 

sławki, dopływu Wieprza.
W czasie okupacji niemieckiej działała tu silna komórka AK, będąca po

strachem dla nacjonalistów ukraińskich, którzy nie zdecydowali się na na
pad.

Dnia 17 kwietnia 1944 roku hitlerowcy wspólnie z nacjonalistami ukra
ińskimi zamierzali dokonać pacyfikacji wsi. Przeciwko napastnikom wystą
piło zgrupowanie akowskie pod dowództwem  Witolda Fałkowskiego „Wil
ka”. Partyzanci, mimo strat osobowych, odnieśli duży sukces, gdyż nie 
wpuścili ludobójców do w s i16.

W OLA ŻULIŃSKA, gmina Pawłów
W ieś polska, zamieszkała przez 336 osób.
Dnia 30 kwietnia 1944 roku Ukraińcy ze szkoły SS w  Trawnikach na

padli na w ieś, którą spalili, mordując 5 osób narodowości polskiej, 24 oso
by zostały ranne. Nazwisk ofiar nie ustalono17.

Of. 5 P

ZOSIN, gmina Cyców
Wieś polska, zamieszkała przez 73 Polaków.
Dnia 2 września 1943 roku nacjonaliści ukraińscy rozrzucili ulotki w zy

wające Polaków do opuszczenia m iejscowości, a także powiatów hrubie
szow skiego i chełm skiego do 10 września 1943 roku. W razie niewykona
nia rozkazu, w szyscy Polacy m ieli być wymordowani. N a końcu tej ulotki 
um ieszczono dwuwiersz: „Nebo bude Ukraina, nebo bude krow po kolina” 
(Albo będzie Ukraina, albo polska krew po kolana)18.

Zagrożenie ludności polskiej zwiększało się z dnia na dzień.
Razem: Of. 299 P
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POWIAT HRUBIESZOWSKI

Miasto stanowiło i nadal stanowi siedzibę urzędu powiatowego oraz 
jednego z czterech powiatów Zamojszczyzny. Jest najdalej wysunięte na 
wschód. Leży nad lewobrzeżnym dopływem rzeki Bugu -  Huczwą, około 
5 km od obecnej granicy z Ukrainą. W okresie międzywojennym powiat 
hrubieszowski wchodził w obręb województwa lubelskiego.

Hrubieszów jest miastem z tradycjami żołnierskimi. Od XIX wieku sta
cjonują tu oddziały wojskowe różnych narodowości i armii. M iejscowe ko
szary były zajmowane przez wojska carskie, żołnierzy Wehrmachtu, 
w PRL-u stacjonował tu 8. Pułk Piechoty.

II wojna światowa doprowadziła miasto do ruiny, którą pogłębiły dzia
łające tu w czasie okupacji niemieckiej i po wyzwoleniu bandy ukraińskie. 
Zniszczenia objęły 50% budynków, Niemcy wymordowali około 7 tys. 
mieszkańców Polaków i prawie wszystkich Żydów w powiecie.



Powiat hrubieszowski w 1939 roku zajmował obszar 1575 km2 i 130 
tys. mieszkańców. Polacy stanowili 50%, Rusini (Ukraińcy) -  37,5%, Żydzi 
-  12,3%, Niemcy i inni -  0,2% ogólnego stanu. Na terenie powiatu znajdo
wały się dwie gminy miejskie: Hrubieszów i Dubienka oraz 14 gmin wiej
skich, w skład których wchodziło 221 gromad.

Do 1939 roku wszyscy mieszkańcy żyli tu zgodnie i we wzajemnym zro
zumieniu, w duchu tolerancji, poszanowania uczuć religijnych i często od
miennych tradycji. Dopiero pod koniec 1939 roku zaczął się czas upokorzeń, 
pogardy i wypędzania. Już we wrześniu 1939 roku pojawiły się wystąpienia 
zbrojne ukraińskich nacjonalistów (OUN). Skierowane były przeciwko ma
łym grupom żołnierzy Wojska Polskiego, policjantom, leśnikom. Obdzierali 
ich ze wszystkiego co posiadali przy sobie, a następnie najczęściej mordowa
li. Kolejną tragedię ludność polska przechodziła podczas okupacji niemiec
kiej. Już pod koniec 1942 roku okupant niemiecki, przy współudziale nacjo
nalistów ukraińskich z różnych formacji, prowadził akcję wysiedleń 
Polaków. Z 54 wsi Polacy zostali wysiedleni, a na ich miejsce osadzono ko
lonistów niemieckich pochodzących w większości z państw bałkańskich.

Akcja wysiedleń wywołała w tym powiecie stan powszechnego zagro
żenia. Wiele osób zbiegło z dobytkiem do lasów lub innych rejonów kraju. 
Stan ten zmobilizował podziemie oraz nastąpiła dezorganizacja całej admi
nistracji.

Pod koniec akcji wysiedleńczej, tym razem nacjonaliści ukraińscy, przy 
milczącej akceptacji Niemców, czynili wszystko, by zmusić Polaków za
mieszkałych na tym terenie do opuszczenia swoich siedzib i wyjazdu na za
chód lub innych województw. Począwszy od wiosny 1942 roku bandy ukra
ińskie rozpoczęły swoje dzieło. Napadały na polskie wsie niszcząc je, a lud
ność zabijali. We wszystkich tych poczynaniach przejawiali okrutny sa
dyzm. Ataki te na całym południowo-wschodnim obszarze Lubelszczyzny, 
w tym także hrubieszowskim, wywołały stan prawie całkowitej destrukcji. 
W szystkie drogi i szosy zostały opanowane przez policję ukraińską, a także 
oddziały SS „Galizien” . Oddziały te dokonały w tym powiecie niezliczo
nych potwornych zbrodni na ludności polskiej. Wiele wsi zamienionych zo
stało w zgliszcza. Liczbę ich ocenia się na 49, z czego 19 wsi zostało do
szczętnie spalonych, a pozostałe od 30 do 90% '.

Ludobójstwo UPA na większą skalę rozpoczęło się na tym terenie z po
czątkiem 1943 roku. Zlikwidowanie ludności żydowskiej przez Niemców 
przy czynnym współudziale nacjonalistów ukraińskich oraz zasilenie szere
gów UPA przez uciekających do lasu policjantów ukraińskich, (tysiące osób 
z pełnym uzbrojeniem) spowodowały wzrost fali zagrożenia dla Polaków. 
W rzezi Polaków obok UPA i policji ukraińskiej brały także udział jednost
ki SS „Galizien” . Na terenie tego powiatu zlokalizowano dwa bataliony 
upowskie: Sachryń i Bereść. To z tych miejscowości UPA wyruszała do wsi 
polskich paląc je  i mordując mieszkańców. Początkowo poprzez rozpo



wszechnianie wszelkiego rodzaju ulotek i odezw do ludności polskiej, UPA 
usiłowała zmusić Polaków do opuszczenia tych terenów. W razie niewyko
nania nakazu wszyscy Polacy mieli być wymordowani. Na realizację ich 
gróźb nie trzeba było długo czekać. Z nastaniem nocy zaczęto palić polskie 
gospodarstwa i mordować ludność.

Wydarzenia na ziemi lubelskiej były przedłużeniem ludobójczej czyst
ki zastosowanej wobec ludności polskiej, jaką podjęło i realizowało kierow
nictwo OUN-UPA na Wołyniu i w byłych województwach wschodnich 
II RP. Kierownictwo OUN uważało ziemię lubelską w tym również hrubie
szowską, za etnicznie ukraińską. Drogą wymordowania polskiej ludności, 
UPA zamierzała utworzyć na tej ziemi „Samostijną Ukrainę” bez Polaków. 
W tym też celu z początkiem 1944 roku, oczywiście pod naporem rosyj
skich wojsk oczyszczających swoje tereny, sotnie i kurenie UPA zaczęły 
przekraczać rzekę Bug, przenosząc się z Wołynia na tereny powiatu hrubie
szowskiego i południowo-wschodnią granicę powiatu tomaszowskigo, 
gdzie na w iększą skalę grabili i mordowali polskich mieszkańców.

W obliczu śmiertelnego zagrożenia Polacy podjęli próby samoobrony, or
ganizując „placówki samoobronne” przed atakami ludobójców ukraińskich.

Do obrony polskiej ludności i ich wsi włączyły się oddziały Armii Kra
jowej, Batalionów Chłopskich, a także doraźnie partyzantka sowiecka.

Powszechnie znany był tu 500-osobowy oddział AK „Lukasa” Stanisła
wa Kwaśniewskiego, który w latach 1943-1944 dzielnie bronił mieszkań
ców Hrubieszowa i jego okolic przed napadami oddziałów ukraińskich.

W obronie powiatu hrubieszowskiego aktywną działalność prowadził 
także batalion partyzancki BCh Stanisława Basaja „Rysia” , specjalizujący 
się w organizowaniu oddziałów samoobrony wsi i osiedli oraz w ochronie 
polskiej ludności przed bandami UPA, policją ukraińską i pacyfikacjami. 
Batalion ten należał do największych oddziałów BCh na Lubelszczyźnie.

Kolejny 1946 rok nie przyniósł oczekiwanej poprawy bezpieczeństwa 
w tym powiecie, mimo że był to już okres stabilizacji powojennej. Bande
rowcy nadal wysadzali mosty i mordowali ludność polską. Z obawy przed 
bandyckimi akcjami rizunów ukraińskich wiele wsi opustoszało, przeno
sząc się do innych bardziej bezpiecznych miejscowości. Tak było w gmi
nach Mieniany, Kryłów, Dołhobyczów, Werbkowicach i wielu innych. Dnia 
2 maja 1946 roku upowcy wysadzili wszystkie mosty na terenie Waręż -  
Bełz, a w dniach następnych od 8 do 9 maja we wsiach: Salimów, Dobro- 
czyn, Zawiśnie oraz z 26 na 27 maja most na szosie wsi Werbkowice. 
W dzień bandy upowskie ukrywały się, a w nocy dokonywały ludobójczych 
mordów, podpaleń, wszelkiego rodzaju rabunków, a także często podejmo
wały walkę z Wojskiem Polskim i milicją. W dniu 25 października 1947 ro
ku UPA spaliła wieś Szmitków w gminie Chorobrów, a od 7 do 9 paździer
nika spaliła Szpikokłosy i Białoskóry w gminie M oniatycze oraz wieś 
w gminie Młodiatycze.



Dopiero operacja „W isła” przerwała ludobójstwo, pozwoliła Ukraiń
com urządzić się, a na terenach ziemi hrubieszowskiej wreszcie zapanował 
ład i spokój2.

Na terenie miasta Hrubieszowa ustalono następujące morderstwa Pola
ków dokonane przez nacjonalistów ukraińskich.

15.03.1943 -  Ukraińska policja z udziałem SS „Galizien” rozstrzelała 
22 osoby narodowości polskiej3.

28.12.1943 -  Ukrainiec Iwan Kwiatkowski z Sahrynia zastrzelił pol
skiego lekarza o nazwisku W ładysław Kuczewski4.

3.03.1945 -  Banda upowska napadła na Hrubieszów i zamordowała 
m.in. następujące osoby cywilne: Jerzego Fedorowicza (lat 40), M ieczysła
wa Kalaczyńskiego (lat 21), Czesława Kułaczkowskiego (lat 27), Wojciecha 
Peszeka (lat 53), Franciszka Ponurko (lat 23), Stanisława Waszczuka (lat 
20), Zygmunta W ątrubkę (lat 20)5. W napadzie tym brali udział upowcy 
z kurenia „Berkuty”, którym dowodził Eugeniusz Sztendera „Pryrwa” . Ban
da ta liczyła około 300 osób6.

1.09.1945 -  Ludobójcy z UPA napadli na samochód ciężarow y Staro
stwa Powiatowego w Hrubieszowie. Zamordowali 21 osób, w tym 3 funk
cjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i jednego pracownika starostwa. 
Przed zam ordowaniem  ofiarom połamano ręce i nogi. N azwisk ofiar nie 
ustalono7.

z 27 na 28.05 1945 -  Oddział UPA w sile około 120 bandytów, kiero
wany przez „Pryrwę”, dokonał napadu na Hrubieszów, podczas którego wy
sadzono w powietrze dom z wypoczywającymi tam żołnierzami Armii So
wieckiej. Wypuszczono z więzienia więźniów i zaatakowano budynek 
Urzędu Bezpieczeństwa oraz siedzibę Komitetu PPR, a także pocztę.

O świcie napastnicy wycofali się. Zasadniczym ich celem było zwolnie
nie więźniów, a także rozbicie jednostki wojsk sowieckich, która nękała ich 
od dłuższego czasu. W czasie walk zginęło 6 Polaków: Stefan Lewandow
ski, Kazimierz Kępczyński i inni. Prawdopodobnie było dużo więcej ofiar 
i rannych, zwłaszcza żołnierzy sowieckich. Dzięki zaciętej obronie nie uda
ło się jednak napastnikom zdobyć miasta i dokonać masakry. Organizato
rem tego napadu był M irosław Onyszkewycz „Orest”8.
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-  Należy stwierdzić, że dane dotyczące strat polskiej ludności są niepeł
ne i niekompletne.

-  Najbardziej tragiczna sytuacja panowała na wsi. Już pierwsze dni ro
ku stanowiły jedno pasmo lęku. Ludzie czuwali w nocy, organizowali dyżu
ry i przy najmniejszym podejrzeniu wszyscy uciekali w pole lub do lasu. 
Największe jednak zagrożenie ze strony UPA narastało w miarę zbliżania 
się frontu sowiecko-niemieckiego pod koniec 1943 roku. W tym czasie UPA



czyniła przygotowania do powszechnego „powstania”, w tym także zagar
nięcia ziemi lubelskiej pod przyszłe państwo ukraińskie.

Komendant obwodu hrubieszowskiego BCh meldował komendantowi 
okręgu 23 marca 1944 roku: „W chwili obecnej płoną polskie wsie. W cza
sie pożarów ginie ludność polska od siekiery, noży, młotów oraz w płomie
niach. Ludzie gremialnie opuszczają swe gospodarstwa, udając się do Hru
bieszowa. W szystkie drogi polne są opanowane przez UPA, policję ukraiń
ską, oddziały SS „Galizien” oraz tzw. Ostschutze”9.

Z przykrością należy napisać, że cywilna ludność ukraińska na tym te
renie, podobnie jak  w innych rejonach, popierała działalność banderow- 
sk ą10. Jedni działali więcej, inni mniej, ale prawie wszyscy wspierali ban
derowców. Niektórzy z przekonania i sympatii do UPA. Wielu milczało 
i służyło upowcom z ludzkiego strachu o życie swoje i najbliższych. W m a
łych, zagubionych wsiach ludzie nie mieli drogi wyboru. Kto sprzeciwiał 
się -  musiał ginąć.

Poza wspomnianymi bandami UPA działały także zbrojne bojówki ro
dzimego podziemia. One to ze szczególną zaciekłością torpedowały posu
nięcia władz. Bojówki te, wspólnie z UPA, atakowały posterunki MO i pod
oddziały wojskowe.

Całe bandy Ukraińców, liczące nieraz po kilkaset osób, złożone często 
z cywilnych mieszkańców okolicznych wiosek, otaczały wsie, grabiły, pali
ły i mordowały. Tych zbrodni nie da się niczym usprawiedliwić.

Miejscowości, w których dokonano ludobójstwa Polaków. Zarejestro
wano, w większości ustalone, ich nazwiska i imiona w kolejności alfabe
tycznej w powiecie hrubieszowskim oraz miejscowości, które w okresie 
międzywojennym należały do województwa lwowskiego.

AMERYKA -  kolonia, gmina Mircze
Wieś położona w środkowej części gminy Mircze, liczyła 8 zagród i 42 

mieszkańców, w tym 36 Polaków i 6 Rusinów. W 1939 roku liczba do
mostw wzrosła do 20, a mieszkańców do 100 osób.

W styczniu 1943 roku UPA przeprowadziła pierwszy napad na wieś 
mordując trzyosobową rodzinę polską o nazwisku Brzozowscy.

Dnia 4 stycznia 1944 roku tzw. Ukraiński Legion Samoobrony dokonał 
pacyfikacji wsi, mordując w czasie tej akcji wielu Polaków. Świadkowie 
twierdzą, że tego dnia zamordowano 8 osób narodowości polskiej. Ustalo
no jedno nazwisko -  Kazimierz Kucz (lat ok. 3 0 )" .
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ANDRZEJÓW KA, gmina Miętkie
Wieś położona na północny zachód skraju gminy Biłgoraj, nad rzeką 

Bukową w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej.
Wieś liczyła w okresie międzywojennym 234 mieszkańców, w tym 125



Polaków i 109 Rusinów. W 1939 roku liczba mieszkańców wzrosła do oko
ło 300 osób. Była wsią spokojną i ludną, ale przy tym nie wyróżniającą się 
niczym szczególnym. Współżyli w niej po sąsiedzku Polacy i Rusini (Ukra
ińcy), katolicy obrządku rzymskiego i greckiego. Rytm życia wyznaczała 
nade wszystko ciężka praca w chłopskich gospodarstwach. Jednakże ten 
nieomalże sielski wizerunek zaczął szybko odchodzić w przeszłość z nadej
ściem wojny i pojawieniem się obcych władz.

Dla wiejskiej społeczności Andrzejówki najtragiczniejszym wydarze
niem wojennego terroru i strachu stało się w styczniu 1944 roku, zamordo
wanie przez nacjonalistów ukraińskich 35 Polaków. Z liczby tej ustalono 
następujące nazwiska: mężczyzna o nazwisku Bojwoluk (lat ok. 24), Józef 
Bukowski (lat 40), W ładysław Palczewski (lat 26), Karol Woliczko (lat 22) 
i inn i12.
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AURELIN, gmina Uchanie
Wieś polska, liczyła około 300 osób.
Dnia 1 kwietnia 1943 roku Niemcy wspólnie z Ukraińcami dokonali na

padu na dom Łukasza Jędruszczaka, mordując wszystkie znajdujące się tam 
osoby. Byli to: W ładysław Brzuchała (lat 14), Stefan Frąc (lat 20), Wacław 
Jaroszyński, Łukasz Jędruszczak, Witold Jędruszczak, Wincenty Sidorow- 
ski (lat 48), Stanisław Tokarczuk (lat 17) i inni. Inne źródło podaje, że tego 
dnia zginęli: W ładysław Brzuchała (lat 14), Stefan Frąc (lat 21), Jan Ję
druszczak, Józef Jędruszczak, Antoni Orion, Wincenty Sidorski (lat 48), 
Stanisław Tokarczuk (lat 23).

Podobno tego mordu nie dokonali Niemcy, lecz znani sąsiedzi ofiar i na
cjonaliści ukraińscy13.
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BEREŚĆ -  wieś, kolonia, gmina Grabowiec
Wieś była zamieszkana przez ludność polską i ruską. M ieszkało tu też 

11 Żydów.
Wieś położona w środku części gminy Grabowiec. W większości m iesz

kańcami wsi byli szowiniści ukraińscy bardzo wrogo usposobieni do 
wszystkiego co polskie. Byli postrachem dla polskich mieszkańców, a tak
że dla sąsiednich wiosek.

W lutym 1944 roku UPA przy pomocy miejscowych Ukraińców napa
dła na polskich mieszkańców, mordując prawie wszystkich. Podano, że te
go dnia zginęło około 241 osób.

Kolejny napad na wieś nastąpił 11 czerwca 1944 roku. W miejscowym 
folwarku, zwanym Obliczyn, upowcy zamordowali następujące osoby: Ge
nowefę Kozłowską (lat 17), Janinę Kozłowską (lat 20), Katarzynę Kozłow
ską (lat 44), Wandę Kozłowską (lat 14), Wojciecha Kozłowskiego (lat 4 5 )l4.
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BRODZICA, gmina Gozdów
Wieś o nie ustalonym składzie liczbowym i narodowościowym.
Niewiele informacji zachowało sią o mordach popełnionych przez na

cjonalistów ukraińskich. Wiadomo tylko, że 18 m aja 1945 roku banda UPA 
„Jahody” zamordowała 45 osób narodowości polskiej, po czym gospodar
stwa ich spaliła15.
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BUSIEC, gmina Uchanie
Wieś miała 70 mieszkańców. Mieszkało tu także 12 Rusinów.
Informacje na temat ludobójstwa Polaków przez UPA w tej wsi w cza

sie II wojny światowej są bardzo skąpe. Nieliczni mieszkańcy, a także 
świadkowie wydarzeń są zgodni, że napad banderowców miał miejsce 
14 kwietnia 1944 roku i że tego dnia upowcy zamordowali 31 osób. Zgod
ni są, że mordercami Polaków byli także miejscowi ukraińscy sąsiedzi i że 
po morderstwach gospodarstwa ofiar zostały ograbione przez napastników. 
Ciała zamordowanych zniesiono do jednej stodoły i po oblaniu jej benzyną 
spalono razem ze zw łokam i16.
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CICHOBÓRZ, gmina Mieniany
Wieś polska, która miała 178 mieszkańców. M ieszkało tu też 46 Żydów. 

Choć brak dokładnej daty z całą pewnością wiadomo, że było to w 1944 ro
ku. UPA zorganizowała napad na miejscowy dwór, w którym zamordowała 
7 osób narodowości polskiej, pracowników dworskiej stajni. Nazwisk ofiar 
nie ustalono, gdyż w większości byli to pracownicy spoza wsi.

Dnia 3 lutego 1944 roku banda upowców dokonała kolejnego napadu na 
wieś. Tym razem zamordowali 6 polskich mieszkańców. Byli to: Maks Bój
ko, Stanisław Bidniuk, Mikołaj Cap, Tadeusz Karpoś, M ieczysław Lewan
dowski, Franciszek Przybik17.
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CHŁOPIATYN, siedziba gminy
Przed II wojną światową Chłopiatyn należał do powiatu sokalskiego.
Dnia 17 marca 1946 roku banderowcy powiesili swego rodaka -  Ukra

ińca o nazwisku Wasyl Wasiuta, pozostawiając na jego szyi kartką z napi
sem „Tak karze UPA zdradników, donosicieli”. Przez dwa dni nie wolno by
ło zdjąć zwłok z szubienicy18.
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CHYŻO WICE, gmina Uchanie
Wieś polska, 170 mieszkańców i 1 Rusin.
W końcu kwietnia lub na początku maja 1944 roku w godzinach poran



nych żandarmeria niemiecka i SS „Galizien” otoczyły wieś, bez jakiegokol
wiek powodu zabijając 10 osób narodowości polskiej, mieszkańców wsi. 
Tego dnia śmierć ponieśli: Tadeusz Brzozowski, W ładysław Kulik, Stani
sław Lachowski, M ieczysław Maglerski, Feliks Okoń, Czesław Starzewski, 
Jan Starzewski, Jan Tryniecki, Stanisław Tryniecki, Tadeusz Wiktor.

Zwłoki zamordowanych pochowane zostały w Trzeszczanach19.
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CZERNICZYN, gmina Dziekanów.
Przed w ojną była to duża i ludna wieś, licząca 876 Polaków i 70 Rusi

nów.
W lutym 1944 roku władze gminy wysłały kilku chłopów na tzw. forsz- 

pan do pracy w innej miejscowości. Żaden z nich nigdy nie powrócił do do
mu. Istnieje przypuszczenie, że po wykonaniu swoich prac wszyscy zostali 
zamordowani przez upowców, a ich furmanki z końmi zrabowane (było ich 
około 12 osób)20.
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CZORTOWICE, gmina Moniatycze
Dnia 14 maja 1944 roku policja ukraińska przy współudziale żandarme

rii niemieckiej zatrzymała, a następnie we wsi zamordowała 7 osób narodo
wości polskiej (4 rolników z Horodła, w tym 3 kobiety). 3 osoby pochowa
no w Horodle, a 4 na cmentarzu w Moroczynie. Inne źródło podaje, że na
pad miał miejsce 19 lutego 1944 roku21.
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CZUMÓW, gmina Mieniany
Wieś polsko-ukraińska z nieznaczną przewagą Rusinów, których od po

czątku lat 40 zaczęto nazywać Ukraińcami. Od niepamiętnych czasów obie 
strony zachowywały odrębność kulturową, językow ą i religijną. Nie prze
szkadzało to zgodnej współpracy i przyjaznemu sąsiedzkiemu współżyciu 
między obu grupami ludności. Było tu również kilka rodzin mieszanych 
polsko-rusińskich. Przez dziesiątki lat nie dochodziło tu do żadnych kon
fliktów na tle religijnym czy narodowościowym. M ieszkańcy wsi zajmowa
li się głównie rolnictwem.

Stosunki między Polakami, a Rusinami zaczęły się stopniowo zmieniać 
po 1941 roku, kiedy władzę lokalną objęli nacjonaliści ukraińscy.

Pierwsze morderstwo Polaka przez nacjonalistów ukraińskich odnoto
wano dopiero tuż przed zakończeniem II wojny światowej, a mianowicie 
w połowie kwietnia 1945 roku. Ofiarą padł mieszkaniec wsi o nazwisku 
Wacław Żurawski22.
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DĄBROWA, gmina Mircze, później Uchanie
Wieś polsko-ruska z nieznaczną przewagą Rusinów.
Z początkiem 1943 roku upowcy zamordowali 5 Polaków, mieszkań

ców wsi. Nazwisk ofiar dotychczas nie ustalono.
Dnia 1 października 1943 roku (inne źródło podaje luty 1944) banda 

upowska wymordowała część polskich mieszkańców, a ich zagrody do
szczętnie spaliła. Podawana jest liczba 15 osób. Nazwisk ofiar nie ustalo
no23.

Of. 20 P

DĄBROWA MASŁOMĘCKA, gmina Mieniany
Wieś polska. W okresie międzywojennym liczyła 327 Polaków i 83 Ru

sinów. Dnia 15 marca 1944 roku w czasie pacyfikacji Ukraińcy wymordo
wali dużą liczbę polskich kobiet i dzieci. Podobno było to 50 osób24.

Of. 50 P

DŁUŻNIÓW, siedziba gminy
Wieś o nie ustalonym składzie liczbowym i narodowościowym. Przed 

wojną wieś należała do gminy Sokal, woj. lwowskie.
Dnia 15 maja 1945 roku banda UPA napadła na wieś, zamordowała Da

niela Kisiela, jego żonę i czworo małoletnich dzieci oraz Julię Żuk (lat 30) 
narodowości ukraińskiej. Upowcy nie darowali życia swojej rodaczce za to, 
że była przeciwna mordowaniu sąsiadów.

W szystkie zwłoki napastnicy wywieźli w nieznanym kierunku25.
Of. 6 P + lU k r .

DOBRACZYN, gmina Krystynopol, obecnie należy do gminy Sokal, 
woj. lwowskie.

Wieś liczyła 1291 mieszkańców, w większości Ukraińców. Polaków by
ło około 25% i kilka rodzin żydowskich.

M iejscowość leżała w pobliżu drogi Sokal-Krystynopol. Bardzo często 
w tym rejonie banderowcy urządzali na drodze zasadzki na przejeżdżające 
furmanki. Jeżeli okazało się po wylegitymowaniu, że są to Polacy, uprowa
dzano ich do lasu i mordowano. Konie z wozami i ładunkiem rabowano. 
Prawdopodobnie w tym miejscu w latach 1944-1945 zorganizowano co naj
mniej 15 takich napadów. Zginął tu Stanisław Mucha i dwóch mieszkańców 
z Krystynopola. Nazwisk pozostałych ofiar nie ustalono.

W lutym 1944 roku UPA zamordowała w tej wsi czterech Polaków: 
Franciszka Juskowskiego i jego ojca (brak imienia), Jana Kinacha -  zarząd
cę majątku ziemskiego i Jana Hamerlinga (lat 70).

W nocy z 30 kwietnia na 1 maja 1944 roku banderowcy zamordowali 
21 osób. Z liczby tej ustalono nazwiska: Juskowski i Juskowska (dwoje sta
ruszków), Maria Kochanowicz (lat 68), M ichał Kochanowicz (lat 48), Ka



tarzyna Król (lat 34), 5-osobowa rodzina Kosibów, Krawczuk — Ukrainiec 
oskarżony o sprzyjanie Polakom, 3-osobowa rodzina Ważnych, 2-osobowa 
rodzina Wyszyńskich i 3 osoby N.N.

W kwietniu 1945 roku upowcy zabili rodzinę: Józefa Ozgę, Marię 
Ozgę, ich 3 córki i 2 synów26.

Of. 34 P

DOBROM IERZYCE -  kolonia, wieś, gmina M ołodiatycze
Wieś polska licząca 294 Polaków i 4 Rusinów.
W październiku 1943 roku policja ukraińska aresztowała mieszkańca 

wsi Tadeusza Roja, a po kilku dniach zamordowała go pod wsią, po uprzed
nich torturach27.

Of. 1 P

DOŁHOBYCZÓW, siedziba gminy
Przed drugą w ojną światową Dołhobyczów liczył około 125 gospo

darstw, 729 Polaków, 376 Rusinów i 61 Żydów.
Była to wieś mieszana pod względem narodowościowym. M ieszkali tu 

także Żydzi i Ukraińcy. Do 1939 roku wszyscy mieszkańcy żyli w zgodzie. 
Dopiero w połowie lutego 1944 roku dotychczasowi sąsiedzi ukraińscy za
mordowali swoich polskich sąsiadów. Byli to: Leon Grajber i Adam Wit.

Dnia 17 marca 1944 roku banda ludobójców z UPA dokonała zm asowa
nego napadu na polskich mieszkańców wsi. Pojmano 13 osób. Spędzili ich 
do Domu Ludowego i tam wszystkich zamordowali. Byli to: August Bary- 
luk, Jan Białoskórski, Michał Diaczuk, Katarzyna Grabczuk, Jan Hyjek, 
Władysław Jóźwiak, Józef Kupiec, Piotr Lizak, Marian Pachołek, Michał 
Pakulak, Stanisław Pasierb, Franciszek Steciuk, Piotr Swatowski.

Jedynie 4 osobom udało się uciec. Zostali jednak złapani za w sią i za
mordowani na drodze. Byli to: Nikodem Chudy, Marcin Halej, Waleria Kru- 
szyniuk i Józef Sidor. Opisany pogrom nie był ostatnim pogromem.

Podczas powtórnego napadu banderowców, który miał miejsce następ
nego dnia 18 marca 1944 roku, zamordowano polskich mieszkańców: Paw
ła Bary luka, Salomeę Baryluk, Józefa Białoskórskiego, Kazimierza Biało- 
skórskiego, Rozalię Bohun, Leokadię Bohun, Piotra Bohuna, Józefa Brzo
stowskiego, M arię Cybuchowską, Genowefę Demczuk, Ludwika Dziubka, 
Ludwika Jasińskiego, Leona Jóźwiaka, Stanisława Kondraciuka, Genowefę 
Kowalczuk, Katarzynę Kowalczuk, Henryka Lewickiego, Leonię Podgór
ską, Pelagię Podgórską, Karolinę Sarafińczuk, Andrzeja Steciuka, Emilię 
Steciuk, Kazimierza Szczepańskiego.

Dnia 4 sierpnia 1944 roku UPA zamordowała przed w sią mieszkańca 
Dołhobyczowa narodowości polskiej o nieznanym nazwisku.

Kolejny napad upowców na wieś nastąpił 20 października 1944 roku. 
Zamordowano kilkunastu Polaków. Do dzisiejszego dnia nie ustalono ani 
liczby, ani też nazwisk ofiar.



Dnia 23 stycznia 1945 roku UPA napadła na posterunek MO w Dołho
byczowie, mordując na miejscu: Jarosława Dziadka, Jarosława Hachułę, 
Pawła Horyszkę, Emila Skalę, Stanisława Tuczyńskiego.

Powtórny atak upowców na posterunek MO w tej miejscowości nastą
pił 27 maja 1945 roku. W wyniku walk zginęli: Antoni Cieplak, Florian 
Czopa, Stanisław Dydek, Michał Jabłoński, Władysław Szkitaliński, Jaro
sław Zaremczuk.

Z kolei 9 kwietnia 1946 roku we wzmocnionym składzie, około 150 
bandytów ukraińskich napadło na osadę w Warężu, która została bardzo 
szybko opanowana i w większości spalona. Doszczętnie spalono budynek 
MO, zabijając kilku milicjantów. Ustalono, że został zamordowany Stani
sław Wela. Spaleniu uległo 70 domów mieszkalnych, 70 stajen, 28 obór, 70 
stodół wypełnionych zbożem i wiele innych budynków gospodarczych28.

Of. 36 P

FRANKAM IONKA -  wieś, kolonia, gmina M iączyn
Wieś zamieszkała wyłącznie przez ludność polską. W 1939 roku liczy

ła 55 osób, a w 1942 roku wzrosła do ponad 100 osób. We wsi istniała do
brze zorganizowana samoobrona, która skutecznie czuwała nad bezpieczeń
stwem mieszkańców.

Wiadomości o mordowaniu Polaków zaczęły napływać do Frankamion- 
ki w połowie 1943 roku. Półszeptem przekazywali sobie Polacy informacje 
o okrucieństwach banderowców, zabijaniu siekierami i nożami dzieci, star
ców, kobiet w ciąży i niemowląt, o paleniu domów i ludzi żywcem. Wieści 
te zmobilizowały mieszkańców do utworzenia samoobrony polskiej.

Do końca 1943 roku w Frankamionce panował spokój, ale informacje 
były groźne i niepokojące. Fala mordów zaczęła przybliżać się do Franka- 
mionki. Co noc mieszkańcy wsi oglądali czerwoną łunę unoszącąsię nad ja 
kąś płonącą wsią.

Pierwszy napad na wieś ludobójcy z UPA dokonali 23 marca 1944 roku 
w sile około 250 bandytów. Około godziny drugiej po północy rozpoczął się 
atak banderowców. Poleciał deszcz rakietowych sygnałów świetlnych, czer
wonych i białych. Odezwało się kilka krótkich serii z automatów i zabrzę
czały rozbijane szyby w oknach. Zaskoczenie ludności, a także samoobro
ny było całkowite. Placówka samoobrony nie zdążyła zorganizować akcji. 
Banderowcy podpalili wieś z kilku stron i zamordowali na miejscu wszyst
kich Polaków, których udało się im pojmać lub którzy wpadli w ich ręce. 
Byli to: Danuta Cisek (lat 4), Lucyna Cisek (lat 16), Wanda Cisek (lat 19), 
Maria Dąbrowska (lat 57), Leonard Głowacki (lat 40), Mikołaj Głowacki 
(lat 72), mężczyzna o nazwisku Kalisiak (lat 60), kobieta o nazwisku Kali- 
siak (lat 53), Anna Krecun (lat 41), Teresa Stefania Łukaszczuk (lat 66), Pa
weł Popik (lat 48), Albina Popik, Bronisława Pietrus (lat 30), Andrzej Sera
fin, Aurelia Serafin (lat 6), Teresa Serafin (lat 24), Zofia Serafin (lat 12), Jó



ze f Stankiewicz (lat 67), Marcin Wiącek, jego żona i ich małoletni syn, Piotr 
Zięba oraz jego  żona i 7 osób NN. Łącznie zginęło 30 osób29.

Mordowali bez wyjątku wszystkich -  kobiety, dzieci, m ężczyzn i star
ców, uciekali się  do najbardziej bestialskich i wyrafinowanych metod. 
Część banderowców uzbrojona była w  widły i kosy, którymi zabijano ludzi.

Tylko dzięki pom ocy żołnierzy AK z kompanii „Wiklina” dowodzonej 
przez por. „Ryszarda”, nie doszło do jeszcze większej masakry. Oddział ten 
uratował życie w ielu m ieszkańcom Frankamionki30.

Dnia 9 kwietnia 1944 roku sotnia UPA „Hałajdy” ponownie napadła na 
polskie zagrody we Frankamionce. Udany kontratak plutonu z kompanii 
'Wiklina' zapobiegł całkowitemu spaleniu wsi. Ofiar w ludziach tym razem 
prawdopodobnie nie było31.

Dnia 29 czerwca 1944 roku banda upowska zatrzymała na drodze i do
konała bestialskiego mordu Wandy Cisek (lat 19), sanitariuszki AK. Bandy
ci przybili ofiarę do wrót stodoły. Kobieta zginęła w okropnych męczar
niach32.

Of. 31 P

G DESZYN -  gmina M iączyn, wcześniej M ołodiatycze
W 1921 roku w ieś liczyła 369 Polaków i 43 Rusinów
W 1943 roku w ieś była dwukrotnie pacyfikowana. Hitlerowcy z Ukra

ińcami zamordowali kilkadziesiąt osób oraz spalili około 120 zabudowań 
m ieszkalnych i tyleż gospodarczych. W czasie tych pacyfikacji śmierć po
niosło 70 Polaków, m ieszkańców wsi.

Ustalono 49 nazwisk osób pomordowanych: Antoni Baj (lat 50), Andrzej 
Bałaszek (lat 55), Antonina Bałaszek (lat 60), Józef Bohud (lat 27), Wanda 
Bohud (lat 21), Feliks Brylewski (lat 35), Wiktoria Chęć (lat 48), A gniesz
ka Cymbała (lat 55), Jan Dołgan (lat 22), Kazimierz D ołgan (lat 28), Paweł 
Dołgan (lat 25), Maria Gawrysiak (lat 38), Józef Guz (lat 33), Stanisław  
Guz (lat 30), Franciszek Jasiński (lat 25), Paweł Jędruszczak (lat 50), Szcze
pan Kwap (lat 36), Antoni Krawczyk (lat 30), Julian Krawczyk (lat 24), Sta
nisław Krawczyk (lat 35), Wincenty Krawczyk (lat 26), Stanisław Kruk (lat
39), Jan Ksiądz (lat 30), Franciszek Kusy (lat 61), Józef Litwin (lat 20), 
M ieczysław  Litwin (lat 18), Roman Litwin (lat 23), Maria Łopoka (lat 65), 
Jan Łopuszyński (lat 40), W ładysław Łoza (lat 20), Adam Mazur (lat 60), 
Mazurek (lat 28), Bolesław  M ołdoch (lat 24), Jan M ołdoch (lat 60), W łady
sław M ołdoch (lat 20) Aleksander M uzyczka (lat 23), Zygmunt Pisarski -  
ksiądz (lat 42), Franciszek Piaskacz (lat 48), W incenty Piaskacz (lat 55), To
masz Prociu (lat 70), Bolesław  Stopyra (lat 20), Ludwik Stopyra (lat 25), 
Stefan Sydoruk (lat 23) Maksim Trochimowicz (lat 50), Jan Unifantowicz 
(lat 23), Andrzej W ąsik (lat 23), Stanisław Wrębiak (lat 36), Marian Wróbel 
(lat 8), Tadeusz Żak (lat 23)33.

Of. 70 P



GOZDÓW, gmina Werbkowice
Wieś polsko-ukraińska z przewagą ludności polskiej, 580 Polaków i 171 

Ukraińców. Stacja kolejowa, gdzie pracowało wielu polskich kolejarzy.
W styczniu 1943 roku ukraińscy bojówkarze na tej stacji zamordowali 

syna zawiadowcy stacji o nazwisku M aziarz (lat 20).
W nocy z 31 grudnia 1943 roku banda upowców napadła na wieś i za

mordowała Kazimierza Borowskiego, Kazimierza Musiała i Stanisława 
Musiała.

Kolejny napad przeprowadzili 22 stycznia 1944 roku. Napastnicy ukra
ińscy zastrzelili wtedy mieszkańca o nazwisku Wacław Sapiński. Tej nocy 
ci sami mordercy zamordowali na stacji kolejowej doktora medycyny, byłe
go ordynatora w Gdyni, Rudolfa Strutyńskiego, który czasowo przebywał 
jako uciekinier u swego bratanka, również lekarza Adama Strutyńskiego.

W nocy z 14 na 15 marca 1943 roku tym razem policja ukraińska, 
wsparta przez nacjonalistów ukraińskich z UPA i SKW z Werbkowic, doko
nała napadu na stację kolejową, gdzie zamordowała całą służbę kolejow ą-  
35 osób, w tym 22 kolejarzy. Na liście bestialsko zabitych Polaków znaleź
li się między innymi: Filip Andruszczak, Jan Bakoń, W ładysław Bakoń, Jó
zef Barański, Roman Barański, Władysław Bednarczyk, Józef Bendkowski, 
Zofia Czarnecka, Piotr Grzelecki, Zofia Hajda, Czesław Kaluba, Łukasz 
Kowalczyk, M ieczysław Kowalczyk (dziecko), Wincenty Kowalczyk, M a
rian Krzyszko (dziecko), Jan Omelczuk, Józef Paczko, Zygmunt Pękalski 
(dziecko), Eliasz Sień, mężczyzna o nazwisku Stec, Walenty Strzępek, Zyg
munt Surowieclci (dziecko), Kazimierz Świec, Teofil Szczęk oraz 9 osób, 
których nazwisk nie ustalono. Napastnicy do mordowania używali siekier, 
młotków i innych narzędzi. Zabijano wszystkich bez wyjątku, nawet matki 
z dzieckiem na ręku i kobiety w ciąży.

Wymienione nazwiska znajdują się na tablicy pamiątkowej ku czci po
mordowanych, umieszczonej na ścianie budynku szkolnego w Gozdowie.

W kwietniu 1944 roku upowcy ukraińscy zamordowali kolejnych 
dwóch mieszkańców wsi: Stefana Barańskiego i Kazimierza Dętka.

W nocy z 26 na 27 kwietnia 1945 roku na terenie Gozdowa banderow
cy zamordowali przybysza z poznańskiego o nazwisku Wacław Lenard.

Łącznie od stycznia 1943 do kwietnia 1945 roku na terenie Gozdowa 
zginęło 45 osób34 [Dok. nr 9].

Of. 45 P

GRABOW IEC, siedziba gminy
Wieś położona nad strumieniem rzeki Kalinówki, w dolinie otoczonej 

wzgórzami
Według spisu z 1921 roku, osada liczyła 2750 osób, wśród których by

ło 1676 Żydów i 41 Ukraińców.
We wrześniu 1939 roku żołdacy wkraczającego wojska sowieckiego



przy udziale miejscowych Ukraińców i z ich inspiracji zamordowali w szpi
talu polowym lekarzy: kpt. dr. med. Henryka Wiślickiego z 9 pp., kpt. Hen
ryka Wasilewskiego z Warszawy, ppr. rez. Mariana Fuito i dwóch podcho
rążych kpr. Henryka Katanowskiego lub (Katanowicza) i kpr. Teodora Per- 
czaka. 30 rannych polskich żołnierzy rozstrzelali w okolicach Grabowca 
w pobliskim lesie.

26 września miejscowy Żyd o nazwisku Kuka przewiózł zwłoki pom or
dowanych na cmentarz parafialny i tam pochował. N a górze Grabowiec 
stoi pomnik z nazwiskami zamordowanych.

Podczas okupacji niemieckiej hitlerowcy wraz z policją ukraińską w la
tach 1940-1941 wymordowali całą żydowską ludność Grabowca, liczącą 
kilkadziesiąt osób.

W czasie wysiedlania Polaków, Niemcy z policją ukraińską zabili 30 
mężczyzn, 13 kobiet i 9 dzieci. Ich nazwisk dotychczas nie zdołano ustalić. 
Opuszczone gospodarstwa zajęli Ukraińcy z powiatu zamojskiego.

W 1943 roku policjanci ukraińscy: Barczuk, Czarnecki i Wojciechowski 
żywcem zakopali do ziemi Polaka o nazwisku Mokrzycki, pochodzącego ze 
wsi Skomorochy.

W 1945 roku upowcy zamordowali Romana Korlatowicza (lat ok. 35), 
pochodzącego z Radymna35.

Of. 84 P

HON1ATYN -  kolonia, wieś, gmina Dołhobyczów
Wieś i kolonia liczyły 331 Polaków i 149 Rusinów.
14 października 1943 roku nacjonaliści ukraińscy zamordowali kilkuna

stu mieszkańców wsi, w tym nauczycielkę z Oszczowa M arię Czarnecką, 
przebywającą tam czasowo36.

Of. 1 P

HORODŁO, siedziba gminy
W 1921 roku wieś liczyła 1479 Polaków, 374 Rusinów i 644 Żydów.
W czasie II wojny światowej w miejscowości tej bardzo dobrze zorga

nizowany był ruch oporu. Powstała tu i dobrze funkcjonowała jedna z naj
większych baz polskiej samoobrony, która w dramatycznych czasach ludo
bójstwa ludności polskiej przez UPA i inne faszystowskie organizacje oca
liła przed zagładą wielu Polaków, miejscowych oraz zbiegłych przed rzezia
mi z okolicznych wsi. Samoobrona ta powstała już w 1939 roku, zwana by
ła początkowo strażą obywatelską, a później komórką ZW Z przekształconą 
w placówkę AK.

W okresie drugiej okupacji sowieckiej, po mobilizacji mężczyzn do A r
mii Polskiej, podziemne struktury samoobrony rozpadły się. Bezpieczeń
stwo mieszkańcom zapewniał wówczas posterunek MO.

Pierwsze mordy Polaków odnotowano już w październiku 1943 roku.



W miesiącu tym policja ukraińska zastrzeliła 2 Polaków uchylających się 
przed wcieleniem do „Junaków”. Byli to: Szymański i Mędryk. Tego same
go dnia ci sami oprawcy zastrzelili 4 polskich partyzantów o nieustalonych 
nazwiskach37.

Of. 6 P

HOROSZCZYCE -  wieś i kolonia, gmina Dołhobyczów
Wieś liczyła 553 Polaków, 22 Rusinów i 14 Żydów.
Na polecenie policji ukraińskiej 17 lutego 1944 roku wyznaczeni rolni

cy zostali zobowiązani do odwiezienia zboża kontyngentowego z Dołhoby
czowa do Hrubieszowa. Po wykonaniu tego zadania konie przywiozły do 
wsi sanie z trupami pomordowanych. Byli to: Stefan Jakubczak, Władysław 
Jasiński, Piotr Pyś i Piotr Swiątko.

Jak się później okazało, wszyscy zostali zamordowani przez UPA przy 
udziale policji ukraińskiej38.

Of. 4 P

HOSTYNNE -  kolonia i wieś, siedziba gminy
We wsi było 357 mieszkańców, w tym 347 Polaków i 10 Rusinów.
Była to wieś rozciągająca się wzdłuż drogi. W latach 1943-1944 stano

wiła oparcie dla band UPA dokonujących ludobójczych napadów na ludność 
polską.

Dnia 2 stycznia 1944 roku upowcy wspólnie z żandarmerią niemiecką za
mordowali Czesława Kubika i Czesława Kalinowskiego, mieszkańców wsi.

Tego samego dnia Ukraińska Samoobrona Narodowa ze stanicy w Hu- 
stynnem zamordowała 5 członków AK, mieszkańców wsi. Byli to: Adam 
Bieszaga, Antoni Kalinowski, Bolesław Kubik, Stanisław Musiał, M ieczy
sław Woś39.

Of. 7 P

KAZ1MIERÓWKA, gmina Mołodiatycze
Wieś polska. W 1921 roku liczyła 21 mieszkańców.
16 maja 1944 roku nacjonaliści ukraińscy dokonali napadu na wieś. 

Miejscowy oddział AK wspólnie z samoobroną zdołał odeprzeć atak ludo
bójców, zabijając 50 napastników i tracąc przy tym 8 własnych ludzi. Na
zwisk ofiar nie ustalono40.

Of. 8 P

KONOPNE, gmina Werbkowice
Wieś zamieszkiwało 127 Polaków, 26 Rusinów i 32 Żydów.
Dnia 11 października 1945 roku UPA napadła na wieś i uprowadziła 

Bronisławę Amarowicz, którą za wsią zamordowano.
19 maja 1946 roku banda UPA zaatakowała oddział Wojska Polskiego



stacjonujący w Konopnem. Upowcy rozbroili kilkunastu żołnierzy oraz 
uprowadzili por. Brzezińskiego i chor. G oszczyńskiego, których na miejscu  
rozebrali do bielizny, związali im ręce drutem kolczastym  i uprowadzili 
w nieznane. Zaginęli bez wieści. N ie ulega wątpliwości, że zostali zamor
dowani41.

Of. 2 P

KOSMOW  -  kolonia, w ieś, gmina Kryłów
Wieś z kolonią i folwarkiem w  1921 roku liczyła 546 Polaków i 4 Ru

sinów.
W lutym 1944 roku UPA wymordowała polskich m ieszkańców tej pol

skiej wsi. Świadkowie potwierdzają i są zgodni, że m ogło zginąć tego dnia 
ponad 80 osób.

Po tej tragicznej nocy lutowej, pozostający przy życiu Polacy, a przede 
wszystkim ci, którzy mieli m ożliw ości osiedlenia się w  m ieście, opuścili 
w ioskę42.

Of. 80 P
KOŚCIASZYN, gmina Hulcze
W lutym 1944 roku UPA napadła na w ieś i wymordowała wszystkich  

polskich mieszkańców. Nazwisk ofiar nie ustalono43.

KRYLÓW, siedziba gminy
M iejscow ość ta liczyła 933 Polaków, 143 Rusinów i 366 Żydów.
W okresie II wojny światowej Kryłów zniszczony był w  75% i wylud

niony.
Dnia 12 marca 1944 roku UPA zaatakowała kolumnę ewakuacyjną lud

ności w rejonie Krylowa. Konwój został rozbity. Zamordowano w okrutny 
sposób 30 dzieci, kobiet i starców. Osobom młodszym  i silniejszym  udało 
się zbiec44.

Dnia 25 marca 1945 roku upowcy napadli na posterunek m ilicji (MO), 
zamordowali 8 funkcjonariuszy i 49 cywilów, łącznie zginęło 57 osób.

Ku czci zamordowanych po wojnie m ieszkańcy w si ufundowali tablicę 
pamiątkową na m iejscowym  cmentarzu z nazwiskami ofiar.

Inne źródło podaje, iż sotnia UPA „Jahody” dokonała napadu na wieś 
w dniu 25 marca 1945 roku i zaatakowała posterunek MO. C zęść milicjan
tów zginęła na miejscu w  walce, część upowcy uprowadzili ze sobą i zamor
dowali w okrutny sposób po nieludzkich torturach. Z cywilnych osób usta
lono następujące nazwiska ofiar: Leokadia Bazyluk, Bronisław Dama, Józef 
Drączkowski, Józef Klimko -  sołtys, Feliks Krakus, Stanisław Kwiatkow
ski, Piotr Man, Antoni Przyczyna, Stanisław Stankiewicz, Bronisław Szysz
ka, Tomasz Warszawa, Bronisław Waszyna, Stanisław Watras, Stefan 
W ieszczko, Franciszek Woraczek, Tomasz Zieliński.

Podczas tej zbrodniczej akcji został ujęty, a później w  nieznanych oko



licznościach zamordowany 27-letni Stanisław Basaj „Ryś”, były dowódca 
Hrubieszowskiego Batalionu Chłopskiego.

W tejże miejscowości w latach 1944-1945 banderowcy zamordowali 
ponad 90 osób narodowości polskiej i wielu Ukraińców. Tych ostatnich 
zgładzili ze szczególnym okrucieństwem. Mordowano ich za niewykony
wanie poleceń dowódcy UPA, np. za solidaryzowanie się z ludnością pol
ską45.

Of. 57 P

KUŁAKOWCE, gmina Moniatycze
Wieś liczyła 531 Polaków, 365 Rusinów.
Dnia 4 stycznia 1945 roku grupa składająca się z kilku nacjonalistów 

ukraińskich uprowadziła z mieszkania i tuż za wsią zamordowała Mikołaja 
Buchaja46.

Of. 1 P

LISKI, gmina Horodło
W okresie międzywojennym wieś liczyła 128 zagród, 372 mieszkań

ców, w tym: 1 Rusin i 9 Żydów. W 1931 roku liczba mieszkańców wzrosła 
do 930 osób.

W lutym 1944 roku upowcy dokonali napadu na wioskę i wraz z miej
scowymi Ukraińcami wymordowali wszystkich polskich mieszkańców. Do
tychczas nie ustalono liczby ofiar47.

L1WCZE, gmina Hulcze
Przed wojną należała do gminy Sokal, województwo lwowskie.
Wieś o ludności mieszanej z nieznaczną przewagą Polaków.
Dnia 15 maja 1945 roku UPA zamordowała 7 Polaków. Byli to: Stefan 

Biłyk (lat 56) i jego dwoje małoletnich dzieci, Michał Wodonos, jego żona 
ich dwoje dzieci i dziadek.

Kolejnego napadu upowcy dokonali na wieś 25 kwietnia 1947 roku. Za
atakowali oddział Wojska Polskiego z 9. Pułku Piechoty w Hrubieszowie. 
Zamordowani zostali porucznik i 2 kaprali, także 2 gospodarzy (furmani).

Dnia 28 marca 1946 roku bandyci z sotni „Szuma” napadli na miejsco
wy posterunek MO. Zamordowano 31 milicjantów. Budynek posterunku 
został zniszczony, ograbiony, a następnie spalony48.

O f 42 P

ŁASKÓW, gmina Mircze
Była to wieś o ludności mieszanej. Polacy i Rusini stanowili po 50%.
Z początkiem 1943 roku banderowcy napadli na kolonię w Łaskowie, 

mordując 2 Polaków oraz trzyosobową rodzinę ukraińską49.
O f 2 P+3 Ukr.



LOTÓW, gmina Werbkowice
W 1921 roku Lotów liczył 220 Polaków i 2 innych.
Dnia 23 marca 1943 roku Ukraińcy z tejże wsi zamordowali sąsiadów  

Piotra Ziębę i jego żonę, Marcina Wacka i jego syna Stanisława. Łącznie 
zginęło 5 osób narodowości polskiej50.

Of. 5 P

ŁYSA GÓRA, gmina Dołhobyczów -  dawniej gmina Werbkowice
Wieś polska, licząca 95 osób.
W 1943 roku oddziały nacjonalistów ukraińskich w  służbie niemieckiej 

dokonały pacyfikacji w si mordując 24 osoby, spalili ich zagrody, rabując 
przy tym wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość materialną. 
Śmierć ponieśli: Franciszek Ferenc, Adam Jaraś, Jan Kluś, Katarzyna Koło- 
dziejczuk, Maria Kołodziejczuk, Bronisława Korczyńska, Piotr Korczyński, 
Aniela Korzeń, Czesława Korzeń, Maria Korzeń, Stefania Korzeń, Helena 
Krawczuk, Stanisław Polak, Andrzej Soniak, Stanisław Soniak, Kazimierz 
Ślusarz, Józef Tęcza, Marcel Truś, Agnieszka Winiarczuk, Stefania Winiar- 
czuk, Czesław Załoga, Stanisław Załoga51.

Of. 24 P

M ACHNÓW EK, siedziba gminy, dawniej Sokal, w ojewództwo lw ow 
skie

W 1931 roku w ieś liczyła 681 mieszkańców, w  tym 173 Polaków, 490 
Rusinów i 18 Żydów (G US'1931).

M imo że we wsi Polacy stanowili mniejszość, gdyż liczyli 45% m iesz
kańców, do lutego 1944 roku w e wsi był względny spokój. Przez cały ten 
okres okupacji nie dochodziło do większych zatargów m iędzy m ieszkańca
mi na tle narodowościowym.

Dotychczasowe wzajemne dobre w ięzi Polaków i Rusinów (Ukraiń
ców) były pow oli rozluźniane. W cześniejsza zażyłość była tak duża, że gdy 
zaczęły się rzezie, wbrew faktom Polacy do końca nie wierzyli, że m oże im 
grozić coś złego ze strony ukraińskich sąsiadów.

Pierwszy napad na w ieś ludobójcy z UPA przeprowadzili 15 marca 
1944 roku. Podczas tego napadu zostali zamordowani m ieszkańcy wsi: M i
chał Barabasz (lat 44), Anna Białosowska (lat 15), Franciszek Fujara (lat olc.
30), Stefania Fujara (lat 4), Zofia Fujara (lat 28), Aniela Górnicka (lat 20), 
Maria Górnicka (lat 45),- Błażej Mucha (lat 30), Jan Noworol (lat 69), Anna 
Owsicka (lat 40) Jan Owsicki, Józef Owsicki (lat 22).

Dnia 7 czerwca 1944 roku bandyci z UPA dokonali kolejnego napadu na 
wieś. Tym razem zamordowali w iększą liczbę mieszkańców. Byli to: Eufe
mia Białosowska (lat 49), Anna Brzozowska (lat 16), Maria Brzozowska 
(lat 54), Jacek Fujara (lat 55), Katarzyna Fujara (lat 31), Katarzyna Fujara 
(lat 5), Mikołaj Fujara (lat 66), Pelagia Fujara (lat 38), Agnieszka Galant (lat



31), Piotr Galant (lat 32), Aniela Górnicka (lat 20), Michał Kochan (lat 24), 
Gabriel Lorek (lat 64), Jan Lorek (lat 24), Likieria Lorek (lat 25), Stanisław 
Lorek (lat 43), Julia Noworol (lat 63), Michał Noworol (lat 47), Stanisław 
Nowrol (lat 18), Władysław Noworol (lat 37), Władysław Noworol (lat 14), 
Zenon Noworol (lat 63), Zofia Noworol (lat 5), Marcin Owsicki (lat 69), 
Michał Owsicki (lat 72), Katarzyna Owsicka (lat 19), Katarzyna Owsicka 
(lat 16), Maria Owsicka (lat 35), Franciszek Owsicki (lat ok. 20), Zbigniew 
Owsicki (lat 9), Anna Woźniak (lat 24), Jan Woźniak (lat 54), Józef Woź
niak (lat 25).

W obu napadach łącznie zginęły 53 osoby, z liczby tej ustalono 46, pozo
stałych 7 osób, które zostały spalone z domami, nie zdołano zidentyfikować.

Przed akcją ludobójczą tak 11 marca, jak  też 7 czerwca napastnicy ogra
bili wszystkie polskie gospodarstwa, nie wyłączając plebanii i kościoła, ze 
wszystkiego, co przedstawiało jakąkolwiek wartość.

Ponadto większość osób przed zamordowaniem przez ludobójców pod
dana została potwornym torturom. Np. Błażej M ucha przed zamordowa
niem poddany został niewyobrażalnym męczarniom. Zaczęto od obcięcia 
kończyn górnych, następnie ucięto pępek z ciałem. Tak był bity, aż wszyst
kie wnętrzności wyszły na zewnątrz. Inni zostali zarąbani siekierami lub in
nymi narzędziami.

Jeszcze jeden napad miał miejsce w październiku 1946 roku. W czasie 
tego napadu nacjonalistom ukraińskim udało się schwytać tylko dwie oso
by: Józefa Fujarę (lat 26) i Paraskiewię Fujarę (lat 22), których po uprzed
nich torturach zamordowano tego dnia52.

Of. 55 P

MALICE -  wieś i folwark, gmina Werbkowice
Wieś i folwark miały 527 mieszkańców, w tym 314 Polaków, 205 Rusi

nów i 8 Żydów. W 1939 roku ich liczba wzrosła do 600 osób.
W okresie okupacji niemieckiej władze niemieckie we wsi utworzyły 

posterunek policji ukraińskiej, którego komendantem został Ukrainiec o na
zwisku Rabczuk, zwany powszechnie na tym terenie „Polakożercą” i wyjąt
kową kanalią. Funkcjonariusze tegoż posterunku dokonali pacyfikacji lud
ności polskiej we wsiach: Malice, Terebin i Terebiniec.

W Malicach w październiku 1943 roku policjanci ukraińscy zamordowa
li 13 Polaków. Byli to: Mieczysław Bogdanowicz, Czesław Grzeszczuk, Ka
tarzyna Kozyra, Gabriela Łuczuk, Jan Łukasik, Janina Makolągwa, Kazi
mierz Małek, Paweł Małek, Jan Rzeszótka, Stefan Stanislawczuk, Ewa Wal- 
czuk oraz dwie osoby, których nazwisk nie ustalono53.

Ciała pomordowanych zostały pochowane na cmentarzu w Malicach 
i Hrubieszowie.

Kolejny napad na tę miejscowość miał miejsce 10 października 1943 ro
ku. Tym razem oddziały Ukraińskiej Samoobrony Narodowej z Werbkowic,



Hostynnego, Kotorów i Malic zorganizowały napad na wieś i kolonię Mali- 
ce i zamordowały 18 Polaków. Nazwisk ofiar dotychczas nie ustalono.

Dnia 14 maja 1944 roku na drodze pomiędzy Malicami a Werbkowica
mi Ukraińcy zatrzymali, a następnie zamordowali zakonnicę Longinę o na
zwisku Wanda Trudzińska wraz z siedmioma wychowankami, głównie sie
rotami w wieku od 10 do 12 lat. Jednego chłopca Ukraińca puszczono wol
no i on złożył relację o tej tragedii54.

Zwłoki zamordowanych zostały pochowane na cmentarzach w Mali- 
cach i Hrubieszowie.

W lutym 1944 roku banderowcy przeprowadzili kolejny napad na Ma- 
lice. Tym razem wymordowali wszystkich polskich mieszkańców, którzy 
dotychczas przeżyli. Wszystkie gospodarstwa we wsi UPA spaliła55.

Of. 39 P

MAŁKÓW -  kolonia, gmina Kryłów
Wieś z folwarkiem liczyła: 785 Polaków i 66 Rusinów. Dnia 18 stycz

nia 1944 roku oddział nacjonalistów ukraińskich zamordował polskie m ał
żeństwo Agnieszkę i Antoniego Tracz. Zwłoki wrzucili do płonącego domu.

Z kolei 7 lutego 1944 roku policja ukraińska z Krylowa napadła na wieś. 
Podpalili kolonię i wymordowali wszystkich Polaków, którzy dostali się 
w ich ręce. Dotychczas nie ustalono liczby ofiar ani też nazwisk.

Z opowiadań miejscowych ludzi wynika, że oprawcy ukraińscy zamor
dowali nie mniej niż 25 osób.

Kolejny raz 10 marca 1944 roku oddziały UPA wspólnie z żołnierzami 
SS „Galizien” zaatakowały na kolonii Lasków ludność polską. Zginęli pra
wie wszyscy polscy mieszkańcy. Liczby ofiar i ich nazwisk nie ustalono56.

Of. 25 P

MASŁOMĘCZ, gmina Mieniany
W 1921 roku wieś z kolonią liczyły 327 Polaków i 42 Rusinów.
Dnia 17 września 1947 roku UPA zamordowała mieszkańca wsi o na

zwisku Stanisław Scibor, pochodzącego z Hrubieszowa, oraz innego Pola
ka o nie ustalonym nazwisku57.

Of. 2 P

MIANOW1CE, siedziba gminy
W nocy z 8 na 9 września 1946 roku banderowcy uprowadzili z domu 

Jerzego Kliszczaka wraz z koniem. Tuż za wioską zamordowali gospodarza, 
a konia zabrali58.

