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Feliks Konarski 
  “Ref-Ren” 
 

 
Katy� 

 
 

(...) 
I tylko pami�� została 
Po tej katy�skiej nocy. 
Pami�� nie dała si� zgładzi� 
I nie uległa przemocy - 
 
  I woła o sprawiedliwo��, 
  I prawd� po �wiecie niesie, 
  Prawd� o czterech tysi�cach 
  Zgładzonych w katy�skim lesie! 
 
A z prawdy słuszno�� si� rodzi 
I wzniesie si� dło� s�dziowska - 
I kata dosi�gnie kara! 
Je�li nie ludzka - to Boska!!! 
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Kazimierz Simon 
  Bielsko-Biała 
 

 
Z mojego pami�tnika - 

wspomnienia z lat 1940 - 1945 
Cz. IV 

 
Po zwolnieniu mnie z wi�zienia, chorego i wyczerpanego nerwowo, 

pierwszej pomocy i dalszego leczenia udzielili mi lekarze lwowscy: 
- prof. Dr med. Stanisław Kossowski - laryngolog. W okresie oku-

pacji niemieckiej był asystentem Kliniki Laryngologicznej. Z 
uwagi na niemiecki personel kliniki, skierował mnie na dalsze le-
czenie do polikliniki przy Brajerowskiej. Po wojnie osiedlił si� we 
Wrocławiu i pracował w tamtejszej Akademii Medycznej. Polak i 
patriota; 

- dr med. Adam Tyczy�ski - laryngolog. Zatrudniony był w polikli-
nice przy Brajerowskiej. �ołnierz wrze�nia 1939 i AK. Po wojnie 
mieszkał w Bielsku-Białej, gdzie zmarł w 1991 roku; 

- dr med. Henryk Mosing - podczas okupacji pracował w b. Insty-
tucie prof. Rudolfa Weigla. Był zast�pc� dyrektora zakładu. Po-
lak i wielki patriota. Pozostawałem pod jego stał� opiek� lekar-
sk�. Dopiero po wojnie dowiedziałem si�, �e był tak�e ksi�-
dzem; 

- prof. dr med. Jaburek - neurolog. Podczas obu okupacji praco-
wał w klinice. Byłem leczony przez profesora do 1944 roku. Po-
lak i patriota. Po wojnie pracował w klinice wrocławskiej; 

- dr med. Barwi�ski - internista, Ukrainiec. Pracował w szpitalu 
lwowskim do 1944 roku. Leczył mnie, i solidnie zaj�ł si� moim 
zdrowiem, zwłaszcza chorob� serca. Był uczynny dla Polaków. 
Nie znam jego dalszych losów. 

 
Gdy przebywałem jeszcze w wi�zieniu, por. “Mir” i st. sier�. “Florek” 

poczynili starania, (przy wydatnej pomocy  pracuj�cego w Ernährungs
mt nauczyciela Madeji oraz znajomego i uczynnego Ukrai�ca ze Stad-
thauptamt im Lemberg (nazwiska nie pami�tam) - w uzyskaniu zezwole-
nia na prowadzenie punktu rozdziału �ywno�ci na kartki dla miejscowej 
ludno�ci - na moje nazwisko. Punkt ten mie�cił si� przy ul. Kołł�taja 12 
(Kargergasse), w odległo�ci około 100 m od komendy policji niemieckiej 
przy pl. Smolki. “Mir” i “Florek” planowali bowiem, �e w przypadku zwol-
nienia mnie z wi�zienia b�dzie to miejsce mojej pracy zarobkowej (za-
bezpieczaj�ce przed wywiezieniem do Rzeszy) a równocze�nie punkt 
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kontaktowy AK. 
Zezwolenia takie wydawano we Lwowie Polakom i Ukrai�com w 

ró�nych dzielnicach miasta. Na moim dokumencie figurował nr H. 108 i 
data 22 maja 1943 r. Posiadaj�c Ausweis oraz Bezugschein na pobiera-
nie towarów w kilku niemieckich magazynach, miałem znacznie wi�cej 
swobody poruszania si� moim jednokonnym “sztrajferkiem”. Punkt roz-
działu �ywno�ci prowadziły nasze �ony, (moja i “Florka”), a moje czyn-
no�ci ograniczały si� do załatwiania formalno�ci zwi�zanych z pobiera-
niem towaru i rozliczaniem si� z tego ka�dego miesi�ca. Miałem wi�c 
spore mo�liwo�ci do działania jako dowódca konspiracyjnej placówki 
ł�czno�ci. 

W sklepie przy Kołł�taja pracowało pi�� osób - oprócz naszych �on 
jeszcze trzy kobiety z Wołynia, którym udało si� uciec spod no�y UPA. 
Ich m��owie pracowali fizycznie na terenie miasta. Zostały do nas skie-
rowane przez Rad� Główn� Opieku�cz� (RGO). Du�y ruch przy realizo-
waniu kartek �ywno�ciowych sprzyjał przesuwaniu si� niezauwa�onych 
go�ców AK. 

Mimo złego stanu zdrowia powróciłem do oddziału. “Florek”, który 
mnie zast�pował, otrzymał zadania na terenie Ernährungamt’u. Na co 
dzie� pozostawałem w kontakcie z plut. pchor. “Edi” - Edwardem Fedo-
rowiczem1, który był równocze�nie ł�cznikiem “mojej” placówki ł�czno�ci. 
“Edi” pracował w PAST (Duetsche Post Osten) i dzi�ki temu miał mo�-
no�� zaopatrywania placówek ł�czno�ci AK w ró�nego rodzaju sprz�t: 
b�bny, kable, aparaty telefoniczne, akumulatory i ró�ne cz��ci zapaso-
we, a niekiedy te� cz��ci radiowe. Odbierałem je i przekazywałem “Mi-
rowi” lub “Florkowi”. Czasem “Edi” dostarczał je sam na wskazane miej-
sce. Przedmioty te zdeponowane były cz��ciowo w oficynach pasa�u 
Mikolascha, cz��ciowo w punkcie kontaktowym przy Kołł�taja 12. Wi�k-
szy sprz�t przechowywano w jednej z piwnic straganiarskich na pl. Ha-
lickim. Przerzucany był pó�niej na teren woj. Lubelskiego. Zajmował si� 
tym “Mir”. 

 
Ja otrzymałem nowe zadanie. Przebywaj�cym na terenie miasta 

�ołnierzom AK, kurierom, ukrywaj�cym si� zbiegom z obozów, (w tym 
tak�e �ołnierzom sowieckim) groziło niebezpiecze�stwo i dalsze ukrywa-
nie si� we Lwowie było niepo��dane. Nale�ało wyprowadzi� ich bez-
piecznie w kierunku lasów Janowskich lub �ółkwi, i w oznaczonym miej-
scu przekaza� ł�cznikom. Stamt�d odprowadzani byli do oddziałów par-
tyzanckich lub zgodnie z otrzymanym rozkazem. W grupie tej byli oprócz 
�ołnierzy AK tak�e  �ołnierze BCh i AL oraz inni patrioci, o czym ka�do-
razowo informował mnie “Mir”. 
                                                           
1  “Edi” był dc� 3 plutonu, I kompanii IV Rejonu AK Dzielnicy-Lwów Zachód. (Przyp. 
Autora). 
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Sprawa nie była łatwa do zrealizowania. Wymagała przeprowadze-
nia szczegółowego rozeznania i opracowania, a najwa�niejsze były 
�rodki transportu, pewne i bezpieczne, tym bardziej �e akcja musiała by� 
długofalowa. Przeprowadzili�my z “Mirem” i “Florkiem” kilka rozmów na 
ten temat. Siedziba pierwszego mie�ciła si� w oficynach Pasa�u Mikola-
scha (była cz�sto zmieniana), a siedziba “Florka” przy ul. Hauke-Bosaka 
10 (lub 1), jak te� w biurze przy ul. Piekarskiej. 

Z wikarym parafii �w. Anny - ks. Stanisławem Prasolem - byli�my w 
dobrych stosunkach. “Florek” od czasu do czasu organizował pomoc dla 
tej parafii w postaci kartek �ywno�ciowych i drzewa opałowego wprost z 
lasu. Punktem zbornym dla przerzucanych ludzi był wi�c ko�ciół �w. An-
ny i apteka przy ul. �ółkiewskiej 4,  kierowana przez mgra Jana Wajsa. 

W sprawie przewozu “spalonych” ludzi prowadziłem rozmowy z 
Marianem Wolakiem, Polakiem zatrudnionym w charakterze brygadzisty 
w warsztatach remontowo-samochodowych, których oficjalna nazwa 
brzmiała: W. Betrieb 9 des H. K. P. 547 Lemberg, Stauffenstr. 31 (na ul. 
Na Bajki 31). Marian Wolak był w okresie mi�dzywojennym przemysłow-
cem, a w sportowym �rodowisku Lwowa znany był jako motocyklista. Na 
moj� propozycj� współpracy o�wiadczył i� musi si� zastanowi�, ponie-
wa� sprawa jest ryzykowna i niebezpieczna, a warsztaty znajduj� si� 
pod �cisłym nadzorem Wehrmachtu. 

Gdy sprawa stała si� pilna, powróciłem w rozmowie z Wolakiem do 
tego tematu. W warsztatach Na Bajki istniały bowiem realne warunki dla 
akcji tego rodzaju, tym bardziej, �e pracowali w nich przewa�nie Polacy. 
Wolak wyraził w ko�cu zgod� na przejazdy samochodem do Janowa w 
ramach tzw. próbnej jazdy po remoncie. (Tego rodzaju zabiegi stosowa-
ne były w warsztatach remontowych jako sprawdzian u�yteczno�ci po-
jazdu). W rachub� wchodziły wył�cznie samochody ci��arowe. Jazdy do 
�ółkwi Wolak stanowczo odmówił, poniewa� w tamtej okolicy grasowali 
banderowcy, a kierownictwo warsztatów - nie planuj�c jazd próbnych na 
tej trasie - nie wystawiłoby nam przepustki. Wolak zastrzegł równie�, �e 
nie zawsze b�dzie mo�na wyjecha� w ustalonym przez nas terminie. 

Odległo�� do okolic Janowa była niewielka i jazda próbna nie trwa-
ła dłu�ej ni� godzin�. Nieco dłu�ej tylko wtedy kiedy samochód zatrzy-
mywany był przez kontrole. 

Akcja przerzutowa prowadzona była pod kryptonimem “DORO�KA 
31”. Punktem kontaktowym w lesie Janowskim była miejscowo�� Stawy-
Stracz (lub podobnie). Rozpocz�ta w maju 1943 r. - trwała do maja - 
czerwca 1944 r. Napotykali�my w niej na niejedn� przeszkod�, mieli�my 
sporo kłopotów, zakłóce� i opó�nie�, czego niestety nie dało si� unikn��. 
Działalno�� ta była bardzo wyczerpuj�ca nerwowo, poniewa� stale towa-
rzyszyło nam napi�cie i strach. Jego skutki odbijały si� na naszym zdro-
wiu, ale w tamtym czasie nikt z nas o tym nie my�lał. 
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Adresy osób wyznaczonych do przewiezienia podawano mi dopie-
ro na godzin� przed zaplanowanym wyjazdem. Gdy co� uniemo�liwiło 
ł�cznikowi doprowadzenie danej osoby do punktu zbornego o oznaczo-
nej porze, musiałem - o ile pozwalała na to sytuacja w mie�cie - podje-
cha� ostro�nie w kierunku “meliny” i zabra� przebywaj�c� tam osob�. 

Jedna ze znanych mi “melin” znajdowała si� na Bogdanówce w 
domu starszego mał�e�stwa - Katarzyny i Andrzeja Piterów (on był stola-
rzem), druga na Lewandówce za wiaduktem, w domu Jana Rogowskiego 
vel Janowskiego (ewent. Jaworskiego lub podobnie) - pocztowca. Była 
jeszcze melina na stacji pomp Korpusu Kadetów na Wulce. Pracował 
tam �ołnierz AK Tadeusz Kordyban ps. “Pawełek”. Wykorzystywano j� 
rzadko, poniewa� stacja była pod nadzorem Wehrmachtu. “Pawełek” 
zamelinował tam na jedn� noc osob�, któr� odebrał spod bramy klaszto-
ru SS. Karmelitanek Bosych przy Potockiego i doprowadził do meliny na 
ul. Issakiewicza. T� sama drog� wykonał rano, odprowadzaj�c swego 
go�cia do bramy klasztoru, sk�d odebrali go “Florek” i jego �ona ps. 
“Mamu�”, doprowadzaj�c do punktu zgodnie ze wskazówkami “Mira”. 
Pisz� o tym  �eby wyja�ni� jak skomplikowane to były sprawy. 

Je�li przed zaplanowanym wyjazdem zachodziły nieprzewidziane 
przeszkody, np. wzmocnione kontrole na drogach czy obława w mie�cie, 
sam musiałem decydowa� o dalszych krokach. Przewa�nie nie ryzyko-
wali�my i nie wyje�d�ali�my wcale, a ł�cznicy w lesie Janowskim wie-
dzieli co maj� czyni� gdy termin przyjazdu nie został dotrzymany. 

