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OD AUTORA

To nietypowa dla Izby Pamięci Słupszczan publikacja, bowiem poru
sza zdarzenia, które miały miejsce daleko od Słupska i nie dotyczyły słupsz
czan. Nikomu z tamtych ludzi, zarówno tych, którzy zostali zamordowani 
jak i tych, którzy przeżyli, nigdy nie przyszło w tamtym okresie czasu do 
głowy, że w jakiś sposób będą związani ze Słupskiem. Wtedy odległym, nie
znanym niemieckim miastem leżącym niedaleko Bałtyku.

Publikacja dotyczy zbrodni ukraińskich nacjonalistów na Polakach 
mieszkających w latach II wojny światowej na Wołyniu. Zbrodnia wołyńska 
dokonana na Wołyniu, Polesiu i w Małopolsce Wschodniej dotknęła ponad 
160 tysięcy mieszkańców głównie dawnego polskiego województwa wołyń
skiego - zarówno Polaków, Żydów jak i Ukraińców. Jednak Polaków było 
najwięcej.

Ofiarami była bezbronna ludność wsi i małych miasteczek, ich katami 
nacjonaliści ukraińscy spod znaku Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów 
- Ukraińskiej Powstańczej Armii (OUN-UPA).

Barbarzyństwem banderowców została dotknięta większość z dawnych 
mieszkańców Wołynia, którzy mieli polskie obywatelstwo. Ci, którzy ocale
li lub bali się o swoje i swoich dzieci życie, chronili się u krewnych w mia
stach Wołynia, spontanicznie organizując tzw. samoobronę. Inni uciekali do 
Generalnej Guberni. Większość, z tych którzy przeżyli po roku 1947 osiedli
ło się w Polsce. Duża część na Ziemiach Odzyskanych.

Pewna grupa „Wołyniaków" trafiła również do Słupska. Dzisiaj tych, 
którzy pamiętają tamte czasy jest niewielu. Wszyscy starsi pomarli. Pozosta
li ci, którzy w latach czterdziestych ubiegłego wieku byli nastolatkami lub 
dziećmi. Są i tacy, którzy urodzili się już tutaj, w Słupsku lecz głoszą -zobo
wiązani przez swoich rodziców - prawdę o tamtych dniach. I jedni i drudzy 
mówią, że nigdy o tamtych strasznych zbrodniach nie można zapomnieć. 
Nie żywią nienawiści do Ukraińców, z którymi wtedy przecież żyli w do
brosąsiedzkich stosunkach. Mówią tylko o osądzeniu tych, którzy dokony
wali zbrodni, którzy byli członkami zbrodniczych organizacji OUN-UPA.

Nie ma i nie może być wytłumaczenia dla zbrodni na niewinnej cywil
nej ludności: kobietach, dzieciach, niemowlętach i starcach. Nie ma i nie mo
że być wytłumaczenia dla tych, którym samo zabijanie nie wystarczało, mu
sieli jeszcze dokonywać bestialstwa, które normalny człowiek nie może so
bie wyobrazić.



Nigdy nie powinniśmy o tamtej gehennie zapomnieć - mówią Wołynia- 
cy i ich potomkowie. W celu przypominania i pamięci założyli Stowarzysze
nie Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. W Słupsku 
zawiązało się koło terenowe. Jest ich tylko dwudziestu pięciu. Są aktywni, 
lecz możliwości mają niewielkie.

Zastanawiające jest to, że przez wiele lat temat zbrodni na Wołyniu był 
ukrywany lub bagatelizowany, zarówno w czasach PRL-u jak i po roku 1989, 
a zbrodniarze nie osądzeni. Dzisiaj są tacy, którzy starają się owych zbrod
niarzy wybielać. Dla niektórych OUN-UPA są to organizacje patriotyczne.

To jest porażające i przerażające. Dlatego trzeba o tym mówić, pisać 
i upamiętniać. Nie może być nigdy żadnego wytłumaczenia, powtarzam 
żadnego wytłumaczenia dla tych, którzy dokonują zbrodni na ludności cy
wilnej: kobietach, dzieciach, niemowlętach i starcach, dla tych, którym samo 
zabijanie nie wystarcza.

Andrzej Obecny



WOŁYŃ

Andrzej Obecny

OKRES MIĘDZYWOJENNY

Wołyń jest krainą leżącą w dorzeczu górnego Bugu oraz dopływów 
rzek Dniepru, Prypeci, Styru, Horynia i Słucza. Główne miasta Wołynia to 
Łuck, Kowel, Dubno, Równe, Krzemieniec, Nowogród Wołyński i Włodzi
mierz Wołyński.

Polska po zaborach oraz I wojnie światowej zaczęła przejmować Wołyń 
od końca listopada 1918 roku. Proces ten trwał do maja 1919 roku. Przez 
następne dwadzieścia lat do września 1939 roku Wołyń należał do Polski, 
za wyjątkiem krótkiej okupacji radzieckiej w miesiącach lipiec-wrzesień 
1920 roku.
www.wolyn.ovh.org
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Dawne województwo wołyńskie
w granicach II Rzeczypospolitej.

Ludność Wołynia, a od 1921 
roku województwa wołyńskiego 
ze stolicą w Łucku nie była jed
norodna. Dominowali Ukraińcy, 
którzy stanowili blisko 67% lud
ności. W większości zajmowali 
się rolnictwem. Wołyń, w wyni
ku wcześniejszej polityce rosyj
skiej był krainą cywilizacyjnie 
zacofaną. Wśród ludności 70% 
stanowili analfabeci. Brak było 
sieci szkolnej, drogowej, szpitali 
itp.

W wielu większych miejsco
wościach województwa stacjo
nowały jednostki 27. Dywizji 
Piechoty Wojska Polskiego. Do
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Słupscy Wołyniacy

wództwo dywizji znajdowało się w Kowlu. Natomiast jej cztery pułki 
w Kowlu, Włodzimierzu Wołyńskim, Łucku i Sarnach.

Jednostka wojskowa - siedziba 50. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych 
im. Francesco Nullo w Kowlu.

Dzięki polityce władz polskich już w roku 1931 analfabetyzm spadł
0 20%. W owym okresie wzrastała świadomość narodowa Ukraińców. Jed
nak władze polskie nie dopuszczały do swobody działania organizacji ukra
ińskich. Ukraińscy działacze byli poddawani represjom. Wielu z nich było 
więzionych w Berezie Kartuskiej.

Z drugiej strony władze wojewódzkie dążyły do pozyskania Ukraiń
ców wołyńskich jako lojalnych obywateli RP. Ówczesny wojewoda wołyń
ski Henryk Józewski wywalczył swobodę działania ukraińskich spółdzielni 
rolniczych i niektórych organizacji kulturalnych, a naukę ukraińskiego 
wprowadzono obowiązkowo do szkół.

Łuck, stolica województwa był ważnym ośrodkiem kulturalnym
1 oświatowym: istniały tam dwa zawodowe teatry: polski i ukraiński, dwa 
gimnazja, muzeum, biblio-teka.

W latach 30-stych przez władze polskie prowadzona była polityka „na
wracania" prawosławnej ludności ukraińskiej (szczególnie chłopów) na ka
tolicyzm. Był to wielki błąd ówczesnego rządu w procesie normalizacji sto
sunków narodowościowych na Wołyniu.
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Słupscy Wołyniacy

Obok siebie w dobrosąsiedzkich stosunkach żyli na Wołyniu Polacy 
i Ukraińcy, takie przynajmniej było odczucie większości Polaków. I taki 
w wielu powojennych wspomnieniach przewija się obraz życia zwykłych 
ludzi, sąsiadów i współmieszkańców. Przejawem tego były nierzadkie przy
padki mieszanych małżeństw polsko-ukraińskich, wzajemne zapraszanie 
się na uroczystości rodzinne i świąteczne. Wielu Ukraińców było rodzicami 
chrzestnymi polskich dzieci i na odwrót. Wzajemnie szanowano swoją od
mienność religijną.

Zdarzały się oczywiście waśnie, kłótnie i wzajemne niechęci ale te nie 
odbiegały od norm jakie obserwujemy w każdej zbiorowości ludzkiej. Gene
ralnie jednak ludność ukraińska, polska i żydowska żyła z sobą w dobrej 
komitywie.

Typowa wiejska chata polskiej rodziny na Wołyniu w okresie międzywojennym.
Na zdjęciu przed domem rodziny Sobczuków na Wołyniu.

Szósta od lewej Anna Sobczuk (Staniuk). Z całej rodziny przeżyły jeszcze dwie siostry 
Anny: Władysława (czwarta od lewej) i Bronisława (druga od prawej)

Wyjątek od reguły dobrych stosunków sąsiedzkich stanowiła niechęć 
ludności rodzimej do polskich osadników wojskowych. Niechęć tę podsyca
li niektórzy ukraińscy posłowie na Sejm RP. Sporadycznie wtedy nawoły
wano do rzezi Polaków.

9



Słupscy Wołyniacy

Podobne nawoływania, lecz również pojedyncze miały miejsce tuż 
przed wybuchem II wojny światowej.

Dlatego dla wielu Polaków niejako szokiem było to, co ich później spo
tkało, nierzadko ze strony owych „przyjaciół" i „dobrych sąsiadów".

Andrzej Obecny

WOJNA

Sytuacja diametralnie zmieniła się w 1939 roku po wybuchu II wojny 
światowej. W zamieszaniu wojennym, przy braku normalnie funkcjonującej 
administracji państwowej uaktywniły się grupy, które przez świadków tam
tych wydarzeń nazywane były bandami ukraińskimi.

Akty te obserwowane już po 1 września, wzmogły się po agresji radziec
kiej na Polskę w dniu 17 września. Dotyczyły one głównie rozbrajania i za
bójstw małych grup polskich żołnierzy oraz oddawanie w ręce NKWD, 
co bardziej znanych w życiu publicznym i społecznym Polaków.

Akty zabójstw dotyczyły w znacznej większości inteligencji i ludzi za
możnych. Zdarzały się jednak i zabójstwa zwykłych chłopów.

W tym czasie grupy ukraińskich nacjonalistów, poprzez napady i zabój
stwa żołnierzy powracających do domów, a także przebijających się do Ru
muni zdobywały broń i umundurowanie wykorzystywane później w od
działach UPA.

Sytuacja ludności polskiej pogorszyła się jeszcze po 17 września 1939 
roku, a ściślej po wkroczeniu żołnierzy radzieckich na teren Wołynia. 
Wprawdzie wprowadzony terror przez NKWD ograniczył antypolską dzia
łalność ze strony zorganizowanych grup ukraińskich, lecz samo NKWD roz
winęło na szeroką skalę akcję terrorystyczną głównie przeciw polskiej inte
ligencji. W początkowym okresie rozwinięto „współpracę" ukraińsko-rosyj- 
ską w dziele aresztowań Polaków w latach 1940-1941.

Z uzyskanych danych wynika, że w okresie 1939 roku rozmiary aktów 
terroru w stosunku do Polaków nie miały powszechnych rozmiarów, które 
osiągnęły apogeum dopiero w latach późniejszych. Jednak udokumentowa
na ilość napadów i zabójstw z tego okresu sięgała liczbie około 1200 ofiar 
śmiertelnych. Terenem tych zbrodni była głównie wieś wołyńska, zaś ofiara
mi głównie polscy żołnierze powracający do domów, policjanci, uchodźcy 
z Polski centralnej, osadnicy wojskowi i sporadycznie miejscowa ludność.
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Słupscy Wołyniacy

Po 22 czerwca 1941 roku i wkroczeniu wojsk niemieckich na teren Wo
łynia uaktywnili się ukraińscy nacjonalistyczni działacze. Propagowano 
ustanowienie państwa i rządu ukraińskiego. Wzywano w odezwach i plaka
tach do walki z Polakami. Utworzyły się samorzutnie oddziały policji ukra
ińskiej zaakceptowane przez okupacyjne władze niemieckie i wyposażone 
w szerokie uprawnienia. Mogły one dokonywać rewizji, aresztowań, prze
słuchań itp. Policja ta oczywiście podlegała władzom niemieckim, lecz one 
niezbyt wtrącały się do jej działań w stosunku do Polaków.

Odziały policji ukraińskiej były utworzone głównie z członków Organi
zacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), która powstała w 1929 roku, a jej 
celem było zbudowanie niepodległego państwa Ukrainy na ziemiach wcho
dzących w skład II Rzeczypospolitej i ZSRR. Była to organizacja antypolska, 
antyrosyjska i antykomunistyczna. OUN była organizacją polityczno-woj
skową.

Przez członków i sympatyków OUN była też opanowana na terenie 
Wołynia - okupowanym przez Niemców, władza administracyjna niższego 
szczebla

Taki układ władzy sprzyjał realizacji programu nastawionemu na re
presje w stosunku do Polaków zamieszkujących na Wołyniu. Sprzyjało to 
również antypolskiej polityce Niemców, którzy na Ukrainie nie mieli rozbu
dowanego własnego systemu bezpieczeństwa.

Zła sytuacja Polaków wynikała również z małej ilości Polaków w sto
sunku do Ukraińców oraz dużego rozproszenia ludności polskiej - szczegól
nie na wołyńskiej wsi. Sytuacja Polaków była również niekorzystna, gdyż 
zarówno niemiecki okupant jak i ukraiński aparat władzy niższego rzędu 
prowadził konsekwentną politykę wyniszczenia ludności polskiej. Począt
kowo nieliczne akty terroru, podsycane odpowiednią propagandą z czasem 
zaczęły przynosić masowe zbrodnie zakończone eksterminacją ludności 
polskiej na Wołyniu.

W pierwszym roku okupacji niemieckiej, Ukraińcy dokonali co naj
mniej: 40 aktów terroru wobec ludności polskiej. Przyniosło to co najmniej 
41 ofiar śmiertelnych.

Wiele polskich rodzin nie mogąc znieść narastających ataków i poniże
nia uciekło na teren Generalnej Guberni. W ten sposób zapewne uniknęli 
śmierci. Jednak większość wierzyła, że nic im nie grozi, gdyż od lat żyli 
z ukraińskimi sąsiadami w dobrosąsiedzkich stosunkach.

W późniejszych latach było już tylko gorzej. W roku 1942 dokonano 
ostatecznej i całkowitej zagłady wołyńskich Żydów. Rok 1942 dla Polaków 
był początkiem eksterminacji.

11



Słupscy Wołyniacy

W tym czasie zaczęto organizować Ukraińską Powstańczą Armię (UPA). 
Po wsiach odbywały się zebrania działaczy OUN. Rozpoczęto zakrojoną na 
szeroką skalę akcję propagandową skierowaną do ukraińskich chłopów, 
gdzie głównym przesłaniem było: „że dopóki choć jeden Polak będzie na 
ukraińskiej ziemi, to nigdy nie będzie samostijnej Ukrainy".

W ten sposób argumentowano pozbycie się wszystkich Polaków.
Rok 1942 był okresem nasilania się morderstw na pojedynczych Pola

kach i rodzinach polskich. Morderstw dokonywali ukraińscy policjanci 
i członkowie ukraińskich organizacji nacjonalistycznych. Zbrodnie obejmo
wały równomiernie cały teren Wołynia. Ofiary wybierano przypadkowo, 
gdyż wśród nich oprócz osób zajmujących stanowiska w polskiej przedwo
jennej administracji, polskich nauczycieli czy inteligentów, członków pol
skiej konspiracji byli też zwykli mieszkańcy wsi, rolnicy, a wśród ofiar nie 
brakowało kobiet i dzieci.

