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Adam Kruczek 

(Przedruk: “Nasz Dziennik” 

z 20 lutego 2003 r.) 

 

 

Krwawe zapusty w Berezowicy Małej 

w woj. tarnopolskim 

 
Mord w Berezowicy Małej był jedn� z typowych rzezi dokonanych w latach 1943-1945 

przez ukrai�skich nacjonalistów na ludno�ci polskiej zamieszkuj�cej Kresy. W napadach na 

poszczególne wioski liczba ofiar najcz��ciej szła w setki, czasami “tylko” w dziesi�tki, a w po-

jedynczych i najcz��ciej zapomnianych polskich mogił na tych ziemiach nikt nie zliczy. 

Ostro�ne szacunki wskazuj�, �e na Wołyniu i na Podolu Ukrai�cy wymordowali grubo ponad 

100 tysi�cy Polaków. W samej Berezowicy Małej jednej nocy z r�k bandytów Ukrai�skiej Po-

wsta�czej Armii padło 131 osób, z których 30 spalono �ywcem. 

O Polsce za Bugiem i o martyrologii ludno�ci kresowej w okresie PRL-u nie wolno było 

gło�no mówi�. Po 1989 roku jak grzyby po deszczu zacz�ły pojawia� si� stowarzyszenia kre-

sowiaków, a w �lad za nimi ukazywa� si� monografie dokumentuj�ce �ycie na Kresach i ukra-

i�skie zbrodnie. Za spraw� �wiadków, którzy najcz��ciej własnym sumptem wydaj� swoje 

wspomnienia, Kresy powoli przestaj� by� biał� plam� nas mapie naszej narodowej martyrolo-

gii. W tej niejako “czarnej serii” dokumentuj�cej zagład� polskich Kresów w latach czterdzie-

stych ubiegłego stulecia ukazało si� ju� wiele pozycji, m.in. ksi��ka Władysława Kubowa pt. 

“Polacy i Ukrai�cy w Berezowicy Małej koło Zbara�a”, Jana Białow�sa “Wspomienia z Ihrowi-

cy”, Władysława B�kowskiego “Zagłada Huty Pieniackiej” czy “Podolskie korzenie” Jana Ka-

nasa, opisuj�cej �ycie i tragiczny koniec społeczno�ci polskiej we wsi Łozowa. 

Zima na Kresach w pierwszych miesi�cach 1944 r. była wyj�tkowo sroga – �nie�na i 

mro�na. Dla miejscowej ludno�ci był to wyt��ony okres pracy. Cofaj�cy si� przed Armi� 

Czerwon� Niemcy organizowali na Podolu lini� obrony. Do kopania okopów i zwo�enia drzew 

na umocnienia zmuszali miejscow� ludno��. Mieszka�cy poło�onej w pobli�u historycznego 

Zbara�a Berezowicy Małej pracowali przy niemieckich umocnieniach codziennie, nawet w 

niedziel�. Władysław Kubów, jeden z niewielu �yj�cych do dzi� berezowiczan, pami�ta pilnu-

j�cego ich Niemca krzycz�cego: “Weiter, weiter, schneller” i uderzaj�cego szpicrut� po cho-

lewie buta. 
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- Pomy�lałem wtedy sobie, �eby tak kiedy� nasze role zamieniły si� – wspomina pan 

Władysław. I tak si� stało, bo mniej wi�cej po roku ja pilnowałem Niemców przy kopaniu oko-

pów w Lanzbergu, dzisiejszym  Gorzowie. 

W Berezowicy, po całodziennej pracy przy zwo�eniu drzewa i rozbijaniu zamarzni�tej 

ziemi, ludzie my�leli tylko o odpoczynku. Tak przeszedł we wsi karnawał i nawet w zapusty 

nikt nie miał ochoty na zabaw�. 

Tymczasem w nieodległym s�siedztwie wsi zacz�ły gromadzi� si� znaczne siły przy-

bywaj�cych z Wołynia banderowców. Polaków ostrzegali przed nimi znajomi Ukrai�cy, a tak-

�e wysyłani na przeszpiegi wywiadowcy. W obawie przed UPA we wsi zorganizowano nocne 

posterunki i patrole, jednak tej akurat nocy berezowiczanie – po cz��ci ze zm�czenia, a po 

cz��ci licz�c na blisko�� niemieckiego wojska – zlekcewa�yli ten obowi�zek. 

Noc�, gdy zm�czeni mieszka�cy Berezowicy Małej pogr��yli si� ju� we �nie, od półno-

cy furmankami i saniami nadci�gn�li banderowcy. Było ich kilkuset. Wprawieni w rzeziach na 

Wołyniu podchodzili w ciszy, staraj�c si� wykorzysta� element zaskoczenia. 

Napad zacz�li od wymordowania mieszka�ców przysiółka poło�onego kilometr od wsi. 

Zabijano bez jednego wystrzału. Piotra Szewczuka przer�bano siekierami na trzy cz��ci. 

Wdow� Katarzyn� Tomków i jej siedmioro dzieci zakłuto bagnetami. Janowi Nowakowskiemu 

ci�ciem siekiery w usta przer�bano głow�. Zgin�ł tez najbli�szy s�siad Nowakowskiego – Jó-

zef “Słunka”, a  tak�e jego matka i siostra. �mier� poniosła tak�e nieomal cała rodzina Kuryl-

czuków, która tego akurat dnia zebrała si� w komplecie, by pochowa� zmarł� w połogu �on� 

Władysława Kurylczuka. Jego 3-letniego synka Ukrai�cy nabili na bagnet i wij�cego si� z bólu 

unie�li do góry, a gdy dziecko machało r�koma, �miali si�, �e to polski orzeł. 

Rze� w przysiółku prze�yła tylko szwagierka Kurylczuka, któr� siedem razy pchni�to 

bagnetem, a tak�e przeoczona przez rizunów córeczka Nowakowskich. Oprawcom zdołał 

wyrwa� si� tak�e Kurylczuk. W koszuli i kalesonach, po pas w �niegu dobiegł do wsi, wszczy-

naj�c alarm. 

- Ri�ut, ri�ut! - krzyczał co sił, przebiegaj�c przez cał� wie� Kurylczuk, ratuj�c w ten 

sposób �ycie wielu mieszka�com Berezowicy. 

Jednak zanim zaspani ludzie zd��yli przygotowa� jak�kolwiek obron�, do wsi wtargn�li 

Ukrai�cy. Rodzina Jaworskich z broni� w r�ku podj�ła walk� z bandytami i dzi�ki temu prze-

�yła. Przewa�nie jednak ludzie szukali ocalenia w ucieczce. Biegli do lasu, chowali si� po sa-

dach lub w obej�ciach ukrai�skich s�siadów. Wiele osób w popłochu schroniło si� w nielicz-

nych we wsi murowanych oborach. Cz��ci udało si� ukry� w kamiennych schronach, pobu-

dowanych wcze�niej na wie�� o rzeziach woły�skich. 

Nie bronione domostwa były bez trudu zdobywane przez banderowców. W umocnio-

nym niczym twierdza spichlerzu Antoniego Kwa�nickiego Ukrai�cy rozbili podwójne i zaryglo-
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wane od wewn�trz drzwi. Sze�cioosobow� rodzin� po zamordowaniu obło�yli słom� i podpali-

li. Podobny los spotkał 30 osób, które schroniły si� w murowanej oborze Mikołaja Sesiuka. 

Ukrai�cy najpierw wyprowadzili z niej inwentarz, a potem rozstrzelali z karabinu maszynowe-

go posadzonych pod �cian� ludzi. Cho� obor� podpalono, kilku osobom udało si� prze�y�. 

Postrzelony Michał Budnik uciekł przez strych, zostawiaj�c zabit� �on� i czworo dzieci. Ocalał 

te� Hry�ko Pa�czyszyn. Ukrai�cy zastrzelili mu �on� i córeczk�, a jemu samemu darowali 

�ycie, gdy odmówił po ukrai�sku pacierz. Mimo postrzału w pier� prze�yła te� Maria D�ygała. 

Oprzytomniała w płon�cej oborze i przedarła si� z niemowl�ciem przez �cian� ognia. 

Wi�cej szcz��cia mieli ludzie, którzy ukryli si� w murowanej oborze Jana Kr�pca, ojca 

o. prof. Mieczysława Alberta Kr�pca, słynnego filozofa i wieloletniego rektora KUL. Obora 

Kr�pców nie została całkiem spalona, gdy� le�ała zbyt blisko budynków ukrai�skich s�sia-

dów. Zreszt�, s�siad ten uratował �ycie Polakom, gdy� oszukał banderowców, mówi�c �e 

obora Kr�pca była ju� przeszukiwana. Z ukrywaj�cych si� w niej ludzi zgin�ła “tylko" Paulina 

Ciurys, która nie wytrzymała nerwowo i wyszła na podwórze. Banderowcy zastrzelili j�, a na-

st�pnie przer�n�li na pół pił�. 

Ucieczk� do lasu salwował si� miejscowy ksi�dz Jan M�drzak. Razem z rodzin� Ziół-

kowskich, u których mieszkał, uciekł do pobliskiego zagajnika. Brn�c po pas w �niegu, wydo-

stali si� te� z wioski bracia Władek i Bronek Kubowowie. Strzelali do nich nie tylko Ukrai�cy, 

lecz tak�e stacjonuj�cy w rejonie Turowej Góry Niemcy, na których obecno�� tak liczyli Pola-

cy. Braciom udało si� dotrze� do znajomych we wsi Dobrowody. 

Bracia Kubowowie wrócili do Berezowicy nazajutrz rano. Powitał ich sw�d spalonych 

ciał i tl�ce si� pogorzeliska. Obok domu dostrzegli ojca, pochylonego nad zw�glonymi zwło-

kami le��cymi w �niegu. Okazało si�, �e szukał synów... 

- Gdy szli�my przez wie�, wsz�dzie widzieli�my trupy i zgliszcza – wspomina po latach 

Władysław Kubów. – Przed swoim domem le�ał zakłuty Jan Szymków, ojciec naszego kolegi 

Tadzika. Niektóre zwłoki były tak spalone, �e nie sposób było je zidentyfikowa�. 

Władek Kubów zajrzał te� do domu swego kolegi Franka Sowi�skiego. Zdr�twiał na 

widok le��cych obok siebie zastrzelonych rodziców Franka i jego samego, w dramatycznej 

pozie przewieszonego przez okno. – Wida�  kule skosiły go przy próbie ucieczki – wnioskował 

Kubów. 

Tej nocy zgin�ło w Berezowicy Małej 131 polskich mieszka�ców. Zamordowanych po-

grzebano w niezwykłym po�piechu. Pozostali przy �yciu musieli zd��y� z pochówkiem za 

dnia, by nie nocowa� we wsi-cmentarzysku. I nie tyle chodziło o l�k przed złymi duchami, co 

przed powrotem nacjonalistów ukrai�skich, którzy w bestialski sposób mordowali dosłownie 

ka�dego napotkanego Polaka. 
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Popalone trupy pozbierano w prze�cieradła, wło�ono do paczek i tak pochowano – 

wspomina Maria Kozibroda, której udało si� uciec w czasie masakry do lasu. – Ksi�dz Jan 

M�drzak powiedział, �eby wszystkich pochowa� w jednym grobie – to b�dzie pami�tka tych 

wydarze�. 

- Zbiłem du�� skrzyni� i wło�yłem do niej �on� i czworo dzieci – wspomina ranny i po-

parzony owej nocy Michał Budnik. – Nie zostali jednak pochowani. Zawie�li�my skrzyni� ze 

zwłokami na cmentarz i tak j� zostawili�my. Zbli�ał si� wieczór i trzeba było ucieka�... 

Wi�kszo�� berezowiczan schroniła si� w Tarnopolu. Wielu miało tam rodziny i znajo-

mych. Wkrótce zacz�ło si� obl��enie i zdobywanie miasta przez Sowietów.  

Sowieccy �ołnierze padali jak muchy, a Niemcy zmuszali Polaków do grzebania ich – 

opowiada Władysław Kubów. Miasto było bombardowane z samolotów, ostrzeliwane przez 

artyleri� i czołgi. Bomba zniszczyła cały nasz dobytek: konie, krow�, sanie, worki ze zbo�em i 

m�k�, a tak�e rower – dodaje. 

Walka o Tarnopol trwała pi�� tygodni. Poszczególne dzielnice przechodziły z r�k do 

r�k. 

- Do naszej piwnicy wpadli raz zdyszani Niemcy, a za chwil� Rosjanie – opowiada Ku-

bów. Przep�dzali nas z dzielnicy do dzielnicy. Głód nieraz zagl�dał nam w oczy.(...) 