Of. 1 P

MIĄCZYN, siedziba gminy.
Z kolonią liczył 1177 Polaków, 26 Rusinów i 6 Żydów.



Dnia 10 marca 1945 roku na terenie miejscowego folwarku UPA zamor
dowała Polaka o nazwisku Stanisław Szewczyk59.

Of. 1 P

MIENIANY, gmina Czerniczyn
W 1921 roku wieś liczyła 379 Polaków i 2 Żydów.
Wieś leżała w odległości 2 km na wschód od szosy. Partyzantka AK 

i BCh, których oddziały znajdowały się w tej miejscowości, w latach 1943- 
-1944 dokonała wielu udanych akcji dywersyjnych na posterunki okupanta. 
Dzielnie też broniła ludności polskiej przed ludobójczymi atakami UPA. 
Nie ustrzeżono się jednak napadu nacjonalistów ukraińskich w lutym 1944 
roku i wymordowania prawie wszystkich Polaków, mieszkańców tej wsi60.

Miejscowi mieszkańcy potwierdzają, że tego dnia zginęło 280-300 osób 
narodowości polskiej.

Of! 280 P

M1ĘTKIE -  wieś i folwark, gmina Mircze
W 1921 wieś liczyła 770 mieszkańców, w tym 688 Polaków, 14 Rusi

nów, 14 Żydów i innych. W 1939 roku liczba ludności przekroczyła 900 
osób Miejscowość położona jest nad małym strumieniem wpływającym do 
Huczwy.

W lutym 1944 roku policja ukraińska aresztowała, a później zamordo
wała mieszkańca wsi o nazwisku Józef Reszt (lat 20).

W tym samym miesiącu i roku UPA napadła na wieś, mordując około 
20 osób narodowości polskiej. Nazwisk ofiar nie ustalono.

W następnym miesiącu tego samego roku banderowcy zamordowali 
4 mężczyzn. Z uzyskanych infonnacji ustalono, że byli to Polacy, wysie
dleńcy z poznańskiego, którzy wraz z rodzicami pracowali na gospodar
stwie u Rejmaka (lat 50).

W kolejnym napadzie w dniu 30 stycznia 1945 roku upowcy zamordo
wali m ieszkańca wsi Józefa Reszka, a w maju tego samego roku Józefa Szu- 
marka (lat 50)61.

Of. 27 P

MIRCZE, siedziba gminy, wieś, folwark
W 1921 roku liczyła 1486 Polaków, Rusinów 97 i 16 Żydów
Z początkiem 1943 roku banderowcy zamordowali 4 mieszkańców. Na

zwisk ofiar dotychczas nie ustalono.
W lutym 1944 roku nacjonaliści ukraińscy napadli na wieś i zamordo

wali wielu polskich mieszkańców, a ich zagrody po obrabowaniu doszczęt
nie spalili.

15 kwietnia 1944 roku Ukraińcy dokonali kolejnego napadu na Polaków 
dokonując wielu morderstw (ich liczba jest nieustalona), a ich m ajątek w ca-



lości zagrabili. M ordercami byli najbliżsi sąsiedzi, których Polacy dobrze 
znali.

M ieszkańcy oceniają, że we wsi w 1944 roku upowcy zamordowali nie 
mniej niż 30 Polaków.

Dnia 25 maja 1946 roku w tejże miejscowości zostało podstępnie uję
tych i zamordowanych 24 żołnierzy Wojska Polskiego, w większości byli to 
kierowcy z Pierwszego Pułku Samochodowego oraz konwojenci z wojsko
wej jednostki wspomagającej transport zboża.

Ustalono następujące ofiary: szer. szer. Jerzy Dzikowski (lat 23), Bole
sław Dziuba (lat 23), Józef Grzelak (lat 24), M ieczysław Lentan (lat 23), 
Piotr Mroziak (lat 20), chorąży Franciszek Matysek (lat 26), szer. Zdzisław 
Obszewski (lat 24), szer. Eugeniusz Odrobina (lat 23), Kazimierz Ostrow
ski (lat 22), szer. Stanisław Pochwała (lat 24), szer. Tadeusz Rakowski (lat
23) szer. Roman Rębisz (lat 23), szer. Henryk Skoliński (lat 24), plut. Alek
sander Seliga (lat 24), ppor. Antoni Wielgosz (lat 21) oraz 6 żołnierzy, któ
rych nazwisk nie zdołano ustalić62.

Of. 54

MODRYŃ -  wieś, kolonia, gmina Mircze
W 1921 roku wieś liczyła 695 mieszkańców, w tym 467 Rusinów, 178 

Polaków i 50 Żydów. W 1939 roku liczba ludności wzrosła do 700 osób.
Dnia 20 marca 1943 roku UPA napadła na wieś i zamordowała 5 Pola

ków pracowników ziemskich. Nazwisk ofiar nie ustalono. Tylko dzięki po
mocy oddziału BCh „Rysia” nie doszło do większych zbrodni i masakry.

W październiku 1943 roku w pobliżu wsi Modryń upowcy zamordowa
li jej mieszkańca o nazwisku Bolesław Baran (lat 25)

Dnia 29 stycznia 1944 roku policja ukraińska aresztowała 2 Polaków, 
których po przesłuchaniach i torturach na posterunku w Kryłowie przekaza
ła do gestapo. Ponadto w Rotundzie Zamojskiej zostali zastrzeleni: M ieczy
sław Cieśla i Czesław Skotarski, Władysław Turowicz (lat 37), również 
z Modrynia, Antoni Wojtiuk (lat ok. 42), Stefan Wójcik, stróż młyna Ukra
iniec z Sahrynia, zamordowany za to, że odmawiał współpracy z UPA.

Według innego źródła, ten ostatni napad miał miejsce 12 kwietnia 1944 
roku. Ustalono, że w napadzie na młyn i w mordowaniu ukrywających się 
tam Polaków brali udział Ukraińcy: Antoni Dąbrowski (lat ok. 30) z kolonii 
Modryń, Buczko z Sahrynia oraz Mikołaj Leszczuk z kol. Modryń.

Na początku marca 1944 roku na szosie Mircze-Hrubieszów, na odcin
ku między wsiami Modryniec i Modryń, upowcy zorganizowali łapankę 
przechodzących tą  drogą Polaków. Schwytali 20 osób. Po uprzednim obra
bowaniu, wszystkich zamordowali, a stodołę wraz z ofiarami mordu spalili. 
Nazwisk ofiar nie ustalono.

Dnia 3 kwietnia 1944 roku w zasadzce w lesie koło Modrynia został za
mordowany pchr. Jankowski ps. „Szkwał” z żoną Ewą ps. „M ewa” . Urato
wał się jedynie strzelec Kulig, który złożył relację o tym fakcie.



Mordu tego dokonał oddział SS „Galizien” wspólnie z banderowcami. 
Kolejny atak na wieś ludobójcy z UPA przeprowadzili 20 października 1944 
roku. Tym razem zamordowali 6 mieszkańców wsi i 3 milicjantów63.

Of. 4 0 P + lU k r.

MODRYNIEC -  wieś, kolonia i folwark, gmina Mircze
Wieś, łącznie z kolonią i folwarkiem, liczyła 699 mieszkańców, w tym 

449 Rusinów, 227 Polaków oraz 23 Żydów i innych. W 1939 roku liczba 
mieszkańców przekroczyła 700 osób.

Dnia 26 grudnia 1943 roku na dom rolnika o nazwisku Zdyba napadła 
bojówka lipowska i zamordowała, po uprzednich potwornych torturach, 
3 braci Frączuków, przebywających tu czasowo. Najmłodszy o imieniu 
M ieczysław (13 lat) zamordowany został na miejscu, a pozostałych braci 
uprowadzono do lasu i tam zgładzono.

Pod koniec grudnia 1943 roku mieszkańców kolonii ponownie zaatako
wała bojówka UPA, mordując Ignacego Droszcza (lat ok. 30) i Józefa Go- 
gułę (lat ok. 26).

W 1943 roku banderowcy zamordowali miejscowego nauczyciela o na
zwisku Aleksander Budzyń, Władysława Kastorę, ps. „W apiak” i leśnika 
Tadeusza Mi łowicza.

Dnia 28 lutego policja ukraińska z bojówkami SKW z Szychowic na te
renie miejscowego folwarku zamordowali: Katarzynę Cieślę, Fłelenę Cieślę 
i Jana Sobczuka64.

Of. 14 P

MOŁOD1ATYCZE, siedziba gminy
Wieś zamieszkiwało 648 Polaków, 225 Rusinów i 5 Żydów (Spis z 1921 r.).
Dnia 15 października 1943 roku policja ukraińska aresztowała 4 m iesz

kańców wsi: Bogdana Gajewskiego (lat 23), M ieczysława Grelę (lat 38), 
Czesława M rugałę (lat 21) i Bronisława Sankowskiego (lat 23), po których 
wszelki ślad zaginął. Należy przyjąć, że zostali zamordowani65.

W iosną 1944 roku wieś, a nawet drogi, pola i szosy były całkowicie 
opanowane przez nacjonalistów ukraińskich, zwłaszcza zaś policję ukraiń
ską i Ostschutze.

Poczynając od 5 marca 1944 roku, sytuacja na tym terenie stawała się 
coraz bardziej tragiczna. Płonęły polskie wsie, ginęła ludność polska od 
ukraińskich siekier i noży. Mieszkańcy opuszczali swe gospodarstwa, uda
jąc się do Hrubieszowa lub innych bezpieczniejszych miast.

Of. 4 P

MON1ATYCZE, siedziba gminy
W 1921 roku zamieszkiwało 511 Polaków, 131 Rusinów, 131 Żydów 

i 4 innych. Do 1 września 1939 roku liczba ludności wzrosła do 694 osób, 
w tym 436 Polaków, 250 Rusinów i 8 Żydów.



Gmina były jedną z 14 gmin wiejskich wchodzących w skład powiatu 
hrubieszowskiego.

Do 1939 roku wzajemne współżycie tych trzech narodowości układało 
się poprawnie. Były małżeństwa mieszane, organizowano wspólnie wie
czornice, a nawet razem obchodzono święta narodowe oraz uroczystości re
ligijne i patriotyczne. Nie występowały żadne zatargi na tle narodowościo
wym. Zmiana nastąpiła dopiero po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej 
w 1941 roku. Miejscowy posterunek policji został obsadzony przez Rusi
nów, którzy też od tego czasu kazali się nazywać Ukraińcami. Posterunek 
ten porządnie dał się we znaki ludności polskiej.

A oto wykaz Polaków zamordowanych przez policjantów ukraińskich 
z posterunku w M oniatyczach, pozostających w niemieckiej służbie.

13.07.1943 -  Miejscowi policjanci ukraińscy zamordowali mieszkańca 
wsi Bolesława Łepika (lat 22), uciekiniera z Wołynia.

14.10.1943 -  Ci sami policjanci zamordowali Feliksa Rudzińskiego (lat
44), syna Józefa i Magdaleny, oraz Bogdana Rudzińskiego (lat 17), syna Fe
liksa i Stanisławy.

31.12.1943 -  Napastnicy ukraińscy zamordowali Romana Gracy (lat
24), syna Franciszka i Katarzyny.

W tymże roku -  Policjanci zamordowali 2 Żydów. Nazwisk ofiar nie 
ustalono.

1.01.1944 -  Zamordowano na terenie kolonii Stepankowice Józefa Woj- 
tiuka (lat 17), syna Tomasza i Anny. Mordercami byli wspomniani policjanci.

11.05.1944 -  Na polach Stepankowic policjanci ukraińscy zastrzelili 
Franciszka Kossakowskiego (lat 26), syna Aleksandra i Magdaleny.

25.05.1944 -  Przy drodze fabrycznej między Jankami a Turkułówką po
licjanci ukraińscy zastrzelili Władysława Sarzyńskiego (lat 19), syna Fran
ciszka i Zofii.

8.07.1944 -  Koło lasu w rejonie Gołębiowca siepacze ukraińscy zamor
dowali Wawrzyńca Jastrzębskiego (lat 54), syna Pawia i Magdaleny.

4.01.1945 -  Upowcy zamordowali Polaka, przyprowadzonego przez 
nich spoza wsi. Nazwiska ofiary nie ustalono.

5.01.1945 -  Banderowcy uprowadzili ze wsi, a następnie zamordowali 
Polaka, mieszkańca Moniatycz. Nazwisk ofiar nie ustalono [66],

Ponadto w wielu innych okolicznościach z rąk policji ukraińskiej z M o
niatycz zginęli następujący Polacy:

-  Karol Bartek ze wsi Moroczyn, zamordowany na terenie wsi Szpiko- 
lasy 15 kwietnia 1943 roku.

-  Mężczyzna o nazwisku Borys z Czartowic, żołnierz AK, zastrzelony 
w Moniatyczach w 1943 lub z początkiem 1944 roku.



-  M ężczyzna o nazwisku Ciechacki ze Stepankowic, zastrzelony 
w 1943 roku.

-  Walenty Gancarz z Czartowic, żołnierz AK, zastrzelony w Moniaty- 
czach. Daty śmierci nie ustalono.

-A leksander Fijałkowski, zastrzelony 20 maja 1943 roku.
-  Polak o imieniu Stanisław ze Szpikołosów, zastrzelony w Głębowcu 

9 lutego 1944 roku
-  Mężczyzna o nazwisku Radelczuk ze Stepankowic, zastrzelony 

w 1943 r. (brak bliższych danych).
-  Na terenie wsi Szpikołosy zastrzelony 15 kwietnia 1943 roku Stani

sław Woj tiule.
-  Żołnierz AK o ps. „Orad” zastrzelony w Szpikołosach 20 czerwca 

1943 roku67 [Dok. nr 10].
Of. 19 P

MOROCZYN, gmina Moniatycze
W 1921 roku wieś z kolonią liczyła 247 Polaków i 56 Rusinów. Dnia 14 

maja 1944 roku żandarmeria z policją ukraińską napadła na wieś i zamor
dowała 8 Polaków (4 rolników z Horodła), których pochowano na cmenta
rzu w Horodle, a 4 na cmentarzu w Moroczynie68.

Of. 4 P

MYCO W, siedziba gminy
Wieś leży nad rzeką Waryżanką. Pierwsza wzmianka o Mycowie pocho

dzi z 1435 roku.
W okresie międzywojennym miejscowość liczyła 443 mieszkańców, 

w tym 389 Ukraińców i 54 Polaków. Ukraińców wysiedlono podczas ope
racji „W isła”.

Po ich wysiedleniu bandyci z UPA ograbili, a następnie spalili całą wieś. 
Brak jest informacji, ile osób zostało zamordowanych.

NABRÓŻ, gmina Stara Wieś.
Dnia 8 października 1943 roku upowcy zamordowali miejscowego pro

boszcza parafii Nabróż ks. Władysława Jacniackiego (60 lat).
19 maja 1944 roku oddziały SS „Galizien” łącznie z UPA zatakowały 

wieś. W jej obronie stanęli: pluton AK pod dowództwem ppor. „Lecha”, 
pluton BCh „Rysia” , a także pluton AK „Kmicica” . W czasie walki zginęli 
partyzanci: Mikołaj Bondyra ps. „Brzoskwinia”, Franciszek Czamoba ps. 
„Mak”, kpr. Grzegorz Dziamarz ps. „Burza”, Franciszek Federkiewicz ps. 
„Narcyz” , plut. Antoni Grzyb ps. „Tłok”, Andrzej Kopiec ps. „Truskawka”, 
Franciszek Majewski, Mieczysław Milczuk ps. „Góra”, Zygmunt Szrnul ps. 
„Igiełka”, strzelec Śliwa, plut. Serwacy Wójcik ps. „Bonifacy”, Jan Załoga 
ps. „Dąb” , łącznie zginęło 30 partyzantów i tylu było rannych.



W czasie tego napadu ludobójcom z UPA udało się pojmać i zamordo
wać 27 osób, cywilnych mieszkańców wsi. Ustalono następujące nazwiska: 
Zofia Dziamarz, Maria Gitner, Władysław Smyk, Józefa Sobczuk, Katarzy
na Sobczuk, Helena Warenica i inne osoby. Nazwisk ich nie ustalono, gdyż 
spłonęli razem z zabudowaniami69.

Of. 57 P

N1ELEDEW, gmina Moniatycze
W 1931 roku wieś liczyła 1136 Polaków i 27 Rusinów. W 1939 roku 

liczba mieszkańców wzrosła do 1200 osób.
Dnia 26 maja 1944 roku banda UPA napadła na wieś. Najpierw zrabo

wano wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość, a następnie spalono 
wszystkie polskie gospodarstwa, mordując 23 Polaków. Część z nich ban
dyci zamknęli w budynku gospodarczym i żywcem spalili, a pozostałe 
3 osoby zastrzelili.

Inne źródło podaje, że w miejscowości tej zamordowano 18 osób, z cze
go 15 osób spalono wraz z dom em 70.

Of. 23 P

OBRO WIEC, gmina Moniatycze
Wieś zamieszkiwało 340 osób, w tym 274 Polaków, 57 Rusinów i 9 Ży

dów.
Jak relacjonują mieszkańcy, w okresie międzywojennym stosunki mię

dzy Polakami a Rusinami układały się pomyślnie. Przyjazne współżycie 
wynikało z małżeństw mieszanych. Większość miejscowych Rusinów nie 
uczestniczyła nawet w ludobójstwie Polaków, ani też w rozgrabianiu ich 
majątku.

Począwszy od 1943 roku stosunki polsko-ukraińskie zaczęły się w oko
licy zaostrzać. Cały aparat administracyjno-policyjny w wielu wsiach prze
szedł w ręce faszystów ukraińskich. Nacjonaliści ukraińscy tworzyli w nich 
siatki UPA i SKW. Jednak rok 1943 upłynął w tej wsi spokojnie. Dopiero 
w pierwszej dekadzie marca 1944 roku Ukraińcy z okolic rozpoczęli ludo
bójcze dzieło także w Obrowcu.

Banderowcy ze wsi Brodzica uprowadzili z drogi na trasie Obrowiec -  
Podhorzec dwóch Polaków wraz z wozami i końmi. Zaginęli bez wieści 
i należy ich uznać za zamordowanych przez UPA. Byli to: Michał Kruk 
i Jan Stankiewicz.

W nocy z 31 marca na 1 kwietnia 1944 roku na polskie zagrody napa
dły oddziały UPA i SKW. Od tej chwili zaczęły się rozgrywać dantejskie 
sceny, nie szczędzono kobiet i dzieci, mordowano wszystkich z wyjątko
wym okrucieństwem i sadyzmem, ograbiając jednocześnie mieszkańców ze 
wszystkiego. Tego dnia i w nocy zamordowano ponad 40 Polaków. Byli to: 
Jan Bednarek (lat ok. 24) -  zarąbany siekierą, Adam Bogusławski (lat I 7),



kobieta o nazwisku Czajkowska (lat ok. 70), druga kobieta o nazwisku 
Czajkowska (lat ok. 40), kobieta o nazwisku Dziewikiewicz (lat ok. 60), 
Kazimierz Janicki (lat 13) i jego brat (lat 10), mężczyzna o nazwisku Knap 
(lat ok. 40), jego córka (lat ok. 20), Ukrainiec (lat ok. 60) -  zamordowany 
za karę, że jego córka wyszła za mąż za Polaka, mężczyzna o nazwisku Ku
czyński (lat ok. 60), Wincenty Kuraś (lat ok. 35) i jego małoletni syn Win
centy oraz córka Krystyna (lat ok. 5), mężczyzna o nazwisku Łaskarzewski 
-  uciekinier z Wołynia, jego żona i ośmiomiesięczne dziecko -  wrzucone 
żywcem do ognia, Piotr Nazar (lat ok. 60) -  spalony żywcem w budynku, 
jego syn Kazimierz (lat ok. 7), a także córka Stanisława (lat ok. 17) mężczy
zna o nazwisku Rudnicki, jego żona i ich troje małoletnich dzieci, Jan Stan
kiewicz (lat ok. 65), jego wnuczka (lat ok. 4) oraz wnuczek Zbigniew (lat 
ok. 2), którego zakłuto bagnetami.

Zamordowano ponadto 11 osób, których nazwisk nie zdołano ustalić.
Po ograbieniu domostw, większość polskich budynków napastnicy spa

lili. Ocalało tylko 6 zagród, w których budynki były murowane i kryte da
chówką lub blachą. Ocaleni mieszkańcy uciekli nocą do Hrubieszowa lub 
innych bezpieczniejszych miejscowości, gdzie znaleźli schronienie71 [Dok. 
nr 11].

Of. 53 P

OSTRÓWEK, gmina Mołodiatycze
Była to wieś polska, licząca 76 mieszkańców.
Dnia 15 czerwca 1944 roku gestapo z policją ukraińską rozstrzelali 

w Ostrówku 15 osób przywiezionych z Hrubieszowa. Zwłoki zamordowa
nych pochowane zostały na miejscowym cmentarzu.

Ustalono jedynie 10 nazwisk: Franciszek Czajka ze wsi Zawałowa, Jan 
Gajewski (lat 24), Henryk Jędruszczak (lat 20), W ładysław Kamiński (lat
21) ze wsi Trzeszczany, Edward Krzyżanowski, Tadeusz Pomiankiewicz, 
Józef Pupeć, Stanisław Rutkowski, Czesław Sobczuk, Stanisław Żarek72.

Of. 15 P

OSZCZÓW, gmina Dołhobyczów
W 1921 roku wieś liczyła 840 Polaków, 144 Rusinów i 7 Żydów.
Począwszy od połowy 1943 roku bojówkarze ukraińscy spod znaku 

OUN-UPA rozpoczęli w tej wsi akcje terrorystyczne przeciwko ludności, 
a także ludności sąsiednich wsi. Od początku 1944 roku miało miejsce 
ludobójstwo Polaków. Z braku możliwości zorganizowania skutecznej 
obrony -  Polacy masowo opuszczali rodzinne domostwa, chroniąc się 
w Horyszowie lub innych bardziej bezpiecznych miejscowościach.

W lutym 1944 roku na drodze w okolicach wioski zostali zatrzymani 
przez Ukraińców i zamordowani mieszkańcy wsi Leon Grajber i Adam Wit.

Dnia 11 marca 1944 roku (inne źródło podaje 17 marca) UPA podstęp



nie zamordowała 11 mieszkańców wsi. Przebieg zdarzenia był następujący: 
Sołtys Oszczowa. Ukrainiec o nazwisku Jurczak, zwołał zebranie mieszkań
ców wsi w Domu Ludowym, rzekomo w celu omówienia zasad prawidło
wego współżycia ludności polskiej i ukraińskiej oraz zapobieżenia walkom. 
Przybyli Polacy i Ukraińcy. W tym czasie nadjechała sotnia UPA, dowodzo
na przez Iwana Sycz-Sajenkę, ps. „Jahoda” i otoczyła budynek, w którym 
zgromadzili się ludzie. Ukraińców wypuszczono, natomiast Polaków za
mordowano. Zginęli wówczas: August Baryluk, Jan Białoskórski, Michał 
Diaczuk, Katarzyna Grabczuk, Jan Hyjek, Władysław Jóźwiak, Józef Ku
piec, Piotr Lizak, Marian Pachołek, Michał Pakulak, Stanisław Pasierb, 
Franciszek Steciuk, Piotr Swatowski.

Pod zwałami trupów ocaleli jedynie Jan Steciuk i mężczyzna o nazwi
sku Chrzanowski. Na odgłos strzałów ksiądz pobiegł do kościoła i zaczął 
bić w dzwony na alarm. Sotnia Jahody odjechały.

Następnego dnia, tj. 18 marca 1944 roku banderowcy ponownie napadli 
na Oszczów i w bestialski sposób zamordowali następujące osoby: Pawła 
Bary luka, Salomeę Baryluk, Józefę Białoskórską, Kazimierę Białoskórską, 
Leokadię Bohun, Piotra Bohuna, Rozalię Bohun, Józefę Brzostowską, Ma
rią Cybuchowską, Genowefę Demczuk, Ludwikę Dziubka, Ludwika Jasiń
skiego, Leona Jóźwiaka, Stanisława Kondraciuka, Genowefę Kowalczuk, 
Katarzynę Kowalczuk, Henryka Lewickiego, Leonię Podgórską, Pelagię 
Podgórską, Karoliną Serafińczuk, Andrzeja Steciuka, Emilię Steciuk, Kazi
mierza Szczepańskiego.

Łącznie zginęło 56 Polaków. Listę nazwisk ofiar zbrodni ludobójstwa 
opracował Antoni Walentyn na podstawie relacji świadka -  W ładysława 
Zielińskiego, mieszkańca Oszczowa. Wykaz ofiar podaje również książka 
Łuny nad Huczwą i Bugiem, walki oddziałów AK i BCh w obwodzie hru
bieszowskim, autorstwa W. Jaroszyńskiego i innych.

Po tej ostatniej zbrodniczej akcji pozostała przy życiu polska ludność 
została zmuszona do ucieczki, do pobliskiej wsi Horysze. Ich zagrody na
tychmiast zostały ograbione przez Ukraińców, a w większości zniszczone 
i spalone73.

Of. 56 P

PERESOŁOW ICE -  kolonia, wieś, gmina M ołodiatycze
W okresie międzywojennym wieś liczyła 329 mieszkańców, w tym 236 

Polaków i 93 Rusinów.
Stosunki polsko-ruskie do 1939 roku układały się dobrze. Nie notowa

no konfliktów na tle narodowościowym. Dopiero wybuch II wojny świato
wej zmienił to spokojne życie.

W obawie przed napadem Ukraińców na wieś, już  latem 1943 roku 
większość mieszkańców wsi i kolonii uciekła ze wsi do bezpieczniejszych 
miejscowości.



Pierwszego mordu we wsi dokonali banderowcy na wiosnę 1944 roku. 
Tego dnia napastnicy zamordowali Franciszka Wronę (lat 80) i jego żonę 
(lat 75).

Po wkroczeniu wojsk sowieckich do tej miejscowości w 1944 roku, 
UPA nie przerwała swej ludobójczej działalności. Kolejny napad UPA miał 
miejsce 25 października 1944 roku. Podczas tego nocnego ataku ludobójcy 
ukraińscy zamordowali ponad 8 osób narodowości polskiej. Ustalono nastę
pujące ofiary: Zygmunt Bartoszczuk (lat 34), jego żona Zofia (lat 31) i ich 
córka Wanda (1 rok), Helena Bartoszczuk (lat 24), Leontyna Czerwonka, 
Stanisław Marchewa (lat 42). Ranni zostali: Lucjan Bartoszczuk (lat 2) 
i Krystyna Czerwonka (lat 6). Lista ofiar nie jest pełna.

W latach 1943-1944 w różnym czasie i okolicznościach UPA zamordo
wała kolejnych mieszkańców wsi. Byli to: Bukowy, Gołębiowski, Kisiel, 
Szczepan Krzyszycha, Stanisław Mucha, Stanisław Trzak (lat 24). Łącznie 
ustalono 14 nazwisk osób narodowości polskiej74 [Dok. nr 11],

Of. 14 P

POLANKI -  kolonia, gmina Werbkowice
Dnia 10 października 1943 roku banda upowska napadła na kolonię, za

mordowała 18 Polaków, różnej płci i wieku, które udało im się schwytać. 
Zabudowania ofiar napastnicy najpierw obrabowali ze wszystkiego, a na
stępnie spalili77.

Of. 18 P

PREHORYLE -  wieś, kolonia, gmina Krylów
Była to wieś o ludności mieszanej. Polacy stanowili 847, Rusini 100 

osób i 5 innych.
W nocy z 16 na 17 lutego 1944 roku nacjonaliści ukraińscy ze wsi Szy- 

chowice dokonali napadu na wieś Prehoryle, gdzie zamordowali, po uprzed
nich nieludzkich torturach, wielu polskich mieszkańców. W kilku zabudo
waniach napotkano na straszliwie zmasakrowane ciała dzieci i kobiet pol
skich, a w jednym  z nich znaleziono aż 17 takich ciał, w tym kilkoro kilku
miesięcznych dzieci.

Kolejny atak na wieś miał miejsce 8 marca 1944 roku. Tym razem prze
prowadziły go oddziały policji ukraińskiej, SS „Galizien” i UPA.

Napastnicy wymordowali w okrutny sposób wszystkich złapanych Po
laków. Śmierć poniosły między innymi rodziny Bolechów, Martyniuków, 
Przyczynów i inne. Zamordowano 38 osób, w tym wiele dzieci, kobiet 
i starców, a zabudowania spalono. Ofiar byłoby jeszcze więcej, gdyby nie 
pomoc żołnierzy BCh z plutonów „Bruchalskiego”, „Karola” i „Rysia”, któ
re stacjonowały wówczas w Małkowie oraz oddziału leśnego AK „Kozaka” 
przebywającego w kolonii Zabłocie.

Z dostępnych relacji i wspomnień wynika, że następnego dnia, czyli



9 marca, wymienione oddziały, wspierane przez Ukraińców z Szychowic, 
Krylowa oraz Prehorylego, ponownie napadły na osiedle, chcąc dokończyć 
swoje ludobójcze „dzieło” .

I tym razem batalion „Rysia” pospieszył z pom ocą mieszkańcom kolo
nii. Napastnicy z dużymi stratami w ludziach szybko wycofali się, nie zdą
żywszy podpalić wszystkich polskich zabudowań i wymordować reszty lud
ności polskiej.

Należy wspomnieć, że batalion „Rysia” toczył bez przerwy ciężkie 
i krwawe walki nie tylko z wojskami niemieckimi, ale także z bandami 
UPA, broniąc polskie wsie przed zagładą i zniszczeniem.

W maju lub kwietniu 1945 roku banda UPA oddziału „Berezy” przybyła 
zza Buga, napadła na wieś i zamordowała około 60 polskich mieszkańców.

Łącznie w miejscowości tej ludobójcy z UPA i policji ukraińskiej za
mordowali 115 osób narodowości polskiej76.

Of. 115 P

RADOSTÓW, gmina Stara Wieś
W 1921 roku wieś zamieszkiwało 447 Polaków i 12 Rusinów.
W lutym 1944 roku banda UPA napadła na wieś i wymordowała wszyst

kich polskich mieszkańców. Nazwisk ofiar dotychczas nie ustalono.
M ieszkańcy sąsiednich wiosek odmówili podania swoich nazwisk. 

Zgodni są, że tego tragicznego dnia w miesiącu lutym Ukraińcy napadli na 
tę wieś. Było ich kilkuset. Najpierw ostrzelali wieś z broni maszynowej 
i karabinów, niektóre zabudowania od tego ognia zaczęły płonąć. Wtedy na
pastnicy wtargnęli do wsi i zaczęli mordować wszystkie napotkane osoby 
przy użyciu wideł, siekier i bagnetów. Jedni mordowali, drudzy rabowali 
dobytek i podpalali budynki77.

ROGALIN, gmina Mircze, wcześniej Horodło
Wieś zamieszkiwało 79 Polaków i 7 Rusinów.
Dnia 24 września 1939 roku kilkanaście kilometrów od Hrubieszowa, 

w Rogalinie, żołnierze sowieccy zamordowali 25 polskich żołnierzy i 3 ofi
cerów. W szystkich rozebrano do naga i zakłuto bagnetami. Gdyby nie fakt, 
że w zbrodni tej wzięli też udział okoliczni Ukraińcy, którzy zrabowali rze
czy zamordowanych, nie pisałbym o tym tragicznym zajściu. Ukraińcom 
przewodził niejaki Franciszek Taronkiewicz, ówczesny „kom isarz” kom u
nistycznej milicji.

Zamordowani żołnierze spoczywają w mogiłach obok cmentarza roga
lińskiego w Husynnem78.

RULIKÓW KA -  kolonia, gmina Kryłów
Kolonia polska, liczyła około 60 mieszkańców.
Dnia 27 lutego 1944 roku policja ukraińska spaliła dwoje dzieci, m iesz



kańca wsi o nazwisku Dec oraz kilku starców, którzy nie zdołali się w porę 
ukryć przed napadem oprawców. W płonących zabudowaniach udusiła się 
w schronie czteroosobowa rodzina Jana Cebuli79.

Of. 6 P

SAHRYŃ -  kolonia, wieś, gmina Miętkie
Wieś liczyła 611 mieszkańców, w tym 419 Rusinów, 171 Polaków i 21 

Żydów.
Armia Czerwona wkroczyła do Sahrynia 24 września 1939 roku i już te

go samego dnia zastrzeliła dwóch polskich oficerów: kapitana i porucznika. 
Nazwisk ich nie ustalono. Miejscowi ludzie pochowali ciała na miejsco
wym cmentarzu.

Po kilku dniach stacjonowania wojska sowieckie wycofały się za Bug, 
a władzę przejął nowy okupant niemiecki.

Po zajęciu wsi przez Niemców, Ukraińcy swoimi ludźmi obsadzili 
urząd gminy oraz utworzyli posterunek policji ukraińskiej, pozostający 
w służbie niemieckiej. W ślad za tymi działaniami organizacyjnymi po
wstała kom órka OUN. Od tej pory wieś stała się jednym  z silniejszych 
ośrodków nacjonalizmu ukraińskiego, a wielu m iejscowych Ukraińców za
służyło się w prześladowaniu i eksterminacji ludności polskiej w Sahryniu 
i okolicach.

Ostre prześladowania Polaków rozpoczęły się od stycznia 1943 roku, 
kiedy żandarmeria niemiecka z udziałem policjantów ukraińskich otoczyła 
wieś i dokonała wysiedlenia Polaków. W ciągu kilku minut w brutalny spo
sób wypędzono wszystkich polskich mieszkańców z domów na ulicę. Tu 
w pośpiechu przeprowadzono selekcję. Część mężczyzn skierowano do 
obozu koncentracyjnego, a część na roboty do Niemiec. Rodzicom odebra
no dzieci, z których wiele zmarło na stacji kolejowej lub w czasie transpor
tu. Tylko nielicznym Polakom udało się wymknąć z rąk niemiecko-ukraiń- 
skich oprawców. Na miejsce wysiedlonych sprowadzono rodziny ukraiń
skie. Oddano im cały m ajątek pozostawiony przez Polaków.

W Sahryniu Niemcy powołali „ukraińską wiejską straż samoobrony”, 
od nich też otrzymała broń i amunicję. Uzbrojeni oprawcy ukraińscy oraz 
miejscowy posterunek policji ukraińskiej stanowiły poważne zagrożenie dla 
okolicznej ludności polskiej. Stali się groźnym ośrodkiem zbrodniczych ak
cji w tamtej okolicy.

Dnia 4 marca 1943 roku Ukraińcy z Sahrynia zamordowali mieszkańca 
z Hrubieszowa, a jego zwłoki spalili na cmentarzu w Sahryniu. Nazwiska 
ofiary nie ustalono.

Dnia 16 października 1943 roku UPA przy współudziale policji ukraiń
skiej z Sahrynia dokonała napadu na polskie domostwa w Starej Wsi, m or
dując 28 osób narodowości polskiej i paląc ich domy.



W marcu 1944 roku upowcy uprowadzili i zamordowali Polkę -  Marię 
Kowalczyk (lat 23), żonę Ukraińca Bazylego Szykuły.

W tym samym miesiącu między wsią Modryń a kolonią Sahryń znale
ziono zwłoki zamordowanej nagiej dziewczynki (lat 14) wbitej na pal. Po
chodziła z Sahrynia.

Dnia 9 marca 1944 roku UPA wspólnie z pododdziałem SS „Galizien” 
i policją ukraińską usiłowali po raz kolejny zaatakować wieś. W jej rejonie 
doszło do walki pomiędzy bandytami ukraińskimi a oddziałami BCh „Ry
sia”, „Błyskawicy”, „Burzy” i placówką AK. Walka zakończyła się rozbi
ciem Ukraińców, którzy zostali zmuszeni do ucieczki. Polskie oddziały za
pobiegły masakrze ludności polskiej.

Po dwóch miesiącach -  15 maja 1945 -  roku banderowcy z Sahrynia za
mordowali Jana Koca (lat 18), Piotra Koca (lat 56).

Tego samego dnia na polach kolonii Sahryń II lub III podczas pracy zo
stali zastrzeleni przez UPA Stefan Ogonowski (lat 45) i jego syn Czesław 
(lat 17).

Dnia 16 maja 1945 roku, banda UPA zamordowała podczas prac polo- 
wych 5 Polaków o nie ustalonych nazwiskach. Byli to wysiedleńcy z Woły
nia, którzy otrzymali gospodarstwa poukraińskie w zamian za pozostawio
ne na Wołyniu.

W tym samym miesiącu upowcy zamordowali kolejnych Polaków: An
drzeja Fraczka (lat ok. 52) i mężczyznę o tym samym nazwisku (lat ok. 55). 
Obaj zginęli na drodze koło wsi Modryniec.

Do najbardziej znanych ludobójców działających w UPA w Sahrynie 
należeli następujący ukraińscy faszyści: Władysław Białonoga -  żołnierz 
SS „Galizien”, Bazyli Dąbczuk, Jan Duda, ur. w 1922 roku (służył w żan
darmerii niemieckiej i przez pewien czas pełnił wartę w więzieniu na Zam
ku Lubelskim), W ładysław Gierszun, ur. w 1918 roku (główny prowydnyk 
OUN w Sahryniu), Wasyl Kramyk, Iwan Matek, Iwan Maźnica (b. żołnierz 
SS „Galizien”) oraz morderca o nazwisku Zieluś -  syn miejscowego felcze
ra -  wyjątkowa kanalia80.

Of. 47 P

SAHRYŃ -  kolonie II i III
W 1921 roku wieś liczyła 210 Polaków, 2 Rusinów i 3 Żydów. Duża 

wieś usytuowana poprzecznie do szosy. W latach 1943-1944 stanowiła sie
dlisko dla band UPA.

W dniu 9 marca 1944 roku upowcy napadli na wieś. Połączonym siłom 
AK i BCh udało się tym razem odeprzeć napastników. Dzięki temu nikt nie 
zginął.

O losach mieszkańców tych dwu kolonii brak jest jednak informacji. 
Niektórzy mieszkańcy wsi sąsiadujących twierdzą, że wszyscy Polacy zo
stali tam wymordowani przez bandy UPA i nikt nie ocalał81.



SIEKIERZYŃCE, gmina Dołhobyczów
Wieś polska, zamieszkała przez 180 osób.
Miejscowi chłopi ukraińscy podpalili zabudowania Franciszka Kicha.
W płomieniach zginęła jego żona Stefania z jednorocznym synem W ła

dysławem82.
Of. 2 P

SKOMOROCHY DUŻE — wieś, kolonia, gmina Grabiec
Dnia 2 lutego 1943 roku policja ukraińska zamordowała 3 mieszkańców 

wsi narodowości polskiej. Byli to: Michał Boroński, Paweł Jędruszczalc 
i Halina Bugaj.

W marcu 1943 roku ta sama policja ukraińska dokonała ponownego na
padu na wieś, mordując 13 osób. Nazwisk ofiar nie ustalono.

13 czerwca 1944 roku miał miejsce kolejny napad na wieś. Tym razem 
zostali zamordowani w Skomorochach mieszkańcy wsi Grabiec: Franciszek 
Chodziaż, Leokadia Macioch, Jan Różański, Janina Suma, Stefania Woło
min ze wsi Czechówek.

Wszyscy, którym udało się przeżyć ten bandycki napad, opuścili stop
niowo wieś, udając się do innych bezpieczniejszych wsi83.

Of. 21 P

SMOLIGÓW, gmina Mircze, kiedyś gmina Kryłów
Wieś liczyła 445 mieszkańców, w tym 334 Polaków, 102 Rusinów 

i 9 Żydów (GUS-1921). W 1939 roku liczba mieszkańców wzrosła do po
nad 500 osób.

Zagrożenie życia ze strony band UPA narastało, w miarę jak  zbliżał się 
front sowiecko-niemiecki pod koniec 1943 roku.

Pierwszego mordu Polaków we wsi oprawcy z UPA dokonali 12 marca 
1944 roku (inne źródło podaje 12 lutego 1944 roku). Tego dnia zginęła ro
dzina polska pochodząca z Dołhobyczowa, mieszkająca czasowo w Srnoli- 
gowie. Byli to: Franciszek Jaroszyński (lat 48), jego żona Rozalia (lat 46), 
córka Genowefa (lat 18), syn Stanisław (lat 14), drugi syn Józef (lat 12).

Z kolei 27 marca 1944 roku (inne źródło podaje 20 marca 1944 roku) 
oddziały SS „Galizien”, wsparte przez policję ukraińską i SKW z okolicz
nych ukraińskich wsi, w sile ponad 2000 bandytów, dokonały pacyfikacji 
Smoligowa.

W obronie mieszkańców wsi wystąpiły oddziały BCh „Rysia” i „Orla” 
oraz oddział AK „Hardego” . Walki trwały do godziny ok. 17. Zginęło wów
czas 32 żołnierzy AK i BCh, wielu było rannych. Napastnicy zamordowali 
ponad 200 osób, w tym głównie dzieci, starców i kobiet. Wielu spłonęło 
żywcem w palących budynkach. Ustalono następujące ofiary żołnierzy AK 
i BCh: Aleksander Bolech, Czesław Buliszcz ps. „Duży”, Stanisław Burza
ła, Marian Czuwara ps. „Krystalik”, Antoni Daciej ps. „Dzik”, Czesław Dą



browski ps. „Żbik”, Tadeusz Dębiński, Czesław Dżygało, Jan Dżygało, 
Franciszek Jańczyński, Bolesław Kaniuga ps. „Orzeł”, Feliks Kaniuga ps. 
„Zając”, Stanisław Kaniuga ps. „Tryb”, Wincenty Kaniuga, Leon Kuipiel 
ps. „Grusza” , Franciszek Łysiak ps. „Soma”, Bolesław Olszak, ps. „Żbik” , 
Michał Ordyniec ps. „Żrnijka”, Hipolit Martyniuk ps. „Zawisza”, M ieczy
sław Mrozek ps. „Chyży”, Stanisław Nowosad, Franciszka M alicka ps. 
„W ichura” lub „Dawna”, Wanda Minor ps. „Jaskółka”, Czesław Pokaluk ps. 
„Burza” , Edward Pokaluk ps. „Lipa”, Hipolit Pokaluk ps. „Grab”, Stanisław 
Pokaluk ps. „Kruk”, Feliks Sas ps. „Wyżeł” , Marcin Sas, Helena Szymanek 
ps. „Gałązka”, Janina Szymanek ps. „Basia”, Stefan Szymanek, Stanisław 
Ziembikiewicz ps. „Strzemię”.

Łącznie zginęło 232 Polaków.
Nazwiska wszystkich ofiar osób cywilnych dotychczas nie są znane84.
Of. 232 P

STASZIC -  kolonia, gmina Uchanie
W 1921 roku kolonię zamieszkiwało 390 osób, w tym 244 Polaków, 142 

Rusinów i 4 Żydów. W 1939 roku liczba mieszkańców wzrosła do ponad 
400. Dnia 11 kwietnia 1944 roku banda rizunów ukraińskich zza Buga, 
w liczbie około 150 bandytów, otoczyła wieś, schwytała 7 jej mieszkańców 
i zamordowała następujące osoby: Albina Gmitruka (lat 22), Henryka Kry
nickiego (lat 15), Józefa Kulika (lat 25), Wincentego Kulika, Teofila Roma
nowskiego (lat 3), Mariana Romanowskiego (lat 16), M ichała Złotko.

Niebawem, bo już 26 kwietnia 1944 roku, UPA zamordowała Pawła Zają
ca (byłego wójta gminy Uchanie), a 12 maja mieszkańca wsi Stefana Mazura.

Kolejny napad na wieś miał miejsce 10 czerwca 1945 roku. Zamordo
wano wówczas niżej wymienionych jej mieszkańców. Byli to: Włodzimierz 
Diduch, Jan Drozda, Paweł Drozda, Stefan Gostek, Tadeusz Gostek (lat 35), 
Mieczysław Gruszczyński (lat 53), Dominik Gurzyński (lat 25), Józef Gu- 
mienia (lat 25), Józef Halicki, Józef Herman, Jan Konc, Józef Kaliński (lat
55), Stanisław Kawka (lat 35), Filip Krakiewicz, Józef Kulik (lat 20) ps. 
„Czeremcha” , Józef Kulik (lat 48) ps. „Sikora” , M ieczysław Magierski, Jó
zef Mazurek, Mochnaczewski, Feliks Okoń, Tadeusz Okoń, Jan Pac, Ma
rianna Samulak, Czesław Staszewski, Józef Szajnoga, Eugeniusz Tolarczuk 
(lat 27), Józef Walczuk (lat 25), Edward Wasilewicz, Jan Wierzeński, An
drzej W ojtowicz (lat 58), Józef Wróblewski (lat 38), M ieczysław Wróblew
ski, Wincenty Wróblewski, Antoni Załuski, Ryszard Kostrzej -  kpr. ps.' „Za
wieja” oraz jedna osoba o nieznanym imieniu i nazwisku.

Tego dnia bandyci z UPA zamordowali 47 Polaków. Dnia 14 czerwca 
1947 roku został postawiony i odsłonięty pomnik ku czci pomordowanych. 
Umieszczono na nim tablicę z inskrypcją o następującej treści: „Pamięci po
mordowanych Polaków w latach 1939-1947 przez faszystów ukraińskich 
i niemieckich oraz NKWD -  Społeczeństwo gminy Uchanie”85.

Of. 86 P



STRZYŻÓW, gmina Horodło
Wieś położona na południowo-zachodnim skraju gminy Horodło nad 

rzeką Bug. W 1921 roku wieś miała 923 mieszkańców, w tym 687 Rusinów 
i 68 Żydów.

Podczas II wojny światowej upowcy wspólnie z miejscowymi nacjona
listami ukraińskimi spalili wszystkie polskie gospodarstwa, łącznie ze szko
łą. Zamordowali też nie ustaloną liczbę Polaków86.

SZP1KOŁOSY, gmina Dziekanów (wcześniej Hrubieszów)
Wieś położona we wschodniej granicy Hrubieszowa. W 1921 roku li

czyła 683 mieszkańców, w tym 391 Polaków, 207 Rusinów i 85 Żydów.
Dnia 10 maja 1945 roku UPA dokonała napadu na wieś, mordując kilku 

swoich rodaków za odmowę współpracy z bandytami upowskimi. Tego dnia 
zginęli: Eudokia Janiulc (lat 47), Tekla Janiuk (lat 46), Włodzimierz Kulik 
(lat 19), Zofia Kulik (lat 48), Mikołaj Prystupa (lat 48) i Ksenia Prystupa.

W czerwcu 1944 roku policja ukraińska zastrzeliła 5 Polaków, m iesz
kańców wsi, bez jakiegokolwiek powodu. Zwłoki pochowano na miejsco
wym cmentarzu. Nazwisk ofiar nie zdołano ustalić87.

Of. 5 P+6 U

SZYCHO WICE, gmina Krylów
W 1921 roku wieś liczyła 706 Polaków i 101 Rusinów.
Z początkiem lutego 1944 roku chłopi ukraińscy napadli na wieś i za

mordowali większość polskich mieszkańców. Nazwisk ofiar nie ustalono88.

SZYSTOWICE, gmina Grabiec
Wieś polska licząca 312 osób
Dnia 12 marca 1946 roku UPA uprowadziła z domu Piotra Jaroszyń

skiego i zamordowała go w pobliskim lesie, po uprzednich torturach89.
Of. 1 P

TEREBIN, gmina Werbkowice
W 1921 roku wieś liczyła 501 Polaków, 288 Rusinów i 11 Żydów.
Dnia 24 września 1943 roku grupa Ukraińców, będących w służbie nie

mieckiej, zamordowała we wsi i kolonii 17 Polaków.
Tego dnia śmierć ponieśli: pięcioosobowa rodzina Brzuzanów, Jan 

Ignaciuk, Józefa Kalbarczyk, Stanisław Kalbarczyk, mężczyzna o nazwisku 
Kluczy, Aniela Misiura, mężczyzna o nazwisku Słotwiński, Marianna Ski
ba, Czesław Turek, Jan Turek, Aniela Wierzchowska i jej m atka (imię nie 
ustalone), Jan Wierzchowski.

Kolejny atak nastąpił już 2 stycznia 1944 roku. Ci sami napastnicy ukra
ińscy zamordowali dowódcę placówki AK Adama Biesiagę, Antoniego Ka
linowskiego, Bolesława Kubika, Stanisława Musiała, M ieczysława Wosia.



Dnia 16 listopada 1944 roku banderowcy zamordowali małżeństwo: Ja
kuba Szulgacza i jego żonę Katarzynę.

Z kolei 2 stycznia 1945 roku, za odmowę współpracy z banderowcami, 
UPA wymordowała całą rodzinę ukraińską: Jakuba Łuczynieca (lat 49), je 
go żonę Marię (lat 50), Stefana Łuczynieca (lat 27), Teodora Łuczynieca (lat 
57) i pielęgniarkę Marię Muzyczka (lat 49).

Bandyci jeszcze raz ponowili napad na wieś w nocy z 11 na 12 paździer
nika 1945 roku. Tym razem dokończyli swego zbrodniczego dzieła. Do
szczętnie spalili wieś, a pojmanych mężczyzn Polaków uprowadzili w nie
znanym kierunku i wszelki ślad po nich zaginął. Ich nazwisk dotychczas nie 
ustalono. Po tym napadzie pozostała polska ludność uciekła do Werbko-

• 90 
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Of. 18 P+4 U

TEREBINIEC, folwark, gmina Werbkowice
Wieś polska, położona we wschodniej części granicy Werbkowice w ko

tlinie hrubieszowskiej, licząca 152 mieszkańców.
Pod koniec 1943 i z początkiem 1944 roku bandy upowskie wspomaga

ne przez miejscowe ukraińskie chłopstwo dokonywały szeregu napadów na 
dwory i zakłady przemysłowe. Napady te w dużej mierze miały charakter 
napadów rabunkowych, ale to nie przeszkadzało w mordowaniu polskich 
pracowników zatrudnionych w tych zakładach. Przykładem tego może być 
właśnie miejscowość Terebiniec.

W dniu 11 grudnia 1943 roku (inne źródło podaje 31 grudnia 1943 r.) 
kilkunastuosobowy oddział nacjonalistów ukraińskich w mundurach nie
mieckich i po cywilnemu napadł na młyn w Terebińcu. Zamordowali 
6 Polaków, w tym właściciela młyna. Byli to: Stefan Barański, Kazimierz 
Musiał, Stanisław Musiał, mężczyzna o nazwisku Pełka, pochodzący ze wsi 
Metalin, Teodor Szczur, Józefa Tęcza91.

Po morderstwie napastnicy ograbili młyn ze wszystkiego, a zwłaszcza 
z mąki i zboża przeznaczonego na przemiał, stanowiącego własność rolni
ków.

Na początku 1944 roku nacjonaliści ukraińscy dokonali kolejnego napa
du, tym razem na miejscowy dwór, w którym zamordowali 15 osób; właści
cieli dworu i jego pracowników. Zginęli wówczas: Antoni Borecki, Józef 
Czuba, Tekla Domańska, Jan Domański, Odetta Dobiecka żona Kazimierza, 
Kazimierz Dobiecki (właściciel majątku), Emilian Fedorniuk, Edward 
Gwóźdź, mężczyzna o nazwisku Hryć, Wacław Koryszko, Romuald Kraw
czuk (lat 6), Stanisław Kusiewicz, Grzegorz Pankiewicz, Jan Pawlos (lat 
14), A dolf Pilczuk, Józef Rachański.

12 lutego 1944 roku policja ukraińska zastrzeliła 13 Polaków. Wśród za
mordowanych było 2 dzieci w wieku 6 i 15 lat, 8 rolników, 2 urzędników.



Zwłoki pomordowanych zostały pochowane na cmentarzu parafialnym 
w W erbkowicach92.

Of. 34 P

TURKOW ICE -  wieś i folwark, gmina Miętkie
Wieś leży w sąsiedztwie Hrubieszowa, nad rzeką Huczwą. W 1921 ro

ku liczyła (łącznie z folwarkiem) 927 mieszkańców, w tym 504 Polaków, 
414 Rusinów i 9 Żydów. W 1939 roku liczba mieszkańców przekroczyła 
1000 osób. Żydów wymordowali Niemcy przy pomocy policji ukraińskiej. 
Polaków też nie oszczędzano na tym terenie, na którym bezwzględnie 
i okrutnie działała i mordowała UPA.

Do 1945 roku Turkowice były wsią zamieszkałą przez ludność m iesza
n ą -  Polaków, Ukraińców i innych.

Aż do 1939 roku nie występowały między nimi żadne antagonizmy, 
a cała społeczność była bardzo zżyta ze sobą.

Działania wojenne nie dotarły bezpośrednio do Turkowic. Kiedy klęska 
Polski w wojnie z Niemcami wydawała się przesądzona, w połowie wrze
śnia 1939 roku we wsiach nadbużańskich zaczęła się tworzyć samozwańcza 
policja ukraińska. Pod różnymi pretekstami odwiedzała ona w dzień gospo
darstwa Polaków, rozpoznając w ten sposób teren, aby później pod osłoną 
nocy ograbiać je  z dobytku, a właścicieli zabijać.

Początki działalności UPA zaczęły się od zamordowania w dniu 18 mar
ca 1943 roku miejscowego nauczyciela Antoniego Pelca.

We wrześniu 1943 roku upowcy dokonali napadu na wioskę i zastrzeli
li mieszkańca wsi Antoniego Pilusia (lat 18). W następnym miesiącu ta sa
ma bądź inna banda zamordowała w czasie prac polowych Jana Pilusia (lat 
ok. 20), brata Antoniego.

W lutym 1944 roku ludobójcy z UPA napadli na wieś. Dotychczas nie 
ustalono ani liczby, ani nazwisk ofiar tego dnia. M ieszkańcy twierdzą, że 
zginęło około 15 osób.

Of. 19 P

TRZESZCZANY, gmina Mołodiatycze
Miejscowość obejmowała trzy obszary: Trzeszczany Osiedle, gmina 

Nieledew, Trzeszczany wieś i Trzeszczany Kolonia.
Położona jest wśród lasów kompleksu chyżowicko-trzeszczańskiego 

między miejscowościami: Drogojówką, Gliniska i Chyżowice.
W 1921 roku w Trzeszczanach było 155 domów oraz 896 mieszkańców, 

w tym 652 Polaków, 164 Rusinów i 80 Żydów.
W czasie okupacji stacjonowały w tej wsi na zmianę oddziały party

zanckie różnych ugrupowań i narodowości wykorzystując warunki dogod
ne dla działalności partyzanckiej, położenie wsi oraz lesistą okolicę.



M ieszkańcy wsi żyli z tego powodu w ustawicznym zagrożeniu ze stro
ny okupanta oraz nacjonalistów ukraińskich.

Najbardziej znanym oddziałem partyzanckim na tym terenie był w tym 
czasie batalion hrubieszowski AK pod dowództwem Stefana Kwaśniew
skiego ps. „W iktor”. W ramach tego oddziału w Trzeszczanach działała pla
cówka AK „Świt” (ok. 70 żołnierzy) pod dowództwem plut. Stanisława M a
jewskiego. Dzięki tej jednostce nie doszło do masowego ludobójstwa Pola
ków w tej miejscowości. Oddział ten dzielnie chronił nie tylko mieszkań
ców Trzeszczan, ale także wiele sąsiadujących wsi.

Ze względu na przeważające siły napastników nie był jednak w stanie 
zapobiec akcji Niemców w dniu 14 czerwca 1944 roku. Tego dnia oddziały 
Wehrmachtu z gestapowcami i ukraińskimi żołnierzami SS „Galizien” 
wkroczyły do wsi. Przez cały dzień przeprowadzali rewizje i przeszukiwa
nia mieszkańców i ich gospodarstw. Szukali rzekomo członków AK, broni, 
amunicji. Powodem tego najazdu był przegrany przez Niemców bój pod 
Trzeszczanami 10 kwietnia 1944 roku pomiędzy niemieckimi jednostkami 
policyjno-wojskowymi, a zgrupowaniem partyzantów rosyjskich.

W godzinach rannych 14 czerwca Wehrmacht i oddziały SS „Galizien” 
aresztowali 10 mieszkańców wsi. Byli to: Wacław Bomber, Zygmunt Kapu
sta, Tadeusz Kuzdra, Jan Łopało, Jan Mazurek, Bronisław Marnota, Tade
usz Pomiarkiewicz, Józef Pupeć, Czesław Sobczuk, Jan Wakuła. Wszyscy 
znaleźli się w więzieniu na Zamku Lubelskim, gdzie w lipcu 1944 roku 
siedmiu z nich zostało zamordowanych. Gehennę obozową przeżyli: Jan 
Łopało, Zygmunt Kapusta i Jan Wakuła.

W czasie tej akcji zginęło dwoje mieszkańców wsi: sanitariuszka Maria 
Małysz i Jan Kucharczuk.

Opracowano między innymi na podstawie wspomnień byłej mieszkan
ki Trzeszczan, mgr Wandy Krystyny Smolińskiej z domu Kruk93.

UCHANIE, siedziba gminy
Wieś liczyła 1816 mieszkańców, w tym 801 Polaków, 999 Żydów i 16 

Rusinów.
W czasie wysiedlania, od 13 do 23 lutego 1943 roku, SS i Ukraińcy 

w służbie niemieckiej zabili 58 osób, w tym 36 mężczyzn, 8 kobiet i 4 dzie-
•94 Cl .

Of. 58 P

WERBKOW ICE, siedziba gminy
W 1921 roku wieś liczyła 602 mieszkańców, w tym 510 Polaków, 16 

Rusinów, 72 Żydów i 4 innych.
Była dużą wsią o charakterze osady przyfabrycznej. Od 1940 do jesieni 

1943 roku funkcjonował tu kamy obóz pracy, w którym osadzono Polaków 
i Żydów. Więźniów zatrudniano w miejscowym majątku.



Dnia 20 lutego 1946 roku grupa bandytów z UPA dokonała napadu na 
pododdział 9. Dywizji Piechoty, stacjonujący we wsi. Rozbroiła żołnierzy, 
mordując 8 z nich95.

Of. 8 P

WERESZYN, gmina Mircze
Wieś liczyła 657 mieszkańców, w tym 499 Polaków, 119 Rusinów i 39 

Żydów.
Wieś usytuowana na południowo-wschodnim skraju gminy Mircze, nad 

rzeką Bukową.
W 1944 roku miejscowość została całkowicie spalona przez nacjonali

stów ukraińskich96.

WITKÓW, gmina Dołhobyczów, wcześniej Sokal, woj. lwowskie
Wieś położona na zachodnim skraju gminy Dołhobyczów. W 1921 ro

ku zamieszkiwało ją  617 osób, w tym 390 Rusinów i 29 Żydów.
We wrześniu 1939 roku ludność (zwana już ukraińską, a nie ruską) wi

tała bardzo serdecznie wkraczające oddziały Armii Czerwonej, a później 
jeszcze bardziej witała oddziały niemieckie. Na miejscowym cmentarzu 
Ukraińcy zorganizowali „pogrzeb Polski”, zakopując polski hełm, mundur 
i biało-czerwoną flagę.

Dnia 22 kwietnia 1944 roku Ukraińcy w służbie niemieckiej zamordo
wali 8 polskich mieszkańców, a ich zabudowania po doszczętnym ograbie
niu spalili. Śmierć ponieśli: Ludwik Harasiuk, Józef Hołubik (lat 30), Józef 
Kiszka (lat 18), Jan Kurajak, Mieczysław Kurajak (lat 14), Henryk Stręci- 
wilk (lat 17). Pozostałych nazwisk nie zdołano ustalić97.

Of. 8 P
WRONOW ICE -  wieś i kolonie: Doliwo, Poprzyce, Pasieka, gmina 

Miętkie
Wieś, łącznie z koloniami, liczyła 445 osób, w tym 230 Rusinów, 185 

Polaków i 30 Żydów (GUS-1921). W 1939 roku liczba mieszkańców wzro
sła do ponad 540.

W lutym 1944 roku bandyci z UPA napadli na wioskę, mordując 15 Po
laków. Nazwisk ofiar dotychczas nie ustalono.

W następnym miesiącu policja ukraińska z Sahrynia zamordowała dwu 
Polaków: Antoniego Pelca -  nauczyciela, oficera rezerwy, żołnierza AK 
i W ładysława Iwaniuka (lat 25), zastrzelonego we własnym domu98.

Of. 18 P

WYŻŁÓW, gmina Hulcze
Przed wojną wieś miała 320 mieszkańców, w tym 268 Rusinów, 43 Po

laków i 9 Żydów. W 1931 roku liczba osób wzrosła do 350.
Dnia 1 września 1945 roku na drodze między Wyżłowem a Rusinem



banda UPA napadła na samochód ciężarowy i zamordowała następujących 
pasażerów: kobietę o nazwisku Baj -  mieszkankę Hrubieszowa, Zygmunta 
Balickiego -  komendanta posterunku MO w Chorobrowie, Bronisława 
Biedniaka, Grzegorza Gierusa, Mieczysława Korzyckiego -  mieszkańca 
Bełza, Franciszka Kozłowskiego, Józefa Krawczenko z Hrubieszowa, W ła
dysława Nowosada, Jana Rykaczewskiego, Leona Sobczulca, W ładysława 
Stecia, kierowcę o nazwisku Witold Stasiuk, Edmunda Wojtowicza, osobę 
o nazwisku Wąbrzeźna, Jana Zapalę, mężczyznę o nazwisku Zieblikiewicz, 
kobietę o nie ustalonym nazwisku -  mieszkankę Hrubieszowa, jeszcze jed 
ną kobietę o nie ustalonym nazwisku -  mieszkankę Hrubieszowa. Tego dnia 
łącznie zamordowano 20 osób.

Rannych w wyniku ostrzału dobijano strzałami z pistoletów. Część 
zwłok została spalona wraz z sam ochodem ".

Of. 20 P

ZAPOROW SZCZYZNA, gmina Mieniany
Dnia 16 kwietnia 1942 roku ukraiński oddział SS rozstrzelał w lesie 

obok wsi 15 Polaków, pochodzących z powiatu hrubieszowskiego. Później 
zwłoki pochowano na cmentarzu w Hrubieszowie. Nazwisk ofiar dotych
czas nie ustalono100.

Of. 15 P

ZARĘKA -  kolonia gminy Dołhobyczów
W marcu 1944 roku banda upowska napadła na kolonię i wymordowa

ła prawie wszystkich jej mieszkańców. Liczby ofiar ani też nazwisk nie 
ustalono101.