Punkty zborne przy ko�ciele �w. Anny (róg �w. Anny - Gródecka - 
Janowska) i przy aptece (�ółkiewska 4) były dla akcji “Doro�ka 31” nie-
bezpieczne, poniewa� Janowska była ulic� przelotow�, bardzo ruchliw�, 
zlokalizowany był na niej obóz koncentracyjny i wojska Wehrmachtu. 
Działało równie� gestapo. Kierunek północny - na �ółkiew. Kulików i Ra-
w� Rusk� - był równie� mocno kontrolowany. Droga na Janów dawała 
jednak mo�liwo�� zrealizowania naszego zadania. 

 
        c. d. n. 
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 Piotr Baj 
Warszawa 
 
 

Mogiły polskie z 1920 roku w Zało�cach Starych 
 

W pi�kny słoneczny dzie� 11 listopada 1936 roku zebrali�my si� w 
Zało�cach Starych na cmentarzu, który liczył ju� 600 lat. 

Przybyli burmistrz i rajcowie miejscy, kierownik szkoły i nauczycie-
le, duchowie�stwo i miejscowy chór. 

Ze Złoczowa przyjechała kompania honorowa i orkiestra Wojska 
Polskiego. Przybyli załozieccy Strzelcy, harcerze i zuchy, w�ród których i 
ja byłem (i dzi�ki temu wszystko z bliska widziałem, słyszałem i wiele za-
pami�tałem). 

Pierwszy przemawiał dr Stanisław Spittal. Przypomniał zebranym, 
i� le�y tu pi�ciu obro�ców Polski, którzy polegli w 1920 roku wyzwalaj�c 
t� ziemi� od bolszewickich hord. Walczyli pod dowództwem Henryka 
Dobrza�skiego, pó�niejszego sławnego majora “Hubala”. 

Na ka�dym z pi�ciu grobów stał krzy� wykuty z białokrynickiego 
kamienia, o kształcie Krzy�a Virtuti Militari. Po�ród nich stał du�y obelisk 
z orłem i stosownym napisem. Na czterech nagrobnych krzy�ach znaj-
dowały si� imiona i nazwiska poległych, oraz data urodzenia i zgonu. 
Tylko pi�ty krzy� naznaczony był literami N. N. (nieznany) i spi�ty był 
stalow� klamr�. 

O tej mogile dr Spittal mówił najwi�cej. Miała swoj� histori�. Ka-
mieniarz trzykrotnie krzy� ten wykuwał, a po zako�czeniu pracy krzy� 
p�kał, zawsze w tym samym miejscu. Komitet organizacyjny zadecydo-
wał w ko�cu, by kamieniarz spi�ł kamie� stalow� klamr�, i tak pozostawił 
na pami�tk�. Czekała gdzie� mo�e Matka na powrót syna - �ołnierza, i 
serce jej p�kało - jak ten krzy� - z �alu, bo nie wiedziała, �e syn le�y tu 
jako “�ołnierz Nieznany”. 

Potem przemawiało jeszcze kilka osób. Po odsłoni�ciu obelisku i 
po�wi�ceniu krzy�y przez ks. Kazimierza Gajewskiego, kompania hono-
rowa WP i organizacje oddały honory. 

Do wybuchu wojny w 1939 roku mogiłami tymi opiekowali si� miej-
scowi strzelcy, harcerze i dru�yna zuchów. Jesieni� 1939 załozieccy 
komsomolcy przewrócili obelisk z orłem, a krzy�e poobijali. I tak pozosta-
ło do dzi�. 

W 1975 roku byłem na tym cmentarzu i zrobiłem fotografi� zwalo-
nego obelisku i zniszczonych krzy�y, ale nie mogłem ich postawi�. 
Wszystko jest tam teraz zaniedbane, zaro�ni�te traw� i samosiejk�. 

Mo�e Pan Minister Andrzej Przewo�nik zechce si� tym zaintereso-
wa� i zleci odnowienie nagrobnych krzy�y i obelisku? Niech stoj� - jak 
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niegdy� - w hołdzie - dla poległych a na pami�tk� - dla potomnych. 
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Wiktor Chmieluk 
     Głogów 
 
 

Wi�cej o tragedii SKORODYNIEC - 
wsi w pow. czortkowskim, woj. tarnopolskiego 

 
 

Zebrał i spisał dla pami�ci 
 potomnych - 
  Autor 
 
 

W dniu 11 lipca 1999 r. w ko�ciele pw. Miłosierdzia Bo�ego w Gło-
gowie odbyła si� skromna uroczysto�� religijna zwi�zana z po�wi�ce-
niem Tablicy Pami�tkowej dla mieszka�ców wsi Skorody�ce, pomordo-
wanych w latach 1939 - 1945 przez nacjonalistów ukrai�skich spod zna-
ku OUN-UPA. 

Na tablicy umieszczone zostały figurki: Głowa Chrystusa i fragment 
krucyfiksu, przywiezione z ko�cioła pw. Zesłania Ducha 	wi�tego w Sko-
rody�cach oraz nazwiska 42 ofiar rzezi Polaków. 

Po�wi�cenia tablicy dokonał ks. kanonik Janusz Idzik a udział w 
uroczysto�ci wzi�li �yj�cy mieszka�cy tej wsi - naoczni �wiadkowie 
zbrodni, członkowie rodzin (dzieci, wnuki i prawnuki) oraz liczni miejsco-
wi parafianie. 

Inicjator tablicy - Wiktor Chmieluk - przedstawił krótk� histori� wsi i 
tragiczne wydarzenia z lat 1939 - 1945. Wygłoszono te� okoliczno�ciowe 
wiersze, �piewano pie�ni religijne i patriotyczne. 

Podczas mszy �w. modlono si� za pomordowanych, z których wie-
lu nie doczekało si� do dzi� chrze�cija�skiego pochówku na cmentarzu. 
Za ofiary nienawi�ci nacjonalistów ukrai�skich odprawiana b�dzie odt�d 
ka�dego roku, w drug� niedziel� lipca, msza �w. 

Tablica zamontowana została w krypcie ko�cioła2. 
 

�.         P. 

                                                           
2  Nadesłanej fotografii tablicy nie mo�emy zamie�ci� ze wzgl�dów technicznych. 
Oddajemy jej wierny zapis po korekcie imienia zamordowanej nauczycielki. (Przypis 
red.). 
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POMORDOWANYM RODAKOM 

Mieszka�com wsi SKORODY�CE pow. Czortków 
na Kresach II Rzeczypospolitej Polskiej 

przez bandy ukrai�skich nacjonalistów w latach 1939 - 1945 
 
 

Bandura Zofia, c. Franciszka Domek Karol 
Bandura Zofia, c. Kaspra Grabowiecki Franciszek 
Bandura Franciszek, s. Bartłomieja Grabowiecki Maciej 
Bandura Paulina Kurasiewicz Karol 
Bandura Franciszka Kurasiewicz Jan 
Bandura Józef Kurasiewicz Tomasz 
Bandura Maria Kurasiewicz Kazimierz 
Bandura Jan Kurasiewicz Franciszka 
Bandura Szczepan Kurasiewicz Stefania 
Bandura Franciszek, s. Dominika Mała�czuk Michalina 
Chmieluk Anna Racha�ski Antoni 
Chmieluk Tomasz Mała�czuk... 
Solecki Wincenty Szpytko Kazimierz 
Solecki Franciszek Szatkowska Anna 
Solecki Piotr Szatkowski Eugeniusz 
Sitko Stefan Suchorolska Maria 
Sitko Antoni Suchorolski Ludwik 
Sitko Franciszek Suchorolski Jan 
Sołtys Tomasz Suchorolski Kacper 
Sołtys Bazyli Wałkówna Maria 
Stachowicz Kazimierz Wielgusz Stanisław 
 
 

ZGIN�LI �MIERCI� TRAGICZN� DLATEGO, �E BYLI POLAKAMI 
 
 “Je�li zapomn� o nich, Ty Bo�e 
na niebie zapomnij o mnie”. 

A. Mickiewicz 
 

Msza �w. w 2-g� niedziel� lipca ka�dego roku. 
 

POKÓJ ICH DUSZOM. 
 
 

SKORODY
CE s� malowniczo poło�on� wsi� na płaskowy�u po-



 10 

dolskim nad rzek� Seret, jedn� z wi�kszych rzek Podola, która płyn�ła tu 
dolinami i przełomami w�ród skalistych brzegów i lasów li�ciastych. Ta 
rzeka słu�yła równie� ukrai�skim nacjonalistom do topienia i spławiania 
ofiar rzezi w latach II wojny �wiatowej. 

�yzne ziemie Podola były g�sto zasiedlone przez ludno�� polsk�, 
ukrai�sk� i �ydowsk�. Ludno�� ukrai�sk� zwano tu powszechnie Rusi-
nami. Trudno mi okre�li�, ile w�ród tej ludno�ci było “rdzennych” Ukrai�-
ców, a ilu Rusinów. S�dzi� mo�na bez wi�kszego bł�du, �e przewa�ali ci 
drudzy, Rusini. 

Wsie były mocno przeludnione, a małe skrawki ziemi dzielone były 
na coraz mniejsze, z których musiały si� wy�ywi� i utrzyma� całe rodzi-
ny. Dotyczyło to zarówno ludno�ci polskiej jak i ukrai�skiej. Ró�nic nie 
było. Bogatsi i biedniejsi byli po jednej i po drugiej stronie. Wszyscy 
mieszka�cy mieli jednak równe prawa zagwarantowane Konstytucj�. 

Wsie były przeludnione, gdy� brakowało na tej ziemi przemysłu, i 
mieszka�cy wsi nie mogli liczy� na zatrudnienie poza rolnictwem. Był to 
skutek rabunkowej zaborczej gospodarki Austro-W�gier, pod panowa-
niem których tereny te znajdowały si� prawie 150 lat. 

Taki stan rzeczy zastało odradzaj�ce si� Pa�stwo Polskie w 1918 
roku. Nie b�d� tu omawiał wolno�ciowych ruchów Ukrai�ców d���cych 
do zbudowania odr�bnego pa�stwa ukrai�skiego na tej ziemi, które - jak 
wiadomo - nie powiodły si�. 

Wie� Skorody�ce liczyła w 1931 roku 302 numery (1420 miesz-
ka�ców). Ukrai�ców było około 55%, reszta to ludno�� polska i kilka ro-
dzin �ydowskich3. Do 1939 roku mieszka�cy wsi �yli zgodnie, po s�-
siedzku, szanowali si� wzajemnie, a nawet �enili; było wiele mał�e�stw 
mieszanych. Z okazji �wi�t zapraszali si� wzajemnie na Wigili�, paster-
k�, odpusty. Szły procesje z udziałem polskiej orkiestry d�tej z ko�cioła 
do cerkwi i odwrotnie. Trzeba jednak zaznaczy�, �e �ycie kulturalne i re-
ligijne kultywowane było oddzielnie. Polacy (wyznania rzym.-kat.) skupia-
li si� wokół ko�cioła i Domu Ludowego, Ukrai�cy (wyznania greko.-kat.) 
wokół cerkwi i swojej �wietlicy. Szkoła była polska (ale uczono w niej 
obowi�zkowo j. ruskiego (ukrai�skiego). W czasie okupacji sowieckiej 
uczono po rosyjsku, a okupacji niemieckiej - po ukrai�sku. 

W okresie mi�dzywojennym nauczycielami w Skorody�cach byli: 
Stanisław Kotowicz, Genowefa Kotowiczowa, August Pituła, Maria Wał-
kówna4, N. Lewowicki. 

Polaków cechował patriotyzm, szczególnie gor�cy na Kresach, 
gdzie na ka�dym kroku zaznaczały si� ró�nice i podziały religijne oraz 
kulturalne. 
                                                           
3  Dane GUS z 1931 roku. 
4  	p. Maria Wałkówna uczyła w Skorody�cach raczej dopiero od jesieni 1939 r. 
Przedtem pracowała w Wasylkowcach, pow. Kopyczy�ce. (Przyp. red.). 
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Wojna w 1939 r. to ogólna mobilizacja, a potem zawód i kl�ska. 
Wszystko zacz�ło si� wali�. Ukrai�scy nacjonali�ci przez cały czas czyni-
li przygotowania militarne. Wykorzystywali ka�d� sposobno�� do zdoby-
cia broni, szkolili si� potajemnie i tak potrafili u�pi� czujno�� Polaków, �e 
przygotowali przej�cie podziemne ze wsi do lasu. Napadali i rozbrajali 
oddziały Wojska Polskiego i pojedynczych �ołnierzy. Jedno z takich zda-
rze� miało miejsce na mo�cie w Skorody�cach, gdzie Ukrai�cy urz�dzili 
zasadzk� i rozbroili kilkunastoosobow� grup� �ołnierzy Wojska Polskie-
go z oficerem na czele. 