 

 

 

 

 

Władysław Białow�s 

        Korfantów 

 

 

“Wywezty! Wywezty!” 

(Exodus spod Ihrowicy na Syberi�) 

 

Władze Zwi�zku Radzieckiego wprowadzały nowy porz�dek na okupowanych w 1939 

roku wschodnich ziemiach Polski. Jedn� z metod było masowe wywo�enie w gł�b Rosji tzw. 

“wrogów ludu”. 

Według o�wiadczenia Andrzeja Wyszy�skiego (zast�pcy komisarza spraw zagranicz-

nych ZSRR) do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 roku, uwi�ziono i zesłano na 

Wschód 587.932 polskich obywateli. A według szacunków władz polskich w Londynie – wy-

wieziono ze wschodnich terenów Polski ponad milion dwie�cie tysi�cy osób. Z tej liczby 960 
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tysi�cy wywieziono podczas czterech wielkich deportacji: w lutym 1940 r. – 220 tys., w kwiet-

niu – 320 tys., w czerwcu – 240 tys., a w czerwcu 1941 r 200 tys. Około 150 tys. zmobilizo-

wano do Armii Czerwonej, 180 tys.  wywieziono do ZSRR jako je�ców wojennych. 

Deportacji nie unikn�li ani ci��ko chorzy, ani starcy, ani dzieci, ani nawet niemowl�ta. 

Zanim ludzie ci dotarli do miejsc przeznaczenia, musieli sp�dzi� wiele tygodni podró�y w to-

warowych wagonach, zamarzaj�c w lutym, a gin�c w czerwcu z gor�ca. Brakowało im jedze-

nia, picia, a dziura w podłodze wagonu zast�powała urz�dzenia sanitarne. Był to tylko wst�p 

do dalszych nieszcz��� – niewolniczej pracy, n�dzy, głodu, zimna, upokorze� i chorób. 

Ze wszystkich czterech deportacji najtragiczniejsza była ta pierwsza – 10 lutego 1940 

r. Mróz był bardzo silny, du�o było �niegu, wywózka nast�piła nagle, z zaskoczenia, nikt nie 

był na to przygotowany. 

Według ustalonego z góry planu, �ołnierze sowieccy w towarzystwie milicjantów lub 

tzw. “aktywistów” (rekrutuj�cych si� z cywilnej ludno�ci ukrai�skiej, a niekiedy �ydowskiej), 

budzili swe ofiary w nocy lub o �wicie, aresztowali całe rodziny mówi�c im przewa�nie, �e 

zostaj� przesiedleni na inne miejsce. 

W pół godziny zmieniano całe ich �ycie, bo tyle czasu dawano najcz��ciej na spako-

wanie si� do wyjazdu w nieznane. Przed domem czekały ju�  konie zaprz�gni�te do sa�. Te 

podwody powoływane były ju� poprzedniego dnia wieczorem, z obowi�zkiem stawienia si� 

przed “silrad�” tj. urz�dem gminy. Po północy wsiadało na ka�d� podwod� dwóch �ołnierzy 

sowieckich z “przewodnikiem” i podje�d�ali do ka�dego domu, którego mieszka�cy znajdowali 

si� na li�cie ustalonej kilka tygodni wcze�niej. Sporz�dzali j� miejscowi “komuni�ci” Ukrai�cy 

przy udziale miejscowych 	ydów, pod nadzorem NKWD. 

 

Do wsi Ihrowica w pow. tarnopolskim nale�ały cztery kolonie: Korczunek, Obr�czówka, 

Kalinka i Chomy (zamienione tu� przed wojn� na Kazimierzów). 

Dla mieszka�ców tych miejscowo�ci zorganizowano pod koniec grudnia 1939 r. (lub na 

pocz�tku stycznia 1940 r.) mityng w Domu Ludowym w Ihrowicy. Do tej pory takie mityngi or-

ganizowane były niemal�e co tydzie�, wspólnie dla ludno�ci polskiej i ukrai�skiej. Ten zapo-

wiedziano wył�cznie dla Ukrai�ców. 

Nasz ojciec Stanisław doszedł do wniosku, �e musi si� za tym kry� co� niedobrego dla 

Polaków. Polecił wi�c starszym synom – Janowi i Kazimierzowi (14 i 11 lat) – aby poszli do 

Domu Ludowego i nasłuchiwali o czym b�dzie mowa. Bracia weszli na sal� z dorosłymi. 

Przyszli tu tak�e inni chłopcy w tym samym celu, np. dwaj synowie Kazimierza Biskupskiego. 

Na zebranie przyszło te� kilka osób z rodzin polskich spokrewnionych z ukrai�skimi, m. in. 

Kazimierz Błaszkiewicz. 
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Na mityng przyjechało z Tarnopola i Lwowa kilku Ukrai�ców, byli te� NKWD-zi�ci i , 

oczywi�cie, miejscowi aktywi�ci ukrai�scy. Jeden z przyjezdnych poinformował zebranych o 

celu spotkania. W wolnym tłumaczeniu brzmiało to tak: Ukraina zachodnia została oswobo-

dzona spod panowania Polski, polskich panów i obszarników. Naród ukrai�ski jest teraz wol-

ny i nie b�dzie gn�biony przez polskich wyzyskiwaczy. B�dzie tu teraz wolna, radziecka Ukra-

ina. Ale cho� nie b�dzie panów i obszarników, mieszkaj� tu jednak Polacy; a to nie dobrze, 

bo jest to element niepewny, b�d� wrogami pracuj�cego ludu. Co z nimi zrobi�? 

Inny prelegent wysun�ł wniosek, aby Polaków st�d wywie��, nie mówi�c kiedy i gdzie. 

Wi�kszo�� Ukrai�ców wyst�pienie i wniosek przyj�ła oklaskami. Wniosek poddano głosowa-

niu. I wła�nie ta wi�kszo�� podniosła do góry r�ce zaci�ni�te w pi��� i gło�no krzyczała: Wy-

wezty jich! Wywezty! Byli w�ród nich m. in. Dmytro Mulakiewicz, Teodozja Wałowska, Dmytro 

Mizerny. 

Kilku Ukrai�ców sprzeciwiło si� tej decyzji argumentuj�c, ze nie jest to odpowiedni 

czas na wywózk� i �e dobry gospodarz nawet psa nie wyp�dzi w taka zim� z domu. Tłum 

rzucił si� na przeciwników wywózki i wypchał ich za drzwi. 

Bracia po powrocie do domu opowiedzieli o przebiegu zebrania i o panuj�cej atmosfe-

rze. Opowiadał mi te� o tym mityngu wspomniany wy�ej Kazimierz Błaszkiewicz, zamieszkały 

obecnie w Złotym Stoku. 

Ukrai�cami głosuj�cymi za wywiezieniem Polaków było te� mał�e�stwo Petro i Tekla 

Zahaluk. Mieszkali w Chomach pod lasem, gdzie pobudowali si� na ziemi zakupionej z parce-

lacji. Chomy to du�a kolonia o lu�nej zabudowie. Mieszkało tam do lutego 1940 r. 67 rodzin 

polskich i 80 ukrai�skich1. Na Sybir wywieziono 22 rodziny polskie i 10 ukrai�skich. W sumie 

prawie 150 osób. Syn Zahaluków – Włodko zmarł z głodu na Sybirze. 

Osadników oraz inne rodziny zamieszkuj�ce kolonie nazywano kapitalistami, obszarni-

kami, a wi�c wyzyskiwaczami. Według doktryny sowieckiej wszyscy oni byli wrogo nastawieni 

do nowego społecze�stwa. 

W dniu poprzedzaj�cym wywózk�, tj. w sobot� 9 lutego wieczorem, mój szwagier Ste-

fan Grabias zauwa�ył, �e obok budynku “silrady” gromadzi si� du�o zaprz�gów konnych. 

Mieszkali�my niedaleko gminy. Szwagier wszedł do mieszkania i powiedział, �e szykuje si� 

jaka� akcja, bo tyle jest sa�, a do gminy przybyło wielu sowieckich �ołnierzy i obcych cywilów. 

Mieszka�cy Ihrowicy pytali ich co to b�dzie, czy jaka� wywózka, czy zabieranie maj�tku boga-

tym, ale nikt z pytanych nie odpowiedział, milczeli. Tylko jeden z przyjezdnych powiedział, �e 

b�d� wywozi� ludzi. Ale kogo i  gdzie – nie wyjawił. 

                                                           
1 Oto przykład “prawdy” głoszonej obecnie przez Ukrai�ców, �e w przedwojennej Polsce nie mieli oni prawa 
nabywania ziemi z parcelacji, ta bowiem zarezerwowana była wył�cznie dla Polaków. (Przyp. Red.). 
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Tego samego wieczoru zwołano do gminy “aktyw proletariacki” i  przetrzymano go tam 

a� do północy, �eby kto� z tych “zaufanych” nie przekazał spotkanym osobom jakich� infor-

macji. Potem ci “zaufani” Ukrai�cy rozeszli si� do wyznaczonych domów i pilnowali, aby nikt z 

mieszka�ców domu nie opuszczał albo jakich� przedmiotów nie chował. Prawdziwego celu 

swoich odwiedzin nie ujawniali, posługuj�c si� byle wykr�tem. Po kilkunastu minutach zaje�-

d�ały przed dom sanie, do izby wchodziło dwóch sowieckich �ołnierzy z karabinami i kazali 

ludziom pakowa� si�, daj�c im na to niewiele czasu. Zdenerwowani ludzie, wyrwani ze snu 

starcy i dzieci, łapali najcz��ciej co było pod r�k� i w po�piechu pakowali do worków. Je�li im 

na to zezwolono, brali wi�cej odzie�y zimowej i �ywno�ci, o ile mieli jakie� zapasy. 

Powieziono ich wszystkich w stron� Tarnopola. Na ka�dych saniach znajdowała si� 

jedna rodzina i dwóch “sołdatów”. Zmarzni�te i przestraszone dzieci gło�no płakały. Na pew-

no nikt z tych ludzi nie miał jeszcze w tym dniu ciepłej strawy w ustach. 

Proboszcz ks. Stanisław Szczepankiewicz widz�c ju� wieczorem co dzieje si� wokół 

“silrady”, spodziewał si� jakiej� wywózki. Cał� noc nie spał, a kiedy sanie z lud�mi mijały o 

�wicie plebani�, trzymaj�c w r�ku obraz Matki Boskiej Cz�stochowskiej błogosławił ka�d� 

rodzin�. 

Kto� stał we młynie przy oknie i naliczył 88 sa� z kolonistami wiezionymi w stron� Tar-

nopola. Wywo�ono ich z Korczunku, Chomów, Obr�czówki i Kalinki. 

Wszystkich odstawiono na stacj� kolejow� w Hłuboczku Wielkim. Tu przydzielano po-

szczególne rodziny do pustych towarowych wagonów z zadrutowanymi okienkami, wewn�trz 

których znajdowały si� prymitywne prycze do spania, a w podłodze dziura do załatwiania po-

trzeb fizjologicznych. Rozdzielaniem ludzi zajmowali si� cywile. Na jeden wagon przypadało 

po 6-9 rodzin, tj. około 50 osób. 

Po przywiezieniu kolonistów na stacj� krewni, s�siedzi wywo�onych i ciekawscy zacz�-

li gromadzi� si� na peronie. Od wygna�ców oddzielali ich sowieccy stra�nicy w wojskowych 

mundurach. Byli to przewa�nie ci sami ludzie, którzy ich konwojowali2. 

W rodzinach pozostałych na miejscu zacz�to natychmiast organizowa� pomoc dla wy-

wo�onych, przede wszystkim �ywno�ciow�. Wypiekano na pr�dce chleb, suszono suchary, 

pakowano ró�ne kasze, m�k�. Za zgod� stra�ników dostarczano im ciepł� odzie� i przedmio-

ty, które mogły  by� przydatne w podró�y i w nowym miejscu osiedlenia. 

Z naszej rodziny znalazło si� w wagonach wiele osób: Szcz�chowie, Adamarczykowie, 

Zahalukowie. Nasz ojciec ze szwagrem Grabasem dostarczali im dwukrotnie ka�dego dnia 

�ywno��, ale równie� innym rodzinom, które tej pomocy potrzebowały. 

                                                           
2 Były to tzw. wojska konwojowe NKWD. (Przyp. Red.). 
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Tej nocy wywiezieni zostali z Korczunku nasi dziadkowie, Michał i Aniela Szcz�ch, 

dwóch wujów – Jan i Franciszek oraz siostra Mamy z niemowl�ciem, które urodziło si� zale-

dwie przed o�mioma dniami. 