ZAWAŁÓW, kolonia i folwark, gmina Miączyn
Wieś liczyła 1200 mieszkańców, w tym 1154 Polaków, 10 Rusinów i 36 

Żydów. W 1939 roku liczba mieszkańców wzrosła do około 1250 osób.
Dnia 23 marca 1944 roku ludobójcy z UPA napadli na wieś i zamordo

wali 15 osób narodowości polskiej, a ich gospodarstwa ograbili ze wszyst
kiego, co przedstawiało jakąkolwiek wartość, a potem spalili. Ustalono na
stępujące ofiary: Aniela Borowska (lat 32), Danuta Cisek (lat 4), Lucyna Ci
sek (lat 16), Wanda Cisek (lat 19), Zofia Dąbrowska (lat 57), Leonard Gło
wacki (lat 40), Mikołaj Głowacki (lat 72), Aleksandra Kaliszczuk (lat 53), 
Tomasz Kaliszczuk (lat 60), Anna Kocior (lat 41), Katarzyna Łukaszczuk 
(lat 66), Paweł Popik (lat 38), Teresa Serafin (lat 24), Zofia Serafin (lat 12), 
Aurelia Serafin (lat 6),

Ofiary ludobójstwa zostały pochowane w zbiorowej mogile na cmenta
rzu w Zaw ałow ie102.

Of. 15 P



ŻABCZE, gmina Poturzyn, obecnie Dołhobyczów, wieś, kolonia, fol
wark

Wieś zamieszkiwało 369 Polaków, 312 Rusinów i 7 Żydów.
Wieś położona na zachodnim skraju gminy.
18 marca 1944 roku ukraiński oddział SS i bulbowcy napadli na wieś, 

zamordowali 30 osób narodowości polskiej, a ich gospodarstwa po splądro
waniu i ograbieniu spalili103.

Of. 30 P

ŻURAWŁÓW, gmina Grabowiec
Wieś polska licząca 181 osób.
W okresie międzywojennym gmina liczyła 21 gromad. Od 21 stycznia 

do 19 lutego 1943 roku z Żurawłowa Niemcy przy współudziale nacjonali
stów ukraińskich będących na ich służbie wysiedlili wszystkich Polaków. 
Na opuszczonych przez Polaków gospodarstwach osadzono Ukraińców. 
W czasie pacyfikacji wsi napastnicy zastrzelili kilka osób104.

Dokumenty zaprezentowane w tej pracy poświadczają, że w powiecie 
hrubieszowskim UPA przy udziale SKW, SS „Galizien” i innych zbrodni
czych grup zamordowali 2647 Polaków oraz 16 Ukraińców.

Razem: Of. 2647 P + 16 U

DOKUMENT nr 9

Poświadczenie świadka Ireny Sapińskiej, byłej mieszkanki Gozdowa, 
pow. Hrubieszów.

Mieszkałam z rodzicami w Gozdowie. Ojciec mój był kolejarzem i pra
cował jako zawiadowca magazynów w miejscowej stacji kolejowej, gdzie 
była baza warsztatowa kolejki wąskotorowej.

Dnia 6 stycznia 1943 roku policja ukraińska usiłowała aresztować nocą 
mego ojca, ale cudem udało mu się zbiec. Ukrywał się potem przez pewien 
czas u znajomych w innych miejscowościach, posługując się fałszywą ken
kartą. Po kilku miesiącach, kiedy sprawa ucichła i ojca przestano poszuki
wać, powrócił do domu. Niemal w rok później, 22 stycznia 1944 roku oko
ło godziny 19.00 do naszego mieszkania włamało się przez wybite okno kil
ku uzbrojonych mężczyzn ubranych po cywilnemu. Byłam wtedy razem 
z mamą. Zaczęto ostro pytać moją mamę po ukraińsku „de m uż” (gdzie 
mąż). W ystraszona m am a zaczęła krzyczeć. Brzęk tłuczonego szkła 
w oknach i krzyk mamy usłyszał ojciec, który przebywał u pobliskich sąsia
dów i przybiegł pod dom. Został przez bandytów ukraińskich zastrzelony 
pod oknem naszego mieszkania, otrzyma! kilka pocisków. Po tym fakcie 
mordercy odeszli. M ama widząc leżącego ojca, pobiegła po lekarza na sta
cję. Ale tam zatrzymał j ą  któryś z kolejarzy, informując, że był również na
pad na ambulatorium i napastnicy zabili dr Rudolfa Strutyńskiego, stryja



miejscowego lekarza dr Adama Strutyńskiego, który w chwili napadu był 
nieobecny i dzięki temu ocalał.

Mojego ojca i doktora Rudolfa Strutyńskiego pochowaliśmy na cmen
tarzu katolickim w Hrubieszowie i natychmiast obie z m am ą wyjechałyśmy 
do jej rodziców, a moich dziadków do Lublina.

W marcu 1944 roku dotarła do nas straszliwa wiadomość, że w Gozdo
wie dokonano masowego mordu miejscowych kolejarzy i ich rodzin. Zginę
ło wtedy razem 35 osób, w tym kilka kobiet i kilkoro dzieci. Przebieg wy
darzeń był następujący: po zabójstwie mego ojca i dr Rudolfa Strutyńskie
go wszyscy kolejarzy poczuli się zagrożeni. Nie nocowali w swoich do
mach, ale na noc ukrywali się w warsztatach kolejowych i budynkach sta
cyjnych. Niemieckie władze kolejowe przydzieliły nawet jednego bahn- 
schutza do ochrony. Taka ochrona niewiele pomogła, a wręcz odwrotnie, 
ukraińscy bojówkarze mieli ułatwione zadanie, ponieważ wszyscy byli 
zgromadzeni w jednym  miejscu. Zamordowali wtedy tego strażnika-bahn- 
shutza.

Irena Sapińska
W opr. H. Romańskiego
„Na Rubieży” nr 2/16/1996, s. 32-33

DOKUMENT nr 10

Poświadczenie świadka Henryka Smalej, byłego mieszkańca wsi Mo- 
niatycze.

W Moniatyczach był urząd gminny, posterunek policji państwowej, 7- 
oddziałowa szkoła powszechna, siedziba parafii rzymskokatolickiej z drew
nianym kościołem pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła, zbudowa
nym w roku 1873 oraz parafia prawosławna z cerkwią.

Gmina M oniatycze była jedną z 14 gmin wiejskich wchodzących 
w skład powiatu hrubieszowskiego, położona w jego północnej części. Do 
gminy należały następujące wioski, kolonie i folwarki: Annopol, Czarto- 
wiec, Iwanki, Janki, Kulakowice, Lipice, Mojsławice, Nowosiółki, Obro- 
wiec, Moniatycze, Nieledew, Przychodziec, Stefków, Stepankowice, Turku- 
łówka, Ubrodowice, Wojsłowice i Zadębce. Razem 26 wsi, kolonii i folwar
ków. Łącznie wg GUS z 1931 roku -  w gminie było 1495 zagród -  domów 
mieszkalnych i 8411 mieszkańców.

Do wybuchu wojny niemiecko-polskiej w 1939 roku wzajemne współ
życie Polaków z Rusinami przebiegało bez zakłóceń i było normalne. Były 
tu małżeństwa mieszane, razem chodzono do jednej szkoły, wspólnie ba
wiono się na zabawach, organizowano wspólne wieczornice, wspólnie ob
chodzono święta narodowe oraz uroczystości religijne i patriotyczne. Nie 
występowały żadne zatargi na tle narodowościowym nawet na początku 
okupacji niemieckiej do czerwca 1941 roku.



Zasadnicza zm iana nastąpiła po wybuchu wojny niem iecko-sowiec- 
kiej 22 czerwca 1941 roku. Już od lipca 1941 roku na teren wsi i gminy 
zaczęły napływać hasła nacjonalizmu ukraińskiego, o proklam owania tzw. 
„Samostijnej Ukrainy” . Na teren gminy zaczęli docierać agenci OUN, 
którzy utworzyli swoją siatkę wśród Ukraińców we wsiach Czartowiec 
i M oniatycze.

Pierwsza rocznica proklamowania „Samostijnej Ukrainy” we Lwowie, 
której rząd Stecki trwał kilka dni i został aresztowany przez władze nie
mieckie, na terenie wsi Moniatycze została uczczona przez miejscowych 
Ukraińców, oni usypali obok parafialnego kościoła rzymskokatolickiego 
duży kopiec ziemny, w którym zakopano polską flagę z orłem, pod zna
miennym hasłem „... po wsze czasy pańskoj Polszczy” -  symboliczny grób 
Polski. Na tę okoliczność jeden z polskich mieszkańców ułożył wierszowa
ną rymowankę:

„Idzie chmura, będzie deszcz,
Kopiec zmoczy i Polska wyskoczy” .

Powtarzało ją  wielu Polaków we wsi, doprowadzając tym nacjonalistów 
ukraińskich do wściekłości. Polacy recytujący rymowankę narażali się na 
przeróżne szykany. Na przykład kościelny, Wojciech Bednarz z Moniatycz 
został za to ciężko pobity.

Miejscowy posterunek policji w służbie niemieckiej został obsadzony 
przez Ukraińców, którzy od sierpnia 1942 do lipca 1944 roku dali się we zna
ki Polakom. Oto skład osobowy ukraińskiej policji: Jurkiw (Jurko) -  komen
dant posterunku -  w lipcu 1944 roku zbiegł za Bug, Abramiuk Wasyl z Mo
niatycz, Bojko... z Dubienki -  zginął w akcji na Chrowiec na wiosnę 1944 
roku, Bumber, Dziki (Dikij), Władysław z kolonii Szpikołos zabity przez AK 
w rejonie cmentarza w Moniatyczach, Andrzej Gnatiuk (Hnatiuk), Huczak -  
zginął w potyczce z AK pod Białowodami, Demczuk -  (Harmata) z Monia
tycz, Pawluk ze Szpikołosów, Kowalczuk ze Szpikołosów, znany z torturo
wania Polaków podczas przesłuchań, Kraus — jedyny policjant okazujący 
pewną życzliwość Polakom, Pawluk ze Szpikołosów, Michał Nosaluk 
„M iszka” -  jesienią 1944 roku uciekł do Ameryki, Rut ze Szpikołosów.

Wymienieni policjanci ukraińscy w służbie niemieckiej według niepeł
nych danych dokonali wielu morderstw na Polakach. Między innymi przez 
nich zostali zamordowani: 13 lipca 1943 roku podczas prawosławnego 
święta Piotra i Pawła: Bolesław Lepik (lat 22) pochodzący z W łodzimierza 
Wołyńskiego, uciekinier ocalały z pogromów dokonywanych przez UPA na 
Wołyniu. Przebieg tego wydarzenia był następujący: Bolesław Lepik prze
bywał u swoich krewnych w Moniatyczach.

Tego dnia pijani policjanci ukraińscy strzelali sobie dla rozrywki i jeden 
z nich przypadkowo trafił w stodołę Ukraińca Jana Łysia (konfidenta poli
cji), w wyniku czego stodoła się zapaliła. Bolesław Lepik, który mieszkał 
w pobliżu u krewnych, chwycił wiadro i pobiegł gasić pożar. Podobnie



uczynili inni sąsiedzi. Polacy między innymi Józef Wojciechowski i Łukasz 
Łopocki. Tych trzech zatrzymali pijani policjanci i oskarżyli o podpalenie 
stodoły. Zaprowadzili ich do aresztu przy urzędzie gminnym na przesłucha
nie. Bolesław Lepik poszedł do pobliskiego ustępu z potrzebą fizjologiczną 
i tutaj strzałami w tył głowy i plecy został przez policjantów zabity. Pozo
stałych dwóch Polaków zatrzymano w areszcie. Przez dwa dni bito ich i tor
turowano. Groziła im śmierć. Dzięki interwencji żandarmerii niemieckiej 
z Telatyna zostali zwolnieni. Interwencja żandarmerii nastąpiła w  wyniku 
starań najbliższej rodziny zatrzymanych.

Dnia 14 października 1943 roku w Moniatyczach koło cmentarza zosta
li zastrzeleni dwaj kolejni mieszkańcy: Feliks Rudziński (lat 44), syn Józe
fa i M agdaleny z domu Zybura z Janek i Bohdan Rudziński (lat 17), syn Fe
liksa i Stanisławy z d. Socha.

Przebieg morderstwa ojca i syna. Ojciec i syn wracali wozem z młyna 
w Hrubieszowie do Janek. Na drodze zatrzymał ich nieznajomy cywil Ukra
iniec i poprosił, by go zawieźli na posterunek w M oniatyczach. Ci to uczy
nili. Następnie Ukrainiec poprosił ich, by chwilę zaczekali na niego przed 
posterunkiem. W krótce z posterunku wyszło 4 ukraińskich policjantów ra
zem z tym nieznajomym i kazali jechać z powrotem do Hrubieszowa. Gdy 
dojechali do cmentarza w M oniatyczach, kazali obu Polakom zatrzymać się 
i rozbierać. Ci zdali sobie sprawę z grożącego im niebezpieczeństwa i za
częli głośno krzyczeć. W tedy policjanci obu ich zastrzelili.

Dnia 31 grudnia 1943 roku został zabity na terenie kolonii Szpikołosy 
przez ukraińskich policjantów Roman Graca (lat 24), syn Franciszka i Ka
tarzyny z domu Bień.

Dnia 1 stycznia 1944 roku na kolonii Stepankowice został zabity Józef 
Wojtiuk (lat 17), s. Tomasza i Anny z d. Wołoszyn z Annopola.

Po mszy noworocznej w Moniatyczach Józef Wojtiuk wracał z kuzy
nem Kazimierzem Wołoszynem do domu. Kiedy przechodzili przez wieś 
Ubrodowice i doszli do zagrody Ukraińca Kozody, tam  już  czekali ukraiń
scy policjanci z Moniatycz. Po wylegitymowaniu wsadzili ich obu na sanie 
i zawieźli na kolonię Stepankowice. Tam się zatrzymali i kazali obu rozbie
rać się i z bliskiej odległości oddali do obu po kilka strzałów, Józef Wojtiuk 
zginął na miejscu, natomiast Kazimierz Wołoszyn został ranny w głowę 
i udało mu się uciec. Przebywał potem przez dwa tygodnie w szpitalu 
w Hrubieszowie. Teraz mieszka w Annopolu.

Dnia 11 m aja 1944 roku na polach wsi Stepankowice, w pobliżu drogi 
z Czartowic do Ubrodowic, został zabity przez ukraińskiego policjanta o na
zwisku Bojko z posterunku w M oniatyczach mieszkaniec wsi Franciszek 
Kosakowski (lat 26), syn Aleksandra i Magdaleny.

Dnia 25 m aja 1944 roku policjanci ukraińscy z M oniatycz zamordowa
li W ładysława Sarzyńskiego (lat 19) -  s. Franciszka i Zofii. Mordu dokona
no na drodze z Janek do Turkułówki.



Dnia 8 lipca 1944 roku policja ukraińska z M oniatycz zamordowała 
mieszkańca wsi o nazwisku Wawrzyniec Jastrzębski (lat 54) -  syn Pawła 
i Magdaleny.

Ponadto z rąk policji ukraińskiej z Moniatycz zginęli w różnych oko
licznościach i warunkach: 15.04.1943 Polak z Moroczyna o nazwisku Ka
rol Bartek. Tego samego dnia policjanci ukraińscy zastrzelili w M oniaty
czach żołnierza AK o nazwisku Bortycz, pochodzącego z Czartowic, Cie- 
chackiego -  pochodzącego ze wsi Stepankowice, Walentego Gancarza 
z Czartowic, Aleksandra Fijałkowskiego, ps. „Fircyk” . Dnia 9 lutego 1944 
roku zastrzelili Stanisława Olszaka ze Szpikołosów, Radelczuka ze Stepan- 
kowic, Stanisława Wojtiuka z Moroczyna oraz żołnierza AK o nieustalonym 
nazwisku o pseudonimie „Orad” z Moroczyna.

Informację opracował na podstawie ustnych i pisemnych relacji bezpo
średnich świadków tych wydarzeń, Henryk Smalej.

„Na Rubieży” nr 56/2001

DOKUMENT nr 11

Poświadczenie świadka Józefa Lipskiego, byłego m ieszkańca wsi Ob- 
rowiec, gminy Moniatycze.

Wieś Obrowiec położona jest na zachód od Plrubieszowa i należała do 
gminy i parafii w Moniatyczach. W 1939 roku były tu 63 zagrody, w Ob- 
rowcu mieszkało 57 rodzin polskich wyznania rzymskokatolickiego i 6 ro
dzin Rusinów wyznania prawosławnego.

We wsi była czteroklasowa szkoła powszechna, która mieściła się w du
żej chacie wiejskiej. Połowę zajmowała sala lekcyjna o powierzchni około 
40 m2, a w drugiej połowie mieszkała nauczycielka Leokadia Pikuzińska.

Obok wsi rozciągały się łąki, stawy rybne i żyzne pola uprawne oraz bu
dynki folwarczne majątku należącego do Kazimierza Kryskiego i tzw. 
czworaki dla służby folwarcznej.

Kilka lat przed 1939 rokiem we wsi grapa kilkunastu młodych ludzi 
z Obrowiec wolny czas spędzała na ćwiczeniach wojskowych w tzw. od
dziale „Krakusów”.

Patronami tego oddziału był właściciel folwarku i dowództwo 2. Pułku 
Strzelców Konnych w Hrubieszowie.

W okresie międzywojennym stosunki między Polakami a Rusinami we 
wsi układały się pomyślnie z uwagi na m ałą liczbę Rusinów oraz liczne po
wiązania rodzinne poprzez małżeństwa mieszane. Według posiadanych in
formacji większość miejscowych Rusinów nie uczestniczyła ani w m ordo
waniu, ani też ograbianiu Polaków i była przeciwna dokonywanym zbrod
niom.

Od samego początku okupacji niemieckiej cały aparat administracyjny



i policyjny w powiecie przeszedł w ręce faszystów ukraińskich, którzy uzy
skali od władz niemieckich duże uprawnienia i swobodę postępowania wo
bec Polaków. Z urzędów i instytucji zaczęto usuwać Polaków, obsadzając 
zwolnione stanowiska Ukraińcami przybyłymi w większości z Małopolski 
Wschodniej.

Nacjonaliści ukraińscy z OUN poprzez swoich agitatorów, tworzyli 
siatki OUN, SKW, UPA, ukraińskiej policji w służbie Niemiec i ukraińskich 
żołnierzy w różnych formacjach militarnych m. in. SS „Galizien” w służbie 
niemieckiej, prowadzili politykę dyskryminacyjną wobec Polaków. Podbu
rzali przeciwko Polakom Rusinów wyznania prawosławnego. Większość 
z nich zaczęła siebie uważać nie za Rusinów, ale za Ukraińców.

Ta szeroko zakrojona propaganda wśród ludności rusińskiej przedsta
wiająca Polaków jako głównych wrogów Ukraińców, zaczęła przynosić 
określone skutki. W naszej wsi Obro wiec jeden z Rusinów, Jan Daciuk za
czął utrzymywać ścisłe kontakty z nacjonalistami ukraińskimi z sąsiednich 
wiosek, m.in. ze w sią Brodzica, gdzie miała silne wpływy OUN.

W 1943 roku pod wpływem wydarzeń związanych z masowymi morda
mi na Wołyniu i napływem polskich uciekinierów ocalałych z pogromów (w 
naszej wsi schroniło się około 60 rodzin Ltólkanaście osób samotnych z Wo
łynia) oraz w wyniku coraz to częstszych w okolicy wypadków pojedyn
czych morderstw dokonywanych na Polakach przez policję ukraińską i bo- 
jówkarzy z OUN, SKW i UPA, w naszej wsi wzrastało u mieszkańców p o 
czucie zagrożenia życia. Z okolicznych w.s>i niektórzy Polacy porzucali 
wszystko i uciekali na zachód, szczególnie ci zamieszkali po wschodniej 
stronie rzeki Huczwy. Niektórzy schronili się w Hrubieszowie, inni budo
wali schrony na wypadek napadu. W wielu wsiach, zwłaszcza zamieszka
łych przez ludność polską, w oparciu o podziemne struktury AK i BCH, or
ganizowano uzbrojone grupy samoobrony.

W naszej wsi 1943 rok upłynął względnie spokojnie. Jednak już 
w pierwszej dekadzie marca 1944 roku doszło do tragicznego wydarzenia. 
Pod wieczór któregoś dnia do wsi przyszło kilku uzbrojonych faszystów 
ukraińskich ze wsi Brodzica. Zabrali Jana Stankiewicza na tzw. pod wodę 
w celu podwiezienia ich do Podhorzec. Jadąc przez las napotkali jadących 
wozem konnym Michała Kruka i Stefana Sadowskiego. Zatrzymali oni ten 
wóz. Stefan Sadowski widocznie zorientował się w sytuacji, bo rzucił się do 
ucieczki. Mimo że został postrzelony, udało mu się zbiec i ocalał. Powrócił 
do swego domu i przekazał wiadomość o zdarzeniu. Natomiast Jan Stankie
wicz i Michał Kruk z wozami konnymi nigdy już do swoich rodzim nie po
wrócili. Zaginęli bez wieści. Nie ulega wątpliwości, że zostali zamordowa
ni, a ich ciała wrzucono do Huczwy.

Kilkanaście dni później w nocy z 31 marca na 1 kwietnia 1944 roku na 
polskie zagrody około godziny 1.00 w nocy dokonały napadu liczne bojów
ki faszystów ukraińskich. Przyszły one od strony lasu Leopoldowskiego.



Jedna z grup otoczyła wieś i strzelała do próbujących uciekać ze wsi. Kilka 
innych grup weszło do wsi z różnych stron. Byli ubrani rozmaicie, jedni 
w cywilnych ubraniach, niektórzy w mundurach policji ukraińskiej, lub też 
w mundurach wojskowych Wehrmachtu, jakie nosili ukraińscy żołnierze 
z SS „Galizien” . Uzbrojeni byli w różną broń palną. Część miała tylko sie
kiery lub widły i bagnety. Wśród napastników rozpoznano Ukraińców 
z wiosek Brodzica i Podhorzec. Wpadali oni do domów i zagród, wszyst
kich napotkanych Polaków zabijali na miejscu. Do uciekających strzelali.

Po ograbieniu domostw, budynki spalono. Kiedy większość budynków 
stanęła w płomieniach, widok był przerażający. Dokoła słychać było prze
raźliwe jęki konających i mordowanych ludzi. Płacz, lament kobiet i dzieci 
bezskutecznie wołających o litość, której ludobójcy ukraińscy nie okazywa
li. Ryk, rżenie i wycie palących się zwierząt, wszystko to wywoływało pa
niczny strach.

Była to apokalipsa śmierci. Zginęło wtedy około 40 osób. Udało mi 
się ustalić tylko 28 nazwisk. Wiele ciał uległo spaleniu. Ustalenie tożsa
mości było niemożliwe. Ponadto we wsi mieszkała przejściowo duża gru
pa uciekinierów  z Wołynia i z okolicznych wsi, których nazw isk prawie 
nikt z m iejscowych nie znał. Przed samym napadem  przyjechała do wsi 
policja ukraińska z M oniatycz, która utworzyła tzw. ubezpieczenie z jed 
nej strony wsi na wypadek gdyby z pom ocą przybył partyzancki oddział 
AK lub BCh.

Ocaleni mieszkańcy Obrowie, którym udało się uniknąć śmierci, zosta
li całkowicie bez dachu nad głową i środków do życia. Wieś uległa całko
witemu spaleniu. Ocalało tylko w części 6 zagród, w których budynki były 
murowane pod blachą lub dachówką. Ocaleni musieli uciekać i chronić się 
w Hrubieszowie, lub dalej na zachodzie w polskich wsiach, gdzie było bez
pieczniej. Stracili wszystko. Przez wiele miesięcy musieli wieść żebracze 
życie, aby przetrwać.

Wśród zamordowanych byli: Jan Bednarek, 24 lata, zarąbany siekierą, 
Adam Bogusławski, 17 lat, zastrzelony podczas ucieczki, Czajkowska... 
matka 70 lat, z córką 40 lat, Dziewikiewicz... ponad 60 lat, bracia Janiccy 
Kazimierz, 13 lat i drugi brat 10 lat, uduszeni dymem w schronie pod palą
cym się budynkiem, Knapowie, matka 40 lat i córka 20 lat, zastrzelone pod
czas ucieczki, Kuczyński około 60 lat, Kulik, około 60 lat, Ukrainiec zabi
ty za karę, że wydał córkę za Polaka, Kuraś... 35 lat, matka i jej córka Kry
styna, 5 lat oraz syn Zbigniew, 3 lata, Łaskarzewscy, uciekinierzy z Woły
nia, młode małżeństwo z ośmiomiesięcznym dzieckiem, które ukraiński 
oprawca wrzucił żywe do ognia płonącego domu. Nazarowie, ojciec, 60 lat, 
spalony w budynku, jego córka Stanisława, 17 lat i syn Kazimierz, 7 lat, po
kłuty dwunastoma ciosami bagnetów, ciężko ranny po kilku dniach zmarł, 
Rudniccy rodzice z trojgiem dzieci w wieku od 4 do 8 lat, Stankiewicz Jan, 
65 lat, z dwojgiem wnucząt Krysią, 4 lata i Zbysiem 2 lata. Trzymając je  na



rękach próbował uciekać. Został dogoniony przez oprawców ukraińskich, 
którzy całą trójkę zakłuli bagnetami.

Dwa miesiące później, na początku czerwca 1944 roku faszyści ukraiń
scy z OUN-UPA dokonali ponownego napadu na w ieś Obrowiec. Ograbiono 
z reszty dobytku, budynki ocalałe podczas pierwszego napadu spalono.

J ó ze f Lipski
W opr. Mariana Kulika
„Na Rubieży” nr 56/2001

DOKUM ENT nr 12

Poświadczenie świadka Krystyny Zielińskiej z domu Czerwonka, byłej 
mieszkanki wsi Peresołowic.

Byłam mieszkanką Peresołowic. W 1943 roku miałam 6 lat. Tragedię 
m ieszkańców w si i kolonii przeżyłam osobiście. Informacje o wydarzeniach 
we wsi uzyskałam od starszych osób, które były świadkami i ocalały z po
gromu. Już w  lecie 1943 roku większość m ieszkańców w si i kolonii w  oba
w ie przed napadami Ukraińców uciekła ze wsi, chroniąc się w  innych bez
pieczniejszych m iejscowościach. Na w iosnę 1944 roku zostało w e wsi za
mordowane przez banderowców starsze małżeństwo w e własnym  domu, 
Franciszek i Antonina, które pozostało na miejscu.

Po przejściu frontu i zajęciu tych terenów przez wojska sow ieckie i pol
skie w lipcu 1944 roku, w iększość uciekinierów powróciła do swoich ro
dzinnych zagród. Część budynków była już niestety zniszczona lub spalo
na. W szyscy, którzy powrócili, starali się odbudowywać ze zniszczeń sw o
je domostwa. Było bardzo ciężko i trudno żyć, ale w szyscy żyli nadzieją, że 
będzie lepiej, bo okupant niemiecki został przepędzony.

Niestety, w  nocy z 24 na 25 października 1944 roku na polskie zagrody 
w Peresołowicach dokonała napadu banda ludobójcza UPA. B yło w iele  
ofiar we wsi i na kolonii, ale niestety nie pamiętam liczby ofiar, ani też na
zwisk zamordowanych wtedy Polaków, m ieszkańców w si i kolonii. Zapa
miętałam jedynie niektóre zdarzenia, których byłam bezpośrednim świad
kiem.

Napad miał m iejsce około godziny dwudziestej trzeciej w  nocy.
Moją mamę Leontynę Czerwonka napastnicy ciężko ranili. Otrzymała 

kilka ran postrzałowych. Bandyci pozostawili ją  na podwórzu. Po kilku go
dzinach zmarła z upływu krwi i braku pom ocy lekarskiej.

Ja natomiast z grupą kilku osób byłam ukryta w  schronie pod domem  
mieszkalnym. Napastnicy podpalili dom i wykryli w ejście do schronu. 
Wcześniej zastrzelili w  domu Zygmunta Bartoszczuka, w łaściciela tego do
mu oraz ranili w  rękę jego syna Lucjana, 2 lata, który ocalał z pogromu.

Kiedy otworzyli w ejście do schronu, zaczęli św iecić latarkami i strzelać 
z pistoletów automatycznych. Zabili wtedy Zofię Bartoszczuk, żonę Zyg



munta i jej córeczkę Wandzię w wieku około jednego roku. Ja otrzymałam 
wówczas kilka ran postrzałowych w rękę i cała zostałam oblana własną 
krwią, a wraz ze m ną mój brat Eligiusz Czerwonka. Napastnicy nie wcho
dzili do schronu. Prawdopodobnie byli przekonani, że wszyscy znajdujący 
się tam są zabici. Po odejściu banderowców, z bratem wydostaliśmy się ze 
schronu i ukryliśmy się na polu, gdzie przebywaliśmy do rana. Pamiętam, 
że tej nocy zostali również zamordowani Helena Bartoszczuk oraz Stani
sław Marchewa, nasz sąsiad.

(-) Krystyna Zielińska

W opr. H. Komańskiego
„Na Rubieży” nr 56/2001, s. 18-19

DOKUMENT nr 13

Poświadczenie świadka Adama Pruszkowskiego odnośnie działalności 
band UPA w miejscowości Turkowice, gmina Miętkie.

Przyjechałem do Turkowic w lutym 1944 roku. Nie był to mój pierwszy 
pobyt u zakonnic, wcześniej byłem krótko u Felicjanek w Otwocku, a po
tem jeszcze krócej w Czersku. W przytułku na Boduena, w Warszawie, 
gdzie umieszczono mnie na kilka dni, zjawiła się siostra Hermana, która za
brała grupę około piętnścioro dzieci do Turkowic. Jechaliśmy długo. Prze
siadka była w Hrubieszowie, z którym łączyła Turkowice kolejka wąskoto
rowa.

Chłopców w Zakładzie chyba było ponad stu, podzielonych na trzy gru
py. Grupę pierwszą, złożoną z dzieci z Lubelszczyzny, prowadziła siostra 
Józefa. Grupą drugą opiekowała się siostra Longina, która niebawem miała 
tak tragicznie zginąć. Wychowawczynią grupy trzeciej, w której skład 
wchodziły dzieci z Warszawy i okolic, była siostra Róża. Znalazłen się wła
śnie w tej grupie.

Trudno mi było wejść w ten nowy świat. Byłem jedynakiem, który od 
chwili opuszczenia getta nie rozstawał się z rodzicami. Wyszliśmy z niego 
2 stycznia 1943 roku. Przez kilkanaście dni byłem razem z ojcem i matką, 
potem już tylko z matką. Ukrywaliśmy się na wsi do początku grudnia 1943 
roku. Moja epopeja zalcładowo-zakonna zaczęła się na początku 1944 roku. 
Nie byłem do niej przystosowany. I bardzo się bałem -  wszystkiego 
i wszystkich. Chociaż to źle powiedziane: nie bałem się zakonnic, wiedzia
łem, że one mnie ratują i niczego złego od nich nie zaznam. Bałem się 
przede wszystkim kolegów, że mnie wydadzą. Wiedziałem, że jestem  inny, 
że jestem  Żydem, a więc kimś skazanym na śmierć. Tego nauczyłem się 
bardzo szybko. Wiedziałem, że niczego nie wolno o sobie opowiadać, tak 
jak  wiedziałem, że nie wolno mi przy nikim się rozbierać, tak by nikt tego 
nie zobaczył. I ten strach nie opuszczał mnie w Turkowicach ani na mo



ment. Paraliżowany obawami i nieśmiałością, z nikim się nie przyjaźniłem. 
] od razu ujawniłem swą obcość. Wejście do Turkowic było dla mnie rów
noznaczne z wejściem w rzeczywistość wiary i chrześcijańskich wyobra
żeń. Przedtem był to dla mnie świat nieznany, po ucieczce z getta nauczy
łem się kilku modlitw. Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Wierzą w Boga, abym 
w razie wpadki mógł je  recytować na dowód, że jestem  prawdziwym kato
likiem. Wiedziałem, że uczę się tych nie zajmujących mnie tekstów tylko 
w tym celu. Mój świat zmienił się w Turkowicach. Wpadłem nagle w reli
gijną gorliwość. Nie znałem wprawdzie modlitw i pieśni, ale modliłem się 
gorąco i szczerze. Naprawdę wierzyłem. Lubiłem przebywać w kaplicy, kie
dy tylko było to możliwe. Chłonąłem religijne nauki, których nam udziela
no, a najbardziej to, co mówił młody ksiądz jezuita -  Stanisław Bojko.

Różne były motywy mojej ówczesnej wiary. Przede wszystkim dawała mi 
ona poczucie choćby skromnego bezpieczeństwa. W dwojakim sensie. W wy
miarze czysto ziemskim: bezrefleksyjnie czułem, że upodobniając się do in
nych, a nawet przewyższając ich w gorliwości, jestem  bezpieczniejszy. Wie
działem od początku przebywania po aryjskiej stronie, że nie mogę niczym 
się wyróżniać, że przeciwnie -  moim obowiązkiem jest upodobnianie się.

Nie jest wykluczone, że przez pobożność chciałem się wkupić w łaski 
sióstr zakonnych, chociaż z tego nie zdawałem sobie sprawy. Nie znalazłem 
wspólnego języka z kolegami, którzy mnie nie lubili, z nikim się nie przy
jaźniłem, byłem samotny, w siostrach widziałem opiekunki, wiedziałem, że 
będą mnie bronić przed innymi.

Ale wiara dawała mi niewątpliwie poczucie bezpieczeństwa i w innym 
sensie. Wierzyłem, że Bóg mnie nie opuści i będzie mi sprzyjał. Sfera reli- 
gii była dla mnie światem nowym i nieznanym. Moja pobożność była na
miętna i nieposzlakowana, gdyby niejeden  szkopuł, nie byłem ochrzczony.

Wiedziałem o tym fakcie, ale o nim nie myślałem i myśleć nie chciałem. 
Z wielu względów przyznanie się oznaczałoby autodemaskację, a w konse
kwencji najwyższe niebezpieczeństwo. Miałem prawo nie tylko do modlit
wy, uczestniczyłem we wszystkim czynnie, spowiadałem się i przystępowa
łem do komunii. Miałem więc prawa prawdziwego katolika, choć zabrakło 
aktu podstawowego.

Do jednego mnie tylko nie dopuszczano, nie mogłem być ministrantem. 
M inistrantura to był niemal bezpośredni kontakt z Bogiem. Cierpiałem z te
go powodu, że nie jest mi on dany... Ochrzczony zostałem na wiosnę 1945 
roku po przyjeździe mojej matki. Wyraziła na to zgodę, uważając, że jest to 
elementarny gest wdzięczności wobec sióstr, które uratowały mi życie.

Turkowice leżą pod Hrubieszowem, nad rzeką Huczwą, na jej lewym 
brzegu, nieco oddalone od rzeki. Najbliższym miasteczkiem są Tyszowce, 
znane z historii (Konfederacja Tyszowiecka z czasów wojen szwedzkich), 
wówczas całkowicie podupadłe, niemal wymarłe. Żydów, którzy stanowili 
przed w ojną większość mieszkańców, wymordowali Niemcy. Polaków też



nie oszczędzano na tym terenie, na którym tak bezwzględnie i okrutnie dzia
łała i mordowała tzw. Ukraińska Powstańcza Armia (UPA).

O okolicznych wsiach niewiele mogę powiedzieć, wiem tylko, że były 
zniszczone i wyludnione. Wydaje mi się, że Ukraińcy stosowali taktykę spa
lonej ziemi. Wiem, że w pobliskich lasach była liczna partyzantka, ale nie 
wiem jaka. Zapewne wieloraka. Zakład nasz stał w przestrzeni pustej odcię
ty od reszty świata. Kolej wąskotorowa tuż po moim przyj eździe przestała 
działać.

Przestrzeń Zakładu była niewielka. Większość chłopców poza nią wy
chodziła tylko nad rzekę, albo do któregoś z pobliskich lasów i czasem do 
Tyszowiec, do których było ponad 5 kilometrów. Ja poza przestrzeń Zakła
du nie wychylałam nosa, najwyżej chodziłem nad rzekę. Zakład traktowa
łem jako miejsce bezpieczne i dlatego unikałem wychodzenia z niego. Sio
stry zabraniały zapuszczania się na dalsze tereny, bo to łączyło się z niebez
pieczeństwem. Oddziały UPA nie miały skrupułów w zabijaniu dzieci. 
W tym czasie największe niebezpieczeństwa groziły ze strony Ukraińców. 
Z nimi też wiąże się najtragiczniejsze wydarzenie w wojennych dziejach 
Turkowic, zamordowanie siostry Longiny i grupy kilkunastoletnich chłop
ców, którzy jej towarzyszyli. O zbrodni tej napisał obszerną relację biskup 
Licewicz w „Tygodniku Powszechnym” nr 30 z 1976 roku. Do tego artyku
łu wdarło się kilka niedokładności. Opowiem więc o tym strasznym wyda
rzeniu tak, jak  to utrwaliło się w mojej pamięci.

Siostra Longina udawała się do Hrubieszowa po to, by załatwić dla Za
kładu różne sprawy, w tym dokonać zakupów, m.in. żywności. Zdecydowa
no, że pojedzie z n ią grupa chłopców potrzebnych po to by pchać po linii 
wąskotorowej wózek (drezynę). Siostra wybrała 8 względnie zdrowych, sil
nych, najgrzeczniejszych i najbardziej odpowiedzialnych. Z tych sześciu 
nazwisk, które wymienia biskup Licewicz, zapamiętałem jednego. Nazywał 
się Janusz Sadowski. Chłopcy nazywali go rudy Jasio z uwagi na rude wło
sy. Był on łubiany wśród chłopców, miał łatwość w nawiązywaniu kontak
tów. Warte tu podkreślenia, że był Żydem, czego wcale nie ukrywał. W Tur
kowicach pojawił się kilka miesięcy przede mną. Przyszedł sam do Zakła
du, mając za sobą serię koszmarnych przeżyć. Pochodził ze Lwowa i tam 
stracił sw oją rodzinę. Jemu udało się uniknąć rzezi. Włóczył się początko
wo po wsiach, wreszcie za czyjąś poradą -  skierował się do Zakładu w Tur
kowicach. Powiedział, że jest Żydem i siostry bez wahania go przyjęły.

Siostra Longina wyruszyła wczesnym rankiem. Zdawano sobie sprawę 
z niebezpieczeństwa na jakie jest narażona. Odprawiono nawet modły na in
tencję jej szczęśliwego powrotu. Nie wróciła w przewidzianym terminie. 
Nie pamiętam, po ilu dniach dotarła do Turkowic wiadomość o tym co się 
stało z nią i chłopcami w jednej ze wsi między Turkowicami a Hrubieszo
wem.

Przez jakiś czas łudzono się, że to jest nieprawda, że to niemożliwe.



Zdarzenie to wstrząsnęło nami wszystkimi. Byliśmy przyzwyczajeni do wo
jennych okropności. Jako małe dzieci wiedzieliśmy o tym wiele, a niektó
rzy doświadczyli tego na własnej skórze.

Ta straszna wiadomość jednak szczególnie oddziałała na naszą w y
obraźnię. Ofiarami były osoby nam znane, które były wśród nas jeszcze 
przed kilkoma dniami. O tej zbrodni wie niewielu, mało kto o niej pamięta, 
jakby utonęła w masie okrucieństw epoki ludobójstwa. Dotknęła bezbron
nych, zakonnicę i nieletnich chłopców, z których najstarszy nie miał więcej 
niż 15 lat.

Z zagrożeniem ukraińskim ze strony UPA wiąże się drugie wydarzenie 
podobne do poprzedniego, to jest sprawa przygotowań do ewakuacji Zakła
du, na szczęście zakończona szczęśliwie.

W połowie maja 1944 roku po tragedii siostry Longiny i chłopców z Za
kładu był on permanentnie zagrożony ze strony Ukraińców. Któraś z band 
UPA szykowała się do wymordowania dzieci w Zakładzie i jego spalenia.

Przygotowaliśmy się do opuszczenia Zakładu i ukrycia się w lesie, a by
ło nas chyba około 250 chłopców. Mieliśmy wyjść o godzinie drugiej, dzień 
był zimny i pochmurny. W ostatniej chwili odwołano alarm i pozostaliśmy 
na miejscu. Wiem, że do Zakładu przychodzili jacyś mężczyźni i konfero
wali z Siostrą Przełożoną. Prawdopodobnie byli oni z partyzantki AK. Sio
stra przełożona miała na imię Stanisława. Cieszyła się dużym autorytetem 
tak wśród sióstr jak  i dzieci. To dzięki jej wysiłkom w Zakładzie jakoś 
wszystko funkcjonowało. Ona to właśnie nadawała ton.

Ona też kierowała przygotowaniami do ewakuacji.
Na szczęście zagrożenie minęło i pozostaliśmy w Zakładzie. Kolejne 

wielkie wydarzenie to wejście Armii Czerwonej. Nie witaliśmy jej jako wy
zwolicieli. Z tym faktem wiązały się też obawy. Siostry zakonne doskonale 
wiedziały, co bolszewicy wyczyniali z osobami duchownymi w czasie re
wolucji i potem. Obawiały się one, że podobne ekscesy m ogą się powtórzyć 
i w Polsce. Zdaje się, że szykowały się one na najgorsze (na wszelki wypa
dek przygotowały sobie stroje świeckie). Nie wiedziały też, jaki los spotka 
Zakład. Na szczęście nic złego się nie stało. Oddziały sowieckie, nieliczne 
zresztą, były w Turkowicach bardzo krótko i zachowały się wobec nas przy
jaźnie. Front ominął Turkowice. Kilka dni spędziliśmy w piwnicach, nie 
wolno nam było wychodzić na podwórze. Potem wszystko wróciło do nor
malnego toku. W naszym życiu nic się nie zmieniło.

Ale zarazem zaszła zmiana podstawowa, przestałem być skazany na 
śmierć przez fakt żydowskiego pochodzenia. Byłem wtedy ogromnie otę
piały, nie wiem więc, czy od razu zdałem sobie z tego sprawę, jednak mu
siałem -  choćby nieświadomie -  o tym pomyśleć. Tereny wokół naszego 
Zakładu nadal były niespokojne. UPA działała i wciąż była dla nas wielkim 
zagrożeniem. Front przeszedł, ale tutaj wojna się nie skończyła, choć była 
to już tylko mała wojna. Turkowice nadal pozostały odcięte od świata.



Nie zaszły zmiany przede wszystkim w naszej nędzy. Żyliśmy tak jak 
przedtem, nadal niczego nie było, nie zmieniło się też w okolicy. Żyliśmy 
w czasie zatrzymanym. Siostry zakonne, jak  mi się wydaje, niepewne były 
przyszłości. M odliliśmy się o to, by wszystko dobrze się ułożyło. Pamiętam 
nabożeństwo w intencji konferencji, na której ważyć się miały losy Polski. 
Chciałbym wspomnieć o jednej szczególnie wzruszającej reakcji na wiado
mość o Powstaniu Warszawskim, o klęsce, o męczeństwie miasta.

W 1945 roku przyjechała moja matka, by mnie z Turkowic zabrać. Mat
ka ukrywała się pod Warszawą, pracując jako służąca u niejakiej pani B.

Przybyła w południe, w mroźny dzień lutowy. Jechała około dwóch ty
godni, w strasznych warunkach, okrężną drogą, różnymi sposobami. Licz
ne odcinki drogi przebywała pieszo. Siostry przyjęły mamę w niewielkim 
pokoiku, dały jej coś ciepłego do picia i zostawiły nas samych.

Byłem tak ogłupiały i zaskoczony, że z początku nie wiedziałem, co po
wiedzieć, jak  się znaleźć, zdaje się, że nawet nie umiałem się cieszyć.

Po naradzie z siostrami zdecydowano, że nie może mnie zabrać, bo są 
wielkie mrozy, a ja  byłem chory. Turkowice opuściłem dopiero pod koniec 
lipca 1945 roku.

Adam Pruszkowski
Opr. H. Komański
„Na Rubieży” nr 56/2001
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POWIAT JANOWSKI

Miasto Janów Lubelski liczyło w 1921 roku 6426 osób, w tym 3725 Po
laków, 753 Żydów i 3 Rusinów, a w 1939 roku miało 7075 mieszkańców.

M iejscowość położona jest nad rzeką Białą, na granicy Wyżyny Lubel
skiej i Kotliny Sandomierskiej. Centrum miasta znajduje się u podnóża kra
wędzi wyżyny, ponad łąkami szerokiej doliny Białej.

W czasie okupacji hitlerowskiej zginęło około 50% ludności. Masowe



były wysiedlenia z miasta i powiatu. Zabudowania miejskie uległy znisz
czeniu w około 90%.

Rejon ten był terenem ożywionej działalności partyzantki, zwłaszcza 
AK i BCh.

W latach 1941-1944 władze policyjne rozstrzelały w kilku egzekucjach 
ponad 300 Polaków.

Wykaz miejscowości z powiatu Janów Lubelski, w którym miały miej
sce grabieże, palenia i mordy ludności polskiej dokonane przez faszystów 
ukraińskich spod znaku OUN-UPA w latach 1939-1944.

ANDRZEJÓW, gmina Kawęczyn, później Godziszów
Wieś polska, zamieszkała przez 753 osoby.
Dnia 26 maja 1941 roku Niemcy przy współudziale nacjonalistów ukra

ińskich rozstrzelali 14 osób, w tym 10 miejscowych polskich chłopów 
i 4 Żydów.

Ustalono następujące nazwiska: Anna Blacha (lat 50), Wincenty Blacha 
(lat 70), Jan Boś (lat 24), Stanisław Kuziera (lat 22), Edward Lenard (lat 22), 
Jan Myszka (lat 20), Franciszek Widz (lat 30), Władysław Widz (lat 19)'.

Of. 14 P

BORÓW, gmina Kosin, wcześniej Janów Lubelski, obecnie Kraśnik
Wieś polska, licząca 830 Polaków i 16 Żydów, składała się z około 280 

gospodarstw, z których ocalało tylko jedno. Wszystkie zostały najpierw do
szczętnie ograbione, a następnie spalone przez nacjonalistów ukraińskich.

W czasie od 1 do 2 lutego 1944 roku hitlerowcy wspólnie z Ukraińca
mi przeprowadzili pacyfikację kilku miejscowości, w tym również wsi Bo
rów. W godzinach porannych około 3 tys. żołnierzy niemieckich i SS 'Gali- 
zien' wkr oczyło do wsi. Po przeprowadzeniu rewizji w domach, ludność cy
wilną wypędzono na pole, gdzie wszystkich pojmanych rozstrzelali, a zabu
dowania spalono. W wielu przypadkach chorych i rannych zostawiali w do
mach, po czym ich żywcem spalili. Była to okropna rzeź. Ocaleli tylko ci, 
którzy w porę uciekli i dobrze się ukryli. Oprawcy mordowali wszystkich 
bez różnicy wieku i płci. Rozpoznano 229 ofiar. Tego dnia zamordowano 
241 osób. Nie ustalono nazwisk 12 osób. Identyfikacja ich była niemożliwa 
ze względu na całkowite spalenie zwłok. Cała wioska zniknęła z powierzch
ni ziemi. Ci co uratowali się z pogromu, zginęli potem w Majdanku, część 
poległa w walkach partyzanckich lub rozproszyła się po świecie. Na miej
scu spalonej wsi widnieje tylko zbiorowa mogiła jej mieszkańców.

Oto ustalone ofiary: Alfred Andryjak, Stanisław Andrzejewski, Maria 
Bęc, Stefania Bęc, Bronisława Bierut, Helena Bierut, Jan Bierut, Józef Bie
rut, Maria Bierut, druga Maria Bierut, Stanisława Bierut, Agnieszka Bla- 
chowska, Stanisława Błachowska, Aleksander Błachowski, Feliks Bła- 
chowski, Anna Błażejewska, Janina Błażejewska, Karolina Błażejewska,



Stanisława Błażejewska, Bogusława Burak, Czesław Burak, Janina Burak, 
Julian Burak, Leokadia Burak, Aniela Capuła, Józef Capuła, Stanisława Da- 
blewska, Alfred Delekta, Bogusława Delekta, Bronisław Delekta, Emilia 
Delekta, Franciszek Delekta, drugi Franciszek Delekta, Elelena Delekta, Jan 
Delekta, dragi Jan Delekta, Janina Delekta, Józef Delekta, Józefa Delekta, 
Katarzyna Delekta, Maria Delekta, Stanisława Delekta, Walenty Delekta, 
Wanda Delekta, Wiesław Delekta, Jan Drwal, Zdzisław Drwal, Ignacy Fli- 
sek, Maria Flisek, Rozalia Flisek, Franciszka Gazarkiewicz, W ładysław Ga- 
zarkiewicz, Józef Gąsior, Bronisława Gil, Edward Gil, M ieczysław Gil, Sta
nisław Gil, Zygmunt Gil, Janina Gontarz, Piotr Grabiec, Danuta Grot, Irena 
Grot, Jan Grot, Leszek Grot, Modesta Grot, Stanisława Grot, Gubemat, Jan 
Gugała, Agnieszka Jasińska, Bronisława Jasińska, Janina Jasińska, Krysty
na Jasińska, Bogusław Jasiński, Stanisław Jasiński, W ładysław Jasiński, 
Lucyna Jaśkiewicz, Władysław Jaśkiewicz, Felicja Jaworska, Walenty Je
dliński, Janina Kamecka, Zdzisław Kamecki, Teofil Kamiński, Maria Ko- 
pieniak, Stanisław Kopieniak, Karolina Kosińska, Jan Kosiński, M ieczy
sław Kosiński, Stanisław Kosiński, Wiktor Kosiński, Balbina Kowal, Felik
sa Kowal, Ferdynand Kowal, Jan Kowal, Józef Kowal, Łukasz Kowal, Ro
zalia Kowal, Kowalski, M ieczysław Kowalski, Bogusław Kozłowski, A lek
sander Ksiądz, Bolesław Ksiądz, Danuta Ksiądz, Helena Ksiądz, Irena 
Ksiądz, Maria Ksiądz, draga Maria Ksiądz, Paweł Ksiądz, Piotr Ksiądz, He
lena Kwapińska, Stanisław Kwaśniak, Jan Kwiatek, Józef Kuczwara, Maria 
Kuczwara, Stanisław Kuczwara, Aniela Kuśmierz, Agata Lepka, Rozalia 
Lipinoga, Stanisław Lipinoga, Stanisław Lisica, Anna Łopian, Barbara Ło
pian, Feliks Łopian, Franciszka Łopian, druga Franciszka Łopian, Stanisła
wa Łopian, Maria Łubek, Stanisław Mazurek, Franciszek Mazurkiewicz, 
Teofila Mazurkiewicz, Karolina Miałkowska, Maria Miałkowska, Rozalia 
Mochol, Jan Mordylak, Władysław Mordylak, Zdzisław Mozgawa, Woj
ciech Nataniewski, Maria Nowacka, Andrzej Nowacki, Adam Nowak, Sabi
na Nowak, Tadeusz Nowak, Bolesław Oczak, Stanisław Oczak, Maria Olen- 
der, Andrzej Olszówka, Antoni Olszówka, Wincenty Olszta, Karol Ośka, 
Danuta Pac, Zdzisław Pac, Wacław Paluch, Aleksandra Partyka, Danuta 
Partyka, Jan Partyka, drugi Jan Partyka, Maria Partyka, Walenty Partyka, 
Anna Pęzioł, Kazimierz Pęzioł, Franciszka Peter, Jan Pietraszek, Tadeusz 
Praczyński, Feliks Rogoziński, Tadeusz Rogoziński, Franciszka Sękala, He
lena Sękala, Karolina Sękala, Stanisław Sękala, Maria Skomra, Wanda 
Skomra, Stanisław Skorupa, Stanisław Skulimowski, Antonina Sołtysiak, 
Stanisław Szymański, Anna Szymula, Marcin Szymula, Rozalia Szymula, 
Katarzyna Scipień, Genowefa Śliwa, Stanisław Śliwa, Maria Tomala, Bole
sław Tryka, Irena Tryka, Janina Wargala, Aleksander Wieczorek, Franciszek 
Wieczorek, Maria Wieczorek, Stefania Wieczorek, Stefania Wilewska, An
tonina Wilkosz, Franciszek Wilkosz, Ignacy Wilkosz, Krystyna Wilkosz, 
Maria Wilkosz, Balbina Wojewoda, Józef Wojewoda, drugi Józef Wojewo



da, Karolina Wojewoda, Michał Wojewoda, Maria Wojewoda, Helena Woj
taszek, Paweł Wojtaszek, Stefan Wojtaszek, Wiktoria Wojtaszek, Stanisław 
Wotysiak, Woźniak, Franciszka Woźniak, Maria Woźniak, Wójcik, Anna 
Wójcik, Barbara Wójcik, Bronisław Wójcik, Feliksa Wójcik, Janina Wój
cik, Katarzyna Wójcik, M aria Wójcik, Paweł Wójcik, drugi Paweł Wójcik, 
Maria Zeburska, Stefan Zeburski, Antoni Zbizek, Franciszek Zbizek, Hele
na Zbizek, Józefa Zbizek, Kazimierz Zbizek, Michał Zbizek, Jan Zegzuła, 
Tadeusz Zuchowicz.

W strząsający obraz pacyfikowanej wsi Borów odtwarza jeden ze świad
ków -  Jan Nowacki, co ujęto w protokole z przesłuchania, „Dnia 2 lutego 
1944 roku Niemcy otoczyli wieś Borów i przeprowadzali akcję pacyfikacyj- 
ną. W tym dniu było święto. Każdy z nas poszedł więc do kościoła. Około 
godziny 11.00 artyleria zaczęła ostrzeliwać budynki. Dano nam znać, że 
Niemcy otaczają wieś. Młodzież zaczęła się kryć, gdzie kto mógł. Ja wi
dząc, że wieś się pali, wynosiłem z mieszkania, co się dało. Później pobie
gliśmy z bratem w stronę cmentarza, gdzie gromadziły się kobiety z dzieć
mi. Wkrótce przyszła kompania Niemców, wzięli nas z cmentarza do pobli
skiego mieszkania. W drodze komendant oddziału kazał mi się wykręcić ty
łem, chcąc do mnie strzelić z tyłu. Ponieważ nie chciałem tego uczynić, za
częliśmy się szarpać na drodze. Ranił mnie z krótkiej broni w prawe ramię. 
Rzuciłem się do ucieczki, a on wciąż strzelał z broni maszynowej i ranił 
mnie w lewe ramię. Zaciął mu się jednak karabin i zdążyłem uciec. W tym 
czasie kobiety rozbiegły się, a mojego brata zastrzelili. Później długo leczy
łem się u doktora, który mówił, że kule były zatrute. Jeszcze w tym samym 
roku rany się otworzyły i wyszło 8 kawałków kości. Wieś Borów Niemcy 
spalili prawie doszczętnie, zostało tylko pięć mieszkań. Zginęło około 250 
ludzi. Niemcy strzelali do każdego, kogo spotkali. Trupy układali na stos 
oblewali benzyną i palili. Wymordowali głównie kobiety z małymi dziećmi 
i starców. Nazwisk Niemców nie znam. W akcji brali udział żandarmi, woj
sko i gestapo. Wieś Borów była otoczona ze wszystkich stron. Przyczyną 
pacyfikacji miała być podobno partyzantka, która ukrywała się w pobliskich 
lasach2 [Dok. nr 14].

Of. 241 P

M OMOTY DOLNE, gmina Momoty Górne, wcześniej Huta Krzeszow- 
ska, powiat biłgorajski

W okresie drugiej wojny światowej wieś poniosła ogromne straty w lu
dziach i zasobach materialnych. W latach międzywojennych ta polska miej
scowość liczyła 291 mieszkańców.

Już 29 listopada 1939 roku z inspiracji Ukraińców żołnierze Wehrmach
tu i funkcjonariusze gestapo rozstrzelali 19 mężczyzn oskarżonych o prze
chowywanie broni palnej, co oczywiście nie było prawdą.

Dnia 12 maja 1944 roku hitlerowcy, wspólnie z policją ukraińską w ra



mach akcji pacyfikacyjnej „Sturmwind I” zamordowali 16 Polaków i spali
li 64 gospodarstwa.

Następna pacyfikacja miała miejsce 17 czerwca 1944 roku. Zginęło 
wówczas 15 osób i spalono wiele zagród.

Po zakończeniu akcji rozpoznane ofiary zostały zabrane i pochowane na 
miejscowym cmentarzu. Większość pomordowanych leży jednak we wspól
nej mogile na miejscu zbrodni.

W sąsiedniej wiosce Momotach Górnych hitlerowcy z udziałem SS 
„Galizien” w dniach 12 i 13 czerwca 1944 roku również przeprowadzili pa
cyfikację, w czasie której zamordowano 19 osób i spalono ponad 29 gospo
darstw.

M ęczeństwo mieszkańców upamiętnia pomnik z nazwiskami.
Ustalono łącznie 76 ofiar z obu wiosek; Jan Barański (lat 45), Stefania 

Breś (lat 21), Jan Dycha (lat 48), Andrzej Flis (lat 24), Sebastian Flis (lat 
57), Walenty Flis (lat 27), Kazimierz Grzybowski (lat 40), Ludwik Grzy
bowski (lat 37), Adam Halista (lat 44), Jan Hargiło (lat 23), Andrzej Kaproń 
(lat 28), M arcin Kaproń (lat 20), Anastazja Kiszka (lat 50), Edward Kiszka 
(lat 21), Józef Kiszka (lat 56), Kazimierz Kiszka (lat 42), Jan Klukaczyński 
(lat 40), Jan Małek (lat 62), Józef Małek (lat 60), M aria M ałek (lat 40), Wa
lenty Małek (lat 45), Adam Marszycki (lat 25), Franciszek M azurek (lat 32), 
Jan M azur (lat 42), Wojciech M azur (lat 46), Jan M omot (lat 50), drugi Jan 
Momot (lat 19), Jan Nalepa (lat 20), Michał Nalepa (lat 32), Piotr Nalepa 
(lat 36), Stanisław Nalepa (lat 27), Józef Ostolski (lat 10), Andrzej Pawlos 
(lat 32), Sebastian Pawlos (lat 50), Wawrzyniec Pawlos (lat 55), Wojciech 
Pawlos (lat 55), Marian Piwowarski (lat 20), Michał Piwowarski (lat 48), 
Adam Powęzka (lat 35), Jan Powęzka (lat 40), Jan Powęzka (lat 18), Jan Po- 
węzka (lat 35), Józef Powęzka (lat 15), Ludwik Powęzka (lat 30), Szymon 
Powęzka (lat 19), Szymon Powęzka (lat 23), Wojciech Powęzka (lat 44), 
drugi Wojciech Powęzka (lat 44), Wojciech Powęzka (lat 28), Jan Powęzka 
(lat 35), Jan Pydo (lat 3), Wincenty Pydo (lat 5), Adam Rząd (lat 34), Bar
bara Rząd (lat 55), Franciszek Rząd (lat 27), Jan Rząd (lat 28), Paweł Rząd 
(lat 26), Wojciech Rząd (lat 55), Julian Siwy (lat 29), Antonina Sokal (lat 
60), Genowefa Sokal (lat 9), Franciszek Sokal (lat 34), M ieczysław Sokal 
(lat 12), Franciszek Sokal (łat 31), Franciszek Sokal (lat 40), Tomasz Sokal 
(lat 57), Walenty Sokal (lat 45), Ignacy Sowa (lat 23), Albin Startek (lat 18), 
Andrzej Startek (lat 36), Antoni Startek (lat 34), Aniela Zawrotniak (lat 47), 
Edward Zawrotniak (lat 18), Ignacy Zawrotniak (lat 41), M aria Zawrotniak 
(lat 40), Adam Zięba (lat 43)3.

Of. 76 P

PIKULE, gmina Biała
Była to mała osada nad rzeką Białą, przy szlaku drogowym wiodącym 

z Lublina do Rzeszowa, zamieszkała wyłącznie przez ludność polską (84 
osoby).



Dnia 3 października 1942 roku hitlerowcy z żandarmerią, policją ukra
ińską i SS-manami napadli na wieś. Otoczyli ją, a następnie spalili 13 do
mów mieszkalnych i wszystkie zabudowania gospodarcze. Bilans napadu 
był tragiczny. Wymordowano tej nocy 51 Polaków, w tym 19 dzieci. M or
dowano wszystkich bez względu na wiek i płeć.

A oto nazwiska zamordowanych: Antoni Ciupak (lat 52), Czesława Ciu- 
pak (lat 18), Paweł Ciupak (lat 64), Tadeusz Ciupak (lat 15), Władysław 
Ciupak (lat 21), Marianna Jonak (lat 52), Henryk Jonak (lat 4), Jadwiga Jo
nak (lat 15), Paweł Jonak (lat 50), Władysława Jonak (lat 11), Jan Karkut 
(lat 21), Agnieszka Kata (lat 60), Franciszek Kata (lat 64), Józef Kata (lat 
34), Krystyna Kata (lat 13), Leontyna Kata (lat 17), Marianna Kata (lat 54), 
Władysław Kata (lat 34), Wojciech Kata (lat 56), Antonina Matysek (lat 28), 
Genowefa Matysek (lat 17), Jan Matysek (lat 67), Janina M atysek (lat 32), 
Jerzy M atysek (6 miesięcy), Ludwik Matysek (lat 31) drugi Ludwik M aty
sek (lat 3), Natalia Matysek (lat 5), Agnieszka Pikula (la 60), Aleksandra Pi- 
kula (1 rok), Czesław Pikula (lat 5), Edward Pikula (lat 26), Ignacy Pikula 
(lat 70), Julian Pikula (lat 30), Katarzyna Pikula (lat 7), Ludwik Pikula (lat 
27), Rozalia Pikula (lat 59), Stanisław Pikula (lat 69), Stanisława Pikula (lat
22), W ładysława Pikula (lat 3), Zofia Pikula (lat 50), Antoni Prężyna (lat 
60), Franciszka Prężyna (lat 46), Genowefa Prężyna (lat 17), Hipolit Pręży
na (lat 15), Stanisława Prężyna (lat 19), Helena Sowińska (lat 43), Janina 
Sowińska (lat 4), Kazimiera Sowińska (lat 11), Stanisława Sowińska 
(1 rok), Czesław Sowiński (lat 6), Mikołaj Sowiński (lat 39).

Zwłoki pomordowanych zostały w grudniu 1945 roku ekshumowane 
i przeniesione na cmentarz rzymskokatolicki w Janowie Lubelskim.