PIERWSZEGO mordu nacjonali�ci ukrai�scy dokonali w naszej wsi 
na polskiej nauczycielce Marii WAŁKÓWNEJ 13 kwietnia 1941 r. Miesz-
kała w prywatnym domu Ukrai�ca - Andrija Sawickiego - tu� obok szkoły. 
Zdarzenie to przedstawia naoczny �wiadek LUDWIK CHMIELUK: 

W t� wiosenn� noc (około północy) wracałem od Stefana Sitki, 
gdzie wspólnie słuchali�my radia. Usłyszałem krzyk w okolicy szkoły, 
czyli z kierunku w którym zmierzałem, gdy� znajdowała si� na trasie mo-
jej drogi do domu. W pewnej chwili natkn�łem si� na osobnika, który 
biegł z tamtej strony. Postanowiłem zatrzyma� go i dowiedzie�  co si� 
stało? Kiedy zobaczyłem, �e ten człowiek ma nakryt� głow� chust� i nie 
odpowiada na pytania, zdarłem mu chust� z twarzy i rozpoznałem mło-
dego Ukrai�ca z naszej wsi - zwał si� Antin Szewciw. Kiedy doszedłem 
do szkoły, zobaczyłem stoj�cego na ulicy Andrija Sawickiego, u którego 
mieszkała wspomniana nauczycielka. W jej izbie �wieciła si� lampa, a 
drzwi były szeroko otwarte. Przera�ony Sawicki poinformował mnie, �e 
nauczycielka została zamordowana. Nie mogłem da� temu wiary, wsze-
dłem wi�c do budynku i zobaczyłem wstrz�saj�cy widok. Wałkówna 
le�ała na łó�ku z odchylon� do tyłu głow�, z podr�ni�tym gardłem. 
Skojarzyłem sobie ten fakt ze spotkanym biegn�cym młodzie�cem. Jak 
mo�na si� było pó�niej domy�la�, działał on z Mykoł� Hapijem, poniewa� 
od tego czasu obaj zacz�li si� ukrywa�. 

W niedługi czas po tym zabity został skrytobójczo Franciszek So-
lecki, kiedy wraz z innymi m��czyznami wracał z pracy przy budowie 
sowieckiego lotniska, gdzie wielu ludzi z naszej wsi musiało pracowa� 
przymusowo. 

Najazd Niemców na ZSRR bardzo o�ywił działania nacjonalistów w 
naszej wsi pomimo, �e front znajdował si� jeszcze daleko na zachodzie. 
Około 27 czerwca 1941 r., w wyniku wycofania si� Sowietów z naszego 
terenu, powstało “bezkrólewie” - okres kiedy �adna władza administra-
cyjna nie działała. Wykorzystali to sprytnie nacjonali�ci ukrai�scy, zacz�li 
jawnie nosi� bro� i niespodziewanie pochwycili kilkunastu m��czyzn na-
rodowo�ci polskiej. Byli to przewa�nie działacze pełni�cy ró�ne funkcje 
społeczne w naszej wiosce. Doprowadzono ich do miejscowego s�du 
(czytaj: samos�du), składaj�cego si� z tutejszych Ukrai�ców, prostych 
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ludzi z niepełnym podstawowym wykształceniem. W jego skład wchodzili 
m. in. Mychajło Mała�czuk, Pawło Olijnyk i Mychajło Romaniuk. Zarzut w 
odniesieniu do “oskar�onych” był jeden: przeciwnik ukrai�skiej władzy, a 
wyrok w stosunku do wszystkich ten sam - kara �mierci! 

Doprowadzeni przed “s�d” m��czy�ni byli to: Ludwik i Tomasz 
Chmieluk, Jan, Karol i Kazimierz Kurasiewicz, Franciszek i Stefan Sitko, 
Franciszek Grabowiecki, Konstanty Piotrów, Jan Opacki, Wincenty So-
lecki, Stanisław Bandura, Kazimierz Stachowicz, Jan Racha�ski i inni. 
Wszystkich bito i zn�cano si� nad nimi w bestialski sposób, a �e - jak 
wspomniałem - było u nas wiele mał�e�stw mieszanych - zdarzały si� 
przy tym tragiczne spotkania. W czasie “s�du” Stefan Sitko powiedział 
do Mychajła Mała�czuka: Szwagrze, co ja tobie zawinił, �e mnie skaza-
łe� na �mier�? Na co ten odpowiedział: Ty ju� mnie nie rodzina, ty szko-
dzisz naszemu pa�stwu. 

Jeszcze tego samego dnia przed wieczorem poprowadzono 
wszystkich aresztowanych pod eskort� uzbrojonych stra�ników na miej-
sce egzekucji - do lasu. Tu� przed lasem kazano im kopa� dla siebie 
groby, co musieli niezwłocznie czyni�. W czasie tych przygotowa� przy-
był na galopuj�cym koniu zwierzchnik tej bandy, i po krótkiej naradzie 
zdecydowano si� wi��niów zwolni�. Jak si� pó�niej okazało, z Czortko-
wa przybyli przywódcy i oznajmili, �e sowieci jeszcze nie opu�cili całko-
wicie miasta, mog� powróci�, bo nie wiadomo jak potocz� si� losy wojny. 
Wszyscy oni byli miejscowymi lud�mi i działali zupełnie jawnie. 

Tym razem sko�czyło si� na “pouczeniu” Polaków z tym, �e gdy 
sytuacja polityczna wyklaruje si�, to “s�dziowie” swego dokonaj�. Po 
przyj�ciu Niemców cz��� tych Polaków nacjonali�ci ukrai�scy wymordo-
wali pojedynczo i podst�pnie. 

Pami�tam szale�stwo ludno�ci ukrai�skiej Skorodyniec owego dnia 
na trasie, któr� prowadzono skazanych. Na ulice wyległo mnóstwo ludzi, 
wznosili okrzyki “Sława Ukrajini!” i wr�czali eskorcie kwiaty. 

W niedziel� 5 lipca 1941 r. przyjechała rano do Skorodyniec zme-
chanizowana ci��ka artyleria i wojsko niemieckie na samochodach, mo-
tocyklach i rowerach. Przez cały dzie� ludno�� ukrai�ska szalała, witała 
ich jak sprzymierze�ców, radowała si�. Niemcy za� pozwalali  im patrze� 
przez swoje lornety. Do Polaków dotarła wiadomo��, �e w�ród �ołnierzy 
Wehrmachtu znajduje si� 	l�zak mówi�cy po polsku. Rozmawiali z nim 
Ukrai�cy informuj�c, �e maj� z Polakami porachunki. 	l�zak  powiedział 
im, �e to ich sprawa i mog� robi� co chc�, poniewa� administracji nie-
mieckiej jeszcze nie ma. 

Jak si� pó�niej okazało, była to woda na ukrai�ski młyn. Wypadki 
potoczyły si� ju� szybko i bardzo dramatycznie. Z niedzieli na poniedzia-
łek wymordowani zostali  w naszej wsi �ydzi, w sumie 6 rodzin; m. in. 
dwie rodziny Grünbergów, Reis, Berko Rimberg, Liniał, Szmiła - razem 
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20 osób. Jakim� cudem nie zauwa�yli �ydówki imieniem Ryfka, która 
modliła si� do Matki Boskiej o ocalenie i zło�yła obietnic� - je�li prze�yje, 
to przyjmie chrzest. Potem poszła do ksi�dza greko.-kat. i poprosiła o 
chrzest. Powiedział jej, �e musi wpierw nauczy� si� katechizmu. Nie 
zd��yła, bo wkrótce j� zabili. 

Kiedy władza okupacyjna ustabilizowała si�, Ukrai�cy podj�li kola-
boracj� z Niemcami i zacz�li obsadza� swoimi lud�mi lokalne urz�dy. 
Policja ukrai�ska, b�d�ca na usługach Niemców, najgorliwiej od Polaków 
egzekwowała kontygenty produktów rolnych. Było wiele przypadków 
ci��kich pobi�, aresztowa�, wywózek na przymusowe roboty do Rzeszy, 
a w wyniku perfidnych prowokacji i fałszywych donosów, wielu Polaków 
zostało rozstrzelanych za przyzwoleniem Niemców. Tak zgin�li ze Sko-
rodyniec, rozstrzelani w Czarnym, Lesie: Kazimierz Spytko, Kazimierz 
Stachanowicz, Antoni Racha�ski, Bazyli Sołtys i Tomasz Sołtys - fałszy-
wie oskar�eni o komunizm. Innym udało si� unikn�� �mierci w wyniku 
przekupienia niemieckich oficerów i za wstawiennictwem oficera pocho-
dz�cego z Górnego 	l�ska. 

W lipcu 1941 r. nacjonali�ci ukrai�scy zacz�li wywleka� z domów 
Polaków i bestialsko ich mordowa�. Zgin�li: Franciszek Grabowiecki, 
Wincenty Solecki, Stefan Sitko, Kazimierz Kurasiewicz, Franciszek Sitko, 
Franciszek Szczepa�ski i inni. Kazimierzowi Piotrowowi cudem udało si� 
uratowa� �ycie. Jak to wygl�dało, przedstawi� relacje kilku �yj�cych 
jeszcze członków rodzin zamordowanych. 

 
WIKTOR SOLECKI, s. WINCENTEGO: Była niedziela w lipcu 1941 

r. Ojciec ukrywał si� na strychu przed nacjonalistami ukrai�skimi, którzy 
co pewien czas nachodzili nasz dom w poszukiwaniu ojca. Matka doiła w 
stajni krowy. Na nasze podwórko przyszła rodzona siostra ojca - Kata-
rzyna Czorny�ka, (która wyszła za m�� za Ukrai�ca, chodziła do cerkwi i 
czuła si� Ukraink�). Zwróciła si� do matki z pytaniem: “gdzie jest brat 
Wicko?” Matka odpowiedziała, �e nie wie. Wtedy ciotka dodała: “Jego 
kara nie ominie, niech si� zgłosi do selrady, bo to ju� koniec. Ju� tak b�-
dzie.” Matka zapytała: “a co b�dzie?” Ciotka powiedziała: “Ju� jest teraz 
Ukraina” - i poszła do domu. Ojciec słyszał cały przebieg rozmowy i skwi-
tował j� z �alem: “A to ci siostra! Wiem co oni ze mn� zrobi�, gdy si� 
zgłosz�”. 

Min�ło dwa tygodnie od pierwszych licznych mordów. Pewnego 
dnia znalazł na strychu mego ojca, ukrytego w koniczynie, Ukrainiec My-
chajło Hapij. Zabrało ojca trzech Ukrai�ców: ów Hapij, Petro Szozda i 
Stepan Staszczuk. Prowadzili go obok ko�cioła. Ja szedłem za nimi w 
pewnym oddaleniu z tyłu. Miałem wtedy 9 lat i ju� zdawałem sobie spra-
w�, �e widz� ojca ostatni raz. Było mi bardzo przykro i płakałem. Po 
wprowadzeniu ojca do Domu Ludowego usłyszałem przera�liwy krzyk. 
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Bili go. Ten krzyk b�d� pami�tał do ko�ca swoich dni. W tym roku minie 
w lipcu 55 lat od tamtych wydarze�5. Przebaczy� sprawcom �mierci ojca 
nie potrafi�. Stałem na podwórku drugiej mojej ciotki, Tekli, rodzonej sio-
stry ojca, która mieszkała obok Domu Ludowego i gło�no płakałem. Zo-
baczył mnie tam jeden z Ukrai�ców a gdy dowiedział si� kim jestem, do-
stałem od niego kamieniem w głow�. Uciekłem do ciotki. Gdy wyszła na 
podwórko, powiedziałem jej �e Tata zabrali i słysz� jego krzyk. W odpo-
wiedzi usłyszałem: “Tata ju� nie b�dziesz miał. To ju� koniec.” I nawet 
nie wida� było, �e �al jej brata. Ona te� wyszła za m�� za Ukrai�ca. 

Moja Matka chciała zobaczy� si� z Ojcem i poszła do Domu Ludo-
wego. Pytała, co mo�e Ojcu poda�, mo�e mu czego� potrzeba? Odpo-
wiedziano jej, �e ma tam wszystko. Zostawiła chleb i masło w garnuszku 
prosz�c, aby mu to podali. 

Trzymali Ojca w piwnicy od wtorku do soboty. Tam bito go i kato-
wano, zdzierano pasy skóry, skakano w butach po klatce piersiowej. My-
koła, m�� ciotki Tekli Ukrainiec, był dobrym człowiekiem i w tajemnicy 
przed domownikami (wyznał to mojej Matce przed swoj� �mierci�) cz�-
sto patrzył w nocy przez okno. Widział jak katowano mego Ojca. Urz�-
dzano pokaz najwymy�lniejszych tortur. Bij�cym był siostrzeniec Ojca 
Ołeksadr Czorny�ki - syn siostry Katarzyny. Drugim zn�caj�cym si� był 
bratanek. Brat Ojca nie wrócił z I wojny �wiatowej i jego �ona Ukrainka, 
wyszła po raz drugi za m�� za swego rodaka, Wasyla Suszka. Dwóch 
pasierbów wychował na za�artych nacjonalistów. Czy musieli si� popi-
sywa�? Czy musieli tak zn�ca� si�? Był przecie� ich wujem i stryjem, nic 
złego im nie zrobił! Czy dlatego, �e był Polakiem musiał płaci� za to cier-
pieniem i �yciem? 

Wg relacji Mykoły (m��a ciotki) Ojca mego wrzucono na wóz konny 
w niedziel� o godz. 4-tej rano i powieziono w kierunku wsi Byczkowce. 
Mi�dzy Skorody�cami a lasem znajdowała si� stara le�niczówka, a obok 
niej gł�boka studnia. Do niej prawdopodobnie wrzucono zwłoki Ojca. 
Gdy oprawcy wychodzili z piwnicy - mówił Mykoła - mieli r�ce po łokcie 
unurzane we krwi. Myli je ostentacyjnie  aby zwróci� na siebie uwag�, 
��dni pochwał za swój wyczyn. 

 
     c. d. n. 
 