Oprócz akcji kończących się zamordowaniem Polaków, na coraz więk
szą skalę była prowadzona akcja kierowania, głównie młodych Polaków na 
roboty przymusowe do Niemiec.

W roku 1942 udokumentowano co najmniej 127 napadów ze skutkiem 
śmiertelnym, podczas których zostało zamordowanych co najmniej 301 Po
laków.

Mniemać należy, że rok 1942 był tylko „testem" na reakcję Polaków, 
a szczególnie polskich oddziałów konspiracyjnych na ukraińskie morder
stwa. Liczono na liczne akcje odwetowe, którymi można byłoby w przyszło
ści usprawiedliwić masową eksterminację Polaków sięgającą w roku 1943 
kilkudziesięciu tysięcy ofiar.

Rok 1943 był okresem rzezi Polaków zamieszkujących Wołyń. Najpierw 
nasilono akcję propagandową przeciwko Polakom. Podobnie jak wcześniej 
po wsiach odbywały się zebrania uświadamiające miejscową ludność ukra
ińską o potrzebie pozbycia się obywateli polskich.

W cerkwiach odprawiane były nabożeństwa, podczas których przed 
napadami na całe polskie osiedla w danej okolicy duchowni prawosławni 
święcili broń - późniejsze narzędzia zbrodni. Wygłaszano kazania, które 
miały usprawiedliwiać dokonywane zbrodnie. Nie wszyscy jednak du
chowni prawosławni uczestniczyli w tego typu „religijnych uroczysto
ściach", niektórzy zaś czynili to pod terrorem.

Bardzo częstym zjawiskiem były uzbrojone grupy nacjonalistów ukra
ińskich, „wędrujące" od wsi do wsi na furmankach. Często grożąc zabiciem 
dokonywały one rabunków żywności, odzieży, inwentarza. Podczas tych 
akcji poniżano i bito polskich gospodarzy.
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Efektem tych akcji miało być również zastraszanie tej części ukraińskiej 
ludności, która żyła z polskimi sąsiadami w dobrej komitywie. Wobec tego 
często deklarowana sympatia i chęć pomocy oraz obrony ze strony ukraiń
skich sąsiadów malała.

Takie przygotowanie „gruntu" pod ostateczne rozprawienie się z Pola
kami sprzyjało realizacji programu „Ukraina dla Ukraińców"

Mordowanie najczęściej realizowano według następującego schematu: 
Rozpoczynano akcję o świcie, gdy wszyscy byli w domu. Wieś otaczano kor
donem, uzbrojonych w broń palną nacjonalistów z UPA. Pozostali uzbrojeni 
w najróżniejsze przyrządy typu: kosy na sztorc, siekiery, widły, bagnety, 
kołki, łomy itp. rozchodzili się po gospodarstwach i dokonywali morder
stwa ze szczególnym okrucieństwem. Teren wsi był starannie przeszukiwa
ny. Ofiary były wyciągane z najróżniejszych kryjówek. Ofiarami byli wszy
scy Polacy, nie oszczędzano kobiet, starców, dzieci.

W przypadku mordowania Polaków mieszkających pojedynczo stoso
wano podobny plan lecz w mniejszych grupach oprawców.

Morderstw dokonywano z niesłychanym okrucieństwem. Udokumen
towane relacjami świadków i zdjęciami przykłady, były wielokrotnie publi
kowane w licznych artykułach, książkach i innych wydawnictwach. Można 
je także czytać i oglądać na licznych stronach internetowych poświęconych 
zbrodniom na Wołyniu. Czasem wydaje się niemożliwe, aby taki sposób 
zabijania mógł wymyślić i zrealizować człowiek.

Lipniki, pow. Kostopol 23 marzec 1943 roku. 
Zamordowana przez członków OUN-UPA rodzina Bielawskich
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Udokumentowana liczba ofiar w 1943 roku wynosi minimum 33 454 
Polaków.

Po roku 1943 ukraińskie ludobójstwo i masowa ucieczka Polaków 
do miast wyludniło z osób o polskim rodowodzie wieś wołyńską.

Słupscy Wołyniacy

W 1944 roku Polacy skupili się w miastach tworzących tzw. ośrodki sa
moobrony. Część uciekła do oddziałów partyzanckich, z których w styczniu 
1944 roku utworzono 27. Wołyńską Dywizję AK z miejscem stacjonowania 
w powiecie kowelskim.

27. WDP AK była największym partyzanckim związkiem taktycznym 
na ziemiach II Rzeczypospolitej. Została sformowana z istniejących na Wo
łyniu z polskich oddziałów partyzanckich, zmobilizowanych żołnierzy kon
spiracji oraz członków samoobrony przed napadami band OUN-UPA.

Została zorganizowana od stycznia do marca 1943 roku. Powstała w ce
lu przeprowadzeniu na Wołyniu akcji „Burza", polegającej na działaniach 
wojskowych podjętych przez Armię Krajową przeciw wojskom niemieckim, 
w końcowej fazie okupacji i bezpośrednio przed wkroczeniem Armii Czer
wonej.

Na Wołyniu do 27. WDP AK zmobilizowano 7300 oficerów i żołnierzy.
Dywizja zapisała się głównie w obronie polskiej ludności cywilnej, po

przez wspieranie lokalnej samoobrony w walce z oddziałami UPA. Żołnie
rze 27. WDP AK stoczyli wiele walk z regularnymi oddziałami niemieckimi

Oficerowie 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty.
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Dywizja w okolicy Kowla wpadła w okrążenie. Nie skorzystała z pomo
cy wojsk radzieckich i wyszła z okrążenia samodzielnie, ponosząc jednak 
ogromne straty w stanie osobowym. Od 10 do 50 procent stanów w poszcze
gólnych pododdziałach.

W drugim kwartale 1944 roku Wołyń po wkroczeniu Armii Czerwonej 
był wolny od Niemców i znajdował się pod kontrolą wojsk radzieckich. Nie 
skończyło się jednak mordowanie Polaków przez ukraińskich nacjonalistów. 
Spadła jednak ilość aktów ludobójstwa.

NKWD zaprowadzało swoje porządki. Działało przeciw nacjonalistom 
ukraińskim oraz przeciwko polskim organizacjom czy samoobronie powsta
łej przeciw OUN-UPA.

Mnożyły się doniesienia na Polaków do NKWD. Było to powodem wie
lu aresztowań polskich patriotów i ich zsyłki. Jednocześnie prowadzono 
agitację do 1 Armii Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki. Natomiast 
z młodzieży w wieku 16-17 lat tworzono tzw. Istriebitielne Bataliony.

Po odejściu mężczyzn do 1 Armii Wojska Polskiego ludność polska wo
bec nacjonalistów ukraińskich była bezbronna. Dlatego tak ważną rolę speł
niali chłopcy z Istriebitielnych Batalionów.

Jednak mimo tego w dalszym ciągu zdarzały się napady na Polaków. 
Było ich jednak coraz mniej. W roku 1945 zanotowano 31 takich morderstw.

Wtedy jednak było już wiadomym, że Wołyń nie będzie znajdował się 
w granicach nowej Polski.

Zbigniew Has

OKRES POWOJENNY

Losy II wojny światowej 1939-1945 r. i dwie okupacje oraz walki party
zanckie, obronne, wyzwoleńcze, zsyłki przymusowe na wschód i zachód 
spowodowały ogromne rozproszenie Wołyniaków, a także Kresowian. 
Ta migracja w latach 1939-50 była powojennym wzajemnym poszukiwa
niem rodzin, przyjaciół, kolegów z wojska i partyzantki przez Polski i Mię
dzynarodowy Czerwony Krzyż. Po długich i bardzo żmudnych zabiegach 
odnalezieni zaczęli się odwiedzać, sprowadzać swoich bliskich i przyjaciół 
między innymi do Słupska.

Wzajemne przekonywanie, pomoc oraz życzliwość znalazły swoje miej
sce na ziemi słupskiej. Powojenna wędrówka następowała również za ro
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dzeństwem i bliskimi odbywającymi służbę wojskową w garnizonach Słup
ska i Redzikowa. Występowała też często banicja polityczna. Część Woły- 
niaków, pracowników Dolnośląskich Fabryk Mebli przeniosło się do Słup
ska z Dolnego Śląska za swoim kierownikiem, a następnie dyrektorem Je
rzym Albrechtem, który został powołany na dyrektora Słupskich Fabryk 
Mebli, gdzie był przez wiele lat naczelnym dyrektorem. Po prostu sprowa
dził swoich pracowników, a także przyjaciół i znajomych do pracy w Słup
sku. Zdobywali oni tu status społeczny i zawodowy, nie tylko w przemyśle, 
ale tez w budownictwie, gospodarce komunalnej, energetyce, administracji 
i w handlu. Prowadzili również własną działalność gospodarczą. Niektórzy 
prowadzą ją nadal.

Mam ogromne przekonanie, że uczestnictwo Wołyniaków i Kresowian 
w życiu gospodarczym Słupska nadawało i nadaje miastu rozkwit gospo
darczy i społeczny. Pełnili szereg funkcji gospodarczych i społecznych, 
a dziś są emerytami mieszkającymi nadal w Słupsku.

Jednak znaczna ilość Wołyniaków i Kresowian przeszłą na „wieczną 
wartę" i spoczywa na cmentarzach słupskich.

Dla przypomnienia trzeba wymienić kilkanaście nazwisk Wołyniaków 
i Kresowian, którzy osiedli się w Słupsku. Są to rodziny: Staniuków, Kuła
kowskich, Bornych, Hasów, Czarneckich, Ziółkowskich, Jaworskich, Wąso
wiczów, Poleszaków, Dziekańskich, Godlewskich, Dąbrowskich, Tyczyń
skich, Rajczakowskich, Żylewskich, Słowińskich, Boreckich, Lewandow
skich, Kowieńskich, Koryckich, Żymełków, Wiszmuńskich, Marcinkow
skich, Twardowskich i wiele innych.

Ta powojenna wymuszona wędrówka Wołyniaków i Kresowian kształ
towała i krzewiła kulturę kresową na Pomorzu Środkowym, Warmii i Ma
zurach oraz na Dolnym Śląsku, a także niosła tęsknotę pamięć o pięknej i za
sobnej ziemi wołyńskiej. Ileż to pieśni ludowych i patriotycznych oraz par
tyzanckich jeszcze do dziś śpiewa się na tzw. Ziemiach Odzyskanych a także 
w Słupsku. Nostalgia do „Polesia Czar" brzmi do dziś w całej Polsce.
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Andrzej Obecny

KOŁO TERENOWE STOWARZYSZENIA 
UPAMIĘTNIANIA OFIAR ZBRODNI 
UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW 

W SŁUPSKU

W Stupsku koto Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukrain- 
skich Nacjonalistów powstało w marcu 1994 roku. Samo Stowarzyszenie 
mające swoją siedzibę we Wrocławiu swój początek datuje na rok 1972.

Słupscy Wołyniacy koło utworzyli na bazie środowiska 27. Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Pierwszy Zarząd Koła ukonstytuował się 
7 maja 1994 roku, a pierwszym prezesem został wybrany Franciszek Kuła
kowski.

Na otwarciu wystawy o Wołyniu w słupskim „Spichlerzu " na Rynku Rybackim 
członkowie Stowarzyszenia. Od łewej: Alfred Słowiński, Anna Staniuk, Alicja Maj, 

Franciszek Kułakowski, Jadwiga Klimaszewska, Zbigniew Has, 
Władysław Dąbrowski i Stanisław Tyczyński.
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Od czternastu lat koło słupskie realizuje cele Stowarzyszenia, wśród 
których najważniejsze jest upamiętnienie i wydobycie z wieloletniego mil
czenia tragedii jaka dotknęła ludność polską i ukraińską zamieszkującą Wo
łyń w okresie II wojny światowej.

W roku 2008 skład osobowy Zarządu Koła Terenowego SUOZUN 
przedstawiał się następująco:

Prezydium:
1. Zbigniew Has - Prezes
2. Franciszek Kułakowski- V-ce Prezes
3. Alicja Maj- V-ce Prezes
4. Barbara Jaworska- Skarbnik
5. Anna Staniuk- Członek
6. Jadwiga Klimaszewska - Sekretarz

Komisja Rewizyjna:
1. Władysław Dąbrowski - Przewodniczący
2. Stanisław Tyczyński- Vice Przewodniczący
3. Alfred Słowiński- Członek

Do kola w roku 2008 należało 25 osób. Są to głównie dzieci osób, którym 
udało się ujść z życiem i wyemigrować z Wołynia bądź do Generalnej Gu
berni w okresie II wojny światowej lub na Ziemie Odzyskane po jej zakoń
czeniu. Część z członków koła, jako młode osoby przeżyły męczeńską śmierć 
swoich bliskich.

Do zasadniczych celów i zadań Stowarzyszenia, które również realizuje 
słupskie koło należy upamiętnienie tragicznego losu Polaków ofiar zbrodni 
popełnianych przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA. Cele te człon
kowie Stowarzyszenia realizują poprzez prowadzenie działalności popula
ryzatorskiej na temat wiedzy historycznej z okresu 1939-1947 w celu prze
ciwdziałania fałszowaniu informacji na temat rzeczywistych stosunków 
polsko-ukraińskich i dokonanych zbrodni na ludności. Działalność Stowa
rzyszenia w żaden sposób nie jest wymierzona przeciwko Narodowi i Pań
stwu ukraińskiemu.

Misja Stowarzyszenia dokumentowana jest poprzez wydawany kwar
talnik historyczno-publicystyczny „Na Rubieży". Do celów Stowarzyszenia 
należy również wspieranie i organizowanie budowy pomników, tablic pa
miątkowych, upamiętniających zbrodnie na ludności polskiej. Stowarzysze-
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Poczet sztandarowy przed tablicą ku czci pomordowanych Polaków na Kresach, 
umieszczonej w kościele p.w. św. Jacka w Słupsku

nie współpracuje z Główną Komisją Badania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu.

Członkowie Stowarzyszenia w ramach działalności organizacji lub wła
snych prac publikują wspomnienia i dokumenty dotyczące zbrodni wołyń
skiej.

Słupskie koło jest aktywnym ogniwem Stowarzyszenia. W roku 2007 
według sprawozdania wykonało szereg przedsięwzięć upamiętniających 
ofiary nacjonalistów ukraińskich.

W dniu 27 lipca 2007 roku w Słupsku w Kościele pw. św. Jacka odpra
wiona została uroczysta msza święta w 64 rocznicę tragicznych wydarzeń 
na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Homilię wygłosił ks. prałat Jan Giria- 
towicz, modlitwy czytali: Pani Anna Staniuk, Pani Jadwiga Klimaszewska, 
Pani Alicja Maj i Pan Władysław Dąbrowski. Doniosły charakter uroczystej 
mszy podkreślili kombatanci i poczty sztandarowe 27. Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej.

15 grudnia 2007 roku odbyło się inauguracyjne zebranie Ogólnopol
skiego Komitetu Obchodów 65 Rocznicy Ludobójstwa Dokonanego przez 
OUN-UPA na ludności Polskiej Kresów Wschodnich. Patronat nad organi
zacją uroczystych obchodów przyjęło Polskie Stronnictwo Ludowe. W spo
tkaniu wzięła udział Pani Alicja Maj. Zebranym zaprezentowano: „Ramowy
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plan wystaw, konferencji naukowych i wydawnictw Komitetu Budowy Po
mnika Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich".