O przebiegu pacyfikacji tak zeznaje naoczny świadek Adam Pikula: 
„Dnia 3 października 1942 roku około godziny 15.00 przyjechali do wsi Pi- 
kule Niemcy. SS-mani otoczyli i podpalili wszystkie zabudowania. Następ
nie wymordowali 51 Polaków, w tym wiele kobiet i dzieci. Ja ocalałem tyl
ko dlatego, że byłem w lesie. Uratowali się również ci, którzy podczas akcji 
nie znajdowali się w wiosce, inwentarz żywy, który nie został spalony, zra
bowali i zabrali Ukraińcy. Nie wiem dlaczego Niemcy spacyfikowali wieś. 
Później mówiono, że nasza miejscowość sympatyzowała z partyzantami4.

Of. 51 P

UJŚCIE, gmina Janów Lubelski, wcześniej Radecznica
Wieś wyłącznie polska, liczyła 102 mieszkańców.
Dnia 13 czerwca 1944 roku Niemcy wspólnie z nacjonalistami ukraiń

skimi, pozostającymi w służbie niemieckiej, dokonali pacyfikacji wsi. 
W czasie tej akcji zabili 28 Polaków i spalili kilkanaście gospodarstw.

Ustalono następujące nazwiska pomordowanych: Kazimierz Derylak 
(lat 45), Janina Flis (lat 34), Józef Flis (lat 21), Stanisław Flis (lat 26), An
drzej Garbacz (lat 28), Ludwik Garbacz (lat 26), Roman Garbacz (lat 21),



Antoni Kiszka (lat 40), Józef Kiszka (lat 21), M arcin Kiszka (lat 45), Woj
ciech Kiszka (lat 45), Andrzej M ałek (lat 24), Wojciech Małek (lat 23), Wła
dysław M ałek (lat 22), Józef Pawlos (lat 21), drugi Józef Pawlos (lat 55), 
Kazimierz Pawlos (lat 36), Tomasz Pawlos (lat 60), Agnieszka Startek (lat 
45), Bronisław Startek (lat 16), Jan Startek (lat 50), Jan Startek (lat 51), Ka
tarzyna Startek (lat 7), Stefan Startek (lat 28), Stefania Startek (lat 23), Le
on Szczepaniak (lat 18), Jan Szewc (lat 38), Ignacy Szwedo (lat 50), Zwło
ki ofiar pochowane zostały na miejscowym cmentarzu5.

Of. 28 P

ZARAJEC -  kolonia, wieś, gmina Potok Wielki, wcześniej Modliborzyce
Wieś polska, liczyła 355 osób.
W maju 1944 roku banderowcy napadli na Zarajec. W szystkich m ęż

czyzn spędzili do stodoły i spalili j ą  wraz z ludźmi. Liczby ofiar ani też na
zwisk nie ustalono6.

Razem: Of. 410 P

DOKUMENT nr 14

Poświadczenie świadka, księdza Władysława Stańczaka, byłego pro
boszcza wsi Borów za czasów okupacji niemieckiej.

W dniu 2 lutego 1944 roku Niemcy z policją ukraińską otoczyli cały 
Borów z trzech stron. Około godziny 11.00 zaczęła się akcja. Wieś została 
spalona prawie cała, pozostał kościół parafialny, młyn i 5 domów. M iejsco
wość liczyła ponad 150 gospodarstw. Zginęło około 200 osób, w tym ksiądz 
proboszcz Stanisław Skielimowski, kierownik szkoły Tadeusz Praczyński 
i wiele innych osób, przeważnie starcy, dzieci i kobiety. Trudno mi określić 
ilu zostało uratowanych. Myślę, że około połowa ludności obecnej wówczas 
w Borowie. Ocaleli ci, którzy uciekli i dobrze się ukryli. Nazwisk osób do
konujących akcji nie udało mi się zdobyć.

Napastnicy w czasie akcji strzelali do wszystkich, których spotkali. Za
bitych wrzucali do ognia, a nawet mówiono, że zamykali ludzi po domach 
i podpalali. Inwentarz z całej wsi zrabowali Niemcy wspólnie z Ukraińca
mi. Kościół z tabernakulum został zbeszczeszczony. Nie ma tutaj domu, 
z którego by ktoś nie zginął.

(-) Władysław Stańczak

AGKBZH w Polsce, 19
Protokół przesłuchania Władysława Stańczaka w dniu 7.11.1946
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POWIAT KRASNYSTAWSKI

M iasto położone jest nad Wieprzem przy ujściu rzeki Żółkiewki, na 
szlaku handlowym wiodącym ze Lwowa przez Lublin do Wielkopolski i na 
Pomorze.

W 1938 roku Krasnystaw liczył 10 tys. m ieszkańców 1.
W 1939 roku we wsi Rońsko, powiat krasnystawski, Niemcy spalili kil

kanaście zabudowań i zamordowali 12 rolników. Nazwisk ich dotychczas 
nie ustalono2.

W lipcu 1944 roku Krasnystaw został zajęty przez wojska sowieckie 
Niezwłocznie po wejściu do miasta, NKWD przy pomocy pracowników 
Urzędu Bezpieczeństwa rozpoczęło aresztowanie akowców. Zatrzymano 
około 200 żołnierzy AK i BCh, których w przeważającej większości wywie
ziono do łagrów w Rosji.

Wykaz miejscowości powiatu krasnystawskiego, w których miało m iej
sce ludobójstwo Polaków przez nacjonalistów ukraińskich.

CHŁANIÓW, gmina Żółkiewka
Wieś położona jest w odległości około 36 km od Krasnystawu. W okre

sie międzywojennym zamieszkiwało ją  980 osób w 310 gospodarstwach.
W dniu 23 lipca 1944 roku SS-mani i Ukraińcy w służbie niemieckiej 

z tzw. Ukraińskiego Legionu Samoobrony dokonali krwawej pacyfikacji 
wsi Chłaniów i Wladysławin. Zamordowano 45 polskich mieszkańców (na
zwiska ustalone) i spalono 35 gospodarstw z inwentarzem żywym i mar
twym. W czasie tej akcji szczególnym okrucieństwem odznaczali się faszy
ści ukraińscy, będący na usługach Niemców.

Świadek M ichał Garbacz z Chlaniowa tak opisuje ten tragiczny dzień: 
„23 lipca 1944 roku przez wieś Chłaniów przechodziły w czasie odwrotu 
wojsk niemieckich oddział ukraiński SS oraz niemieckie oddziały SS. Było



to około 6 rano, kiedy podpalili w kilku miejscach wieś i zaczęli mordować 
napotkaną ludność. Wraz z SS-manami były kobiety, które również brały 
udział w mordowaniu mieszkańców Chłaniowa. Ja uciekłem w pole i dzię
ki temu ocalałem. Strzelanina trwała około godziny. Po południu powróci
łem do domu i zastałem zastrzelonych: m oją żonę Katarzynę Garbaczową 
i teścia Józefa Kazimierczaka (lat 78). Bandyci strzelali do każdego napo
tkanego człowieka, dzieci zabijali sztachetami. Słyszałem o wypadku poła
mania rąk przed śm iercią jednej z kobiet, żonie W ładysława z Chłaniowa. 
Od pożarów spaliło się wtedy pół wsi. W tym samym dniu oddziały SS wy
mordowały także ludność w sąsiednich wsiach: w Kolonii Chłanłów i Ko
lonii Władysławin. Ogółem w 3 wsiach zginęło około 60 osób, które nie 
brały udziału w żadnej akcji przeciwko Niemcom. Przypuszczano, że powo
dem represji było podobno spalenie samochodu i zabicie jednego Niemca”3.

Inny świadek, Ludwik Wiśniewski z Kolonii Chłaniów, tak zeznał przed 
Komisją: „W sobotę 22 lipca 1944 roku wieczorem, w czasie odwrotu 
Niemców, w Kolonii Chłaniów spalony został samochód niemiecki przez 
partyzantów sowieckich i zabity jadący w nim podpułkownik niemiecki. Na 
drugi dzień przez Kolonię Chłaniów przechodziły oddziały ukraińskie i SS. 
Szli z dwóch stron wzdłuż wsi i strzelali do ludzi, których napotkali, nie 
zważając, czy ktoś jest młody, czy stary czy też dziecko. We wsi zginęło 
wtedy 16 osób, a mianowicie: Ewa Adamczyk (lat 45), Wojciech Adamczyk 
(lat około 45-50), Katarzyna Domska (lat ok. 40) -  zabita wraz z dzieckiem 
przy piersi Józefem Domskim, Onufry Dzierżek (lat ok. 57), Katarzyna Jo
nasz (lat ok. 50), Bogda Marczewska (lat ok. 5), Katarzyna M arczewska (lat 
ok. 45), Roman Marczewski (lat ok. 6-7), Tadeusz M arczewski (lat ok. 6), 
Ignacy Monik (lat ok. 60), Wiktoria Monik (lat ok. 50), Jan Szostak (lat ok. 
60), Katarzyna Zając (lat ok. 60), Franciszek Zwolak (lat ok. 48).

W tym samym dniu Ukraińcy zabijali również ludzi we wsi Chłaniów 
i Kolonii Władysławin, położonych w sąsiedztwie Kolonii Chłaniów. Ofia
ry tych morderstw zostały pochowane we wspólnych grobach na cmentarzu 
w Chłaniowie.

W czasie tej masakry spalono również zabudowania w wymienionych
wsiach.

Gdy zauważyłem, co się dzieje, schowałem się w torf. Widziałem Ukra
ińców idących w stronę moich zabudowań, ale zawrócili z drogi. Być może 
obawiali się jakiejś zasadzki, gdyż mieszkam koło cmentarza. Strzelali do 
mojej żony, ale jej nie trafili. Żona upadła i zapewne wydawało im się, że ją  
zabili.

Słyszałem, że między Ukraińcami byli i Niemcy, ale nie wiem, czy ko
goś zabili. Wszyscy byli ubrani w czarne mundury i czapki. Jechali z kobie
tami i tobołami. Ich nazwisk nie znam. Dodam jeszcze, że w Kolonii Chła
niów był jeszcze zabity jeden człowiek -  Antoni Biziorek, z Olszanki, gmi
na Turobin (lat ok. 50)”4.



Do protokołu przesłuchania w charakterze świadka wpisano również 
zeznania mieszkańca Kolonii Władysławin Pawła Kurdyki: „Dnia 23 lipca 
1944 roku byłem wraz z rodziną w domu w Kolonii Władysławin. Rano za
uważyłam popłoch. Ludzie z Chłaniowa uciekali w pole. Dowiedziałem się, 
że poprzedniego dnia spalony został w tej wsi samochód niemiecki. Po pew
nym czasie do Kolonii Chłaniów wszedł oddział SS w czarnych mundurach. 
Jechali na wozach z kobietami, dziećmi i dobytkiem. Syn chciał uciec w po
le, ale zauważył, że essesowcy okrążyli wieś i idą również po obu jej stro
nach w odległości około 100 m od drogi, wobec czego wrócił do domu. 
W pewnej chwili wszedł do nas jeden z SS-owców i zapytał po ukraińsku, 
czy mam buty. Miałem stare buty na nogach, których nie chciał, tylko pytał
0 golfy. Następnie spytał, czy mam zegarek. Pokazałem mu zegar na ścia
nie, ale powiedział, że takiego mu nie trzeba, po czym otworzył szufladę 
w stole i zabrał stamtąd brzytwę i srebrny zegarek kieszonkowy. Kazał wte
dy wychodzić z domu, oświadczając, że zaraz będzie się palić. Gdy wysze
dłem, zobaczyłem innego SS-owca, który mówił coś do mnie po polsku, za
pewne był to volksdeutsch lub Ukrainiec. Osobnik ten podpalił m oją stodo
łę, a dwaj inni Ukraińcy mój dom. Gdy odeszli, zdołałem ugasić ogień, lecz 
stodoła i obora spaliły się. W tym dniu w moich kartoflach zabity został są
siad Wojciech Opaliński. W jego spalonej oborze widziałem ich bratanicę, 
Stefanię Opalińską (lat 12), również spaloną. W parę dni później zobaczy
łem jak  przywieźli z Chłaniowa mieszkańców kol. Władysławin: Jana Sza- 
łatę, Józefa Jabłońskiego i Adama Banacha. Jabłoński miał głowę rozbitą
1 ręce ponarzynane. Pozostałe ofiary zastrzelone. Między Ukraińcami spo
tykało się wtedy volksdeutschów. Ludzie przypuszczali, że pochodzą z Si- 
tańca i innych wsi spod Zamościa, gdzie Niemcy osiedlali volksdeutschów. 
W czasie tej masakry w Kolonii Władysławin zostało zabitych 19 osób oraz 
spalono 19 gospodarstw.

Masakra ta dokonana została bez żadnej winy ze strony spokojnej lud
ności, która ucierpiała bardzo wiele”5.

Wykaz osób zamordowanych w dniu 23 lipca 1944 roku we wsi Chła
niów i Władysławin: Ewa Adamczyk (lat 49), Wojciech Adamczyk (lat 49), 
Adam Banaszak (lat 50), Kazimierz Borowiec (lat 77), Katarzyna Dąbek 
(lat 54), Stanisław Dąbek (lat 41), Józef Dąbski (lat 4), Onufry Dzierżak (lat 
56), Helena Gajewska (lat 60), Marianna Gajewska (lat 36), Katarzyna Gar
bacz (lat 49), Rozalia Hargot (lat 66), Bronisława Jabłońska (lat 33), Irena 
Jabłońska (lat 17), Józef Jabłoński (lat 43), Wojciech Janicki (lat 65), Roza
lia Jarmuł (lot 45), Stanisław Jarmuł (lat 34), Katarzyna Jonasz (lat 50), Jó
zef Kaźmierczak (lat 78), Katarzyna Król (lat 52), Lucyna Lemryk (lat 3), 
Maria Lemryk (lat 30), Edward Lipski (lat 28), Paweł Łata (lat 57), Bogu
miła M arczewska (lat 18), Katarzyna Marczewska (lat 44), Roman M ar
czewski (lat 11), Tadeusz Marczewski (lat 5), Ignacy Monik (lat 63), Wik
toria Monik (lat 56), Stefania Opalińska (lat 14) Wojciech Opaliński (lat



51), Stanisława Pećko (lat 45), Maria Podgórska (lat 54), W ładysław Pod
siadły (lat 42), Piotr Różyło (lat 50), A dolf Siostrzyński (lat 25), Jan Szała- 
ta (lat 49), Jan Szostek (lat 64), Katarzyna Tomasik (lat 58), Eugeniusz Wy
braniec (lat 15), Zofia Zając (lat 60).

Nie wszystkie ofiary pochodzą z Chłaniowa, część z innych miejscowo
ści, np. Władysławina, Popławy6.

Po wojnie w miejscu zbrodni postawiono pomnik z nazwiskami, który 
został odsłonięty w dniu 14 września 1969 roku.

Czesław M adajczyk w swej pracy pt. Hitlerowski teno r na wsi polskiej 
1939-1945, Warszawa 1965 na stronie 88 podaje, że w miejscowości tej za
mordowano 45 osób, w tym ze wsi Chłaniów -  23, z W ładysławina -  18 
i 4 osoby z innych miejscowości7 [Dok. nr 15 i 16].

Of. 45 P

HUTA TUROB1ŃSKA, gmina Turobin
Wieś polska, w 1921 roku liczyła 480 osób.
Miejscowość ze wszystkich stron otaczają malownicze wzgórza Rozto

cza. W czasie II wojny światowej stoczono tu wiele walk z Niemcami.
Podczas okupacji powstały silne placówki Armii Krajowej i Batalionów 

Chłopskich, które nie dopuściły do ludobójstwa Polaków przez Ukraińców. 
Do końca wojny wieś była bazą polskich partyzantów8.

IZBICA -  osiedle, wieś, siedziba gminy
M iejscowość zamieszkała wyłącznie przez Polaków, licząca 2672 osób.
Podczas okupacji niemieckiej w Izbicy więziono około 30 tys. Żydów 

z Czech, Austrii, Francji i innych krajów europejskich. Przewożono ich po
tem do obozów zagłady w Sobiborze i Bełżcu. Na kirkucie we wsi hitlerow
cy w 1942 roku rozstrzelali 4,5 tys. Żydów.

Wyjątkowy tenor w osadzie i okolicy był dziełem miejscowego poste
runku policji ukraińskiej, która dokonywała licznych aresztowań oraz po
pełniła wiele morderstw9.

KRYNICZKI, gmina Orłów Murowany, wcześniej Izbica.
Dnia 20 marca 1942 roku policja ukraińska zamordowała 24 osoby na

rodowości polskiej, a ich gospodarstwa doszczętnie spaliła.
Z kolei 20 maja tego samego roku żandarmi niemieccy i oddziały ukra

ińskie rozstrzelały publicznie 15 osób, mieszkańców wsi, w tym 10 męż
czyzn i 5 kobiet10.

Of. 39 P

WIRKOW ICE -  osiedle, wieś, gmina Tarzymiechy
W 1921 roku wieś liczyła 1176 Polaków i 1299 Żydów.
Dnia 25 sierpnia 1943 roku Niemcy przy pomocy policji ukraińskiej



spacyfikowali wieś, mordując około 30 osób dorosłych i 9 dzieci, w tym 
właściciela majątku Wołowskiego b. konsula. Ponadto 500 osób wywiezio
no w niewiadomym kierunku, wśród nich znajdowało się około 300 dzieci. 
Majątek ich został w całości zagrabiony i spalony.

Ustalono, że w czasie pacyfikacji zostali zabici: Józef Dominik, Maria 
Garbal, Józef Kuryło, Jan Magryła, Leon Michalak, Katarzyna Parol, Kata
rzyna Repeć, Maria Rybak, Jan Rybak, Franciszek Suszek, Edward Szew
czyk, Władysław Szewczyk, Zofia Szewczyk, Jan Swistocki, dziecko jed 
noroczne o nazwisku Tchórz, Wojciech Wałowski, Rozalia Wójcik, Karoli
na Zielonka, Tomasz Zielonka i jego żona i inni (wszyscy straceni w M aj
danku) 11.

Of. 40 P

ŻÓŁKIEW KA -  osiedle, wieś, siedziba gminy
Wieś położona jest nad rzeką Żółkiewką, dopływem Wieprza.
W 1921 roku osada liczyła około 2 tys. mieszkańców. W 1938 roku 

wielki pożar zniszczył Żółkiewkę. W wyniku krwawego terroru okupanta 
hitlerowskiego i nacjonalistów ukraińskich straciło życie około 70% ogółu 
ludności, głównie Żydów, dla których okupant niemiecki założył getto.

Ku czci pomordowanych mieszkańców wzniesiono pomnik.
Razem: Of. 124 P

DOKUMENT nr 15

Zeznanie świadka M ichała Garbacza, byłego mieszkańca wsi Chłaniów.
Dnia 23 lipca 1944 roku przez wieś Chłaniów przechodziły w czasie od

wrotu wojsk niemieckich oddział ukraiński SS „Galizien” oraz niemieckie 
oddziały SS. Było to około 6 rano. Podpalili w kilku miejscach wieś i za
częli mordować napotkaną ludność. Wraz z SS-owcami były kobiety, które 
również brały udział w mordowaniu mieszkańców. Ja uciekłem w pole 
i dzięki temu ocalałem. Strzelanina trwała około godziny. Po południu, gdy 
wróciłem do domu, zastałem zastrzeloną: żonę Katarzynę. SS-owcy strzela
li do każdego napotkanego mieszkańca, nawet do małych dzieci, zabijając 
je  również sztachetami. Słyszałem o połamaniu rąk przed śm iercią jednej 
z kobiet, żonie W ładysława Króla z Chłaniowa. Od pożarów spaliło się wte
dy pół wsi. Jednocześnie SS-mani mordowali ludność w sąsiednich wsiach: 
w Kolonii Chłaniów i Kolonii Władysławin (gmina Rudki). Ogółem zginę
ło w 3 wsiach około 60 osób, które w ogóle nie brały udziału w akcji prze
ciwko Niemcom.

(-) M ichał Garbacz

A GKBZH w Polsce, 721
Protokół z przesłuchania świadka Michała Garbacza 3.06.1947



DOKUMENT nr 16

Poświadczenie świadka Ludwika Wiśniewskiego, mieszkańca Kolonii 
Chłaniów.

W czasie odwrotu Niemców w sobotę 22 lipca 1944 roku wieczorem 
w Kolonii Chłamów spalony został samochód niemiecki, prawdopodobnie 
przez partyzantów sowieckich i zabity jadący w nim oficer niemiecki. Na 
drugi dzień przez Kolonię Chłaniów przechodziły oddziały ukraińskie SS 
i oddziały niemieckie. Szli z dwóch stron wzdłuż wsi i strzelali do napotka
nych ludzi, nie zważając, czy to ktoś młody, stary czy dziecko. W ten spo
sób zastrzelili około 20 osób. Dotychczas ustalono 16 nazwisk. Byli to: Ewa 
Adamczyk, Wojciech Adamczyk, Katarzyna Domska, Onufry Dzierżek, 
Katarzyna Jonasz, Antoni Kwieciński, Bogda Marczewska, Katarzyna Mar
czewska, Roman Marczewski, Tadeusz Marczewski, Ignacy Monik, Wikto
ria Monik, Jan Szostak, Katarzyna Zając, Franciszek Zwolak i inni, których 
nazwisk już  nie pamiętam.

Ofiary tych morderstw zostały pochowane we wspólnych grobach na 
cmentarzu w Chłaniowie.

(-) Ludwik Wiśniewski
AGKBZH w Polsce, 72 l/z
Protokół przesłuchania świadka Ludwika Wiśniewskiego 14 stycznia 

1948 r.
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POWIAT KRAŚNICKI

Miasto Kraśnik położone jest nad rzeką W yźnicą i otoczone pięknymi 
lasami. Stanowi jedno z najstarszych miast na Lubelszczyźnie

W okresie międzywojennym liczyło około 12 000 mieszkańców, w tym 
około 3985 Żydów.

W latach okupacji niemieckiej Kraśnik poniósł znaczne straty w lu
dziach i straty materialne. Funkcjonowały tu dwa obozy pracy. Hitlerowcy 
przy pomocy policji ukraińskiej wymordowali prawie całą ludność żydow
ską, wielu z nich zmarło z głodu i wycieńczenia. Zginęło także wielu Pola
ków udzielających pomocy Żydom. W latach 1943-1944 istniał tu także 
obóz przejściowy, skąd wywożono ludzi do obozu koncentracyjnego 
w Majdanku, a w latach 1940-1942 z getta wywożono Żydów do obozu za
głady w Bełżcu.

Miejscowości, w których nacjonaliści ukraińscy dokonali ludobójstwa 
Polaków.

KRASIÓW KA, gmina Kosin
W 1921 roku wieś liczyła 830 Polaków, 16 Żydów oraz kilka osób in

nej narodowości.
W dniach 1-2 lutego 1944 roku hitlerowcy przeprowadzili m asową ak

cję pacyfikacyjną w wielu wsiach tego rejonu, w tym również w Krasiów- 
ce. Akcję tę zorganizowały oddziały żandarmerii, SS oraz jednostki ukraiń
skie z SS „Galizien” .

Po wkroczeniu do wsi napastnicy zaczęli swoje dzieło od rewizji w za
budowaniach. Wypędzili ludność cyw ilną którą następnie rozstrzelali, a za
budowania z ofiarami spalili. Rannych zostawiali w zabudowaniach i palili 
żywcem. Z tego też powodu trudno było ustalić faktyczną liczbę ofiar i do
konać ich identyfikacji.

Była to straszliwa rzeź. Oprawcy, a zwłaszcza Ukraińcy, mordowali bez 
różnicy płci i wieku. Z części zwęglonych kości ustalono 114 ofiar. Bliż
szych danych nie można było podać, gdyż nikt żywy z tej akcji nie uszedł.

Tego dnia zginęło 114 Polaków, w tym 49 kobiet, 37 mężczyzn i 28 
dzieci. Gospodarstwa ofiar zostały spalone.

M ęczeństwo mieszkańców upamiętnia pomnik z nazwiskami ofiar1.
Of. 114 P

ŁĄŻEK ZAKLIKOW SKI, gmina Zaklików
Wieś polska, licząca 1095 osób.
Pacyfikacja rozpoczęła się 2 lutego 1944 roku przez oddziały żandarme

rii niemieckiej i SS oraz ukraińskie jednostki SS „Galizien” .
Po przeprowadzeniu rewizji w zabudowaniach chłopskich, napastnicy



spędzili polską ludność na pole przed wioską, a część chorych i rannych po
zostawili w domach, zakazując ich opuszczenia.

Wkrótce jednak Ukraińcy przystąpili do akcji, wrzucając granaty do do
mów. Ludzie zostali żywcem spaleni wraz z zabudowaniami. Mieszkańców 
wypędzonych na pole zamordowano przez rozstrzelanie z broni m aszyno
wej. W yjątkowym okrucieństwem odznaczali się Kałmucy i Ukraińcy 
w służbie niemieckiej. Bestialsko potraktowano także ludność innych wsi, 
Szczecyna, Wólki Szczeckiej, Borowej i wiele innych miejscowości.

Łącznie w Łążku Zaklikowskim zginęło 191 osób, w  tym 20 mężczyzn, 
66 kobiet i 105 dzieci, spłonęły 83 domy mieszkalne i 150 budynków go
spodarczych.

Zwłoki nie spalone i resztki zwęglonych ciał po pacyfikacji zakopano 
w różnych miejscach na terenie wsi2.

Wstrząsający obraz wsi Łążek, gmina Zaklików, odtwarza Kazimierz 
Urbański: 'W okresie okupacji mieszkałem wraz z rodzicami we wsi Łążek. 
W dniu 2 lutego 1944 roku została wieś rano otoczona przez wojsko nie
mieckie. Była też grupa Ukraińców, bo słyszałem, jak  mówili po ukraińsku. 
Wojsko strzelało do ludzi wybiegających z chałup. Widziałem, jak  zastrze
lili mego ojca na drodze. Sąsiedzi, którzy cfcąleli, mówili później, że strze
lano też po chałupach. Tak zginęła moja matka. Ja wybiegłem na dwór 
z małym chłopcem, jego też zastrzelono.

Mnie udało się ukryć, najpierw za jakim ś kominem, a potem pobiegłem 
na posesję sąsiadów, gdzie chałupa stała już w ogniu. Strzelano ciągle za 
mną, ale wskoczyłem do dołu po kartoflach zakrytego słomą. Od kul zapa
liła się słoma. Mimo dymu i ognia bałem się mszyć, bo słyszałem strzały. 
W końcu nie mogąc dłużej wytrzymać skoczyłem przez płomienie. Osta
tecznie zdołałem się ukryć w małym rowku przy drodze, gdzie dopiero 
w połowie nocy znaleźli mnie ludzie. Straciłem wszystkich członków rodzi
ny. W szystko co mieliśmy, zostało spalone”3.

A oto kolejna relacja naocznego świadka, mieszkanki Łążka Zakiikow- 
skiego Marii Jagiełło: „W czasie tzw. akcji w dniu 2 lutego 1944 roku, kie
dy naszą wieś okrążyły ze wszystkich stron oddziały niemieckie i ostrzeli
wali z małych działek oraz broni maszynowej, a nad nami krążyły nisko sa
moloty -  ukryłam się na polu w głębokim rowie z 3 kobietami i 5-letnią 
dziewczynką. Już koło godziny 13.00 wykryto naszą kryjówkę. Wieś się pa
liła. Do przetrząsających nasze tłumoki podbiegł jakiś Ukrainiec, którego 
mundur i ręce były zbryzgane k rw ią  chcąc nas zastrzelić z krótkiej broni. 
Niemcy, którzy nas wykryli w rowie, odepchnęli go, a do nas powiedzieli: 
»My was strelat nie budiem, Niemcy was wystrelajut« i poprowadzili nas 
w las borowski, gdzie stały nieduże działka i karabiny maszynowe, skiero
wane na naszą wieś. Po drodze spotkałam leżące trupy i widziałam, jak  ja 
kiś wojskowy prowadził za rączkę nieduże dziecko ubrane w łachmany, 
a drugi (nie zauważyłam czym) rozciął to dziecko, po czym wrzucono je  do 
palącego się domu.



Pod lasem doprowadzono nas do oficera mówiącego po ukraińsku lub 
po rosyjsku. Na nasze prośby, aby nas nie zabijano, a odesłano do obozu lub 
też na roboty do Niemiec, ów oficer oświadczył, że puścić nas nie może, bo 
niemiecka żandarmeria nas wybije wcześniej i wydał rozkaz »W siech wy- 
strelat«. Natychmiast zaczęto z nas zdzierać, co było na nas lepszego z ubra
nia, buty z nóg i odnosić to wszystko do samochodu, po czym 3 uzbrojo
nych, załadowawszy karabiny, poprowadziło nas w głąb lasu, gdzie kazano 
nam położyć się na ziemi. Na nasze błagania o litość powiedzieli, że nas nie 
zabiją, ale żądają, byśmy tak leżały nieruchomo aż do nocy, gdyż oni m u
szą zameldować o wykonaniu rozkazu. Po oddaniu kilku strzałów, które 
żadnej z nas nie raniły, odeszli. Kiedy w nocy, kryjąc się co chwila, dowlo
kłam się do swego domostwa, położonego na skraju wsi od strony lasu, za
stałam tylko zgliszcza, a w miejscu stodoły -  5 zwęglonych zwłok ludzkich. 
Z opowiadań osób ocalałych wiem, że wojsko spędziło m iejscową ludność 
do budynku, gdzie wszystkich wybito, a budynki spalono. Podczas całej ak
cji zginęły 133 osoby. Słyszałam, że we wsi Łążek dzieci wbijano na koły 
w płocie, a prowadzonym na stracenie ludziom pokazywano je  mówiąc: 
»macie wasze polskie orły«”4.

Oblicza się, że w czasie tej pacyfikacji zostało zamordowanych ponad 
150 mieszkańców wsi narodowości polskiej. Dotychczas ustalono 109 ofiar. 
Byli to: Czesława Baran (lat 14), Helena Baran (lat 18), Jan Baran (lat 10), 
Maria Baran (lat 56), Stanisław Baran (lat 60), Teodora Baran (lat 10), Ma
rian Buda (lat 14), Marianna Buda (lat 75), Józefa Chmura (lat 50), Józefa 
Chojnacka (lat 62), Irena Czerwonka (lat 13), Lucyna Czerwonka (lat 12), 
Stanisława Czerwonka (lat 35), Franciszka Foć (lat 60), M aria Foć (lat 16), 
Monika Foć (lat 10), Stanisława Foć (lat 20), Henryk Hadaj (lat 10), Sabi
na Hadaj (lat 35), Tadeusz Hadaj (lat 3), Genowefa Hołoda (lat 30), Krysty
na Hołoda (lat 7), Ryszard Hołoda (lat 2), Adam Janik (lat 3), Helena Janik 
(lat 35), Joanna Janowska (lat 3), Zofia Janowska (lat 25), Helena Kędra (lat 
10), Janina Kędra (lat 18), Monika Kędra (lat 7), Regina Kędra (lat 40), Sta
nisław Kędra (lat 3), Ksawera Kryston (lat 21), Maria Kryston (lat 42), Ewa 
Latawiec (lat 4), Józefa Latawiec (lat 35), Lucyna Małys (lat 10), Maria Ma- 
łys (lat 13), Stefania Małys (lat 41), Józefa Paprocka (lat 48), Jerzy Paproc
ki (lat 10), Piotr Paprocki (lat 12), Władysław Paprocki (lat 8), Anna Miecz- 
nikowska (lat 8), Helena Miecznikowska (lat 11), Katarzyna Miecznikow- 
ska (lat 42), Krystyna Miecznikowska (lat 2), Maria M iecznikowska (lat 4), 
Zofia Miecznikowska (lat 3) Alojzy Miecznikowski (lat 16), Michał Miecz- 
nikowski (lat 18), Zenon Miecznikowski (lat 6), Eugeniusz Pasztaleniec (lat 
18), Feliksa Pasztaleniec (lat 18), Franciszek Pasztaleniec (lat 60), Jan Pasz
taleniec (lat 5), Janina Pasztaleniec (lat 7), Maria Pasztaleniec (lat 46), M a
rian Pasztaleniec (lat 13), Monika Pasztaleniec (lat 7), Piotr Pasztaleniec (lat 
6), Stanisław Pasztaleniec (lat 13), Stanisława Pasztaleniec (lat 30), Teodor 
Pasztaleniec (lat 12), Teofil Pasztaleniec (lat 9), Waleria Pasztaleniec (lat



56) Antonina Pęzioł (lat 60), Antonina Pęzioł (lat 74), Genowefa Pęzioł (lat 
30). Henryk Pęzioł (lat 6), Maria Pęzioł (lat 20), Maria Pęzioł (lat 46), Ma
rian Pęzioł (lat 5), Modest Pęzioł (lat 12), Ryszard Pasztaleniec (lat 4), Bo
lesław Sarna (lat 8), Maria Sarna (lat 40), Maria Sarna (lat 6), Stanisław Sar
na (lat 3), Helena Stawarz (lat 20), Maria Szewc (lat 48), Stanisław Szewc 
(lat 8), Agata Tomala (lat 70), Janina Tomala (lat 70), Helena Tomala (lat
23), Helena Tomala (lat 38), Helena Tomala (lat 6), Henryk Tomala (3 
mieś.), Lucyna Tomala (lat 15), Maria Tomala (lat 8), Janina Toć (lat 20), 
Marianna Toć (lat 40), Stanisława Toć (lat 16), Helena Tryka (lat 25), Jan 
Tryka (lat 60) Jan Tryka (lat 40), Janina Tryka (lat 12), Maria Tryka (lat 28), 
Aleksandra Tyniec (lat 3), Stefania Tyniec (lat 40), Helena Urbańska (lat
25), Jan Urbański (lat 3), Katarzyna Więcek (lat 45), Ksawera Wójcik (lat 
30), Maria W ójcik (lat 2), Teofil Wójcik (lat 3), Józefa Zegzuła (lat 45), 
Szczepan Zegzuła (lat 50), Zofia Zegzuła (lat 14)5.

Of. 191 P

PIOTROW1N, gmina Jastków, później Łaziska
Dnia 24 lutego 1944 roku żandarmeria niemiecka, z udziałem oddzia

łów nacjonalistów ukraińskich, dokonała pacyfikacji wsi. W godzinach po
rannych napastnicy otoczyli wieś, pojmali wszystkich, którzy wpadli w ich 
ręce, powiązali drutem kolczastym, a następnie przeprowadzili do jednego 
z domów i żywcem ich spalili. Zgliszcza budynku wraz ze szczątkami ofiar 
wrzucili do Wisły. Wielu też mieszkańców wioski napastnicy wywieźli do 
obozu koncentacyjnego w Majdanku.

Po wojnie w miejscu zbrodni, pozostający przy życiu mieszkańcy wy
stawili pomnik z płytą pamiątkową z nazwiskami pomordowanych.

Ustalono następujące nazwiska ofiar: Jan Boński, Stanisław Boryczka, 
Franciszek Jakubczyk (lat 70), Danuta Kaługa (lat 4), Feliks Kaługa (lat 59), 
Jan Kaługa (lat 60), M ieczysław Kaługa (lat 10), Wanda Kaługa (lat 8), 
Władysław Kaługa, Anna Kania (6 tygodni), Antoni Kania (lat 2), Leokadia 
Kania (lat 23), drugi Władysław Kania, Stanisław Łyja, Stanisława Osuch 
(lat 32), Adam Owczarz (lat 10), Bogdan Owczarz (lat 3), Zofia Owczarz 
(lat 35), Józef Przydatek, Antoni Smagiel, Józef Szm yrgała, Agata 
(Agnieszka) Wrzech (lat 64), Karolina Wrzechel.

Ustalono 23 nazwiska ofiar wsi Piotrowin6.
Of. 23 P

SZCZECYN, gmina Gościeradów
W okresie międzywojennym wieś liczyła 200 gospodarstw i 1012 pol

skich mieszkańców.
Akcję pacyfikacyjną przeprowadzono w dniach 1 i 2 lutego 1944 roku 

przez oddziały żandarmerii, SS oraz ukraińskie jednostki SS Galizien”.
Napastnicy w sile około 3 tys. bandytów w nocy otoczyli Szczecyn



czołgami i samochodami pancernymi. Po ostrzale z dział i broni maszyno
wej wtargnęli do wsi. Wszystkich mieszkańców spędzili do kilku domów 
mieszkalnych i gospodarczych. Do zabudowań tych wrzucali ręczne grana
ty, a następnie benzyną lub jakim ś materiałem łatwopalnym oblali budynki 
i podpalili. Ludzie znajdujący się w nich zginęli w potwornych męczarniach 
spaleni żywcem. Po rozgrabieniu inwentarza żywego i martwego, napastni
cy odjechali pozostawiając trupy i zgliszcza wsi.

„W dniu 2 lutego 1944 roku straże we wsi usłyszały zbliżający się war
kot i szum prawdopodobnie samochodów” -  pisze w szkolnym wypracowa
niu, na podstawie rozmów ze starszymi mieszkańcami wsi, Henryk Duda 
uczeń szkoły podstawowej w Szczecynie. „Po pewnym czasie warkot ustał. 
Gdy zrobiło się widno, zauważono dziwny ruch na Górze Kamiennej. Za 
chwilę rozległy się stamtąd armatnie strzały, a we wsi padli pierwsi zabici. 
W wiosce powstało zamieszanie i wybuchła panika, ludzie biegali w różne 
strony. Wojska tymczasem zbliżyły się do wsi i okrążyły ją  ze wszystkich 
stron. Ludzie nie mogli już wtedy schronić się w lesie. Niektórzy zaczęli 
ukrywać się w przygotowanych kryjówkach i schronach. Gdy całkowicie 
okrążono wieś, wtedy kilka grup rozwydrzonych hitlerowców i Ukraińców 
wdarło się do wioski od strony wschodniej i rozpoczęło straszliwą masakrę. 
Przeszukiwali mieszkania i obejścia, zabierając droższe rzeczy, zabudowa
nia podpalali, a ludzi wypędzali na ulicę. Tych, którzy się nie śpieszyli, za
bijali na miejscu. Pojmanych ustawili w szeregi na ulicy i rozstrzeliwali 
z karabinów maszynowych. Wiele matek z dziećmi i starców zapędzili do 
stodoły napełnionej słomą, którą podpalili.

Paliły się zabudowania, dusili się ludzie ukryci w schronach i piwni
cach, jęczeli w płomieniach i dymach. Słychać było przeraźliwe wycie 
psów na uwięzi, ryk bydła, kwik świń i rżenie koni.

Najw iększą egzekucję zbrodniarze wykonali na środku wsi koło szkoły. 
Spędzono tam masę ludzi, dużo matek i dzieci, których rozstrzeliwali. Po
ciski były zapalające, co powodowało, że człowiek palił się cały. Po pew
nym czasie widać było tylko dziesiątki sterczących szkieletów z pokrzywio
nymi od ognia nogami i rękami. Koło szkoły Ukraińcy rozpruli 19-letniemu 
młodzieńcowi brzuch. Chłopiec żył jeszcze, ale wszystkie wnętrzności wy
szły mu na zewnątrz. Obok niego pędzili jego matkę. Syn słysząc jej lament, 
uniósł się ostatkiem sił na rękach i zawołał »mamo umieram«. Obok szko
ły dokonano jeszcze jednej potwornej zbrodni. Z małej chaty wyprowadzo
no matkę z dzieckiem na ręku, które miało 3 dni. Jeden z hitlerowców po
rwał dziecko za rękę i rzucił na palący się dach, gdy spadło pod nogi mat
ki, która brała je  na ręce, wtedy zbrodniarz odwrócił się do kobiety i serią 
kul rozdzieli! j ą  z dzieckiem. Tak mordując i paląc, oprawcy przeszli przez 
całą wioskę, a rzeź trwała od rana do zachodu słońca.

W godzinach popołudniowych przyjechało do wsi dowództwo. Widocz
nie miało dość masowego zabijania, bo zastrzelili tylko uciekających i ukry



wających się. Innych zabierano i pędzono do Gościeradowa. Tam odłączyli 
40 mężczyzn, powiązali ich drutem, a później zbitych i zmasakrowanych 
zawieźli do Lublina na zamek. Innych na prośbę Czerwonego Krzyża um ie
ścili w Kraśniku w koszarach, a następnie wypuścili. Wieczorem 2 lutego 
oprawcy opuścili Szczecyn, zostawiając po sobie 240 zabitych i spaloną ca
łą wioskę. Na drugi dzień hitlerowcy wrócili jeszcze do wsi, zabili parę 
osób, które dotąd ocalały, zabrali pozostałe krowy i konie. Ludzie ukrywa
jący się w czasie akcji pacyfikacyjnej w lasach, wracali na zgliszcza, by po
chować ciała swoich najbliższych. Wymordowano też po długich męczar
niach tych 40 mężczyzn, których zabrano ze Szczecyna. Sąd skazał wszyst
kich na karę śmierci. 12 i 13 maja wyrok wykonano”7.

A oto wykaz mieszkańców Szczecyna pomordowanych podczas pacyfi
kacji w dniach 1 i 2 lutego 1944 roku. Ustalono następujące nazwiska ofiar: 
Franciszka Barszcz (lat 48), Wojciech Barszcz (lat 70), Edward Bąk (lat 17), 
Jan Bąk (lat 60), Józef Bąk (lat 25), Stanisława Bąk (lat 21), Jan Burak (lat
45), Jan Buwaj (lat 51), Halina Chamera (lat 2), Jan Chamera (lat 24), K ry
styna Chamera (lat 20), Bronisława Chmura (lat 29), Jan Chmura (lat 60), 
Jan Chmura (lat 62), Marcin Chmura (lat 65), Roch Chmura (lat 33), Stani
sław Chmura (lat 28), drugi Stanisław Chmura (lat 43), Walerian Chmura 
(lat 55), drugi Walerian Chmura (lat 40), Wojciech Chmura (lat 20), drugi 
Wojciech Chmura (lat 41), Cecylia Czech (lat 6), Franciszek Czech (lat 55), 
Leokadia Czech (lat 14), Teodora Czech (lat 25), M arcin Daca (lat 89), 
Aleksander Dęga (lat 22), Józef Dęga (lat 16), Michał Dęga (lat 45), drugi 
Michał Dęga (lat 48), drugi Michał Dęga (lat 69), Stanisław Dęga (lat 35), 
drugi Stanisław Dęga (lat 30), Wacław Dęga (lat 23), Józef Dybuś (lat 54), 
Czesław Dziurda (lat 23), Eugeniusz Figura (lat 13), M arianna Figura (lat 
50), Roch Figura (lat 35), Tadeusz Figura (lat 24), W ładysław Figura (lat 
41), Ignacy Flisek (lat 50), Rozalia Flisek (lat 46), Stefania Flisek (lat 25), 
Konstanty Gałuszkiewicz (lat 37), Ludwik Gałuszkiewicz (lat 51), Wincen
ty Gałuszkiewicz (lat 17), Władysław Gałuszkiewicz (lat 40), Zygmunt Ga
łuszkiewicz (lat 17), drugi Zygmunt Gałuszkiewicz (lat 21), Andrzej Gil (lat 
76), Franciszek Gil (lat 60), Józefa Gil (lat 70), Edward Ginieusz (lat 20), 
Eugeniusz Ginieusz (lat 22), Jan Grot (lat 8), Józef Grot (lat 40), Karol Grot 
(lat 60), Maria Grot (lat 42), Stanisław Grot (lat 40), Zofia Grot (lat 20), Jó
zef Gugała (lat 50), Jan Hajduk (lat 17), Stanisława Hajduk (lat 42), Wanda 
Hajduk (lat 16), druga Wanda Hajduk (lat 15), Zofia Hajduk (lat 38), Jabłoń
ski (lat 5), Jabłońska (lat 1,5), Stanisława Jabłońska (lat 38), Andrzej Jagieł
ło (lat 50), drugi Andrzej Jagiełło (lat 65), trzeci Andrzej Jagiełło (lat 45), 
Stefan Jagiełło (lat 20), Wacław Jagiełło (lat 24), Leon Janowski (lat 27), 
Tadeusz Janowski (lat 36), Adam Jedliński (lat 20), drugi Adam Jedliński 
(lat 21), Jan Jedliński (lat 18), Józef Jedliński (lat 63), Michał Jedliński (lat 
40), Agnieszka Jedlińska (lat 50), Maria Jedlińska (lat 3), Stanisław Kawa 
(lat 24), Adam Kędra (lat 18), Czesław Kędra (lat 16), Jan Kędra (lat 55),



Józef Kędra (lat 16), Władysław Kiełb (lat 50), Andrzej Kiliański (lat 60), 
drugi Andrzej Kiliański (lat 17), Michał Kiliański (lat 55), Stanisław Kiliań
ski (lat 45), Jan Kołodziej (lat 14), M ichalina Konopka (lat 30), Stanisław 
Konopka (lat 29), Władysław Konopka (lat 40), drugi W ładysław Konopka 
(lat 40), Wojciech Konopka (lat 54), Adam Kozłowski (lat 55), Mieczysław 
Kozłowski (lat 20), Jan Kuśmierz (lat 16), Józefa Kuśmierz (lat 65), W łady
sław Kuśmierz (lat 40), drugi Władysław Kuśmierz (lat 50), Kazimierz La
tawiec (lat 30), Stanisław Latawiec (lat 73), Adam Lebioda (lat 24), Jan Ma- 
daj (lat 42), Maria Madej (lat 40), Helena Małysek (lat 16), Henryk Mały
sek (lat 8), Paulina Małysek (lat 30), Szczepan M ałysek (lat 30), Bronisław 
M azurek (lat 25), Jan Mendyk (lat 55), Józef Natoniewski (lat 41), Jan Nie- 
działek (lat 36), Józef Noga (lat 21), Ewa Pakuła (lat 14), Halina Pakuła (lat 
5), Genowefa Pakuła (lat 30), Zofia Pakuła (lat 30), Bolesław Partyka (lat
26), Eleonora Partyka (lat 15), Franciszek Partyka (lat 18), Jan Partyka (lat 
20), Jan Pelc (lat 52), Władysław Pęzioł (lat 50), Jan Rogala (lat 55), Jan 
Marian Rogala (lat 20), Czesław Rogowski (lat 25), drugi Czesław Rogow
ski (lat 21), Edmund Rogowski (lat 16), Bogusława Ryba (lat 2), Janina Ry
ba (lat 7), Marian Ryba (lat 4), Rozalia Ryba (lat 25), Stanisław Ryba (lat 
30), Wincenty Ryba (lat 53), Franciszek Sęk (lat 29), Julianna Skorupa (lat 
5), Wacław Skorupa (lat 29), Władysław Skorupa (lat 24), Jan Synsawa (Sę- 
sawa) (lat 18), Józef Synsawa (Sęsawa) (lat 40), Leokadia Synsawa (Sęsa- 
wa) (lat 17), M aria Szczecka (lat 60), Edward Szczecki (lat 21), Henryk 
Szczecki (lat 9), Onufry Szczecki (lat 35), Stanisław Szczecki (lat 28), Ro
zalia Szczecka (lat 36), Stanisław Toś (lat 15), M ieczysław Turkowski (lat
25), Czesław Ufniarz (lat 17), Edward Ufniarz (lat 21), Eugeniusz Ufniarz 
(lat 16), Feliks Ufniarz (lat 12), Feliksa Ufniarz (lat 15), Henryk Ufniarz (lat
3), Jan Ufniarz (lat 18), Kazimierz Ufniarz (lat 9), drugi Kazimierz Ufniarz 
(lat 6), Kazimierz Ufniarz (lat 12), Krzysztof Ufniarz (8 miesięcy), Maria 
Ufniarz (lat 49), Roman Ufniarz (lat 37), Stanisław Ufniarz (lat 50), Stani
sław Ufniarz (lat 65), Stefan Ufniarz (lat 60), Teofil Ufniarz (lat 40), Teofil 
Ufniarz (lat 33), W ładysław Ufniarz (lat 20), Józefa Wojciechowska (lat 
76), Jan Wojciechowski (lat 31), Stanisław Wojciechowski (lat 29), Stani
sław Wojciechowski (lat 26), Władysław Wojciechowski (lat 24), Felicja 
Ziółkowska (lat 42), Leokadia Ziółkowska (lat 8), Marta Ziółkowska (lat 
17), Henryk Ziółkowski (lat 26), Józef Ziółkowski (lat 28), Piotr Ziółkow
ski, Piotr Ziółkowski (lat 30), Stanisław Ziółkowski (lat 45), Władysław 
Ziółkowski (lat 16)8.

Według szacunkowych ustaleń, dnia 2 lutego 1944 roku SS „Galizien”, 
wspólnie z Ukraińcami w służbie hitlerowskiej zamordowali około 300 
Polaków, a 626 gospodarstw spalili. Dotychczas ustalono 194 nazwiska 
ofiar9.

Of. 194 P



URZĘDÓW, siedziba gminy, uprzednio osiedle miejskie w Janowie Lu
belskim.

W 1921 roku wieś zamieszkiwało 3283 Polaków, 279 Żydów i 1 osoba 
innej narodowości.

Dnia 12 września 1943 roku oddział niemiecki SS i oddział SS ukraiń
ski dokonali najazdu na wieś bez jakiegokolwiek powodu. Na miejscu za
mordowali 5 osób narodowości polskiej, w tym 1 kobietę i 4 mężczyzn. Ich 
zwłoki pochowano na miejscowym cm entarzu10.

Of. 5 P

WÓLK A SZCZECKA -  osiedle, osada, wieś, gmina Kosin, wcześniej 
Gościeradów

Wieś polska, zamieszkała przez 317 Polaków.
W dniach 1 i 2 lutego 1944 roku hitlerowcy, przy udziale żandannerii, 

jednostek SS „Galizien” i policji ukraińskiej, przeprowadzili pacyfikację 
wsi. Swoje ludobójcze dzieło rozpoczęli od rewizji w zabudowaniach. Na
stępnie spędzili wszystkich mieszkańców do kilku domów, do których 
wrzucali granaty ręczne, po czym zabudowania palili. Inwentarz żywy 
i martwy, który nie uległ spaleniu, został zagrabiony przez napastników 
i miejscowych Ukraińców. Po kilku godzinach po wsi pozostały zgliszcza, 
a drogi i podwórka były usłane trupami. W czasie tej akcji szczególnie wy
różniały się oddziały ukraińskie, które rekrutowały się w większości z po
wiatów hrubieszowskiego i przemyskiego.

W ciągu dwóch dni zginęły około 323 osoby, w tym 186 mężczyzn, 68 
kobiet i 69 dzieci. Spalono większość domów mieszkalnych i 359 zabudo
wań gospodarczych11.

Są to dane przybliżone, gdyż stanu faktycznego nie zdołano określić.
Dotychczas ustalono 99 nazwisk ofiar. Byli to: Alina Burek, Aniela Bu

rek, Julia Burek, M ichalina Burek, Stanisław Andrzej Doca, Stanisław Dę- 
ga, Weronika Flisek, Emilia Gil, Józef Gil, Lucyna Gil, Helena Grot, Jadwi
ga Grot, Jan Grot, drugi Jan Grot, Katarzyna Grot, M arianna Grot, druga 
Marianna Grot, Rozalia Grot, Stanisława Grot, W ładysław Grot, drugi W ła
dysław Grot, Zofia Grot, Anna Grot, Katarzyna Grot, Anna Kobylicka, W ła
dysława Kobylicka, Zofia Kobylicka, Edward Kobylicki, Stanisław Koby- 
licki, Antonina Konopka, Edward Konopka, Feliksa Konopka, Józef Ko
nopka, Stanisław Konopka, Antoni Kozak, Tadeusz Kozak, Anna Kwaśniak, 
Feliks Kwaśniak, Józef Kwaśniak, Katarzyna Kwaśniak, Stanisław Kwa
śniak, Piotr Madej, Mazurek, Anna Mazurek, Antoni Mazurek, Antonina 
Mazurek, Alfred Mazurek, Bolesław Mazurek, Czesława Mazurek, Feliksa 
Mazurek, Genowefa Mazurek, draga Genowefa Mazurek, Karol Mazurek, 
Kazimierz Mazurek, Marianna Mazurek, Michał Mazurek, M ieczysław Ma
zurek, Piotr Mazurek, Sabina Mazurek, Stanisław Mazurek, Stanisława Ma
zurek, Wenus Mazurek, W ładysława Mazurek, Helena M azurkiewicz, Lu



dwik Mazurkiewicz, Sabina Mazurkiewicz, Teofila Mazurkiewicz, Antoni
na Mostrąg, Genowefa Mostrąg, Wacław Mostrąg, Franciszka Mozgawa, 
Jan Mozgawa, drugi Jan Mozgawa, Helena Ośka, Jan Pizer, Feliksa Szewc, 
Gustaw Szewc, Kazimierz Szewc, Leszek Szewc, M arianna Szewc, Stani
sława Szewc, Antoni Szewc, Wojciech Szewc, drugi Wojciech Szewc, Jan 
Świderek, Stanisław Świderek, W ładysław Świderek, Piotr Tyze, Stanisła
wa Tyze, Eugeniusz Ufniarz, Leszek Ufniarz, Stefania Ufniarz, Feliksa 
Ziółkowska, Leokadia Ziółkowska, Stanisław Ziółkowski, Tadeusz Ziół
kowski, Jan Tyze12.

Razem: Of. 736 P

PRZYPISY

1 L. Siemion: Co trzeci dzień masowa egzekucja Polaków. „Prawo i Zycie” nr 
2 z 15 I 1967 oraz tego samego autora: Z lat okupacji hitlerowskiej na Lubelszczyźnie. 
Lublin 1971 a także Z. Klukowski: Zbrodnie niemieckie na Zamojszczyźnie, [w:] Biu
letyn GKBZH w Polsce. T. 2. Warszawa 1947, s. 89.

2 Biuletyn GKBZH w Polsce. T. 9. Warszawa 1957, s. 197-198, poz. 369.
I AGKBZH w Polsce, 949 z/OL, T. 4, Protokół przesłuchania świadka Kazimie

rza Urbańskiego dnia 13 listopada 1948 r.
4 J. Fujkowski: Wieś w ogniu. Eksterminacja wsi polskiej w okresie okupacji hi

tlerowskiej. Warszawa 1972, s. 284-285.
5 Akta Sądu Grodzkiego w Lublinie, t. III, K 419-435, wieś Łążek Zaklikowski 

oraz Henryk Gawarecki [i in.]: Lubelszczyzna. Warszawa 1979, s. 278.
6 AOKBZH w Lublinie, Ds 2/71/Op i 11/70/Op a także J. Fajkowski, J. Religa: 

Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej 1939-1945. Warszawa 1981, s. 196-197.
7 „Agencja Infonnacyjna” Wieś nr 11 z 4.04.1944 r.
8 J. Fajkowski: Wieś w ogniu. Eksterminacja wsi polskiej w okresie okupacji hi

tlerowskiej. Warszawa 1972, s. 279.
9 AOKBZH w Lublinie, Ds 35/69 oraz AGKBZH w Polsce, 949 z/OL.
10 Biuletyn GKBZH w Polsce. T. 9. Warszawa 1957, poz. 359.
II AOKBZH w Lublinie, Ds 18/69, a także J. Fajkowski: Wieś w ogniu... op. cit., 

s. 279-295.
12. Tamże.

POWIAT LUBARTOWSKI

W 1921 roku liczył ponad 96 tys. ludności, w tym 9 tys. mieszkało w sa
mym Lubartowie. Powiat należał do terenów typowo rolniczych.

Terror hitlerowski w tym mieście uwidocznił się już w pierwszych 
dniach okupacji niemieckiej. We wrześniu 1939 roku w okolicach miasta



poległo 150 żołnierzy Wojska Polskiego. Ich m ogiłą upamiętnia tablica 
ufundowana przez mieszkańców Lubartowa.

Z inspiracji nacjonalistów ukraińskich 23 grudnia 1939 roku Niemcy 
rozstrzelali 48 Polaków. W latach następnych aresztowano liczną grupę je 
go mieszkańców, z których wielu rozstrzelano na miejscu, a pozostałych 
wywieziono do obozów koncentracyjnych w kraju i w Niemczech.

Podczas okupacji w mieście i okolicach rozwinęły szeroką działalność 
oddziały Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.

Miasto zostało zajęte przez Sowietów 23 lipca 1944 roku przy udziale 
27 dywizji AK pod dowództwem Jana Kotowicza.

Miejscowości w powiecie lubartowskim, w których dokonano ludobój
stwa Polaków.

JAMY, gmina Spiczyn
W dniach 7 i 8 marca 1944 roku oddziały hitlerowskie, złożone głów

nie z nacjonalistów ukraińskich w służbie niemieckiej, zatrzymały się we 
wsi. Zajęli kwatery, żądając od mieszkańców posiłku z alkoholem. Po kola
cji wypędzili mężczyzn z mieszkań, a sami zaczęli napastować kobiety 
i dziewczęta. Na drugi dzień palili zabudowania wraz z inwentarzem ży
wym i martwym, a ludzi wyciągali z domów i rozstrzeliwali, wrzucając cia
ła do palących się budynków. Małe dzieci chwytali za nogi i żywcem wrzu
cali w płomienie. Kobiety i dziewczęta były najpierw gwałcone, zabijane, 
a ich zwłoki wrzucane do ognia.

Łącznie w dniu 8 marca 1944 roku hitlerowcy wspólnie z Ukraińcami 
zamordowali prawie 200 Polaków. Ustalono 177 ofiar. Szczątki pom ordo
wanych pochowano na cmentarzu parafialnym w Ostrowie Lubelskim.

Tego dnia śmierć ponieśli: Adam Abramik (lat 9), Aleksandra Abramik, 
Apolonia Abramik, Bronisława Abramik, Eugeniusz Abramik, Franciszka 
Abramik (lat 49), Franciszka Abramik, Grzegorz Abramik (lat 71), Ignacy 
Abramik (lat 37), Janina Abramik (lat 57), Józefa Abramik (lat 60), Józefa 
Abramik, Leon Abramik, Ludwika Abramik, M arianna Abramik, Stanisła
wa Abramik (lat 30), Stanisława Abramik, Stanisława Abramik, Teodora 
Abramik, Teresa Abramik (lat 78), Ignacy Artymko (lat 59), Agata Bazeła, 
Agnieszka Bliźniak (lat 38), Aniela Bliźniak (lat 38), Anna Bliźniak (lat 57), 
Antoni Bliźniak, Emilia Bliźniak (lat 10), Feliksa Bliźniak (lat 4), Francisz
ka Bliźniak, Hieronima Bliźniak (lat 7), Ignacy Bliźniak (lat 62), Janina 
Bliźniak, Józef Bliźniak, Józefa Bliźniak, Karolina Bliźniak, Katarzyna 
Bliźniak (lat 56), Marianna Bliźniak (lat 60), Marianna Bliźniak (lat 5), Sta- 
niaslawa Bliźniak, druga Stanisława Bliźniak, Wojciech Bliźniak, Zenona 
Bliźniak, M arianna Bryk (lat 31), Jadwiga Chocyk (lat 18), Józefa Chocyk 
(lat 56), Mikołaj Chocyk (lat 70), Rozalia Chocyk (lat 64), Stefania Chocyk, 
Wiktoria Chocyk (lat 53), Leon Chudzik, Mikołaj Chudzik, Szymon Chu
dzik, Katarzyna Ciopcia, Stanisława Ciopcia (lat 16), Teodora Ciopcia (lat



65), Ignacy Czopik, Stanisława Czopik (lat 43), Zdzisława Gryguła (lat 7), 
Eugeniusz Haraszczuk, Henryka Haraszczuk, Jan Haraszczuk, Kazimiera 
Haraszczuk, Kazimierz Haraszczuk, Leokadia Haraszczuk, Marceli Harasz
czuk, M arianna Haraszczuk, Stanisława Haraszczuk, Anna Jachimowicz, 
Marianna Jachimowicz, Albina Jarmoń, Anna Jarmoń, Antoni Jannoń, Fran
ciszka Jarmoń (lat 33), Jan Jannoń, Janina Jarmoń (lat 5), Józef Jannoń (lat 
65), Józefa Jarmoń (lat 79), Józefa Jannoń, Ludwika Jarmoń (lat 32), M a
rianna Jarmoń (lat 64), Roman Jannoń (lat 9), Rozalia Jannoń, Stanisława 
Jarmoń, W ładysława Jarmoń (lat 11), Zdzisława Jarmoń, Józef Kamiński, 
Helena Kapitan, Karolina Kapitan, Kazimierz Kapitan, M arianna Kapitan, 
Stanisława Kapitan, Maria Kotus (lat 51), M arianna Kotus (lat 74), Adela 
Kulik (lat 7), Eudoksja Kulik, Jan Kulik, Katarzyna Kulik, Kazimiera Ku
lik (lat 9), Rozalia Kulik, Stanisława Kulik (lat 42), Katarzyna Kuźmicz, 
Andrzej Łysko, Franciszek Łysko, Jan Łysko, Józefa Łysko, Kazimiera Ły
sko, Weronika Łysko, Filip Markiewicz (lat 74), Leon M arkiewicz (lat 41), 
Marceli M arkiewicz (lat 73), Piotr Markiewicz (lat 71), Stanisława M azu
rek, Grzegorz Meluch, Jadwiga Meluch (lat 4), Józefa Meluch, Prakseda 
Meluch, Tekla Meluch, Tomasz Meluch (lat 55), Weronika Meluch, W łady
sława Meluch, Antoni Monist (lat 60), Feliks M onist (lat 55), Bronisław 
Mycka (lat 52), Józefa Mycka (lat 43), Janina Oniszczuk (lat 4), Józefa 
Oniszczuk (lat 43), Prakseda Oniszczuk (lat 75), Aleksandra Oseńko, M a
rianna Oseńko (lat 47), Eugenia Piwko (lat 64), Józefa Piwko (lat 70), Jani
na Piwko (lat 7), Franciszka Sampolska (lat 35), Jan Sampolski (lat 39), 
Adela Sidorczuk (lat 39), Mikołaj Sidorczuk, Serwina Siergiejuk, Wawrzy
niec Siergiejuk, Barbara Szknat (lat 69), Barbara Szknat, Janina Szknat (5 
miesięcy), Józef Szknat (lat 26), Józefa Szknat (lat 26), Katarzyna Szknat 
(lat 49), Marceli Szknat (lat 43), Marceli Szknat (lat83), M arianna Szknat 
(lat 64), M arianna Szknat (lat 36), Marianna Szknat (lat 37), M ichał Szknat, 
Rozalia Szknat (lat 26), Stanisława Szknat (1 rok), Stanisława Szknat (lat
4), Wawrzyniec Szknat (lat 65), Wiktoria Szknat (lat 39), Katarzyna Teligaj 
(lat 43), Karolina Teligaj (lat 16), Franciszka Trocyk (lat 47), Katarzyna 
Trocyk (lat 62), Teodora Trocyk (lat 37), Wacława Trocyk, W ładysława Tro
cyk (lat 34), Genowefa Wiśniewska, Kazimiera W iśniewska (7 miesięcy), 
Marianna Wiśniewska (lat 17), Janusz Wiśniewski, Wawrzyniec Wiśniew
ski (lat 60), Bolesława Witkowska, Leonora Witkowska, Rozalia Witkow
ska, Eugeniusz Witkowski, Janina Wolska, Salwina Wolska (lat 22), Michał 
Wolski, Adam Wróbel (lat 47), Genowefa Wróbel, Uliana Wróbel (lat 52)'.