Z wywiezionej 5-osobowej rodziny Bielawskich nikt z Sybiru nie prze�ył. Z rodziny Fry-

dlów zabrano trzy osoby: matk�, córk� Michalin� i 14-letniego syna Jana. Szcz��liwy zbieg 

okoliczno�ci sprawił, �e ojciec Frydel i syn Milko byli w lesie, wi�c ich nie zabrano. 

W czasie gdy przydzielano wygna�com w Hłuboczku miejsca, Janek Frydel wykorzy-

stał nieuwag� stra�nika i opu�cił wagon na polecenie matki, która mu powiedziała: Staraj si� 

synu przej�� do Michała, ty jeste� za mały �eby� to prze�ył. Wyja�niam, �e Michał był star-

szym bratem Janka i mieszkał z �on� w Płotyczy. Na wie�� o wywo�eniu matki i rodze�stwa 

natychmiast przybył na stacj� kolejow� i stał wraz z krewnymi i znajomymi po przeciwnej 

stronie wagonów. 

 

 

Władysław Białow�s 

        Korfantów 

 

 

Łut szcz��cia w sytuacji beznadziei 

 
Z wioski DOBROWODY w pow. zbaraskim wywieziono na Sybir 10 lutego 1940 r. pra-

wie 80 osób. Zwieziono ich na stacj� kolejow� w Zbara�u. W grupie tej znajdowało si� kilkoro 

krewnych Wojciecha Jagielicza3. Jego brat Michał przybył do Zbara�a z pomoc� �ywno�cio-

w� dla wywo�onej rodziny i powiadomił Wojciecha, �e jego �on� Mari� z dzieckiem, te�ciów i 

szwagrów odstawiono na stacj� w Hłuboczku Wielkim. 

Kiedy warunki pogodowe pozwalały Wojciech, który pracował w Zbara�u, na ka�d� so-

bot� i niedziel� przyje�d�ał do domu przygodnym �rodkiem lokomocji.  9 lutego  termometr  

wskazywał –340C. Ze wzgl�du na mróz i du�y �nieg Jagielicz pozostał w swojej kwaterze w 

mie�cie. Powiadomiony o rodzinnym nieszcz��ciu, postanowił działa�. 

W niedziel� poszedł do urz�dnika Rejonowego Urz�du w Zbara�u, Rosjanina Kuryn-

nego, aby mu napisał po rosyjsku pro�b� o zwolnienie z transportu na Sybir �ony i dziecka. 

Jagielicz znał Kurynnego bardzo dobrze i miał do niego zaufanie. Z napisan� przez niego 

pro�b� poszedł do sekretarza rejonowego komitetu partyjnego tow. Czernyszenki, aby mu t� 

pro�b� pozytywnie poparł, bo tylko sekretarze byli władni to uczyni�. 

                                                           
3 Jego nekrolog zamie�cili�my w poprzednim numerze “Głosów Podolan”. (Przyp. Red.). 
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W tym czasie w budynku dawnego starostwa odbywała si� zamkni�ta narada partyjna i 

wła�nie z tego wzgl�du stoj�cy u wej�cia stra�nik Jagielicza do budynku nie wpu�cił. Pan 

Wojciech znał budynek dobrze i postanowił dosta� si� do sali zebra� niepostrze�enie, tylnymi 

drzwiami. 

Wszedłem na sal� – opowiadał pan Wojciech – wszyscy skierowali głowy w moj� stro-

n� my�l�c zapewne, �e zostałem wpuszczony przez wartownika. Za stołem siedział Czerny-

szenko i kilka innych osób. Zwróciłem si� do  niego mówi�c, �e przyszedłem z pro�b�. Czer-

nyszenko spojrzał na mnie złowrogo, szybko do mnie podszedł, chwycił za kołnierz i wypro-

wadził do drugiego pomieszczenia. Tu wyj�ł z kabury pistolet i wsadził mi luf� do ust (tak! do 

moich ust!) krzycz�c, �e przyszedłem podsłuchiwa� o czym rozmawiaj�, �e jestem polskim 

psem, i �e mnie jak psa zabije... Wrzask Czernyszenki sprowadził rejonowego naczelnika 

Wydziału finansowego – Czy�cikowa, który równie� uczestniczył w naradzie. Znalazł si� obok 

nas i łapi�c Czernyszenk� za r�k�, w której trzymał pistolet przystawiony do mojej głowy, po-

wiedział: - Co ty robisz! To nasz pracownik! – Kiedy Czernyszenko opu�cił pistolet, Czy�cikow 

zwrócił si� do mnie: - A ty uciekaj, i to pr�dko z tego budynku! – 

Zbiegłem szybko po schodach, przestraszony i zdenerwowany, bo sowietom nie zale-

�ało na człowieku, a tym bardziej na Polaku; mógł mnie aresztowa� a nawet zastrzeli�. 

Czy�cikow mnie znał, bo je�d��c jako kierowca z naczelnikiem rejonu Teodorem Re-

cem, cz�sto bywałem w urz�dzie. 

Wyszedłem na ulic�, uspokoiłem si�, odpr��yłem i po chwili zastanowienia udałem si� 

do mieszkania Reca. On był jeszcze na wspomnianej naradzie partyjnej, ale w domu zasta-

łem jego �on�. Była to dobra, skromna i wyrozumiała kobieta. Wysłuchała mnie i wyczułem, 

�e mi współczuła. 

Rec wrócił niebawem do domu wprost z zebrania. Powiedział, �e nie mo�e mi pomóc, 

bo sprawa nie le�y w jego kompetencji. Jednak podanie moje podpisał, a w rogu kartki po-

stawił jaki� znak. Doradził mi, abym poszedł z podaniem do biura naczelnika NKWD. Podzi�-

kowałem i po południu tam poszedłem. 

Naczelnik mnie poznał i zapytał o co chodzi? Przedstawiłem mu spraw�, podaj�c jed-

nocze�nie pisemn� pro�b�. (Dodam, �e kiedy pracowałem w warsztacie naprawczym MTS4, 

on przychodził tam kilkakrotnie obejrze� niesprawne samochody osobowe). Moje podanie 

uwa�nie przeczytał, a potem powiedział tak: - Twoja �ona jest córk� kułaka, i ty te� jeste� sy-

nem kułaka. Niech �ona z dzieckiem jad� na Sybir, ty zostaniesz, o�enisz si� z rusk� dziew-

czyn� i b�dziesz �ył. – Gdy sko�czył, ponownie poprosiłem go o pozytywne załatwienie mojej 

sprawy. W ko�cu zadecydował, �e podanie podpisze pod warunkiem, �e mu naprawi� i do-

                                                           
4 Skrót od słów: Maszyno-Traktornaja Stancija. (Przyp. Red.). 
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prowadz� do pełnej sprawno�ci jeden z samochodów osobowych, jakie stały w warsztacie 

naprawczym. 

Wst�piła we mnie nadzieja, �e zdołam uratowa� moje dziecko, groziła mu bowiem 

pewna �mier�. Obiecałem wi�c naprawi� samochód w krótkim czasie, a naczelnik za�yczył 

sobie, aby to było w ci�gu 14 dni. 

Podzi�kowałem, wyszedłem na ulic� i poszedłem do domu zupełnie nieznanego mi 

gospodarza, tak na chybił trafił i przedstawiwszy swoj� sytuacj� prosiłem, aby mnie zawiózł 

sa�mi (12 km) do Dobrowód. Gospodarz o nazwisku SZUBER, wczuł si� w moje poło�enie i 

bez �adnych warunków wyraził zgod�. Gdy zajechali�my do mojego ojca, był ju� wieczór... 

Nast�pnego dnia udałem si� z ojcem do sołtysa – Ukrai�ca Mikołaja Hołowatego, aby 

wydał mi za�wiadczenie, �e urodziłem si� w Dobrowodach. Otrzymałem je bez zastrze�e�. U 

ojca przygotowali�my litr spirytusu gorzelnianego, ba�k� miodu i par� kilogramów słoniny. 

Potem pojechali�my do mego szwagra Stanisława w Ihrowicy. 

Razem poszli�my do tutejszego sołtysa – Ukrai�ca Doupoły, aby wystawił za�wiad-

czenie, �e �ona moja Maria z domu Szcz�ch, jest mieszkank� Ihrowicy. Sołtys takiego za-

�wiadczenia wyda� nie chciał, twierdz�c, �e i tak nie wypuszcz� jej z wagonu. 

W godzinach popołudniowych pojechali�my ze szwagrem na stacj� kolejow� w Hłu-

boczku. Transport z lud�mi stał ju� gotowy do odjazdu. Drzwi wagonów były zamkni�te i za-

drutowane, a mróz w granicach trzydziestu kilku stopni. Na stacji i na peronie znajdowali si� 

sowieccy �ołnierze. 

Konie ulokował szwagier w zacisznym i mało widocznym miejscu, a ja poszedłem do 

naczelnika transportu. 

Na pytanie z czym przychodz�, wr�czyłem mu podanie. Przeczytał i rozpocz�ł na ten 

temat rozmow�. Rozmowa si� przeci�gała, a ja od czasu do czasu wtr�całem, �e jest bardzo 

zimno. Powiedziałem te� z rozwag�, �e mam czym rozgrza� si� i wyj�łem z torby spirytus. 

Naczelnik spojrzał na mnie i wida� było, �e dobrze trafiłem. Podał mi aluminiowy garnek, po-

lecił wla� do niego spirytus i powiedział, abym wypił pierwszy. Upiłem niewiele i podałem mu 

garnek. On kilkakrotnie łykn�ł spirytusu do�� ostro�nie, a po kilku sekundach powiedział, �e 

nie ma do niego zak�ski. Nie namy�laj�c si� wyj�łem z torby słoniny i podałem mu. Obejrzał 

j� i kilkakrotnie obracaj�c zauwa�ył, �e jest bardzo gruba. Ukroił do�� spory kawałek i zacz�ł 

je��, a po chwili dodał, �e jest bardzo smaczna. 

Po kolejnych minutach rozmowy sam nalał sobie spirytusu do garnka i znów upił 

ostro�nie kilka łyków. Po około 20 minutach poszli�my na dworzec, gdzie wywołał naczelnika 

stacji i oznajmił mu, �e mam spraw� załatwion� formalnie, podanie podpisane jest przez wła-

�ciwe osoby, które wyra�aj� zgod� na uwolnienie mojej �ony z dzieckiem. Weszli obaj do biu-
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ra, a mnie polecili poczeka� na korytarzu. Ich rozmowa w biurze trwała długo, około pól go-

dziny. 

Potem stoj�cemu przed biurem wartownikowi rozkazał, aby poszedł ze mn� do poci�-

gu poszuka� mojej �ony i dziecka. Stra�nik powiedział mi, abym szukał sam, a on zmarzni�ty 

stan�ł przy pierwszym wagonie, kryj�c si� przed wiatrem. 

Chodz�c od wagonu do wagonu stukałem w ka�dy z nich i pytałem gło�no, czy znajdu-

je si� w nim Maria Jagielicz. Stukałem do wielu wagonów, ale odpowiedzi nie było �adnej. 

Przy wej�ciu na stacj� stał zniecierpliwiony i zmarzni�ty szwagier. Dopiero on mi wska-

zał, w którym wagonie mo�e znajdowa� si� moja �ona. Orientował si� lepiej, poniewa� kilka 

razy dostarczał im �ywno�ci. I faktycznie we wskazanym wagonie, po silnym ponownym stu-

kaniu i wołaniu odezwał si� jeden ze szwagrów, Janek lub Franek, �e oni tam s�. 

Odkr�ciłem druty, otworzyłem drzwi i wszedłem do �rodka. Wagon był pełen ludzi. Po-

wstał krzyk, niemal wszyscy wołali abym ich ratował. Te�ciowie zacz�li płaka� i prosi�: Woj-

tek! ratuj nas, bo zginiemy, zamarzniemy! – Mówiłem im, �e na razie udało mi si� uratowa� 

�on� i dziecko, a teraz b�d� próbował uwolni� ich. – Wiedziałem doskonale, �e nie b�d� w 

stanie im pomóc, ale musiałem pocieszy�. 

�ona z dzieckiem umieszczona została na pryczy przy �cianie wagonu. Była tak zmar-

zni�ta i zaskoczona moj� obecno�ci�, �e nie była w stanie mówi�, trz�sła si� tylko z zimna. 