 

Informacja z ostatniej chwili 
 

Jak podaje PAP, polski uczony, urodzony w Tarnopolu w 1901 r. 
prof. Kazimierz Michałowski został uhonorowany po�miertnie przez 

                                                           
5  Relacja pisana w roku 1996. (Przyp. red.). 
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władze egipskie medalem “Zwierciadło Bogini Hathor”. 
W czasie obrad VIII Mi�dzynarodowego Kongresu Egiptologiczne-

go w Kairze w br. medal przyj�ł prof. M. Gawlikowski dyrektor Centrum 
Archeologii 	ródziemnomorskiej UW im. K. Michałowskiego. 

 
Anastazja Paszkowska 
        Sulechów 
 
 
 

Co pozostało w mojej pami�ci z Wołynia 
Cz. I 

 
Po przeczytaniu ksi��ki “Tragedia Podola”6 i biuletynu “Głosy Po-

dolan”, postanowiłam tak�e napisa� o tragedii moich rodzinnych okolic 
na Wołyniu. 

Urodziłam si� jeszcze w 1912 roku, w wiosce Chiniówka w pow. 
Zdołbunów. Ojciec i dwaj wujkowie poszli w 1914 roku na wojn�, zosta-
łam wi�c w domu tylko z Mam� i babci�. W porównaniu z II wojn� �wia-
tow� - ta pierwsza była wojna cich�. Nie było wida� ani samolotów, ani 
czołgów, ani nawet motocykli, nie strzelały “katiusze”. Nie wszyscy wi�c 
ludzie te wojn� widzieli. Ale tam gdzie były pola walki, ludzie wojn� zo-
baczyli i tak�e musieli ucieka� z pal�cych si� wiosek; jednak cywilnej 
ludno�ci nie mordowano. 

W naszej Chiniówce ludzie siedzieli spokojnie, bo wie� poło�ona 
była w�ród skał, a dokoła rosły du�e lasy. Była jednak bieda i odczuwali-
�my głód. A chocia� wojna �wiatowa sko�czyła si� w 1918 roku, na na-
szej ziemi spokoju jeszcze nie było, poniewa� Ukrai�cy nie chcieli pogo-
dzi� si� z tym, �eby tu była Polska i napadali na nasze wojsko. A potem, 
w 1920 roku, była jeszcze wojna z czerwonymi Moskalami. Miałam wte-
dy 8 lat. Tylko jeden raz widziałam przeje�d�aj�ce wojsko, i nawet nie 
wiem czyje ono było. 

W tym czasie przyszło do naszego domu czterech do�skich Koza-
ków. Byli bez płaszczy, mieli podarte i pokrwawione koszule, a na głowie 
du�e baranie czapki. Jeden z nich był bardzo chory. Babcia pozalewała 
im naft� rany, a ze skrzyni wyci�gn�ła stare koszule i podarła je na opa-
trunki. Mama nastawiła samowar i napoiła Kozaków zaparzonym kwia-
tem lipowym, osłodzonym sacharyn�. Chleba w domu nie było. Ale paliło 
si� w piecu, wi�c Mama wygarn�ła �ar i upiekła na nim cały koszyk kar-
tofli. Kozacy zjedli je razem z popiołem i łupinami, tacy byli głodni. Jeden 
z nich jeszcze tej nocy zmarł. Babcia zabroniła mi mówi� komukolwiek o 
                                                           
6  Autor: Edward Gross, wyd. POLIKart Warszawa, 1995 r. (Przyp. red.). 
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Kozakach, bo to było niebezpieczne. Jednego razu, gdy bawiłam si� na 
podwórku, przyjechało na koniach pi�ciu m��czyzn. Rozmawiali ze sob� 
po ukrai�sku.(Byli to podobno petlurowcy). Dali mi dwa cukierki i obieca-
li, �e dostan� cał� torebk� je�li powiem gdzie ukrywaj� si� Kozacy. Pa-
mi�tałam słowa babci i powiedziałam, �e nikogo u nas nie było. Faktycz-
nie jednak Kozacy przechowywali si� u nas. W lecie dwóch poszło do 
lasu na grzyby i tam kto� ich zabił, ale jeden u nas pozostał. Gdy była ju� 
Polska, przeniósł si� do Ostroga i tam wst�pił do �andarmerii. Potem 
o�enił si� z Rosjank� i wyjechał do swojego kraju nad Donem. Przysłał 
stamt�d fotografi� i ładn� kartk� z podzi�kowaniem. 

Niestety, i po tej wojnie nie było u nas jeszcze spokoju. Ukrai�cy 
nie chcieli pogodzi� si� z władz� polsk�. Przyszło wi�c wojsko gen. Hal-
lera i zaprowadziło porz�dek. Od 1923 - 1924 roku ustały ju� na naszym 
terenie złodziejstwa i rozbójnictwo, i wszystkie narodowo�ci �yły ze sob� 
w zgodzie. 

Było u nas du�o �ydów, mieszkali przewa�nie w miastach i zajmo-
wali si� handlem. Było te� du�o Ukrai�ców, zajmowali si� głównie rolnic-
twem. Były te� czeskie i niemieckie kolonie. Polacy mieszkali przewa�nie 
na mniej urodzajnej ziemi, w�ród wzgórz, lasów i kamieniołomów. 
Mieszkała na tych terenach polska szlachta, jeszcze od czasów, kiedy 
Polska była w niewoli i przez 123 lata Polacy nie mieli swego pa�stwa. 
Szlachta była wówczas wypierana przez Rosjan i prawosławnych Ukra-
i�ców na gorsze ziemie i zamieszkała te górzyste osiedla. Ukrai�cy mó-
wili wtedy: Hodi wam Lachy panuwaty. 

Pami�tam, szło kiedy� siedem osób na odpust do Poczajowa i 
szedł z nimi stary dziadek podpieraj�cy si� kijem, który wyja�niał im po 
ukrai�sku tak: Wszystkie wioski w tym górzystym pa�mie, to wioski pa-
nów polskich, samej szlachty. Oni byli bogaci i dobrze sobie �yli, a biedni 
chłopi musieli na nich za darmo pracowa�. A gdy chłop co� ukradł, to bili 
go nahajami. Teraz za to biduj� (szłam za nimi i dobrze to słyszałam). 

Polacy nie byli m�ciwi i z bied� si� pogodzili. A gdy Polska odzy-
skała  niepodległo��, to wszystkie narodowo�ci traktowane były jedna-
kowo. Miały prawo do swego j�zyka, do swojej wiary i kultury. Nikt niko-
go nie obra�ał, nikogo nie krzywdził. �yli wszyscy razem, razem praco-
wali, jedni drugim pomagali, zakochiwali si� i �enili. Gdy u Polaków były 
�wi�ta Wielkanocne, to Ukrai�cy w polu nie pracowali, a gdy oni mieli 
swoje �wi�ta, to Polacy �wi�towali tak�e. Młodzie� razem bawiła si�, 
ta�czyła, �piewała polskie i ukrai�skie piosenki. Ja na przykład miałam 
przyjaciółk� Ukraink� i chłopca Ukrai�ca, który chciał si� ze mn� �eni�. 
Nigdy nawet do głowy mi nie przyszło, �e Ukrai�cy to jaki� odmienny na-
ród. Wierzyli w tego samego Boga co my, czcili Matk� Bo��, modlili si� i 
�egnali znakiem krzy�a. Któ� mógłby pomy�le�, �e przyjdzie taki czas 
gdy zamieni� si� w diabły i b�d� bez lito�ci i sumienia mordowa� Pola-
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ków? 
Lata 30-te były spokojne. Mo�na było w nocy i�� do lasu na �w. 

Jana (po kwiat paproci), a nikt nawet nie przestraszył. Ale w 1937 roku 
przyszło zarz�dzenie (nie wiem, od pa�stwa czy od duchowie�stwa?) �e 
Ukrai�cy o polskich nazwiskach szlacheckich maj� powróci� do wyzna-
nia rzymskokatolickiego. Niektórzy to zrobili, a inni oburzali si� i nie 
chcieli. Wtedy pojawili si� działacze banderowscy (chyba z samego pie-
kła) i zacz�li buntowa� ludno�� ukrai�sk�. 

Pewnego razu id�c do lasu na grzyby zobaczyli�my, �e cała droga 
do ukrai�skich wiosek - Buszczy i Mostów - zasypana jest ulotkami: Byj 
	idiw, Moskaliw, ri� Lachiw, buduj Ukrajinu! Podpisany był na nich Ste-
pan Bandera. Ludzie czytali, ale nie wierzyli temu. A banderowcy ju� si� 
organizowali, potajemnie kopali w lasach schrony, budowali bunkry i ma-
gazynowali bro�. W Buszczy mieszkał kowal narodowo�ci polskiej, Ro-
man Jasi�ski. Ukrai�cy zamówili u niego du�� ilo�� no�y i siekier. Kiedy 
zapytał: Po co wam tyle tego? Powiedzieli: pójdziemy na wojn�. Nakazali 
mu milczenie, bo za zdrad� zostanie zabity. Nocami wywozili banderow-
cy te no�e do cerkwi, gdzie ich batiuszka �wi�cił je szczob dobre Lachiw 
rizały. Jasi�ski miał w Chiniówce brata i o wszystkim mu opowiedział, a 
brat powtórzył to nam. 

Niedługo cieszyli�my si� odzyskan� wolno�ci�. W 1939 roku na-
st�pił  nowy rozbiór Polski. Z zachodu napadli Niemcy, ze wschodu Ro-
sjanie. Nikt ich z rado�ci� nie witał, cho� mówili obłudnie �e przyszli Po-
lakom z pomoc�. W 1940 roku zacz�li wywozi� w gł�b Rosji rodziny woj-
skowych, policjantów, wła�cicieli ziemskich, a nawet ich słu�b� - pra-
cowników le�nych. (Wywie�li te� z rodzin� mego wuja). 

 
Ostróg to było miasto odległe od Chiniówki o 25 km. Do 1939 roku 

przebiegała tam granica polsko-sowiecka. Obok miasta przepływał Ho-
ry�, przez miasto Wilia, i ona była rzek� graniczn�. Ostróg nie był du�ym 
miastem, ale był tam stary zamek ksi��niczki Halszki, był ko�ciół pw. �w. 
Antoniego (13 czerwca odbywał si� zawsze du�y odpust), była ładna 
cerkiew zwana soborem i kilka szkół: Pa�stwowe Gimnazjum, Semina-
rium Nauczycielskie, M�ska Szkoła Powszechna im. S. Staszica i �e�-
ska im. E. Orzeszkowej. W tej szkole ja si� uczyłam. Mieszkałam w 
Ostrogu u swojej cioci i st�d znałam miasto. 

3 maja 1925 roku przyjechał do Ostroga Józef Piłsudski. Całe mia-
sto udekorowano flagami, ulice wysypano tatarakiem, a wysok� trybun� 
umajono zielonymi brzózkami i kwiatami. Józef Piłsudski przemawiał z 
niej do zebranych, mieszka�cy witali go oklaskami. Grała orkiestra, 
�piewano piosenki “Jedzie, jedzie na kasztance” i “Witaj majowa jutrzen-
ko” oraz inne. Na zako�czenie uroczysto�ci dzieci otrzymały cukierki. 

Były te� w Ostrogu koszary 19 Pułku Ułanów Woły�skich. Co nie-
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dziela maszerowali z orkiestr� do ko�cioła i grali podczas mszy �w. na 
chórze. Dzieci wojskowych uczyły si� razem ze mn�: Zosia Wilczy�ska - 
córka kapitana, Hania Kami�ska - córka wachmistrza, Kazik i Marek 
Chłond. Był tak�e jeden Niemiec - Agenor Brand - syn majora. Zastana-
wiałam si�, dlaczego Niemiec jest oficerem w Wojsku Polskim? 

Pó�niej zastanawiałam si� cz�sto, co stało si� z 19 pułkiem na-
szych ułanów gdy wkroczyli sowieci? Czy wszystkich ich wystrzelali lub 
potopili w Horyniu? Czy wywie�li do Katynia? Bo tyle lat upłyn�ło i nig-
dzie, ani w radiu, ani w telewizji, nikt nie mówił o ułanach z Ostroga!7. 

 
Teraz znowu powróc� pami�ci� do mojej rodzinnej Chiniówki. Była 

to polska wie� poło�ona na wysokiej górze. Dokoła były skały, kamienie i 
lasy. Nie było we wsi wody, trzeba j� było wozi� beczkami ze strumyka 
na dole. Ludzie �yli tu biednie ale wesoło. Tereny te znane były w Polsce 
niejednemu, poniewa� w 1926 roku rozpocz�ła tu prac� wielka fabryka 
le�na. Przyjechało wtedy du�o pracowników z rodzinami - z Kieleckiego, 
z Lubelszczyzny, a nawet z Warszawy. 

W 1936 roku wybudowano w Chiniówce pi�kn�, pi�trow� szkoł� 
powszechn�, z du�� sal� i scen�. Gdy przyjechał jaki� zespół taneczny z 
wyst�pami, to nadziwi� si� nie mógł, �e w “takiej wiosce zabitej deskami” 
znajduje si� taka szkoła, i taka scena. Przyje�d�ało te� do nas z wyst�-
pami wojsko z pogranicza i urz�dzało zabawy taneczne. Był we wsi 
Zwi�zek Strzelecki i Koło Gospody� Wiejskich. Z ka�dym rokiem �yło si� 
coraz lepiej, weselej i ludzie zapominali o biedzie. 