Of. 177 P

OSTRÓW  LUBELSKI -  kolonia, wieś, miasto, siedziba gminy
M iejscowość położona nad rzeką Tyśmienicą na pograniczu Równiny 

Lubartowskiej i Polesia Lubelskiego.
M iejscowość tę zamieszkiwała wyłącznie ludność polska, która w m ar

cu 1943 roku liczyła 1715 osób.
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Podczas okupacji Ostrów był ośrodkiem ożywionej działalności AK 
i BCh. Posiadał dobrze zorganizowaną samoobronę.

Już w 1939 roku powstały tu pierwsze oddziały ZWZ-AK. Miejscowy 
cmentarz kryje prochy pomordowanych przez UPA mieszkańców i party
zantów.

Po wojnie w Ostrowie postawiono pomnik.
W nocy z 21 na 22 lutego 1944 roku oddział upowców pod dowódz

twem herszta Sycz-Sajenki -  Iwana Jahody, wspierany przez grupę miejsco
wych bandytów ukraińskich, a także przybyłych z Zabcza, Lisek, Koście
rzyna i innych miejscowości, wymordował w iększą część polskich m iesz
kańców wsi.

Dnia 30 kwietnia 1944 roku banda UPA dokonała kolejnego napadu na 
wieś. M ieszkańcy sąsiednich wiosek twierdzą, że w tej wsi upowcy zamor
dowali około 300 osób. Ponieważ zginęli prawie wszyscy, nie było możli
wości ustalenia nazwisk ofiar2.

Of. 300 P

OSTRÓW EK -  kolonia, wieś, gmina Brzezina, wcześniej Liszawa
Wieś i kolonię zamieszkiwała wyłącznie ludność polska -  634 osoby.
Dnia 9 kwietnia 1944 roku SS, gestapo i oddziały policji ukraińskiej do

konały zbrojnego napadu na wieś. Zamordowano 23 osoby, w tym 8 dzieci 
w wieku od półtora roku do 15 lat, 6 kobiet, pozostali to mężczyźni, miej
scowi rolnicy. Po ludobójstwie napastnicy spalili całą wieś. Zwłoki i reszt
ki zwęglonych ciał pochowano na cmentarzu w Łańcuchowie. Zdołano 
ustalić tylko 12 nazwisk: Waleria Bereza (lat 73), Helena Chapuła (lat 44), 
Jan Chapuła (lat 15), Michał Chapuła (lat 50), Jan Cieślik (lat 76), Józefa 
Cieślik (lat 3), Krystyna Cieślik (1 rok), Jan Jaroszek (lat 32), Franciszek 
Kasprzyk (lat 34), Aleksander Kot (lat 29), Antonina Kot (lat 31), W łady
sław Kot (lat 22)3.

Of. 23 P

WÓLKA ŁAŃCUCHOWSKA, gmina Brzeziny
Wieś polska, zamieszkała przez 372 Polaków i 2 Rusinów.
Z początkiem marca 1944 roku oddział niemiecki wspólnie z oddziałem 

ukraińskim zamordowali 4 osoby (3 Polaków i 1 Żyda). Zwłoki pochowa
no na cmentarzu w Łańcuchowie.

W tym samym miesiącu napastnicy ukraińscy wraz z Niemcami napa
dli na wieś mordując 6 osób (3 Polaków, Żydówkę i 2 jeńców  rosyjskich za
trudnionych u miejscowych rolników). Zwłoki wszystkich zamordowanych 
zakopano w polu4.

Of. 9 P
Razem: Of. 509 P



PRZYPISY

1 AGKBZH w Polsce 646/z Pacyfikacja wsi Jamy i Bójki a także J. Fajkowski, J. 
Religa: Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej 1939-1945. Warszawa 1981, s. 197-199.

2 Jerzy Markiewicz: Partyzancki kraj. Lublin 1985, s. 174, a także T. Tamogórski: 
Zarys genezy Batalionów Chłopskich. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1952, nr 2.

3 Biuletyn GKBZH w Polsce. T. 9. Warszawa 1957, s. 203, poz. 443, a także 
AOKBZH w Lublinie, Ds 174/65.

4 Biuletyn GKBZH w Polsce. T. 9. Warszawa 1957, s. 203, p. 448.

POWIAT ŁUKOWSKI

M iasto Łuków w 1921 roku zamieszkiwało 12 511 osób, w tym 6363 
Polaków, 6131 Żydów, 9 Rusinów i 8 Niemców.

M iejscowość położona jest nad rzeką Krzną, dopływem Bugu. M iejsco
wy cmentarz jest lekcją historii lat wojny i okupacji. Znajdują się tu mogi
ły 63 żołnierzy Wojska Polskiego, poległych we wrześniu 1939 roku, groby 
63 jeńców  rosyjskich zamordowanych przez Niemców w roku 1942 oraz 18 
partyzantów AK, którzy zginęli w walkach o wyzwolenie miasta i okolic. 
W 1942 roku wywieziono z Łukowa na zagładę do Treblinki około 10 000 
Żydów.

W wyniku eksterminacyjnej polityki okupanta liczba ludności z prawie 
13 tys. w 1939 roku spadła do 8500 tuż po wyzwoleniu.

Na cmentarzu znajdują się także mogiły funkcjonariuszy milicji (MO), 
poległych w latach 1945-1947 w walce z nacjonalistami ukraińskim i1.

JÓZEFÓW  -  kolonia, wieś, gmina Serokomla
Wieś położona jest w odległości 30 km od Łukowa. M ieszkało tu 122 

Polaków i 96 Niemców.
W czasie II wojny światowej (18-28.06.1944) w okolicach Józefowa 

doszło do wielkiej bitwy oddziałów partyzanckich AK z Niemcami. Zginę
ło wówczas kilkuset partyzantów.

Wcześniej, 14 kwietnia 1940 roku policja ukraińska wspólnie z gestapo 
zastrzeliła 189 osób narodowości polskiej. Zidentyfikowano 170 nazwisk. 
Oto lista osób zamordowanych:

M ieszkańcy Bielan: Feliks Gryglicki (lat 14), Stanisław Gryglicki (lat 
43), Feliks Kaczorkiewicz (lat 30), Władysław Kaczorkiewicz (lat 70), Bro
nisław Magnuszewski (lat 49), Franciszek M azurkiewicz (lat 55), Stefan 
M azurkiewicz (lat 22), Wincenty Pytlik (lat 43), Jakub Stachniak (lat 54),



Wacław Stachniak (lat 16), Wojciech Stachniak (lat 48), Franciszek Warpas 
(lat 47).

M ieszkańcy Bronisławowa: Antoni Blicharz (lat 64), Józef Blicharz (lat 
32), Józef Bluszcz (lat 80), Selwin Budziszewski (lat 15), Bronisław Bur
dach (lat 32), Franciszek Dudek (lat 20), Dionizy Gmurkowski (lat 46), Ro
man Gmurkowski (lat 32), Franciszek Grądek (lat 32), Jan Gruba (lat 66), 
Kazimierz Gruba (lat 27), Kazimiera Gruba (lat 31), Regina Gruba (lat 25), 
Bolesław Jarząbek (lat 41), Edward Jarząbek (lat 32), Stanisław Karasek 
(lat 56), Józef Kopeć (lat 56), Karol Krasucki (lat (lat 33), Antoni Kulęty (lat
22), M arianna Leszczyńska (lat 65), Teofil Leszczyński (lat 45), Franciszek 
Lewandowski (lat 44), Roman Maciejewski (lat 39), Piotr Miński (lat 60), 
Franciszek Nawrocki (lat 70), Tadeusz Nawrocki (lat 39), Jakub Nicpoń (lat
49), Bolesław Pajdowski (lat 44), Leon Sitarski (lat 45), Tadeusz Sitarski 
(lat 22), W ładysław Siwek (lat 26), Stolarczyk, W ładysław Skomorowski 
(lat 37), Piotr Skorupski (lat 45), Antoni Stolarczyk (lat 56), Jan Stolarczyk 
(lat 60), Józef Stolarczyk (lat 24), Jan Szymanek (lat 16), Stefan Szymanek 
(lat 39), Stefan Trykacz (lat 30), Antoni W ęgielek (lat 45), Roman W ęgie
lek (lat 18), Wojciech Wojcieszek (lat 65), Aleksander Wiśnicki (lat 48), Jan 
Wojcieszek (lat 33), Aleksander Żemła (lat 41), Stanisław Stefaniak z Czół
na (lat 15), Stanisław Ligęza (lat 30) z Lipniaka, Stefan Gybula (lat 25) 
z Zawitał.

M ieszkańcy z Hordzieży: Florian Filip (lat 18), Stanisław Cąkała (lat 
43), Jan Gosek (lat 45), Stanisław Gosek (lat 21), Andrzej Grzesiak (lat 65), 
Leopold Kabaciński (lat 17), Leon Latek (lat 48), Apoloniusz M atysek (lat
50), Jan Paduch (lat 17), W ładysław Paduch (lat 36), Julian Sokołowski (lat 
17), Jan Szymanek (lat 30), Eugeniusz Żemła (lat (18), Jan Żmuda (lat 48).

Mieszkańcy z Józefowa: Bronisław Czapski (lat 27), Józef Czyżo (lat
36), Edmund Frydrych (lat 43), Edward Kołodziej (lat 17), Kazimierz Ko
łodziej (lat 17), Czesław Leszczyński (lat 20), Jan Leszczyński (lat 55), 
Szczepan Pajer (lat 58), Stanisław Piętas (lat 50), Szymon Piętocha (lat 34), 
Jan Raczyński (lat 50), Wacław Sokołowski (lat 48), Wacław Sokołowski 
(lat 14), W ładysław Wojtaszek (lat 33).

M ieszkańcy z Leonardowa: Józef Kowalewski (lat 56), Paweł Kowa
lewski (lat 55), Karol Osiński (lat 52) z Krzówki, Aleksander Sekita (lat 47) 
z Krzówki.

M ieszkańcy z Nowinek: Czesław Cąkała (lat 30), Izydor Ostroga (lat 
45), Jan Woźniak (lat 28), Wawrzyniec Żmuda (lat 35),

M ieszkańcy z Rudy: Piotr Bącik (lat 24), Antoni Cybulski (lat 26), Fe
liks Cybulski (lat 50), Ignacy Komorowski (lat 28), Józef Komorowski (lat
25), Stefan Mitura (lat 35), Leon Romański (lat 45), Stanisław Romański 
(lat 34), Antoni Witek (lat 36).

Mieszkańcy z Serokomli: Antoni Antecki (lat 38), Andrzej Dylewski (lat 
60), Władysław Gęgała (lat 43), Andrzej Gosek (lat 40), Antoni Gosek (lat



60), Edward Kociel (lat 30), Antoni Kopciński (lat 46), Stanisław Kopciński 
(lat 16), Ryszard Kozarski (lat 27), Leon Krasucki (lat 58), Feliks Mazur (lat 
55), Franciszek Mazur (lat 60), Władysław Mazur (lat 41), Stefan Ponikow
ski (lat 32), Roman Rogoża (lat 19), Tomasz Szymanek (lat 46), Dominik 
Zwoliński (lat 43), Seweryn Zwoliński (lat 44), Henryk Parzyszek (lat 17) 
z Woli Blizeckiej, Władysław Parzyszek (lat 53) z Woli Blizeckiej.

M ieszkańcy z Wólki: Czesław Chlipalski (lat 22), Roman Delczuk (lat 
31), W ładysław Kopański (lat 5), Jan Korzeniewski (lat 60), Stefan Zukie- 
wicz (lat 54).

M ieszkańcy z Zakępia: Tadeusz Basak (lat 26), Tadeusz Cieślak (lat 28), 
W ładysław Gontarz (lat 46), Wojciech Gosek (lat 45), Elian Gontarz (lat 15) 
Stanisław Gontarz (lat 37), Andrzej Gryglicki (lat 50), Dominik Gryglicki 
(lat 45), Henryk Gryglicki (lat 29), Feliks Gryglicki (lat 55), Leopold Gry
glicki (lat 14), Ludwik Gryglicki (lat 45), Michał Gryglicki (lat 70), Stani
sław Gryglicki (lat 50), Sylwin Gryglicki (lat 17), Jan Grzywacz (lat 55), 
Tomasz Kamiński (lat 46), Józef Kalinowski (lat 40), Bolesław Kazimier- 
czak (lat 31), Henryk Kazimierczak (lat 16), Wiktor Kazimierczak (lat 47), 
Aleksander Kopański (lat 40), Jan Machnio (lat 28), Stanisław Piotrowski 
(lat 36), Jan Szymanek (lat 35), Józef Warpas (lat 70), Aleksander Witek (lat
21), Nikodem Witek (lat 24), Kazimierz Witek (lat 30), W ładysław Witek 
(lat 47), Eliasz Wołek (lat 15), Leon Wołek (lat 40), A leksander Wrzosek (lat
35), Dominik Wrzosek (lat 45), Józef Wrzosek (lat 50), Seweryn Wrzosek 
(lat 16) Stefan Wrzosek (lat 18) [2].

O przebiegu akcji w Józefowie mówi naoczny świadek Władysław 
Stachniak, który zbiegł spod kul niemieckich i ukraińskich.

W niedzielę 14.04.1940 roku o godz. 19.00 przyszli po mnie trzej Niem
cy, abym szedł zeznawać. Myślałem, że to pewnie w sprawie zabójstwa po
pełnionego na 5 osobach rodziny niemieckiej. Przyprowadzono mnie do 
grupy kobiet, dzieci i wielu mężczyzn stojących w otoczeniu Niemców 
uzbrojonych w karabiny maszynowe. Niemcy popędzili nas biegiem bez 
tchu na Józefów w pole, niedaleko domu kolonisty niemieckiego. Ustawili 
nas po 10 osób w szeregach. Znajdowali się tam ksiądz z Serokomli Norwid 
Paweł, organista Jóźwik, Raczyński i inni, których znałem lub nie znałem. 
Inni Niemcy przygnali ludzi z podniesionymi rękami z Zakępia i też usta
wili w dziesiątki -  szereg za szeregiem. Sprawdzili jeszcze osoby z Hor- 
dzieży, z Józefowa i z innych okolic. Kogo tylko spotkali na drodze, łapali 
i pędzili na miejsce ustawiając w szeregi. Ludzie błagali rozpaczliwie Boga 
i Niemców o życie, pokazywali książeczki, że niewinni, że z kościoła. Bła
gali wójta Niemca o ratunek, lecz on sam był wszystkim przerażony.

Nadjechał samochód z rozkazem, aby zwolnić kobiety i dzieci. Zrobił 
się straszny krzyk, kobiety nie chciały opuszczać mężczyzn, chciały się 
z nimi żegnać lub razem ginąć, lecz Niemcy odrywali je  od nich siłą, kolba
mi, gumami i strzelali. Kobiety krzyczały przeraźliwie, chcąc przedostać się



do swoich, lecz nic nie pomogło. M usiały z rozdartym sercem i rozpaczą 
opuścić swoich najbliższych.

Po ich odejściu zrozumiałem, że czeka nas śmierć. Niemcy kazali zdjąć 
grubszą odzież i czapki, odłożyć na bok i rozpiąć się. Starszy SS-tnan obli
czał szeregi po 10 osób, za nim szedł żołnierz z karabinem w poprzek i roz
suwał ludzi. Wszyscy musieli stać na baczność. Nadjechał samochód z pra
wej strony i świecił prosto w oczy. Naokoło stały posterunki niemieckie. 
I znów rozkaz, by mężczyźni od 17 do 20 lat odeszli na tyły. Nagle zaczęli 
strzelać do ludzi odwróconych tyłem z karabinów maszynowych. Uwolnio
no księdza i organistę.

Usłyszałem głos Kalinowskiego, kierownika szkoły w Zakępiu »Hura -  
do ucieczki«. Zrobił się zamęt i wielu mężczyzn rozproszyło się w różne 
strony. Niemcy gwizdnęli, warty ściągnęli do tyłu i zaczęli strzelać z różnej 
broni. Sprężyłem się w sobie i zrobiłem skok do ucieczki. Biegnąc widzia
łem padających jak  muchy od strzałów napastników. Przebiegłem ze 30 m 
i poczułem, że zostałem ranny w prawą rękę, nie zatrzymałem się jednak ani 
na chwilę, nie zważając na ból. Po około 100 m kula trafiła mi w plecy. 
Przedostałem się na kolonię Hordzież, gdzie kobieta zaopatrzyła ranę 
i udzieliła mi pomocy”3.
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1 Biuletyn GKBZH w Polsce. T. 9. Warszawa 1957, s. 213, poz. 575
2 AGKBZH w Polsce, 564/z i 649 -  Wykaz osób zamordowanych w Józefowie 

w dniu 14.04.1940 r.
3 Józef Fajkowski: Wieś w ogniu. Eksterminacja wsi polskiej w okresie okupacji 

hitlerowskiej. Warszawa 1972, s. 85-90 i 341.

POWIAT OPOLSKO-LUBELSKI

Miasto powiatowe, siedziba gminy. Leży przy granicy Kotliny Chodel- 
skiej, otoczone przez podmokłe łąki. Pod koniec 1939 roku powstała tu ko
m órka ZSP (Związek Służby Polsce), następnie przekształcona w Związek 
Walki Zbrojnej. W sierpniu 1942 roku rozpoczął także działalność oddział 
Batalionów Chłopskich.



PIOTROWIN, gmina Jastków
Wieś polska, w 1921 roku liczyła 299 osób.
Dnia 24 lutego 1944 roku żandarmeria niemiecka, z udziałem jednostek 

ukraińskich, dokonała pacyfikacji wsi. W godzinach rannych napastnicy 
otoczyli wieś kordonem, powiązali schwytaną ludność drutem kolczastym, 
a następnie zapędzili do dwóch domów i żywcem spalili. Z życiem uszli tyl
ko ci spośród mieszkańców, którym udało się zbiec.

Tego dnia śmierć ponieśli: Jan Boński, Stanisław Boryczka, Franciszek 
Jakubczyk (lat 70), Danuta Kaługa (lat 4), Feliks Kaługa (lat 59), Jan Kału
ga (lat 60), M ieczysław Kaługa (lat 10), Wanda Kaługa (lat 8), Władysław 
Kaługa, Anna Kania (6 tygodni), Antoni Kania (lat 2), Leokadia Kania (lat 
23), W ładysław Kania, Stanisław Łyja, Stanisława Osuch (lat 32), Adam 
Owczarz (lat 10), Bogdan Owczarz (lat 3), Zofia Owczarz (lat 35), Józef 
Przydatek, Antoni Przydatek, Józef Szmyrgała, Agata Wrzech (lat 64), Ka
rolina Wrzech.

Po wojnie w miejscu zbrodni wystawiona została pamiątkowa płyta 
z nazw iskam i1.

Of. 23 P

PUSZNO SKOKOWSKIE, gmina Skoków, wcześniej Godów, powiat 
Puławy.

Wieś zamieszkała przez 193 osoby.
W godzinach wieczornych w dniu 15 grudnia 1942 roku żandarmeria 

niemiecka z policją ukraińską okrążyły wieś. Z zabudowań Wojciecha Za
wadzkiego wyprowadzili całą 5-osobową rodzinę i wszystkich rozstrzelali, 
a następnie dom i budynki gospodarcze oblali benzyną i spalili.

Śmierć tego dnia ponieśli: Lucyna Bielan (lat 22), Stefan Bielan (lat 26), 
Antonina Zawadzka (lat 56), Alojzy Zawadzki (lat 26), Wojciech Zawadzki 
(lat 68)2.

Of. 5 P

SKROBÓW -  kolonia, wieś, gmina Lisów, wcześniej powiat Lubartów
Wieś polska, licząca 39 osób.
W czerwcu 1943 roku we wsi Skrobów Nowy żandarmi niemieccy 

z udziałem policji ukraińskiej zamordowali 7 Polaków, a wieś spalili. Na
zwisk ofiar dotychczas nie ustalono3.

O f 7 P

ZASTÓW  POLANOWSKI, gmina Wilków, wcześniej Szczekarków, 
powiat Puławy

Wieś polska, licząca 292 mieszkańców.
Dnia 31 maja 1944 roku Niemcy wspólnie z własowcami, w sile około 

100 osób, dokonali pacyfikacji wsi. Napastnicy spalili kilka chłopskich go



spodarstw i zgwałcili wiele kobiet. Były także ofiary w ludziach. Ich na
zwisk dotychczas nie ustalono4.

Razem: Of. 35 P

PRZYPISY
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woj. lubelskie t. V, K. 772.

3 L. Siemion: Z lat okupacji hitlerowskiej na Lubelszczyźnie. Lublin 1971, s. 274.
4 J. Nowak: Materiały do dziejów walk zbrojnych BCh. „Rocznik Dziejów Ruchu 

Ludowego” nr 1S 234, Akta osobowe ZBOWiD w Lublinie nr 102/X/V/60,91 
(XlV/60,3/XIV, 320/X/IV/58, s. 35).

POWIAT PARCZEWSKI

W 1921 roku Parczew liczył 7839 osób, a w 1939 roku około 10 tysię
cy. W wyniku terroru okupanta liczba mieszkańców spadła do 6173 w 1946 
roku. Wymordowano bowiem ludność żydowską, wysyłając w sierpniu 
1942 roku na zagładę do Treblinki, a ludzi starszych i chorych rozstrzeliwu- 

jąc na miejscu.
Znacznie wcześniej, bo 20 lutego 1940 roku SS i Wehrmacht dokonały 

na cmentarzu egzekucji 350 polskich żołnierzy pochodzenia żydowskiego.
Podczas okupacji niemieckiej Parczew stanowił jeden z ważnych ośrod

ków walki z okupantem. Lasy Parczewskie były miejscem koncentracji od
działów AK i BCh, a także partyzantki sowieckiej.

Rejon ten zamieszkiwała niewielka liczba ludności ukraińskiej, dlatego 
też OUN nie potrafiła stworzyć trwałej struktury organizacyjnej1.

DROZDÓW KA, gmina Uścinów, dawniej powiat Włodawa
Wieś zamieszkiwali głównie Polacy (384 osób), a ponadto 11 Żydów 

i 1 Rusin.
Dnia 11 października 1946 roku banda UPA dokonała napadu na wieś, 

mordując Stanisława Kuszyka (lat 46) i Stanisława M atejka (lat 48)2.
Of. 2 P

JEDLANKA, gmina Uścinów, wcześniej Tuchowicz, pow. W łodawa
Większość mieszkańców stanowili Polacy (506 osób). M ieszkało tu tak

że 11 Żydów.



Dnia 11 października 1946 roku sotnia UPA 'Wołodi' napadła na wieś 
uprowadziła, a następnie zamordowała: Jana Drabika (lat 34), Władysława 
Drabika (lat 30), Czesława Duklewskiego (lat 28) i jego brata Jerzego3.

ORZECHÓW  STARY, gmina Sosnowica, wcześniej powiat Włodawa
Wieś polska, zamieszkała przez 242 Polaków i 26 osób innych narodo

wości.
Dnia 6 kwietnia 1945 roku sotnia UPA „Wołodi” napadła na wieś i za

mordowała swoich rodaków za współpracę z polską władzą. Byli to: An
drzej Chomiuk (lat 45), Jan Chomiuk (lat 50) i Janina Chomiuk (lat 34)4.

Of. 4 P
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PRZYPISY

1 Lubelszczyzna. Przewodnik. H. Gawarecki [i in.]. Warszawa 1979, s. 110.
2 J. Caban, E. Machocki: Za władzą ludu. Lublin 1975, s. 378.
3 Tamże, s. 328.
4 Tamże, s. 208.

POWIAT PUŁAWSKI

Puławy leżą na pograniczu 3 krain: Wyżyny Lubelskiej, Niziny M azo
wieckiej i Wysoczyzny Lubartowskiej. W 1938 roku miasto liczyło 14 tys. 
mieszkańców.

Podczas II wojny światowej w samym mieście zginęło ponad 5 tys. 
mieszkańców.

M iejscowości w  powiecie puławskim, w których dokonano ludobójstwa 
Polaków.

BOROWICE, gmina Pawłów
Dnia 30 kwietnia 1944 roku umundurowani ukraińscy żołnierze SS ze 

szkoły w Trawnikach i osoby cywilne pod dowództwem oficera niemieckie
go lub Ukraińca z SS „Galizien”, dokonali napadu na wieś. Napastnicy spa
lili 47 gospodarstw, po uprzednim ich doszczętnym ograbieniu, oraz zabili 
4 mieszkańców wsi, w tym 3 kobiety za odmowę „świadczenia” usług 
i 1 mężczyznę, a 11 osób (2 mężczyzn i 9 kobiet) aresztowano1.

Of. 4 P



CZESŁAWICE -  osiedle, wieś, gmina Drzewce, obecnie Sadurki
We wsi liczącej ogółem 855 mieszkańców, przeważała ludność polska, 

Rusinów było 35 osób i 6 Żydów.
W dniu 22 października 1942 roku w czasie przejazdu przez osiedle od

działy żandarmerii i ukraińskie oddziały SS zastrzeliły 3 osoby -  mieszkań
ców osiedla i spalili 12 chłopskich gospodarstw. Nazwisk ofiar nie ustalono.

Dnia 21 listopada 1943 roku Niemcy wspólnie z policją ukraińską za
mordowali 12 osób, z czego 9 z Czesławie, a 3 kobiety ze wsi Dąbrowa 
Cynkowska, czasowo przebywające w Czesławicach. Spalili ponadto kilka 
zabudowań.

Śmierć ponieśli: Janina Boruch (lat 16), Paweł Boruch, Rozalia Boruch, 
żona Stanisława (lat 42), Stanisław Boruch (lat 64), kobieta o nazwisku 
Chuda, Janina Chuda -  żona Antoniego (lat 32), Antoni Chudy, Franciszek 
Głuchowski (lat 31), Agnieszka Iwaniak -  żona Franciszka (lat 45), Franci
szek Iwaniak (lat 52), Stanisława Iwaniak -  żona Franciszka (lat 16), Kazi
mierz Kozuba (lat 45)2.

Of. 15 P

KAZIMIERZ DOLNY, siedziba gminy
Miejscowość zamieszkiwało 2396 Polaków, 1357 Rusinów i 2 inne osoby.
Dnia 18 listopada 1942 roku oddział żandarmerii niemieckiej, SS „Ga- 

lizien”, policji ukraińskiej oraz własowców wspólnie przeprowadzili akcję 
pacyfikacyjną w gminie Kazimierz Dolny. Na miejscu zamordowano 17 
osób narodowości polskiej, a kilkadziesiąt aresztowano i wywieziono do 
Zamku w Lublinie, skąd przewieziono ich do obozów koncentracyjnych, 
gdzie zostali zamordowani. Żaden z nich nie powrócił do domu.

Śmierć ponieśli: Walter Bruno (lat 68), Stanisław Dziwisz (lat 24), M ie
czysław Gardecki (lat 50), Hieronim Głowinkowski, Antoni Grasiński (lat
28), Edward Klusiak (lat 28), Konstanty Makijewski, Karol Ocholski (lat 
65), Lucjan Pałka (lat 46), Andrzej Sobczak (lat 65), Aleksander Wanaciuk 
(lat 42), Zenon Wargacki (lat 35), Wingrad (lat 30), Jan Wojtalik (lat 35), Ed
mund Załuski (łat 52), Witold Zawadzki (lat 36), Stefan Zdanowski (lat 64)3.

Of. 17 P

NAŁĘCZÓW, siedziba gminy
Wieś liczyła 1050 mieszkańców, w większości Polaków. Żydów było

256.
W listopadzie 1943 roku, w czasie pacyfikacji wsi, na stacji kolejowej 

oddziały żandarmerii niemieckiej i ukraińskiej zastrzeliły około 200 osób. 
W grupie tej znajdowali się Żydzi i Polacy. Dotychczas nie ustalono liczby 
osób poszczególnych narodowości ani też ich nazwisk. Zwłoki zamordowa
nych zostały zakopane w polu4.

Of. 200 P



PARCHATKA, gmina Końskowola, wcześniej Puławy
Wieś polska, liczyła 387 mieszkańców.
Dnia 18 listopada 1942 roku policja ukraińska i SS „Galizien” napadli 

na wieś i zamordowali 28 Polaków. 25 -mężczyzn wywieźli do więzienia na 
Zamku w Lublinie, a po trzech tygodniach wszystkich wysłano do 
niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, skąd po wojnie po
wróciło jedynie pięciu.

Oto lista ofiar, mieszkańców Parchatki: Kazimierz Bielawski (lat 46), 
Stefan Eljański, Paweł Grzegorczyk (lat 54), Kazimierz Kilian (lat 19), He
lena Kłopotowska (lat 49), Michał Krzyżyński (lat 50), Paweł Kubiś (lat
23), Józef Matras (lat 43), Stanisław M atysiak (lat 47), Wincenty Mróz (lat
38), Józef Przewłoka (lat 41), Antoni Suszek (lat 32), Franciszek Suszek (lat
49), Paweł Teodorowicz (lat 32), Edmund Wnuk (lat 20), Henryk Wnuk (lat
17), Władysław Wojdaszka (lat 43), Franciszek Wolski (lat 32), Leon Żół
ciński (lat 42).

Zwłoki pochowane zostały na cmentarzu we W łostowicach5.
Of. 28 P

STRZELCE -  kolonia, wieś, gmina Nałęczów
Wieś polska, zamieszkała przez 512 osób.
W latach 1941-1943 w miejscowości tej żandarmeria, Sonderdienst 

i oddział ukraiński rozstrzelali około 6 Polaków, 500 Żydów i 530 jeńców 
rosyjskich. Zwłoki zakopano na polu6.

Of. 6 P

ZBĘDOW ICE, gmina Końskowola, wcześniej Puławy
Wieś typowo polska. W 1921 roku liczyła 364 mieszkańców.
Dnia 22 listopada 1942 roku oddziały żandarmerii niemieckiej i żołnie

rze SS „Galizien” wtargnęli na kolonię Zbędowice, nakazując jej mieszkań
com stawić się w jednym  miejscu z furmankami i inwentarzem żywym. Po 
zgromadzeniu się ludności, hitlerowcy z Ukraińcami oddzielili mężczyzn 
od kobiet i dzieci, a następnie wyprowadzili mężczyzn do wąwozu i tam 
wszystkich wymordowali strzałami w tył głowy. Tego samego dnia w tym 
że wąwozie zamordowali również kobiety i dzieci. Rannych dobijali Ukra
ińcy pojedynczymi strzałami z broni krótkiej.

Łącznie zamordowano 88 osób. Po zakończeniu akcji wieś została w ca
łości spalona. Po wojnie w miejscu mordu postawiono pomnik dla upam ięt
nienia ofiar. Śmierć ponieśli: Jan Antas, Pelagia Antas (lat 3), Wawrzyniec 
Antas (lat 54), Zofia Antas (lat 15), Czesław Bieniek (1 rok), Genowefa Bie
niek (lat 3), Janina Bieniek (lat 19), Adela Cięciara (lat 18), Jan Cięciara (lat 
45), Janina Cięciara (lat 15), Marianna Cięciara (lat 43), Piotr Cięciara (lat 
22), Stanisław Cięciara (lat 20), Janina Góra (lat 43), Józef Góra (lat 14), 
Stanisław Góra (lat 21), Paweł Grzęda (lat 41), Witold Grzęda (lat 17), Wła



dysław Grzęda (lat 42), Wiktor Izotow (lat 22), Aleksander Józef (lat 25), 
Stanisław Karaś (lat 40), Alina Łucjanek (lat 14), Bogdan Łucjanek (lat 11), 
Henryka Łucjanek (lat 16), Józef Łucjanek (lat 11), Stefania Łucjanek (lat 
40), Tomasz Łucjanek (lat 42), Zofia Łucjanek (lat 4), Henryk Matras (lat 
7), Józef Matras (lat 7), Julianna Matras (lat 42), Wincenty Matras (lat 46), 
Józef Mróz (lat 25), Balbina Murat (lat 42), Jan Murat (lat 43), Janina M u
rat (lat 16), Stanisław M urat (lat 10), Władysława Nowakowska (lat 21), 
Piotr Nowakowski (lat 27), Andrzej Pielak (lat 42), Franciszka Pielak (lat
37), Helena Pielak (lat 7), Marian Pielak (lat 7), Antoni Przepiórka (lat 50), 
Antoni Przepiórka (lat 3), Celina Przepiórka (lat 2), Edward Przepiórka (lat
1), Helena Przepiórka (lat 2), Jan Przepiórka (lat 29), Janina Przepórka (lat 
29), Józef Przepiórka (lat 5), Julian Przepiórka (lat 21), Wacław Przepiórka 
(lat 37), W ładysława Przepiórka (lat 25), Adela Saran (lat 16), Antoni Saran 
(lat 39), Bronisława Saran (lat 30), Tadeusz Saran (lat 18), Józef Stępień (lat
2), Marian Stępień (lat 18), M ichalina Stępień (lat 46), Stanisław Stępień 
(lat 2), W ładysław Stępień (lat 52), Zofia Stępień (lat 18), Franciszka Strzał
kowska (lat 46), Stanisława Strzałkowska (lat 15), Aleksander Suszek (lat
29), Franciszek Suszek (lat 60), Jan Suszek (lat 38), Józef Suszek (lat 20), 
Łucja Suszek (lat 64), Zofia Suszek (lat 20), Danuta Sykut (lat 8), Irena Sy- 
kut (lat 10), Kazimierz Sykut (lat 45), Marianna Sykut (lat 6), Stefania Sy
kut (lat 46), Ludwik Taracha (lat 43), Marianna Taracha (lat 38), Stanisław 
Taracha (lat 18), Wojciech Taracha (lat 4), Zofia Taracha (lat 9), Agata Wa
wer (lat 40), Genowefa Wawer (lat 5), Jan Wawer (lat 43), M arian Wawer 
(lat 16), Zofia Wawer (lat 9)7.
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'B iuletyn GKBZH w Polsce. T. 9. Warszawa 1957, s. 216, poz. 616 oraz

AGKBZH w Polsce, Ds 78/67 i Ds 37/71 Pt.



POWIAT RADZYŃSKI

Radzyń Podlaski położony jest w dolinie rzaki Białki, prawego dopły
wu Tyśmienicy.

W 1921 roku Radzyń Podlaski liczył 2217 Polaków, 2615 Żydów 
i 1 osobę innej narodowości.

Podczas ostatniej wojny, w wyniku eksterminacyjnej polityki okupanta 
niemieckiego i nacjonalistów ukraińskich, a także okupanta sowieckiego, 
w powiecie tym zginęło ponad 4 tys. polskich mieszkańców. Niemcy zorga
nizowali w Radzyniu Podlaskim więzienie, w którym bardzo dużo osób 
zmarło na skutek terroru i strasznych warunków bytowych, a liczni działa
cze konspiracyjni zostali rozstrzelani.

Poniżej przedstawiono miejscowości, w których w latach 1939-1947 
Ukraińcy wymordowali wielu Polaków.

OLSZEW NICA, gmina Kąkolownica
W 1921 roku wieś zamieszkiwało 677 Polaków i 47 Żydów.
Dnia 18 października 1942 roku gestapo z udziałem ukraińskich nacjo

nalistów, pozostających w służbie niemieckiej, dokonało obławy na m iesz
kańców wsi. W czasie tej akcji zamordowano 8 Polaków. Zwłoki zakopano 
w polu. W późniejszym okresie miejscowa ludność pochowała ich na cmen
tarzu w Zarzeczu1.

Of. 8 P

TALCZYN, wieś, gmina Białobrzegi, później Kock
Przed 1939 rokiem oraz w czasie okupacji hitlerowskiej Talczyn liczył 

616 Polaków.
Wieś leży 7 km na północ od miasteczka Kock. Dnia 9 września 1943 

roku żandarmi niemieccy wspólnie z policją ukraińską otoczyli wieś i urzą
dzili obławę na mieszkańców. Schwytanych ludzi spędzili do miejscowej 
szkoły i tam wszystkich rozstrzelali. Na miejscu zamordowano 74 osoby, 
a 16 osób wywieźli na Majdanek, skąd powróciły tylko dwie.

Lista nazwisk zamordowanych mieszkańców wsi Talczyn: Eugeniusz 
Bylina (lat 17), Jan Bylina (lat 15), Bogusław Filipek (lat 2), Jerzy Filipek 
(lat 4), Józef Filipek (lat 34), Józefa Filipek (lat 34), Leokadia Filipek (lat 
10), Nikodem Filipek (lat 8), Aleksander Guz (lat 6), Andrzej Guz (lat 46), 
Aniela Guz (lat 36), Bronisław Guz (lat 56), Czesław Guz (lat 7), Eugeniusz 
Guz (lat 16), Eugeniusz Guz (lat 11), Hieronim Guz (lat 2), Hieronima Guz 
(lat 12), Jan Guz (lat 17), drugi Jan Guz (lat 42) Józef Guz (lat 9), Józef Guz 
(jeden rok), Józefa Guz (lat 12), druga Józefa Guz (lat 40), trzecia Józefa 
Guz (lat 13), Julian Guz (lat 16), Maria Guz (lat 53), Maria Guz (lat 15), 
Stanisław Guz (jeden rok), Władysława Guz (lat 18), Wiktor Guz (lat 4),



Ludwik Janczak (lat 32), Antoni Kasak (lat 27), Maria Kryska (lat 55), Ste
fan Kryska (lat 20), Agnieszka Kępa (lat 46), Janina Kępa (lat 8), Leokadia 
Kępa (lat 12), M irosław Kępa (lat 6), Monika Kępa (lat 10), Tadeusz Latek 
(lat 22), Aleksander Mazur (lat 36), Michał Mroczek (lat 59), Balbina N ie
dziela, Józef Niedziela, Łukasz Niedziela, Jan Pożarowszczyk (lat 40), We
ronika Pożarowszczyk (lat 39), Jan Pulikowski (lat 67), M aria Pulikowska 
(lat 64), Aniela Sikora, Bolesław Sikora, Eugeniusz Sikora (lat 17), Helena 
Sikora (lat 20), Helena Sikora (lat 36), Irena Sikora (lat 2), Jan Sikora, dru
gi Jan Sikora (lat 6), Leokadia Sikora (lat 5), Maria Sikora, druga Maria Si
kora, trzecia Maria Sikora (lat 8), Julianna Sikora, Stanisław Sikora (lat 42), 
Tadeusz Sikora (lat 3), Zdzisław Sikora, Anna Wilkowicz (lat 59), Stanisław 
Wilkowicz (lat 63), Helena Szumieć (lat 34), Urszula Szumieć (lat 6), Józef 
Szczygieł (lat 56), Leon Szczygieł (lat 67), Aniela Szumieć (lat 36), Tade
usz Szumieć (lat 2), Józefa Żelazek.

Naoczny świadek opisanej tragedii mieszkańców Talczyna Michał Kiel- 
mos tak wspomina ten dzień: „Niemcy -  gestapo i żandarmeria otoczyli 
wieś. Później spędzili wszystkich, których zastali we wsi i w kolonii Tal- 
czyn, w jedno miejsce i rozpoczęli egzekucję. Rozstrzelali 74 Polaków, 
w tym całe rodziny, nie wyłączając najmniejszych dzieci. Napastnicy doko
nali także rabunku we wszystkich domach i zabudowaniach gospodar
czych” .

Of. 74 P

Razem: Of. 82 P

PRZYPISY

1 Biuletyn GKBZH w Polsce. T. 9. Warszawa 1957, s. 223, poz. 706
2 AGKBZH w Polsce, k. 122 — Protokół przesłuchania świadka Michała Kielmo- 

sa z dnia 21 sierpnia 1947, a także J. Fajkowski: Wieś w ogniu. Eksterminacja wsi pol
skiej w okresie okupacji hitlerowskiej. Warszawa 1972, s. 265-266.

POWIAT TOMASZOWSKI

Miasto Tomaszów Lubelski usytuowane jest w południowej części wo
jewództwa lubelskiego, nad rzeką Sołokiją i na pograniczu Roztocza Środ
kowego.

W 1939 roku Tomaszów liczył 10 tys. mieszkańców, a powiat toma
szowski 121 tys., w tym Polaków było około 45%, Ukraińców 35%, Żydów 
17% i innych nacji 3%. Do powiatu należał Tomaszów i 181 gromad.



We wrześniu 1939 roku polskie armie „Lublin” i „Kraków” toczyły pod 
Tomaszowem ciężkie walki z Niemcami. Miasto, a także powiat poniosły 
dotkliwe straty w ludziach i majątku.

Większość Zamojszczyzny, w tym powiat tomaszowski, to ziemia gdzie 
ponoszono największe ofiary od okupanta niemieckiego, zwłaszcza zaś od 
nacjonalistów ukraińskich. Ich oddziały pozostawały na żołdzie niem iec
kim, współdziałając w wymordowaniu setek Polaków. W okresie okupacji 
terenowa administracja, łącznie z policją ukraińską, przejęta została przez 
Ukraińców, dając się ostro we znaki ludności polskiej i żydowskiej. Ukra
ińcy maksymalnie wykorzystywali swoje wpływy we władzach terenowych 
i ściśle współpracowali z okupantem niemieckim. Szczególnie pogorszyła 
się sytuacja polskiej ludności na terenie tego powiatu z chw ilą obsadzenia 
w 1941 roku przez Niemców granicy Bugu oddziałami SS. Ukraińcy od tej 
pory poczuli się pewniejsi, a nawet uważali się za panów sytuacji. Zaczęło 
dochodzić do częstszych pojedynczych mordów skrytobójczych. Zamordo
wano m.in. nauczycieli: Aleksandra Budzynia, Jana Ziółkowskiego, Ludwi
ka Stoperę, A. Pelca i innych. W 1942 roku hitlerowcy przy współudziale 
policji ukraińskiej zaatakowali dzielnicę żydowską, niszcząc około 30% 
m iasta1.

Od połowy 1943 roku ludobójcze wyczyny barbarzyńskich grup prze
niosły się z Wołynia na ziemię tomaszowską. Grupy te rozpoczęły tu oży
wioną działalność. Zaczęli od ulotek, w których wzywali Polaków do 
opuszczenia tych ziem do końca września 1943 roku, w przeciwnym razie 
wszyscy Polacy mieli być wymordowani.

Po pojedynczych mordach, masowe ludobójstwo dokonane przez ban
derowców (UPA, SKW, bulbowców i innych zbrodniczych ukraińskich 
grup) na ludności polskiej w tym powiecie, rozpoczęło się jesienią 1943 ro
ku i trwało z różnym nasileniem do wiosny 1947 roku, aż do zakończenia 
Operacji „W isła” .

W iosną 1944 roku OUN-UPA objęły swymi bandyckimi akcjami całe 
południowo-wschodnie pogranicze państwa polskiego. Zwłaszcza w rejonie 
miejscowości Cetyna, Goryniec, Basznia Dolna oraz lasów kobylnickich 
działał bandyta Jan Szymański ps. 'Szum', dowódca sotni. Zastrzelony zo
stał 7 września 1947 roku przez pododdział 16 Batalionu KBW. Bandyci 
z dziką zaciekłością kontynuowali dzieło niszczenia terenów tego powiatu. 
Mordowali polskich mieszkańców wsi, a ich zagrody puszczali z dymem. 
W czasie tych pogromów ludność ginęła od siekier, noży i strzałów karabi
nowych. Zmusiło to pozostałych przy życiu mieszkańców do opuszczenia 
swoich gospodarstw i przeniesienia się do Tomaszowa lub innych miast. Ze 
szczególną zaciekłością bandyci UPA likwidowali także wszystkie polskie 
oddziały partyzanckie.

W latach 1944-1947 w powiecie tym działała sotnia Dmytra Karpenko 
„Czausa” , Wasyla Krala, „Jara”, „Wołodi”, które dokonywały rzezi Pola



ków. Sotnie te były podporządkowane nacjonaliście ukraińskiemu M irosła
wowi Onyszkiewiczowi. Niekorzystny dla Niemców rozwój sytuacji na 
froncie wschodnim zmusił przywódców OUN i UPA do przyśpieszenia re
alizacji planów opanowania południowej Lubelszczyzny.

Począwszy od 5 kwietnia bandy ukraińskie „Żeleźniaka” i „Jahody” 
rozpoczęły brutalny atak na linii od Jarczowa przez Chodywańce, Szlatyn, 
Łubcze, Podlodów, Żemiki, Rokitno, Posadów, Steniatyn do Telatyna. Na 
całej tej linii polskie oddziały partyzanckie AK i BCh dzielnie broniły wy
mienionych miejscowości, nie dopuszczając bandytów do wejścia w głąb 
Zamojszczyzny.

W wyniku terroru okupanta niemieckiego i nacjonalistów ukraińskich, 
na ziemi tomaszowskiej zginęło wielu Polaków, wymordowano także pra
wie wszystkich Żydów. Potwierdzeniem tego są 32 cmentarze rozsiane po 
całym powiecie, na których spoczywa ponad 2200 żołnierzy Wojska Pol
skiego2. Po zajęciu tych ziem przez Armię Sowiecką w 1944 roku wielu 
Ukraińców gorliwie współpracowało z nową polską w ładzą w prześladowa
niu Polaków i zsyłaniu ich na Sybir.

Od wiosny 1945 roku stan bezpieczeństwa w tym powiecie znacznie się 
pogorszył. Przybyła tu bowiem z Wołynia grupa banderowców pod do
wództwem „Hałajdy”. Banda ta paraliżowała akcję repatriacyjną i kontyn
gentową. Cywilna ludność ukraińska pozostawała pod zdecydowanym ich 
wpływem. Jedni ze ze strachu przed restrykcjami UPA, a inni z sympatii do 
niej. Wraz z nasileniem się akcji przesiedleńczej, zwiększała się liczba 
Ukraińców zgłaszających się do UPA, co chroniło ich przed wyjazdem do 
USRR.

Małe liczebnie i słabo uzbrojone posterunki MO i UB nie były w stanie 
zapewnić bezpieczeństwa w poszczególnych miejscowościach. Wielu m ili
cjantów ginęło w nierównej walce z UPA, która była lepiej uzbrojona i wy
posażona. Nieefektywne były także walki Wojska Polskiego przeciwko 
upowcom w latach 1945-1946. Nie przyniosły prawie żadnych pozytyw
nych rozstrzygnięć. Rozbijane oddziały upowskie bardzo szybko łączyły 
się, znajdując pomoc i opiekę u swoich ukraińskich rodaków, często człon
ków UPA lub SKW.

W 1946 roku również nie nastąpiła oczekiwana poprawa w zakresie 
bezpieczeństwa na ziemi tomaszowskiej. Już 9 marca w nocy grupa bandy
tów z UPA dokonała napadu na 8 pułk piechoty. Na miejscu zamordowano 
13 żołnierzy, a 12 uprowadzonych też zgładzono po torturach3.

Oprócz ludobójstwa upowcy kontynuowali dzieło niszczenia terenów, 
z których wysiedlano lub już wysiedlono Ukraińców, a które były przezna
czone dla Polaków. Swoją działalnością SKW i UPA usiłowały za wszelką ce
nę nie dopuścić do wysiedlenia Ukraińców. Podobnie chłopi ukraińscy także 
niechętnie opuszczali swoje rodzinne domostwa i wsie, nie czując zagrożenia 
życia ze strony band UPA, NKWD czy też władz polskich.



Akcja przesiedleńcza rozpoczęta w powiecie tomaszowskim około 
15 sierpnia 1945 roku, zakończona została w zasadzie 15 czerwca 1947 roku.

Tym samym zlikwidowano socjalną i m aterialną bazę nacjonalistów 
ukraińskich, stwarzając warunki do normalnego życia i pokoju Polaków 
w tym powiecie.

Dotychczasowe badania pozwalają ustalić na podstawie dowodów, że 
w czasie II wojny światowej w powiecie tym nacjonaliści ukraińscy zamor
dowali 2025 osób. Obliczenia szacunkowe wskazują natomiast, że w tym 
okresie i na tym terenie zginęło około 3000 Polaków.

Niepełny bilans strat ludności polskiej, w czasie wojny w wyniku ludo
bójstwa Ukraińców w tym powiecie.

W latach 1939-1947 w powiecie tomaszowskim miały miejsce bardzo 
liczne akty ludobójstwa Polaków dokonane przez UPA, policję ukraińską 
i inne nacjonalistyczne organizacje współpracujące z Niemcami. Wszystkie 
dane przedstawiono w alfabetycznym zestawieniu poszczególnych miejsco
wości powiatu tomaszowskiego.

Of. 29 P

BEŁŻEC, siedziba gminy
Bełżec -  dawniej miasto, obecnie wieś w powiecie tomaszowskim. 

W okresie międzywojennym miejscowość liczyła 2248 mieszkańców. Prze
ważała ludność polska -  70%, Rusinów i Żydów było po 15%.

W Bełżcu istniał hitlerowski obóz zagłady ludności żydowskiej, pol
skiej i cygańskiej. W latach 1942-1943 Niemcy wymordowali w nim około 
600 tys. osób, z czego 550 tys. Żydów i 50 tys osób innych narodowości, 
głównie Polaków. Działało tu na usługach Niemców, wielu Ukraińców, któ
rzy szczególnie wyróżniali się brutalnością i bestialstwem wobec więźniów.

W latach 1944-1946 w rejonie Bełżca grasowały liczne zbrojne ugrupo
wania ludobójców z UPA, m. in. banda Jahody. Jej członkowie odznaczali 
się wyjątkowym okrucieństwem wobec Polaków.

Bezpośredniego napadu na wieś ze strony UPA nie było, ponieważ ist
niał tu silny posterunek milicji polskiej. Liczne były jednak ofiary wśród 
mieszkańców. Ludzie ginęli głównie na drogach, podczas przejazdów i po
bytu w okolicznych miejscowościach. M ateriały źródłowe wykazują, że 
mogło zginąć około 30 osób.

Dnia 15 czerwca 1944 roku (inne źródła podają 16 czerwca), około go
dziny 7.30, banda upowców dokonała napadu na pociąg osobowy jadący na 
trasie Bełżec -  Rawa Ruska. W rejonie wsi Zatyle oddział bandytów zatrzy
mał pociąg. Po wylegitymowaniu pasażerów, zwolniono wszystkich Ukra
ińców, a 70 osób narodowości polskiej (z różnych miejscowości) zamordo
wano, z czego tylko 47 ofiar zidentyfikowano.

W czasie tej masakry kilku osobom udało się zbiec już z miejsca egze
kucji. Byli to: M aria Komandowska, Jadwiga Hapko, Cecylia Wolańczyk,



kobieta o nazwisku Witamberska i kolejarz o nazwisku Tryndowski. Złoży
li oni relacje o tym zajściu, a także rozpoznali wśród morderców Ukraińców 
ze wsi Poddębie (lub Poddębice) koło Uhnowa.

Banderowcy byli w zmowie z maszynistą kolejowym -  nacjonalistą 
ukraińskim o nazwisku Zahariasz Procyk vel Lewko, mieszkającym we wsi 
Żurawno koło Lubyczy Królewskiej, który zatrzymał pociąg w umówionym 
miejscu i czasie, umożliwiając bandycką akcję.

Spośród zamordowanych pochowano na cmentarzu w Tomaszowie Lu
belskim 17 ofiar. Były to następujące osoby: Wanda Baran, Wanda Czamo- 
pyś, pasażer o nazwisku Jabłoński, Felicja Jonko (lat 13), Władysław M a
lec, Katarzyna Malec, Helena Mazur, dziewczynka o nazwisku. Rachwań- 
ska, Klemens Szyndler i Helena Wachlarz. Wszyscy pochodzili z Tomaszo
wa Lubelskiego. Pochowano także 7 osób o nie ustalonych personaliach, 
uciekinierów z powiatów: Rawa Ruska i Hrubieszów, którzy czasowo za
mieszkiwali w  Tomaszowie Lubelskim.

Pozostałych pomordowanych (23 ofiary) pochowano na cmentarzu 
w Bełżcu. Byli to: Ludwik Bartłomowicz (ur. 25.07.1924), Janina Chmielo
wiec (ur. 8.11.1924), Antoni Forlański (ur. 25.10.1915), M arian Grocholski 
(ur. 8.01.1927), Ludwik Hopko (ur. 25.08.1906), Franciszek Kogut (ur. 
4.10.1919), Joanna Kogut (ur. 2.11.1941), Anna Kostyk (ur. 15.10.1924), 
Franciszek Latawiec (ur. 1890), Katarzyna Piazda (ur. 13.01.1908), Adam 
Słociński, drugi Adam Słociński (ur. 31.01.1899), Feliks Śmiechwa (ur. 
6.03.1905), M aria Szmiga, Leszek Sobolewski, W ładysław Staszko (ur. 
15.08.1923), Bronisława Wodiczko (ur. 22.09.1906), Anna Wiliman (ur.
11.06.1903), Antoni Żurawiecki lub Żurawski (ur. 1880) oraz 3 osoby NN.

Tę ukraińską zbrodnię można przyrównać jedynie do ohydnej czystki 
etnicznej, wykonano ją  bowiem na bezbronnych ludziach (kobietach, star
cach i niemowlakach) bez sądu, tylko dlatego, że byli Polakami. Oględziny 
miejsca kaźni i ofiar oraz dokumentację faktograficzną sporządził por. AK 
Tadeusz Żelechowski wraz z podległymi mu partyzantami.

Informację dotyczącą tożsamości pomordowanych ustalono na podsta
wie dokumentacji Muzeum Regionalnego, opracowanej przez Wojciecha 
Dziedzica, oraz aktów zgonu w księdze parafialnej w Bełżcu i Tomaszowie 
Lubelskim, a także danych na tablicy inskrypcyjnej na pomniku cmentar
nym w Bełżcu z napisem „Pomordowanym przez bandy UPA”4 [Dok. nr 17 
+ fot. 8-35],

Of. 47 P

CłOTUSZA STARA, gmina Majdan Sopocki
W 1945 roku nacjonaliści ukraińscy zamordowali mieszkańca wsi Józe

fa Michałuszko4.
Of. 1 P



CZARTOWSZCZYK, gmina Tyszowce
W czerwcu 1944 roku pod wsią Rzeczyca banderowcy zamordowali 

polskiego żołnierza AK Ireneusza Czarnieckiego (lat 20)s .
Of. I P

CZEREMNO, gmina Tyszowce
W 1943 roku policja ukraińska z Sachrynia zastrzeliła mieszkankę wsi 

Marię Olszańską, a w październiku tego samego roku UPA zamordowała na 
terenie wsi Antoniego Rychela - komendanta miejscowej placówki AK6.

Of. 2 P

CHODYWAŃCE, wieś, gmina Jarczów
Wieś polska, licząca 477 osób.
Dnia 13 kwietnia 1944 roku miejscowość tę zaatakowała banda upow- 

ców. Zamordowała 22 mieszkańców polskich oraz spaliła dwór i 10 gospo
darstw. Zginęli wtedy: Filip Budyńczuk (lat 54), Ukrainiec, O lg a  Demczuk 
(lat 12), Ukrainka, W ładysław Dziura (lat 45), Bronisław Gnap (lat 15), Ja
kub Jachuła (ksiądz), Marcin Kubiszyn (lat 45), Stanisław Kubiszyn (lat 
50), Jan Kubiszyn (lat 48), Mieczysław Kubiszyn (lat 25), Franciszek Ku
biszyn (lat 35), Andrzej Kubiszyn (lat 43), Bronisława Koc (lat 10), Jan Koc 
(lat 50), Filip Ludyńczuk (lat 54), Jakub Krawczyk, Michał Krawczyk, Sta
nisław Mróz (lat 37), Marcin Skroban (lat 38), Jan Surowiec, Marcin Ty
miński, Paraskewia Tymińska (lat 45), Władysław Witek (lat 37)7.

Of. 22 P

DĄBROWA, gmina Krynice
Wieś polska, licząca 477 mieszkańców.
Banda upowska dokonała dwukrotnego napadu na wieś: 30 grudnia 

1943 roku oraz 1 czerwca 1944 roku. Łącznie zamordowano 20 osób. 
Dotychczas ustalono następujące nazwiska ofiar: Jerzy Makaruk, Waleria 
Bieruszko (lat 30),Eugenia Humer (lat 45) i dwoje małoletnich dzieci. 
Mordu dokonano na skraju miejscowego lasu8.

Of. 20 P

DUB, osiedle i wieś
W 1921 roku miejscowość liczyła 869 mieszkańców, w tym 625 Pola

ków, 174 Rusinów i 19 Żydów.
Nacjonaliści ukraińscy ze wsi Sniatycze w dniu 25 września 1939 roku 

zamordowali pięciu mieszkańców wsi Dub. Byli to: Stefan Fabiański (kle
ryk), Mikołaj Kapuściński (kleryk), Wiktor Możejko (ksiądz), Bolesław 
Piotrowski i W ładysław Wetland.

Mordu dokonano w lesie pod w sią Cześniki.
W tym samym roku uzbrojone bojówki OUN rozbrajały polskich żoł



nierzy, zabierając im wyposażenie. Atakowano głównie małe grupki żołnie
rzy. Tak było również w miejscowości Dub, w Telatynie, w  okolicy Hreben- 
nego i Tyszowcach. Po rabunku najczęściej żołnierzy mordowano9.

Of. 5 P

DUTRÓW, gmina Telatyn
Wieś polska, licząca 397 osób.
W czasie II wojny światowej miejscowość została kompletnie spalona, 

a ludność polska w większości wymordowana.
Na podstawie donosu policji ukraińskiej w 1942 roku gestapo areszto

wało pięciu polskich mieszkańców, po których wszelki ślad zaginął. Byli 
to: Andrzej Pokrywka, Andrzej Szaruga, Jan Szaruga, Jan Smiałko i Anto
ni Zogat.

W maju 1944 roku upowcy zamordowali też mieszkańca wsi o nazwi
sku Józef Radom ski10.

Of. 6 P

DYNISKA, siedziba gminy, wcześniej gmina Tamoszyn
Wieś polska, zamieszkała przez 393 osoby.
Z 17 na 18 marca 1944 roku oddział UPA napadł na wieś i zamordował 

17 polskich mieszkańców. Ustalono następujące nazwiska: M aria Bis, Bar
bara Byra, JózefByra, Tadeusz Byra, Bronisław Jezierski (lat 58), Maria Je
zierska, M ichalina Jezierska, Stefan Jezierski, W ładysław Józefczyk, Maria 
Luptak, Anna Łakoma, Józef Parowski, Maria Parowska, Karolina Parow- 
sa, mąż Anny Łakomy i jej dwoje dzieci.

Kilka dni po tym napadzie prawdopodobnie ta sama banda upowska, 
napadła na wieś i zamordowała 15 Polaków. Były to osoby, które nie zamie
rzały uciekać ze wsi.

W ten sposób zginęło 32 polskich mieszkańców11.
Of. 32 P

DZ1ERAŻNIA, wieś, folwark, gmina Krynice
W 1921 roku wieś liczyła 655 Polaków,14 Żydów i 3 Rusinów.
W czasie pacyfikacji wsi w styczniu 1943 roku żandarmeria niemiecka 

z udziałem policji ukraińskiej zamordowała 54 Polaków. Byli to: Józefa Ba
łabuch (lat 52), Kazimierz Bałabuch (lat 50), M arianna Bałabuch (lat 50), 
Katarzyna Baran (lat 71), Maria Baraniak (lat 68), Józef Borysewicz (lat
40), M aria Borysewicz (lat 49), Helena Borysewicz (lat 19), Józef Boryse
wicz (lat 18), Tadeusz Borysewicz (lat 13), Anna Bzikot (lat 50), Jan Chwa- 
leba (lat 85), Stanisława Ciemiera (lat 25), Andrzej Dzieduszek (lat 58), Sta
nisław Dzieduszek (lat 4), Bronisława Jakimczuk (lat 41), Wanda Jakim- 
czuk (lat 17), Zofia Jakimczuk (lat 17), Ludwika Kaczor (lat 87), Paweł Ka
czor (lat 59), Katarzyna Kazub (lat 43), Kazimierz Kazub (lat 47), Ignacy



Kąkol (lat 49), Antoni Kąkol (lat 15), Stanisław Kąkol (lat 43), Andrzej Ko- 
panicki (lat 82), Jan Koszamy (lat 38), Leonard Kowalski (lat 80), Anna Ko
walska (lat 81), Paweł Lizut (lat 72), Stanisław Lizut (lat 47), Franciszka Li
zut (lat 33), Danuta Lizut (lat 12), Jan Łaba (lat 48), Józefa Łasocha (lat 58), 
Maria Machlarz (lat 52), Jan Mulawa (lat 48), Franciszek Mulawa, Katarzy
na Paschalska (lat 50), Józef Plizga (lat 12), Walerian Plizga (lat 9), Geno
wefa Pokrywka (lat 23), Jakub Pokrywka (lat 46), Anastazja Pokrywka (lat 
80), Józefa Pióro (lat 56), Kazimierz Trześniowski (lat 59), Katarzyna Trze- 
śniowska (lat 48), Franciszek Tytoń (lat 45), Stanisław Tytoń (lat 31), Jakub 
Właź (lat 54), Bronisław Właź (lat 34), Waleria Wysocka ( la t 45), Zofia 
Wysocka (lat 15), Stanisław Wysocki (lat 12), Jerzy Nowiński (lat 19), żoł
nierz AK, Józef Dżygało (lat 19) -  żołnierz AK, mężczyzna o nazwisku 
Gorzkiewicz -  żołnierz AK, Stefan Pokrywka (lat 26)l2.