Wagon był nieszczelny, w �cianach były dziury. 

Wszedłem na prycz�, aby zabra� dziecko otulone jakim� grubszym okryciem. Ale co� 

si� stało i nie mogłem dziecka podnie��. Okazało si�, �e okrycie po prostu przymarzło do 

�ciany. Oderwałem je, po�egnałem si� z  te�ciami, szwagrami i wyszli�my z �on� z wagonu. 

Wsiedli�my na sanie i pojechali�my szybko do domu Chabinów w Hłuboczku. 

Pa�stwo Chabinowie byli nauczycielami w Ihrowicy i mego szwagra Stanisława bardzo 

dobrze znali; pracowali razem społecznie dla dobra wsi, mogli�my wi�c �miało do nich zaje-

cha�. Pani Chabinowa zaj�ła si� zaraz malutk� Hal�, wyk�pała niemowl�, wyprała pieluszki i 

inne łaszki dziecka. Rano, ciepło ubrani, dobrze otuleni przed zimnem i wiatrem, powrócili�my 

do Ihrowicy, do domu szwagra Stanisława. 

Tyle wspomnie� �p. Wojciecha Jagielicza, jakie przekazał mi par� lat temu, a ja je 

skrupulatnie zanotowałem. 

Od siebie dodam, �e w obawie przed niechybn� �mierci� w tych warunkach, niemowl� 

Jagieliczów postanowiono ochrzci� w wagonie �wi�con� wod�. Chrzestnymi dziecka byli Ma-

ria Tracz z Korczunku i Jan  - brat mojej �ony. Oboje prze�yli Sybir. Maria Tracz osiedliła si� 

po wojnie w Anglii, Jan Szcz�ch był �ołnierzem Armii Andersa, walczył pod Monte Cassino, 

o�enił si� z Włoszk� i po paru latach wyemigrowali oboje do Argentyny. 
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Irena Kotowicz 

  Warszawa 

 

 

Krwawe kalendarium wydarze� 

w BARYSZU5 

(pow. Buczacz, woj. tarnopolskie) 

 

Na obszarze powiatu buczackiego mieszkało (wg  stanu na 1.09.1939 r.) 150,4 tys. 

ludno�ci, w tym: 50% ludno�ci polskiej, 40% - ukrai�skiej i 10% �ydowskiej. Był to jeden z 

najbardziej polskich powiatów pod wzgl�dem zaludnienia i zabytków historycznych w woj. 

tarnopolskim. 

W okresie dwóch okupacji sowiecko-ukrai�skich i okupacji niemieckiej (lata 1939-

1945), pow. Buczacz został całkowicie “oczyszczony” z elementu polskiego. 

Około 10.000 	ydów polskich wymordowali tu hitlerowcy wespół z ukrai�sk� policj� 

oraz bojówkami OUN i UPA 

Oprócz ludno�ci wiejskiej zgin�ło na terenie pow. buczackiego tak�e wiele inteligencji 

polskiej – ksi��y, nauczycieli oraz ludzi innych profesji. 

Ubytek  ponad 7.000 Polaków – to rezultat aresztowa� i zabójstw dokonanych przez 

obu okupantów, z czego prawie połowa przypada na bojówki OUN i UPA oraz współdziałaj�-

c� z nimi policj� ukrai�sk�. 

Pierwsze zabójstwa Polaków w tym powiecie rozpocz�li bojówkarze OUN ju� we wrze-

�niu 1939 r. Nast�pnie bojówki OUN, potem UPA, kontynuowały to swoje “swiate diło” w skali 

wi�kszej i okrutniejszej, a zako�czyły w roku 1946 całkowitym wygnaniem Polaków z rodzin-

nych siedzib, zagrabiwszy ich własno��: domy mieszkalne, budynki pa�stwowe i u�yteczno�ci  

publicznej wraz z wyposa�eniem, gospodarstwa rolników i inwentarz, zabytki kultury oraz 

wszystkie inne dobra, których nie mogli ze sob� zabra�, a zabra� mogli bardzo niewiele. 

Ponad połowa zamordowanych tu Polaków nie posiadała do 1990 roku grobów ozna-

czonych bodaj symbolem krzy�a czy nazwiskiem. 

 

BARYSZ – to du�a wie� w powiecie buczackim, odległa od miasta około 9 km w kie-

runku zachodnim. Była siedzib� parafii rzym.-kat. i gminy, w centrum wsi znajdował si� ko-

                                                           
5 Przedstawione w oparciu o relacje �wiadków zamieszczone w czasopi�mie “Na Rubie�y” oraz publikacje ks. bp 
Urbana, ks. J. Anczarskiego, Cz. Blicharskiego. 
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�ciół, cerkiew, szkoła, Dom Ludowy i poczta, a podczas okupacji niemieckiej tak�e posteru-

nek ukrai�skiej policji. 

Według stanu na dzie� 1 wrze�nia 1939 r. Barysz posiadał niemal 7.000 mieszka�ców: 

60% Polaków, 30% Ukrai�ców  (400 rodzin) i 30  rodzin �ydowskich (ok. 100 osób). 

	ydów zabrała policja ukrai�ska w pocz�tkach 1942 r. do getta w Buczaczu, gdzie 

prawie wszyscy zostali zamordowani lub u�mierceni w niemieckich obozach zagłady. 

Najdłu�sza ulica Barysza, zwana “Mazury”, posiadała 4 km długo�ci i zamieszkana by-

ła wył�cznie przez Polaków. 

Proboszczem parafii był ks. dziek. Jan Dziuban, a wikariuszem ks.  Adam Dziedzic, a 

po nim ks. Józef Mróz. Kiedy banderowcy wydali na ks. Dziedzica wyrok �mierci, uprzedził go 

o tym �yczliwy Ukrainiec, a inny wywiózł go w połowie 1943 r. ukrytego na furmance na stacj� 

kolejow� w Monasterzyskach, sk�d wyjechał do centralnej Polski. 

Ks. prob. Jan Dziuban został �miertelnie postrzelony przez okno we własnym pokoju 

na plebanii, w Wielk� Sobot� 12 marca 1944 r. w czasie walk frontowych sowiecko-

niemieckich. Mimo pomocy medycznej, zmarł po dwóch dniach; pogrzebany został w Bary-

szu. 

W latach 1942-1944 stacjonowało w okolicznych lasach wojsko niemieckie, w zwi�zku 

z czym bandy ukrai�skich nacjonalistów nie dokonywały w tych stronach wi�kszych napadów 

na polskie wsie, ale do bestialskich mordów pojedynczych, szczególnie m��czyzn, dochodziło 

cz�sto. Kobietom i dzieciom darowali na razie �ycie w tym czasie. Ale ju� w pocz�tkach1944 

r. mordy zacz�ły si� nasila� i pojawia� zacz�ły si�  napady na samotne, oddalone od centrum 

wsi zagrody. 

Po tych ogólnych wyja�nieniach przechodz� do uj�tych chronologicznie szczegółów 

tragicznych wydarze� w Baryszu. 

Czerwiec-lipiec 1939 r. Zgin�ł Józef Kowcz. Jego zabójc� był Stepan D�uhłej. 

Wrzesie� 1939 r. W kolonii nale��cej do Barysza, na granicy ze wsi� Zubrzec zd��a-

j�cy rowerem w kierunku granicy rumu�skiej polski policjant zatrzymał si�, aby napi� wody ze 

studni w gospodarstwie Ukrai�ca. Został przez gospodarza i jego zi�cia zamordowany. 

Czerwiec 1941 r. Podczas wycofywania si� wojsk sowieckich przed Niemcami, bojów-

karze OUN zamordowali 11  ludzi: 6 Polaków, 3 Ukrai�ców i 2 	ydów. Wszyscy zostali za-

r�ni�ci w nocy we własnych domach. W mordzie tym brali udział miejscowi Ukrai�cy: Stepan 

D�uhłej, Wasyl Kasperuk, Mychajło Kałyniuk i Mychajło Krywi��kij. 

W lipcu 1941 r. Zwołano w Baryszu wielki wiec Ukrai�ców – miejscowych i s�siednich 

wsi, na którym ogłoszono powstanie “Samostijnej Ukrajiny”. Przemawiali nast�puj�cy działa-

cze: W. Zazulak ksi�dz grekokat., P. Gajda, adw. Biziak i kier. szkoły Stachiw. Padły wówczas 

z trybuny słowa podburzaj�ce Ukrai�ców przeciw ludno�ci polskiej. 



 14 

Od tego czasu nast�piły aresztowania i liczne morderstwa Polaków. Uczestniczyli w 

nich, w okresie 1939-1945, ukrai�scy bojówkarze z OUN, pó�niej UPA i ukrai�scy policjanci. 

Poniewa� dokonane zbrodnie uszły im bezkarnie, nale�y nazwiska morderców (poda-

ne przez rodziny ofiar) wymieni�. Tym bardziej, �e wi�kszo�� z nich ukryła si� za granic� – w 

Argentynie, Brazylii, Kanadzie i Anglii, a niektórzy urz�dzili si� w Polsce na dokumentach 

swoich ofiar, jako rzekomi Polacy-“repatrianci zza Buga”. Pewne osoby zostały ju� rozpozna-

ne, ale inne mog� nadal si� ukrywa�, trudne do poznania po 60 latach. 

Nazwiska szczególnie zwyrodniałych morderców z Barysza i jego okolic. 

 

Mychajło Biłous Mychajło Kałyniuk 

Mychajło Bodnar Mychajło Kozak 

Wasyl Borusze�ko Mychajło Klocko 

N. Bojko Mychajło Krywin�kij 

dwaj bracia Bilak Mychajło “Likier” (przezwisko) 

Mykoła Błuhyj Izydor, Pawło i Wasyl Łukow�- kij 

Mychajło Buda Stepan Łuczka 

Wasyl i Mychajło Czeremszyn�kij Izydor Łochow�kij 

Stepan, Pawło i Pyłyp D�uhłej N. Kaznow�kij (z Gajów Nagó- rza�skich 

Mychajło Flutyk Iwan Melnyk 

Władysław Futej Mykoła i Iwan Nagórzan�kij 

Pawło Gajda s. Ilka N. Orłyk 

Pawło Gajda s. Petra (“Punia”) Ołeksa Parasiuk 

Petro Gut Petro Rutko 

N. Gazenckij (zi�� Nagurza�- Stepan Sasak 

skiego)  

Julek (Ewhen) Haluk N. Tarmij 

N. Hatkowycz Mychajło, Mykoła i Stepan 

Stepan Jasin�kij Ta�czuk (wszyscy trzej o przez 

Wasyl Kasperuk (“Cieban”) zwisku “Bryngile”) 

   

 

Lipiec 1941 r. Banderowcy okr��yli przy studni Chmielewskiego (przy ul. Ormia�skiej) 

10. sowieckich �ołnierzy-rozbitków. Wobec zaskoczenia i przewagi wszyscy �ołnierze ponie�li 

�mier�, poniewa� rannych dobito no�ami. Zgin�ło tak�e dwóch banderowców: Mychajło 

Chmurnyj i N. Rosa. 
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20 lipca 1941 r. 10-ciu Polaków zostało zabranych przez ukrai�skich policjantów na 

posterunek, gdzie ich przez dwa dni przesłuchiwali i torturowali. Nast�pnie przekazali gesta-

po. 

Lipiec-sierpie� 1941 r.  Bojówkarze OUN zamordowali kolejnych 10. Polaków, miesz-

ka�ców Barysza. Był w�ród nich nauczyciel – Stanisław Czoper. Zgin�ł te� Ukrainiec – Ołek-

sa Kotyniuk, za otwarte pot�pianie zbrodni banderowskich. 

5 sierpnia 1941 r. Aresztowani 20 lipca Polacy i przekazani przez ukrai�sk� policj� 

gestapo, zostali rozstrzelani w grupie 60 innych wi��niów, w której byli równie� 	ydzi. Znane 

s� nazwiska  rozstrzelanych wówczas Polaków z Barysza6. 

Przy kopaniu mogił dla rozstrzelanych wi��niów pracowało 4 	ydów i Polak Józef Gry-

can. Tych pierwszych po zasypaniu mogił zastrzelono, a Polaka zabrano z podwod� do wo-

�enia ukrai�skich policjantów. Grycanowi udało si� zbiec. 

Polaków rozstrzeliwali ukrai�scy policjanci w asy�cie dwóch gestapowców. Kilku wi��-

niów po odczytaniu wyroków podj�ło prób� ucieczki. Dosi�gły ich kule oprawców poza Stani-

sławem Jezierskim, który ocalał jako drugi �wiadek tej zbrodni. 