W s�siedniej wiosce Kudry� tak�e wybudowano 7-klasow� szkoł�. 
Tam uczyła si� wspólnie młodzie� polska i ukrai�ska, razem te� wszyscy 
bawili si� i �piewali swoje piosenki. Poniewa� dziewcz�t było mało, ta�ce 
były “odbijane”, bo ka�dy chłopak chciał pota�czy�. Ale bójek �adnych 
nie było. Na wsi nie było wtedy ani radia, ani telewizji, wi�c młodzie� 
urz�dzała przedstawienia teatralne. Sportu nie uprawiała �adnego, sport 
- to była ci��ka praca fizyczna od dzieci�stwa. Ale smutno si� zrobiło 
dopiero w 1939 r., gdy Polska utraciła swoj� niepodległo��. Wtedy umar-
ła rado�� �ycia: Rosjanie wywozili ludzi na wschód, Niemcy na zachód, a 
Ukrai�cy zamienili si� we wrogów i mordowali Polaków. 

 
Pami�tam dobrze rok 1941, gdy Niemcy napadli na Zwi�zek Ra-

dziecki. Kiedy sowieci uciekaj�c stan�li na swojej dawnej granicy, rozpo-
cz�ło si� piekło: samoloty, “katiusze”, samochody, motocykle, czołgi - to 
był taki straszny huk, �e ziemia dr�ała. Gdy Niemcy pop�dzili sowietów 
dalej na wschód, odetchn�li�my. Zapanowała u nas cisza i nie widzieli-
�my ju� �adnego wojska. 
                                                           
7  Od pocz�tku 1939 r. 19 Pułk Ułanów Woły�skich nie stacjonował w Ostrogu, tylko 
pułk piechoty KOP. (Przyp. red.). 
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W pogodny sierpniowy dzie� szli�my w pole do rozrzucania siana. 
Było nas czworo: ja, Franek i Mania Wojciechowscy oraz ich stryjenka 
Agata, Ukrainka ze wsi Mosty, która była �on� Polaka Mikołaja Wojcie-
chowskiego. (Wcze�niej zwano j� Hapk�, a kiedy została �on� Polaka 
zacz�to nazywa� j� Agat�). Szli�my przez las i nagle pojawił si� przed 
nami sowiecki oficer. Przestraszyli�my si�. Był w płaszczu, a całe piersi 
miał przesłoni�te skrzy�owanymi ładownicami z nabojami. Gdy zatrzy-
mali�my si� zawołał po rosyjsku: Nie bojtie�, pojditie siuda. Potem zapy-
tał nas dok�d idziemy i kim jeste�my - Polakami czy Ukrai�cami? Jaka to 
miejscowo��? Czy jest tu jaka� partyzantka albo bandy? Powiedzieli�my, 
�e w naszym lesie ich nie ma. (A jednak bandy ukrai�skie były, tylko sie-
działy cicho w swoich bunkrach i nic o nich nie wiedzieli�my). Potem Ro-
sjanin zapytał, gdzie s� Bielany? Nie znali�my takiej miejscowo�ci. A jak 
daleko st�d Warszawa, ile kilometrów? Daleko, a ile kilometrów, kto to 
wie? Na koniec powiedział nam, �e lecieli samolotem na pomoc War-
szawie, mieli zrzuci� powsta�com bro�, ale w nocy spu�cili ich (40 osób) 
z samolotu tutaj i nie wiedz� gdzie si� znajduj�. 

Poszli�my dalej; gdy odwróciłam si� oficera ju� nie było. Wtedy 
Agata powiedziała: Id�cie sami rozrzuca� siano, ja musz� wróci� do Mo-
stów i zameldowa� naczelnikowi o tym spotkaniu. Pytali�my j�, dlaczego 
chce to zrobi�? Powiedziała tylko, �e musi. Wróciła do nas dopiero o go-
dzinie 4-tej po południu. Tłumaczyła si�, �e naczelnik był w lesie i nie 
mogła go znale��. 

Przy skrzy�owaniu dróg z Buszczy do Chiniówki znajdowała si� 
szkółka le�na ogrodzona płotem z chrustu. Rosły tam ładne kwiaty i gdy 
wracali�my do domu chciała je zerwa�. Kiedy zbli�yłam si� do ogrodze-
nia przestraszyłam si�, poniewa� w szkółce le�ało na ziemi wielu m��-
czyzn z karabinami skierowanymi w stron� drogi. Uciekłam i opowiedzia-
łam moim towarzyszom co widziałam. Agata na to, �e byli to z pewno-
�ci� rosyjscy spadochroniarze. Ale ja dobrze widziałam, �e to nie byli 
�ołnierze ale uzbrojeni cywile. 

Gdy dzieci pognały nast�pnego dnia bydło do lasu, zaraz przygnały 
je z powrotem. Po lesie je�dzili konno Ukrai�cy i wszystkich stamt�d wy-
ganiali uprzedzaj�c, by nikt dzi� i jutro bydła w lesie nie pasł, bo b�dzie 
tam “mała pieriestriełka”. Jeszcze tego samego dnia około godziny dru-
giej po południu rozpocz�ła si� g�sta strzelanina. Nie wiedzieli�my co si� 
stało. Pó�niej przyszedł do nas Ukrainiec Mudiucha i wyja�nił. Otó� spa-
dochroniarze rosyjscy rozpalili na polanie ognisko, i ustawiwszy karabiny 
w kozły, zabrali si� do obiadu. Banderowcy okr��yli ich i wszystkich wy-
strzelali. Z zabitych �ci�gn�li odzie�, bielizn� i buty, zabrali bro�. Potem 
kazali Polakom zwłoki pogrzeba�. Przy pochówku byli: ów Mudiucha, 
m�� Agaty - Mikołaj Wojciechowski, bracia Hryniewieccy oraz dwóch 
Ukrai�ców z Buszczy. 
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    c. d. n. 
 
 

Jan Raniczkowski 
       Wymiarki 
 
 

Urodziłem si� w Kamie�cu Podolskim 
(Wspomnienia) 

Cz. XI 
 

Jestem bardzo zwi�zany uczuciowo z moj� konspiracyjn� organi-
zacj� na Podolu w latach II wojny �wiatowej, i chciałbym na zako�czenie 
moich wspomnie� napisa� jeszcze o niektórych ludziach i o wydarze-
niach jakie miały miejsce ju� po wojnie, a które zapami�tałem albo w któ-
rych brałem pewien udział. 

 
Do Cz�stochowy na Pielgrzymki �ołnierzy Armii Krajowej je�dziłem 

ju� z Wymiarek. W 1989 roku spotkałem  w ko�ciele wrocławskim na 
mszy wieczornej AK-owców du�o jak mrówek, ale gdy w 1977 roku sta-
łem Na Jasnej Górze z tablic� informacyjn� “TARNOPOL”, podszedł do 
mnie tylko jeden człowiek. I przez cały czas uroczysto�ci reprezentowali-
�my Tarnopol tylko we dwóch: ppłk Piotr Wo�niak “Wir”8 i ja - Jan Ra-

                                                           
8  Urodz. 9.02.1912 we wsi Młyniska, w pow. trembowelskim. Przed wojn� uko�czył 
Seminarium Nauczycielskie w Tarnopolu i podj�ł prac� w zawodzie. Brał udział w 
kampanii wrze�niowej 1939 r. 11.11.1939 aresztowany przez NKWD, umieszczony w 
wi�zieniu w Rawie Ruskiej - zbiegł po kilku miesi�cach. Wst�pił do ZWZ, potem AK. 
Był szefem II oddziału (wywiadu wojskowego) Sztabu Okr�gu AK Tarnopol. Po wkro-
czeniu sowietów (w 1944 r.) walczył w organizacji “NIE”. W grudniu 1944 uciekł przed 
aresztowaniem do Lwowa. Po dekonspiracji i ucieczce do Przemy�la, obj�ł d-two 
zgrupowania partyzanckiego “SAN”. Od VIII. 1945 - szef Sztabu Okr�gu NOW na 
terenie Centr. Okr�gu Przem. Od IX. 1945 - K-t Okr�gu Narod. Zjedn. Wojsk. na ob-
szarze od Przemy�la do Sandomierza. W 1947 - ujawnia si� w ramach amnestii i 
podejmuje prac� nauczyciela w Bytomiu. W VIII.1948 aresztowany przez UB. Pod-
czas przesłucha� bity i torturowany, po �ledztwie dwukrotnie skazany na kar� �mier-
ci. W pó�niejszym okresie przechodzi osławione wi�zienie w Głównym Zarz�dzie 
Informacji Wojskowej w Warszawie, a nast�pnie wi�zienie we Wronkach, gdzie w 
1956 zastaje go amnestia. Po wyj�ciu z wi�zienia ko�czy studia historyczne i uzysku-
je doktorat z nauk humanistycznych. W Iatach 1980 - 1981 aktywny członek “Solidar-
no�ci”, (był członkiem Zarz�du i Prezydium NSZZ “Solidarno��” Krajowego Zjazdu 
Kombatantów w Gda�sku, gdzie zastaje go stan wojenny). Wi�ziony i represjonowa-
ny po raz trzeci, korzysta z amnestii w 1984 r. 
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niczkowski “Belcen-Bełz”. Od O. Jana Golonki z Jasnej Góry otrzymałem 
pó�niej kartk� z �yczeniami �wi�tecznymi i dopiskiem: Niech �yj� Tarno-
polanie. 

 
W 1977 roku, po zrobieniu pod murami klasztoru tego historyczne-

go zdj�cia9 - Tarnopol - Stanisławów - Złoczów - Lwów - co zorganizował 
“Wir” i stan�ł obok nas, zwrócił si� do mnie ze słowami: Do zako�czenia 
mojej ksi��ki brakuje mi jeszcze Zbara�a. Prosz� ich znale��, nigdzie ich 
nie słycha�. 

Postanowiłem pomóc. I ju� w Cz�stochowie, słysz�c nasz akcent 
pytałem ludzi czy znaj� kogo� ze Zbara�a. Podobnie robiłem w Opolu, 
Katowicach i Wrocławiu. Trzeba próbowa� w �arach - pomy�lałem - i 
dwa tygodnie pó�niej wyruszyłem wczesnym rankiem autobusem do �ar. 

W zakładzie fryzjerskim, poczekawszy a� klienci wyjd�, zapytałem 
wła�ciciela czy zna tu kogo� ze Zbara�a? 

- Był u nas fryzjer Ozimina - usłyszałem uradowany. - Mieszka w 
kamienicy przy ratuszu. Ale to nie ja go wskazałem - dodał po-
spiesznie. Chodziłem długo wokoło budynku przy ratuszu i nie 
mogłem znale�� do niego wej�cia. Zatrzymałem nadje�d�aj�ce-
go motorowerem m��czyzn� i pytam jak tu wej��? 

- A do kogo pan? 
- Do pana Oziminy. 
- To ja nim jestem - powiedział zaskoczony. - A w jakiej sprawie? 
- Jeste� pan swój -mówi� z miejsca - trzeba do zako�czenia 

ksi��ki o działalno�ci Armii Krajowej w Zbara�u znale�� niektó-
rych ludzi. 

- Jest tu Józef Rze�nik10. Jego �ona pracuje w sklepie papierni-
czo-zabawkarskim. Ale prosz� nie mówi�, �e to ja panu wskaza-
łem. 

Ucieszony, �e mam ju� jaki� �lad zapewniłem, �e b�d� milczał. 
Ozimina odjechał, a ja nie mam adresu Rze�nika. Wskazany sklep 
otwierała młodziutka kobieta. Za młoda - pomy�lałem. Zauwa�yłem jed-
nak kartk� z adresem ul. D�browskiego 25. Kawał drogi, ale obowi�zek 
mobilizował. Pod numerem 25 otworzyłem drzwi na w�ski korytarz i pra-
wie pionowo wszedłem kamiennymi schodami w gór�. Drzwi otworzył 
                                                                                                                                                                                     
 Jest autorem ksi��ek: “Zapluty karzeł reakcji” (Wspomnienia AK-owca z wi�-
zie� w PRL), “Z niw i ugorów mego �ycia. Wojna” i in. Opracował “Dzieje AK w Okr�-
gu Tarnopol” (maszynopis 1986). (Przyp. red.). 
 
9  Fotograf nie przysłał mi odbitki. Je�li kto� z Czytelników posiada t� fotografi�, ser-
decznie prosz� o udost�pnienie mi jej do skopiowania. B�d� bardzo wdzi�czny. (J. 
R.). 
10  D-ca jednego z plutonów AK Obwodu Zbara�. Brat Wiktora - “Giermka”. (Przyp. 
red.). 
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m��czyzna pytaj�c: 
-   Do kogo? 
- Do pana Józefa Rze�nika. 
- To ja - powiedział zaskoczony. 
- Mój dowódca z Okr�gu Tarnopol - mówi� - ko�czy ksi��k�. Po-

trzebne s� informacje o działalno�ci AK-owców w Zbara�u. 
- Jest dowódca, mieszka we Wrocławiu. - I otrzymuj� adres p. Jó-

zefa Supela przy ul. Krasi�skiego...Ale prosz� nie mówi�, �e to 
ja panu podałem - usłyszałem po raz trzeci tego samego dnia. I 
zaraz potem: A kto pana do mnie skierował? 