Of. 58 P

GRODEK, wieś, kolonia, gmina Jarczów
W 1921 roku wieś liczyła 773 Polaków,45 Ukraińców i 26 Żydów.
W maju 1944 roku na terenie wsi Nabroż w walce z UPA zginął Feliks 

Knap (lat 19) -  żołnierz A K 13.
Of. 1 P

HONIATYCZE, wieś, folwark, gmina Kotlice
W 1921 roku wieś liczyła 490 Polaków, 391 Rusinów i 20 Żydów
Dnia 15 maja 1944 roku banda upowców napadła na wieś i zamordowa

ła 20 polskich mieszkańców. Byli to: mężczyzna o nazwisku Byś, Anna 
Barczuk, Wojciech Chmielowiez, Bronisława Gumieniak, Julia Kaczoruk, 
Tekla Krawiec, Józef Matuszewski, Feliks' Trześniowski, Edward Wolań- 
czuk oraz 10 osób NN, których nazwisk nie zdołano ustalić.14

Of. 20 P

HOPK1E, wieś kolonia, gmina Rachanie
Była to wieś polsko-ukraińska. Miejscowość liczyła 201 Polaków, 172 

Ukraińców i 6 Żydów.
W październiku 1942 roku żandarmeria niemiecka z udziałem policji 

ukraińskiej zamordowała 12 mieszkańców wsi. Byli to: Jan Bielecki (lat 
(20), Antoni Cisak (lat 35), Stanisław Hawrylak (lat 19), W ładysław Jaroni 
(lat 25), W ładysława M alicka (lat 32), Aleksander M aryńczak (lat 35), A n
drzej M irecki (lat 28), Mikołaj Sieraczyński (lat 45), Jan Sucharski, Edward 
Winnicki (lat 31), Jan Wronka (lat 40), Jan Żwira (lat 27), Albin Dorota -  
żołnierz A K 15.

O f 12 P



HREBENNE, gmina Lubycza Królewska
Wieś zamieszkała przez 405 Polaków, 200 Rusinów i 5 Żydów. W 1931 

roku Hrebenne z przysiółkiem Rudeczno i folwarkiem liczyło łącznie 1514 
osób

Położona malowniczo na wzgórzu, na pograniczu Kotliny Pobuża 
i Roztocza Południowego.

W dniu 28 lutego 1945 roku banda UPA napadła na mężczyzn wracają
cych furmanką z Tomaszowa (lub do Hrebennego) i zamordowała ich. Zgi
nęli zakłuci bagnetami: Wojciech Kosiński (lat 29) -  sołtys, Paweł Kosiński 
(lat 20), Józef Wawrocki lub Wywrocki (lat 43), M ichał Kosiński (lat 30).

Dnia 1 grudnia 1945 roku w lesie koło Hrebennego banderowcy zabili 
mieszkańca wsi o nazwisku Michał Humenny. Zwłoki odnaleziono dopiero 
po trzech dniach ze śladami ran kłutych zadanych bagnetami i z zaciągnię
tym sznurem na szyi.

Dnia 18 października 1946 roku sotnia UPA kurenia „Żeleźniaka” do
konała napadu tym razem na Ukraińców, zamieszkałych w przysiółku Ru
deczno, należącego do Hrebennego., zamordowała swoich rodaków za 
sprzyjanie władzom polskim. Byli to Anna Iwanko (lat 28), M ichał Iwanko 
(lat 70), jego żona Julia (lat 60), Katarzyna Iwanko (lat 3), mężczyzna o na
zwisku Sochanko, inne źródło podaje Sacharko, jego żona i 4 dzieci, Anna 
M artynowicz (lat 2 8 )16.

Of. 5 P + 1 1 U

HUBINEK, przysiółek, gmina Ulhówek (Lubycza Królewska)
Dnia 25 kwietnia 1944 roku (inne źródło podaje 27 m arca 1944 roku) 

banda bulbowców dokonała napadu na wieś. Po zrabowaniu mienia pol
skich mieszkańców zamordowano Polaków: Zofię Borowicz z, Katarzynę 
Krupicką (lat 63), Grzegorza Lisieckiego i jego żonę Annę (lat 58) oraz ich 
dwoje dzieci: Teklę i M arię (lat 30). Zamordowano także Ukraińca o nazwi
sku M ichał Kuszałko za publiczne potępienie mordów Polaków przez 
UPA17.

Of. 7 P

JARCZÓW, osiedle, wieś, siedziba gminy
Wieś liczyła 517 Polaków, 83 Rusinów, 8 Żydów i 6 osób innych naro

dowości
Druga wojna światowa i okupacja niemiecka szczególnie dotknęła te 

ziemie. Najpierw wymordowano ludność żydowską, a następnie całkowicie 
wysiedlono ludność polską.

W 1943 roku policja ukraińska aresztowała kilku polskich mieszkań
ców, po których wszelki ślad zaginął. Wiadomo, że zostali w miejscowym 
lesie zamordowani. Byli to: Ignac Borys, mężczyzna o nazwisku Brosz, Jan 
Pach, W ładysław Szponar, Władysław Trybus.



W marcu 1943 roku we wsi upowcy zamordowali Stanisława Kołodzie
ja  -  żołnierza AK, a kilka dni później ci sami bandyci zabili M ichała Kraw
czyka18.

Do 1947 roku w Jarczowie i jego okolicach grasowały bandy UPA, któ
re zniszczyły wiele wsi, w tym Plebankę, Łubcze, Szalatyn, Chodywańce, 
Janów i Zawady.

O f .7 P

KOM ARÓW  DOLNY I GÓRNY, siedziba gminy
W 1921 roku w obu miejscowościach mieszkało 3654 osób, w tym  1675 

Polaków, 1760 Żydów i 215 Rusinów-Ukraińców.
Oddziały SS przy pomocy policji ukraińskiej i volksdeutschów przepro

wadziły dwukrotnie pacyfikację wsi: 14.12.1942 i 17.01.1943 roku. W ich 
wyniku zginęło co najmniej 51 Polaków, wśród nich 16 kobiet i 3 dzieci. 
W czasie tych akcji napastnicy spalili kilka zabudowań gospodarczych.

Ustalono kilka nazwisk polskich mieszkańców wsi, najczęściej żołnie
rzy AK, którzy zginęli w walce z UPA na tym terenie lub w innych okolicz
nościach. Byli to: Czesław Bochenek, Józef Szajewski, Paweł Dziurbas, Jan 
Chećko, Stanisław Bałabuch19.

Of. 51 P

KORCZMIN, gmina Tamoszyn
Była to wieś o ludności mieszanej polsko-ukraińskiej. Ukraińcy stano

wili nieznaczną większość. W 1931 roku wieś liczyła 1090 osób
Dnia 22 lutego 1944 roku banderowcy zamordowali Bronisława Gro- 

chalę (lat 45), Józefa Kurpisza (lat 33), Bronisława Skowrońskiego i ucie
kiniera z Wołynia o nie ustalonym nazwisku (lat około 35). W szystkich po
chowano na cmentarzu w Korczminie.

Z kolei 19 marca 1944 roku banda upowska dokonała ponownego napa
du na wieś mordując 12 osób i paląc wszystkie zabudowania. Zginęli wów
czas: W ładysław Bodnar (lat 55), Piotr Bodnar, Józef Grochal, W ładysław 
Górnicki, mężczyzna o nazwisku Jaremczuk, W ładysław Kurpisz, m ężczy
zna o nazwisku Perowski, Adela Wróbel, Michał Wróbel oraz mężczyzna 
o nie ustalonym nazwisku -  uciekinier z Wołynia.

Łącznie z rąk UPA zginęło w tej wsi 16 Polaków.
Ponadto w 1946 roku upowcy zamordowali kilku swoich rodaków Ukra

ińców, byli to: Dmytro Kakul, Iwan Kowal, Iwan Wygranowski i jego żo
na20.

Of. 16 P + 4 U

KORCZÓW, gmina Tamoszyn
Po wojnie wieś znalazła się w gminie Tamoszyn, wcześniej należała do 

woj. lwowskiego.



Miejscowość zamieszkiwały 1403 osoby. Polacy stanowili około 40%, 
Żydów było około 50, pozostali to Rusini.

W październiku 1939 roku Niemcy z pomocą Ukraińców aresztowali, 
a następnie zesłali na zagładę do Oświęcimia następujące osoby: Bolesława 
Buderkiewicza, Wojciecha Jareckiego, Adama Stadnickiego -  byłego ko
mendanta Strzelców.

W 1942 roku (brak dokładnej daty) zostali aresztowani przez policję 
ukraińską i zaginęli bez wieści Antoni Cybuch (inne źródło podaje 
Adam Jan Olej.

W 1943 roku policja ukraińska aresztowała, torturowała i zamordowała 
Jana Nagórnego.

W marcu 1944 roku podczas napadu na wieś, banderowcy zamordowa
li: Kazimierza Ostrówkę (lat 82) -  mieszkańca Korczowa, Antoniego 
Szczepaniaka (lat 32), W ładysława Szczerbę (lat 33), Tadeusza Szczerbę 
(lat 25) -brata Władysława, Franciszka Żurowskiego (lat 70), M arię Żurow
ską (lat 39) i jej córkę, m atkę i córkę narodowości żydowskiej, które ukry
wały się u jednej z zamordowanych z polskich rodzin, Jana Holli (lat 40).

W 1945 roku upowcy zastrzelili ze wsi M ieczysława Skowyta -  mili
cjanta15.

Of. 19 P

KRYNICE -  osiedle, siedziba*gminy
Wieś polska. W 1921 roku liczyła 325 osób.
W lipcu 1943 roku w ramach akcji wysiedleńczej Niemcy przy pomocy 

Ukraińców pozostających w służbie hitlerowców zabili 24 osoby narodo
wości polskiej, z tego 9 mężczyzn, 5 kobiet i 10 dzieci. Nazwisk ofiar do
tychczas nie ustalono16.

Of. 24 P

LUBYCZA KAMERALNA i LUBYCZA KNIAZIE, gmina Lubycza 
Królewska

Do wymienionych wsi należały 4 przysiółki: Hubinek, Kołąjce, Paw-
1 iszczę i Ż y łka .

W 1931 roku obie wsie liczyły 4466 mieszkańców. Zamieszkiwali ją  
głównie Rusini. Żyli tu takie Polacy, Niemcy, Żydzi i inne narodowości.

Likwidacji Żydów podczas okupacji niemieckiej dokonano połączony
mi siłami policji niemieckiej i ukraińskiej.

Pierwszy napad Ukraińców na wieś miał miejsce 23 lipca 1943 roku 
w przysiółku Hubinek. Tego dnia napastnicy zamordowali Zofię Borowicz.

Dnia 27 lipca tego samego roku upowcy dokonali zmasowanego napa
du na ten przysiółek, mordując 5 Polaków. Byli to: Katarzyna Krupnicka, 
Grzegorz Lisiecki, Anna Lisiecka, Tekla Lisiecka, Maria Lisiecka.

W grudniu 1944 roku z przysiółka Kałajce UPA uprowadziła do lasu



i zamordowała Józefa Regana (lat ok. 50). W tym samym roku (brak do
kładnej daty) z rąk upowców ginie kobieta o nazwisku Stadnicka (inne źró
dło podaje Stolnicka)21.

Of. 8 P

LUBYCZA KRÓLEWSKA, siedziba gminy
W 1921 roku wieś liczyła 710 mieszkańców, w tym 55 Polaków, 4 Ru

sinów, 649 Żydów i 2 innej narodowości. Do sołectwa należał także przy
siółek Zatyle.

Miejscowość położona jest na Roztoczu Środkowym, przy drodze To
maszów Lubelski -  Hrebenne.

W okresie międzywojennym Lubycza Królewska wchodziła w skład 
powiatu Rawa Ruska w województwie lwowskim. We wrześniu 1939 roku 
na mocy niemieckiego-sowieckiego paktu Ribbentrop-M ołotow została 
przyłączona do Związku Radzieckiego. Okupacja trwała do czerwca 1941 
roku, tj. do napaści III Rzeszy na ZSRR. Podczas ostatniej wojny wieś by
ła całkowicie zniszczona przez UPA.

W listopadzie 1944 roku banderowcy dokonali masowego napadu na 
wieś mordując kilku jej mieszkańców. Byli to: Maria M ichalewicz i Kata
rzyna M ichalewicz oraz Piotr Potiko (lub Putiko). 6 grudnia 1944 roku upo
wcy ponowili napad, tym razem mordując: Mirosława M ichalewicza (lat
24), Wasyla M ichalewicza (lat 43). Po upływie tygodnia, bo już  13 grudnia 
tego roku na drodze pod w sią złapali i zabili Wasyla Kozaka (lat 26). Rów
nież w grudniu bandyci UPA zaatakowali posterunek milicji i zamordowali
6 milicjantów. Nazwisk ofiar nie ustalono. W tym samym miesiącu z rąk lu
dobójców ukraińskich zginął Jan Piroszy.19

W kolejnym napadzie na Lubyczę Królewską 28 lutego 1945 roku ban
derowcy zamordowali pięciu mieszkańców wsi. Byli to: mężczyzna o na
zwisku Komisarczyk, Paweł Łuszczyński, mężczyzna o nazwisku Prosie- 
wicz, Jan Wywrocki i Józef Wywrocki. W kolejnym napadzie zgładzono
7 Polaków, uciekinierów z Wołynia. Nazwisk ich nie zdołano ustalić. 
W marcu tego samego roku upowcy dopadli kolejnych mieszkańców Luby
czy w liczbie około 8 osób, których również zamordowali. Nazwisk ich nie 
ustalono, gdyż pochodzili spoza Lubyczy.

Z 8 na 9 marca 1946 roku (inne źródło podaje 1945) sotnia UPA „Dudy” 
i „Hałajdy” oraz dwaj bandyci z SKW zamordowali 41 żołnierzy Wojska 
Polskiego i 7 członków komisji przesiedleńczej. Nazwisk tych osób rów
nież nie ustalono.

W marcu 1946 roku banda upowska dokonała napadu na pododdział 
Wojska Polskiego. W wyniku walk zginęło 15 żołnierzy, a wielu było ran
nych.

W następnym ataku na tę miejscowość w kwietniu 1946 roku upowcy 
zamordowali 9 osób.



W marcu 1947 roku zostaje zabity żołnierz o nazwisku Piotr Kosiński, 
który przyjechał do rodziny w ramach urlopu.

Ł ączn ie  w tej miejscowości banderowcy zamordowali nie mniej niż 103
o so b y 22.

Of. 103 P

ŁACHOW CE, gmina Telatyn
W 1921 roku wieś liczyła 178 Polaków,78 Rusinów i 17 Żydów .
Dnia 9 kwietnia 1944 roku (inne źródło podaje 22 maja 1945 roku) ban

da upowców dokonała napadu na wieś i zamordowała 53 Polaków. Byli to: 
Wiktoria Bartnicka (lat 23), druga Wiktoria Bartnicka i jej córka Jadwiga (1 
rok), Bazyli Baryła (lat 18), Władysław Buczek, Aniela Buczek (lat 25), 
Franciszka Cioch (lat 25), Łukasz Cioch (lat 46), Stanisława Cioch (lat 25), 
Bernarda Cnota (lat 19), Zofia Gałczyńska (lat 31), Stanisław Gałczyński 
(lat 31), Czesława Gałczyńska, Marianna Gałka (lat 30), Irena Gałka (lat
14), Edward Golik (lat 21) Jan Golik (lat 58), Władysław Golik (lat 29), Ka
tarzyna Golik (lat 50), Bernarda Grota (lat 16), W ładysław Gibes (lat 42), 
Irena Hałka (lat 12), Marianna (Maria) (lat 32), Julia Jasiejko (lat 48), 
Szczepan Jasiejko (lat 56), M aria Kaźmierczuk (lat 54), Franciszek Kont- 
kiewicz (lat 27), Ksenia Kontkiwieź (lat 29), Tadeusz Kontkiewicz (lat 17), 
Janina Korona (lat 22), Stanisław Korona (lat 41), Franciszek Krzaczek (lat 
55), Katarzyna Krzaczek (lat 51), Władysław Krzaczek (lat 19), Cecylia 
Łaszkiewicz (lat 26), Stanisława Mróz, Feliksa Mróz, Franciszka Mróz, Jan 
Nowak (lat 59), Franciszka Nowak (lat 69), Stanisław Nowak (lat 17), Cze
sław Nowak (lat 20), Bronisław Nowosad (lat 34), Katarzyna Staszewska 
(lat 34), Jan Staszewski (lat 28), Adam Szwanc (lat 38), Franciszek Świder 
(lat 46), Kazimiera Świder (lat 14), Marian Świder (lat 15), Katarzyna Woj
tasik (lat 72) oraz kobieta z dwoma córkami.

Podczas napadu na tę miejscowość banderowcy dopuszczali się wprost 
niewiarygodnych okrucieństw. Strzelali tylko do tych, którzy uciekali, nato
miast złapanych przez zaskoczenie mężczyzn, starców, kobiety i dzieci 
w okrutny sposób masakrowali, np. poprzez odrywanie tępym narzędziem 
skóry z palców), aż do śmierci w straszliwych męczarniach23.

Of. 53 P

ŁASZCZÓW  -  kolonia, osiedle, siedziba gminy
Wieś liczyła 1141 osób, w tym 379 Polaków i 762 Żydów.
Pierwszy napad na wieś miał miejsce 21 czerwca 1941 roku. Ukraińcy 

zamordowali wtedy 30 Polaków, a ich gospodarstwa spalili.
Dnia 25 grudnia 1942 roku gestapo i ukraiński oddział SS rozstrzelali 

w pobliskim lesie około 76 osób, zabranych z kościoła podczas nabożeń
stwa, na które przybyło sporo ludzi z okolicznych wsi.

Spośród zamordowanych około 76 osób ustalono 51 nazwisk. Byli to:



Józef Bednarz ze wsi Łaszczów, Michał Bielecki z tej samej wsi, Zygmunt 
Bielecki ze wsi Domaniż, Józef Bójko ze wsi Domaniż, Sergiusz Borys z tej 
samej wsi, Szymon Borys z tejże wsi, Jan Bryk ze wsi Domaniż, Wasyl Bu
dzyński z tejże wsi, Leon Chodurski z Podhajec, M ichał Cyc z Łaszczowa, 
Aleksander Czajkowski z Łaszczowa, Antoni Czajkowski z Łaszczowa, 
Stanisław Dublewski ze wsi Domaniż, Antoni Gacki z Podhajec, Jefim Gar- 
diasz ze wsi Domaniż, Józef Gardziła ze wsi Domaniż, Jóźwiak z Łaszczo
wa i jego syn Mikołaj Kich ze wsi Domaniż, Kłos z Łaszczowa, Adam Kor
necki ze wsi Domaniż, Mieczysław Kowalski z tejże wsi, Ignacy Koza ze 
wsi Domaniż, Sergiusz Kozak z tej samej wsi, Tomasz Kozak z Podhajec, 
Julian Krawczyński z Łaszczowa, Paweł Kuś z Łaszczowa, Władysław 
Kuszpit z Łaszczowa, Marcin Łuszcz ze wsi Domaniż, Katarzyna Łyciuk 
z Łaszczowa, Stefan Łyciuk z Łaszczowa, Tekla Łyciuk z Łaszczowa, Alek
sy Musiej ze wsi Domaniż, Wiktor Musiej z tej samej wsi, Cyryl Mycyk ze 
wsi Domaniż, Antoni Niewiadomski z Podhajec, Stefan Panfeta z Podhajec, 
Tomasz Parnicki ze wsi Domaniż, Władysław Sikora z Łaszczowa, Stani
sław Sobolewski z Podhajec, Paweł Strychalski z Łaszczowa, Ignacy Szan, 
Szczublewski s. Franciszka, Szczublewski s. Leona, Franciszek Szczublew- 
ski, Teodor Szeweńko, Antoni Trynduś -  wszyscy ze wsi Domaniż, drugi 
Antoni Trynduś z Podhajec, Dymitr Trynduś ze wsi Domaniż, Józef Wyrost- 
kiewicz z Łaszczowa, Aleksander Żarski ze wsi Domaniż24.

Of. 106 P

ŁUBCZE kolonia, gmina Jarczów
Wieś z kolonią liczyły 431 Polaków i 46 Rusinów.
W kwietniu 1944 roku UPA zaatakowała m iejscowość mordując 

wszystkich schwytanych Polaków, a także niektórych Rusinów. Łącznie 
zginęło tego dnia 73 mieszkańców. Nazwisk ofiar dotychczas nie ustalono.

Kolejny napad miał miejsce 5 września 1944 roku. Zamordowani zosta
li Polacy: Aniela Biała (lat 58), Zofia Buczek (lat 32), Eugenia Buczek (lat 
4), Jan Buczek (lat 2), Olga Chitren (lat 21), Paweł Chitren (lat 65), Anna 
Chomiak (lat 63), Paweł Chomiak (lat 33), Anna Coch (lat 61), Bolesław 
Drzewosz (lat 5), Czesław Drzewosz (lat 19), Danuta Drzewosz (lat 28), Jan 
Drzewosz (lat 40), Janina Drzewosz (lat 32), Janina Drzewosz (lat 35), Julia 
Drzewosz (lat 58), Julian Drzewosz (lat 67), Katarzyna Drzewosz (lat 40), 
Marcin Drzewosz (lat 34), Mikołaj Drzewosz (lat 65), Wiesław Drzewosz 
(lat 2), Maria Górniak (lat 55), Stanisława Górniak (lat 18), Walenty Górniak 
(lat 65), Jan Karwański (lat 35), Bazyli Kłuch (lat 23), Szymon Kłuch (lat 
62), Artym Korneluk (lat 43), Teodozja Komeluk (lat 42), Tomasz Komeluk 
(lat 48), Wiera Korneluk (lat 7), Michał Kubiszyn (lat 60), Katarzyna Kubi- 
szyn (lat 45), Radosław Kubiszyn (lat 14), Regina Kubiszyn (lat 18), Ewa 
Madej (lat 50), Bolesław Makochon (lat 8), Jan Makochon (lat 43), Julia Ma- 
kochon (lat 43), Stanisław Makochon (lat 2), Tadeusz M akochon (lat 12), Ju



lian Malicki (lat 43), Antoni Maryńczak (lat 60), Ludwik Maryńczak (lat 34), 
Stefan Nazar (lat 70), Maria Nazar (lat 65), Maria Nazar (lat 35), Jan Nazar 
(lat 60). Ewa Panasiuk (lat 64), Maria Pamicka (lat 60), Jan Parnicki (lat 63), 
Bazyli Puszkar (lat 28), Jan Puszkar (lat 70), Julia Rachańska (lat 36), Stani
sław Sieradzki (lat 40), Andrzej Socha (lat 62), Czesław Socha (lat 13), Eu
genia Suwała (lat 35), Tomasz Suwała (lat 16), Olga Suwała (lat 35), Jan 
Szopa (lat 56), Jan Szopa (lat 22), Bronisława Taranowicz (lat 20), Maria Ta- 
ranowicz (lat 60), Karolina Wojnar (lat 60), Katarzyna Wojnar (lat 63), Józef 
Wojnar (lat 65), Maria Wojnar (lat 55), Anna Wojnar (lat 20), Leontyna Za- 
palska (lat 30), Maria Zapalska (lat 50), Tekla Zyza (lat 58), Bolesław Zyza 
(lat 16), Eugenia Zyza (lat 12), Janina Zyza (lat 22), Kazimiera Zyza (lat 9), 
Tekla Zyza (lat 58).

Łącznie zamordowano 116 osób, w tym 90 Polaków i 26 Ukraińców25.
Of. 90 P i 26 U

ŁYKOSZYN, wieś sołecka, gmina Telatyn
We wrześniu 1943 roku UPA zastrzeliła na terenie wsi dwóch żołnierzy 

AK. Byli to: Stanisław Bejstr (lat 30) i Stefan M ichalski (lat 30).
Na podstawie donosu miejscowych nacjonalistów ukraińskich policja 

niemiecka aresztowała następujące osoby: mężczyzna o nazwisku Hubiń- 
ski, Antoni Kraczek, Jan Prus, Piotr Wandziuk, Stanisław Wandziuk, którzy 
zaginęli bez wieści.

W sierpniu 1944 roku banda upowców napadła na wieś i zamordowała: 
Pawła Biernackiego (lat 53), M arię Biernacką (lat 16), Anastazję Gęborys 
z dwoma córkami, Ludwika Kopeć (lat 80), Bronisławę Nowosad (lat 34), 
Marię Romańczuk (lat 56), Marię Świder (lat 66), Stanisławę Świder (lat
41), Katarzynę Świder (lat 19), Zofię Świder (lat 3), Annę Szwanc (lat 34), 
Stanisławę Szwanc (lat 20)„ Jana Załoga, Franciszka Florka (lat 28), Grze
gorza Florka (lat 54).

Z inicjatywy miejscowych nacjonalistów ukraińskich gestapo areszto
wało a później osadziło w obozie koncentracyjnym w Auschwitz Antoniego 
Miedziocha i Cecylię Miedzioch, Józefa Górę i Stanisława Górę, którzy zo
stali tam rozstrzelani26.

Of. 28 P.

MACFINÓW, wieś folwark, gmina Lubycza Królewska
W 1921 roku wieś liczyła 43 Polaków, 883 Rusinów i 20 Żydów.
W marcu 1944 roku banda upowców napadła na wieś i zamordowała 

dwie polskie rodziny, w sumie 9 osób, których nazwisk nie ustalono. W tym 
samym miesiącu dokonano kolejnego napadu na pozostałe dwie polskie ro
dziny, które zostały zamordowane, a ich gospodarstwa ograbione i spalone. 
Również w tym dniu bandyci ukraińscy zamordowali swoich rodaków 35 
osób za zgłoszenie się do wyjazdu do USRR. Zabito także mężczyznę o na
zwisku Wasyl Kszczyszyn.



Łącznie w tej wsi ludobójcy zgładzili 18 Polaków i 35 Ukraińców27.
Of. 18 P i 35 U

MACHNÓW EK, gmina Tamoszyn
W marcu 1944 roku UPA ograbiła polskie gospodarstwa, po czym za

mordowała następujące osoby: Michał Barabasz (lat 44), Maria Górnicka 
(lat 45), Zofia Fujara (lat 28), Stefania Fujara (lat 4), Aniela Górnicka (lat 
20), W ładysław Nowórol (lat 37), Jan Noworol (lat 69), Józef Owsicki (lat
22), Jan Owsicki (lat 47), Aniela Owsicka (lat 40).

Również w marcu 1944 roku upowcy zamordowali: Annę Białosnow- 
ską (lat 15), Eugenię Białosnowską (lat 49), Marię Brzozowską (lat 54), An
nę Brzozowską (lat 16), Jacka Fujarę (lat 55), M ikołaja Fujarę (lat 66), K a
tarzynę Fujarę (lat 31), Pelagię Fujarę (lat 38), Katarzynę Fujarę (lat 5), Pio
tra Galanta (lat 32), Agnieszkę Galant (lat 31), M ichała Kochan (lat 24), M i
chała Noworola (lat 4?) Stanisława Noworola (lat 18), W ładysława Nowo- 
rola (lat 14), Michała Owsickiego (lat 72). M arię Osicką (lat 45), Katarzy
nę Owsicką (lat 18), M artę Owsicką (lat (lat 35), Katarzynę Owsicką (lat 
16), Franciszka Owsickiego (lat 5), Zbigniewa Owsickiego (lat 9), Marcina 
Owsickiego (lat 69).

W kolejnym napadzie 11 marca 1945 roku zginęli: Jan Górnicki (lat 46), 
Anna Mróz (lat 70), Julia Noworol (lat 63), Zenon Noworol (lat 5), Jan 
Owsicki (lat 47), Franciszek Ostrówka (lat 20).

W czasie napadu w październiku 1946 roku zostali zamordowani; Fran
ciszek Fujara (lat 25), Paraskiewa Fujara (lat 22), Józef Fujara (lat 26).

W latach 1944-1948 banderowcy zamordowali również w tej wsi nie 
mniej niż 20 rodaków ukraińskich28.

Of. 42 P i 20 U

MAJDAN GÓRNY, siedziba gminy
W miesiącu kwietniu 1944 roku w walce z UPA w obronie życia 

Polaków zginął Stanisław Pisarczyk, żołnierz AK29.
Of. 1 P

MAJDAN KRYNICKI, gmina Krynice
W 1921 roku wieś liczyła 242 Polaków. Była to miejscowość czysto 

polska.
W czerwcu 1944 roku w walce z bandą upowską zginął mieszkaniec 

wsi, żołnierz AK (lat 25), o nie ustalonym nazwisku30.
Of. 1 P

MARYS1N -  kolonia I, kolonia II i kolonia III, gmina Kotlice
W 1921 roku wieś z koloniami liczyła 307 Polaków i 110 Rusinów.
Z początkiem marca 1944 roku bandyci upowscy uprowadzili z drogi



7 Polaków, mieszkańców kolonii których zamordowali w lesie niedaleko 
wsi Liski. Byli to: Franciszek Bukowski, Piotr Jagła, Franciszek Olech, 
mężczyzna o nazwisku Rataj, Franciszek Sadło, Jan Tomczyszyn, Stanisław 
Załoga.

Of. 7 P

MICHAŁÓW, wieś, osada, gmina Rachanie
W 1921 roku wieś liczyła 531 Polaków, 243 Ukraińców i 20 Żydów. 

W listopadzie 1943 roku banda upowców schwytała i zamordowała Stefa
nię Pieprzowską (lat 19) 31.

Of. 1 P

NABRÓŻ, wieś, kolonia, gmina Łaszczów
W 1921 roku miejscowość z koloniami liczyła 479 Polaków, 166 Rusi

nów, 22 Żydów i kilka osób innych narodowości.
Bojówki UPA w dniu 19.05.1943 roku zamordowały m ieszkańca wsi 

żołnierza AK Ksawerego Wójcika (lat 60).
W następnym napadzie na wieś upowcy zamordowali 5 mieszkańców 

wsi. Byli to ksiądz W ładysław Jacniacki (lat 45), Aleksandra Jacniacka, sio
stra księdza, M aria Bartoszczyk, służąca u księdza i jej syn Stanisław (lat 
13), Tomasz Wielosz, oficer rezerwy.

W kolejnym napadzie na wieś ludobójcy UPA zgładzili 25 polskich 
mieszkańców, a mianowicie Mikołaj Bondyra (lat 40), Archip Czajka (lat 
27), Grzegorz Dziaman (lat 50), Zofia Dziaman (lat 40), Andrzej Kopiec (lat 
40), Paweł Lis (lat 19), Czesław Polański, Katarzyna Smyk (lat 70), W łady
sław Smyk (lat 28), M aria Smyk (lat 30), Józefa Sobczuk (lat 45), Katarzy
na Sobczuk (lat 40), Helena Werenica (lat 40), Jan Załoga (lat 19), żołnierz 
AK NN o nie ustalonym nazwisku, Kazimierz Ślepko (lat 65), Józef Skry
bach (lat 28), Józef Zatorski (lat 49)32.

O f 25 P

NOW OSIÓŁKI, wieś, folwark, kolonia, gmina Poturzyn
W 1921 roku wieś liczyła 233 Polaków, 648 Rusinów i 33 Żydów. Z po

czątkiem kwietnia 1944 roku banderowcy lub bulbowcy zamordowali ko
bietę o nazwisku Gal (lat ok. 60), także kobietę o nazwisku Kiełbasa (lat ok. 
50) oraz m ężczyznę o nazwisku Józef Madyta (lat 27). W tym miesiącu po
legł także w walce z upowcami Henryk Typek (lat 17) żołnierz AK i Wita
lis Radwański (lat 26) również żołnierz AK33.

Of. 5 P

NIEM IRÓW EK —  kolonia, gmina Krynice
Wieś zamieszkiwali wyłącznie Polacy, ogółem 762 osoby.
Dnia 26 września 1939 roku żołnierze sowieccy przy udziale miejsco



wych Ukraińców w folwarku Bramskich w Niemirówku zamordowali 14 
podchorążych Wojska Polskiego i 3 oficerów. Trzem żołnierzom udało się 
uciec. Byli to: Albin Rokicki z Warszawy, Marian Nowak z Wilna. Nazwi
ska trzeciego podchorążego oraz podchorążych zamordowanych nie zdoła
no ustalić.

W Niemirówku wystawiono skromny kamienny pomnik, upamiętniają
cy męczeńską śmierć podchorążych34.

Of. 14 P

OSTRÓW, gmina Krystynopol
Wieś polska, zamieszkała przez ok. 1700 osób.
W nocy z 31 marca na 1 kwietnia 1944 roku oddział Ukraińskiej Samo

obrony Narodowej pod kierownictwem Mirosława Onyszkewycza dokonał 
zbrojnego napadu na wieś, mordując około 300 Polaków i paląc ich zagrody35.

Of. 300 P

PERESPA, gmina Kotlice
W 1921 roku miejscowość zamieszkiwało 518 Polaków i 15 Żydów. 

W listopadzie 1939 roku żandarmeria niemiecka i nacjonaliści ukraińscy 
rozstrzelali we wsi 18 osób, w tym jednego Polaka z Komarowa i 15 Ży
dów. Zwłoki zakopali w polu36.

Of. 1 P

PLEBANKA, gmina Jarczów
Dnia 14 kwietnia 1944 roku banda UPA z SKW dokonała zmasowane

go napadu na wieś mordując następujących Polaków: Eliasz Bączkowski 
(lat 27), Karolina Bączkowska (lat 25), Stanisław Bondyra (lat 25), Małgo
rzata Dworzycka (lat 62), W ładysław Grzybek (lat 62), Józef Grzybek, M i
chał Hatala (inne źródło podaje Halatów) (lat 48), Rozalia Hatała (Hałatów) 
(lat 39), W łodzimierz Hatała (Platów) (lat 10), Eugenia Hatała (lat 11), Ka
tarzyna Hatała (lat 8), Łucja Hatała (1 rok), Czesław Hojnacki (lat 32), Lu
dwik Kapłan (lat 48), Jadwiga Kloc (lat 13), Jan Kloc (lat 52), Michał 
Krawczyk (lat 67), Michał Kuśnierz (lat 64), Marian Kuśnierz (lat 17), Emil 
Kuśnierz (lat 12), Zofia Lasota (lat 47), M arianna Lasota, Andrzej Majste- 
rek, Wojciech Marszałek, Andrzej Mazurek (lat 48), M aria M erda (lat 43), 
Krystyna Merda (lat 15), Stefania Merda (lat 6), Danuta M erda (lat 7), Ana
stazja Merda (lat 4), Bogumiła Merda (lat 2), Jan Misiąg (lat 22), W łady
sław Misiąg (lat 49), Andrzej Mróz, Wanda Nierdzina (lat 13), Krystyna 
Nierdzina (lat 14), M aria Nierdzina, Helena Nierdzina, Andrzej Piwowar 
(lat 73), Wiktoria Piwowar (lat 36), Michał Piwowar, Karol Stasiuk (lat 58), 
Michał Stasiuk (lat 75), Witold Staśiuk, Stanisław Słobiak, Jan Tkaczyk (lat
50), Anna Tkaczyk (lat 48), Edward Tkaczyk (lat 10), W ładysław Wojtyna, 
Jakub Zięba (lat 67), oraz 7 osób, których tożsamości nie ustalono37.

Of. 57 P



PODBÓR, gmina Tyszowce
W wyniku fałszywego donosu miejscowych nacjonalistów ukraińskich 

wymienieni mieszkańcy zostali aresztowani i osadzeni w obozie na M ajdan
ku, gdzie wszyscy zginęli. Byli to: Ludwik Biedunkiewicz (lat 30), Edward 
Sendecki (lat 20), Jan Sendecki (lat 30), Stanisław Szwanc (lat 44)38.

Of. 4 P

PODDĘBCE, gmina Uhnów
W połowie czerwca 1944 roku bojówka upowska zaatakowała m iesz

kańca wsi w pociągu skąd został wyprowadzony wraz z 73 innymi Polaka
mi w Lubyczy i zamordowany. Był to Antoni Żurawski (lat 64)39.

Of. 1 P

PODLODÓW, wieś, kolonia, folwark, gmina Łaszczów
W 1921 roku wieś łącznie z kolonią i folwarkiem liczyła 380 Polaków, 

172 Ukraińców i 15 Żydów.
W nocy 15 marca 1944 roku banda ludobójców ukraińskich dokonała 

napadu na wieś i zamordowała następujących mieszkańców: Stanisławy 
Biernat (lat 16), Zofię Borowicz, Marię Johan (lat 48), Adama Łagow
skiego, (lat 22), Władysława Pietnoczka, Tadeusza Pisklaka, Józefa Szmula 
(lat 30), Zygmunta Szmula (lat 19) oraz 6 osób o nie ustalonych nazwi
skach40.

Of. 15 P

PODHORCE, gmina Majdan Górny
W listopadzie 1944 roku banderowcy zaatakowali na drodze Tadeusza 

Zwolakiewicza (lat 23) żołnierza BCh, którego po potwornych torturach 
w miejscowym lesie zamordowali41.

Of. 1 P

POSADÓW, gmina Telatyn
Wieś położona na południowo-zachodnim skraju gminy Telatyn nad rze

ką Kamień. W 1921 roku wieś liczyła 668 Polaków, 10 Rusinów i 42 Żydów.
W kwietniu 1944 roku oddział Ukraińskiej Samoobrony Narodowej pod 

dowództwem M irosława Onyszkewycza dokonał napadu na polski oddział 
partyzancki AK, zwany „Krakusy”. Wszystkich żołnierzy oddziału, podob
no w liczbie około 30, zamordowano po uprzednich torturach.

Dnia 9 kwietnia 1944 roku oddział upowski przeprowadził zmasowany 
atak na wieś. Po ograbieniu mieszkańców zamordowano niżej wymienio
nych Polaków: Janina Brzozowska (lat 25), Onufry Chytry (lat 44), Kata
rzyna Garbacz (lat 54), Helena Jasiejko (lat 45), Janina Jasiejko (lat 19), Jan 
Jasiejko (lat 21), M ateusz Lisowiec (lat 51), Tadeusz Lisowiec (lat 17), Jan 
Łuszcz (lat 42), Marian Męka (lat 15), Leon Podczas (lat 16), Szczepan 
Świder (lat 22), Andrzej Wojtowicz (lat 58), Teodor Zielonka (lat 45), Jan



Barański, Czesław Cioch, Michaił Grigorjewicz (Rosjanin), Andrzej Kozak, 
Jan Wajda, partyzant sowiecki, zwany Grisza, mężczyzna o imieniu Tade
usz, ps. „W ichura”, Wasyl Badyla, Stefan Świder42.

Of. 53 P

POTURZYN, siedziba gminy
M iejscowość zamieszkiwali wyłącznie Polacy -  511 osób. W okresie 

międzywojennym stanowił siedzibę gminy, liczącej 6452 mieszkańców.
W 1944 roku nacjonaliści ukraińscy dokonali masakry na mieszkańcach 

polskiego pochodzenia, co upamiętnia tablica na zbiorowej mogile.
Dnia 1 kwietnia 1944 roku ukraiński oddział SS i oddział bulbowców 

zamordowali 162 Polaków. W większości ludzie ci pochodzili z okolicz
nych wiosek, a w Poturzynie szukali schronienia.

W nocy z 31 marca na 1 kwietnia 1944 roku banda UPA sotni Iwana Sy- 
cza-Sajenko ps. „Jahoda”, wspierana przez jednostkę wojskową SS „Gali- 
zien” wtargnęła do wsi mordując 162 Polaków. Wśród zabitych byli też 
uciekinierzy z gmin dołhobyczowskiej i kryłowskiej. To był okrutny mord, 
opowiadają świadkowie, którym udało się przeżyć. Od rana tego dnia ludo
bójcy z UPA rozpoczęli zbrodniczą akcję. Strzelano z pistoletów i karabi
nów, zabijano widłami i siekierami. Część ludzi spędzono do jednego z do
mów, wymordowano, a dom spalono. Innych zgładzono na miejscowym 
folwarku. Częściowo spalone ciała ludzkie rzucono na pożarcie świniom. 
W większości byli to ludzie starsi od 60 do. 80 lat i więcej. Zamordowano 
także pięcioro Ukraińców za odmowę współpracy z UPA.

Po masakrze napastnicy spalili wszystkie gospodarstwa, po uprzednim 
ich ograbieniu ze wszystkiego, co przedstawiało jakąkolw iek wartość m ate
rialną. Tylko bydło i psy wystrzelali.

Dotychczas ustalono następujące nazwiska ofiar: Feliks i Wanda Bazy- 
lewicz, Karolina, M aria i Jadwiga Bielin, Maria Butwińska, Aleksandra Do
brzańska, Satianna, Józefa i Anna Drączkowskie, Bazyli i Anna Gaborek, 
Tomasz Gardziel, Stanisław i Józef Gawęda, W ładysław Gąsiewicz, Marek 
Gumieniak, Anna Jóźwiak, Stefania Kamienicz, Katarzyna Kamys, Aniela 
i Antoni Kaipiuk, Wincenty Karpiuk, Michał i Tadeusz Kral, Krystyna Ko
złowska, M aria i Rozalia Krochmal, Tomasz Kolczyński, Natalia Krysz- 
czulc, Zbigniew Licewicz, Franciszka, Stanisława i Stanisław Maślak, M i
chał M ądrzejewski, Michalina Migała, Aniela i Kazimiera Mrozowskie, 
Fryzyna i Józef Ożóg, Stanisław i Stefan Palijewscy, M aria Poniukiewicz, 
Kazimierz Prejs, Józef Pepko, Barbara Remiszko, Klementyna i Antoni Ro
maniuk, Maria Sokulska, Petronela i Teresa Stadnickie, Michał Staszczuk, 
Wanda Starczewska, Wiktoria, Anna i Stefania Stepuch, Andrzej Szajewski, 
Franciszek, M aria i Wiktoria Urbaś, Stanisław Wieczorek, Konstanty Wy- 
branowski, Kazimiera Zdziała, Ksawera i Leon Ziębiccy, Jadwiga Zwoliń
ska i Józefa Żmijewska.



Mjr Henryk Podwysoki ps. „Sas” -  szef sztabu AK odcinka wschodnie
go tak opisuje napad UPA-USN na Poturzyn: „Otrzymałem zadanie udzie
lenia wszelkiej pomocy wsi Poturzyn, w której upowcy wyrzynają ludność 
polską” .

„Do Poturzyna dotarły nasze tyraliery bez strzału. Wśród zgorzelisk 
części spalonej wsi i dworu uwijały się nieliczne już watahy upowców. 
Strzały Ukraińców; skierowane w naszą stronę były sygnałem do biegu na
przód. Każdy z nas na widok tego, co zobaczyliśmy, chciał osobiście roz
prawić się z barbarzyńskim nieprzyjacielem. Ujrzeliśmy w ohydny, zbrod
niczy sposób pomordowane osoby cywilne, kobiety i dzieci. Nawet bydło 
i psy były wystrzelane. Wielu sprawców mordu udało nam się dopaść. Sal
wowali się ucieczką. Pościg utrudniał zapadający wieczór oraz leżący jesz
cze na polach głęboki śnieg.

Po przepędzeniu ze wsi watah ukraińskich i rozprawieniu się ze złapa
nymi z bronią w ręku, ujrzeliśmy kilka ocalałych rodzin polskich, które wy
szły z bunkrów podziemnych. Z niektórych zamaskowanych bunkrów m u
sieliśmy przy pomocy miejscowych mieszkańców wyciągnąć wystraszo
nych rodaków. Nie dawali oni wiary, że to swoi znajdują się wśród płoną
cych budynków.

Zwłoki 21 osób pochowano na cmentarzu w Nowosiółkach, jedną 
w Wiśniowie, resztę zamordowanych zagrzebano w obrębie wioski.

Jak twierdzi Łucja Radwańska, jedna z nielicznych ocalałych mieszka
nek, po zajęciu tych ziem przez wojska sowieckie i polskie ten tragiczny 
dzień starano się wymazać z pamięci mieszkańców. Działo się tak dlatego, 
że kilku dawnych rizunów z UPA podjęło pracę w Powiatowym Urzędzie 
Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej oraz w innych urzędach. Dopiero 
w 1989 roku postawiono w Poturzynie krzyż upamiętniający tamten strasz
ny dzień. Od tego czasu obok krzyża co roku 1 kwietnia odprawiana jest 
msza święta w intencji pomordowanych. Przyjeżdżają na n ią z całej Polski 
rodziny ofiar43.

Of. 162 P

PRZEWŁOKA, kolonia, gmina Majdan Górny
W 1921 roku wieś z kolonią liczyła 183 Polaków, 173 Rusinów i 9 Ży

dów.
Z początkiem kwietnia 1944 roku w walce z bandą UPA pod Posado- 

wem w obronie życia Polaków poległ Antoni Kozak (lat 20), żołnierz AK 
i Czesław Trębacki (lat 22), a 18 maja tego samego roku we wsi Nabróż 
w walce z UPA poległ Stanisław Minkiewicz, żołnierz BCh44.

Of. 3 P

RADKÓW, wieś kolonia i folwark, gmina Poturzyn
Wieś w 1921 roku liczyła 253 Polaków, 368 Rusinów i 15 Żydów.



Z początkiem kwietnia banda UPA dokonała napadu na wieś mordując 
około 30 polskich mieszkańców. Dotychczas ustalono następujące nazwiska: 
Maria Gęborys, mężczyzna o nazwisku Kolbiński, Anastazja Kątkiewicz (lat 
70), Franciszek Kątkiewicz (lat 40), Leokadia Kątkiewicz (lat 40), Tadeusz 
Kątkiewicz (lat 16), Wacław Kozak, kobieta o nazwisku Nowosad, W łady
sław Nowosad, mężczyzna o nazwisku Staszewski, Marcin Świder, Katarzy
na Świder, Kazimierz Świder, mężczyzna o nie ustalonym nazwisku.

W kolejnym napadzie w dniu 18 kwietnia zginęli: Władysław Buczek, 
(lat 30), Aniela Buczek, (lat 22). W marcu 1945 roku upowcy zamordowali 
Stefana Trofina. W maju 1945 roku bojówkarze ponownie zaatakowali, 
mordując następujące osoby: Jan Kondracki, Maria Kondracka, Andrzej 
Mazur, Michał M ielniczuk, Czesław Nowak, Stanisław Nowak, Jan Nowak.

W czasie od 1941 do 1945 roku we wsi z rąk UPA, łącznie z żołnierza
mi, którzy zginęli w czasie obrony wsi, zginęło 3045.

Of. 30 P

ROGÓZNO, wieś, kolonia, gmina Pasieki
Na przestrzeni całego 1944 roku upowcy zamordowali: Jelenę Jadzszyn 

(lat 24), Jana Miszczyszyna (lat ok. 50), Jana Świderka (lat 35)46.
Of. 3 P

ROKITNO, gmina Telatyn
Dnia 9 kwietnia 1945 roku UPA zamordowała 3 mieszkańców wsi. 

Określono tożsamość jednej ofiary: Andrzej Kozak (lat 17). Pozostałych nie 
ustalono47.

Of. 3 P
RUDA ŻURAWIECKA, gmina Lubycza Królewska
Na przestrzeni 1945 roku w różnych okolicznościach bandyci UPA za

mordowali ponad 10 Polaków, mieszkańców Rudy Żurawieckiej. Ustalono 
nazwiska następujących ofiar: Władysław Zygalicki (lat 35), Jan Kręt (lat 
36), Wojciech Niedużak, jego córka Agafia z synem Bolesławem, Jan Put- 
kowski, Maria Wiszka48.

Of. 7 P

RZECZYCA, siedziba gminy
W 1931 roku wieś liczyła 2 361 osób.
Dnia 27 marca 1944 roku na polskie gospodarstwa napadła banda UPA, 

Po uprzednim obrabowaniu, zamordowali 34 osoby, licząc w tym uprowa
dzenia ludzi i ludzi, którzy zginęli w obronie wsi. Byli to: Piotr Baworow- 
ski (lat 40), Mikołaj Baworowski (lat 36), Roman Baworowski (lat 36), Jan 
Baworowski (lat 38), Paweł Baworowski (lat 20), Józef Baworowski (lat
18), A leksander Baworowski (lat 43), Piotr Baworowski, syn Jana (lat 20), 
M ichał Baworowski (lat 20), Jan Kucharczuk (lat 58), Piotr Kipczacki (lat



73), Jan Lewandowski (lat (20), Leontyna Łaba (lat 30), Agafia Łapińska 
(lat 42) i jej syn Józef (lat 4), Andrzej M arszałek (lat 30), Anna Noga (lat
50), Stanisław Nowakowski (lat 55), Franciszek Piękny (lat 37), W ładysław 
Piotrowski (lat 18), Stanisław Piotrowski, Józef Podgórski (lat 20), Bole
sław Jopkiewicz (lat 30), Florian Puchalski (lat 27), Leon Ważny (lat 25), 
Jan Jastrzębski -  żołnierz AK, Jan Szmuc (lat 26) -  żołnierz AK, oraz czte
ry osoby o nie ustalonych nazwiskach. W połowie stycznia 1947 roku zo
stała uprowadzona z drogi i zamordowana przez UPA mieszkanka wsi Ma
ria Lewandowska, a 15 sierpnia 1947 roku zamordowano Jana Kotwisa 
i Łukasza Popko49.

Ofiar 34 P

RZEPLIN - kolonia, wieś, osada, gmina Ulhówek
W 1921 roku miejscowość zamieszkiwało 751 Polaków i Rusinów.
Dnia 9 kwietnia 1944 roku, a także 19 i 22 maja 1945 roku zamordowa

no łącznie 40 Polaków. Ich gospodarstwa zostały doszczętnie obrabowane, 
a następnie spalone ze zwłokami.

Ustalono następujące nazwiska zamordowanych dnia 9 kwietnia 1944 
roku: Stanisław Augustyniak (lat 65), Alfred Chełmczyński (lat 50), Jadwi
ga Janowska (lat 49), Józef Jasiejko, jego syn Jan (lat 20) i córka M aria (lat 
10), Paweł Kazimierczuk (lat 65), Barbara Kazimierczuk (lat 52), Katarzy
na Kopiec (lat 75), Maria? alczuk (lat 54), M aria Wojtusiak (lat 70) oraz 
9 osób, których nazwisk nie ustalono, gdyż były to osoby przyjezdne, szu
kające schronienia w Rzeplinie. Z kolei 19 i 22 m aja 1945 roku zginęli: Jan 
Grygiel (lat 17), Czesław Hawryluk, Piotr Kazimierczuk (lat 47), Czesław 
Kondrat (lat 23), Józef Mielniczuk (lat 38), Franciszek Podhajny (lat 52), 
Anna Podhajna (lat 52), Szczepan Świder (lat 24), Kazimierz Walczuk (lat 
43), Jan Walczuk (lat 34), Maria Walczuk (lat 59), Franciszek Wawrzkie- 
wicz (lat 50), Czesław Wawrzkiewicz (lat 27), Franciszek Wojciechowski 
(lat 59) oraz dwie osoby o nie ustalonych nazwiskach50.

Of. 40 P

STAJE, gmina Tamoszyn
Wieś miała 144 zagrody i 826 mieszkańców. Połowę ludności stanowi

li Polacy, około połowy Ukraińcy, było też około 50 Żydów.
Dnia 13 listopada (inne źródło podaje, 15 listopada 1943) nacjonaliści 

ukraińscy napadli na wieś, po rabunku wszystkiego co wpadło w ręce, za
mordowali wielu polskich mieszkańców wsi. Ustalono następujące nazwi
ska: Bronisław Darowski (lat 21), W ładysław Dziuruń (lat 35), M ichał Gór
nicki, W ładysław Kapel (lat 35), Paweł Legeżyński (lat 16), Piotr Legeżyń- 
ski (lat 33), M ichał Mirecki (lat 30), Stanisław Senetra (lat 25), W ładysław 
Senetra (lat 27).



Mordercami byli m.in. miejscowi Ukraińcy: W ładysław Dżuman, Dy
mitr Krill, mężczyzna o nazwisku Łopatnik, Iwan Skopik, M ichał Werbe- 
niec.

W styczniu 1944 roku na drodze w rejonie wsi Staje upowcy zatrzymu
ją  i m ordują W ładysława Cybrucha.

Dnia 19 marca 1944 roku (inne źródło podaje 25 marca) ta sama lub in
na banda ukraińska dokonała napadu na wieś. Tym razem był to masowy 
mord, w którym zginęło ponad 40 osób. Ustalono następujące ofiary: Hele
na Białoskórska (lat 80), Bronisław Borowski (lat 21), Józef Darowski (lat 
70), mężczyzna o nazwisku Dzik, Jan Dziuroń (lat 70), Katarzyna Dziuroń 
(lat 92), Anna Górnicka (lat 65), Władysław Górnicki (lat 24), Władysław 
Kopeć (lat 36), Anna Legeżyńska (lat 70), Maria Legeżyńska (lat 20), Pa
weł Legeżyński (lat 70), Mikołaj Legeżyński, Stanisław Legeżyński, A lek
sandra Leszczyńska, Agnieszka Malinowska (lat 35), Józef M uzyczka (lat
30), Aleksander Maźnik (lat 80) i jego żona Katarzyna (lat 80), Antoni Se- 
netra (lat 85), Mikołaj Senetra (lat 60).

Część polskich gospodarstw została spalona, a część rozebrana przez 
m iejscową ludność ukraińską.

Tylko dzięki oddziałowi AK pod dowództwem plut. Mireckiego, który 
wkroczył do wsi w obronie Polaków, nie doszło do zamordowania większej 
liczby osób51.

Of. 59 P

STARA WIEŚ -  kolonia, gmina Poturzyn
Wieś liczyła 113 Polaków i 345 Rusinów.
Z 13 na 14 maja 1946 roku banda bulbowców napadła na wieś i zamor

dowała Stanisława Herdzika i Feliksa Herdzika52.
Of. 2 P

SUSZÓW, gmina Poturzyn
W lutym 1944 roku UPA wymordowała wszystkich polskich mieszkań

ców. Była to wieś mieszana polsko-ukraińska. Dotychczas nie ustalono na
zwisk ofiar. Świadkowie z sąsiednich wsi zą zgodni, że tego dnia UPA wy
mordowała wszystkich Polaków i że zginęło ponad 50 osób53.

Of. 50 P

SZALENIK, gmina Bełżec, wcześniej Lubycza Kniazie, powiat Rawa 
Ruska.

Dnia 2 lutego 1944 roku upowcy napadli na wieś (kolonię) i zamordo
wali polskich mieszkańców, których udało się schwytać. Byli to: Ewa Lata
wiec (lat 42), Franciszek Latawiec (lat 44), Helena Latawiec (lat 19), Jani
na Latawiec (lat 7), Anna Raczewska (lat 44), M aria Raczewska (lat 10), 
Kazimierz Raczewski (lat 3), Bronisław Targosz (lat 18), Józef Targosz (lat



54), Anna Telek (lat 14), Katarzyna Targosz (lat 10), Stefania Targosz (lat
19 )54.

Of. 12 P

SZCZEP1ATYN, gmina Ulhówek
Pod względem narodowościowym była to wieś polsko-ukraińska. 

W 1931 roku liczyła 847 mieszkańców.
Wieś położona na północno wschodnim skraju gminy Ulhówek, nad 

rzeką Rzeczycą. W okresie międzywojennym należała do województwa 
lwowskiego.

Po wojnie Szczepiatyn jest w powiecie Tomaszów Lubelski. W nocy 
z 26 na 27 marca 1944 roku banda upowska napadła na wieś, ograbiła pol
skich mieszkańców, a następnie zamordowała 21 Polaków. Ustalono nastę
pujące nazwiska: Katarzyna Andryszczyn lub Andryszczyszyn (lat 32), Ma
rian Andryszczyn lub Andryszczyszyn (lat 42), Anna Bardęga (lat 60), Bar
tłomiej Bardęga (lat 60), Ignacy Bardęga (lat 6), Katarzyna Bardęga (lat 58), 
Piotr Bardęga (lat 6), Józef Górnicki (lat 49), Michał Górnicki (lat 13), An
na Hodana (lat 19), Ludwik Juszczak (lat 40), August M ielnik (lat 83), An
na Rudyk (lat 13), Antoni Rudyk (lat 3), Edward Rudyk (lat 11), Antoni Ru- 
dyk (lat 40), Genowefa Rudyk (lat 9), Zofia Rudyk (lat 15), Jan Wawrysz- 
czuk (lat 40), Michał Wawryszczuk (lat 23), Petronela Żuk (lat 70).

Zapewne byłoby więcej ofiar, lecz kilka dni przed tą  tragedią większość 
mieszkańców opuściła miejscowość. Tylko kilkanaście osób, przeważnie 
w podeszłym wieku, odmówiło ewakuacji, nie chcieli opuścić swych gospo
darstw i zostali zamordowani.

Nazwiska ofiar pochodzą z pamiątkowej tablicy poświęconej „Pamięci 
Parafian Tamoszyńskich pomordowanych przez UPA w latach 1939-1945”.

Ustalono 25 nazwisk, pozostałych dwóch ofiar nie zdołano zidentyfiko
wać55.

Of. 27 P

TARNOSZYN, siedziba gminy
W 1931 roku wieś zamieszkiwało 1041 osób, głównie Polaków, Rusi

nów było około 30% i 37 Żydów.
W okresie m iędzywojennym  Tamoszyn należał do województwa 

lwowskiego. Obecnie miejscowość ta znajduje się w powiecie Tomaszów 
Lubelski.

Z 17 na 18 marca 1944 roku (inne źródło podaje 19 marca 1946) ban
derowcy przy pomocy Ukraińskich Grup Samoobronnych (SKW) napadli 
na wioskę, zamordowali 145 Polaków, przeważnie przez zakłucie bagneta
mi, spalili większość polskich zagród, a pozostałe doszczętnie ograbili. 
Wśród zabitych było 9 dzieci w wieku do 5 lat. W dwa tygodnie później 
UPA jeszcze raz pojawiła się w Tamoszynie. Zabrała wówczas około 30



osób, którzy ocaleli z poprzedniego pogromu: starych i ułomnych oraz dzie
ci, wywiozła ich do Szczepiatyna i tam wszystkich zamordowała. Oto usta
lone 104 nazwiska zamordowanych Polaków: Wiesław Biliński (lat 17), Te
kla Błahuta (lat 24), Anna Błahuta (lat 3) córka Tekli, Katarzyna Cisak (lat
26), Franciszek Buczkowski (lat 16), Tekla Kopczacka (lat 18), Piotr Kop- 
czacki (lat 17), Katarzyna Kucharczuk (lat 62), Michał Kucharczuk (lat 65), 
Pelagia Łąkowska (lat 65), Bartłomiej Łąkowski (lat 50), Jakub Łąkowski 
(lat 18), Stanisław Łąkowski (lat 17), Agnieszka Łoś (lat 28), Bronisława 
Łoś (lat 3), Franciszka Łoś (lat 2), Maria Łoś (lat 39), Piotr Łoś (lat 65), Wa
lentyna Łoś (lat 70), Herman Łów (lat 26), Franciszek M ajewski (lat 19), 
drugi Franciszek Majewski (lat 17), Mikołaj Nowak (lat 70), Anna Nowak 
(lat 70), Bogumiła Nowak (lat 4), Ewa Nowak (lat 65), Józef Nowak (lat
23), Michał Nowak (lat 44), Stanisław Pazur (lat 56), Rozalia Pazur (lat 50), 
Aniela Piękna (lat 41), druga Aniela Piękna (lat 17), Józef Piękny (lat 17), 
Stanisław Piękny (lat 21), W ładysław Piotrowski (lat 13), M aria Rybińska 
(lat 33) Franciszka Rybińska (lat 29), Jan Szczerba (lat 19), Paulina Tom- 
czyszyn (lat 26), Ksenia Wawryszczuk (lat 66), Michał Wawryszczuk (lat
27), Piotr Wawryszczuk (lat 23), Paweł Wawryszczuk (lat 27), Jan Waw
ryszczuk (lat 65), Katarzyna Wawryszczuk (lat 32), Tadeusz Waryszczuk 
(lat 3), Józef Wołczyk (lat 74), Agafia Wołowyk (lat 60), Jan Wołowyk (lat 
65), Jan W ojtowicz (lat 64), M aria W ojtowicz (lat 54).

W latach 1944-1945 w różnych okresach banderowcy zamordowali 
również: (dokładnych dat nie ustalono). Byli to: Piotr Bazylewicz (lat 26), 
Katarzyna Bazylewicz (lat 23), Anna Bazylewicz (lat 2), Adela Bazylewicz 
(lat 20), Antoni Bazylewicz (lat 52), druga Anna Bazylewicz (lat 50), Anna 
Dobosz (lat 25), Adam Dziuba (lat 56), Leon Franc (lat 60), M arcin Kaspro
wicz (lat 30), Piotr Kopczacki (lat 76), Katarzyna Kopczacka (lat 70), Hen
ryk Król (lat 45), Kunegunda Kucharczuk (lat 60), Leontyna Łaba (lat 34), 
Jan Łagowski (lat 70), Anna Noga (lat 44), Albin Nowak (lat 20), Antoni 
Nowak (lat 35), drugi Antoni Nowak (lat 36), Józef Nowak (lat 25), Anna 
Ornat (lat 70), Antoni Ostrówka (lat 30), M ieczysław Podgórski (lat 22), 
Mikołaj Podgórski (lat 77), Małgorzata Poprzęska (lat 60), Jan Piękny (lat
36), Katarzyna Słoboda (lat 25), Bronisław Wawryszczuk (lat 22), Justyna 
Wawryszczuk (lat 60), Leon Ważny (lat 24), Ludwik Wolanin (lat 58), Ro
zalia Wolanin (lat 55), Maria Wolanin (lat 18), Eugeniusz Wolanin (lat 4), 
Barbara Zabłocka (lat 44), Tekla Zabłocka (lat 18), Zofia Zabłocka (lat 14), 
Stanisław Zwolak (lat 60).

Lista osób pomordowanych przez UPA w Tamoszynie sporządzona zo
stała w archiwum parafialnym w tejże miejscowości56.

Of. 145 P

TELATYN, siedziba gminy
W 1921 roku wieś liczyła 912 mieszkańców, w tym 696 Rusinów i 83 

Żydów.



W 1944 roku 1 kwietnia ukraiński oddział SS i bulbowcy dokonali na
padu na wieś, mordując 162 Polaków. W większości byli to uciekinierzy 
z gmin: Dołhobyczów, Kryłów i Poturzyn57.

Of. 162 P

UHNOW, miasto, siedziba gminy
W 1931 roku liczba mieszkańców wynosiła około 3639 osób, w tym Po

laków było 1946, a pozostali to Rusini, Ukraińcy i Żydzi. Ci ostatni przy 
udziale policji ukraińskiej w latach 1942-1943 w większości zostali zamor
dowani, niewielką ich liczbę skierowano do obozów, w których prawie 
wszyscy zginęli.

W nocy 24 stycznia 1943 roku banda upowców napadła na wieś i za
mordowała następujących polskich mieszkańców: Jana Broniewskiego (lat
39), Kazimierza Bukowskiego (lat 28), M ichała Krzaczkowskiego (lat 53), 
Józefa Reszetyłę (lat 20), Jana Ruckiego (lat 48) i Eugeniusza Szafrańskie
go (lat 23).