W czasie uroczystości poświęcenia tablicy upamiętniającej tragedię na Wołyniu 
na Ścianie Pamięci na słupskim „Starym Cmentarzu".

W zamierzeniach na 2008 rok postanowiono, że w 65 rocznicę wymor
dowania Polaków na Wołyniu i Kresach wschodnich II Rzeczypospolitej 
odprawiona zostanie uroczysta msza święta w Kościele pod wezwaniem 
św. Jacka w dniu 13 lipca 2008 roku o godzinie 11.00. Również w lipcu nastą
pi wmurowanie oraz uroczyste odsłonięcie i poświęcenie w kościele św. Jac
ka tablicy Wotum Kresowe.

Na wystawie malarskiej pani Heleny Has zorganizowanej przez Dyrek
cje Muzeum Pomorza Środkowego w herbaciarni w dniach od 02 kwietnia 
do 30 maja 2008 roku prezentowany był Kącik Kresowy.

Ponadto postanowiono o innych spotkaniach i sprawach organizacyj
nych koła.

Członkowie koła spotykają się cyklicznie w siedzibie Civitas Christiana 
i w kawiarni Cechowa.
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W OBRONIE PRAWDY 
I SPRAWIEDLIWOŚCI

LUDOBÓJSTWO DOKONANE,
ALE NIE POTĘPIONE I NIE UKARANE!

„Jeśli my zapomnimy o Was, Ty Boże zapomnij o nas". Te słowa wieszcza 
odnosimy do wszystkich ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraiń
skich faszystów spod znaku OUN-UPA na ludności polskiej Wołynia 
i Kresów Południowo-wschodnich II RP w latach 1942-1947 r.

W 2008 roku mija 65 lat od tych tragicznych wydarzeń. Mężczyźni 
i kobiety, starcy i niemowlęta, bezbronni i niewinni, bestialsko mordowani, 
zarzynani piłami, nożami, zarąbani siekierami, zakłuci widłami, żywcem 
spaleni w domach, stodołach, kościołach.

Tamten straszny czas męczeństwa 
naszych ojców, matek, sióstr, braci i na
szych dzieci przywołujemy, by uczcić 
pamięć ofiar ludobójstwa OUN i UPA. 
Ofiar zapomnianych przez elity poli-

Tarnopol - region, woj. Tarnopolskie (1943?) 
Jedno z drzew polnej alei, nad którą terroryści 
OUN-UPA zawiesili transparent z napisem 

w przekładzie na język polski:
„Droga do samostinnej Ukrainy".

Na każdym drzewie oprawcy tworzyli 
z polskich dzieci tzw. wianuszki.

(zdjęcie i opis stanowi przedruk z książki 
Aleksandra Kormana „Ludobójstwo UPA 

na ludności polskiej" wydandj przez 
wydawnictwo „NORTOM" Wrocław 2003.)
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tyczne III RP, a często wręcz znieważanych przez niektórych przedstawicie
li tych elit. Zniewagą, bowiem jest usprawiedliwianie oprawców, a często 
ich rehabilitowanie. Na umęczonej, przesiąkniętej krwią ziemi Wołynia, Po
dola, Polesia, Rzeszowszczyzny i Lubelszczyzny stawiane są pomniki zabój
com z OUN i UPA.

Celem zbrodniczej działalności ukraińskich naqonalistow było fizyczne 
wyniszczenie ludności polskiej oraz usunięcie śladów obecności polskiej na 
Krasach Południowo-wschodnich. Hasło: „Wyrżnąć Lachów aż do VII po
kolenia nie wyłączając tych, którzy nie mówią już po polsku" było wezwa
niem do krwawej rozprawy z Polakami.

Już wiosną i latem 1943 r. oddziały UPA atakowały polskie wsie, osie
dla i kolonie. Przykładem jest los Janowej Doliny w powiecie Kostopol, gdzie 
w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek wymordowano ponad 600 
osób. Apogeum upowskiego ludobójstwa przypada na lato 1943 r. O świcie 
11 lipca oddziały UPA wspierane przez miejscową ludność ukraińską uto
czyły i zaatakowały uśpione wsie i osady polskie w trzech powiatach jedno
cześnie: horochowskim, włodzimierskim i kowelskim. Zaskoczeni i bez
bronni ludzie ginęli od kul, siekier, wideł, kos i noży bez względu na wiek 
i płeć. Umierali śmiercią męczeńską zadaną z niesłychanym okrucieństwem. 
Ich domy były grabione i palone. W krótkim czasie te zbrodnie, doskonale 
przygotowane i zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach ogarnęły całe

Msza święta w kościele p.w. św. Jacka poświęcona pamięci ofiar zbrodni wołyńskiej 
popełnionej przez nacjonalistów ukraińskich.
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Kresy Południowo-wschodnie, a między innymi powiaty: lwowski, stanisła
wowski i tarnopolski. Miejscowości: Gródek Jagielloński, Złoczów, Podhaj
ce, Radziechów, Zbaraż, Czortków, Rohatyn, Drohobycz i Kołomyja. Stały 
się areną masowych mordów. O rozmiarach zbrodni (tylko w powiecie wło
dzimierskim) świadczą następujące dane: we wsi Garów z 480 Polaków oca
lało 70 osób, a w Porycku wymordowano całą ludność polską - ponad 
200 osób, w kolonii Orzeszyn na ogólną liczbą 340 mieszkańców zginęło 
270 Polaków, we wsi Sadowa spośród 600 Polaków ocalało tylko 20 osób, 
we wsi Wola Ostrowiecka zginęło 529 osób (w tym 220 dzieci w wieku do 
14 roku życia). Przeprowadzona w sierpniu 1992 r. ekshumacja szczątków 
wymordowanej ludności w Woli Ostrowskiej i w Ostrówkach potwierdziła 
masowe mordy dokonane przez UPA w tych miejscowościach.

Główna Komisja Badań Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w to
ku prowadzonego śledztwa ustaliła 938 miejscowości, w których ofiarami 
eksterminacji padło około 120 tys. Polaków. Ogromne były również straty 
materialne. Tylko na Wołyniu z ogólnej liczy 1150 wiejskich osiedli polskich 
oraz osiedli z przewagą polskich mieszkańców, liczących w sumie 31 tys. 
zagród, zniszczonych zostało 1048 osiedli i 26167 zagród. Z istniejących 
252 kościołów zniszczono 128. Bilans strat zostanie niebawem uszczegóło
wiony w opracowaniach historyków polskich.

W 65. rocznicę tych tragicznych wydarzeń pragniemy ocalić i uczcić pa
mięć tych wszystkich Polaków, którzy zginęli z rąk nacjonalistów ukraiń
skich. Przywrócenie ofiarom ich ludzkiej godności to nasz moralny i patrio
tyczny obowiązek.

Niech tablice umieszczone w Kościele św. Jacka i na Ścianie Pamięci 
na cmentarzu komunalnym w Słupsku będą dla potomnych symbolem 
pamięci o prawdzie tamtych strasznych dni.

Zarząd Koła Terenowego w Słupsku
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Wołyniaku, czegoś smutny? 
Czemu blada twoja twarz?
0 Wołyniu ciągle marzysz, 
Pewnie ty tam kogoś masz. 
Wojna z domu nas wygnała
1 rzuciła pośród Was 
Tam są domy i pałace,
Tam rodzinny szumi las.

WYBRANE
BIOGRAFIE I WSPOMNIENIA





Zbigniew Has

SŁOWO DO PRZYJACIÓŁ 
WŁODZIMIERZA WOŁYŃSKIEGO

O Włodzimierzu Wołyńskim, dziś miasteczku sielskim i spokojnym, 
można mówić nieskończenie - tysiąc lat jego dziejów to także czas, kiedy 
gród ten był stolicą udzielnych książąt, siedzibą biskupów, miejscem pobytu 
polskich królów, tu urodził się m. in. św. Jozafat Koncewicz....

Miasto zawsze postrzegane było jako znaczący i ważny ośrodek w dzie
jach pogranicza polsko-ruskiego. Przede wszystkim inwestowali tu królo
wie polscy. Mimo całkowitego zniszczenia w 1240 roku przez Tatarów mia
sto podniosło się z popiołów, by znowu ulec Litwinom, zbuntowanemu 
Chmielnickiemu i jego Kozakom, Szwedom, Węgrom czy Rosjanom.

Szczególnie Rosjanie w okresie zaborów prowadzili niszczącą działal
ność. Wystarczy przypomnieć, że po Powstaniu Listopadowym przez 37 lat 
we Włodzimierzu Wołyńskim nie było żadnej szkoły....

Zieritia Wołyńska żyje dziś w świadomości Polaków za sprawą naszego 
wieszcza Juliusza Słowackiego, dla którego były to rodzinne strony (w szcze
gólności ukochał swój Krzemieniec, tutaj spoczywają prochy jego matki), ale 
także i przez fakt niezwykłej historii i legendy 27. Wołyńskiej Dywizji Pie
choty Armii Krajowej - największego partyzanckiego zgrupowania działa
jącego podczas ostatniej wojny i okupacji.

Nie ma żadnej przesady w słowach poety Jerzego Zagórskiego, że w 1943 
i 1944 r. krwawe mordy na polskiej, bezbronnej ludności, dokonywane 
w dzień i w nocy, przez oszalałych nacjonalistów ukraińskich, realizujących 
swój zbrodniczy program etnicznej czystki, uczyniły z Ziemi Wołyńskiej 
krwawą polską Golgotę.

Ja także - dzisiaj słupszczanin - wywodzę się z ukochanej Ziemi Wołyń
skiej.

Urodziłem się we Włodzimierzu Wołyńskim, tam rozpocząłem swoją 
edukację w szkole podstawowej „ZAMECZEK" przy ul. Katedralnej.

27



Słupscy Wołyniacy

We wrześniu 1938 roku wstąpiłem do organizacji zuchowskiej i już 11 listo
pada z dumą pełniłem wartę honorową przy grobie nieznanego żołnierza.

Bardzo boleśnie przeżyłem kampanię wrześniową, w której uczestni
czył mój ojciec Stanisław jako podoficer 19. Pułku Ułanów.

Sowieci wkroczyli do Włodzimierza Wołyńskiego już 17-18 wrze
śnia 1939 roku. Widziałem jak wywozili jeńców wojennych poza granice 
wschodnie.

Potem przyszła, nie mniej ciężka okupacja niemiecka. Byłem świadkiem 
likwidacji getta we Włodzimierzu Wołyńskim, ludność żydowską Niemcy 
masowo wywozili do Piatydni, miejscowości oddalonej o 6 km od miasta 
w kierunku Uściługa.

Wraz z ojcem należałem do Samoobrony AK w Kolędowie i jako mini
strant Kościoła Farnego uczestniczyłem w pochówkach pomordowanych 
rodzin polskich na cmentarzu we Włodzimierzu. Pochówki odbywały 
się w mogiłach zbiorowych, ludzi nie chowano w trumnach, zwłoki zawija
no tylko w białe prześcieradła, czasami chowano kogoś w skrzyni zbitej 
z nieheblowanych desek. Pogrzeby takie odbywały się codziennie. Grzeba
no także członków Samoobrony AK i Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Pie
choty AK.

W drugiej połowie 1944 roku wraz z moją rodziną zmuszony byłem 
opuścić Włodzimierz. Przekroczyliśmy Bug i zatrzymaliśmy się w miejsco
wości Winiawka koło Horodła. Tam doczekaliśmy się wkroczenia Armii 
Polskiej dowodzonej przez sowieckich oficerów ubranych w polskie mun
dury jadących na koniach, a za nimi z ciężkim sprzętem bardzo wolno ma
szerowała umorusana piechota.

Dopiero teraz po raz pierwszy, po blisko 60-letniej zmowie milczenia 
i przeinaczania faktów historycznych Prezydent III RP - Aleksander Kwa
śniewski w dniu 11 lipca 2003 r. na spotkaniu polsko-ukraińskim w Porycku 
bardzo ostrożnie użył w swoim przemówieniu określenia „ludobójstwo". 
Do publicznego ujawnienia prawdy i potępienia zbrodni ludobójstwa w du
żej mierze przyczyniły się środowiska kresowe, dawni mieszkańcy Wołynia 
(Małopolski Wschodniej i całych Kresów), świadkowie tych tragicznych wy
darzeń.

Zbrodni tych z premedytacją dokonywały nacjonalistyczne, ukraińskie 
organizacje występujące pod takimi nazwami jak: Sicz Poleska, bulbowcy, 
melnikowcy, upowcy. Niezależnie jednak od nazwy wspólną cechą wymie
nionych wyżej organizacji były zbrodnie dokonywane na Polakach, zbrod
nie dokonywane z wielkim okrucieństwem, torturami, sadyzmem. Rzeziom 
tym towarzyszyły grabieże dobytku mordowanych, gwałty, pożary oraz de
wastowanie wszystkiego, co mogłoby świadczyć o polskości tamtejszych
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terenów II RP. Niszczono budynki mieszkalne, szkoły, kościoły a nawet 
cmentarze.

Wezwanie rzucone już w 1929 roku przez Organizację Ukraińskich Na
cjonalistów (OUN), zostało wprowadzone w czyn w latach 1939 - 1947. Na
cjonaliści ukraińscy zamordowali 200 tys. bezbronnej ludności cywilnej po
chodzącej z Wołynia, Małopolski Wschodniej i Kresów. Nie szczędzono ni
kogo - niemowląt, dzieci, kobiet, mężczyzn, kalek, księży i starców. Spalono 
pond 110 kościołów.

Wreszcie, po wielkich trudach 10 lipca 2003 r. wygłoszone zostało 
oświadczenie Sejmu RP i Rady Najwyższej Ukrainy z okazji 60-tej rocznicy 
tragedii wołyńskiej, potwierdzające tragedię wołyńską. Centralne uroczy
stości odbyły się w Warszawie, Wrocławiu, Porycku oraz w każdym woje
wództwie i w szeregu miejscowościach m. in. w Słupsku.

Z tej okazji na terenie całego kraju ufundowano i odsłonięto 11 Pomni
ków Pamięci, 14 tablic pamiątkowych w kościołach i na budynkach publicz
nych. Ponadto w całej Polsce odbyły się uroczystości religijne z udziałem 
przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, organizacji kresowych, 
kombatanckich oraz młodzieży szkolnej. Taka tablica pamiątkowa została 
odsłonięta w czasie uroczystej mszy świętej w kościele św. Jacka także 
w Słupsku 27 lipca 2003 roku. W hołdzie pomordowanym kresowianom 
wmurowano także tablicę pamiątkową na Ścianie Pamięci na cmentarzu ko
munalnym w Słupsku.

Podobne uroczystości planowane są w roku 2008 na terenie całego kraju 
w miesiącach lipcu - wrześniu, w 65 rocznicę ludobójstwa.

W Słupsku z tej intencji odbędzie się uroczysta msza święta 13 lipca 
2008 roku o godz. 11:00 w kościele św. Jacka i zostanie wmurowana tablica 
„Wotum Kresowe" w kaplicy św. Jerzego - ufundowana przez ofiarodaw
ców, Zarząd i Członków Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni 
Ukraińskich Nacjonalistów w Słupsku.