- Kto�, kto tak jak pan prosił o dyskrecj� - odpowiedziałem. 
Ju� nast�pnego dnia pojechałem do Wrocławia. Przyj�ła mnie �o-

na p. Supela11. Zachowała si� bardzo konspiracyjnie. Wyszła ze mn�  z 
domu (nie informuj�c gdzie m�� pracuje) i pozostawiła przy zbiegu linii 
tramwajowej i autobusowej. Dalej poszła sama. Czekałem. Po pół godzi-
nie podszedł do mnie nie�miało p. Supel. 

- O tej sprawie porozmawiamy gdy wróc� po pracy do domu - 
powiedział. 

Bardzo szybko zleciał czas u pa�stwa Supelów. Po obiedzie p. Jó-
zef opisał swoj� działalno�� konspiracyjn�, a wieczorem zawiozłem to 
opracowanie p. Wo�niakowi do Bytomia. Był uradowany ale i zaskoczo-
ny, bo nie przypuszczał �e pierwsze informacje otrzyma ju� po trzech 
tygodniach. Na po�egnanie powiedziałem, �e niebawem odwiedz� do-
wódc� - Józefa Kra�nickiego - w Lipinkach Łu�yckich. 

 
Z wizyty u p. Supela zapami�tałem jeszcze, �e kpt. Eugeniusz 

Landsberg (�yd zbaraski) oskar�ał jako prokurator  wojskowy swego 
gimnazjalnego koleg� - Józefa Kra�nickiego za przynale�no�� do kon-
spiracji. Zaskoczony p. Supel zwrócił si� wówczas do Landsberga: Jasiu! 
Co ty tu robisz? - Ja mu dam dobrego adwokata - odpowiedział prokura-
tor. (Tym adwokatem był niejaki Merbaum z Czortkowa). Potem Lands-
berg przekazał spraw� Kra�nickiego prokuratorowi 	wi�cickiemu. Pan 
Józef otrzymał wyrok 5 lat wi�zienia12. 

Przy okazji dodam, �e ojciec p. Joanny Kra�nickiej (z domu Tracz, 
ps. “Orlik”) był legionist� i osadnikiem wojskowym. Gospodarstwo Kra-
�nickich na Podolu znajdowało si� na terenie nowobudowanej kolonii za 
Hrycowcami a �e le�ało w pobli�u bagienka - nazwali je “�abim Rajem”. 
M�� pani Joanny był dowódc� Obwodu AK Zbara� (Kryptonim “Gra�y-

                                                           
11  Eleonora, ps. “Wiosna” kierowniczka ł�czno�ci konspiracyjnej. (Przyp. red.). 
12  Po zwolnieniu z wi�zienia p. Kra�nicki (a� do emerytury) był dyrektorem szkoły 
ogólnokształc�cej w �arach. Uczył nawet “towarzyszy” z UB na wieczorowych kur-
sach. (J. R.). 
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na”). Mówił mi, �e przysi�g� składał na r�ce “Gra�yny”13 i dlatego jej 
imieniem nazwał Obwód. 

Pierwszym K-tem Obwodu Zbara� został Wiktor Rze�nik ps. 
“Giermek”. Gdy został przeniesiony na d-c� KEDYW-u do Tarnopola, je-
go stanowisko obj�ł Józef Kra�nicki “Godlewski”, a zast�pc� został Józef 
Supel “Gryf”. 

Po wojnie przywiózł “Giermek” na Ziemie Zachodnie dokumenty ze 
Zbara�a i zakopał je w gospodarstwie w Mirosławicach Dolnych, w b. 
powiecie �ary. Pistolet wrzucił do studni na podwórzu. Gdy siedział ju� w 
wi�zieniu, zjechali do Mirosławic funkcjonariusze Urz�du Bezpiecze�-
stwa. Wykopali z ziemi metalow� rur�, wyj�li z niej dokumenty, a ze 
studni wypompowali wod� i wyci�gn�li pistolet. 

Chciałem pojecha� ponownie do Kra�nickich w Lipinkach Łu�yc-
kich, mo�e otrzymałbym tam jakie� dokumenty ze Zbara�a. Pami�tałem 
bowiem co mówił “Godlewski”, �e cz��� ich została zakopana. Pani Kra-
�nicka powiedziała mi jednak, �e wie gdzie papiery zostały zakopane po 
raz pierwszy, ale gdzie pó�niej m�� je przechowywał - nie wie. Przy oka-
zji zapytałem p. Joann� dlaczego p. Supel nic o niej nie wspomniał w 
swoim opracowaniu, mimo �e była nie tylko ł�czniczk� do Tarnopola ale 
je�dziła te� do Lwowa. Nic mi na to nie odpowiedziała. 

- Przynosi mi tylko kolega z Zielonej Góry - zwierzyła si� - cienkie 
AK-owskie broszurki, to je sobie powoli czytam. Poprosiłem o jego adres. 
Po dwóch tygodniach przysłała mi w li�cie adres p. Eugeniusza Jawor-
skiego z �agania. Ju� nast�pnego dnia byłem u niego. (Pokazał mi 
wówczas prenumerowane “Głosy Podolan” i w ten sposób nawi�załem 
kontakt z Redakcj�). 

M�czy mnie jeszcze to co powiedział p. Jaworski, �e w studni mo-
�e znajdowa� si� szuflada z dokumentami przywiezionymi przez “Gierm-
ka”. Musz� jeszcze raz pojecha� do Mirosławic, cho� mam bardzo złe 
poł�czenie z Wymiarek, i obejrze� t� studni� dokładnie. Tamto podwórze 
nie ma ju� nic z pierwotnego wygl�du, a studnia stoi jak sierota. Z bra-
tankiem “Giermka” nie ma co rozmawia�, bo o niczym nie wie, dopiero 
ode mnie dowiedział si� co nieco. Brat Wiktora mieszka obecnie w No-
wej Soli i nie ma pami�ci. 
                                                           
13  El�bieta Zieli�ska (z domu Barylska), członkini Zwi�zku Strzeleckiego w Tarnopo-
lu. Nauczycielka. W latach 1942-1944 �ołnierz AK, ps. “Gra�yna”. W mieszkaniu jej 
rodziców przy ul. Dorosza w Tarnopolu znajdował si� punkt kontaktowy AK. Chodz�c 
po wsiach z polecenia władz konspiracyjnych, odnalazła w Hrycowcach i Kretowcach 
dwóch wojskowych: ppor. rez. Wiktora Rze�nika i ppor. kawal. sł. st. Józefa Kra�nic-
kiego, których zaprzysi�gła na �ołnierzy AK. Potem przeszła do pracy w WSK. Po  
zamordowaniu przez UPA jej m��a w sierpniu 1943 r., otrzymała urlop i wyjechała do 
Tarnopola. O okoliczno�ciach �mierci Zenona Zieli�skiego pisze w nr. 20 “Głosów” 
na str. 14-15 p. Bolesław Łukasiewicz we “Wspomnieniach ze Stryjówki”. (Przyp. 
red.). 
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Z listu p. Joanny Kra�nickiej dowiedziałem si�, �e ona tak�e skła-
dała przysi�g� na r�ce “Gra�yny”. Pisze mi dalej tak: (...) Pan “Soroka”14 
kilka razy przyje�d�ał do nas i bardzo dobrze go wspominam. Pan “Or-
don”15 mieszkał u nas w 	abim Raju z �on�16 kilka tygodni albo miesi�cy, 
a pó�niej w Kretowcach na plebanii u ks. Klee17. Byli�my zadowoleni z 
jego “odlotu”, bo (...) u nas gospodarka i pełno roboty dla ka�dego. Był 
równie� niezadowolony, �e dom nasz cz�sto był schronieniem dla ludzi 
zagro�onych przez okupanta. 

Potwierdzam jako �wiadek, �e praca p. Piotra Wo�niaka nie zosta-
ła wydana, zrobiono tylko kilkana�cie odbitek maszynopisu. Nie znam 
tytułu18, a chciałbym pozna� �eby napisa� do Komendy Policji w Bytomiu 
o zwrot przynajmniej “mojego” egzemplarza. 

Do p. Wo�niaka przyje�d�ałem do Bytomia konspiracyjnie. Byłem 
tam mile widziany. Ale trzeba było tak wej�� do korytarza kamienicy, �e-
by UB-owcy nie zauwa�yli. W dniu powszednim było łatwiej, poniewa� 
kr�ciło si� wi�cej ludzi. Kilka razy pytał mnie nawet p. Wo�niak jak udało 
mi si� wej��, poniewa� dom był pod stał� obserwacj�. 

Pewnego razu wyjechałem wieczorem od brata z Opola do Byto-
mia. Ju� na ulicy Wieczorka, zbli�aj�c si� do nr. 30 zauwa�yłem dwóch 
“aniołów stró�ów” id�cych w moim kierunku. Ale udało mi si� małym ma-
newrem w�lizgn�� na korytarz. Drzwi mieszkania otworzył mi gospodarz, 
a w mieszkaniu jak po wojnie... Szafy pootwierane, szuflady wysuni�te, 
porozrzucane papiery. Ale na twarzy p. Wo�niaka zadowolenie. - Nie da-
łem im zabra� Piłsudskiego i plakatów “Solidarno�ci” - powiedział. - Za-
brali natomiast pana adres i odbitk� mojej pracy, któr� przyniosłem dla 
pana ze schowka. 

Wróciłem poci�giem do Opola, a nast�pnego dnia do Wymiarek. 
Zmartwiona �ona mówi mi, �e u naszych s�siadów  Mazurkiewiczów byli 
UB-owcy i wypytywali o mnie. Przekazywali - dodała - �eby� do Cz�sto-
chowy nie jechał. 

                                                           
14  Ur. 3.12.1900, mjr sł. st. 9 Pułk Ułanów w Trembowli - Bronisław Zawadzki. K-t 
Inspektoratu AK Czortków. W VIII.1943 przeniesiony na stanowisko Szefa Sztabu 
Okr�gu AK Tarnopol, ps. “Soroka”. “Lu�nia”. Aresztowany w XII.1944 r. po krótkim 
pobycie w wi�zieniu czortkowskim zesłany w gł�b ZSRR, gdzie zagin�ł bez wie�ci. 
(Przyp. red.) 
15  Bronisław �eglin, ppor. 52 ppsk z Złoczowie. W 1942-1944 �ołnierz AK ps. “Or-
don”. K-t Inspektoratu AK Tarnopol. Po opuszczeniu miasta przez płk dypl. F. Stu-
dzi�skiego - do XII.1944 pełnił obowi�zki K-ta Okr�gu AK Tarnopol. Potem w “NIE”. 
Do lata 1945 ukrywał si� na terenie pow. Zbaraskiego. (Przyp. red.). 
16  Olga �eglinowa ps. “Weneda” - kierownik ł�czno�ci Inspektoratu AK Tarnopol. 
(Przyp. red.). 
17  Kazimierz Klee kapelan Inspektoratu AK Tarnopol. (Przyp. red.). 
18  “Zwi�zek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w Okr�gu Tarnopolskim 1941-1944. Za-
rys monograficzny”. Bytom 1986. Maszynopis. (Przyp. red.). 
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Pojechałem. Tyle, �e nie wieczorem jak planowałem, ale nast�p-
nego dnia rano, i z innej miejscowo�ci ni� Wymiarki. Przeje�dzili�my po-
ci�gami z p. Piotrem Wo�niakiem niejedn� noc. On robił z okna wagonu 
zdj�cia. Współpracowałem z nim przez cały okres stalinowski w Polsce. 
Potwierdzeniem tego jest pisemne podzi�kowanie, które zachowałem. 

I jeszcze jedno wspomnienie. Byłem umówiony z “Wirem” aby po-
móc w przenoszeniu paczek z odbitkami, matrycami itp. Do schowka po-
za domem. Poniewa� poci�g z W�gli�ca był opó�niony, zanim dotarłem 
do Bytomia wszystko ju� było schowane. “Wira” zastałem w szkole, (w 
której uczył), w�ród kolegów-pedagogów. Przedstawił mnie: Oto �ołnierz 
AK, Kresowiak. Jest czynny i dokładny w wykonywaniu zada�. Przywiózł 
spod Łom�y wiadomo��, �e prawd� jest to co podała rozgło�nia “Wolna 
Europa” - w Czerwonym Borze siedz� UB-owcy, a na zewn�trz stra� 
pełni� sowieci. 

 
�ył jeszcze ppłk Piotr Wo�niak, kiedy w ko�ciele wrocławskim przy 

ul. Grabiszy�skiej zło�yłem na zbiórce po nieszporach swoj� AK-owsk� 
legitymacj� (otrzyman� z Londynu), podzi�kowanie “Wira” za współprac� 
oraz moje podanie o przyj�cie do 	Z�AK. Organizatorem tego spotkania 
był p. Daniel Wodzy�ski (powstaniec warszawski) i p. Maria Adela Gra-
bowska. Otrzymałem legitymacj� przynale�no�ci do Zwi�zku i opłaciłem 
składki członkowskie. 