W marcu tego samego roku zbrodniarze ukraińscy dokonali kolejnego 
napadu na Polaków z tejże wsi. Tym razem zginęli (nie zdołano ustalić 
wszystkich nazwisk): mężczyzna o nazwisku Biniecki i jego  żona, m ężczy
zna o nazwisku Braniewski i jego żona, mężczyzna o nazwisku Buchta, Jan 
Chmieluch, M aria Dziurkowska, Tekla Dziurkowska z córką i synem, ko
bieta o nazwisku Dziurkowska, kobieta o nazwisku Gromada z córką, W ła
dysława Jaworska, mężczyzna o nazwisku Kamiński z żo n ą  mężczyzna 
o nazwisku Kołodziej z dwoma małoletnimi synami, Mikołaj Kozłowski, 
kobieta o nazwisku M ickiewicz, mężczyzna o nazwisku Najer, Bronisława 
Najer, mężczyzna o nazwisku Nakwasiński z żoną i małoletnim dzieckiem, 
Zofia Saluk, M arian Siniewicz, mężczyzna o nazwisku Stepkura, Józef Zen, 
Luba Zen oraz 37 innych osób, których ciał nie zidentyfikowano, gdyż 
w większości były spalone.

W drugiej połowie tegoż roku w różnych okolicznościach i czasie ban
derowcy zamordowali: Ludwika Krazusa, Konstantego Sierocińskiego (lat 
68) oraz Jana Piroszego (wójt gminy Uhnów).

Łącznie ustalono 79 ofiar Polaków.
Dnia 22 m arca 1945 roku grapa banderowców dokonała kolejnego na

padu, tym razem na samochód ciężarowy koło Uhnowa przewożący m ili
cjantów i funkcjonariuszy UB. Po wylegitymowaniu ich, napastnicy na 
miejscu zamordowali 2 milicjantów, kierowcę i 7 funkcjonariuszy Urzędu 
Bezpieczeństwa.

Dnia 13 kwietnia 1946 roku kureń UPA „Żeleźniaka” dokonał napadu 
na stację kolejow ą w Uhnowie i kompanię Wojska Polskiego ochraniającą 
transport ludności ukraińskiej przygotowany do USRR. W obronie cywilnej 
ludności zginęło 30 żołnierzy Wojska Polskiego, a kilkunastu zostało ran
nych. Upowcy spalili 10 wagonów kolejowych, w których zginęło 18 osób 
cywilnych -  Ukraińców.



Dnia 21 kwietnia 1946 roku (inne źródło podaje 18 kwietnia) UPA do
konała kolejnego napadu na stację kolejową w Uhnowie. Tym razem na
pastnicy spalili stację kolejową i 23 wagony oraz zabili 2 żołnierzy Wojska 
Polskiego58.

Of. 167 P

ULHÓW EK, gmina Tamoszyn
Wieś zamieszkiwało 1388 osób, głównie Rusinów, Polaków było około 

15% i ponad 20 Żydów. Po II wojnie światowej Ulhówek znalazł się w po
wiecie Tomaszów Lubelski. Wcześniej należał do woj. lwowskiego.

W czasie napadu banderowców w dniu 18 marca 1944 roku na wieś Tar- 
noszyn, również i z Ulhówka zostało zamordowanych kilkanaście osób, 
którzy szukali schronienia w Tamoszynie. Część zginęła na drodze między 
Tamoszynem a Ulhówkiem lub w samym Ulhówku, który w tym samym 
czasie zaatakowali banderowcy.

Ustalono, że tego dnia w różnych okolicznościach zginęło 30 osób 
mieszkańców Ulhówka. Z liczby tej znanych jest 18 nazwisk ofiar, a mia
nowicie: Maria Piękna (lat 55), Jan Skiba (lat 2), Adam Skiba (lat 24), 
Agnieszka Skiba (lat 72), Franciszek Skiba (lat 2), Józef Skiba (lat 4), M a
ria Skiba (lat 72), Alfred Wołoszyn (lat 5), Anna Wołoszyn (lat 63), Barba
ra Wołoszyn (lat 2), Bronisław Wołoszyn (lat 30), Jan Wołoszyn (lat 70), Jó
zef Wołoszyn (lat 59), Józef Wołoszyn (lat 4), Rozalia Wołoszyn (lat 27), 
W ładysław Wołoszyn (lat 24), Kunegunda Wawryszczuk (lat 58), dziecko 
o nazwisku Wołopyś (1 rok).

Spis nazwisk ofiar pochodzi z pamiątkowej tablicy ku Pamięci Parafian 
Tamoszyńskich59.

Of. 30 P

WASYLÓW, gmina Tamoszyn
Wieś liczyła 997 mieszkańców. Dominowała ludność ruska. Polacy sta

nowili 20%, Żydów było ponad 20 osób. Od września 1944 roku Wasylów 
wszedł w skład powiatu tomaszowskiego, uprzednio należał do wojewódz
twa lwowskiego.

W Wasylowie miały miejsce najpotworniejsze zbrodnie popełnione 
przez upowskich ludobójców. Pierwsza miała miejsce 3 listopada 1943 ro
ku. Tego dnia ukraińscy banderowcy zamordowali następujących Polaków: 
Agnieszkę Hałasa (lat 43), Macieja Hałasa (lat 48), M arię Hałasa (lat 48) Fi
lipa Lorka (lat 40).

Dnia 25 marca (inne źródło podaje 17 marca) 1944 roku banderowcy po 
raz drugi napadli na wieś. Po rabunku w sposób barbarzyński zamordowali 
145 Polaków. Ustalono 137 nazwisk ofiar. Byli to: Adela Alucka (lat 3), He
lena Alucka (lat 5), Antoni Alucki (lat 79), Jan Alucki (lat 2) Stanisław A u
gustyniak (lat 65), Stanisław Bałkota (lat 35), Maria Chwaszcz (lat 20), M a



ria Chwaszcz (lat 40), Tomasz Chwaszcz (lat 60), Feliks Chnidek (lat 32), 
Paraska Chnidek (lat 24), Józef Dziubak (lat 18), Ksenia Dziubak (lat 30), 
Szymon Dziubak (lat 45), Maria Gumowska (lat 18), M ichał Guniowski (lat 
48), Rafał Guniowski (lat 12), Feliks Hagiel (lat 29), Agnieszka Hałasa (lat 
43), Maria Hałasa (lat 68), Maciej Hałasa (lat 48), Antoni Jaśków (lat 24), 
Jan Jaśków (lat 72), drugi Jan Jaśków (lat 32), Maria Jaśków (lat 57), Pela
gia Jaśków (lat 72), Stanisław Jaśków (lat 25), Stefania Kowalik (lat 37), 
Władysław Kowalik (lat 4), Halina Krzyś (lat 55), Stanisław Krzyś (lat 32), 
Stefania Krzyś (lat 15), Katarzyna Kuricka (lat 20), M aria Kuricka (lat 40), 
Wojciech Koza (lat 54), Filip Lorek (lat 40), Franciszek Lorek (lat 42), Ga
briela Lorek (lat 45), Jakub Lorek (lat 41), Jan Lorek (lat 40), Jan Lorek (lat
24), Likieria Lorek (lat 23), Maria Lorek (lat 40), Stanisław Lorek (lat 36), 
Józef Maceflco (lat 37), Józef Maguła (lat 4), M ichalina M aguła (lat 48), A n
na Mucha (lat 44), Anna M ucha (lat 7), Antoni Mucha (lat 80), Błażej M u
cha (lat 25), Franciszek M ucha (lat 37), Halina Mucha (lat 80), Jan Mucha 
(lat 15), Jan M ucha (lat 47), Katarzyna Mucha (lat 24), Ludwik M ucha (lat 
45), Maria M ucha (lat 23), Michał Mucha (lat 32), M ichał M ucha (lat 51), 
Stanisław Mucha (lat 21), Stanisław Mucha (lat 35), W ładysław M ucha (lat 
13), Zofia M ucha (niemowlę 14-dniowe), Michał Nowak (lat 80), Natalia 
Nowak (lat 56), Jan Nowicki (lat 54), Zofia Nowicka (lat 21), Błażej Ożga 
(lat 45), Katarzyna Ożga (lat 23), Franciszek Ożga (lat 42), Ludwik Ożga 
(lat 42), Karol Płachta (lat 45), Mikołaj Płachta (lat 35), Stefania Płachta (lat
15), Płachta (lat 10), dziecko nieznanego imienia, Jan Sendecki (lat 70), Ja
dwiga Sendecka (lat 65), M aria Środek (lat 60), W ładysław Środek (lat 12), 
Feliks Surowiec (lat 14), M arcela Surowiec (lat 54), M ichał Surowiec (lat 
52), Klementyna Szczerba (lat 44), Karol Szurkowski (lat 70), M aria Szur
kowska (lat 65), Anna Woźniak (lat 22), Jan Woźniak (lat 40), Jan Stefan 
Woźniak (lat 36), Józef Woźniak (lat 24), Katarzyna Woźniak (lat 47), M a
ria Woźniak (lat 32), Stanisław Woźniak (lat 40), Stefan Woźniak (lat 20), 
Władysław Zając (lat 15).

Nazwiska te (oprócz Jana Nowickiego i Zofii Nowickiej) znajdują się 
na tablicy pamiątkowej w kościele filialnym w Wasylowie. Całość zebrał 
Marian Kulik, b. żołnierz Armii Krajowej. On też ustalił, że w listopadzie 
1943 roku, podczas pierwszego napadu, w grupie napastników rozpoznano 
trzech miejscowych Ukraińców. Byli to Iwan Byrka, Jurko Chwaduk i M i
kołaj Sawka60.

Of. 145 P

ZATYLE, gmina Lubycza Królewska
Dnia 6 grudnia 1944 roku w godzinach nocnych na wioskę napadła ban

da nacjonalistów ukraińskich. Najpierw dokonała rabunku wszystkiego co 
przedstawiało jakąkolw iek wartość, następnie zamordowała kilku jej m iesz
kańców. Ofiarami byli: Katarzyna Michajlewicz (lat 44), M aria Michajle-



wicz (lat 18), M irosława Michajlewicz (lat 14), Wasyl M ichajlewicz (lat
40), To są tylko nazwiska osób, których ustalono tożsamość. Większość 
z nich spłonęło razem z zabudowaniami. Świadkowie twierdzą, że tego dnia 
Ukraińcy zamordowali co najmniej 20 osób61.

ZIELONE, gmina Krasnobród, wcześniej gmina Tarnawatka
30 kwietnia 1944 roku policja niemiecka z udziałem policji ukraińskiej 

dokonali napadu na wieś. W  czasie tej pacyfikacji napastnicy zastrzelili 
8 Polaków. Nazwisk ofiar dotychczas nie ustalono62.

Of. 8 P

ŻURAWCE, gmina Lubycza Królewska
Wieś polsko-ukraińsko-żydowska. W 1931 roku liczyła 2665 osób. Do 

wsi należała kolonia Ruda Rużaniecka.
W  1944 roku (brak dokładnej daty) miejscowi nacjonaliści ukraińscy, 

a także z sąsiedniej wsi Rudy Rużanieckiej wymordowali swoich żydow
skich sąsiadów, a następnie wszystkich Polaków. Ustalono następujące ofia
ry: Wojciech Niedużak i jego córka Agafia, Bolesław Niedużak, Jan Put- 
kowski, M aria Wiszka, kobieta o nazwisku Oleszczak, zamordowana przez 
miejscowego Ukraińca, u którego służyła.

Byli mieszkańcy tej wsi twierdzą, że faktycznie Ukraińcy zamordowali 
około 30 osób. Większość ofiar została spalona z budynkami, do których 
napastnicy wrzucali zwłoki64.

Of. 30 P

Razem: Of. 2025 P+15 U

DOKUMENT nr 17

Poświadczenie świadka Jadwigi Hopko dotyczące mordu 47 osób naro
dowości polskiej dokonanego przez UPA między stacjami Bełżec -  Luby
cza Królewska dnia 15 czerwca 1944 roku.

Dnia 15 czerwca 1944 roku UPA zatrzymała pociąg osobowy między 
stacjami kolejowymi Bełżec -  Lubycza Królewska. W chwili gdy wjechali
śmy do lasu parowóz raptownie stanął bez żadnego hamowania. Zjawił się 
wtedy bulbowiec w mundurze niemieckim, a myśmy nie zdawali sobie spra
wy, że może być z nami aż tak źle. Za chwilę wyskoczyła z prawej strony 
lasu banda z bronią w ręku. Bulbowiec wszedł do wagonu i krzycząc po nie
miecku wszystkich wypędził do lasu. Jednego mężczyznę uderzył w twarz, 
drugiego popchnął, a mojemu mężowi zabrał zegarek z kieszeni.

M ąż podszedł do mnie i powiedział: -  Zabrał mi zegarek, ale to nic, że
by tylko życie nam darowali. Nas mężczyzn na pewno zabiją, a ty się nie 
bój, bo do kobiet nie będą strzelać.



Kiedy tak rozmawialiśmy, podszedł jeden z bandytów, złapał m ęża za 
rękę i zaprowadził do grupy mężczyzn. Następnie powrócił do mnie i zapy
tał po ukraińsku, o czym mówiliśmy. Odpowiedziałam również w języku 
ukraińskim, że to mój mąż. Na co oświadczył, że to nieprawda. Oboje zna
liśmy się z widzenia i wiedziałam, że pochodzi spod Dębic koło Uchnowa. 
Po chwili powiedział do mnie -  Ty jesteś Polką i nie musisz żyć. Odpowie
działam, że jestem  Ukrainką. Pozostawił mnie i podszedł do kobiety trzy
mającej dziecko na ręku. Pokazał jej ręką kierunek wieś i w języku ukraiń
skim kazał tam iść prędko, nie oglądając się do tyłu. Zrozumiałam, że była 
Ukrainką. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy -  kobiety osobno i m ęż
czyźni osobno. Po dokonaniu podziału zaczęto rozstrzeliwać mężczyzn. 
Kobiety podniosły krzyk i płacz. Stałam na przodzie grupy. Ze strachu nie 
mogłam płakać, mając wrażenie, że sosny przewracają się. W tym momen
cie bulbowiec, który odprowadził mojego męża, podszedł do naszej grupy 
z pistoletem maszynowym i powiedział: -  Zaraz was wszystkich cholera 
weźmie.

Nie czekając, skoczyłam  do przodu i zaczęłam  uciekać. Bulbowiec 
pognał za mną, krzycząc po ukraińsku „stój” . N ie znałam  terenu. Toteż 
uciekając wpadłam w bagno. Tu dopadł mnie mój oprawca. Strzelił do 
mnie, trafiając w praw ą rękę powyżej łokcia. Upadłam wołając po ukra
ińsku -  Święty Boże! Bandyta pozostaw ił mnie i w rócił do kobiet. Ko
rzystając z tego, zaczęłam  uciekać bagnam i w kierunku Bełżca. Po ja 
kimś czasie w yszłam  z tych moczarów i natknęłam  się na jeńców  rosyj
skich, ścinających drzewa, których pilnowali Niemcy. Jeden z w artow ni
ków niem ieckich podszedł do do mnie i zobaczywszy krew  cieknącą z rę
ki, zawołał drugiego. Coś do mnie m ówił po niem iecku, lecz nie znając 
tego języka, nic nie zrozum iałam . W tem nadjechała kolum na sam ocho
dów niem ieckich, która zatrzym ała się koło nas. Z auta wyszedł Niem iec 
i po polsku zapytał, co mi się stało i co to za strzelaninę słychać. O dpo
wiedziałam , że bulbow cy napadli na pociąg i m ordują Polaków. Odrzekł, 
że to polscy partyzanci strzelają, a ja  mówię nieprawdę, tw ierdząc, że to 
Ukraińcy m ordują Polaków. W szystkie sam ochody zaw róciły z pow ro
tem do Bełżca. Zabrali mnie ze sobą. W Bełżcu w m iejscow ym  PCK za
łożono mi lepszy opatrunek i odwieziono do szpitala w Tom aszowie Lu
belskim. Lekarze stw ierdzili, że mam strzaskaną kość. Przez rok ręka by
ła bezwładna. Jak okazało się później, m aszynista pociągu był U kraiń
cem i pozostaw ał w zmowie z bandą ukraińską. Zatrzym ał pociąg 
w oznaczony dzień i umówionej godzinie. Nazywał się Zachariusz Pro- 
cyk i pochodził ze wsi Żurawce koło Lubyczy K rólewskiej. Znałam  go 
osobiście. K iedy opraw cy mordowali, on w ychylił się z parow ozu i pa
trzył z uśm iechem.

Zamordowano wówczas między innymi Bronisławę Krzesikową i Józe



fę Pospieszalową z Narola oraz Ludwika Hopko z Bełżca. Pod zwałami tru
pów ocalała Cecylia Wolańczyk.

(-) Jadwiga Hopko
Opr. J. M arkiewicza: Partyzancki kraj.
Lublin 1985, s. 375-377

PRZYPISY

1 „Tygodnik Zamojski” z 16 lipca 2003 (brak autora).
2 J. Markiewicz: Partyzancki kraj. Lublin 1985, s. 250.
3 A. B. Szczęśniak i W. Z. Szota: Droga do nikąd. Działalność organizacji ukra

ińskich nacjonalistów i je j  likwidacja w Polsce. Warszawa 1973, s. 532.
4 B. Mielniczek: Tomaszowskie morze krwi, Tomaszów Lubelski 2006, s. 184.
5 B. Mielniczek: Tomaszowskie morze... op. cit., s. 306.
6 B. Mielniczek: Tomaszowskie morze... op. cit., s. 307.
7 „Sztandar Ludu” nr 121 z 1975, autorstwa BM a także tablica inskrypcyjna na 

pomniku cmentarnym w Bełżcu z napisem: „Pomordowanym przez bandy UPA 
w 1944 roku” .

8 J. Markiewicz: Partyzancki kraj... op. cit., s. 37, 362.
9 Biuletyn GKBZH w Polsce. T. 9. Warszawa 1957, s. 236, poz. 886.
10 „Tygodnik Zamojski” nr 22/1121 z dnia 30 maja 2001, s. 11.
11 AGKBZH w Polsce, sygn. 724/2/z.
12 Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich... op. cit, s. 113-114.
13 B. Mielniczek: Tomaszowskie morze... op. cit., s. 66.
14 B. Mielniczek: Tomaszowskie morze... op. cit. oraz Konieczny. Stosunki pol

sko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach 1918-1947, s. 207.
15 B. Mielniczek: Tomaszowskie morze... op. cit., s. 150.
16 J. Caban, E. Machocki: Za władzą ludu. Lublin 1975, s. 189 Z. K. oraz Zbrod

nie nacjonalistów ukraińskich... op. cit, s. 169, 210-211. Z.
Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludności cywilnej w południowo-wscho

dniej Polsce (1942-1947). [Red. nauk. Zdzisław Konieczny]; Polski Związek Wschod
ni w Przemyślu. Przemyśl 2001, s. 53, 54, 61.

17 Z. Konieczny: Stosunki polsko-ukraińskie... op. cit. s. 197, 252.
18 Z. Klukowski: Zbrodnie niemieckie na Zamojszczyżnie. [w:] Biuletyn GKBZH 

w Polsce. T. 2. Warszawa 1947, s. 107.
19 AOKBZH w Lublinie, Ds 58/69.
20 Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich... op. cit, s. 31, 32, 49 oraz Instytut Pamię- 

ci Narodowej. Oddział w Lublinie sygn. Lu 1/15/10.
21 Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie, sygn. Lu 1/15/10.
22 A. B. Szczęśniak i W. Z. Szota: Droga do nikąd... op. cit., s. 532.
23 B. Mielniczek: Tomaszowskie morze... op. cit., s. 292-294 oraz Tablica pamiąt

kowa na Pomniku Łachowcach.
24 IPN, Oddział w Lublinie, sygn. Lu 18/15/14-Łaszczów, a także B. Mielniczek: 

Tomaszowskie morze... op. cit., s. 152-153.
25 B. Mielniczek: Tomaszowskie morze... op. cit., s. 71-74 oraz Z. Konieczny: 

Stosunki polsko-ukraińskie... op. cit., s. 189, 201, 202, 235, 263.
26 IPN Lublin, sygn. 1/17/15, s. 39, a także B. Mielniczek: Tomaszowskie morze... 

op. cit., s. 295-256.



27 Z. Konieczny: Stosunki polsko-ukraińskie... op. cit. s. 197, 274 oraz jarosławski 
Kwartalnik Armii Krajowej nr 15/1994, lista XI -  pomordowani przez Niemców, 
NKWD i UPA.

28 B. Mielniczek: Tomaszowskie morze... op. cit., s. 273-274 oraz Z. Konieczny: 
Stosunki polsko-ukraińskie... op. cit., s. 148 i 377.

29 IPN Oddział Lublin sygn. Lu 1/15/10.
30 B. Mielniczek: Tomaszowskie morze... op. cit., s. 122.
31 IPN, Oddział w Lublinie, sygn. Lu 1/17/15 oraz B. Mielniczek: Tomaszowskie 

morze... op. cit., s. 220.
32 J. Markiewicz: Partyzancki kraj... op. cit., s. 341.
33 B. Mielniczek: Tomaszowskie morze... op. cit., s. 220.
34 K. Kuczera: Wrzesień w czerwcu. „Tygodnik Zamojski” z 20.09.1995.
35 J. Markiewicz: Partyzancki kraj... op. cit., s. 174 oraz I. Blum: Z dziejów Woj

ska Polskiego w latach 1944-1948. Warszawa 1968, s. 336.
36 K. Leszczyński: Eksterminacja ludności na ziemiach polskich w latach 1939- 

1945', Biuletyn GKBZH w Polsce. T. 9. Warszawa 1957, s. 237, poz. 891.
37 B. Mielniczek: Tomaszowskie morze... op. cit., s. 75, oraz Z. Konieczny: 

Stosunki polsko-ukraińskie... op. cit. s* 193-194.
38 B. Mielniczek: Tomaszowskie morze... op. cit., s. 312.
39 B. Mielniczek: Tomaszowskie morze... op. cit., s. 354, 357.
40 B. Mielniczek: Tomaszowskie morze... op. cit., s. 160.
41 B. Mielniczek: Tomaszowskie morze... op. cit., s. 175.
42 B. Mielniczek: Tomaszowskie morze... op. cit., s. 294-295.
43 Biuletyn GKBZH w Polsce. T. 9. Warszawa 1957, s. 238, poz. 908.
44 B. Mielniczek: Tomaszowskie morze... op. cit., s. 176.
45 IPN Oddział Lublin sygn. Lu 1/17/15 oraz J. Caban, E. Machocki: Za władzą

ludu... op. cit., s. 242-244.
46 B. Mielniczek: Tomaszowskie morze... op. cit., s. 212.
47 B. Mielniczek: Tomaszowskie morze... op. cit., s. 297.
48 B. Mielniczek: Tomaszowskie morze... op. cit., s. 263, 274.
49 Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich... op. cit., s. 37, 41.
50 Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich... op. cit., s. 52, 143, 144.
51 AGKBZH w Polsce, Komisja Powiatowa w Tomaszowie, sygn. 724/2/z, a tak

że Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich... op. cit, s. 23, 41, 46.
52 Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich... op. cit, s. 199, a także Archiwum w Lu

blinie sygn. 158, s. 235, sygn. 175 bp-J. K.
53 J. Markiewicz: Partyzancki kraj... op. cit., s. 90
54 J. Caban, E. Machocki: Za władzą ludu... op. cit., s. 158.
55 AGKBZH w Polsce, Komisja Powiatowa w  Tomaszowie, sygn. Lu 1/15/10 -  

Szczepiatyn.
56 Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich... op. cit, s. 38-40, 196 oraz Instytut Pamię

ci Narodowej. Oddział w Lublinie, sygn. Lu 1/15/10-Tamoszyn.
57 J. Niedźwiedź: Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa za

mojskiego. Zamość 2003, s. 399-400.
58 Biuletyn GKBZH w Polsce. T. 9. Warszawa 1957, s. 231, poz. 936.
59 Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich... op. cit, s. 40, 37, 196, a także Instytut Pa

mięci Narodowej. Oddział w Lublinie, sygn. Lu 1/15/10 -  Ulhówek.
60 Tablica Pamiątkowa z wykazem pomordowanych, zamieszczona w kościele



w Wasylowie Wielkim oraz Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Lublinie, sygn. 
1/15/10-Wasylów Wielki.

61 J. Caban, E. Machocki: Za władzą ludu... op. cit., s. 165-Z.K.
62 Relacja ustna byłego mieszkańca wsi Zielone, gm. Tarnogród J. K. notatka 

w aktach autora.
63 Biuletyn GKBZH w Polsce. T. 9. Warszawa 1957, s. 240, poz. 910.
64 Biuletyn GKBZH w Polsce. T. 9. Warszawa 1957, s. 240, poz. 977.

POWIAT WŁODAWSKI

Miasto położone na obszarze Garbu Włocławskiego, u ujścia rzeki Wło
cławki do Bugu.

W 1921 roku liczyło 2355 Polaków, 3835 Żydów i 70 Rusinów. Krótko 
przed II wojną światową liczba mieszkańców wzrosła do 9 tysięcy.

Okupacja niemiecka przyniosła Włodawie dotkliwe straty osobowe 
i materialne. Liczba ludności, wynosząca w 1939 roku około 9 tysięcy, spa
dła o 50%. Większość Żydów wymordowano w obozie śmierci w Sobibo- 
rze, a wielu polskich patriotów zginęło w kaźniach niemieckich. M iasto ule
gło zniszczeniu na skutek działań wojennych polsko-niemieckich w 1939 
roku, a resztę zniszczenia dopełnili banderowcy.

W okresie okupacji istniał tu (1941-1944) odział roboczy jeńców  rosyj
skich, których zmarło lub zostało zamordowanych kilkanaście tysięcy.

Ludobójcze działania UPA objęły powiat włodawski jesienią 1943 roku. 
Przybrały one na sile po przybyciu na te ziemie oddziałów UPA z Wołynia. 
Odtąd polskie wsie były ciągle palone, a ludność polska wyrzynana. Wielu 
szukało ratunku uciekając do większych miast.

Na terenie powiatu włodawskiego grasował oddział bandy UPA. Hersz
tem jednej grupy tego oddziału był niejaki „Wołodia” , wyróżniający się 
wielką aktywnością. Do 1947 roku w powiecie tym dezorganizował życie 
gospodarcze i polityczne oraz terroryzował Polaków.

W czasie okupacji niemieckiej miasto straciło ponad połowę swych 
mieszkańców, w tym całą ludność żydowską.

W dniu 28 grudnia 1943 roku bojówka ukraińska zamordowała w mie
ście 30 Polaków.

Kolejne najście na miasto, tym razem żandarmerii niemieckiej z udzia
łem policji ukraińskiej, miało miejsce 6 stycznia 1944 roku. Napastnicy za
strzelili 42 Polaków1.

Of. 72 P



Wykaz m iejscow ości, w  których ludobójcy mordowali Polaków:

H ANNA, siedziba gminy, wcześniej Sławatycze
W ieś zam ieszkiwało 547 osób, głów nie ludność polska, a oprócz niej 25 

Rusinów i 15 Żydów.
Dnia 23 listopada 1946 roku banda upowców napadła na w ieś. Udało im  

się  porwać tylko jedną osobę -  m ężczyznę o nazwisku M ichał Życzkowski, 
którego zam ordowali2.

Of. 1 P

HOLA -  kolonia, gmina Sidorki
K olonia polska, licząca 35 mieszkańców.
W nocy z 20 na 21 sierpnia 1945 roku bojówka UPA napadła na wieś 

i zamordowała dwóch mieszkańców: Jana Paradyszczuka (lat 31) i Anatola 
Rybczyńskiego (lat 19) oraz innych, których nazwisk nie zdołano ustalić3. 
Dnia 31 marca 1946 roku ukraińska sotnia UPA „W ołodi” dokonała kolejne
go napadu na w ieś, mordując dwóch Polaków: Stanisława Torbacza (lat 23) 
i Bronisława Kaliszuka (lub Kaliszczuka) (lat 31)4.

Of. 4 P

HOLESZÓW, gmina Sławatycze
W ieś liczyła 797 osób. Przeważała ludność polska. Żydów  było 55. 

W nocy 12 listopada 1945 roku ludobójcy ukraińscy uprowadzili z domu 
rolnika o nazwisku Józef Trofimiuk, którego zamordowali, a jego  gospodar
stwo ograbili5.

Z kolei 17 czerwca 1946 roku banda upow ców  napadła na repatrianta 
z ZSRR Piotra Głowiaka, którego zamordowali w  jego  m ieszkaniu i ogra
bili6.

Kolejny napad upow cy przeprowadzili w  dniu 26 marca 1947 roku na 
m ieszkanie Jakuba Samojluka, którego na oczach całej rodziny zamordo
w ali7.

O f 3 P

JANÓW KA, w ieś
Wieś ruska, liczyła około 390 mieszkańców. Polaków było jedynie 70 

osób.
W dniu 9 czerwca 1946 roku banda upow ców  napadła na m ieszkanie  

Mikołaja Chotyńca (lat 44), uprowadzając go i mordując w  pobliskim
lesie8.

Of. 1 P

KOROLÓW KA, w ieś, kolonia
Na terenie w si Korolówka w  dniu 23 marca 1946 roku banda UPA za

mordowała Kazimierza Śliwę, pochodzącego ze w si Kazimierza9.
Of. 1 P



LUBIEŃ, siedziba gminy, wcześniej Wyryki
Wieś liczyła 522 mieszkańców. Prawie połową stanowili Ukraińcy. Ży

dów było 49, Polaków 268 i 265 Rusinów.
Na podstawie fałszywych donosów do policji ukraińskiej i gestapo, po

licja ukraińska w latach 1941-1945 zastrzeliła 25 Polaków -  mieszkańców 
wsi. Zdołano ustalić jedynie jedno nazwisko: Marceli W eis10.

Of. 25 P

MOSTY, kolonia
Wieś polska, liczyła 242 mieszkańców. Rusinów było 3.
Dnia 6 kwietnia 1947 roku banda upowców napadła na wieś i zamordo

wała 3 mieszkańców. Byli to: Franciszek Sawczuk -  żołnierz BCh, Bazyli 
Sołtan (lat 28), Jan Żuryk (lat 2 5 )" .

Of. 3 P

OPOLE
Wieś polska, zamieszkała przez 325 Polaków, 27 Żydów i 3 Rusinów.
W kwietniu 1945 roku UPA napadła na wieś i wymordowała wszystkich 

Polaków, których zdołała pochwycić. Tego dnia zginęło około 15 Polaków. 
Nazwisk ofiar dotychczas nie ustalono12.

Dnia 10 maja 1945 roku nacjonaliści ukraińscy zamordowali na terenie 
wsi Opole Annę Kuszyk pochodzącą ze wsi K olno13.

Of. 16 P

POGORZELEC, gmina Romanów
Wieś polska, która liczyła 491 mieszkańców.
Dnia 17 czerwca 1945 roku UPA zamordowała m ieszkańca wsi o na

zwisku Jan Zdolski w jego własnym domu i na oczach pozostałych człon
ków rodziny14.

Of. 1 P

ROZWADÓWKA, gmina Romanów
W 1921 roku wieś liczyła 536 Polaków, 29 Rusinów i 33 Żydów.
W sierpniu 1946 roku (brak dokładnej daty) banda upowców wtargnęła 

do wsi, zamordowała Jana Chilczuka (lat 32), żołnierza BCh, a jego gospo
darstwo doszczętnie ograbiła15.

Of. 1 P

R Ó W N IN Y -ko lon ia
Wieś zamieszkiwało 636 Polaków, 29 Rusinów i 33 Żydów.
Dnia 28 lutego 1946 roku banda upowców zabrała ze wsi jej m ieszkań

ca o nazwisku M arcin Dobroszuk. Rzekomo chodziło o pokazanie jakiejś 
drogi. Po spełnieniu polecenia został zamordowany, po uprzednich nieludz
kich torturach16.

Of. 1 P



SOSNÓWKA, gmina Romanów
Wieś polska, liczyła 338 mieszkańców.
W listopadzie 1945 roku banda upowska w biały dzień wjechała do wsi, 

pochwyciła mieszkańca o nazwisku Józef Nowosad, którego po torturach, 
bez jakiejkolwiek przyczyny, zamordowała17.

Of. 1 P

W ERESZCZYCA
Wieś polska, liczyła 289 mieszkańców, w tym 62 Żydów.
Dnia 13 września 1945 roku w czasie pracy na roli został zamordowa

ny po uprzednich torturach, mieszkaniec wsi o nazwisku W ładysław M ierz
w a18.

Of. 1 P

ZAM OŁODYCZE, gmina Wołoskowola
We wsi mieszkało 310 Polaków, 21 Rusinów i 8 Żydów.
31 marca 1946 roku ukraińska sotnia UPA „Wołodi” napadła na wieś 

i bez jakiegokolw iek powodu zamordowała kilku polskich mieszkańców; 
podano, że tego dnia zginęło 5-8 osób19.

Of. 5 P

ZAŚWIATYCZE, wieś
Dnia 19 lipca 1945 roku przejeżdżająca przez wieś banda UPA zamor

dowała Rosjanina, pracującego u jednego z rolników, o nazwisku Aleksan
der Korzanowski20.

ŻUKÓW, gmina Włodawa
Wieś polska, liczyła 11 mieszkańców.
Dnia 21 listopada 1946 roku UPA dokonała napadu na wieś, mordując 

jednego milicjanta i 4 osoby cywilne -  Polaków. Byli to: Jan Czuj (lat 27), 
Maria Czuj (lat 14), druga Maria Czuj (lat 68). Nazwiska ani też imienia za
mordowanego milicjanta nie ustalono21.

Of. 5 P

Razem: Of. 141 P
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POWIAT ZAMOJSKI

W 1939 roku powiat liczył 149 500 mieszkańców, w tym 79% stanowi
li Polacy, 14% Żydzi, a 7% Rusini.

Wrzesień 1939 roku w Zamościu byl szczegółowo opisywany w litera
turze. Dnia 27 września 1939 roku wojska sowieckie wkroczyły do miasta, 
realizując pakt Ribbentrop-Mołotow. Niemal wszyscy Żydzi i Rusini przy
witali ich radośnie kwiatami. A kilka tygodni później -  podobnie witali 
wkraczających Niemców.

M łodzi Żydzi pełniący funkcję milicji pozakładali czerwone opaski na 
ręce. Napastnicy prawie z marszu wpadali do sklepów, rabując wszystko, co 
się tam znajdowało. Żydzi wspólnie z Ukraińcami zaczęli przekazywać 
NKW D polskich oficerów, których Sowieci deportowali do obozów 
w ZSRR, gdzie prawie wszyscy zostali zamordowani.

Pobyt wojsk sowieckich na szczęście nie trwał zbyt długo, gdyż na sku
tek korekty linii demarkacyjnej między Sowietami a Niemcami, w dniu 
5 października tego samego roku jednostki sowieckie wycofały się za Bug, 
a 8 października wkroczyły wojska niemieckie.

Przed opuszczeniem ziemi lubelskiej, Sowieci zdążyli jeszcze w wago
nach bydlęcych wywieźć w głąb ZSRR kilkusetosobową grupę polskich



jeńców  wojennych z w ięzienia przy ul. Okrzei. W iększość z nich trafiła do 
łagrów, a co najmniej 100 zginęło w Katyniu i Charkowie1.

Po zajęciu powiatu przez N iem ców  młodzież ukraińska niezw łocznie za
częła intensywną współpracę z Niemcami. To oni zasilili Szkołę SS w  Cheł
mie i Trawnikach, a po ich ukończeniu byli aktywnymi funkcjonariuszami 
policji ukraińskiej i wielu urzędów gminnych, gorliwie wysługując się 
Niem com . To oni wspólnie z Niemcami aresztowali znaczących notabli 
i działaczy różnych patriotycznych organizacji, Związku Legionistów, Har
cerstwa Polskiego, oficerów wojska, członków „Strzelca”, „Sokoła” i in
nych. Niektórych na miejscu rozstrzeliwano, innych przetrzymywano w  For
cie Rotundy Zamojskiej, gdzie m ieścił się obóz przejściowy, skąd wysyłano 
ich do różnych obozów  koncentracyjnych, w  których prawie w szyscy zginę
li. Rotunda ta przekształcona została w  obóz zagłady i była sym bolem  oku
pacyjnej tragedii wielu ludzi. Według ustaleń dr. Zygmunta Klukowskiego, 
przez Rotundę przeszło około 20 tys. osób, z czego 6-8 tys. zginęło.

Szczególne nasilenie egzekucji miało m iejsce w  1943 roku podczas ak
cji wysiedlania Polaków z Zamojszczyzny.

Przed tragedią ludności polskiej, najpierw okrutny los spotkał zamoj
skich Żydów, których przed wojną było 10 000. Od sam ego początku oku
pacji niem ieckiej Żydzi stali s ię  przedm iotem  brutalnej polityki 
niem ieckiej. Najpierw odebrano im handel, skonfiskowano wszystkie ma
jątki i zastosowano wobec nich starszliwy terror. Z 10 tysięcy ocalało zale
dwie około pięciuset i to tylko dzięki pom ocy Polaków. Była to jedna z naj
większych zbrodni hitlerowców. Ofiarą w całym pow iecie padło około 300 
tys. Żydów.

Oprócz straszliwego zagrożenia ludności Zam ojszczyzny ze strony 
Niem ców, pojawiło się  nowe śmiertelne niebezpieczeństwo, a nawet groź
ba biologicznej zagłady ludności polskiej dokonanej przez nacjonalistów  
ukraińskich.

Począw szy od kwietnia 1940 roku w  Zamościu oraz niniejszych m iej
scow ościach nasiliła się propaganda nacjonalistów ukraińskich. Wybuch 
wojny niem iecko-sowieckiej w  1941 roku jeszcze bardziej ją  ożyw ił, dając 
Ukraińcom nadzieję na powstanie „Samostijnej Ukrainy” przy boku N ie
m iec hitlerowskich.

Zbrodnie ukraińskie na Lubelszczyżnie, podobnie jak w  innych rejo
nach Polski, m iały swój początek w e wrześniu 1939 roku. Pierwszymi ofia
rami byli żołnierze polscy powracający z wojny do domów. Ukraińcy za
trzymywali ich, obdzierali z uzbrojenia i mundurów, a następnie przeważ
nie mordowali.

Często też dochodziło do akcji nacjonalistów ukraińskich nawet prze
ciwko frontowym oddziałom Wojska Polskiego. Dywersańci ukraińscy dez
organizowali w  tym czasie łączność polskich oddziałów, wycinali kable te



lefoniczne, atakowali tabory. Tak było w Grabowcu, Uchaniach, Molodiaty- 
czach i innych.

Po tych sporadycznych atakach na pojedynczych Polaków, od jesieni 
1943 roku nacjonaliści ukraińscy podjęli skoncentrowane i bezwzględne 
działania zmierzające do wymordowania całej ludności polskiej z południo
wych powiatów Zamojszczyzny (hrubieszowskiego, tomaszowskiego i bił
gorajskiego). Były też ofiary wśród Ukraińców, którzy sprzyjali Polakom 
i ich bronili.

We wrześniu 1943 roku przez Bug zaczęły przybywać z Wołynia uzbro
jone bandy UPA. Łączyły się one z miejscowymi placówkami OUN, poli
cjantami ukraińskimi i jednostkami z 11 Dywizji SS „Galizien”, którzy przy 
cichej aprobacie Niemców uciekali z bronią i pełnym wyposażeniem ze 
swych posterunków. I tu jak  na Wołyniu płonęły miasteczka i wsie, a poczy
naniom tym często towarzyszył rabunek i gwałt.

Na krwawy terror wieś zamojska odpowiedziała czynną samoobroną. 
Zmusiło to także Polaków do zachowywania największej ostrożności i czuj
ności oraz pozostawania w ciągłym pogotowiu. W wielu wsiach powstawa
ły samorzutnie placówki samoobrony, czasem przy poparciu AK, BCh 
i NSZ. Wystawiano nocne warty, zaczęto wydobywać broń pozostałą z woj
ny w 1939 roku oraz po walkach niemiecko-sowieckich w 1941 roku. Licz
ne wsie przekształcone zostały w obozy warowne, otoczone siecią bunkrów, 
rowów strzeleckich i różnego rodzaju zapór. Zagrożona przez UPA ludność 
gremialnie zgłaszała się do oddziałów partyzanckich.

Sytuacja na Zamojszczyźnie pogarszała się jednak z dnia na dzień.
Zimowa ofensywa Armii Radzieckiej, podjęta na przełomie 1943-1944 

roku, spychała wojska niemieckie na zachód. Faktycznie walk o Zamość nie 
było. Po ucieczce Niemców z miasta, 25 lipca 1944 roku weszły polskie 
plutony Korpusu Bezpieczeństwa. Kilka dni później żołnierzy Armii Krajo
wej i Batalionów Chłopskich rozbrojono, a oficerów zaczęła ścigać władza 
ludowa wraz z Rosjanami. Polowano także na działaczy polskiego państwa 
podziemnego związanego z rządem emigracyjnym. W ładzę na tym terenie 
z nadania Stalina przejął tzw. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 
(PKWN).

UPA zdawała sobie sprawę z fakUi zbliżającego się nieuchronnie kresu 
swej ludobójczej działalności. Starano się w związku z tym ugruntować 
swoje wpływy na tym terenie. Miało im w tym pomóc opanowanie połu
dniowo-wschodniej Lubelszczyzny, zwłaszcza zaś olbrzymich kompleksów 
leśnych Puszczy Solskiej i lasów Janowskich, oraz stworzenie tam nowych 
obszarów działania.

Zbrodnicze akcje UPA wobec Polaków w tym rejonie zagrażały całko
witym jej wyniszczeniem. Kurenie UPA paliły wsie i mordowały Polaków 
bez względu na wiek i pleć, dążąc do całkowitego zniszczenia Zam ojszczy
zny. Obok ludności cywilnej, ginęli również żołnierze i polscy milicjanci.



W parze z eksterminacją ludności szło niszczenie zakładów pracy, środków 
transportu kolejowego i kołowego, a także bezczeszczenie miejsc i przed
miotów religijnych.

Napady na wsie cechowało niebywałe okrucieństwo. Przeniesione tu 
zostały metody mordów stosowane przez upowców na Wołyniu, a mianowi
cie: obcinanie siekierą głowy, rozcinanie brzucha kobietom, ucinanie języ 
ków i zabijanie bez względu na wiek -  od dziecka do starca. Prześcigano się 
w wymyślaniu tortur i bestialstwie.

Z początkiem 1944 roku na terenie Zamojszczyzny działał kureń ludo
bójcy Mirosława Onyszkewycza ps. „Orest”, składajacy się z kilku sotni, 
m.in. „Bradziagi”, „Hałajdy”, „Jastruna”, Korsaka, Iwana Sycz-Sajenki, 
„Jahody” . W połowie tego roku dołączyły także kurenie dowodzone przez: 
Ostrożskiego, Anatola Szendruka, „Żeleźniaka” i „Wowki” .

Ich wspólnym celem była eksterminacja ludności polskiej i uczynienie 
z Zamojszczyzny ziemi wyłącznie ukraińskiej.

Na to krwawe ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich, wieś polska od
powiedziała czynną samoobroną. Powstawały grupy samoobronne, o któ
rych już wspominałem. W szystkie ugrupowania polityczne i ich zbrojne od
działy (AK, BCh, NSZ) rozpoczęły akcje w obronie Zamojszczyzny2.

CZARNYSTOK, gmina Gorajec -  Stara Wieś, wcześniej gmina Ra
decznica

Wieś polska licząca 981 osób.
W nocy z 14 na 15 stycznia 1944 roku policja ukraińska zastrzeliła ofi

cera Wojska Polskiego -  żołnierza AK por. Piotra Bohuna, ps. „Gromski”3.
Of. 1 P

DOBUŻEK, gmina Łaszczów, wieś polska licząca 335 osób, w tym 16 
Żydów.

Ostatni właściciel Łaszczowa, Władysław Kołakowski, zamordowany 
został przez banderowców w 1945 roku w czasie napadu na dwór4.

Of. I P

HORYSZÓW POLSKI -  kolonia, wieś, licząca 869 osób, na folwarku 
mieszkało 138 osób.

Wieś i kolonia zamieszkałe były wyłącznie przez Polaków (1007 osób).
Dnia 19 maja 1942 roku żandarmeria niemiecka wspólnie z policją 

ukraińską zamordowały 17 mieszkańców wsi za rzekom ą pomoc udzieloną 
jeńcom  sowieckim. Pacyfikacja ta polegała nie tylko na egzekucjach, ale 
połączona była z grabieżą i paleniem chłopskich gospodarstw. Nazwisk 
ofiar nie ustalono5.

Of. 17 P



HYŻA, gmina Wysokie, wieś polska, zamieszkała przez 600 osób oraz 
152 osoby na folwarku.

Podobno UPA zamordowała 10 osób, ale nie znalazłem potwierdzenia 
tego faktu w dokumentach6.

JAROSŁAWIEC, gmina Nowa Osada, wcześniej Zamość Osada
Wieś polska, licząca 761 mieszkańców
W grudniu 1942 roku, w czasie wysiedlania Polaków, gestapo oraz od

dział SS Ukraińców w służbie niemieckiej po wejściu do wsi urządzili ob
ławę na mieszkańców. Schwytanych spędzili w jedno miejsce i wybrali spo
śród nich 12 osób, które rozstrzelali z broni maszynowej. Wśród ofiar było 
3 mężczyzn, 2 kobiety i 7 dzieci7.

Of. 12 P

KRASNOBRÓD -  osiedle, siedziba gminy
Wieś liczyła 2034 Polaków, w tym 2 Żydów. Leży nad górnym biegiem 

Wieprza, w malowniczej kotlinie wśród wzniesień Roztocza Środkowego.
Podczas ostatniej wojny miejscowość poniosła bardzo duże straty oso

bowe i m aterialne8.

ŁABUŃKI -  osiedle, gmina Łabunie
Wieś w większości polska, licząca 1024 osób, w tym 3 Rusinów i 1 Żyda.
Dnia 25 czerwca 1942 roku gestapo przy pomocy policji ukraińskiej do

konało pacyfikacji wsi. Napastnicy otoczyli j ą  ze wszystkich stron i zatrzy
mali wiele osób, z których wybrali 9 mężczyzn. Bez jakiegokolwiek powo
du rozstrzelali ich na oczach pozostałych mieszkańców. Podobno egzekucji 
tej dokonali żołnierze ukraińscy9.

Of. 9 P

NAWÓZ, gmina Nielisz
Wieś polska, zamieszkała przez 757 osób.
Gmina składała się z 17 gromad. W dniach od 3 do 8 grudnia 1942 ro

ku Niemcy wysiedlili 6 gromad. W akcji tej brali udział: SS, Ukraińcy 
w służbie niemieckiej, policja niemiecka i volksdeutsche.

Dnia 25 marca 1945 roku grupa banderowców napadła na wieś. Zamor
dowali 7 Polaków, a ich gospodarstwa ograbili i doszczętnie spalili. Byli to: 
Andrzej Zięba (lat 40), Anna Zięba (lat 38), Jan Zięba i kilka osób, których 
nazwisk nie ustalono10.

Of. 7 P

OBROCZ, wieś, siedziba gminy, wcześniej Zwierzyniec
Wieś liczyła 792 Polaków, 11 Żydów, 1 Rusin i 1 innej narodowości.
Dnia 28 października 1942 roku policja ukraińska i żandarmeria nie



miecka dokonały tu masowego mordu. Napastnicy zgromadzili m ieszkań
ców pod w sią na łące. Z grupy tej wybrali 28 osób pod zarzutem przynależ
ności do nielegalnej organizacji i przechowywania partyzantów. Wszystkich 
na oczach pozostałych rozstrzelali.

Ustalono nazwiska 22 ofiar. Byli to: Stanisław Biront (lat 17), Wincen
ty Biront (lat 21), Eugenia Decyk, Edward Dobek (lat 22), Stanisław Gon
tarz (lat 33), A leksander Grudziński (lat 60), Jan Łuszczak (lat 30), Fran
ciszka Kalaszyńska, Stefan Kalaszyński, Feliks Kapuśniak, drugi Feliks Ka
puśniak, Jan Kawa, Eugeniusz Kuryło, Jan Lalik (lat 62), Stanisław Lalik, 
Czesław Pałanda, Antoni Pupiec, Józefa Pupiec, Józef Pupiec, Roman Pu- 
piec (lat 22), Jan Roczniak, M aria Rudy, Edward Rudy (lat 15).

Ponadto rozstrzelano 7 osób o nieznanych nazwiskach.
Po wojnie zwłeki pomordowanych zostały ekshumowane i pochowane 

na cmentarzu w Zwierzyńcu. M iejsce zbrodni upamiętniono tablicą pam iąt
kow ą1 1.

Of. 28 P

RACFIODOSZCZE, gmina Suchowola
Wieś polska, licząca 546 Polaków, 15 Żydów i 1 osobę innej narodowości.
Dnia 20 grudnia 1942 roku żandarmi niemieccy i Ukraińcy w służbie 

niemieckiej, a także koloniści niemieccy, bez jakiegokolwiek powodu napa
dli na wieś i zabili: Józefa Harasima, kobietę o nazwisku Łukasik i jej 4-let- 
nie dziecko, Janinę Kawałko oraz Franciszka Kuszkola. Mienie ich w cało
ści zagrabili.

Kolejny napad przeprowadzili 29 grudnia 1942 roku. Zamordowano 
wówczas 23 osoby, a dwie ranili. Ustalono nazwiska ofiar: W ładysław Ba- 
jak, Franciszek Bosiak, Stanisław Bosiak, Józef Chmielewski, Jan Flaga, 
Karolina Flaga, J. Gowda, Antoni Kawałko, Franciszek Kawałko, K. Ka
wałko, Paweł Kawałko, Rozalia Kawałko, Michał Kierepka, Jan Kostru- 
biec, Józef Lalik, A. Łapa, J. Mołdoch, Antoni Niedziałkowski, Józef N o
wotny, M ichał Szewczuk, Franciszek Teterycz, Józef Teterycz, Władysław 
Teterycz. W szyscy byli mieszkańcami Rachodoszcza.

Największej jednak zbrodni dopuścili się SS-mani i Ukraińcy w służbie 
niemieckiej 22 marca 1943 roku. Skoro świt okrążyli wieś ze wszystkich 
stron i rozstrzeliwali każdą napotkaną osobę. W tym dniu zamordowano 18 
osób i spalono 22 gospodarstwa. Oto nazwiska ofiar: Z. Bosiak, J. Greszta, 
M. Greszta, Edward Janeczko, Jan Janeczko, Julian Janeczko, K. Janeczko, 
drugi Antoni Kawałko, J. Kawałko, Jan Kawałko, Janina Kawałko, S. Ka
wałko, Jan Konopka, M. Kierepka, Jan Ożug, Wawrzyniec Palonka, W łady
sław Zielonka i kilka osób o nie ustalonych nazwiskach. Łącznie w tej wsi 
zostało zamordowanych 46 osób.

Pozostałą we wsi ludność, w liczbie około 500 osób, w tym 200 męż
czyzn, 170 kobiet i 130 dzieci, w  dniu 9 lipca 1943 roku napastnicy wywieź
li do różnych obozów.



Po wojnie w uznaniu zasług w walce z okupantem hitlerowskim, wieś 
Rachodoszcze została udekorowana Krzyżem Grunwaldu III k lasy12 [Dok. 
nr 19].

Of. 46 P

RADECZNICA, siedziba gminy
W 1921 roku wieś liczyła 596 Polaków i 59 Żydów.
M iejscowość położona na pograniczu Roztocza Zachodniego i Podolu 

Zamojskiego w dolinie Wieprza. Jest jedną z 16 gmin powiatu zamojskie
go. Większość mieszkańców utrzymywała się i nadal utrzymuje z rolnictwa.

W okresie od października do grudnia 1943 i w lutym 1944 roku zginę
ło z ręki nacjonalistów ukraińskich 39 Polaków.

W lipcu 1944 roku hitlerowcy wspólnie z SS „Galizien” spalili w Ra
decznicy część zabudowań mieszkalnych i gospodarczych oraz zamordowa
ły 5 osób. Byli to: Wojciech Batorski, Marek Dziura, Jan Kura, Wojciech 
Kwapisz i mężczyzna o nazwisku N awrocki13.

Of. 44 P

SKIERBIESZÓW, siedziba gminy
Wieś polska, licząca 1147 Polaków i 25 Rusinów.
Przed laty była to duża miejscowość zamieszkała przez 1400 osób, po

łożona w dolinie rzeczki Wolicy, dopływu Wieprza.
Gmina Skierbieszów składała się z 18 gromad. Wobec 10 z nich zasto

sowano akcję wysiedleńczą. Rozpoczęto ją  od gminy Skierbieszów, w nocy 
z 27 na 28 listopada 1942 roku. Niemcy określili j ą  jako  „Ansiedlungakt- 
tion” 1942/1943, która trwała do początków marca 1943 roku.

W wysiedlaniu Skierbieszowa brali udział: volksdeutsche, Ukraińcy, 
gestapo i SS. Wieś tego dnia została otoczona Ukraińcami na służbie nie
mieckiej. Po zebraniu mieszkańców w jednym  miejscu na polu, zostali oni 
wywiezieni do obozu w Zam ościu14.

SOCHY, gmina Zwierzyniec
Wieś polska, położona na południowy zachód od gminy Zwierzyniec. 

W 1921 roku liczyła 379 mieszkańców, w tym 5 Żydów.
Sochy zaliczane są do miejscowości najbardziej poszkodowanych przez 

hitlerowskie Niemcy i nacjonalistów ukraińskich.
W godzinach rannych 1 czerwca 1943 roku oddziały Sonderkommando 

wspólnie z Ukraińcami z SS „Galizien” otoczyły wieś zwartym pierście
niem przeprowadzając jej pacyfikację. Barbarzyńscy żołnierze wpadali do 
mieszkań, zabijali kobiety, dzieci, niemowlęta, starców i mężczyzn, których 
zdołali dopaść. Budynki podpalali, wrzucając do ognia żywych i martwych 
ludzi. Najgorsi byli Ukraińcy, paląc, rabując i mordując bez litości. Wkrót
ce nadleciały samoloty niemieckie, które dopełniły dzieła zniszcznia. Gdy



po spaleniu i zbombardowaniu pozostał jeszcze ktoś żywy, był dobijany ba
gnetem lub innym narzędziem. Uratowali się tylko ci, którzy udawali nie
żyjących. W ciągu 2-3 godzin wieś przestała faktycznie istnieć, a śmierć po
niosło około 200 osób, w tym 30 dzieci w wieku od 3 miesięcy do 15 lat, 55 
kobiet oraz 98 mężczyzn. Inne źródła podają liczbę 183 ofiar, a jeszcze in
ne 364.

Dotychczas ustalono 162 nazwiska zamordowanych. Byli to: Józef Bor
suk, Anastazja Cielica, Andrzej Cielica, Jakub Cielica, Jan Cielica, Jan Cie
lica s. Michała, Józef Cielica, Michał Cielica s. Jana, Stanisław Cielica s. 
Piotra, Władysław Cielica, Władysław Cielica s. Władysława, Agnieszka 
Czochra, druga Agnieszka Czochra, Jan Czochra s. Marcina, M aria Czo
chra, Janina Dobosz c. Bazylego, Franciszek Duda, Jan Duda, Agnieszka 
Dyjak c. Michała, Janina Dyjak c. Szczepana, Szczepan Dyjak s. Michała, 
Władysław Dyjak s. Szczepana, Antoni Ferenc, Bronisław Ferenc s. Józefa, 
Józef Ferenc, Maria Ferenc, Władysław Ferenc, Jan Gnida, drugi Jan Gni
da, Maria Gnida, druga Maria Gnida, Stanisław Góra, Jan Grabias, Feliksa 
Grzyb, Jan Grzyb, Stanisław Grzyb s. Ewy, Józef Kadamus s. Władysława, 
Stanisław Kapuśniak s. Franciszka, Franciszek Kielak, Anna Kikut, Jan Ki
kut s. Franciszka, Janina Kikut, Józef Kikut, Katarzyna Kikut, Michał Ki
kut, Stanisław Kikut s. Michała, Bronisław Kimak, Henryk Konczuła, Jan 
Korona s. Stanisława, Janina Korona c. Stanisława, Józef Korona, Katarzy
na Korona, Stanisław Korona, Aleksander M asztalewicz s. Marcina, Anna 
Masztalewicz c. Franciszka, Ewa Masztalewicz, Genowefa M asztalewicz c. 
Aleksandra, Piotr M asztalewicz s. Marcina, Agnieszka M ielnik, Andrzej 
Mielnik, Jan Mielnik, Katarzyna Mielnik, druga Katarzyna Mielnik, trzecia 
Katarzyna M ielnik c. Jana, Piotr Mielnik, Stanisław Mielnik, Szczepan 
Mielnik s. Jana, Antoni Nizio, Jadwiga Nizio, Jan Nizio s. Antoniego, Jan 
Nizio, Katarzyna Nizio, Maria Nizio, Władysława Obrzyńska c. Franciszka, 
Bronisław Obrzyński s. Michała, Michał Obrzyński, Szczepan Obrzyński, 
Kazimierz Oleszczuk, Stanisław Oleszczuk s. Kazimierza, Jan Pieczykolan 
s. Jana, Jan Pieczykolan s. Michała, Katarzyna Pieczykolan, Genowefa Po
pko, Adam Popowicz, Andrzej Popowicz, Jan Popowicz s. Andrzeja, Kata
rzyna Popowicz, druga Katarzyna Popowicz, Maria Popowicz c. Adama, 
Ignacy Psiuk, Józef Psiuk, Aniela Rataj, Czesław Rataj s. Michała, Agniesz
ka Sirko, Agnieszka Sirko c. Józefa, Jan Sirko s. Michała, Janina Sirko, Ja
nina Sirko ż. Jana, Janina Sirko, Józef Sirko, drugi Józef Sirko, Marcin Sir
ko, drugi Marcin Sirko, Michał Sirko s. Jana, Stanisław Sirko s. Michała, 
Aniela Skrzypa, Helena Skrzypa c. Piotra, Józef Skrzypa, Katarzyna Skrzy- 
pa, Piotr Skrzypa, Stanisław Skrzypa, drugi Stanisław Skrzypa, trzeci Sta
nisław Skrzypa, Szczepan Skrzypa, Skura, Franciszek Skura, Józef Skura, 
Józef Skura s. Adama, Michał Skura, Stanisław Skura, Szczepan Skura s. 
Józefa, Anna Socha c. Jana, Jan Socha, drugi Jan Socha, Katarzyna Socha
c. Stanisława, Marcin Socha s. Michała, Stanisława Socha c. Stanisława,



Władysław Socha s. Józefa, Jan Swacha, Franciszka Szabat c. Józefa, Jani
na Szabat c. Józefa, Antoni Szawara, Feliksa Szawara c. Michała, Jan Sza- 
wara s. Antoniego, Katarzyna Szawara c. Michała, Katarzyna Szawara, M a
ria Szawara c. Antoniego, Michał Szawara, Stanisław Szawara, Władysław 
Szawara, Feliks Szponar, Karol Szponar, Anna Świst, druga Anna Świst, 
Czesław Świst, drugi Czesław Świst, Katarzyna Świst, Czesław Ziemko, 
Józef Ziemko, M ieczysław Ziemko s. Piotra, Piotr Ziemko, Stanisław Ziem 
ko, Szczepan Ziemko, Anna Żołdak, Bronisława Żołdak, Franciszek Żoł
dak, Jan Żołdak s. Michała, Janina Żołdak, Michał Żołdak s. Michała, Sta
nisław Żołdak s. Franciszka, Stanisław Żołdak, W ładysław Żołdak.

A oto zeznanie Jana Sochy, naocznego świadka tragedii, jaka miała 
miejsce 1 czerwca 1943 roku we wsi Sochy.

„Wieś nasza położona jest w dolinie, po obu stronach ciągną się zalesio
ne wzgórza. Dnia 1 czerwca wstałem rano i zaraz zobaczyłem, że wieś oto
czona jest przez żandarmerię niemiecką i SS-manów, gdyż na wzgórzach 
widać było umundurowanych Niemców, którzy pierścieniem (około 6 kro
ków jeden od drugiego) otaczali całą miejscowość. Przypuszczaliśmy po
czątkowo, że będzie wysiedlanie i zaczęliśmy wynosić rzeczy. Wkrótce jed 
nak rozpoczęła się strzelanina i wszyscy się dowiedzieli, że Niemcy nie tyl
ko palą wieś, ale i strzelają do ludzi. Akcja zaczęła się około godziny 4 nad 
ranem. Z obu krańców równocześnie posuwały się duże kolumny do środ
ka, z których sypały się gradem kule oraz podpalano budynki. W kolumnach 
tych byli Niemcy i Ukraińcy, wszyscy w mundurach. Cywilów nie widzia
łem. Gdy się zbliżyli do mojego mieszkania, jeden z żandarmów niemiec
kich podpalił mój dom, który całkowicie spłonął. Ja z rodziną uratowałem 
się w ten sposób, że ukryliśmy się za oborą w łanie żyta, które było przesło
nięte dymem od palącej się w pobliżu mojej obory. Uciec ze wsi nie było 
można, gdyż -  jak  zaznaczyłem -  była otoczona i każdego uciekającego za
bijali żandarmi stojący na czatach. Akcja trwała od godziny 6 do godziny 
10, po czym na sygnał Niemcy wyszli z palącej się wsi. Nadleciało wtedy 
dziewięć samolotów, które na środek wsi rzucały bomby, a latając nisko 
strzelały z karabinów maszynowych. Niemców i U kraińców w czasie tej pa
cyfikacji mogło być około 200 albo i więcej. Byli także: żandarmeria oraz 
SS niemiecka i ukraińskie jednostki. Zastrzelono wówczas około 200 do 
250 osób, głównie mężczyzn, choć nikomu życia nie darowali. Wieś zosta
ła spalona, z wyjątkiem 3 budynków. Spłonęło całe mienie mieszkańców. 
Ogólnych szkód nie umiem określić, wiadomo jednak, że były bardzo duże. 
Ocalała około połowa mieszkańców, przeważnie kobiet i dzieci. Dlaczego 
wieś została zniszczona, tego dokładnie nie wiem”.