Dzięki staraniu Ogólnopolskiego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Lu
dobójstwa Dokonanego Przez OUN-UPA Na Ludności Polskiej Kresów 
Wschodnich II Rzeczpospolitej w okresie lipiec - wrzesień 2008 r. na Placu 
Grzybowskim w Warszawie zostanie odsłonięty pomnik autorstwa prof. 
Mariana Koniecznego w 65 rocznicę tych tragicznych wydarzeń.

Sejm RP przygotowuje projekt uchwały w sprawie uczczenia 65 roczni
cy ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej Kresów Wschodnich 
II RP.

Uczczenie tej rocznicy stanowić będzie wypełnienie jeszcze jednej białej 
plamy w historii Polski. Projekt uchwały zakłada ogłoszenie dnia 11 lipca 
Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.

Słupscy Wołyniacy
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W Słupsku w Izbie Pamięci Słupszczan w dniu 27 lipca zostanie otwarta 
wystawa poświecona słupszczanom, którzy przeżyli tamtą tragedię, a dzi
siaj spoczywają na słupkim cmentarzu daleko od swojego ukochanego Wo
łynia.

Dziś już jako emeryt cieszę się, że dane mi było doczekać i brać udział 
w tych wszystkich dla mnie bardzo ważnych uroczystościach, które upa
miętniają martyrologię moich rodaków z Kresów, wiernych obywateli na
szej Ojczyzny.

Niech te wszystkie pomniki, tablice pamiątkowe, modlitwy będą hoł
dem złożonym pomordowanym Polakom z całej ukochanej Ziemi Kreso
wej.

Zbigniew Has
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LOSY RODZINY BORNYCH 
Z WOŁYNIA

Ludwik Borny, ojciec rodziny uro
dził się 28 sierpnia 1901 roku w Moczy- 
skach koło Włodzimierza Wołyńskiego. 
Służbę wojskową odbywał w latach 
1921-1923 w pułku artylerii w Krako
wie. Po powrocie z wojska w 1931 roku 
zawarł związek małżeński ze Stefanią 
Domańską z domu Grabowską, uro
dzoną 5 listopada 1913 roku.

Ludwik Borny Stefania Borna

Osiedlili się w kolonii Kolędowo prowadząc 
gospodarstwo rolne. Ludwik Borny zajmował się 
głównie hodowlą koni, którymi handlował z dość 
dużym powodzeniem.

W 1933 roku urodził się jego pierwszy syn,
Zenon. Następnie w 1937 roku syn Ryszard, 
w 1941 roku córka Maria, a w 1945 roku syn Ja
nusz. Po wojnie w 1952 roku przyszła na świat 
córka Anna.

17 września 1939 roku do Polski wkroczyła 
Armia Czerwona okupując wschodnie tereny 
II Rzeczypospolitej. Nastały ciężkie czasy, jednak 
nie odcisnęły one swego piętna na rodzinie Bor
nych.

Okupacja niemiecka, która nastąpiła w 1940 Ludwik Borny z lewej z kolegą 
roku, dla Bornych i Kolędowa była bardziej do- w czasach służby wojskowej
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tkliwa, bowiem ukraińska policja na usługach okupanta sprawowała wła
dzę i inwigilowała w obrębie całej kolonii. Aresztowano wówczas byłych 
funkcjonariuszy policji polskiej, żołnierzy Wojska Polskiego i wysyłano ich 
na roboty przymusowe do Rzeszy Niemieckiej.

Późną jesienią 1942 roku rozpoczęły się na Wołyniu pojedyncze zabój
stwa rodzin polskich, a w szczególności wiejskich. Nacjonaliści ukraińscy 
z ugrupowań banderowskich i bulbowskich oprócz tego, że rabowali mienie 
bezbronnej ludności cywilnej, z zimną krwią dokonywali haniebnych mor
dów. W tym czasie w Kolędowie powstała Samoobrona AK, do której nale
żeli byli żołnierze i podoficerowie Wojska Polskiego oraz cywile. Wśród 
nich: Borny, Has, Legieć, Pucek, Rudzik, Jóźwiak, Jacecki i inni. Organizacja 
ta postawiła sobie za zadanie ochronę polskich rodzin i ich mienia. Była 
to grupa ludzi, którzy w późniejszym czasie wstąpili do 27. Wołyńskiej Dy
wizji Piechoty AK w Zgrupowaniu „Osnowa".

Liczba napadów i mordów wciąż wzrastała, a latem 1943 r. nastąpiło 
apogeum tych zbrodni (dokonywanych już wtedy przez OUN-UPA). Ro
dzina Bornych zmuszona była uciekać do Włodzimierza Wołyńskiego, gdzie 
znalazła schronienie w domu bliskich krewnych. Zamieszkiwała tam do ro
ku 1945, czyli do czasu przymusowej repatriacji za ustaloną nowa granicę 
Polski na Bugu.

Rodzina Bornych została osiedlona we wsi Moniatycze w powiecie hru
bieszowskim, gdzie objęła gospodarstwo rolne i zajmowała się rolnictwem. 
W 1950 roku Zenon Borny, najstarszy syn Ludwika został przyjęty do gim
nazjum mechanicznego w Hrubieszowie. Tam wstąpił do tajnej młodzieżo
wej organizacji niepodległościowej i przyjął pseudonim „Dąb". Organizacja 
ta została zdekonspirowana, w wyniku czego we wrześniu 1950 roku Zenon 
został aresztowany przez służby UB i osadzony w areszcie śledczym w Hru
bieszowie. Następnie przewieziono go do więzienia śledczego w Zamościu.

31 grudnia 1950 roku Rejonowy Sąd Wojskowy 
w Lublinie na sesji wyjazdowej w Zamościu skazał Zeno
na Bornego na 5 lat pozbawienia wolności i praw obywa
telskich na okres 2,5 roku z art. 86 §1 Kodeksu Karnego za 
przygotowania do zmiany ustroju PRL. Zenon karę od
bywał przez 6 miesięcy w Zamościu, 3 miesiące w Zamku 
Lubelskim, a następnie wywieziono go do młodzieżowe
go więzienia karnego w Jaworznie. Przebywał tam 1,5 ro
ku. Na mocy amnestii, w lutym 1953 roku został zwolnio
ny z więzienia. Po powrocie do rodzinnego domu w Mo- 
niatyczach pracował dorywczo na budowie. Na początku
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października 1953 roku został powołany do czynnej służby wojskowej w Ba
talionach Pracy w Bytomiu. Tam został skierowany do kopalni węgla ka
miennego Łagiewniki i Rozbark.

Po 27 miesiącach pracy pod ziemią trafił do rezerwy. Po zakończeniu tej 
wojskowo-górniczej „przygody" nie mógł podjąć żadnej pracy ani nauki, 
gdyż traktowano go jako wroga systemu komunistycznego.

Jego rodzina postanowiła opuścić Moniatycze w kwietniu 1956 roku. 
Borni wyjechali do Słupska i zamieszkali w gospodarstwie rolnym przy uli
cy Nadmorskiej 17 (obecnie: 3. Maja).

W sierpniu 1956 roku Zenon podjął pracę w spółdzielni „Metalowiec". 
Mając na uwadze swoją przeszłość, nie mógł liczyć na awans zawodowy 
i dlatego już w 1957 roku rozpoczął własną działalność gospodarczą, którą 
prowadzi po dziś dzień.

Grób Ludwika i Stefani Bornych 
na słupskim cmentarzu.

Po transformacji ustrojowej, na wniosek 
Zenona Bornego Sąd Wojewódzki w Lubli
nie w listopadzie 1993 r. uznał wyrok Woj
skowego Sądu Rejonowego w Lublinie za 
nieważny. Decyzją sądu został zrehabilito
wany. W 1992 roku, jeszcze przed ogłosze
niem wyroku przez sąd, Borny otrzymał 
uprawnienia kombatanckie, stopień podpo
rucznika Wojska Polskiego oraz szereg od
znaczeń kombatanckich i żołnierzy represjo
nowanych.

31 sierpnia 1991 r. zmarł senior rodu Lu
dwik Borny, a w 1992 roku jego synowie, Ry
szard i Janusz. W1999 roku odeszła również 
jego matka, Stefania. Wszyscy zostali pocho
wani na starym cmentarzu w Słupsku na 
kwaterze 6A.

Tak, w dużym skrócie, wyglądała tułaczka rodziny Kresowiaków, która 
swoje miejsce odnalazła na ziemi słupskiej.

Zbigniew Has
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Franciszek Kułakowski

WSPOMNIENIA
FRANCISZKA KUŁAKOWSKIEGO

Wołyń niegdyś ziemia „mlekiem i miodem płynąca" w swojej historii 
lat 1939-1947 doświadczyła niesłychanej zbrodni ludobójstwa, dokonanego 
przez zbrodniarzy nacjonalizmu ukraińskiego z głęboko zakorzenionymi, 
fanatycznymi, nazistowskimi zabarwieniami. Niosło to pożogę pod hasłem 
„wymordować, zrabować, spalić".

W lipcu 2008 roku przypada 65 rocznica apogeum krwawych mordów 
ludności polskiej zamieszkałej na Kresach Wschodnich drugiej Rzeczypo
spolitej inspirowanych i kierowanych przez Organizację Nacjonalistów 
Ukraińskich i jej zbrodniczą ukraińską powstańczą armię UPA.

W szczególnie okrutny sposób wymordowano Polaków, bezbronne 
dzieci, kobiety i starców - zagrabiono i zniszczono dorobek wielu pokoleń 
- zatarto ślady polskości.

Dotąd skala zbrodni pozostaje wciąż nieznana, a liczba ofiar ustalona 
w zarysie około 200 000, a udokumentowano w liczbie ponad 120 000.

Nad tragedią ludobójstwa i powszechną zmową milczenia przez długie 
lata unosić się będzie męczeński cień i ból Kresów drugiej Rzeczypospolitej.

Los wyznaczył dla mnie, niechciane w mojej młodości, uczestnictwo 
w tej tragedii i pomimo upływu 65 lat od tamtych dni, powraca cień goryczy 
towarzyszący ciągle nie mogącym zrozumieć jak mógł mordować sąsiad 
Ukrainiec sąsiada Polaka, a w końcu przerodził się w nacjonalistyczne, 
krwawe, masowe ludobójstwo.

Na żyjących jeszcze świadkach tej potwornej zbrodni spoczywa obo
wiązek przekazania potomnym prawdy o losach Kresów drugiej Rzeczypo
spolitej w latach 1939 - 1947.

W uszczegółowionej formie nie mogę pisać o powszechnej grozie wy
darzeń, są one bowiem przedmiotem udokumentowania przez wielu uczest
ników w postaci wydawanych książek i niestety skromnych i niepełnych
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zapisków historycznych - w końcu nie mających wsparcia przez ofkjalne 
źródła i media.

Słupscy Wołyniacy

1. MOJE miejsce w tragedii wołyńskiej.

IViedy z zawieruchy wojennej szczęśliwie wróciłem do Jezioran - ro
dzinnych stron w 1940 roku szalał terror systemu sowieckiego towarzyszący 
masowym aresztowaniom, w tym 10 lutego masowej deportacji osadników 
wojskowych z rodzinami i intelektu polskiego na Sybir, wtedy ludność 
Ukraińska stanowiła nieodłączne przymierze z radziecką władzą. Atmosfe
ra strachu i niepewność jutra społeczności polskiej nie dawała żadnej na
dziei spokojnego przetrwania.

Rozpoczęcie wojny i wkroczenie armii niemieckiej na tereny Wołynia 
wskazywało na jeszcze większy terror - bowiem ludność ukraińska masowo 
i entuzjastycznie witała rzekomych zwiastunów wolnej Ukrainy - kiedy pod 
patronatem Niemiec rozszalały naq'onalizm wyraźnie zapowiadał tragiczny 
los Polaków.

Już w pierwszych miesiącach po wkroczeniu armii niemieckiej terror 
nacjonalistów ukraińskich skierowany był przeciwko Polakom, a szczegól
nie przeciw Żydom, których masowe mordowanie dokonywano za pomocą 
czarnej, ukraińskiej policji.

Już j^sienią 1941 wiadome były poje
dyncze mordy Polaków, w tym z Jezioran, 
mojego wujka Kalcowskiego Adama, byłe
go sołtysa i gajowego.

W Jezioranach Polskich, młodzież roz
poczęła działalność konspiracyjną i zdoby
wanie broni. Byłem jednym z pierwszych 
w posiadaniu karabinu 10-cio strzałowego, 
kilku granatów, 100 szt. amunicji i potowe
go aparatu telefonicznego z przenośną ra
diostacją wojskową. W rok później już w ści
sły sposób, współdziałaniem z delegaturą 
terenową w Nieświeżu, przekazałem posia
dany sprzęt do inspektoratu AK w Łucku 
- nie znam dotychczas losów tej przesyłki.

Już wiosną 1943 roku młodzi mieszkań
cy Jezioran Polskich i Jezioran Szlacheckich
organizowała zalążek samoobrony. Złudne Babcfa, dziadek
to były działania, bowiem rozległość terenu Franciszka Kułakowskiego.
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i brak broni (Jeziorany Polskie - jeden 10-cio strzałowy karabin, 4 obrzynki 
i 6 KBK i kilkanaście granatów - Jeziorany Szlacheckie podobnie) nie gwa
rantowały skutecznej obrony.

Nocne łuny pożarów okolicznych miejscowości wskazywały zagroże
nie i nie były to złudne obawy. 19 czerwca 1943 roku o godz. 9.00 rano Jezio
rany Szlacheckie zostały zaatakowane przez liczną bandę ukraińską. W Je
zioranach mieszkało 250 Polaków i 50 Ukraińców. Napad nastąpił na wieś 
od strony płn.-zach. i w tej części wsi wymordowano 50 Polaków. Samo
obrona z nieliczną ilością broni nie chroniła wsi, tym bardziej że napad na
stąpił rano po zdjęciu ubezpieczenia. Stanowił to wyjątek, bowiem wszyst
kie dotąd napady dokonywano nocą lub o świcie.