Wcze�niej otrzymałem krótki list od “Wira” (z 12 sierpnia 1985 r.) 
tej tre�ci: Drogi Panie Janie, nie mam od Pana wiadomo�ci, czy otrzymał 
Pan Krzy� AK. Powinien ju� dotrze� albo jest w drodze, bo koledzy w 
sprawie których interweniowałem ju� otrzymali. Mam nadziej�, �e spo-
tkamy si� na pielgrzymce 8 wrze�nia 1985. 

Wszystko to otrzymałem i zło�yłem na wspomnianym wy�ej spo-
tkaniu we Wrocławiu. 

 
Podzi�kowanie19 

 
Kol. Janowi Raniczkowskiemu, �ołnierzowi Armii Krajowej, wyra�am po-
dzi�kowanie i uznanie za trud i patriotyczn� postaw� przy zbieraniu ma-
teriałów do opracowania historii Okr�gu Tarnopolskiego Armii Krajowej, 
nad któr� obecnie pracuj�. 
       /-/ Piotr Wo�niak 
Bytom, dnia 12.IX.1983 r.     ppłk dr 
 
Klasztor oo. Paulinów    Cz�stochowa, 10.IX.1989 r. 
ul. Kordeckiego 2 

                                                           
19  Odpisu dokumentu z oryginału dokonała Redakcja. 
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42-200 Cz�stochowa 
 
  Potwierdzam autentyczno�� podpisu ppłk Piotra Wo�niaka. 
       /-/ O. Jan Golonka 
 

 
Po nagłej  �mierci ppłk Wo�niaka kazano mi potwierdzi� własno-

r�czno�� jego podpisu, co zrobił O. Jan Golonka z Cz�stochowy, który 
znał nas obu od kilku lat. Potem otrzymałem pismo, �e zostałem prze-
niesiony do Oddziału 	Z�AK w Lubinie. Z Lubina za��dano ode mnie 
dokumentów i opisu mojej działalno�ci. Nic z tego nie rozumiej�c, poje-
chałem do Wrocławia do p. Daniela Wodzy�skiego �eby spraw� wyja-
�ni�. W jego prywatnym mieszkaniu przy ul. Zaolzia�skej dowiedziałem 
si�, �e do zarz�du Zwi�zku weszli ZBOWiD-owcy, wszystkie dotychcza-
sowe ustalenia anulowali i za��dali zło�enia na nowo  dokumentów lub 
przedstawienia �wiadków ze swego oddziału AK. Z Londynu niczego nie 
respektowali. A moje dokumenty w ogóle znikły, i we Wrocławiu, i w Lu-
binie. 
   c. d. n. 
 
Antoni Goł�biowski20 
      Warszawa 
 
     Ziemia Skałacka 
    w przededniu II Wojny �wiatowej 
   (w notatkach korespondentów prasy regionalnej) 
                Cz. I 
       
 
 Kiedy latem 1939 roku z czerwon� licealn� tarcz� z nr. “609” na 
r�kawie munduru szkolnego, a nie jakiego� anonimowego ciucha, prze-
kraczałem dumnie kolejn� cezur� wiekow� - nie wiedziałem, �e moje 
plany, ideały, marzenia i oczekiwania zniweczy tak okrutnie, zbli�aj�ca 
si� wojna. 
 Nie przypuszczałem, �e przez najbli�sze dwa lata zamiast w II 
Pa�stwowym Gimnazjum i Liceum im J. SŁOWACKIEGO w Tarnopolu - 
b�d� zdobywał wiedz� w skałackiej ukrai�skiej “desiatyriczce”, zaszere-
gowany do 9-go “kłasa”. Nie s�dziłem te�, �e dla trojga Ukrai�ców z tej 
klasy - pozostałych dwudziestu Polaków i �ydów oraz wi�kszo�� na-
uczycieli zmuszona b�dzie posługiwa� si� obcym dla nich j�zykiem. 

                                                           
20 Ur. 1923 r. w Podwołoczyskach, od 1926 r. zamieszkały w Skałacie, syn Włady-
sława - urz�dnika skarbowego i Rozalii - nauczycielki szkoły �e�skiej w Skałacie.  
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 Nie mogłem te� wiedzie�, �e po zło�eniu egzaminu dojrzało�ci w 
czerwcu 1941 r. tylko błyskawiczna ofensywa niemiecka uratuje mnie od 
wcielenia do Czerwonej Armii. Nie przeczuwałem te� co wydarzy si� w 
nast�pnych trzech latach. 
 Nie mam zamiaru snu� w tym miejscu wspomnie� z tego ponurego 
okresu. Zrobili to inni, a mo�e jeszcze zrobi�, lepsi ode mnie. 
 Wspominaj�c tamte dni odsyłam czytelników do wspomnie� ks. 
Józefa ANCZARSKIEGO21, ówczesnego wikariusza w Skałacie, który 
do�� wiernie utrwalił na kartach swojej ksi��ki groz� tamtych lat.   
 Dodam wreszcie, �e koniec wojny zastał mnie w podberli�skiej 
miejscowo�ci Wandlitz See. Miałem prawie 22 lata, byłem �ołnierzem 1 
Armii WP i szcz��liwy, �e  to ju� koniec - rozkoszowałem si� �yciem, któ-
re wyniosłem z tej wojny i wiosn�, która wła�nie “wybuchła” w całej kra-
sie jabłoni kwitn�cych na stoku, łagodnie opadaj�cym ku brzegom jezio-
ra Wandlitz. 
 Ale nie o tym chciałem pisa�. Wspomnienia z półtorarocznej fron-
towej słu�by wojskowej to materiał na inn� by� mo�e okazj�. 
 Za pióro chwyciłem z innym zamiarem. Chciałem mianowicie odby� 
podró� sentymentaln� do Skałatu i Ziemi Skałackiej w okresie, poprze-
dzaj�cym ponure dni wojennej po�ogi, rzezi i niewyobra�alnych cierpie� 
Polaków, szczególnie na wsiach, zagłady �ydów, zniszcze� material-
nych i ludzkich dramatów. 
 Przesuwaj� si� wi�c w pami�ci obrazy z prowincjonalnego sk�di-
n�d, ale przecie� powiatowego miasta S k a ł a t u. 
 Pami�tam, na skraju miasta od strony Nowosiółki Skałackiej, tu� 
przy du�ej posesji pa�stwa Kuderewiczów, naszych s�siadów, tablic� 
obwieszczaj�c�, �e miasto Skałat ma 7014 mieszka�ców. 
 Pami�tam, z jak� regularno�ci� przyje�d�ał rano i po południu po-
ci�g z Tarnopola, pokonuj�c odległo�� 40 km w ci�gu 2 godzin w drodze 
do ko�cowej stacji w Grzymałowie. 
 Pami�tam te�, z jak� regularno�ci� listonosz p. GŁOWISZYN do-
starczał nam codziennie rano o 9-tej krakowski dziennik IKC. 
 Pami�tam �ydowski folklor, szczególnie w pi�tek wieczorem kiedy 
zapadał szabas, �wi�towany przy zapalonych �wiecach, a w okresie 
“Kuczek” - �wi�ta Namiotów, w budowanych specjalnie na ten okres sza-
łasach. W centralnym punkcie miasta u zbiegu ulicy Piłsudskiego i (chy-
ba) 3-go Maja, prowadz�cej do Krzywego i Grzymałowa oraz ulicy pro-
wadz�cej w kierunku Mantiawy i Tarnopola, stawał w pi�tek o zmierzchu 
bogobojny �yd z miejscowej synagogi i nawoływał do modlitwy wołaj�c 
gło�no - gajt in szil arajn. 

                                                           
21 Ks. Józef ANCZARSKI - Kronikarskie zapisy z lat cierpie� i grozy w Małopolsce 
Wschodniej. - Kraków 1996. 
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 W tym samym miejscu, przy wej�ciu w�sk� uliczk� na rynek, mija-
j�c owocarni� p. PICKA i koszern� jatk� mi�sn�, mo�na było spotka� 
miejscowego �yda - faktora  (odpowiednika dzisiejszego cinkciarza), któ-
ry dokonywał swoich nieoficjalnych transakcji, a kurs ówczesny, jak pa-
mi�tam wynosił - 1dolar = 5.25 zł. 
  A w pogodne majowe  wieczory rechot �ab na Ksi��ym K�cie, la-
taj�ce chrab�szcze, których teraz w dobie chemizacji ju� prawie nie wi-
da�, porykiwanie bydła  wracaj�cego z pastwisk do obór i to nasze po-
dolskie, jedyne w swoim rodzaju ciemnogranatowe, cz�sto roziskrzone 
gwiazdami niebo. 
 Aby pozosta� przy tej sielankowej niemal wizji utrwalonej w pami�-
ci szesnastoletniego chłopca - nie wspomn� o jesiennych szarugach i 
trzydniówkach, kiedy “lało jak z cebra”, ani o �nie�nych zimach i siarczy-
stych mrozach, wła�ciwych dla panuj�cego tam kontynentalnego klimatu. 
 Chciałbym natomiast przekaza� czytaj�cym te wspomnienia klimat 
społeczny tamtych, jak si� okazało, ostatnich dni wolno�ci na “ziemi sk�d 
nasz ród”. Klimat, ukształtowany w polskich rodzinach, dyscyplin� i wy-
robienie obywatelskie, poszanowanie cudzej i wspólnej własno�ci, a 
przede wszystkim patriotyzm i wła�ciwie poj�t� tolerancj� wobec innych 
wyzna� i narodowo�ci. Szczególnie patriotyzm - obecnie po 60-ciu latach 
poj�cie prawie zapomniane, a dla wielu młodych ludzi zgoła nieznane. 
 W tym celu posłu�� si� materiałem faktograficznym, zaczerpni�tym 
z ówczesnej regionalnej prasy periodycznej z lat 1938 - 1939, a w 
szczególno�ci tygodnikami: “WSCHÓD” - Tygodnik Ziem Południowo - 
Wschodnich - wydawany we Lwowie oraz “GŁOS POLSKI” - Regionalny 
Tygodnik Podolski - wydawany w Tarnopolu. 
 Wertuj�c po�ółkłe ju� roczniki “WSCHODU” i “GŁOSU 
POLSKIEGO” zachwyciłem si� bogactwem materiału, który jest trwałym 
�wiadectwem aktywno�ci społecznej i obywatelskiej w Skałacie i Ziemi 
Skałackiej. Dopiero teraz, przy tej lekturze, mogłem z satysfakcj� stwier-
dzi� rozmiary tej aktywno�ci i wielkiego zaanga�owania społecze�stwa w 
ugruntowanie polsko�ci na tych ziemiach. 
 Wzruszaj�ce s� opisy ró�nego rodzaju akcji społecznych i przed-
si�wzi��, �wi�towanie rocznic, spotka� opłatkowych, obchodów, działal-
no�ci gospodarczej, kulturalnej i sportowej. 
 Postanowiłem materiał prasowy cytowa� z zachowaniem oryginal-
nej pisowni, bez jakichkolwiek korekt i uwspółcze�niania stylu i tekstu, 
szanuj�c w ten sposób trud nieznanych22 korespondentów  - amatorów i 
społeczników.  
                                                           
22 Wyj�tek stanowi ostatnia z cytowanych w tym tek�cie korespondencji - pióra auto-
ra tych wspomnie�, a dotycz�ca “Sokoła” skałackiego. Tym  skromnym “debiutem” 
próbowałem swych sił w zawodzie, w młodo�ci wymarzonym, a w �yciu niespełnio-
nym.  
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 W zamy�le moim było ponadto podanie jak najwi�kszej ilo�ci na-
zwisk w nadziei, �e czytelnicy “Głosów Podolan”  odnajd� tam siebie, a 
je�eli nie ma ich ju� w�ród nas, to odnajd� je ich synowie, córki, wnuki, a 
mo�e i prawnuki i  zadumaj� si� cho� przez chwil� nad  tamtymi laty. Dla 
starszych b�dzie to chwila refleksji nad przemijaniem czasu, dla młod-
szych - mały suplement do historii ziem południowo-wschodnich. 
 Selekcja materiału nie była przypadkowa, ale w miar� dokładna. 
Niech wi�c nie maj� do mnie �alu  Podolanie z  moich rodzinnych Pod-
wołoczysk, Horodnicy czy innych równie aktywnych społecznie miejsco-
wo�ci, ale zabrakło tam na pewno wówczas korespondentów tereno-
wych, którzy daliby �wiadectwo prawdzie.  
 Ka�de niemal nazwisko, które czytaj�cy znajdzie na tych kartach 
przywołuje z pami�ci okre�lon� posta� jak cho�by p. Józefa 
WYROZUMSKIEGO, dyrektora szkoły m�skiej w Skałacie - wielkiego 
erudyt�, patriot�, działacza społecznego, członka zało�yciela “Sokoła” 
skałackiego i Zwi�zku Szlachty Zagrodowej, czy p. Kazimierza 
LORENCA, dyrektora szkoły �e�skiej, którego pami�tam z jego patrio-
tycznych przemówie� wygłaszanych na trybunie w parku przy okazji ró�-
nych uroczysto�ci pa�stwowych. A do tego nale�ało mie� dono�ny głos, 
bo nagło�nienia megafonicznego wtedy w Skałacie nie było. 
 