W innych dokumentach czytamy „Najgorsi byli Ukraińcy, którzy służy
li Niemcom, palili i mordowali bez litości. (,..)Szczepan Obrzyński, Jan 
Gwizda, M ichał Skóra i Stanisław Obrzyński zostali ciężko ranni. Niemcy 
wrzucili ich żywcem do ognia, spłonęli. Fłelena Żołdak była kaleką. W kry



tycznej chwili wzięła na ręce wnuczkę, chciała szukać ratunku. Dopadli ją, 
zastrzelili wraz z dzieckiem i również wrzucili do ognia. Gdy Michał i Ka
tarzyna Szawarowie zostali zastrzeleni, ich ośmioletnia córeczka strasznie 
płakała przy zwłokach i nie chciała odejść, Niemcy odpędzali ją , a gdy to 
nie pomogło -  zastrzelili” .

Obecnie trudno jest ustalić wszystkie nazwiska ofiar, gdyż znaczna 
część świadków już  nie żyje, a część rodzin zamordowanych przeniosła się 
do innych miejscowości.

Ciała pomordowanych pochowano na miejscowym cmentarzu.
Na ścianie tamtejszej szkoły umieszczona jest tablica pam iątkowa15 

[Dok. nr 20 i 21 + fot. 36].
Of. 162 P

SULMICE, gmina Kalinówka, wcześniej Stary Zamość.
Wieś polska, licząca 480 mieszkańców.
Sulmice to miejscowość średniej wielkości, zabudowana w trzech kie

runkach: na północ, południe i zachód, otoczona wzgórzami.
W okresie okupacji niemieckiej mieszkańcy wsi brali czynny udział 

w walce z okupantem.
Dnia 4 czerwca 1944 roku hitlerowcy, przy współudziale Ukraińców, 

rozstrzelali kilka osób, mieszkańców wsi, bez jakiegokolw iek powodu, 
a kilkadziesiąt aresztowali, po których wszelki ślad zaginął. 22 osoby aresz
towano i przewieziono do Zamościa. Ustalono tylko jedno nazwisko ofiary 
-  Lipka.

W tejże wsi mieszkał Ukrainiec, współpracownik policji ukraińskiej, 
o nazwisku Kiryłko. Za jego pośrednictwem wiele osób aresztowano16.

Of. 22 P

SUM1N, gmina Tarnawatka, wcześniej Cyców
W 1924 roku wieś liczyła 93 osoby i była w sią polską.
Wieś położona przy trasie głównej Zamość -  Tomaszów Lubelski. 

W okresie międzywojennym były tu tylko 34 gospodarstwa
29 stycznia 1943 roku, Niemcy (inni świadkowie twierdzą, że nie byli 

to Niemcy, ale SS „Galizien”, gdyż między sobą rozmawiali po ukraińsku), 
spacyfikowali wieś. Zamordowali 119 osób. Po egzekucji większość zabu
dowań zostało rozebranych, a wiele też spalono (łącznie ze zwłokami).

W lipcu 1958 roku zwłoki ofiar ekshumowano i pochowano na cmenta
rzu we wspólnej mogile w Tarnawatce, a pomordowanym wzniesiono 
w hołdzie pomnik.

Oto ustalony wykaz pomordowanych 29 stycznia 1943 roku: Anna Bar- 
tor (lat 60), Mikołaj Berenda (lat 35), Helena Girguś (lat 23), Józef Girguś 
(lat 67), Katarzyna Girguś (lat 56), Zofia Girguś (lat 3), Feliks Kraska (lat 
3), Helena Kraska (lat 37), Aniela Macioch lub Maciuk, (lat 28), Krystyna



Macioch lub M aciuk (lat 3), Eugenia Marko (lat 22), Jan Marko (lat 34), Ju
lia Marko (lat 38), druga Julia Marko (lat 27), Katarzyna Marko (lat 60), 
Maksym Marko (lat 38), Olga Marko (lat 6), Piotr Marko (lat 15), Anna 
Ogrysko (lat 30), Helena Ogrysko (lat 8), Józef Ogrysko (lat 10), Lidia lub 
Leokadia (la 1 14), Tatiana Ogrysko (lat 50) Franciszka Okoniewska (lat 24), 
Janina Okoniewska (1 rok), Andrzej Romańczuk (lat 14), Jan Romańczuk 
(lat 5), Maria Romańczuk (lat 40), Michał Romańczuk (lat 48), Natalia Ro
mańczuk (lat 50), Władysław Romańczuk (lat 2), Aleksander Smoląg (lat 
2), Jan Smoląg (lat 5), Irena Smoląg (lat 30), M arcin Smoląg (lat 40), Olga 
Smoląg (lat 10), Tatiana Smoląg (lat 34), Władysław Smoląg (lat 13), Euge
nia Sosnowiec (lat 13), Jan Sosnowiec (lat 5), Ksenia Sosnowiec (lat 38), 
draga Ksenia Sosnowiec (lat 53) Nina Sosnowiec (lat 8), Leokadia Sosno
wiec (lat 20), Maria Sosnowiec (lat 19), Paweł Sosnowiec (lat 5), Leokadia 
Sosnowiec (lat 10), Maria Sumska (lat 30), Katarzyna Ścirka (lat 35), Ja
dwiga Wiertelska (lat 65).

W liczbie zamordowanych znajdują się byli mieszkańcy wsi Sumin 
i Tarnawatki, a także część osób wyznania prawosławnego, a nawet kilka 
ofiar narodowości ukraińskiej. Dziś już po upływie tylu lat od opisywanego 
zdarzenia nie sposób jest już ustalić ich byłego miejsca zamieszkania i wy
znania. Świadkowie podają różne wersje na ten tem at17 [Dok. nr 22 i 23].

Of. 119 P

SZCZEBRZESZYN, miasto, siedziba gminy
W 1924 roku miasto liczyło 5271 Polaków i 1073 Żydów.
Miasto położone na skraju Roztocza, w odległości 22 km od Zamościa.
W 1938 roku w Szczebrzeszynie mieszkało 8128 osób, w tym 3169 Ży

dów i 5 Rusinów.
Druga wojna światowa przyniosła miastu i jego mieszkańcom wiele 

cierpień. Już 5 września 1939 roku przez kilka dni Niemcy bombardowali 
Szczebrzeszyn. Zginęło ponad 10 osób. Ich nazwisk dotychczas nie ustalo
no; zniszczono też wiele zabudowań. W kolejnym lotniczym nalocie 
19 września tego samego roku zginęło ponad 100 osób. Nazwiska również 
są nieznane. 25 września Niemcy opuścili miasto, a ich miejsce 27 września 
zajęli Sowieci. Na skutek korekty granicy między Niemcami a Sowietami 
Niemcy ponownie przejęli Szczebrzeszyn i tereny po rzekę Bug.

W 1942 roku Niemcy wspólnie z policją ukraińską wymordowali około 
4 tys. Żydów. W 1943 roku Polacy zostali wysiedleni z miasta, a ich miej
sce zajęli koloniści niemieccy.

Okolice Szczebrzeszyna w czasie ostatniej wojny stały się terenem dzia
łalności Armii Krajowej, a także Batalionów Chłopskich.

Szacuje się, że w czasie okupacji i zaraz po jej zakończeniu z udziałem 
Niemców i nacjonalistów ukraińskich w gminie tej zginęło ponad 350 
m ieszkańców18.

Of. 350 P



WIELĄCZA -  kolonia, gmina Szczebrzeszyn, wcześniej Mokre
W 1921 roku wieś liczyła 1654 mieszkańców, w tym 1636 Polaków,

5 Rusinów i 13 Żydów.
M iejscowość położona na wschodzie skraju gminy Szczebrzeszyn, nad 

rzeką Świnką. Pierwsze wysiedlanie Polaków miało miejsce 5 grudnia 1942 
roku, a drugie już  15 grudnia. W akcjach tych brali udział SS-mani, Sonder- 
dienst, żandarmeria i Ukraińcy w służbie niemieckiej. Zginęło około 172 
polskich mieszkańców, w tym 27 dzieci. Podczas wysiedlania Polaków bar
dzo aktywnie pomagały Niemcom grupy ukraińskie oraz miejscowi volks- 
deutsche.

Wiele osób, mieszkańców Wielącza zginęło w Kitowie, które tam szu
kały schronienia. Tam też zginęło trochę polskich uchodźców z Poznania, 
które trafiły do Kitowa.

Bardzo dużo osób nie zidentyfikowano, gdyż zostały spalone razem 
z zabudowaniam i19.

Of. 172 P

WIERZBIE, gmina Łabunie, wieś polska, zamieszkała przez 436 osób.
Dnia 4 stycznia 1943 roku wczesnym rankiem nacjonaliści ukraińscy 

z żandarm erią niem iecką napadli na Wierzbie i zamordowali 30 osób, w tym
6 dzieci w wieku od 6 do 15 lat, 3 kobiety i 21 mężczyzn.

Zwłoki pomordowanych pochowano na cmentarzu w Starym Mieście. 
Byli to: Michał Bursoń i jego bratanek Bogusław Bursoń, Jan Chajda, Józef 
i Jan Czugała, Andrzej Denkiewicz (lat 70), Jan Denkiewicz, Jan Dusznik, 
Piotr Dusznik, małżeństwo Antoni i Waleria Malasowie, Alojzy Maluga i je 
go 15-letni s. Stanisław, Józef Maluga z 17-letnim synem Stanisławem, Jan 
Staroń, Jan M aziarczyk (lat 75) i jego syn Józef, Bogusław Pieczykolan (lat 
16), Jan Ulanowski, jego żona Katarzyna i ich synowie: W ładysław (lat 16), 
Bogusław (lat 14), Czesław (lat 12), Żbigniew (lat 6), druga Katarzyna Ula- 
nowska, Witold Ulanowski s. Jana, A dolf Ulanowski s. Tadeusza.

Na tablicy pamiątkowej znajdującej się we wsi Wierzbie są nazwiska
osób, które 4 stycznia 1943 roku zostały zamordowane w czasie pacyfika-

■ 20 CJ1 W SI
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W ISZEŃKI -  kolonia, wieś, gmina Skierbieszów, wcześniej Stary Za
mość

Wieś polska, licząca 211 osób.
W maju i czerwcu 1942 roku esesmani z SS „Galizien” rozstrzelali 

mieszkańców kolonii i wsi Wiszeńki. Zginęły około 42 osoby.
W czasie pierwszej pacyfikacji wsi, która miała miejsce 10 m aja 1942 

roku, napastnicy zabrali i zaraz na skraju lasu rozstrzelali następujące oso
by: Chudzik (lat 47), Danielak (lat 31), Anna Łapiuk (lat 34), Stanisław



Marczuk (lat 31), Władysław M arczuk (lat 23), Michał M atycza (lat 30), Je
rzy Papika (lat 48), Ignacy Sobstyla (lat 53), W ładysław Szewczuk (lat 22), 
Aleksander Wodyka (lat 32), Jan Wodyka (lat 60).

Druga pacyfikacja przeprowadzona została 20 m aja 1942 roku. Śmierć 
ponieśli wówczas polscy mieszkańcy wsi: Paweł Adamczuk (lat 34), Ana
stazja Bober (lat 55), Bronisława Głąb, Stanisław Gorgol (lat 40), Jan Haw- 
rylak (la 42), M aria Hawrylalc (lat 49), Maria Hawrylak (lat 9), Józef M azu
rek (lat 41), W ładysław Niedźwiedź, Aleksander Pańczyk, Stanisław Pań- 
czyk, Józef Pawelec, Ludwik Stasiuk, Władysław Szynkasuk (lat 30), W ła
dysław Wodyk.

W kilka dni po tej egzekucji prawdopodobnie ci sami napastnicy po
nownie wkroczyli do wsi i zastrzelili 3 osoby oraz spalili dom Łapiuków, 
gospodarstwo Józefa Babiuka i zabudowania Michała Popika. Śmierć po
nieśli: Zofia Adamczuk, Józef Łapiuk i M aria Łapiuk.

Kolejnej, czwartej pacyfikacji wsi dokonano 25 m aja 1942 roku. Tego 
dnia zginęli: Anna Pomianowska (lat 49), Michał Szewczuk (lat 46), Tekla 
Szewczuk (lat 46), Emilia Szmiło (lat 33).

Zwłoki pomordowanych zostały pochowane w miejscu egzekucji, a po 
wojnie przeniesiono je  na cmentarz parafialny w Kalinówce. M iejsce zbrod
ni zostało upamiętnione tablicą pamiątkową, na której są nazwiska ofiar21.

Of. 42 P

WÓLKA NIELISKA, gmina Krzak
Wieś polska, licząca 228 mieszkańców.
Dnia 15 września 1939 roku gestapo z SS przeprowadziło pacyfikację 

wsi. Wszystkich mieszkańców sprowadzono na skraj lasu, wybrano spośród 
nich kilkanaście osób, które na miejscu rozstrzelano. Śmierć ponieśli: Włady
sław Bajer, Aleksander Główka, Jan Gołębiowski, M ieczysław Jędruszczak 
(lat 45), Józef Masianko (lat 23), Jan Pliga (lat 47), Józef Tomasik (lat 34).

Ofiary zostały pochowane na cmentarzu w Nieliszu.
Kolejna pacyfikacja dokonana została przez Niemców i Ukraińców, po

zostających na służbie hitlerowców, w dniu 4 stycznia 1943 roku. Tego dnia 
zamordowano 13 osób. Byli to: W łodzimierz Bajar (lat 49), Anastazja 
Chrust (lat 42), Eugeniusz Chrust (lat 29), Józefa Chrust (lat 31), Michał 
Chrust (lat 33), W ładysława Chrust (łat 22), Jan Janicki (lat 42), Józef Stę
pień (lat 30), Stefan Szwed s. Wojciecha, Wojciech Szwed (lat 60), Feliks 
Śmietanowski (lat 45), Stanisław Wojman (lat 32), Jan Zgraja (lat 22).

Zwłoki zamordowanych pochowano na cmentarzu parafialnym w N ie
liszu.

Po wojnie w miejscu zbrodni wzniesiono pomnik ku czci pomordowa-
'  22 nycn .
Of. 20 P



W YW ŁOCZKA, gmina Zwierzyniec
Wieś liczyła 692 mieszkańców, w tym 689 Polaków i 3 Rusinów.
Dnia 30 marca 1942 roku w czasie pacyfikacji wsi N iemcy przy współ

udziale nacjonalistów ukraińskich rozstrzelali sześciu mieszkańców. Byli 
to: Józef Czarnecki z żoną Anną, Michał Golca z córką Ludwiką, Anna 
Ruszczyńska, Stefania Różyło. Ciała zamordowanych pochowano na pa
stwisku. Miesiąc później Niemcy aresztowali mężczyzn jako zakładników, 
których wywieziono do obozu koncentracyjnego na Majdanku. Wróciła tyl
ko jedna osoba. Kolejnych 26 mężczyzn, również w charakterze zakładni
ków, aresztowano w lutym 1943 roku. Rok później gestapo przy udziale po
licji ukraińskiej aresztowało 13 osób, mieszkańców wsi. Byli to: Edward 
Czochra, Bronisław Panas, Adam Szabata, Stanisław Zaburski, Roman 
Szmiga. Pięciu z nich zostało zamordowanych w zamojskiej Rotundzie.

Kolejna pacyfikacja wsi dokonana została 31 m arca 1943 roku przez 
żandarmerię niem iecką i policję ukraińską. Tego dnia napastnicy otoczyli 
wieś i wypędzili z domu wszystkich mieszkańców. Teklę Zaburską i jej cór
kę zastrzelili pod domem. Podobny los spotkał Eugeniusza i W ładysława 
Ksiądzów, Adama Grelę oraz mężczyznę o nazwisku Romuszko. We wsi 
spalili 150 zabudowań.

Pozostałych mieszkańców wsi wywieziono do przejściowego obozu 
w Zwierzyńcu. N a.skutek  interwencji Jana Zamoyskiego, część kobiet 
i dzieci zwolniono. Trzydziestu mężczyzn wywieziono do Zamościa, osa
dzając w obozie lub areszcie.

Łącznie w miejscowości tej w  czasie ostatniej wojny zginęło około 50 
polskich mieszkańców23.

Of. 50 P

ZW IERZYNIEC, miasto
W 1924 roku zamieszkiwało je  1182 Polaków i tylko 2 Rusinów. Poło

żone jest w pow. zamojskim nad rzeką Wieprz. Podczas okupacji Niemcy 
utworzyli w mieście obóz dla jeńców  francuskich.

Dnia 2 lutego 1944 roku nacjonaliści ukraińscy zamordowali 20 
Polaków, mieszkańców kilku miejscowości: ustalono 2 osoby z Rudki, jed 
ną osobę z Turzyna, 9 osób z Terespola.

Wiele domów zostało spalonych przez napastników łącznie ze zwłokami.
Ocaleni z pogromu mogli teraz zobaczyć tragedię swego miasteczka 

i dokonanego w nim ludobójstwa24.
Of. 20 P

Razem: Of. 1152 P

DOKUMENT nr 19

Poświadczenie świadka Franciszka Dragana, mieszkańca wsi Racho- 
doszcze, powiat Zamość.



Opis dotyczy napadu SS-manów i Ukraińców w służbie niemieckiej 
w dniu 22 marca 1943 roku.

Po wtargnięciu napastników do wsi część ludności, widząc że Niemcy 
przystępują do pacyfikacji usiłowała uciec do lasu. Zastrzelono wtedy 18 
osób. Zginął m. in. Józef Kawałko, który uciekał z dwuletnim dzieckiem. 
Najpierw zastrzelono jego, a dziecko, gdy ojciec upadł martwy, dobito. Za
strzelono również jego żonę Janinę, która uciekała z trzyletnim dzieckiem. 
Dziecko to również zabito. Następnie żandarmi weszli do wioski. W szyst
kich mężczyzn zatrzymali i spędzili w jedno miejsce, kazali im usiąść na 
ziemi i postawili naokoło karabiny maszynowe. Do grupy tej przyprowadzi
li Antoniego Kawałko, którego publicznie zastrzelili. Miał wtedy 19 lat. 
Okropnie pobito Jana Kanię, bardzo porządnego i cichego człowieka, oraz 
innych mężczyzn. Tak trzymano wszystkich około 4 godzin, a później pusz
czono do domów.

(-) Franciszek Dragan

J. Fajkowski: Wieś w ogniu. Eksterminacja wsi polskiej w okresie oku
pacji hitlerowskiej. Warszawa 1972, s. 406-407.

DOKUMENT nr 20

Poświadczenie świadka Marii Sochy, byłej mieszkanki wsi Sochy, gmi
ny Tereszpol, powiat Zamość

Tego dnia nie da się opowiedzieć, to była Sodoma i Gomora. Wieś na
sza liczyła 250 budynków, a pozostały tylko dwie chałupy, obora i jedna sto
doła, reszta poszła z dymem, straszny był pożar. Niemcy chodzili od domu 
do domu, strzelali ludzi, a później podpalali zabudowania, zastrzelili 364 
osoby, z całej wsi pozostało tylko 14 chłopów zdatnych do pracy, wszyscy 
inni, którzy ocaleli, to kobiety i dzieci. Spośród ocalałych 7 mężczyzn 
i 8 kobiet było rannych. Myśmy ocaleli przez to cielę, bo widzi pan, rano 
trzeba było wyprowadzić krowę. Przywiązałam cielę, a ono się urwało, to ja  
za nim, a tu Niemcy, a jeden, co bliżej stał, powiedział: Matka, uciekaj.
I u nich trafiali się porządni ludzie, mało, ale byli. To ja  pobiegłam do cha
łupy i zaczęłam krzyczeć, żeby się chować. Wybiegliśmy w pole i chowali
śmy się w zbożu. Najgorsi to byli Ukraińcy, którzy służyli Niemcom, palili 
oni i mordowali bez litości. Gdyśmy tak leżeli w zbożu, to po pewnym cza
sie zobaczyliśmy 9 lecących samolotów, które zrzucały bomby i strzelały 
z karabinów maszynowych. Myśleliśmy, że już ostatnia godzina przyszła na 
nas, że się niebo wali, bo ziemia strasznie się trzęsła. Mój mąż do dzisiaj no
si w prawej ręce odłamek bomby, na zmianę pogody boli go, nie może już 
tak pracować jak  przedtem. Po dokonaniu zbrodni barbarzyńcy wycofali się 
do lasu w kierunku Zwierzyńca. Nawet jeden Niemiec był ranny od własnej 
bomby, zabrali go ze sobąjako  ofiarę „bohaterskiej” akcji. Były sceny tra



giczne. Skóra, widząc mordowanie bezbronnej ludności, podbiegł do Niem
ca, wyrwał mu karabin i rozstrzaskał o drzewo. Podbiegł do niego inny N ie
miec i wystrzałem z karabinu pozbawił go życia. Zwalił się jak  dąb i ziemię 
rodzinną obficie zrosił krwią. Aleksander Cielica, gdy Niemcy strzelali do 
niego uciekł w żyto, a potem pobiegł do własnych zabudowań, wpadł do 
piwnicy i ocalał. Czesławowi Ratajowi zabili żonę, on wziął trzymiesięcz
ne dziecko, dziewczynkę, Weronikę i zasłaniał się nią. Niemiec krążył do
koła niego i w pewnym momencie strzelił mu w twarz, runął na ziemię, 
dziecko od strzału zostało poparzone w pachwinę, ocalało. Ocalał również 
syn Józef, starszy od Weroniki. Proszę pana, gdy te sieroty dziś żenią się lub 
wychodzą za mąż, nawet nie m ają kogo prosić na wesele. Zastępuję im ro
dziców i udzielam błogosławieństwa na nową drogę życia. Szczepan 
Oprzyński, Jan Gwizda, Michał Skóra i Stanisław Oprzyński zostali ciężko 
ranni. Niemcy wrzucili ich żywcem do ognia, spłonęli. Helena Żołdak była 
kaleką w chwili krytycznej wzięła na rękę wnuczkę, chciała szukać ratun
ku, dopadli ją  złoczyńcy, zastrzelili z wnuczką i również wrzucili do ognia. 
Gdy Michał i Katarzyna Szawarowie zostali zastrzeleni, ośmioletnia ich có
reczka strasznie płakała przy zwłokach i nie chciała odejeść, Niemcy odpę
dzali j ą  a gdy to nie pomogło —  zastrzelili. Do Janiny Szwary Niemiec 
strzela! trzy razy, raz w domu ranił ją  w nogę, uciekła i schowała się w ży
cie, dobiegł j ą  drugi raz chybił, trzeci raz trafił w oko, które straciła, ale ży
je. Anna Kikut prosiła bardzo, aby nie zabijał jej męża Stanisława, trzej 
Niemcy zlitowali się i odeszli, później przyszło czterech i też nie strzelali, 
znów przyszło dwóch, żona zakryła męża własnym ciałem, strzelili, żona 
została ranna w ramię, mąż dostał kulą w głowę. Żona ocalała, zostało tro
je  zupełnie małych dzieci. Budynki podpalili zapalającymi kulami. Dobytek 
żywy prawie wszystek spłonął.

Około 12 godziny przyszli Niemcy w mundurach i cywilni, zabrali resz
tę krów i koni, szukali w skrzyniach i zabierali rzeczy, które ludzie przed 
pożarem wynieśli z domów. Jeden volksdeutsch złapał jałówkę, prowadził 
w kierunku Zwierzyńca i w lesie zastrzelił ją.

Agnieszka Góra powiedziała do rabujących: Co wy robicie, tyle sierot 
zostało, z czego one będą żyć? Nic nie pomogło, rabowali dalej, a niektórzy 
to mieli broń, więc baliśmy się ich. Rannych pozbieraliśmy i odstawili ko
lejką do szpitala w Biłgoraju. Ludzie, którzy wówczas nie nocowali w So
chach, ocaleli wszyscy, ale byli i tacy, którzy przyszli do krewnych lub zna
jomych, ci wszyscy zginęli. Żydzi, którzy uciekli z kolejki, to przez las i do 
Soch, aby się tu posilić i przenocować. Nie było nocy, żeby do naszych chat 
nie zapukał uciekinier. No cóż, Niemcy nie darowali nam tego.

Maria Socha
Zamojszczyzna w okresie okupacji Hitlerowskiej. Mat. oprać, i wstę

pem poprzedziła Alina Glińska; przedmowę napisał Jerzy Śląski. Warszawa 
1968, s. 94-95.



DOKUMENT nr 21

Poświadczenie świadka W ładysława Ziemka, byłego mieszkańca wsi 
Sochy, gmina Terespol, pow. zamojski.

We wtorek 1 czerwca 1944 roku wybierałem się na targ do Szczebrze
szyna. Gdy wstałem rano, zorientowałem się, że wieś jest otoczona przez 
Niemców i Ukraińców, a od strony Zwierzyńca palą się budynki. Nie namy
ślając się długo, ukryłem się w sadku, w alkowie, gdyż ze wsi już  wyjść nie 
było można. W ten sposób uratowałem życie, bo u mojej rodziny zginął oj
ciec i dwóch braci, tj. Piotr Ziomko i bracia M ieczysław i Czesław Ziomko.

Nie wiem, jak  przebiegała akcja, gdyż cały czas siedziałem w schronie, 
skąd wyszedłem dopiero pod wieczór. Dołączyłem do ludzi i wszyscy po
szliśmy na Terespol. Byłem taki wystraszony, że nie oglądałem skutków 
najścia niemieckiego i ukraińskiego na naszą wieś. Wróciłem dopiero na 
drugi dzień wieczorem.

Wśród zabitych byli: Stanisław Ziemko, Szczepan i Józef Ziemko, 
Szczpan Dyjak, Andrzej i Adam Popowicz, Katarzyna Popowicz i dzieci 
Popowiczów: Czesław, Józef i Maria, Agnieszka Szabat z dzieckiem Jani
ną, Jan i M arcin Socha, Stanisław Góra, Antoni Szawara i jego żona Kata
rzyna i czworo dzieci, Józef Psiuk i drugi Józef Psiuk, Stanisława i Michał 
Obrzyński, Karol Szponar z żoną Feliksa, Stanisław Ferenc, W ładysław Fe
renc, Antoni Ferenc, Michał i Józef Kikut, Czesław Rataj z żoną Anielą, 
Stanisław Grzyb z dwojgiem dzieci (Feliksem i Szczepanem), Jan Czochra 
z żoną Marianną, Szczepan, Józef, Stanisław, Michał i jego trzech synów
0 nazwisku Skura, Jan, M ichał Żołdak, W ładysław Żołdak, Stanisław
1 Franciszek Żołdak i jego żona Aniela, Anna Żołdak z dwojgiem dzieci, Jan 
Mielnik, Szczepan i Józef Mielnik, Andrzej Mielnik i jego  żona Maria, M i
chał Cielica, Stanisław i Władysław Cielica, Jan Cielica i drugi Jan Cielica, 
Franciszek Duda, Jan Swacha, Jan Sirko, W ładysław Sirko, M ichał Sirko 
i jego żona, Piotr M asztalewicz i jego matka Ewa, Stanisława i Ewa Kapu
śniak, Antoni i Stanisław Nizio, Piotr i Stanisław Skrzypa i jeszcze jeden 
Stanisław Skrzypa, Bronisław Klimak, Henryk Kanczuła, Józef Borsuk i in
ni. Około 200 osób zostało zabitych, a cała wieś spalona. Ocalały tylko 
4 budynki. W szystkich pochowano we wspólnym grobie na końcu wsi.

(-) Władysław Ziemko

AGKBZH w Polsce, 95 l/z  zeznanie świadka W ładysława Ziemka dnia 
21.09.1946

PROTOKÓŁ nr 22

Poświadczenie świadka Jana Okoniewskiego, byłego mieszkańca wsi 
Sumin.

W dniu 29 stycznia 1943 roku do wsi Sumin przyjechali Niemcy dwo



ma samochodami od strony Zamościa. Niemcy ci należeli do tzw. żandar
merii polowej, gdyż na piersiach nosili blachy. Było ich około 50. Skąd ci 
Niemcy pochodzili nie wiem i nie wiem kto był ich dowódcą. Samochody 
ich zatrzymały się na szosie Zamość-Tomaszów Lubelski na wysokości dro
gi prowadzącej do wsi Sumin. Niemcy podzielili się na trzy grupy w ten 
sposób, że jedna szła poza budynkami leżącymi po prawej, druga poza bu
dynkami leżącymi po lewej stronie drogi, zaś trzecia szła drogą przez wieś 
i kogo napotkali, do tego strzelali. We wsi Sumin mieszkali zarówno Pola
cy jak  i Ukraińcy, z tym że większość ludności była pochodzenia ukraiń
skiego. Większość ludzi Niemcy wypędzili z mieszkań i rozstrzelali przed 
domami, a dzieci rozstrzeliwali nawet w kołyskach. Nie m ogę powiedzieć, 
za co Niemcy strzelali do tych ludzi. We wsi Sumin było 27 gospodarstw, 
zaś ludności było około 100 osób. Nie mogę powiedzieć, za co Niemcy do
konali tej egzekucji. Nie mogę także podać dokładnego stanu ilościowego 
i osobowego oddziału przeprowadzającego egzekucję, ani też skąd ten od
dział przybył i dokładnie do jakiej formacji należał. Z egzekucji tej około 
3 osoby wyszły cało i obecnie m ieszkają na terenie Związku Radzieckiego. 
Niemcy do rozbiórki domów posłużyli się swoimi robotnikami z folwarku 
w Tarnawatce. Nie wiem na czyj rozkaz budynki te rozebrano, a materiał 
z tych domów wywieziono do folwarków w Tarnawatce i Pucharkach. Ro
zebrano wtedy wszystkie budynki we wsi Sumin. W tym  27 budynków 
mieszkalnych.

Nadmieniam, że w tej akcji zginęła moja 24-letnia żona Franciszka 
i córka Janina w wieku 1 roku i dlatego po akcji spisałem sobie na kartce 
nazwiska wszystkich osób, które wtedy zostały rozstrzelane i ich prżybliżo- 
ny wiek. W 1960 roku przyjechała do Sumina ekipa wojskowa, która eks
humowała wszystkie zwłoki i zwłoki te zostały pochowane na cmentarzyku 
w Tarnawatce. Na miejscu, gdzie po raz pierwszy zwłoki te zostały zakopa
ne, nie m a żadnego pomnika ani też tablicy upamiętniającej to zdarzenie.

(-) Jan Okoniewski
GKBZH w Polsce, OKL/Ds. 136/68
Protokół przesłuchania świadka Jana Okoniewskiego
d. 10.03.1969 r.

PROTOKÓŁ nr 23

Poświadczenie świadka Ireneusza Kołodzieja, byłego mieszkańca wsi 
Sumin.

W dniu 29 stycznia 1943 roku, około godziny 14.30 do wsi Sumin przy
jechało na samochodach kilkudziesięciu Niemców. Niemcy ci przybyli od 
strony Zamościa, do jakiej formacji należeli, kto był ich dowódcą, skąd kon
kretnie przyjechali i jaki był ich skład osobowy, tego stwierdzić nie mogę. 
Niemcy ci otoczyli wieś Sumin od strony południowej poza łąkami oraz od 
strony północnej. Trzecia grupa Niemców szła przez wieś i wypędzała



mieszkańców wsi Sumin z mieszkań i każdego z nich przy własnym m iesz
kaniu rozstrzeliwali. Niemcy rozstrzeliwali wszystkich, nie szczędząc na
wet niemowląt (...). Wszyscy rozstrzelani byli Polakami, z tym że część by
ła wyznania prawosławnego. Gdy zrobił się już zmierzch i Niemcy odeszli, 
to my wtedy stwierdziliśmy, kto z mieszkańców nie żyje. Między innymi 
nie żyła również moja babka Jadwiga Wiertelska. W nocy z 26 na 27 stycz
nia jakiś oddział partyzancki napadł na majątek w Tarnawatce, skąd party
zanci zabrali część żywności. Kiedy wycofali się w stronę wsi Sumin, na
potkali na posiłki żandarmerii niemieckiej, zdążającej na pomoc załodze 
majątku w Tarnawatce. Wtedy wywiązała się między partyzantami a Niem 
cami strzelanina. Część wycofała się w stronę wsi Sumin i w  związku z tym 
przypuszczam, że w odwet za to Niemcy dokonali egzekucji na m ieszkań
cach wsi Sumin. Na drugi dzień Niemcy znów przyjechali do Sumina i wte
dy zostali przez nich zabici Olga Smoląg i W ładysław Smoląg oraz ranna 
Katarzyna Dej. Niemcy zabrali inwentarz żywy oraz mienie mieszkańców 
i wywieźli do majątku w Tarnawatce. Budynki mieszkalne i gospodarcze 
zostały rozebrane i także wywiezione do Tarnawatki, a później zużyto je  
w majątku na opał względnie budulec. Zwłoki osób pomordowanych zosta
ły pogrzebane przez mieszkańców wsi Tarnawatka, spędzonych specjalnie 
przez Niemców, na polu należącym wówczas do Józefa Szumskiego. W lip- 
cu 1958 r. zwłoki osób pomordowanych zostały ekshumowane, przewiezio
ne na cmentarz parafialny w Tarnawatce i złożone w jednej mogile.

(-) Ireneusz Kołodziej
AGKBZH w P, OKL/Ds, 136/68
Protokół przesłuchania świadka Ireneusza Kołodzieja d. 17.4.1969.

PRZYPISY

1 K. Czubara: Krew za krew. „Tygodnik Zamojski” z 16 lipca 2003, s. 17.
2 Zamojszczyzna — Sonderlaboratorium SS. Zbiór dokumentów polskich i nie

mieckich z  okresu okupacji hitlerowskiej. T. I. Pod red. Czesława Madajczyka; wstęp 
Czesław Madajczyk; dokumenty zebr. i oprać. Franciszek Cieślak [et a f; przekł. Ma
ryla Borkowicz et a!.]. Warszawa 1977.

3 AGKBZH w Polsce, sygn 1082 -  Wykaz osób zamordowanych we wsi Aleksan
drów w 1940-1944, Zarząd gminy Aleksandrów z dnia 22. VIII. 1945.

4 Relacja mieszkańca wsi Dobiżck -  w aktach autora
5 Henryk Gawarecki [i in.]: Lubelszczyzna. Warszawa 1979, s. 225.
f’ Relacja mieszkańca sąsiedniej wsi Horyszów -  w aktach autora.
7 Z. Klukowski: Zbrodnie niemieckie na Zamojszczyźnie, [w:] Biuletyn GKBZH 

w Polsce. T. 2. Warszawa 1947. 45-120.
8 Z. Klukowski: Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny (1939-1944). Lublin 1958, 

s. 390, a także Henryk Gawarecki [i in. ]: Lubelszczyzna... op. cit., s. 237.
9 Z. Klukowski: Zbrodnie niemieckie w Zamojszczyźnie... op. cit., s. 104.
10 Z. Klukowski: Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny. (1939-1944). Lublin 

1958, s. 372, a także AGKBZH w Polsce, 286/11 — Akta prokuratora Sądu Okręgowe



go w Zamościu, protokół przesłuchania św. Franciszki Pastuszko z Kitowa z dnia 
15.07.1946 w Zamościu.

11 AOKBZH w Lublinie, Ds 363 i Ds 89/69 i AGKBZH w Polsce, ASG woj. lu
belskie t. VII K. 7 oraz J. Fajkowski: Wieś vr ogniu. Eksterminacja wsi polskiej w cza
sie okupacji hitlerowskiej. Warszawa 1972, s. 117.

12 AGKBZH w Polsce, 286/z, a także AOKBZH w Lublinie, Ds 79/68.
13 Biuletyn GKBZH w Polsce. T. 9. Warszawa 1957, s. 250, poz. 1052 oraz 

AOKBZH w Lublinie, Ds 109/67.
14 Zamojszczyzna w okresie okupacji hitlerowskiej (Relacje wysiedlonych i par

tyzantów). Mat. oprać, i wstępem poprzedziła Alina Glińska; przedmowę napisał Je
rzy Śląski. Warszawa 1968.

15 AOKBZH w Lublinie, Ds 103/67, a także AGKBZH w Polsce, 934/z, 286/z, t.
II. K. 111-113, 255 z/951/z.

16 Urząd Wojewódzki w Lublinie Wydział Spraw Wewnętrznych, teczka 39 -  Ba
taliony Chłopskie IV Okręg Lublin, podokręg IV B, Obwód Zamość, karta 223.

17 AGKBZH w Polsce, 724/z OK, t. 13, a także Biuletyn GKBZH w Polsce. T. 9. 
Warszawa 1957, s. 239, poz. 921.

Relacja mieszkańca Szczebrzeszyna J. Szymańskiego -  notatka w aktach autora.
19 Zamojszczyzna w okresie okupacji hitlerowskiej... op. cit., s. 73.
20 Biuletyn GKBZH w Polsce. T. 9. Warszawa 1957, s. 251, poz. 1065a, b, c.
21 AOKBZH w Lublinie, Ds 100/68 i AGKBZH w Polsce, ASG woj. lubelskie, t. 

VIII, k. 1355.
22 AOKBZH w Lublinie, Ds 76/68 i AGKBZH w Polsce, ASG, woj. lubelskie, 

t. VIII, K. 1287, 1290.
23 Biuletyn GKBZH w Polsce. T. 9. Warszawa 1957, s. 255, poz. 1105.
24 Tamże, s. 255, poz. 1106.

Na podstawie zebranych dokumentów ustaliłem, że ludobójcy ukraiń
scy spod znaku OUN-UPA i innych faszystowskich organizacji, zamordo
wali w lalach 1939-1947 w województwie lubelskim 11 618 Polaków i 31 
Ukraińców. Z całą pewnością nie są to liczby pełne. Ofiar polskich było 
znacznie więcej. Obliczenia szacunkowe wykazują, że na ziemi lubelskiej 
zostało zamordowanych 14-15 tysięcy Polaków. Z rąk banderowców zginę
ła też znaczna liczba Żydów. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie przeja
wy ludobójstwa zdołałem zarejestrować. Ustalenia moje starałem się oprzeć 
na możliwie dogłębnej analizie całego dostępnego materiału źródłowego 
oraz na wynikach dotychczasowych badań. Być może, dalsze prace, prow a
dzone przez osoby fizyczne bądź Stowarzyszenie Upamiętnienia Zbrodni 
Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu, pozwolą podane ustalenia zw e
ryfikować.

Przez opisanie ludzkich tragedii autor pragnie także złożyć hołd pam ię
ci Polaków bestialsko zamordowanych na Lubelszczyźnie przez faszystow- 
sko-ludobójcze organizacje ukraińskie.

Pragnąłbym na tym miejscu złożyć serdeczne podziękowanie Koledze 
Marianowi Gryniewiczowi, który służył mi pomocą i radą w czasie zbiera
nia dokumentacji jak  i opracowywania książki.
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Spis dokum entów

1. Poświadczenie świadka Leopolda Siedleckiego b. mieszkańca wsi Sielczyk, 
gmina Sidorki.

2. Poświadczenie świadków Jana Ferenca, Jana Gałana, Jana Kusiaka, Jana Papi- 
ka m ieszańców w si Długi Kąt, powiat biłgorajski.

3. Poświadczenie świadków: JanaNorby, Piotra Maciochy, Michała Lokaja i Szy
mona Maciochy, mieszkańców w si Majdan Nowy, pow. Biłgoraj.

4. Poświadczenie świadków: Marianny Cios, Karoliny Cios i Katarzyny Sarzyń
skiej, byłych m ieszkańców Majdanu Starego.

5. Poświadczenie świadka Jana Zbłotnego, mieszkańca w si Potok Górny, pow  
Biłgoraj.

6. Poświadczenie świadka Czesława Swierzawskiego, mieszkańca wsi Potok Gór
ny.

7. Poświadczenie świadków: Jana Woźnicy, Katarzyny Grasza i Michała Strusa, 
m ieszkańców w si Różaniec, pow. Biłgoraj.

8. Poświadczenie świadka W ładysława Hałasy, mieszkańca w si Wasylów, gmina 
Ulhówek.

9. Poświadczenie świadka Ireny Sapińskiej, mieszkanki Gozdowa, pow. Hrubie
szów.

10. Poświadczenie świadka Henryka Smałeja, mieszkańca w si M oniatycze.
11. Poświadczenie świadka Józefa Lipskiego, mieszkańca w si Obrowiec, gm. 

M oniatycze. Poświadczenie świadka Krystyny Zielińskiej, mieszkanki w si Peresoło- 
wice.

12. Poświadczenie świadka Adama Pruszkowskiego odnośnie działalności w e wsi 
Turkowice.

13. Poświadczenie świadka Władysława Stańczaka odnośnie napadu UPA na wieś 
Borów.

14. Poświadczenie świadka Michała Garbacza, mieszkańca w si Chłaniów.
15. Poświadczenie świadka Ludwika W iśniewskiego mieszkańca w si Chłaniów.
16. Poświadczenie świadka Jadwigi Hopko odnośnie mordu 42 osób m iędzy sta

cjami kolejowym i B ełżec-Lubycza Królewska.
17. Poświadczenie świadka Franciszka Dragana, mieszkańca w si Rachodoszcze.
18. Poświadczenie Franciszka Dragana, mieszkańca wsi Rachodoszcze.
19. Poświadczenie świadka Marii Socha, mieszkanki w si Sochy, gmina Zwierzy

niec (Terespol).
20. Poświadczenie świadka Władysława Ziemka, byłego mieszkańca w si Sochy, 

gmina Terespol.
21. Poświadczenie świadka Jana Okoniewskiego, byłego mieszkańca wsi Sumin.
22. Poświadczenie świadka Ireneusza Kołodzieja, byłego mieszkańca wsi Sumin.



Indeks miejscowości
Aleksandrów 55 
Ameryka 88 
Andrzejów 140 
Andrzej ówka 88 
Aurelin 89 
Bełżec 178 
Bereść 89 
Biała Podlaska 51 
Biłgoraj 42, 53 
Borowice 170 
Borowiec 57 
Borów 140 
Brodzica 90 
Bukowina 57 
Busiec 90 
Chełm 78 
Ciotusza Stara 179 
Chłaniów 146 
Chłopiatyn 90 
Chodywańce 180 
Chyżowice 90 
Czamystok 215 
Cichobórz 90 
Czeremno 180 
Czemiczyn 91 
Czesławice 171 
Czartowszczyk 180 
Czortowice 91 
Czumów 91
Dąbrowa Masłomęcka 92 
Dąbrowa, pow. hrubie

szowski 92 
Dąbrowa, pow. tom a

szowski 180 
Dąbrówka 58 
Długi Kąt 58 
Dłużni ów 92 
Dobromierzyce 93 
Dobraczyn 92 
Dobrynka 51 
Dobużek 215 
Dołhobyczów 93 
Drozdówka 169 
Dub 180 
Dubienka 79 
Dutrów 181 
Dyniska 181 
Firlej 59

Fampol 59 
Frankamionka 94 
Gdeszyn 95 
Gozdów 96 
Grabowiec 96 
Gródek 182 
Hanna 209 
Hola 209 
Holeszów 209 
Honiatycze 182 
Honiatyn 97 
Hopki 182 
Horodło 97 
Horodyszcze 79 
Horoszczyce 98 
Horyszów Polski 215 
Hostynne 98 
Hrebenne 183 
Hrubieszów 84 
Hubinek 183 
Husynne 80 
Huta 80
Huta Turobińska 149 
Hyża 216 
Izbica 42, 149 
Jam y 161
Janów Lubelski 42, 139 
Janówka 209 
Jarczów 183 
Jarosławiec 216 
Jastków 48 
Jedlanka 169 
Jędrzej ówka 59 
Józefów 59, 164 
Kanie 80 
Kazimierówka 98 
Kazimierz Dolny 171 
Klesztów 80 
Komarów 184 
Konopne 98 
Kopytów -  Kolonia 51 
Korczmin 184 
Korczów 184 
Korolówka 209 
Kosmów 99 
Kościaszyn 99 
Kras i ówka 152 
Krasnobród 216 
Krasnystaw 146

Kraśnik 152 
Krępiec 47 
Krobonosz 81 
Krasienin 47 
Krylów 99 
Krynice 185 
Kryniczki 149 
Ksawerów 81 
Kułakowce 100 
Leszczanka 81 
Liski 100 
Liszno 82 
Liwcze 100 
Lubartów 160 
Lubień 210 
Lublin 41
Lubycza Kameralna 185 
Lubycza Kniazie 185 
Lubycza Królewska 186 
Łabuńki 216 
Łachowce 187 
Łasków 100 
Łaszczów 187 
Lotów 101
Łążek Zaklikowski 152 
Łubcze 188 
Łukowa 60 
Łykoszyn 189 
Łuków 164 
Łysa Góra 101 
Machnów 189 
M achnówek 101 
Majdan Górny 190 
Majdan Krynicki 190 
Majdan Nowy 60 
M ajdan Sopocki 60 
Majdan Stary 61 
Malice 102 
M ałków 103 
Marysin 190 
Masłomęcz 103 
Mianowice 103 
Miączyn 103 
Michałów 191 
Mieniany 104 
Międzyleś 51 
Miętkie 104 
Mircze 104 
Modryniec 106



Modryń 105 
Mołodiatycze 106 
Momoty Dolne 42 
Modliborzyce 42 
Moniatycze 106 
Moroczyn 108 
Mosty Kolonia 210 
Myców 108 
Nabróż 108, 191 
Nałęczów 171 
Nowosiółki 191 
Nawóz 216 
Nieledew 109 
Niemirówek 191 
Obrocz 216 
Obrowiec 109 
Olszanka 52 
Olszewnica 174 
Opole 210
Opole Lubelskie 167 
Orzechów Stary 170 
Ostrów 192 
Ostrów Lubelski 162 
Ostrówek, pow. hrubie

szowski 110 
Ostrówek, pow. lubelski 48 
Ostrówek pow. lubartow

ski 163 
Oszczów 110 
Parchatka 172 
Parczew 169 
Pardysówka 62 
Pawłów 82 
Peresołowice 111 
Perespa 192 
Pikule 143
Piotrowin 48,155, 168 
Plebanka 192 
P o d b ó r193 
Poddębce 193 
Podhorce 193 
Pogorzelec 210 
Polanki 112 
Posadów 193 
Potok Górny 63 
Poturzyn 194 
Preboryle 112 
Przewłoka 195 
Puławy 170
Puszno Skokowskie 168 
Rachodoszcze 217

Radecznica 218 
Radostów 113 
Radków 195 
Radzyń Podlaski 174 
Rogalin 113 
Rogoźno 196 
Rokitno 196 
Rozwadówka 210 
Równiny 210 
Różaniec 64 
Ruda Żurawiecka 196 
Rzeczyca 196 
Rzeplin 197 
Sahryń 114 
Sahryń Kolonia 115 
Siekierzyńce 116 
Sielczyk 52 
Skierbieszów 218 
Skomorochy Duże 116 
Skrobów Kolonia 168 
Smoligów 116 
Sochy 218 
Sosnówka 211 
Staje 197 
Stara Wieś 198 
Staszic 117 
Staw 82 
Strzelce 172 
Strzyżów 118 
Sulmice 221 
Sumin 221 
Suszów 198 
Szalenik 198 
Szarajówka 66 
Szczebrzeszyn 222 
Szczecyn 155 
Szczepiatyn 199 
Szpikołosy 118 
Szychowice 118 
Szystowice 118 
Talczyn 174 
Tarnogród 67 
Tamoszyn 199 
Telatyn 200 
Terebin 118 
Terebiniec 119 
Tomaszów Lubelski 42, 175 
Toruń 83 
Trawniki 49 
Trzeszczany 120 
Turkowice 120

Uchanie 121 
Uhnów 201 
Ujście 144 
Ulhówek 202 
Urzędów 159 
W asylów 202 
Wasylów Wielki 68 
Werbkowice 121 
Wereszczyca 211 
Wereszyn 122 
Wielącza 223 
Wierzbie 223 
Wirkowice 149 
Wiszeńki 223 
Witków 122 
W łodawa 208 
Wojciechów 52 
Wojsławice 83 
Wola Obszańska 69 
Wola Różaniecka 70 
Wola Żulińska 83 
W ólka Łańcuchowska 50, 

163
Wólka Nieliska 224 
W ólka Szczecka 159 
Wronowice 122 
Wywłoczka 225 
Wyżłów 122 
Zabłocie 52 
Zagródki 70 
Zamch 70 
Zamołodycze 211 
Zaporowszczyzna 123 
Zamość 212 
Zarajec 145 
Zaręba 123
Zastów Polanowski 168 
Zaświatycze 211 
Zatyle 203 
Zawadów 50 
Zawałów 123 
Zbędowice 172 
Zielone 204 
Zosin 83 
Zwierzyniec 225 
Żabcze 124 
Żółkiewka 150 
Żuków 211 
Żurawce 204 
Żurawłów 124
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Źródło: Encyklopedia powszechna Ultima Tule, pod red. St. F. Michlskiego T. VI.
Warszawa 1934, s. 599.



Dokumentacja faktograficzna

Fot. 1. Zamojszczyzna, woj. lubelskie, 1942. Zwłoki zamarzniętych polskich dzieci 
-  wspólne dzieło hitlerowców i ukraińskich szowinistów.
Fot. nieznany (Za: Jacek E. Wilczur). Nie przeminie z wiatrem... Ojczyzna nie 
udziela urlopów.

Fot. 2. Szarajówka, pow. Biłgoraj, woj. lubelskie. Marzec 1944.
Na planie nieznana ofiara w Szarajówce. Jedna z wielu polskich ofiar terroru ukraiń
skich oddziałów podległych pułkom policyjnym SS „Galizien” działających na połu
dniowej Lubelszczyźnie.
Fot. nieznany. (Za A. Korman, Ludobójstwo UPA na ludności polskiej).



Fot. 3. Biłgoraj, woj. lubelskie. Luty-marzec 1944. Widok spalonego w roku 1944 po
wiatowego miasteczka Biłgoraj. Rezultat akcji eksterminacyjnej, przeprowadzonej 
przez SS „Galizien”. Fot. nieznany. (Za A. Korman, Ludobójstwo UPA na ludności 
polskiej).

Fot. 4. Bełżec -  region, pow. Rawa Ruska, woj. lwowskie. 16 czerwca 1944. 
Widoczne są rozpruty brzuch i wnętrzności na zewnątrz oraz zwisająca na skórze dłoń, 
będąca rezultatem próby jej odrąbania. Dzieło OUN-UPA. Fot. nieznany. Publikacja 
dzięki M. Staszko, (Za A. Korman, Ludobójstwo UPA na ludności polskiej).



Fot. 5. Bełżec -  w pow. tomaszowskim, przed wojną Rawa Ruska, 16 czerwca 1944. 
Dorosła kobieta z widocznym kilkunastocentymetrowym ubytkiem ciała na poślad
ku, w wyniku silnego ciosu ostrym narzędziem, oraz małe okrągłe ubytki ciała, 
świadczące o zadawanych torturach. Obok małe dziecko z widocznymi obrażeniami 
na twarzy. Fot. nieznany (Za A. Korman, Ludobójstwo UPA na ludności polskiej).

Fot. 6. Lubycza Królewska -  w pow. tomaszowskim, przed wojną Rawa Ruska. 
16 czerwca 1944. Fragment la su -m ie jsca  kaźni. Polskie ofiary -  dziecko leżące wś
ród dorosłych, zamordowane przez banderowców. Fot. Tadeusz Elechowski, (Za A. 
Korman, Ludobójstwo UPA na ludności polskiej).



Fot. 7. Lubycza Królewska -  w pow. tomaszowskim, przed w ojną Rawa Ruska, 
16 czerwca 1944. Fragment miejsca kaźni w lesie. Dziecko polskie -  wśród doro
słych ofiar -  zamordowanych przez ludobójców upowskich. Widoczna zmasakrowa
na głowa dziecka. Fot. Tadeusz Żelichowski, (Za A. Korman, Ludobójstwo UPA na 
ludności polskiej).

Fot. 8. Lubycza Królewska -  w pow. tomaszowskim, przed wojną Rawa Ruska, 
16 czerwca 1944. Fragment lasu przy torze kolejowym koło Lubyczy Królewskiej, 
gdzie ludobójcy UPA podstępnie zatrzymali pociąg pasażerski relacji Bełżec-Rawa 
Ruska-Lwów i zamordowali co najmniej 47 pasażerów Polaków -  mężczyzn, kobiet 
i dzieci, uprzednio znęcając się zarówno nad żywymi jak  i później nad martwymi. 
Stosowali przemoc -  ciosy pięściami, bicie kolbami karabinów, a ciężarną kobietę 
przybili bagnetami do ziemi. Zbeszczeszczali ciała nieżyjących. Przywłaszczali do
kumenty osobiste ofiar, zegarki, pieniądze i inne wartościowe przedmioty. Fot. Tade
usz Żelechowski, (Za A. Korman, Ludobójstwo UPA na ludności polskiej).



Fot. 9. Lubycza Królewska -  w  pow. tomaszowskim, przed w ojną Rawa Ruska,
16 czerwca 1944. Fragment la su -m ie jsca  kaźni. N a ziemi leżą polskie ofiary, zamor
dowane przez banderowców. N a środkowym planie widoczna je st obnażona kobieta, 
przywiązana do drzewa (Za A. Korman, Ludobójstwo UPA na ludności polskiej).

Fot. 10. Lubycza Królewska -  w  pow. tomaszowskim, przed w ojną Rawa Ruska, 
16 czerwca 1944. Małe dziecko zamordowane przez ludobójców banderowskich pod
czas zbiorowego mordu dokonanego na pasażerach Polakach z zatrzymanego podstę
pem  pociągu. (Za A. Korman, Ludobójstwo UPA na ludności polskiej).



Fot. 13. Lubycza Królewska -  w  pow. tomaszowskim, przed w ojną Rawa Ruska. 
16 czerwca 1944. Fragment lasu -  m iejsca kaźni. Polka zamordowana przez ludobój
ców banderowskich, (Za A. Korman, Ludobójstwo UPA na ludności polskiej).

Fot. 14. Lubycza Kró
lewska -  w pow. to
m aszowskim , przed 
w ojną Rawa Ruska. 
16 czerwca 1944. 
Fragment lasu -  miej
sca kaźni. Ofiary napa
du na polskich pasaże
rów pociągu osobowe
go. Widoczna zmasa
krowana twarz przez 
UPA, (Za A. Korman, 
Ludobójstwo UPA na 
ludności polskiej).



Fot. 11. Lubycza Królewska -  w  pow. tom aszowskim , przed wojną Rawa Ruska. 
16 czerw ca 1944. Fragment lasu -  m iejsca kaźni pasażerów pociągu relacji B ełżec- 
Rawa Ruska-Lwów. N a ziem i leżą  polskie ofiary ludobójców banderowskich (Za A. 
Korman, Ludobójstwo UPA na ludności polskiej).

Fot. 12. Lubycza Królewska -  w  pow. tom aszowskim , przed wojną Rawa Ruska.
16 czerwca 1944. Fragment lasu -  m iejsca kaźni polskich pasażerów zamordowa
nych przez ukraińskich szow inistów  (Za A. Korman, Ludobójstwo UPA na ludności 
polskiej).



Fot. 15. Lubycza Królewska -  w  pow. tom aszowskim , przed wojną Rawa Ruska.
16 czerwca 1944. Fragment lasu -  m iejsca kaźni Polaków przez UPA. M ężczyzna -  

jedna z w ielu  ofiar, które zginęły, (Za A . Korman, Ludobójstwo UPA na ludności 
polskiej).

Fot. 16. Lubycza Królewska -  w  pow. tom aszowskim , przed wojną Rawa Ruska. 
16 czerwca 1944. Fragment lasu -  m iejsca kaźni. Jedna z w ielu  ofiar polskich pa
sażerów zamordowanych przez ludbójców ukraińskich. W idoczna Zmasakrowana 
twarz (Za A. Korman, Ludobójstwo UPA na ludności polskiej).



Fot. 19. Lubycza Kró
lewska -  w  pow. toma
szow skim , przed wojną  
Rawa Ruska.
16 czerwca 1944. 
Fragment lasu -  miejsca 
kaźni. Polki zamordo
wane przez ludobójców  
ukraińskich (Za A. Kor
man, Ludobójstwo UPA 
na ludności polskiej).

Fot. 20. Lubycza Kró
lew ska — w  pow. tom a
szow skim , przed wojną  
Rawa Ruska.
16 czerwca 1944. 
Fragment lasu -  m iej
sca kaźni. P o lka—jedna 
z w ie lu  zam ordow a
nych przez banderow
ców  (Za A . Korman, 
Ludobójstwo UPA na 
ludności polskiej).



Fot. 17. Lubycza Królewska -  w  pow. tom aszowskim , przed wojną Rawa Ruska.
16 czerwca 1944. Jedna z polskich ofiar w yw leczonych z pociągu i zamordowanych 
przez ukraińskich banderowców (Za A. Korman, Ludobójstwo UPA na ludności pol
skiej).

Fot. 18. Lubycza Kró
lewska -  w  pow. toma
szow skim , przed w oj
ną Rawa Ruska.
16 czerw ca 1944. 
Fragment lasu — m iej
sca kaźni Polaków. 
Jedna z ofiar bande- 
rowskiego terroru. W i
doczna zmasakrowana 
twarz (Za A. Korman, 
Ludobójstwo UPA na 
ludności polskiej).



Fot. 21. Lubycza Królewska -  w  pow. tom aszowskim , przed wojną Rawa Ruska.
16 czerwca 1944. Fragment lasu -  m iejsca kaźni. Polka -  jedna z  w ielu  zamordowa
nych przez upow ców  (Za A. Korman, Ludobójstwo UPA na ludności polskiej).

Fot. 22. Lubycza Królewska -  w  pow. tom aszowskim , przed wojną Rawa Ruska.
16 czerwca 1944. Zamordowani w  lesie Polacy -  dzieci i dorośli, przez terrorystów 
UPA zwanych banderowcami (Za A. Korman, Ludobójstwo UPA na ludności pol
skiej).



Fot. 23. Lubycza 
Królewska -  w  pow. 
tomaszowskim, przed 
wojną Rawa Ruska.
16 czerwca 1944. 
Fragment lasu -  m iej
sca kaźni polskich pa
sażerów zatrzym ane
go pociągu. Zamordo
wani przez ludobój
ców ukraińskich. Na 
twarzach widoczne są 
obrażenia. Dzieło UPA, 
(Za A. Korman, Ludo
bójstwo UPA na lud
ności polskiej).

t ..

Fot. 24. Lubycza Królewska -  w  pow. tomaszowskim, przed w ojną Rawa Ruska.
16 czerwca 1944. Fragment lasu -  miejsca kaźni. Polskie ofiary banderowskiego 
napadu (Za A. Korman, Ludobójstwo UPA na ludności polskiej).



Fot. 25. Lubycza Królewska -  w  pow. tomaszowskim, przed w ojną Rawa Ruska.
16 czerwca 1944. Fragment la su -m ie jsca  kaźni. Oględziny niektórych ofiar polskich 
pociągu pasażerskiego zamordowanych przez UPA (Za A. Korman, Ludobójstwo 
UPA na ludności polskiej).

Fot. 26. Lubycza Królewska -  w  pow. tomaszowskim, przed w ojną Rawa Ruska.
16 czerwca 1944. Transport ofiar -  Polaków z miejsca kaźni z lasu koło Lubyczy 
Królewskiej do Bełżca. Zbrodni dokonała ludobójcza UPA. Fot. nieznany (za A. Kor
man, Ludobójstwo UPA na ludności polskiej).



Fot. 27. Lubycza Królewska -  w  pow. tomaszowskim, przed w ojną Rawa Ruska.
16 czerwca 1944. Przewóz z miejsca kaźni z lasu koło Lubyczy Królewskiej do 
m iasteczka Bełżec, zamordowanych i rannych. Zbrodni dokonała ludobójcza UPA. 
Fot. nieznany (Za A. Korman, Ludobójstwo UPA na ludności polskiej).

Fot. 28. Lubycza Królewska -  w pow. tomaszowskim, przed w ojną Rawa Ruska.
16 czerwca 1944. Transport na torach kolejowych pasażerów -  Polaków pomordowa
nych w  lasie koło Lubyczy Królewskiej przez ludobójców UPA. Fot. nieznany (Za A. 
Korman, Ludobójstwo UPA na ludności polskiej).



Fot. 29. Lubycza Królewska -  w pow. tomaszowskim, przed w ojną Rawa Ruska.
16 czerwca 1944. Transport do Bełżca Polaków zamordowanych w  lesie koło Lu
byczy Królewskiej przez faszystów ukraińskich. Fot. nieznany, (Za A. Korman, Lu
dobójstwo UPA na ludności polskiej).

Fot. 30. Lubycza Królewska -  w  pow. tomaszowskim, przed w ojną Rawa Ruska.
16 czerwca 1944. Załadowywanie zamordowanych Polaków przez UPA w  lesie koło 
Lubyczy Królewskiej. Fot. nieznany (Za A. Korman, Ludobójstwo UPA na ludności 
polskiej).



Fot. 31. B ełżec -  w  pow. tom aszowskim , przed w ojną Rawa Ruska. Czerwiec 1944. 
Kondukt pogrzebow y na cmentarz rzymskokatlicki w  Bełżcu. Fot. nieznany (za A. 
Korman, Ludobójstwo UPA na ludności polskiej).

Fot. 32. Kondukt pogrzebowy w  Tom aszowie Lubelskim pomordowanych polskich  
pasażerów pociągu relacji B ełżec-R aw a Ruska-Lwów w  dniu 16 czerwca 1944 r. 
w  lesie koło Lubyczy Królewskiej przez UPA. Fot. nieznany (Za A. Korman, Ludo
bójstwo UPA na ludności polskiej).



Fot. 33. Lubycza Królewska — w  pow. tom aszowskim , przed wojną Rawa Ruska.
16 czerwca 1944. Pogrzeb pomordowanych w  lesie koło Lubyczy Królewskiej -  na 
cmentarzu rzymskokatolickim w  Bełżcu. D zieło  ludobójców z UPA. Fot. nieznany 
(Za A. Korman, Ludobójstwo UPA na ludności polskiej).

Fot. 34. B ełżec -  w  pow. tom aszowskim , przed wojną Rawa Ruska. Czerwiec 1944. 
Groby terroru i ludobójstwa banderowskiego w  lesie koło Lubyczy Królewskiej. Fot. 
nieznany (Za A. Korman, Ludobójstwo UPA na ludności polskiej).



Fot. 35. Sochy wieś, gmina Zwierzyniec. Po pacyfikacji wsi. 1 IV 1943 rozstrzelani 
Polacy przez oddział SS i oddział ukraiński. Fotograf nieznany. Biuletyn Głównej 
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, t. IX, poz. 1088.
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Fot. 36. Bełżec — Lubycza Królewska -  w pow. tomaszowskim, przed wojną Rawa 
Ruska. Czerwiec 1944. Tablica na cmentarzu rzymskokatolickim w  Bełżcu. Ofiary 
napadu koło Lubyczy Królewskiej, dokonanego przez ludobójców UPA.
Foto ks. W ładysław Baczmaga.
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