Listopad 1942 r. Banderowcy zamordowali Stanisława Niedziałk�, który pochodził z 

Wołynia, a osiedlił si� w Baryszu. 

Ponadto na drodze ze stacji kolejowej do wsi  zatrzymali N. Jaworskiego i zamordowali 

go na ł�ce no�ami. 

Marzec 1943 r. Zamordowani zostali przez banderowców Franciszek i Marian Kozdro-

wscy. 

Grudzie� 1943 r. Banderowcy otoczyli razem z policj� ukrai�sk� zagrod� Stefana Ko-

zdrowskiego, u którego przebywał ranny partyzant Antoni Stolarczuk oraz kilku innych party-

zantów AK. Kiedy nikt na wezwanie do opuszczenia domu nie odpowiadał, Ukrai�cy podpalili 

go przy u�yciu zapalaj�cych pocisków. Zdrowi partyzanci wyskoczyli przez okno i ostrzeliwu-

j�c si�, zbiegli. Zgin�ł dobity Stolarczuk. Podczas ucieczki schwytany został gospodarz – Ste-

fan Kozdrowski, jego �ona i córka. Policja ukrai�ska odstawiła ich do gestapo w Czortkowie, 

gdzie zostali straceni. 

Tego samego dnia banderowcy zamordowali Stanisława Kroczaka, szwagra poszuki-

wanego przez nich bezskutecznie partyzanta AK Pawła Majkowskiego. 

W tym�e grudniu banderowcy wykryli, �e w domu Chmielowskiego ukrywa si� party-

zant AK Józef GOGOL. Powiadomili gestapo, które Gogola uj�ło razem z bratem Chmielow-

skiego i odstawiło do wi�zienia w Czortkowie. Gogol zmarł w wi�zieniu na skutek tortur, niko-

go nie wydaj�c. “Zagin�ł” te� Chmielewski. 

                                                           
6 Tadeusz Kami�ski, Franciszek Koprowski, Piotr Orzechowski (b. prezes SL), Piotr Sowa, Jan i Władysław So-
wa (s. Stanisława), Antoni Tere�czuk, Stanisław Stec i Władysław Sowa II. 
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Równie� w grudniu 1943 r. banderowcy uprowadzili z domów: Mari� Drabek – człon-

kinie Stron. Lud. i Stanisława Drozdowskiego – kierownika szkoły powsz.7 Oboje wywie�li w 

stron� wsi Czechów, gdzie “zagin�li”. 

W tym samym dniu 5. banderowców, (w�ród których był Mychajło Krywin�kij) pojmało 

Józefa Kota w domu jego s�siada i tak�e wywie�li go do Czechowa, sk�d nigdy nie wrócił. 

1 stycznia 1944 r. W nocnym napadzie na dom Józefa Warchała, zamordowano jego 

szwagra Michała Wi�niewskiego, dokonuj�c potwornych okalecze�. Zwłoki zabrali ze sob�, 

jad�c w kierunku zagrody Czernieckich (albo Czerniawskich). Tu, pierwsz� ofiar� była córka 

Anna – narzeczona partyzanta AK Pawła Majkowskiego. Jej rodziców i brata zastrzelono, a 

twarze poci�to siekier�. 

Jeszcze tej samej nocy dokonali napadu na dom Macieja Warchała, któremu, jak Mi-

chałowi Wi�niewskiemu, wyci�to j�zyk, genitalia i wykłuto oczy. Na szyj� zało�yli sznur, przy-

wi�zali do sa� i wlekli ciało po �niegu. Z rodziny Czernieckich (Czerniawskich) ocalały 4 oso-

by: 12-letnia córka Frania, zam��na córka z male�kim dzieckiem i jej m�� Fryderyk, któremu 

udało si� zbiec przez okno. Zwłoki wymienionych ofiar znaleziono na polu przed wsi� Wierz-

biatyn przykryte obornikiem. W morderstwie tych osób brali udział banderowcy: Stepan D�u-

hłej, Wasyl Czeremszyn�kij, Mychajło Kałyniuk, Mychajło Krywin�kij, Mykoła Klocko, Izydor 

Łachow�kij i kilku innych Rozpoznała ich ocalała córka. 

Pod koniec marca 1944 r. ukrai�ska banda ponownie napadła na polskie zagrody na 

skraju Barysza. Spalili kilka domów i zamordowali Mikołaja Warchała, Stefana D�bickiego, N. 

Poterowicza i kilku innych Polaków. 

 

Kiedy w kwietniu 1944 r. Niemcy wycofywali si� z tego rejonu i wkroczyli Sowieci, przez 

jaki� czas było spokojnie, bo wsz�dzie pełno było frontowego wojska i bandy UPA ukrywały 

si�. Ale kiedy front przesun�ł si� na zachód, banderowcy znów zacz�li organizowa� napady 

na polskie wsie, pal�c i morduj�c. 

5 lutego 1945 r. dotarła do Barysza wiadomo��, �e w s�siedniej wsi ukrai�skiej kwate-

ruje liczna grupa uzbrojonych banderowców. Z około 90-osobowej grupy Samoobrony pozo-

stało w Baryszu tylko kilku m��czyzn, ale oni otrzymali polecenie doł�czenia do batalionu ba-

ryskiego w Buczaczu, wezwanego tam wcze�niej przez komendanta Istreb. Bat. rzekomo dla 

obrony miasta przed bandami. Tu trzeba wyja�ni�, �e dowódc� Batalionu Istreb. w Buczaczu, 

któremu podlegał oddział w Baryszu, był sowiecki Ukrainiec Iwanienko, którego ju� wcze�niej 

podejrzewano o sprzyjanie tut. Ukrai�com i o współprac� z UPA. 

Pozostali w Baryszu mieli stawi� si� w Buczaczu do godz. 21-szej. Tu przedstawi� re-

lacj� ks. Mroza: ...chłopcy wsiadali ju� prawie na sanie do odjazdu, gdy nagle w gór� poszły 

                                                           
7 Ks. Anczarski podaje, �e  było  to zaraz  po wkroczeniu Niemców w 1941 r. 
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banderowskie rakiety, sygnalizuj�ce rozpocz�cie palenia i mordowania. Napastnicy przyje-

chali konno, na wozach, przyszli te� pieszo. Wielu ubranych było w białe prze�cieradła, aby 

nie by� rozpoznanym na tle �niegu. Mieli bro� maszynow� i automatyczn�. 

Cz��� ludno�ci schroniła si� w du�ym, pi�trowym budynku szkolnym, cz��� w ko�ciele 

obwarowanym murem, a tak�e w budynkach krytych blach�. ...Pozostali w Baryszu członko-

wie Samoobrony i inni m��czy�ni przygotowywali stanowiska obronne wokół plebanii, ko�cio-

ła i szkoły... Po ukazaniu si� rakiet, banderowcy z okrzykiem: Rizaty, pałyty Lachiw! jak 

w�ciekłe bestie rzucili si� na bezbronn� ludno��, kobiety, starców i dzieci. Wi�kszo�� m��-

czyzn w wieku 18-55 lat została bowiem zmobilizowana i wcielona do armii. Trwała przecie� 

jeszcze wojna... 

Na wiadomo�� o ataku na Barysz, jaka dotarła do komendy w Buczaczu, wszyscy ba-

ryszanie chcieli natychmiast spieszy� z pomoc� napadni�tym. Ale dowódca zabronił im – pod 

gro�b� rozstrzelania – oddala� si� od rejonu zakwaterowania. (Dopiero kilka dni po tym na-

padzie i spaleniu Pu�nik zarz�dzono po�cig za banderowcami, który oczywi�cie nie przyniósł 

�adnych efektów). 

Główne uderzenie skierowali napastnicy na osiedle “Mazury”, które doszcz�tnie spalili, 

a napotkanych mieszka�ców wymordowali, w wi�kszo�ci no�ami i siekierami. Kiedy zacz�li 

pali� budynki od ul. Pleba�skiej, spotkali ju�  zorganizowany opór Polaków w centrum wsi. 

Nie udało si� wi�c zdoby� im ani ko�cioła, ani szkoły, ani kilku innych budynków. 

Przywołuj� ponownie  �wiadectwo ks. Mroza: ...Była to straszliwa noc. Słycha� było 

bez przerwy serie wystrzałów, rozpaczliwe j�ki mordowanych ludzi, trzask pal�cych si� bu-

dynków, wycie psów, ryk bydła, bicie dzwonów naszego ko�cioła... Z sercem �ci�ni�tym bó-

lem patrzyłem z kilkunastoma osobami z wie�y ko�cielnej na płon�c� wie�. Ogie� przenosił 

si� szybko... Napad trwał 5 godzin. Zgin�ło tej nocy 135 osób. Nad ranem banderowcy opu-

�cili wie�, zabieraj�c własnych rannych i zabitych... udałem si� na “Mazury”, by udzieli� ran-

nym Sakramentów �w. i porozmawia� z ocalałymi... Po napadzie przera�ona ludno�� polska 

uciekła z Barysza do Buczacza. Dopiero na drugi lub trzeci dzie� przybyli członkowie rodzin, 

by zwie�� pomordowanych do wspólnej mogiły... Z ogromnym bólem odprawiałem ten po-

grzeb. Ile l�ku i strasznych cierpie� musieli prze�y� ci niewinni ludzie przed okrutn� �mier-

ci�... 

Zako�czyła si� wojna, rozpocz�ła tzw. “repatriacja”. Ludzie, którzy jeszcze do niedaw-

na nie my�leli opuszcza� swojej ojcowizny, z nadziej� na szans� ocalenia �ycia zacz�li ma-

sowo decydowa� si� na wyjazd... Niejednokrotnie całymi tygodniami, wraz ze skromnym do-

bytkiem, w szczerym polu, pod byle jakimi “wiatami”, czekali na podstawienie wagonów i od-

je�d�ali... Do wrze�nia 1945 r. odjechali prawie wszyscy baryszanie. Ostatnim transportem, z 

resztk� pozostałych parafian, zabieraj�c rzeczy ko�cielne i troch� ocalałego mienia, wyjecha-
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łem 23 wrze�nia 1945 r. ze stacji Pyszkowce na Ziemie Zachodnie... Przez długie lata nie 

mogłem zapomnie� ostatniej Mszy �w. odprawionej w�ród płaczu wiernych w parafialnym ko-

�ciele, i pozostawionego tam pustego tabernakulum... 

 

	egnaj Baryszu ukochany, 

Dro�szy ponad �wiat, 

Tum si� urodził, tu wychował, 

St�d wspomnienia młodych lat. 

	egnaj wiosko nasza pi�kna, 

Co� skropiona polsk� krwi�, 

Bo my ci� ju� opuszczamy 

z bólem serca, w oku z łz�. 

O, jak ci��ko jest na sercu 

opuszcza� rodzinny próg... 

Lecz musimy st�d uchodzi� 

by nas nie wyt�pił wróg! 

 

T� piosenk�, na melodi� “Stoi lipa nad jeziorem” �piewali ze łzami wyje�d�aj�cy-

wyp�dzeni Baryszanie. Słowa do niej, a wła�ciwie wiersz składaj�cy si� z 25 zwrotek, napisał 

anonimowy gospodarz z Barysza w 1945 r. 
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Pogody w sercach – 

���������	
	����������

� � ���� ��
��	������

z radosnym Alleluja! 

 

� � ������� �	�� ��	�	���	� �

   Redakcja 

 

A L L E L U J A !  

 

Blask wschodz�cego sło�ca rozja�nił �wiat cały 

A gdzie� w oddali wła�nie zanikał blask zorzy. 

Gdy pierwszy promie� �wiatła wytrysn�ł nad skały, 

Przyszły, bardzo zmartwione kto im grób otworzy, 

 

Niewiasty z Jeruzalem. Dnia trzeciego z rana. 

Do grobu weszły wszystkie bez �adnego trudu. 

Wonno�ciami nama�ci� chciały ciało Pana, 

A stały si� �wiadkami najwi�kszego cudu. 

 

Anioł siedział w tym miejscu gdzie zło�ono ciało 

A gdy chciały zrozumie� co si� za tym kryje, 

	e si� spełniło wszystko co si� spełni� miało... 

Anioł powiedział do nich: Pan powstał i �yje! 

 

Niech rado�� wielka w ka�dej zamieszka dzi� duszy. 

Niechaj �piew jak skowronek nad polami buja 

Niech wiara w sercach wszystkie w�tpliwo�ci skruszy 

I wsz�dzie niech radosne zabrzmi Alleluja! 