Z mojej najbliższej rodziny zostali:zamordowani:
1. Omański Michał lat 85 mój dziadek
2. Omańska Franciszka lat 80 moja babcia
3. Omański Edward lat 60 mój wujek
4. Omański Michał lat 60 mój wujek
5. Omańska Janina lat 45 moja ciocia
6. Omańska Leokadia lat 40 moja kuzynka wraz z córką 15 lat
7. Omańska Elżbieta lat 70 moja kuzynka
8. Szadurski Tadeusz lat 60 mój kuzyn
9. Szadurski Jan lat 55 mój kuzyn
10. Sebastiański Marian lat 55 mój wujek
11. Sebastiańska Helena lat 30 moja kuzynka
12. Błędowski Adolf lat 20 mój cioteczny brat
13. Błędowska Weronika lat 17 moja cioteczna siostra
14. Czajkowska Maria lat 40 moja kuzynka

Pozostali to moi znajomi mieszkańcy Jezioran Szlacheckich.
Potworne żniwo śmierci i pożogi pozostałych przy życiu osób z Jezio

ran Szlacheckich i Jezioran Polskich była sygnałem do ewakuacji.
W części uciekinierzy zgrupowali się na Kolonii Czeskiej, skąd rankiem 

20 czerwca podjęto ewakuację tylko wozami konnymi do oddalonego 
o 20 km Łucka. Niestety po drodze w okolicy Połonki zgrupowany długi 
transport został przez bandy zaatakowany w wyniku czego mimo skromnej 
osłony ogniowej 4 osoby zostały zabite i 6 osób rannych. Trzy zaprzęgi kon
ne z dobytkiem w popłochu pozostawiono - pozostali szczęśliwie dotarli do 
Łucka gdzie kto mógł ulokował się u krewnych i znajomych. Ojciec przewi
dując zagrożenie, już w maju 1943 roku moją mamę wraz z dwoma młod
szymi braćmi, Kazimierzem lat 16 i Romualdem lat 10 ewakuował do Łucka 
do wujostwa Sobczaków.
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2. TRAGEDIA ZBIOROWEGO MORDU W JEZIORANACH CZESKICH

Ojciec został u Czechów, nie dał się namówić na ewakuację i kiedy 
przyszedłem do niego z pomocą, ogromny szok mój i mojego ojca, nie był 
w stanie nawiązać z nim kontaktu. Na dziedzińcu u Czecha o nazwisku Ko- 
pecki, właściciela młyna zobaczyłem krwawe żniwo mordów dwóch rodzin 
Biernackich - Stanisława i Józefa, z Jezioran Szlacheckich. Do dziś czuję za
pach świeżej krwi i straszny obraz pomordowanych. Do dziś nie umiem wy
zwolić siebie ze strasznego widoku tej zbrodni. Ojciec w szoku, ukryty pod 
magazynem zbożowym, był cały czas naocznym świadkiem tragedii.

Biernaccy, jedni z bogatszych mieszkańców Jezioran Szlacheckich chcie
li uchronić swoje życie układem z Ukraińcami - oczywiście za pokaźna da
ninę - jednak to nie pomogło i wszystkich zgromadzili u Czechów, gdzie na 
dziedzińcu gospodarstwa Kopeckich nastąpił straszny, zbiorowy mord. Oj
ciec dokładnie opowiadał mi przebieg tragedii. Początkowo synowi Bier
nackiego - Franciszkowi (mój kolega szkolny) wręczyli karabin i jeśli za
strzeli swego ojca wszystkich puszczą wolno. Kiedy to się nie stało zaczęto 
zabijanie siekierami, nożami, bagnetami.

Zgiełk i krzyki zabijanych roznosiły się po całej wsi, jednak mieszkańcy 
nie mogli wpłynąć na zaprzestanie zbrodni - pochowali się - paraliżował 
ich wielki strach. Ojciec w pamięci przechowuje słowa głównego dowodzą
cego mordem Ukraińca skierowane na wstępie:

„Panie Biernacki „wy były dobryj czołowik - budemo was pomału riza- 
ty"" słowa i opis tej zbrodni ojciec powtarzał wokół wszystkim do końca 
swoich dni, a towarzyszące mu emocje zawsze kończyły się rozstrojem ner
wowym.

Jeszcze tego popołudnia Ukraińcy wywieźli potwornie zmasakrowane 
szczątki pomordowanych i w niewiadomym dotąd miejscu zakopali 14 osób 
w zbiorowej mogile.

Dla utożsamienia i utrwalenia tej zbrodni w mojej pamięci - wszyscy 
pomordowani byli, Ojcu i mnie bardzo dobrze znani, dlatego spoczywa na 
mnie obowiązek zachowania ich w zbiorowej pamięci. Oto Oni:

Rodzina Biernackiego Stanisława
Biernacki Stanisław - ojciec lat ok. 60
Biernacka Maria - żona lat ok. 55
Biernacki Franciszek (mój przyjaciel) - syn lat ok. 17
Biernacka Stefania (moja koleżanka) - córka lat 15
Biernacka Halina - córka lat 16
Biernacka Bronisława - matka Biernackiego lat 80
Biernacka Jadwiga - kuzynka Biernackiego lat 70

Słupscy Wołyniacy
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Rodzina Biernackiego Józefa
Biernacki Józef 
Biernacka Marta 
Biernacka Stanisława 
Biernacki Zbigniew 
Biernacki nn 
Budkiewicz Jan 
Budkiewicz Marta 

Łącznie 14 osób

- ojciec lat 65
- matka lat 60
- matka Marty lat 80
- brat lat 60
- brat lat 55
- kuzyn Józefa lat 50
- żona Jana lat 50

Cień tej tragedii jako jeden z tysiąca epizodów ludobójstwa będzie snuć 
się przez pokolenia ale też niech zostanie w pamięci dla potomnych.

3. ŁUCK

Wstrząśnięty wczorajszą tragedią, dnia następnego o świcie pozostały 
u Czechów mój sąsiad wraz ze mną jednokonnym zaprzęgiem podjęliśmy 
ryzyko ewakuacji. Ojciec odmówił - był dalej w szoku, został u Czecha To
mana w skrzętnie przygotowanej kryjówce.

Z duszą na ramieniu, z moim karabinem i kilkoma granatami - razem 
dotarliśmy do Łucka. Po zbrodniczych zaszłościach w Jezioranach Szlachec
kich i Czeskich i obok spalonego tej nocy majątku w Ławrowie, oprawcy 
jeszcze odpoczywali - szczęśliwie dotarliśmy do Łucka.

Nowe życie w mieście przepełnionym ocalałymi z pożogi mieszkańca
mi okolicznych wsi wiodłem z nimi.

U bliskich kuzynów Sobczaków, dokąd wcześniej ewakuowała się mat
ka z młodszymi braćmi zastałem schronienie. Sobczak Aleksander ps. „Olek
sy" już wcześniej działał w strukturze okręgu AK w Łucku i szybko włączył 
mnie w działalność konspiracyjną. Swoją przemyconą broń i granatami uzu
pełniłem istniejący już arsenał 3 kbk i pistolet Nagan będącym w skrytce 
mojego wujka. Bliskość posesji naprzeciw głównej bramy koszar dawnego 
24. Pułku Piechoty przy ul. Piłsudskiego zagrażało niebezpieczeństwu bo
wiem koszary zajmowali Niemcy.

Już pamiętnego dnia 5 lipca w grupie sześciu moich kolegów na cmen
tarzu katolickim zostaliśmy zaprzysiężeni przez przedstawiciela delegatury 
AK w Łucku w randze sierżanta podch. ps. „Fedor". Ja uzyskałem ps. „Żuk" 
i zostałem włączony do plutonu konspiracyjnego Łuck Północ.

Jak się okazało była to znamienna, a też i tragiczna w historii data bo
wiem 4-5 lipca samoobrona „Przebraże" zmagała się ze zmasowanym napa
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dem nacjonalistów ukraińskich, już wtedy od marca 1943 roku zasiloną, 
zbiegłą do lasów, będącą na usługach Niemiec „czarną policją".

Na marginesie należy podać, że jak się później okazało, w tym znamien
nym dniu 5 lipca 1943 roku tragicznie zginął w katastrofie lotniczej gen Wła
dysław Sikorski.

Po ciężkich zmaganiach samoobrona „Przebraże", po tygodniu walk, 
zmasowany atak nacjonalistów ukraińskich odparła. Przebraże ocalało.

Około 15 lipca tegoż roku na podstawie rozkazu dowódcy plutonu 
podchorążego o pseudonimie „Rawicz" przekazałem do samoobrony 
w Przebrażu posiadaną broń. Tam 20 lipca 1943 roku zameldowałem się 
u dowódcy wojskowego por. H. Cybulskiego ps. „Harry", w tym celu poko
nałem w południe, jednokonnym wozem, zorganizowanym przez wujka 
Sobczaka i razem z nim, szczęśliwie niebezpieczną, 20 km drogę do Przebra- 
ża. Sobczak wrodzonym dla siebie sposobem utrzymywał już ścisły kontakt 
z d-cą partyzantki polskiej z oddziału „Grunwald" Józefem Sobisiakiem 
ps. „Maks" oraz płk. Prokopiukiem, d-cą partyzantki rosyjskiej działającej 
w rejonie Łuck-Kiwerce-Sarny-Kowel. Posiadał on cenne informacje w za
kresie działań wojsk niemieckich, sprzymierzonych oddziałów węgierskich, 
a szczególnie rozmieszczenie w terenie formacji nacjonalistycznych „Tarasa 
Bulby" działających w strukturach Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).

Te przekazane przez nas informacje zakończyły się moim przydziałem 
do 4. Kompanii z zadaniem wydelegowania mnie do wywiadu i łączności 
z samoobroną „Przebraże". Sobczak szczęśliwie wrócił do Łucka.

To co widziałem po lipcowym napadzie na Przebraże przerosło moją 
wyobraźnię o dokonanej zbrodni. Jeszcze wokół szalał pożar okolicznych 
wsi związany z tym mordem na ludności polskiej, gdy oglądałem jego skut
ki: zwłoki zamordowanych ludzi i dokonany rabunek na ich mieniu.

Nie podejmuję się jednak opisywania tego w szczegółowej relacji, nato
miast odwołuję czytelników do szczegółów zwartych m.in. w wydawnic
twach książkowych: „Samoobrona w okolicach Łucka" A. Perełkiewicz 
- Katowice 1995, jak też -„Czerwone noce" H. Cybulski Wyd. MON - War
szawa 1977.

Szczególnie polecam te wydawnictwa, treść których przedstawia praw
dę o tragedii ludobójstwa ludności polskiej Kresów Wschodnich.

Ograniczę się tylko do tragicznych faktów stanowiących moje osobiste 
przeżycia.

Kiedy upadła samoobrona w Hucie Stepańskiej, ocaleni od mordu jej 
mieszkańcy powiększyli znacznie ludność Przebraża - jak pamiętam do 
25 000. Stało się konieczne ich zaopatrzenie w żywność i ich obrona.
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Aktualna strategia obrony wymagała oczyszczenia od band przyległe
go terenu co czyniły wzmocnione patrole żołnierzy samoobrony.

Teren był wszędzie niebezpieczny, a mimo to ocaleli mieszkańcy z Prze- 
braża dążyli do odzyskania utraconego mienia. Często z wypraw do swoich 
domostw nie wracali, byli bowiem mordowani. Nie zawsze bowiem patrol 
w sile plutonu 4. Kompanii zdążył przyjść z pomocą. Tak było m. in. z rodzi
ną zamieszkałą w kolonii Majdan Jezierski (6 km od Przebraża). Ich dom, 
który był nie całkiem spalony ocalał - wyjechali po zdobycie resztek swoje
go mienia i nie powrócili.

Tragiczny widok, który zastaliśmy oszałamiał wszystkich. Na podwór
ku kilka kur, skulony w budzie pies, a na wozie zrabowane mienie. Było ono 
własnością rodziny Dziadkowskich. Zaskoczeni napastnicy z ich dobytkiem 
nie zdążyli odjechać.

Straszna sceneria. W połowie na progu domu i w sieni w kałuży krwi 
z rozrąbaną siekierą głową leżał gospodarz lat ok. 50, obok studni w kałuży 
krwi zamordowany ich synek ok. 12 lat (nie zdążyli wrzucić go do studni). 
Wszyscy sparaliżowani zostaliśmy strasznym widokiem - na ścianie nadpa
lonej sieni umieszczona żona gospodarza lat ok. 45 z rozprutym brzuchem, 
a u jej nóg w kałuży krwi noworodek - była w zaawansowanej ciąży. Ten 
widok ciągle mnie prześladuje, przerodził się w psychiczny uraz, nie do opi
sania, pomimo upływu od tamtego zdarzenia 65 lat nie jestem w stanie tego 
zapomnieć - obraz powraca.

Z wielkim napięciem, w stresie, a też w zagrożeniu przed napadem od
pinaliśmy zwłoki zawieszonej kobiety i w końcu wraz z niemowlęciem 
umieściliśmy ich na wozie z jednokonnym zaprzęgiem, obok ułożyliśmy 
zwłoki ojca, syna i córki. W żałobnym, a też ubezpieczanym powrocie wie
czorem wróciliśmy do Przebraża. Pogrzeb na miejscowym cmentarzu odbył 
się następnego dnia.

Było to jedno z tysięcy zdarzeń, jakie towarzyszyły bestialskim mor
dom bezbronnej, pozbawionej szans przeżycia ludności polskiej. Tę tragedię 
- każdorazowo okupując to stresem - przekazywałem najbliższym, a pisanie
0 tym, z nieodpartą siłą przywołuje grozę mordów dokonywanych przez 
UPA na Polakach Kresów Płd.-Wsch.

W strukturach samoobrony Przebraża pełniłem funkcję wywiadowcy
1 łącznika z Łuckiem. W sierpniu 1943 roku byłem obecny w Łucku dwukrot
nie, każdorazowo przez dwa dni. Ułatwiła mi to karta zatrudnienia w Insty
tucie Meteorologicznym, załatwiona przez zatrudnioną tam kuzynkę Irenę 
Sobczak. Ważnym osiągnięciem było nawiązanie kontaktów z dr Kowalskim 
i felczerem Machniewskim, mającymi dostęp do szpitala. Dzięki nim pozy
skiwaliśmy dużą ilość leków oraz wiele bieżących informacji z terenu.
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Pod osłoną wspomnianego dokumentu mogłem liczyć na bezpieczeń
stwo przed Niemcami. Zdało to egzamin, kilkakrotne kontrole nie spowo
dowały istotnych zagrożeń - leki furmanką Sobczaka dostarczaliśmy kilka
krotnie. To trwało aż do późnego, zimowego okresu.

4. KOLEJNY ZMASOWANY NAPAD NA PRZEBRAŻE.

Kolejny zmasowany napad na Przebraże został poprzedzony jak zwy
kle kawalerią band nacjonalistycznych, co zwiastowały łuny pożarów nie 
spalonych jeszcze otaczających wsi polskich. Wielokrotne próby zniszczenia 
Przebraża, dotąd się nie udały. Za wielki to był ośrodek Polski by mógł spo
kojnie istnieć, ale też za silny aby można było go bezkarnie i łatwo zlikwido
wać.

I tak w pierwszych dniach sierpnia 1943 roku, nastąpił kolejny zmaso
wany atak - poprzedzony ostrzałem artylerii i moździerzy oraz zmasowaną, 
ponad sześciotysięczną hordą nacjonalistyczną żądną niewinnej krwi.

Przebraża broniły cztery kompanie partyzanckie, w sile około sześciu
set do ośmiuset żołnierzy na odcinku obrony około 5 km. Moje miejsce w 3. 
plutonie 4. kompanii, jak pamiętam, wyznaczało miejsce od'miejscowości 
Majdan Jezierski.

Hordy napastników w wielkiej przewadze - i tu mój zapis pamięci 
- wciąż wychodziły z lasu, tworząc lawinę, setek czarno ubranych, wrzeszczą
cych, zaciekłych, żądnych krwi banderowców z UPA. Pewni zwycięstwa, 
atakowali bezwładną tyralierą. Pomimo trzykrotnego natarcia na pozycję 
4. Kompanii. Nasza obrona sprostała zadaniom i odparła zaciekłe ataki. 
W euforii, nie mogłem zanotować w pamięci wszystkich szczegółów wyda
rzeń, zmasowany ogień broni z dwóch stron zagłuszał wszystkich, tworzył 
nieopisany jazgot oraz uczucie przeraźliwego napięcia i strachu. W tym miej
scu i czasie, zarówno ja, jak i moi współtowarzysze walki nie czuliśmy się 
bohaterami. Rosnące zagrożenie ze strony zmasowanego natarcia napastni
ków, przywołało ocenę rzeczywistości. Skuteczna i przytomna obrona zdoła
ła utrzymać swoje pozycje, a także zadać napastnikom duże straty. Nasza 
broń, w tym mój 10-strzałowy karabin pozostawiły żniwo skutecznej obrony. 
Przedpole natarcia usłane było niezliczoną ilością zabitych napastników.