����������� 
 

 Kronikarz tamtych lat napisałby: 
 
Jest Rok Pa�ski 1938. W kraju trwa akcja pomocy zimowej dla najbied-
niejszych. Zwi�zek Strzelecki (ZS)23 ,na kresach wschodnich dosy� do-
brze zorganizowany nie pozostaje oboj�tny, jak to wida� z nast�puj�cej 
korespondencji: 
 
 Zwi�zek Strzelecki w Chmieliskach na pomoc zimow�. 
 Zwi�zek Strzelecki w Chmieliskach urz�dził przedstawienie p.t. 
“Marek Łopian”. Przedstawienie wypadło okazale, zwłaszcza �piewy i 
ta�ce narodowe (oberek) wprawiły publiczno�� w zachwyt. 50% dochodu 
w kwocie 12 zł 92 gr przeznaczył Zarz�d na pomoc zimow� za� 12 .92 
na zakup odbiornika radiowego do �wietlicy. 
      WSCHÓD - nr 75, (20.02.1938) 
                                                           
23 Zwi�zek Strzelecki (Strzelec) 1/ organizacja paramilitarna, zało�ona legalnie w 
1910 r. na terenie  zaboru austriackiego jako towarzystwo “Strzelec” oraz konspira-
cyjnie w zaborze rosyjskim i pruskim w celu walki z Rosj� w zbli�aj�cej si�  w wojnie 
�wiatowej. 2/ pa�stwowa organizacja społeczno-wychowawcza młodzie�y powołana 
w grudniu 1919 r., nawi�zywała do tradycji ZS. (wg Encyklopedii Popularnej PWN 
wyd. VII z 1982 r.)   
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 Materialna pomoc tego społecznego odruchu nie była zbyt wielka 
(równowarto�� 13 kg  cukru), ale przy okazji zakupiono równie� dla �wie-
tlicy radioodbiornik, który na owe czasy spełniał rol� dzisiejszej telewizji  
satelitarnej i innych cudów techniki audiowizualnej. 
 W tym samym niemal czasie miał miejsce: 
 
 Kurs gospodarstwa domowego w Dorofijówce. 
 W Dorofijówce pow. Skałat odbyło si� uroczyste zako�czenie 2-
miesi�cznego kursu gospodarstwa domowego, urz�dzonego staraniem 
TSL24. Kurs, prowadzony przez p. BIENIÓWN
, uko�czyło 45 członki�.  
  W uroczysto�ci wzi�li udział starosta mgr T. RUTKOWSKI, pułk. 
PIETRZYK, kpt.  FIJAŁKOWSKI i p. TUSTANOWSKI. 
      WSCHÓD - nr 79, (30.03.1938) 
 
a w Połupanówce: 
 - Zako�czenie kursu trykotarstwa, urz�dzonego staraniem TSL. 
Kurs prowadzony przez p. DUNIEWSK� uko�czyło 19 dziewcz�t - 
strzelczy�, córek członki� Koła Gospody� Wiejskich. 
 - Zako�czenie wykładów na Uniwersytecie Niedzielnym. 
Prelegenci przyje�d�ali ze Skałatu maj�c 100 osób jako słuchaczy. Kie-
rownikiem Uniwersytetu Niedzielnego był p. Feliks SZADY. Na zako�-
czenie Uniwersytetu Niedzielnego przybyli z TSL pp Łukasz 
BADARYCZ, Piotr CZUPILOWSKI i Józef HAWLICKI.  
      WSCHÓD - nr  80, (30.04.1938) 
 
natomiast w Nowosiółce Skałackiej: 
 Koło amatorskie TSL wspólnie z Kołem Gospody� Wiejskich ode-
grało w sali miejscowego nieuko�czonego Domu Ludowego 4-ro aktow� 
sztuk� pt. “Macocha”. 
Dzi�ki zapałowi i dobrym ch�ciom amatorów i re�ysera - miejscowego 
gospodarza p. Andrzeja SERAFINA oraz współpracy kierownika szkoły 
p. Zygmunta KAPU�CI�SKIEGO - sztuka wypadła nader efektownie. 
Dochód przeznaczono na doko�czenie budowy miejscowego Domu Lu-
dowego. Liczna frekwencja �wiadczy o du�ym wyrobieniu społecznym 
Polaków z Nowosiółki Skałackiej i zrozumieniu potrzeby posiadania wła-
snego Domu Ludowego. 
      WSCHÓD - nr 82, (30.04.1938) 
 
                                                           
24 Towarzystwo Szkoły Ludowej (TSL), organizacja o�wiatowa zało�ona  w 1891 w 
Galicji; zakładała i utrzymywała szkoły, bursy, ochronki, domy ludowe, biblioteki itp., 
wydawała i rozpowszechniała literatur�; działała do 1939 r. (wg Encyklopedii Popu-
larnej PWN wyd. VII z 1982 r.) 
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 o �wi�tach Wielkanocnych relacjonuje w kwietniu nieznany korespon-
dent: 
 Uroczysto�� wielkanocna w Skałacie. Uroczysta rezurekcja w ko-
�ciele parafialnym w Skałacie zako�czyła si� procesj� z udziałem ks. 
dziekana J. FERENSA na czele duchowie�stwa oraz przedstawicieli 
władz i urz�dów z wicestarost�  dr J. KOZIEBRODZKIM i ppłk Stanisła-
wem PIETRZYKIEM. 
Nast�pnego dnia odbyło si� w niezwykle miłym nastroju “�wi�cone” �oł-
nierskie w Domu 	ołnierza. 
      WSCHÓD - nr 82, (30.04.1938) 
 
W maju 1938 r. czytamy w korespondencji z Grzymałowa: 
 Grzymałów - kresowe miasteczko w powiecie skałackim - �wi�to-
wało 3 Maja okazale zorganizowanym pochodem. Jest to zasługa miej-
scowego Oddziału Zwi�zku Strzeleckiego i komitetu �wi�ta pod prze-
wodnictwem dyr. DUTKOWSKIEGO, długoletniego przewodnicz�cego 
TSL, a w pierwszym rz�dzie społecze�stwa Grzymałowa i okolicy. 
Pochód barwnych banderyj oraz umundurowanych i nieumundurowa-
nych organizacji społecznych Grzymałowa i okolicy miał około kilometra 
długo�ci. Wzi�ły udział w pochodzie (imitowane) armaty, kuchnia polowa 
i wóz sanitarny (z Poznanki Hetma�skiej). 
Podniosłe wra�enie czynił udział w pochodzie na przybranym wózku p. 
NIEDBAŁY  z Poznanki Hetma�skiej, uczestnika Powstania Styczniowe-
go. 
Z tegorocznym obchodem 3 Maja była poł�czona uroczysto�� po�wi�ce-
nia Spółdzielczego Banku Ludowego. Skład Rady Nadzorczej i umiej�t-
ne jej przewodnictwo przez Władysława hr. WOLA�SKIEGO, znanego 
ze społecznych prac i ofiarno�ci ziemianina oraz skład Dyrekcji daj� r�-
kojmi� rozwoju tej nowej placówki.  
      WSCHÓD - nr 83, (10.05.1938) 
 
 Miesi�c maj był te� okresem obchodów w Skałacie i Ziemi Skałac-
kiej �wi�ta Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego (PW 
i WF). A tak je zrelacjonował wci�� nieznany korespondent, a mo�e ko-
respondentka “WSCHODU”: 
 
 Gminne �wi�ta PW i WF 
W dniu 15 maja odbyło si� �wi�to gminne PW i WF w Kołodziejówce  
pod hasłem “OBRONY NARODOWEJ”. Przed ko�ciołem w Kołodziejów-
ce zebrały si� oddziały Zwi�zku Strzeleckiego z broni�, strzelczyków, 
organizacje społeczne i banderie konne wreszcie kolarze i dziatwa 
szkolna oczekuj�c przybycia delegatów. 
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O godz. 10.00 przybył jako delegat starosty mgr M. GRETKIEWICZ oraz 
z ramienia dowództwa KOP kpt. BORAS w towarzystwie powiatowego 
komendanta ZS por. TURZA�SKIEGO. 
Po raporcie i przegl�dzie zwartych szeregów w liczbie około 800 osób 
odbyła si� uroczysta msza �w. po czym nast�pił przemarsz oddziałów 
pod pomnik Marszałka PIŁSUDSKIEGO. Tutaj mgr GRETKIEWICZ wy-
głosił do zebranych okoliczno�ciowe przemówienie, po którym odbyła si� 
defilada. 
Tego� dnia odbyło si� �wi�to WF i PW w Krasnem  przy udziale hufców 
ZS i innych organizacji z terenu gminy Krasne. Podobne �wi�ta urz�dzo-
no w Ostapiu  i w  Kaczanówce. 
      WSCHÓD - nr 85, (30.05.1938) 
 
w Starym Skałacie: 
 W Starym Skałacie odbyło si� gminne �wi�to PW i WF z udziałem 
mjr Mariana JACHIMOWSKIEGO, kpt. Stefana FIAŁKOWSKIEGO, Nota-
riusza Alojzego SZETELI i kompanii honorowej z orkiestr�. 
      WSCHÓD - nr 86, (10.06.1938) 
 
w tym�e Starym Skałacie: 
 Na walnym Zebraniu Oddziału Zwi�zku Strzeleckiego w Starym 
Skałacie na wniosek referenta wychowania obywatelskiego p. St. 
MORMULA uchwalono zorganizowa� własn� orkiestr�. 
      WSCHÓD - nr 86, (10.06.1938) 
 
 Nadeszła jesie� 1938 r.  Cały kraj w patriotycznym uniesieniu skła-
da si� na Fundusz Obrony Narodowej (FON). Płyn� datki wi�ksze i 
mniejsze, cz�sto w sytuacjach wr�cz wzruszaj�cych: 
 
I znów w Starym Skałacie:  
 W zwi�zku z akcj� dozbrojenia armii zło�yli dalsze ofiary na ten cel: 
Joel HAUSNER z Połupanówki - 200 zł, Józef TENENBAUM z Nowosiół-
ki Sk. - 100 zł i pracownicy Gminy - 16 zł.  
      WSCHÓD - nr 95, (10.09.1938) 
 
 Wrzesie� to okres do�ynek. Odbyły si� one równie� w Skałacie, a 
ich przebieg tak opisano w korespondencji z 18.09.1938 r.: 
 
 Skałat obchodził pi�kn� uroczysto�� do�ynek. Ju� od wczesnych 
godzin zd��ały do Skałatu liczne grupy uczestników z poszczególnych 
gromad. 
Uwag� zwracały pi�kne stroje typowo podolskie szczególnie z Połupa-
nówki oraz młodzie� w strojach ludowych z Kaczanówki. Uczestnicy 
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zgromadzili si� na podwórzu Wydziału Powiatowego, sk�d na czele wła-
snej orkiestry z Kołodziejówki udali si� na nabo�e�stwo do ko�cioła, po 
czym odbył si� akt po�wi�cenia wie�ców. Pi�kne wie�ce były z Hałusz-
czyniec, Kaczanówki, Połupanówki oraz członków Koła Hodowców. 
Po po�wi�ceniu uformował si� przed ko�ciołem wspaniały korowód, 
składaj�cy si� z kilkuset ludzi na czele ze starost� do�ynkowym w oso-
bie p. Romana FUDAŁY, 70-letniego gospodarza z osady Wawelówka. 
      WSCHÓD - nr 96, (18.09.1938) 
 
           c. d. n. 
Parafia Rzym.-Kat.    3. III. 2000 r. 
pod wezwaniem �w. Anny 
Skałat woj. Tarnopol 
 

Drodzy Rodacy! 
W imieniu parafian i swoim osobi�cie, serdecznie dzi�kuj� Roda-

kom zamieszkałym w Polsce na ziemi dolno�l�skiej, lubuskiej, wielkopol-
skiej, �l�skiej za przekazan� pomoc finansow� na budow� ko�cioła w 
Skałacie. 

Do chwili obecnej zrobiono bardzo du�o: zako�czono prace cie-
sielskie i murarskie, dach, wie�� i wie�yczki pokryto blach�, dokonano 
ogrodzenia ko�cioła. Pozostały prace wyko�czeniowe jak: instalacja 
elektryczna, szklenie okien i tynkowanie wewn�trz - których koszt jest nie 
mały. Ciesz� si� razem z parafianami z ka�dej okazanej nam dotychcza-
sowej pomocy. Jestem przekonany, �e Rodacy nie zapomn� o dalszej 
pomocy, która w Skałacie b�dzie mile widziana. Za wszystko zapewniam 
pami�� i modlitw�. 
   Serdeczne Bóg zapła�. 
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LISTA OFIARODAWCÓW 
na działalno�� zwi�zan� z wydawaniem biuletynu: 

 
1.  Józef Franczyszyn Warszawa 50.00 zł 
2. Tadeusz Głowiszyn Krotoszyn 30.00 zł 
3.  Maria Jastrz�bska Szczecin 20.00 zł  
4. Stanisław Jastrz�bski Chorzów 20.00 zł 
5. Józef Ruczy�ski Warszawa 12.00 zł 
6.  Helena i Władysław �mudowie Zabrze 50.00 zł 
7. Alina Wierzbicka-Kisielewska Zabrze 20.00 zł 
8. Stanisława My�licka-Hilton Anglia 30.00 zł 
9. Maria Moroz Miejsce Piastowe 100.00 zł 

 
Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dzi�kujemy. 
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