 

Irena Sarnecka – Derkacz 
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Tadeusz Bła�ynski 

          Anglia 

 

 

Okruchy wspomnie� 
(O ludziach i wydarzeniach) 

 

 

Na kr�tych i cz�sto pozbawionych czytelnych drogowskazów �cie�kach �ycia przecho-

dzie� spotyka innych, by� mo�e nieznanych w�drowców. W przeciwie�stwie jednak do przy-

słowiowych statków, które w gł�bi nocy mijaj� si� na morskich szlakach mrugaj�c do siebie 

anonimowo �wiatłami nawigacyjnymi, ludzkie spotkania mog� wpływa� na ró�ne aspekty �y-

cia, od błahych po dramatyczne. Ka�dy zacytowa� mo�e takie przykłady z własnego do-

�wiadczenia. Warto wi�c czasem wyrwa� si� z nurtu codzienno�ci, aby spojrze� wstecz i po-

nownie przywoła� do �ycia istotne momenty, które innym w�drowcom przydarzyły si� podob-

nie. 

Jedn� z cech charakteryzuj�cych ludzi dobrej woli jest ich dar udzielania pomocy in-

nym – spontanicznie i bezinteresownie – w chwilach dla nich nie tylko trudnych, ale wr�cz 

dramatycznych. Jesie� 1939 r. i wiosna roku nast�pnego były pod tym wzgl�dem owocne. 

Chocia� Zdzisław Traczewski był moim dobrym  koleg� w Gimnazjum im. J. Słowac-

kiego w Czortkowie i jako taki współtowarzyszem wypraw rowerowych, kajakowych i narciar-

skich, spotykali�my si� jako� zawsze na “neutralnym” gruncie i wskutek tego ani moi rodzice, 

ani nawet ja, jego rodziców nie znali�my. Ojciec Zdzicha, ppor. rez. był w latach przedwojen-

nych wójtem we wsi Biała, a rodzina mieszkała w mie�cie we własnym domu nad Seretem w 

dzielnicy Stary Czortków.  

W pi�tek 30 wrze�nia 1939 r. Ojciec mój został aresztowany przez NKWD. Nasze 

mieszkanie w budynku S�du zostało zarekwirowane, a zawarto�� skonfiskowana. Matka i ja 

znale�li�my si� tym samym bez dachu nad głow�. Pierwsz� noc sp�dzili�my chwilowo w 

mieszkaniu pa�stwa Wróblów (jeden z dwóch wiceprezesów Ojca), nie wiedz�c jednak w sta-

nie szoku, jak zorganizowa� sobie �ycie na dłu�sz� met�. 

Rozwi�zanie przyszło samo ju� nast�pnego dnia, gdy zjawił si� pan Traczewski i ofia-

rował nam pokój z kuchni� w swoim domu. Odst�piono nam salon z przylegaj�c� do� kuchni� 

na parterze, a pp. Traczewscy przenie�li si� na pi�tro, gdzie równie� znajdowała si� mała 

kuchenka. Pan Traczewski kategorycznie odmówił przyj�cia jakiejkolwiek zapłaty. 

Inne małe mieszkanko w tym samym domu zajmowało młode ukrai�skie mał�e�stwo. 

Sonia pracowała w miejscowym “Masłosojuzie”, a jej m�� był urz�dnikiem w banku. Nasi nowi 
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s�siedzi równie� odegrali powa�n� rol� w ko�cowych miesi�cach 1939 roku. Trudne do zdo-

bycia masło, a cz�sto te� mleko, przynoszone było przez Soni� regularnie za minimaln� opła-

t�, i dzi�ki temu paczki dla Ojca z bielizn�, papierosami i chlebem, które po wielogodzinnych 

wyczekiwaniach pod wi�zieniem Matka wr�czała stra�nikom – mogły by� wzbogacone dodat-

kowo tłuszczem. Tyto� i tutki do papierosów, które ja robiłem, dostarczane były (czasem na-

wet bezpłatnie) przez sklepikarza, u którego Ojciec zawsze je kupował. 

Której�, chyba listopadowej nocy, zbudziły nas krzyki, łomot przesuwanych mebli, od-

głosy jakby kopania butami, i w ko�cu łkanie pani Traczewskiej. Po niespodziewanej, długo-

trwałej rewizji NKWD aresztowało równie� jej m��a. Sonia zwi�kszyła dostawy nabiału, by 

tak�e paczka p. Traczewskiego zawierała masło, a Matka moja zyskała “podwi�zienn�” towa-

rzyszk�. 

Nasi młodzi ukrai�scy s�siedzi mieli gramofon, u�ywany regularnie wieczorem, a “kon-

cert” nieodmiennie zaczynał si� i ko�czył melodi� “Wieczernyj dzwon”. Cisza pewnego gru-

dniowego wieczoru była zatem niecodzienna. Nieco pó�niej pukanie do drzwi kuchni ujawniło 

m��a Soni. O północy, prosz� pani – rzekł do Matki – złoty zostaje wycofany z obiegu. Ofi-

cjalnie mo�na b�dzie wymieni� na ruble tylko 50 złotych. Mog� przeszmuglowa� do banku i 

wymieni� nie wi�cej jak 200 złotych. Jak pani widzi, chc� nas po cichu zniszczy� finansowo. 

Ta zupełnie bezinteresowna pomoc uratowała nas od katastrofy. Rubli nie mieli�my, 

poniewa� ka�dy banknot otrzymywany jako reszta po zakupach był przez nas jak najszybciej 

z obrzydzeniem wydawany. Tak� sam� usług� oddał m�� Soni p. Traczewskiej. 

Surowa zima 1939/1940 r. płyn�ła wolno i ponuro. Chodziłem do gimnazjum “przero-

bionego” na sowiecki styl, z dziewi�ciodniowym “tygodniem” i popołudniowymi sesjami z bra-

ku pomieszczenia. Bursa bowiem, drugi budynek naszego dawnego gimnazjum, została za-

rekwirowana na inne cele. 

Jeszcze z pocz�tkiem pa�dziernika, gdy rabunek naszego mieszkania w S�dzie nie był 

kompletny, Matka uzyskała pozwolenie od sowieckiego prokuratora na zabranie osobistej bie-

lizny. Ta, jak równie� odzie� przechowywana u znajomych w obawie niemieckich nalotów, 

umo�liwiły nam skromne bytowanie staj�c si� �rodkiem wymiennym, głównie na �ywno��. I 

tak wymiana jakiej� odzie�y czy bielizny na pół wieprza, czy zimowy zapas por�banego na 

opał drzewa, pomogły nam w przetrwaniu najgorszego okresu zimy. W �nie�ny dzie� przy-

wiozłem z Wygnanki po�yczonymi saneczkami nasz zapas wieprzowiny, przerobiony potem 

na w�dliny przez czeladnika p. Piechowskiego, rze�nika, u którego Matka robiła dawniej za-

kupy. Pracował teraz w swoim dawnym, własnym sklepie w�dliniarskim w charakterze sprze-

dawcy, a za usługi czeladnika prosił o zapłat� w postaci... kawałka mi�sa. 
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Wioz�c swój “łup” spotkałem na mo�cie prof. Władysława Tutka, gimnazjalnego polo-

nist�, który zaintrygowany moim tajemniczym ładunkiem, pytał o zawarto��. Ten ponury zi-

mowy dzie� rozja�nili�my obaj serdecznym �miechem. 

Gdzie� w lutym tej�e zimy odmówiono przyj�cia paczki dla Ojca. Został wywieziony z 

tutejszego wi�zienia w “nieznanym kierunku”, a wizyta Matki u prokuratora z pro�b� o infor-

macj� spotkała si� z odmow�. 

Kontynuowali�my wi�c nasz “normalny” �ywot a� do nieoczekiwanego momentu w 

marcu 1949 r. Pó�nym wieczorem zjawił si� u nas bardzo dyskretnie doro�karz – 	yd, który 

zwykle woził Ojca na dworzec albo z dworca przywoził. Nie trac�c czasu, zwrócił si� do Matki: 

Po ostatnim wywozie Polaków (tj. 10 lutego – red.) nast�pny transport b�dzie miał miejsce 

wkrótce. Nie wiem kiedy, ale wiem od znajomych  milicjantów, �e Pani z synem jest na li�cie. 

Musi pani natychmiast wyjecha�. Ja to zorganizuj�, odwdzi�czaj�c si� m��owi pani, który 

zawsze traktował mnie dobrze i uprzejmie. 

Dwa dni pó�niej doro�ka z podniesion� bud� zatrzymała si� o �wicie przed domem. 

Doro�karz sprawdził czy na stacji nie ma milicji, kupił nam bilety i czekał a� do odjazdu poci�-

gu. On tak�e odmówił przyj�cia zapłaty. Spotkany na jednej z bardziej zawiłych �cie�ek �ycia 

anonimowy doro�karz (nazwiska jego nie znałem albo nie pami�tam) zmienił kurs naszej 

osobistej historii, ratuj�c od deportacji na Wschód. 

Znale�li�my si� u siostry Matki w Stryju, gdzie nikomu nie znani, przetrwali�my do 13 

kwietnia. Nie maj�c ju� �adnej mo�liwo�ci udzielenia Ojcu pomocy i bior�c pod uwag� rozpo-

czynaj�c� si� akcj� “paszportyzacji”, próba pozostania pod sowieck� okupacj� byłaby nie tyl-

ko bardzo trudna, ale przede wszystkim bezcelowa. Zacz�li�my wi�c my�le� o przedostaniu 

si� do Warszawy. 

“Zielona granica” nie wchodziła w gr� z dwóch powodów: jeden – to oczywisty brak fi-

nansów na opłacenie przewodnika, drugi – granica była ju� tak szczelnie strze�ona, �e szan-

se jej przekroczenia były nikłe. 

Gdy sytuacja wydawała si� ju� całkowicie beznadziejna, nagle zabłysn�ł promyk na-

dziei. We Lwowie miała rozpocz�� urz�dowanie niemiecka komisja repatriacyjna dla “wrze-

�niowych” uchod�ców. Wyjazd do Lwowa nie był problemem, ale pobyt w tym mie�cie byłby 

niemo�liwy z uwagi na nasze mo�liwo�ci finansowe. Rozwi�zania dostarczyły niespodzianie... 

lata szkolne Matki w Stryju. Ucz�szczała do tej samej szkoły z Rudolfem Weiglem, pó�niej-

szym wynalazc� szczepionki przeciwtyfusowej. Prof. Weigl mieszkał w maju 1940 r. w pra-

cowni na Uniwersytecie i oddał nam klucze do swojej willi w pobli�u Panoramy Racławickiej. 

By�my mogli stawi� si� przed komisj� repatriacyjn� jako repatrianci, jakie�  dowody by-

ły niezb�dne. My ich nie mieli�my. I tu znowu przyszedł z pomoc�  prof. Weigl, daj�c adres 

proboszcza jednej z lwowskich parafii, który pomagał “uciekinierom” wystawiaj�c fikcyjne do-
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kumenty ko�cielne. I tak, zmieniaj�c nazwisko Ojca na panie�skie nazwisko Matki – Buczow-

ska, dostali�my “kopi�” metryki �lubu z jej bratem mieszkaj�cym w Warszawie. 

Po bez mała dwu tygodniach codziennego wyczekiwania w kolejce od �witu do wieczo-

ra, w której rzeczywista kolejno�� nie grała roli bowiem wyboru dokonywał przechodz�cy ofi-

cer SS, na dwa dni przed zapowiedzianym zako�czeniem urz�dowania komisji, niemiecki pa-

lec wskazał na mnie... 

Łaman� niemczyzn� wyja�niła Matka innemu oficerowi komisji, �e nasze dokumenty 

“zagin�ły” we wrze�niu. Z półu�miechem spojrzał na “metryk�”  i ostemplował przepustki. Ten 

sam dokument – po łacinie, przedstawiony sowieckiej komisji jako niezrozumiały, nie był kwe-

stionowany. 

W drugiej połowie czerwca znale�li�my si� w Warszawie, dowiaduj�c si�, �e “nowy” 

m�� Matki wraz z prawdziw� �on� s� uchod�cami wrze�niowymi w ... Rumunii! 

Lata okupacji niemieckiej stworzyły oczywi�cie wiele innych problemów, lecz zmora 

wywozu do Rosji znikn�ła skoro nie byli�my ju� oficjalnymi “wrogami ludu”. Prawdziwe nazwi-

sko zostało równie� przywrócone. 