Podobne sukcesy osiągnięto na pozostałych odcinkach obrony. Pomoc 
odsieczy, partyzantów rosyjskich płk Prokopiuka z sąsiadującej placówki 
Bożyszcze spowodowała miażdżącą klęskę napastników.

W panicznej ucieczce ginęli zostawiając na pobojowisku ok. 80 zabitych, 
15 karabinów maszynowych i tysiące sztuk amunicji.
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Był to ostatni napad na Przebraże, po którym rozpędzono napastników 
i podjęto ochronę chroniącej się we wsi ocalałej jeszcze polskiej ludności, po
chodzącej niekiedy z odległych miejscowości.

Trudno w tej krótkiej mojej relacji objąć całokształt wydarzeń w obronie 
Przebraża. Gdybym to zrobił powstałby zapewne opasły tom książkowy, 
w którego treści uwidocznił by się tragizm tamtych wydarzeń. Nie jest to 
bowiem moim celem, zrobiono to już za mnie w wielu publikacjach. Opisa
ny mój udział w tej tragedii jest tylko wycinkiem, fragmentem dziejów jakie 
znaczyły moją młodość oraz świadectwem naocznego świadka tamtych wy
darzeń..

EPILOG

Po zwycięskiej obronie Przebraża, wzmocnione patrole samoobrony 
penetrowały okoliczne tereny rozpędzając resztki rozproszonych band 
UPA.

W grudniu 1943 roku oddział partyzancki AK „Bomby", zdążający na 
koncentrację w rejonie Kowla, w ilości około 100 ludzi, w opłakanym stanie 
zatrzymał się w Przebrażu. Chorych na tyfus umieszczono w szpitalu.

Rozpoczęto również formowanie 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. 
Załoga zbrojna Przebraża wchodząca w skład sił zbrojnych Armii Krajowej, 
pomimo rozkazu wymarszu na koncentrację nie podjęła działań, z uwagi 
na konieczność ochrony zgrupowanej w Przebrażu ludności polskiej.
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Rodzina Kułakowskich w Słupsku 
w latach 60-tych ubiegłego wieku.
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Wołyń w znacznej części w tym czasie był już zajęty przez Armię Czer
woną, która znacznie ograniczała zbrodnicze działania UPA. Chociaż jedno 
zagrożenie minęło, co powoli koiło rany.

2 lutego 1944 roku wzmocniony patrol 4. Kompanii na kierunku Tro- 
ścianiec natknął się na zwiad konny Armii Czerwonej. Szczęściem nie użyto 
naszej broni. Spotkanie przerodziło się w przyjazną pogawędkę, w której 
relacjonowaliśmy informację o celu naszej obecności i w ogólnej sytuacji 
związanej z bandami UPA oraz z wycofującymi się Niemcami.

Od dowódcy tego zwiadu usłyszeliśmy słowa : „Wy kończyli uże wa- 
szoju wojnu, skrójcie brositie oruzie i dawajcie damoj" (Wy skończyliście 
swoją wojnę, szybko rzucajcie broń i idźcie do domu).

Część żołnierzy samoobrony, nie posłuchało tego i zasiliło szeregi zmie
rzających na koncentracje oddziałów 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.

Mała partyzantka została w całości na placówce, a ostrzeżenie dowódcy 
radzieckiego zwiadu okazało się zasadne. W połowie lutego 1944 roku do
wództwo wojskowe Przebraża na skutek przewidywanych represji NKWD 
zarządziło oddanie broni. Był to najbardziej smutny i upokarzający moment 
w moim i moich kolegów życiu. Zakonserwowaną broń i amunicję starannie 
ukryto w kilku miejscach, gdzie - nie mogę o tym pisać.

Potworne, zbrodnicze ludobójstwo, zdeptana godność Polaków Kresów 
Wschodnich przez kolejne, a także obecny Parlament i rząd Rzeczypospoli
tej zostały przemilczane. W historii snuje się cień 200 tysięcy niewinnych, 
bezbronnych ofiar, pomordowanych przez zabarwiony nazizmem niemiec
kim nacjonalizm ukraiński - w imię realizowanego hasła „zamordować, zra
bować, spalić".

Tragiczną epopeję mojej młodości zamknąłem ucieczką przed zamie
rzonymi reakcjami NKWD wobec wszelkich organizacji niepodległościo
wych, szczególnie AK.

Wstąpiłem do Wojska Polskiego już w marcu 1944 roku, gdzie jako czoł
gista wziąłem udział w szlaku bojowym I Armii Wojska Polskiego.

W 1949 roku po zwolnieniu z wojska przyjechałem do Słupska, gdzie 
zostali repatriowani z Łucka moi rodzice Władysław i Julia Kułakowscy, 
z moimi braćmi Kazimierzem i Romualdem.

W 65 rocznicę apogeum zbrodni na Wołyniu, 
pamięć tę poświęcam potomnym, ale też 

bestialsko zamordowanym Polakom 
Franciszek Kułakowski
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Andrzej Obecny

RODZINA STANIUKÓW

Rodzina Staniuków pochodzi z Wołynia, a konkretnie ze wsi Kupracze 
- obecnie gromada Jagodzin gmina Bereźce. Żyli tam od pokoleń wśród in
nych polskich rodzin, jak chociażby Prończuków, Demków czy Iwków.

Większość Polaków mieszkających w Kupraczach i innych miejscowo
ściach tego rejonu po wojnie przymusowo zapakowano do transportów ko
lejowych i przesiedlono. Staniuków w tamtym czasie nie było już w Kupra
czach.

Przesiedleńcy osiedlali się w różnych miejscowościach całej dzisiejszej 
Polski. Na pamiątkę tamtej repatriacji w gminie Dzierżoniów odsłonięto 
obelisk z tablicą zwierającą nazwy wołyńskich miejscowości, z których wy
siedlono Polaków. Wśród wymienionych jest również wieś w której miesz
kali Staniukowie - Kupracze.

Rodzina Staniuków podczas rodzinnego zjazdu.
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Ich dom rodzinny w latach międzywojennych ubiegłego wieku tętnił 
gwarem licznej gromadki dzieci i był bezpieczny. Starali się o to rodzice. 
Było ich dziesięcioro rodzeństwa - dwie siostry i ośmiu braci. Ojciec Józef 
był rolnikiem. Prowadził gospodarstwo, matka Rozalia z domu Żur poma
gała mężowi i zajmowała się domem, a szczególnie dziećmi. Ot - typowa 
polska rodzina wiejska na kresach.

To zwykłe, choć nie lekkie życie przerwała wojna -. dokładnie napaść 
Niemiec na Związek Radziecki. Wtedy w czerwcu 1941 roku został przez 
Niemców zabity ich ojciec Józef Staniuk. Matka Rozalia została sama z dzie
sięciorgiem małych dzieci. Najstarszy Bronisław miał wtedy zaledwie 13 lat, 
Stanisław był o rok młodszy, a najmłodszy z rodzeństwa Stefan był w wieku 
niemowlęcym.

Dla rodziny Staniuków nadeszły ciężkie czasy. Najgorszy jednak był 
sierpień 1943 roku. Musieli wtedy nocą uciekać z gospodarstwa całą rodziną 
przed rzezią ze strony ukraińskich sąsiadów. Był to czas tzw. „rzezi wołyń
skiej" zwanej również „pogromem wołyńskim". W ten sposób określano 
szereg akcji nacjonalistów ukraińskich skierowanych przeciwko ludności 
polskiej i czeskiej zamieszkującej na Wołyniu. Podczas ciągnących się od 
1942 do 1944 roku napadów, nasilonych w lecie 1943 roku, wymordowano 
około 60 tysięcy Polaków oraz kilka tysięcy Ukraińców.

Dzięki ucieczce przeżyli. Zimę przełomu lat 1943/1944 spędzili w lesie, 
w ziemiankach. Dzięki partyzantom dotrwali do końca wojny. Najważniej
sze, że byli razem.

Po wyzwoleniu opuścili rodzinny Wołyń i objęli zrujnowane i opusz
czone gospodarstwo w Liskowie koło Chełma Lubelskiego. Chłopcy z mat
ką uprawiali pole i dorabiali u innych gospodarzy.

To były złe czasy dla Staniuków. Cierpieli biedę i nierzadko głód, do
znawali wielu upokorzeń.

W roku 1951 postanowili wyjechać na zachód na Ziemie Odzyskane. To 
była wspólna rodzinna decyzja, którą podjęli po powrocie Stanisława z woj
ska. Wtedy rodzina żyła w skrajnej nędzy. W wyjeździe upatrywali szansę 
lepszego, bardziej dostatniego życia.

Ich pociąg do „eldorado" jechał tylko do Starogardu Szczecińskiego. 
Nie wszyscy pojechali. Pierwszy był Stanisław. Wtedy przyrzekł sobie i ro
dzinie, że trzeba raz na zawsze skończyć z biedą. Słowa dotrzymał. Sukce
sywnie do Stargardu Szczecińskiego ściągnął matkę i pozostałe rodzeń
stwo.

Tutaj znaleźli pracę i ... odskocznię do lepszego życia. Ze Stargardu 
Szczecińskiego przyjechali do Słupska uruchamiać „Krochmalnię".
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Słupsk stał się dla braci Staniuków miejscem docelowym.
Po przejściu Stanisława na „swoje" nadal pracowali wspólnie. Tym ra

zem u brata zatrudnili się Władysław, Jan, Stefan i Michał. Stanowili rodzi
nę, która wzajemnie się wspierała. Dopóki żyli bardzo o to dbali.

Uroczyste otwarcie ulicy Braci Staniuków przez prezydenta Słupska Macieja Kobylińskiego 
i wójta gminy Słupsk Mariusza Chmielą w obecności Adeli Staniuk żony Jana,

Ireny Staniuk żony Michała i Stefanii Staniuk żony Stanisława.

„Prywaciarzom" w tamtych czasach nie było łatwo. Przekonał się o tym 
Stanisław, gdy na rok czasu zablokowano mu konto. Szukano nieprawidło
wości w dokumentacji. Nie znaleziono nic. Wtedy bracia żyli za pożyczone 
pieniądze lub dorabiali zakładaniem instalacji centralnego ogrzewania.

Pojedynczo rozpoczynali własną działalność gospodarczą. Po Stanisła
wie kolej przyszła na Władysława, potem na Michała, Józefa i w 1971 roku 
na Jana.

Każdy z braci Staniuków do własnej firmy dochodził podobną drogą. 
Tytaniczną pracą, wyrzeczeniami i wsparciem najbliższych. Dzięki pracy na 
rzecz miasta i słupskiego przemysłu metalowego na trwałe wpisali się w hi
storię Słupska.

W dniu 22 lutego 2006 roku uchwałą Nr LIII/697/06 Rady Miejskiej 
w Słupsku jednej z ulic w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej biegną
cej od skrzyżowania ulic: Grunwaldzkiej i Tadeusza Rejtana, wzdłuż pół
nocnej granicy miasta Słupska w kierunku ulicy Portowej, nadano imię 

„Braci Staniuków".
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STANISŁAW STANIUK (1930-2003)

Słupscy Wołyniacy

Stanisław Staniuk urodził się we wsi Kupracze obec
nie gromada Jagodzin gmina Bereźce na Wołyniu 3 mar
ca 1930 roku.

Tak w roku 2005 Stanisław Staniuk wspomina: „.. .ja
ko małe dziecko wyjątkowo dotkliwie odczuwałem wszystkie 
nieprzychylności losu, które przechodziliśmy w latach 40.(...) 
To co czasami oglądacie na filmach przedstawiających lata woj
ny i powojenne było dla mnie codziennością. Nie raz musieli
śmy uciekać, dosłownie tak jak staliśmy zostawiając cały doby
tek i majątek, aby ratować życie..."

Po wyzwoleniu zdobył swój pierwszy zawód, został 
kowalem. W1949 roku po raz pierwszy opuścił rodzinę. W ramach młodzie
żowej paramilitarnej organizacji „Służba Polsce" został wysłany do pracy na 
Żuławach. Tam wraz z innymi młodymi Polakami pracował przy osuszaniu 
podmokłych terenów.

Myślał o utrzymaniu rodziny, dlatego po służbie na Żuławach wyjechał 
w poszukiwaniu pracy do Łobza. Tam zatrudnił się jako kowal. W Łobzie 
został wcielony do wojska. Służbę zakończył w 1951 roku. Wrócił do Plisko- 
wa do matki i rodzeństwa z postanowieniem wyjazdu całej rodziny na Zie
mie Odzyskane. W tym upatrywał lepsze życie dla siebie, matki, rodzeństwa 
i przyszłego pokolenia Staniuków.

„.. .Zaznałem wielu krzywd i upokorzeń. Nie dość, że pozbawiono nas domu to 
musieliśmy znosić pogardę tych, którzy wyszydzali naszą biedę i nędzę. Nigdy nie 
zapomnę tych nieszczęść, tych klęsk, które raz za razem dopadały naszą rodzinę, tego 
strachu, które przeżyłem jako dziecko..."

Przyjechał do Stargardu Szczecińskiego. Tutaj zatrudnił się w przedsię
biorstwie budowlanym. Był fachowcem od wszystkiego. Pracował i uczył 
się wieczorowo w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Zdobyta wiedza i prak
tyczne umiejętności zaowocowały awansem w pracy. Został brygadzistą. 
Przeniesiono Go do Kluczewa w celu wyremontowania i uruchomienia tam
tejszej cukrowni. Mieszkał w Stargardzie w otrzymanym od firmy mieszka
niu.

Zaczął ściągać do Stargardu braci. Zatrudniał ich w swojej brygadzie. 
Tak powstała „Brygada Staniuków" słynąca z dobrej i fachowej roboty.

Stanisław był od samego początku - po śmierci ojca autorytetem dla 
sióstr i braci. Czuł się za nich odpowiedzialny. Uczył rodzeństwo dobrej 
i uczciwej pracy.

Stanisław Staniuk
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„...Jakże ciężko teraz byłoby wam wyobrazić sobie chłopca kilkunastoletniego, 
który dowiaduje się, że przed chwilą zginął ojciec, gdzieś niedaleko leży zabity wuj, 
a on sam z matką został opiekunem gromady przestraszonych dzieci, swego rodzeń
stwa. Słowa nie są w stanie wyrazić tego ogromu beznadziejności mieszającej się 
z przytłaczającym przerażeniem, jakie zaglądały mi wówczas w oczy. I głód. Coś co 
dla Was dzisiaj jest nie do pojęcia. Głód, który nie pozwala o niczym innym myśleć, 
a jednak trzeba. Trzeba, bo jest dla kogo i dlaczego. Bo trzeba się podźwignąć, stanąć 
na nogi choć zawsze trudno zaczynać z niczego. A tak właśnie zaczynałem..."

Stanisław Staniuk był przodownikiem pracy, za co On i Jego „Brygada 
Staniuków" zbierali nagrody, dyplomy i uznanie przełożonych.

Jako brygadzista podlegał przedwojennemu inżynierowi-cukrowniko- 
wi Zygmuntowi Stefańskiemu. Inż. Stefański bardzo cenił młodego i praco
witego fachowca. Wspierał Stanisława i pozostałych braci. Powstała pomię
dzy nimi więź wzajemnego zaufania i zrozumienia.

W roku 1955 została uruchomiona cukrownia w Kluczewie. Były od
znaczenia i dowody uznania. Nie ominęły one również Stanisława.

Zygmunta Stefaniaka skierowano na nową inwestycję do Słupska w ce
lu uruchomienia krochmalni. Stanisław otrzymał od niego propozycję pracy 
i przydział mieszkania służbowego. Skorzystał z oferty bez zastanowienia.

„...W tak młodym wieku musiałem pracować, żeby nakarmić wszystkich i zago
spodarować dom, bo kiedy przyjechaliśmy na polskie tereny prócz opuszczonego 
przez uchodźców domu i gołej ziemi nie miałem nic. Było ciężko, ale krok po kroku 
tworzyłem swoje gniazdo, zagospodarowywałem je. Zdobyłem zawód. Ale i wów
czas ponownie los wyzwał mnie na pojedynek. Znów przeprowadzka. Rozpoczyna
nie na nowo. Nie uwierzycie pewnie, ale do Słupska przyjechałem nie z przysłowio
wą, ale dosłownie z jedną walizką, w której mieścił się cały mój dobytek..."

Niebawem za bratem podążyła „Brygada Staniuków". Tutaj w Słupsku 
jak się później okazało znaleźli swoją „przystań" po długiej tułaczce.

Miasto to dla Stanisława Staniuka stało się szczęśliwym miejscem. 
W krochmalni poznał Stefanię Tomczak - swoją przyszłą żonę. Stefania 
do Słupska przyjechała z miejscowości Staw w Poznańskiem. W krochmalni 
pracowała jako księgowa. Ślub wzięli 10 września 1955 roku.

W roku 1956 Zygmunt Stefaniak namówił Stanisława Staniuka do zało
żenia własnej firmy w branży metalowej. Stanisław podjął wyzwanie i tak 
powstał pierwszy Jego zakład ślusarski. Mieścił się na rogu ulicy Tuwima 
i Kołłątaja, tam gdzie dzisiaj stoi obiekt handlowy „Wokulski". W zakładzie 
wykonywano drobne prace ślusarskie, ale głównie zajmowano się monto
waniem kotłowni, maszynowni i urządzeń mechanicznych. Były to w więk
szości pionierskie prace, dlatego po dwóch latach firma Stanisław Staniuka, 
dzięki ciężkiej pracy i uporowi właściciela, stała się zakładem wysoko spe
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cjalistycznym i cenionym - nie tylko na słupskim rynku.
„... Wiele razy napotkałem na swej drodze ludzi życzliwych i serdecznych, któ

rzy mi ufali. Ale działo się tak dlatego, że zawsze uchodziłem za człowieka odważne
go, prawego i uczciwego.

Nikt nie szanuje nieudaczników, ludzi którzy nie potrafić} odnaleźć się w danej 
rzeczywistości, którzy chcą nie własną pracą budować swoją potęgę. Jestem dumny 
z tego, że nigdy nie zaprzedałem się żadnej partii, że mogę śmiało, bez wyrzutów 
każdemu spojrzeć prosto w oczy..."

Przyszły poważne zlecenia dla firmy, jak chociażby uruchomienie ko
tłowni w zakładach chemicznych w Czechowicach-Dziedzicach, a później 
inne. Mały warsztat nie mógł już sprostać wymaganiom, które stawiali 
klienci. Zapadła więc decyzja o budowie nowego.

Drugi zakład od podstaw wybudował Stanisław Staniuk przy ulicy 
Szczecińskiej. Inwestycja przerastała finanse Stanisława, dlatego postanowił 
wziąć pierwszy w życiu kredyt. Powstał jak na owe czasy nowoczesny 
obiekt. Nie malały zamówienia. Oprócz krajowych pojawił się kontrahent 
zagraniczny. W 1968 roku wyjechała pierwsza partia zbiorników do ówcze
snego NRD. Później przyszła współpraca z krajami skandynawskimi, ze 
wschodem i Europą zachodnią.

Szybko to, co jeszcze w latach 70-tych było nowoczesne, przestało takim 
być w zetknięciu z nowymi technologiami i wymaganiami zagranicznych 
odbiorców.

„... I choć muszę przyznać, że życie wielokroć wystawiło mnie na próby, choć 
niejednokrotnie nie sprzyjało, a pod nogami miałem kłody, nie poddałem się nigdy. 
Nauczyłem się, że człowiek dzięki własnemu uporowi, hartowi ducha, wewnętrzne
mu przekonaniu o słuszności walki może dokonać cudu.

Chcę Wam powiedzieć, że wiele razy mogłem mówić o łucie szczęścia i o Opatrz
ności Bożej, ale tak naprawdę to wszystko, co mam i co Wam przekazałem i przekażę 
zawdzięczam sobie i swojej pracy..."

Stanisław sprostał i temu wyzwaniu. Zaczął budować nowy zakład. Po
wstał on w iście ekspresowym tempie. Był dużo większy i nowocześniejszy 
od poprzedniego. Został wzniesiony przy ulicy Owocowej. Istnieje tam do 
dnia dzisiejszego. W okresie swojego istnienia był wielokrotnie modernizo
wany i przebudowywany. Wraz ze zmianą siedziby firma Stanisława Sta- 
niuka zmieniła nazwę na PPH „ZASTA".

„... Najważniejsze, żeby mieć świadomość celu i do niego zdążać. Poza tym coś 
co jest zdobyte z trudem wydaje się cenniejsze, wartościowe.

To co mamy podane na tacy, w związku z tym, że z taką łatwością zdobyte, nie 
tylko nie cieszy, ale jeszcze do tego nie stanowi tak wielkiej wartości. I dlatego weźcie
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na swoje dalsze życie taką moją radę, że aby coś 
osiągnąć i mieć co przekazać innym trzeba na to 
zapracować wytrwałą nauką, a potem znojną 
harówką..."

Działał społecznie, sponsorował i był 
filantropem. Był współzałożycielem słup
skiej Spółdzielni Rzemieślniczej, Spółdziel
ni „Pomerania", Cechu Rzemiosł Różnych 
oraz Izby Przemysłowo Handlowej. Wspo
magał sport młodzieży i brał czynny udział 
w wielu akcjach charytatywnych.

Stanisław Staniuk zmarł po ciężkiej 
chorobie 3 września 2003 roku w słupskim 
szpitalu. Został pochowany na Cmentarzu 
Komunalnym przy ulicy Kaszubskiej na 
kwaterze 40, rząd 4, miejsce 5.

Żonaty ze Stefanią z domu Tomczak, 
miał pięcioro dzieci: dwie córki Marię-Mag- 

dalenę i Renatę oraz trzech synów Krzysztofa, Jerzego i Mariusza.
Za swoją działalność Stanisław Staniuk otrzymał wiele odznaczeń pań

stwowych i resortowych oraz wiele wyróżnień i prestiżowych nagród.
Andrzej Obecny

Grób Stanisława Staniuka 
na słupskim cmentarzu 
przy ulicy Kaszubskiej.

Anna Staniuk

MOJE WSPOMNIENIA

]Vlieszkaliśmy we wsi Borki na Wołyniu, niedaleko Lubomia, około 
30 km od granicy polsko-ukraińskiej. Rodzice moi Józefa i Bartłomiej Sob- 
czuk byli właścicielami dużego gospodarstwa ogrodniczego (12 ha), stawów 
rybnych, lasów i ziemi. Rodzina było liczna, oprócz mnie Anna (15 lat), 
Jan (21 lat - rozstrzelany w 1941 roku przez Niemców), Marysia (18 lat), Bro
nisław (10 lat) i Władysława (6 lat).

Wieś była polsko-ukraińska i liczyła około 150 zagród. Polacy dość za
możni, stanowili 15% ogółu mieszkańców. Większość Ukraińców żyła 
w biedzie. Różnice majątkowe czy wyznaniowe nie rodziły jednak konflik
tów, mieszkańcy żyli w zgodzie, pomagali sobie nawzajem, były mieszane 
małżeństwa.
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Anna Staniuk w dniu swojej I Komunii Świętej, piąta od lewej w drugim rzędzie.

Wybuch wojny, okupacja sowiecka, a od 1941 roku niemiecka nie zmie
niły dobrosąsiedzkich stosunków w naszej wiosce.

Wiadomość o wymordowaniu mieszkańców polskich wsi Ostrówek 
i Woli Ostrowieckiej w sierpniu 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów 
spod znaku OUN-UPA, przyjęliśmy z przerażeniem i niedowierzaniem.

Wkrótce wieść o grożącym nam niebezpieczeństwie przywiózł znajomy 
ojca, kościelny z pobliskiego Lubomia. Zaproponował byśmy dla bezpie
czeństwa przenieśli się do niego. Tak się też stało. Tutaj mieszkaliśmy do 
marca 1944 roku.

Codziennie, choć nie było to bezpieczne, bo w okolicach grasowały ban
dy „upowskie", ojciec wraz ze mną jeździł do Borek po żywność dla nas 
i zwierząt. W czasie naszej nieobecności w Borkach sąsiedzi Ukraińcy mogli 
i korzystali jak dawniej, z olejarni i żaren. Nie było w nich wrogości a wręcz 
zachęcali nas do powrotu. Na ścianach domów widniały napisy: „wracajcie 
nie zrobimy wam krzywdy". My jednak baliśmy się, wciąż pamiętaliśmy 
o masakrze Polaków w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej.

Niełatwe dla mnie były pobyty w domu. Tata sprawdzał stan gospodar
stwa, wykonywał różne drobne prace a ja stałam na środku podwórka i pil
nie baczyłam czy nie zbliża się ktoś obcy.

Pewnego razu, w styczniu 1944 roku, kiedy wyjeżdżaliśmy ze wsi sa
niami jacyś nieznani Ukraińcy ruszyli w pościg za nami. Udało nam się uciec, 
ale nie mieliśmy wątpliwości, że życie nasze wisiało na włosku.

W marcu 1944 roku rodzice i rodzeństwo za namową sąsiadów wrócili 
do Borek a ja jeszcze tydzień pozostałam na plebani w Lubomlu. Kiedy po
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Rodzina Sobczuków.

tygodniu pojawiłam się w domu, ojciec świadom wciąż grożącego nam nie
bezpieczeństwa oznajmił mi „ty musisz przeżyć" i nie pytając o zgodę od
wiózł do zaprzyjaźnionej z nami ukraińskiej rodziny - matka i ośmioro dzie
ci - mieszkającej na uboczu, w polu około 3 km od naszej wsi. Tutaj byłam 
2 tygodnie, ale pobyt dłużył mi się, tęskniłam za domem, chciałam się prze
brać i wykąpać. Marzyłam o powrocie na stałe.

We wsi był spokój, w okolicy także i pewnego dnia nie namyślając się 
długo wróciłam do domu. Ojciec nie pozwolił mi jednak zostać, musiałam 
natychmiast wracać do swojej kryjówki. Nie sama już, ale z siostrą Bronią. 
Dzięki stanowczej decyzji ojca ocalałyśmy. Tej właśnie nocy na nasz dom 
napadła banda ukraińskich nacjonalistów.

W pobliżu wsi pojawili się już późnym wieczorem. Około 23.00 zapuka
li do domu, w którym schroniłyśmy się. Dzieci już spały. Kiedy gospodyni 
otworzyła drzwi weszli bacznie rozglądając się wokół i wypytując czy nie 
ukrywa Polaków. Uspokojeni przez nią pojechali do wsi.

Około godziny 1.00 w nocy zaczęła się rzeź. Obserwując z oddali wieś 
domyślaliśmy się, że coś strasznego dzieje się, mieszkańcy nie spali, nasi 
najbliżsi sąsiedzi uciekali w pola. Nie było słychać strzałów i nie było poża
rów. Bandyci bali się Niemców, którzy kwaterowali w pobliskim Lubomlu. 
Mordowali więc młotkami, siekierami i nożami.

Nasza opiekunka przerażona sytuacją i obawiając się ponownych od
wiedzin, które mogły zakończyć się tragicznie dla nas, dla niej i jej dzieci 
postanowiła uciekać. Około 2.00 w nocy udaliśmy się do pobliskiej wioski 
Kuśniszce, aby tam znaleźć schronienie. Tylko w jednym domu paliło się
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światło. Do niego weszliśmy. Przy stole siedział młody Ukrainiec ranny
w rękę. Na pytanie co się stało, odpowiedział: „to ten s...... Bartosz odgryzł
mi palec". Struchlałam - przede mną siedział człowiek, który prawdopodob
nie zamordował mojego ojca. Nie wypytując więc i starając się zachować 
spokój szybko opuściłyśmy dom.

Na dworze już świtało, kiedy zbliżałyśmy się do naszej wsi. Przerażone 
i pełne najgorszych przeczuć postanowiłyśmy z Bronią wrócić do domu. 
Po drodze spotkałyśmy dwóch żołnierzy niemieckich, odprowadzili nas. 
Widok był przerażający, na podwórzu leżał zamordowany i straszliwie 
zmasakrowany ojciec, w sadzie leżała Marysia z otwarta raną głowy, mama 
leżała w przedpokoju - przód czaszki miała głęboko wgnieciony. W domu 
w pobliżu łóżka leżała ciężko ranna w tył głowy Władzia, na nasz widok 
zaczęła płakać. Tylko ona z naszej rodziny przeżyła.

Tej nocy zginęło w Borkach około 20 osób. W tym Ukraińcy, którzy 
przeszli na katolicyzm. Wśród nich była nasza sąsiadka, wdowa po Polaku, 
który zginął na wojnie. Podczas napadu trzymała mocno w objęciach 9-let- 
nią córeczkę. Upadając pod ciosami osłoniła dziecko własnym ciałem. Dzię
ki temu dziewczynka pod zwłokami matki przeżyła. Oprawcom nie wy
starczyła śmierć kobiety. Do pokoju wciągnęli krowę, która szarpiąc się wy- 
brudziła łajnem ciało zamordowanej. Był też w tym gospodarstwie ładny 
koń, bandyci obcięli mu tylne nogi. Jeszcze dziś słyszę jęk tego zwierzęcia, 
widzę jak rzuca się w konwulsjach w sadzie koło domu. Zastrzelili go Niem
cy, którzy rano pojawili się w Borkach. Początkowo chcieli spalić wieś, ale 
na prośbę ocalałych odstąpili od tego zamiaru. Dali natomiast kilka wozów 
konnych i w asyście żołnierzy zbieraliśmy ciała pomordowanych, które na
stępnie zawieźliśmy do Lubomia, do opuszczonych domów żydowskich. 
Tam identyfikowali je krewni. Niektóre zwłoki były strasznie okaleczone. 
Ze szczególnym okrucieństwem sprawcy pastwili się nad swoimi rodakami, 
którzy przeszli na katolicyzm i pożenili się z Polakami. Do nich należał nasz 
sąsiad, mężczyzna wysoki i potężnie zbudowany, długo bronił się. Otoczo
ny i obezwładniony przez zbirów zginął męczeńską śmiercią. Wbili mu 
w czaszkę olbrzymi gwóźdź od brony.