Warszawa 1940-1944 to dla mnie okres dwuletniego liceum technicznego, potem pra-

ca w niemieckiej ju� firmie Lilpop, Rau und Loewenstein (Mars GmBH), a w tym samym cza-

sie słu�ba w ZWZ i AK, Powstanie, a od 5.10.1944 niewola, obozy niemieckie w Austrii, po 

wojnie II Korpus we Włoszech, a od 1946 r. Anglia. 

 

 

Jan Kulczycki 

      Gubin 

 

 

Czy sko�czyła si� era Judymów? 

 
Dr Tadeusz Kunicki przyjechał po wojnie na Ziemie Odzyskane jako “repatriant” z Po-

dola i osiedlił si� z rodzin� w Gubinie na Nys� Łu�yck�, podejmuj�c trud lekarza powiatowe-

go. 

Jego �ołnierska przeszło�� – to udział w obronie Lwowa w 1918 r., w kampanii kijow-

skiej w 1920 r., w kampanii wrze�niowej 1939 r. i słu�ba w podziemiu Okr�gu Lwowskiego AK 

ps. “Lekarz”. 

Posiadał wszechstronne wykształcenie medyczne i dług� praktyk� w klinice lwowskiej. 

Wychowany został w zasobnym domu, w swoich wło�ciach, nad Zbruczem. W pami�t-

niku napisał: Poszedłem na medycyn� z zamiłowania apriorycznego do tego szlachetnego 
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zawodu, którego pierwocin i pełni nieosi�galnej realizacji dopatrywałem si� uparcie w cudow-

nych, w swej prostocie i prawdzie, opowie�ciach ewangelicznych, prze�ywaj�c owe prawdzi-

we misteria wyleczenia przez Pana wielu ówczesnych nieszcz��liwych... Zapami�tałem dzie� 

promocji doktorów (1926 rok) i słowa Kasprowiczowskiego zakl�cia wtedy powtarzane: “Mło-

dzi lekarze, Lachy serdeczne, pomnijcie, �e na tej biednej polskiej ziemi macie bli�nim osu-

sza� łez zdrój”. 

Rówie�nik i przyjaciel takich osobisto�ci w �wiecie medycznym, jak profesorowie: Gru-

ca, Dega, Drews, nie wybrał kariery naukowej ale postanowił zaj�� si� bezpo�rednio lecze-

niem pacjentów w rodzinnej miejscowo�ci Wasylkowce w pow. Kopyczy�ce na terenie woj. 

tarnopolskiego. 

Po przepisanych praktykach w szpitalu i klinikach – pisał  - osiadłem  dobrowolnie na 

wsi. Pierwsza doba pobytu była słotna, zimna i ponura. Noc� kto� dobijał si� nachalnie. Ubie-

rałem si� niecierpliwie, pełen niedospanych zło�ci, planowałem zruganie niedelikatnego intru-

za, ale moja Matka uspakajała mnie łagodnie: “pewnie mu dobrze dokuczyło, kiedy w tak� 

pluch� przygnał do lekarza. Nie zło�� si� na niego, bo ci wszyscy chorzy wyczekiwali na cie-

bie”. Uspokoiłem si� wówczas z mej raptownej nerwowo�ci i łagodnie przywitałem zbolałego 

pacjenta. Wyrwałem mu z�b w znieczuleniu, a� chłopina poweselał, �e go nic nie bolało, no i 

nie kosztowało. 

Zazwyczaj pacjent za to, �e przyszedł, otrzymywał �niadanie lub inny pocz�stunek, a 

za to, �e został zbadany dostawał lekarstwa, oczywi�cie raczej... bezpłatnie. Lekarstwa brał 

dr Kunicki na kredyt w aptece u kolegi Kazimierza Prokosza w Kopyczy�cach lub sprowadzał 

ze Lwowa. Nast�pnie sprzedawał wagon zbo�a i regulował nale�no�ci. �wiadcz�, bo w tych 

transakcjach uczestniczyłem w jego imieniu, a cz�sto osobi�cie je załatwiałem. Tote� dr Ku-

nicki na brak pacjentów nie narzekał, raczej na przepracowanie – w �wi�tek, pi�tek i niedzie-

l�. Wywoływano go z ko�cioła, z zebrania, z wizyty, z zabawy, z przedstawienia scenicznego. 

Wzywany był do chorych w promieniu 20 km. Spieszył do nich bez wzgl�du na pogod�, por� 

dnia czy nocy, cz�sto ciemnej, a podolskie błoto jest znane. Do poszczególnych wsi dróg bi-

tych nie było, a w słotne jesienie trudno było przejecha� nawet pustym wozem. 

W Wasylkowcach wybudował dr Kunicki w sadzie murowany pawilon, składaj�cy si� z 

4 izb: gabinetu przyj��, poczekalni, apteczki i noclegowni dla przyjezdnych. W s�siedniej wsi 

– Horodnicy, oddalonej o 15 km, zało�ył O�rodek Zdrowia, gdzie bezpłatnie przyjmował bied-

nych pacjentów, przeprowadzał zabiegi i mniejsze operacje. Po wsiach badał dziatw� szkoln� 

dobrowolnie, potrzebuj�cych wysyłał do szpitala, odwiedzał chorych bez wezwania, w wielu 

przypadkach interweniował u lekarza powiatowego, nazywanego przed wojn� na Podolu “fi-

zykiem”. 
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W GUBINIE (z okolicznymi wsiami, odległymi od miasta w promieniu 25 km) b�d�c tu 

po wojnie jedynym lekarzem, pełnił dr Kunicki funkcj� dyrektora szpitala powiatowego, kie-

rownika Wydziału Zdrowia, lekarza szkolnego, lekarza wojskowego (w Gubinie stacjonowała 

jednostka wojskowa ze stanem 5 tysi�cy �ołnierzy i oficerów) oraz lekarza domowego 

wszystkich mieszkaj�cych tam rodzin. W pracy pomagał mu szczupły osobowo, ale ofiarny 

personel medyczny (Karol Szyma�ski, Włodzimierz Dubowik, Ryszard �liwi�ski i inni). 

W pami�ci ludzi, którzy go znali, pozostał przede wszystkim jako człowiek niezwykle 

�yczliwy, patrz�cy na drugiego człowieka z wielk� sympati�. Nigdy nikogo nie krytykował, ani 

nie pot�piał. Jego dewiz� �yciow� był plato�skie: Lepiej by� krzywdzonym ni�li krzywdzicie-

lem. Hołdował w �yciu trzem warto�ciom: dobru, pi�knu i prawdzie. 

Optymizm pomógł mu przetrwa� niepomy�lne okresy, których mu w �yciu nie brakowa-

ło. W swoich nie publikowanych zapiskach autobiograficznych notował: Miałem wiele wad, ale 

ostatecznie pomogły mi one w �yciu. Miałem słab� pami��, a przez to o przykrych prze�y-

ciach, których i mnie, jak i ka�demu, nie brakowało, łatwo zapominałem. 

Do roku 1956 był inwigilowany przez UB, ustawicznie wzywany, przesłuchiwany, prze-

trzymywany nocami, co miało zwi�zek z jego ziemia�skim pochodzeniem i stopniem oficer-

skim. Ci sami funkcjonariusze, którzy przyje�d�ali po niego  na nocne przesłuchiwania, nie-

jednokrotnie rano lub w godzinach popołudniowych zabierali go tym samym pojazdem do 

ci��ko chorych dzieci lub innych członków rodziny. W takich przypadkach niejednokrotnie był 

odwo�ony do domu. Z przesłucha� nocnych wracał sam, psychicznie zdruzgotany i zaraz 

szedł do swoich pacjentów. 

Celem nadrz�dnym dr Kunickiego było niesienie autentycznie bezinteresownej pomocy 

lekarskiej potrzebuj�cym wsparcia, bez wzgl�du na ich stan posiadania, narodowo�� czy 

przekonania. Zawsze pracował z niezwykłym oddaniem: jako młody absolwent Wydziału Le-

karskiego Uniwersytetu Lwowskiego, w czasie wojen i okupacji i po wojnie, gdy na Ziemiach 

Odzyskanych tworzyło si� nowe �ycie. 	yczliwy, serdeczny, szanował ka�dego człowieka. 

�wiadom ubóstwa swoich pacjentów, do wypisanej recepty cz�sto doł�czał pieni�dze na wy-

kupienie lekarstwa. On zawsze był taki – mówi� jego byli pacjenci, pami�taj�cy go jeszcze z 

rodzinnych stron, jak i ci z Gubina i okolic. 

Przemierzał rowerem dziesi�tki kilometrów dróg i ulic, leczył, radził, pocieszał. Kochał 

ludzi. Nie ma w tych słowach przesady – mówi mieszkanka Gubina Maria Kulik – w 1986 roku 

dla lokalnej gazety. - Trudno wyrazi� dzi� słowami, jaki był – dodaje – To Judym Gubina. Nie 

ma teraz takich. Nie wypada tak mówi�, mo�e kto� si� obrazi�, ale On był nadzwyczaj oddany 

ludziom. 

Je�eli nie było Go w przychodni, w szpitalu, w szkole, w jednostce wojskowej ani we 

własnym domu, to z pewno�ci� mo�na go było spotka� w zacisznej kaplicy Matki Boskiej 
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Cz�stochowskiej gubi�skiego ko�cioła, gdzie modlił si� o zdrowie swoich pacjentów i o moc 

do dalszego uzdrawiania ci��ko chorych. Uwa�ał bowiem, �e bez pomocy Opatrzno�ci jego 

umiej�tno�ci medyczne s� niczym. On jest bowiem tylko narz�dziem w r�ku Boga. (...) Za 

ka�dego pacjenta, którego nie udało mu si� utrzyma� przy �yciu zamawiał msz� �w. 

Serdeczno�� w stosunku do ludzi, szacunek jakim darzył wraz z pokrzepiaj�cym 

u�miechem, towarzyszyły dr Kunickiemu przez całe �ycie. Okazuje si�, �e leczy� mo�na nie 

tylko lekarstwami, ale i własn� osobowo�ci�. 

Dzisiejszym lekarzom komunikuj�: pacjent, który pojawiał si� u dra Kunickiego z naj-

mniejsz� nawet dolegliwo�ci�, regularnie był odwiedzany przez lecz�cego a� do całkowitego 

wyzdrowienia. 

Tadeusz Kunicki zmarł w 1958 r. W dniu pogrzebu jedn� z ulic w Gubinie, przy której 

mieszkał i przyjmował pacjentów, przemianowano na ulic� jego imienia. 5 kwietnia 1986 r. 

nadano nowo wybudowanej Przychodni Specjalistycznej imi� “Doktora Tadeusza Łukasza 

Kunickiego”. Podczas tej uroczysto�ci syn Stanisław odsłonił pami�tkow� tablic� z wizerun-

kiem patrona oraz jego cytatem: Ale ja odczuwałem i sam prze�ywałem cudze nieszcz��cia, 

ból, okrywałem rany, współczułem z bli�nim serdecznie. – Dr T. Kunicki 1996-1958. 

W ksi�dze zasłu�onych ludzi miasta Gubina, zawieraj�cej dotychczas tylko 11 na-

zwisk, imi� dr Kunickiego jest na drugim miejscu. 

Jego droga �yciowa mo�e by� dla innych symbolem zwyci�stwa wzniosłych ideałów, 

nieodzownych w słu�bie zdrowia, które winny by� piel�gnowane, by w obecnych trudnych 

latach nie zostały zepchni�te na margines �ycia społecznego. 

Zróbmy wszystko w naszym Kraju, aby era Judymów nie przeszła bezpowrotnie do hi-

storii. 

 

 

 

LISTY DO REDAKCJI 

 

Julian Ziobrowski 

     Kroroszyn 

 

W nr 1 “Głosu Kresowian”, wydawanego przez Kresowy Ruch Patriotyczny, w artykule 

pt. “Sprawiedliwi w czasach rzezi i po�ogi” na str. 20 widnieje nazwisko Ukrai�ca z Czaba-

rówki Wasyla Bodnara. 

Nie wiem, kto informował autora opracowania “Petruniu ne ubywaj mene”, sk�d po-

chodz� dane o Bodnarze i jego przyjaznym nastawieniu do Polaków. Wasyl Bodnar od po-
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cz�tku okupacji sowieckiej oddany był tej władzy i był na jej usługach do ko�ca, tj. do czasu 

zamordowania go przez banderowców (UPA) na placu starej szkoły w Czabarówce w 1956 

roku. 

O Wasylu Bodnarze pisałem w wydawnictwie “Wie� Kresowa Czabarówka i S�siedzi” 

nr 2/1995 r. str. 38. 

Prawd� jest, �e Wasyl Bodnar dzwonił w cerkwi na alarm (taki był stary zwyczaj alar-

mów), lecz on nie wiedział co si� dzieje i dlaczego ten alarm wszcz�to. Ogłoszono alarm, 

wi�c poszedł dzwoni�! 

Pr�dzej umie�ciłbym jako przyja�nie nastawion� do Polaków Łucij� Hop�. (Nie wiem, 

czy było to jej nazwisko czy przezwisko, w Czabarówce znana była jako Hopa lub Hapa8). 

Ona kiedy� w rozmowie na ulicy powiedziała gło�no: I za co tych biednych Polaków morduj� i 

za te słowa została powieszona na własnej stodole. 

Wspomn� o jeszcze jednym Ukrai�cu – Semku (Semen?) Dykale. Jego dwaj synowie 

byli w UPA, a garbata córka słu�yła za miejscow� ł�czniczk� “Słu�by Bezpeky”. Semko Dyka-

ła kilka razy uprzedzał mego ojca : Wy Ziobrowskij ne noczujte nyni doma, lecz my�l�, �e robił 

to bardziej po to aby mie� w przyszło�ci �wiadka, �e był “dobrym Ukrai�cem” (na wypadek, 

gdyby po wojnie Polska wróciła do swych dawnych granic) ni� z przyja�ni dla Polaków. Był to 

taki “chłopski filozof”. 

Jestem zdania, �e taki wykaz Ukrai�ców, którzy rzeczywi�cie pomogli Polakom prze-

trwa� czy zachowa� �ycie, jest potrzebny lecz musi by� opracowany z du�� rozwag� i rzetel-

no�ci�, a mo�e przede wszystkim po konsultacji z mieszka�cami danej miejscowo�ci i �wiad-

kami tamtych wydarze�. 

 

Od Redakcji:  

W zwi�zku z listem p. J. Ziobrowskiego podajemy odno�ny tekst z periodyku Zwi�zku 

Ekspatriowanych z Czabarówki nr 2 str. 38.  

 

W lutym 1944 r. (prawdopodobnie 2.02) wydarzył si� wypadek, który w powa�nym 

stopniu zawa�ył na pó�niejszych losach ludno�ci polskiej. W tym dniu, we wczesnych godzi-

nach wieczornych miałem wart� w swoim rejonie wsi. W pó�niejszych godzinach, mo�e to 

była godz. 10-11 wart� mieli mój ojciec Jan Ziobrowski i wuj Ferdynand Hołubowicz. W pew-

nym momencie wujek wszedł do domu aby si� cieplej ubra�, a ojciec poszedł sprawdzi�, czy 

spokojnie jest u szwagra (Franciszka Hołubowicza), który mieszkał za torem kolejowym. 

Gdy zbli�ał si� do torów zobaczył trzech je�d�ców kr���cych wokół domu. Zacz�ł ude-

rza� szpadlem po szynie i woła�. W tym czasie wybiegł z domu wujek i obaj wszcz�li larum. 

                                                           
8 Hapa w j. ukrai�skim jest odpowiednikiem imienia Agata. (Przyp. Red.). 
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Zacz�li gromadzi� si� ludzie, a Bodnar (“Krywyj”) pobiegł do cerkwi i zacz�ł dzwoni� na 

alarm. Zebrani Polacy i Ukrai�cy nie wiedzieli co si� dzieje. Widzieli jedynie, �e w kierunku 

kolonii znajduj� si� jakie� pojazdy, które zawracaj�. Konny zwiadowca przejechał polami koło 

Godzisza i wyszedł na skrzy�owanie dróg – linii kolejowej i szosy. Widoczne było, �e szukaj� 

drogi aby omin�� wie�. 

Poniewa� innej drogi nie było, wysłali do zgromadzonych ludzi delegata z zapewnie-

niem, �e nikomu we wsi z ich strony nic nie grozi i prosz� o przepuszczenie ich. Jad� do cy-

ga�skich lasów, a to jest najkrótsza droga. 

Nikt nie wiedział kim s� ci ludzie, a zatrzyma� ich sił� nie było mo�na. Zebrało si� wi�c 

mnóstwo ludzi przy skrzy�owaniu szosy z drog� do Liczkowiec. Ludzie stali na tłoce, na dział-

ce szkolnej, na starym cmentarzu, a tak�e przy remizie stra�ackiej i cerkwi. Wszyscy czekali 

na to co si� stanie. 

Zbli�yło si� 17 pojazdów pełnych ludzi, ostatnim była taczanka z obsług� (7 m��czyzn i 

wo�nica). Było te� kilku konnych (jedni twierdzili, �e konnych było 5, inni, �e 8, a nawet wi�cej 

ni� 10-ciu). 

Ojciec mój stał na szosie (chciał zobaczy� kim s� nieznajomi). Podszedł do niego 

człowiek z konwoju i kazał prowadzi� przez wie�. Ojciec na to, �e jest stary i kulawy i trudno 

mu to zrobi�. Wybrali wi�c z tłumu p. Rasławskiego i kazali si� prowadzi�. Po przej�ciu kilku-

set metrów, gdy zabudowa wsi stała si� g�sta p. Rasławski uciekł. 

Kawalkada pojechała dalej i zatrzymała si� na odpoczynek w Słobudce. Tam dopiero 

okazało si�, �e podejrzenia nasze były słuszne. Byli to banderowcy. 

O Czabarówce my�leli, �e wie� jest zorganizowana, wi�c bali si�, a w Słobudce poczuli 

si� bezpiecznie. “Odpoczynek” rozpocz�li od wymordowania polskich rodzin i tych, którzy do 

tej miejscowo�ci – w czasie ich pobytu – wjechali. 

 

PS. Do tzw. Istriebitielnego Batalionu wcielano równie� starsze roczniki Polaków oraz Ukrai�-

ców. Niektórzy z nich współpracowali równocze�nie z UPA, lecz byli i tacy jak Petro Mikoła-

jew, który nie poddał si� namowom i dlatego zgin�ł. Zamordowany przez banderowców w 

łó�ku, kiedy odpoczywał po słu�bie. (s. 42) 

 

 

 

Lista ofiarodawców na budow� i wyposa�enie ko�cioła p.w. �w. Anny w SKAŁACIE 

 

1. Lilia D�mbrowska – Wrocław................... 153.- zł 

2. Jan Mróz – Katowice................................ 200.- zł 
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3. Stefan Müller – Wrocław.......................... 200.- zł 

4. Tadeusz Ostrowski – Nowe Miasteczko .... 50.- zł 

5. Tadeusz Paszkowski z Panasówki – Głogów100.- zł 

6. Izabela Teresi�ska – Pozna�..................... 20.- zł 

7. M. Wojtkowie – Gliwice ............................ 200.- zł 

8. Wacław Wyrozumski – Warszawa ........... 100.- zł 

 

 

Komunikat 

 

Uprzejmie informujemy dawnych mieszka�ców Skałatu i Ziemi Skałackiej oraz wszyst-

kich innych ofiarodawców, �e w okresie 1.7.2002 do 31.12.2003 wpłyn�ły na konto bankowe 

Klubu “Podole” oraz przyj�to w formie wpłat gotówkowych ofiary na budow� i wyposa�enie 

ko�cioła p.w. �w. Anny w Skałacie nast�puj�ce ofiary: 

na konto bankowe ................................. 3.708.- zł 

gotówk�...........................................................873.- zł 

    Razem........... 4.581.- zł 

 

Imienne listy ofiarodawców zamieszczono: 

w “Głosach Podolan” nr 59......................................2.400.- zł 

   nr 61......................................1.158.- zł 

   nr 63......................................1.023.- zł 

     Razem............4.581.- zł 

 

Zebrane ofiary przekazano proboszczowi parafii �w. Anny w Skałacie ks. Romanowi Stadni-

kowi w dwóch ratach: 

   dnia 11.6.2003......................2.600.- zł 

   dnia 17.2.2004......................1.981.- zł 

     Razem...........4.581.- zł 

 

Nowo zbudowany ko�ciół �w. Anny jest, jak dawniej, pi�kn� dominant� architekto-

niczn� w panoramie Skałatu, ale wymaga jeszcze wyko�czenia wn�trza i otoczenia oraz wy-

posa�enia. Kontynuujemy wi�c zbiórk� ofiar, zach�caj�c do korzystania z konta bankowego 

Klubu “Podole” z jego zmienionym numerem: 

69 1020 1068 0000 1902 0000 3046 

Antoni Goł�biowski 
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Skałat 16.02.04. 

 

Wkroczyli�my w Rok Pa�ski 2004, stawiamy sobie pytanie, jakim on b�dzie, co przy-

niesie? Odpowied� na te pytania i wiele innych daje nam  �w. Paweł ...�yjemy dla Pana 

(Chrystusa)...(Rz 14, 7-9), a �y� dla Niego to spełnia� Jego przykazania. W wi�c dzi�kujemy 

za wszelkie dobro jakie doznali�my od Niego, w czym jest i Wasz niemały udział w tych pra-

cach przy budowie ko�cioła w Skałacie. 

W ubiegłym roku udało si� nam zrobi� ogrzewanie w ko�ciele, co pomaga nam w mo-

dlitwie nie tylko dla osób starszych, co jest nie mało wa�ne, ale tak�e dla dzieci, bo mog� si� 

czu� dobrze. Zrobili�my stał� posadzk�, co upi�kszyło �wi�tyni�. Te i inne prace udało si� 

zrobi� zawdzi�czaj�c Waszej pomocy. Jednak prace wyko�czeniowe nie s� jeszcze zako�-

czone, wierzymy, �e b�dziemy mogli liczy� na Wasz� pomoc. 

Dlatego jeszcze raz dzi�kujemy za wszelk� pomoc i polecamy si� pami�ci. Ze swej 

strony zapewniamy o pami�ci w modlitwie, prosz�c Boga o błogosławie�stwo i wszelkie po-

trzebne łaski dla dobroczy�ców naszej parafii. 

Z wyrazami szacunku 

   parafianie oraz proboszcz 

   parafii �w. Anny w Skałacie 

 

 

 

 

 

 

Z �AŁOBNEJ KARTY 

 

Wspomnienie 

o �p. Mikołaju (Koli) TOMASZEWSKIM 

 

Urodził si� w 1919 roku w Kamie�cu Podolskim, sk�d Jego Matce udało si� uciec z 

niemowl�ciem przez Zbrucz do Polski. Po pewnym czasie dotarł do nich tak�e Ojciec. Osiedli-

li si� w Czortkowie. 

Tu Kola był uczniem Szkoły Powszechnej im. Jana III Sobieskiego, a pó�niej Gimna-

zjum i Liceum im. J. Słowackiego oraz harcerzem M�skiej Dru�yny gimnazjalnej. 
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Podczas nasilonych aresztowa� po “powstaniu czortkowskim” w styczniu i lutym 1940 

r. Kola został równie� aresztowany przez NKWD i wywieziony w gł�b Rosji. Z łagru udało mu 

si� dotrze� do Armii Polskiej i opu�ci� ZSRR z �ołnierzami gen. Andersa. 

Podczas wojny słu�ył w RAF-ie czortkowskimi kolegami (m.in. z nie�yj�cymi ju� Z. 	e-

glickim, T. Gr�dalskim, K. Plecanem i L. Jankowskim). 

Po wojnie zało�ył rodzin� i pozostał na emigracji. 

Polsk� odwiedzał kilkakrotnie, mieszkała tu Jego siostra. Przed trzema laty sp�dził z 

�on� Angielk� tak�e kilka dni w Warszawie. Spotkali�my si� wówczas po raz pierwszy po 

wojnie w małym kole�e�skim gronie, co było dla Koli wielkim prze�yciem -“zanurzeniem si� w 

czortkowski �wiat”. 

Pokazali�my im stolic� ale przede wszystkimi wspominali�my naszych kolegów, profe-

sorów i szcz��liwe szkolne czasy. 

Po dziesi�tkach lat rozpoznałam Go natychmiast w tłumie na dworcu lotniczym i odna-

lazłam takiego, jakiego zapami�tałam ze szkoły – łagodnego, �yczliwego, uprzejmego koleg�, 

który mimo trudnych i burzliwych przej�� �yciowych zachował pogod� wewn�trzn� i u�miech 

dla drugiego człowieka. Był ju� wtedy powa�nie chory. 

Zmarł 10 lutego 2004 r. i pozostał w obcej ziemi.  

  

	egnam Ci� Drogi Kola z serdecznym �alem 

 w imieniu wspólnych kole�anek i kolegów z Czortkowa 

      

Irka Kotowicz 

 