Ciała ofiar owinięte w prześcieradła pochowane zostały w zbiorowych 
grobach.

Niemcy umieścili mnie i siostrę Władzię w szpitalu w Lubomlu, Bronia 
znalazła schronienie u rodziny organisty też w Lubomlu. Po upływie 2 tygo
dni zabrali nas krewni z Jagodzina. Władzię ciężko ranną w głowę opatry
wała lekarz z oddziału partyzanckiego, który stacjonował jakiś czas w pobli
skim Zamłyniu. W Jagodzinie doczekałyśmy końca wojny.

Anna Staniuk
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Zbigniew Has

MOJE WSPOMNIENIE O OJCU 
STANISŁAWIE HASIE 

PSEUDONIM „SZCZERY"

Mój ojciec Stanisław Has, syn Ja
na i Franciszki urodził się 19 paździer
nika 1910 roku na Kolonii Komarówka 
koło Włodzimierza Wołyńskiego. Gdy 
miał 10 lat zmarł mu ojciec, wtedy mu
siał podjąć pracę zarobkową.

W1930 roku ożenił się z Kazimierą 
Gac, córką Józefa i Katarzyny urodzoną 
5 marca 1911 roku, moją matką. Ja uro
dziłem się w 1931 roku. W tym samym 
roku ojca powołano do czynnej służby 

wojskowej. Służył w 19. Pułku Ułanów Wołyńskich w Ostrogu nad Hory- 
niem. Tam ukończył szkołę podoficerską w stopniu kaprala. Został dowód
cą drużyny RKM-ów. Do zadań Jego drużyny należało patrolowanie grani
cy polsko-sowieckiej, strzeżenie porządku wśród ludności miejscowej róż
nego pochodzenia, wśród której nie brakowało takich, którzy mieli poglądy 
komunistyczne i nacjonalistyczne. Powierzone zadania ojciec wykonywał 
rzetelnie, za wierną służbę otrzymywał nagrody i listy pochwalne.

Po odbyciu służby wojskowej ojciec podjął pracę na Kolei Państwowej, 
na odcinku Piwnik koło Włodzimierza Wołyńskiego. Matka prowadziła go
spodarstwo i zajmowała się krawiectwem damskim.

W sierpniu 1939 roku, ojciec został zmobilizowany i brał udział w kam
panii wrześniowej w stopniu plutonowego.

W Piaty dniach 6 km od Włodzimierza doszło do przegrupowania wojsk, 
w których służył mój ojciec. Transportem kolejowym w pierwszych dniach 
września dotarł na pierwszą linię frontu. Tutaj, w okolicy Tucholi po raz 
pierwszy walczył z armią niemiecką. Tu polegli pierwsi żołnierze i dowódca

Stanisław Has Kazimiera Has
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szwadronu, mimo tych strat odniesiono zwycięstwo, zatrzymano wroga 
i odparto natarcie. Dalsze losy były już trudniejsze.

Ojciec wraz z częścią cofających się pod naporem niemieckim żołnierzy 
19. Pułku Ułanów Wołyńskich brał udział w „krwawej niedzieli" w Byd
goszczy. Tam został zastrzelony koń ojca, on sam wyszedł z tej walki obron
ną ręką.

W drugiej połowie września 1939 roku ojciec powrócił do Włodzimie
rza i zgłosił się do 27. Pułku Piechoty. Wziął udział w powstaniu we Włodzi
mierzu. Po trzydniowej walce do Włodzimierza wkroczyły czołgi sowieckie, 
powstanie stłumiono, nastąpiła pacyfikacja i aresztowania prowadzone 
przez milicję ukraińską i NKWD. Powstańców wywożono do Starobielska 
i Katynia. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności ojciec uratował się przed de
portacją i uciekł do lasu.

W1940 roku urodziła się moja siostra Teresa.
Dalsze pozostawanie we Włodzimierzu stawało się bardzo niebezpiecz

ne, nasilały się represje NKWD i milicji ukraińskiej, trwała masowa wywóz
ka polskich rodzin żołnierskich i inteligenckich na Sybir.

Na 23 czerwca 1941 roku wyznaczono i naszej rodzinie termin wywozu 
na wschód w głąb ZSRR. Przed zsyłką uratował nas wybuch w dniu 
21 czerwca wojny niemiecko-sowieckiej.

Rozpoczęła się okupacja niemiecka, z podobnym terrorem jak za cza
sów okupacji sowieckiej, represjonowano ludność pochodzenia polskiego, 
żydowskiego, tworzono getta i wywożono do Rzeszy. Działanie okupanta 
niemieckiego wspierała milicja i żandarmeria ukraińska, która w później
szym czasie porzuciła służbę na rzecz Niemiec i uciekła do lasu tworząc 
ukraińskie bandy nacjonalistyczne. Ich zadaniem było prowadzenie mor
dów ludności, zwłaszcza pochodzenia polskiego, a mordów tych dokony
wano ze szczególnym, niewyobrażalnym okrucieństwem. Wymordowali do 
1947 roku ponad 200 tys. Polaków.

Wiosną 1942 roku, po donosach, z inicjatywy milicji ukraińskiej ojciec 
był trzykrotnie aresztowany przez gestapo, a następnie skierowany na wy
wózkę do Rzeszy na przymusowe roboty. Zbiegł z transportu dzięki pomo
cy znajomych milicjantów ukraińskich.

Wiosną 1942 roku ukraińska milicja rozstrzelała moją babcię od strony 
mamy, Katarzynę Gac, miała 65 lat.

W końcu 1942 roku ojciec wstąpił do Samoobrony Armii Krajowej w Ko- 
łędowie koło Włodzimierza. Tam nawiązał kontakty ze swoimi kolegami 
z wojska z kampanii wrześniowej, którzy organizowali Oddział 27. Wołyń
skiej Dywizji Piechoty AK w Bielinie, zgrupowanie nosiło nazwą „Osno
wa".

Słupscy Wołyniacy
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W1944 roku straciłem władzę w nogach, leżałem bezwładny i wymaga
łem stałej pomocy. Nasilał się terror niemiecki, nacjonaliści z bandy UPA 
stawali się coraz bardziej okrutni, ojciec podjął decyzję o opuszczeniu od
działu, chcąc ratować swoją rodzinę.

Przekroczyliśmy granicę na Bugu w Zosinie w marcu 1944 roku. Za
trzymaliśmy się tuż za granicą w Winiawce koło Horodła, u państwa Banda- 
chowskich, naszej dalszej rodzinie. Tam, wiosną 1945 roku doczekaliśmy się 
wkroczenia oddziałów armii radzieckiej i polskiej.

W ramach repatriacji w lipcu 1945 roku zostaliśmy osiedleni w Kułako- 
wicach III, w gminie Moniatycze, w powiecie hrubieszowskim. W styczniu 
1945 roku urodził się mój młodszy brat Stanisław.

Jesienią tegoż roku ojciec nawiązał kontakty ze Zgrupowaniem Lubel
skim Wolność i Niezawisłość (WiN) dowodzonym przez płk. Stanisława 
Jastarskiego pseudonim „Hel". Ojciec został dowódcą 20-osobowego od
działu partyzantów, działał pod pseudonimem „Szczery". Oddział realizo
wał politykę dowództwa głównego w zakresie prewencji, prowadził szereg 
akcji likwidując współpracowników i donosicieli NKWD i UB.

W odwecie przeszukiwano nasz dom, organizowano na ojca obławy, 
zasadzki, nękano naszą rodzinę. W czasie jednej z ucieczek z domu postrze
lono w prawą rękę moją matkę, dom oblano benzyną i zatruto wszystkie 
produkty żywnościowe.

W marcu 1947 ogłoszono amnestię, Oddział „Szczerego" ujawnił się 
i złożył broń w Urzędzie Bezpieczeństwa w Hrubieszowie. Po ujawnieniu 
wbrew zapewnieniom władz Urzędu Bezpieczeństwa następowały masowe 
aresztowania, represje i prześladowania, osób które ujawniły się i ich ro
dzin.

Ojciec obawiając się o swoją rodzinę zdecydował się na ucieczkę wraz 
z rodziną na Ziemie Odzyskane. Trafiliśmy do Sobieszowa, koło Jeleniej Gó
ry i czasowo zamieszkaliśmy u Leona Mieluty, też partyzanta z lasów lubel
skich. Wkrótce ojciec podjął pracę w Dolnośląskich Fabrykach Mebli, od
dział w Jagniątkowie i otrzymaliśmy mieszkanie przy ul. Młyńskiej 3.

W 1951 roku wyjechałem do Słupska, rodzice przyjechali rok później, 
zamieszkaliśmy przy ulicy obecnie Grodzkiej 5.

Ojciec pracował w Słupskich Fabrykach Mebli przy ul. Grottgera.
W 1967 r. po ciężkiej chorobie zmarła moja mama, pochowaliśmy ją na 

„Starym Cmentarzu" komunalnym w Słupsku.
W 1976 roku ojciec przeszedł na emeryturę. Zmarł 10 listopada 1978 

roku, ciężko chorował na serce. Został pochowany obok mamy na kwaterze 
11 rząd 2 miejsce 29.
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Grób Stanisława i Kazimiery Has na słupskim cmentarzu 
przy ułicy Kaszubskiej

Stanisław Has, ojciec synów: Zbigniewa i Stanisława, którzy do dziś 
mieszkają w Słupsku i córki Teresy zamieszkałej w Świdnicy przez całe ży
cie walczył o wolną niepodległą ojczyznę, za co był wielokrotnie prześlado
wany, ale nigdy nie zrezygnował z walki mimo okupacji sowieckiej, nie
mieckiej oraz rządów komunistycznych w Polsce. Niestety nie dane mu było 
doczekać tej prawdziwej wolności.

Wojskowa i partyzancka dola niech będzie jego wieczną chwałą.
Tak wyglądała ciernista droga każdego Wołyniaka i Kresowiaka do wol

nej niezawisłej Polski po II wojnie światowej.
Zbigniew Has
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Emilia Godlewska

ARNOLD GODLEWSKI

Arnold Godlewski urodził się 18 stycznial931 roku 
w Równem na Wołyniu, gdzie mieszkał do wybuchu 
II wojny światowej w 1939 roku. Po napaści Związku Ra
dzieckiego i wkroczeniu wojsk Armii Czerwonej do 
Równego, opuścił wraz z rodziną miasto i wstąpił do 
tworzącej się 27. Wołyńskiej Dywizji AK. Przy boku ojca 
walczył z wrogiem i przebywał w partyzantce aż do koń
ca działań wojennych. Był najmłodszym uczestnikiem 
walk partyzanckich - po wielu latach uznany i odzna
czony odznaką Synów Pułku.

W 1945 roku przyjechał z rodzicami do Słupska. 
Ukończył gimnazjum w Szczecinie a w 1956 roku Wydział Mechaniczny 
Politechniki Gdańskiej i otrzymał dyplom inżyniera.

Swą karierę zawodową rozpoczął w Spółdzielni Pracy „Metalowiec", 
gdzie w krótkim czasie awansował na stanowisko kierownika spółdzielni. 
Był jednocześnie konstruktorem wielu urządzeń i maszyn (głównie przy
czep i naczep do samochodów budowlanych).

W roku 1960 rozpoczął pracę w Zakładach Sprzętu Okrętowego „Seza- 
mor", gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu, od głównego technologa 
do dyrektora zakładów w 1972 roku. Pełnił tę funkcję do 30 czerwca 1975 
roku.

Był twórcą i pierwszym organizatorem Zakładowego Biura Konstruk
cyjnego, współtwórcą szkoły przyzakładowej, prowadził szkolenia dla pra
cowników na kursach kwalifikacyjnych. Opracował nową konstrukcję to
czysk dennych do połowów głębinowych, w miejsce dotychczas importo
wanych. Przyniósł tym gospodarce oszczędności 160 tys. dolarów rocznie.

W latach 1962-1970 kierował, z ramienia inwestora, budową nowych

Arnold Godlewski

58



Słupscy Wołyniacy

obiektów fabrycznych „Sezamoru" przy ul. Szczecińskiej. Dzięki jego zaan
gażowaniu i operatywności budowę zakończono planowo i zaoszczędzono 
6 min zł., które wykorzystano na budowę szkoły, dróg wewnątrzfabrycz- 
nych i stołówki.

Pod jego kierownictwem, zakład osiągał bardzo wysokie wyniki w pro
dukcji i stał się jednym z wiodących w przemyśle okrętowym. Jako dyrektor 
dbał nie tylko o wyniki w produkcji, ale również o swych pracowników, 
którzy go cenili i szanowali.

Jednocześnie od 1967-1976 roku pełnił funkcję przewodniczącego Od
działu Rejonowego NOT, który powstał głównie z jego inspiracji. Był także 
członkiem Rady Głównej NOT.

Arnold Godlewski był wielkim miłośnikiem i działaczem na rzecz roz
woju społeczno-kulturalnego Słupska. Działał w Słupskim Towarzystwie 
Społeczno-Kulturalnym, był współtwórcą Słupskiego Festiwalu Pianistyki 
Polskiej, pełnił funkcję biegłego sądowego z ramienia SiMP, funkcję prze
wodniczącego Kolegium Karno-Administracyjnego przy Radzie Miasta, 
działał w Lidze Ochrony Przyrody i Związku Łowieckim.

W roku 1975, z chwilą powstania województwa słupskiego, utworzono 
Wojewódzki Zarząd Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich, którego Arnold 
Godlewski był dyrektorem do 1977 roku. Pod jego nadzorem podjęte zostały 
prace nad planem przestrzennego zagospodarowania województwa. W tym 
czasie pełnił również funkcję członka Komi
sji Rozwoju Makroregionu Północnego przy 
Komisji Planowania w Warszawie.

W roku 1977 Zjednoczenie Przemysłu 
Okrętowego zaproponowało mu powrót do 
branży i objęcie stanowiska dyrektora Stocz
ni „Ustka", gdzie pracował do 1981 roku.
W tym czasie stocznia zasłynęła na świecie 
produkcją jednych z najlepszych ogniood
pornych łodzi ratunkowych.

W roku 1981 wybrany w plebiscycie, 
na prośbę załogi, wrócił do „Sezamoru" 
i pracował tam jako dyrektor do 31 marca 
1982 roku kiedy to, po ogłoszeniu stanu wo
jennego, na podstawie art. 42 ust.l dekretu z 
dnia 12.12.1981 o ochronie bezpieczeństwa
państwa i porządku publicznego został „za Grób Arnolda Godlewskiego
zasługi" internowany i osadzony w ośrodku na słupskim cmentarzu 
odosobnienia w Strzebielinku koło Gdańska, VrzV U^CV Kaszubskiej.
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jako ten, który „może być inspiratorem wrogich działań przeciwko PRL".
Po zwolnieniu z internowania nastąpiła u Arnolda Godlewskiego gwał

towna remisja choroby nowotworowej, z której już nie wyszedł. Od tej pory 
przebywał w klinikach i szpitalach onkologicznych, aż do śmierci 14 czerw
ca 1986 roku.

Pochowany został na słupskim „Starym" cmentarzu przy ulicy Ka
szubskiej na kwaterze 7A rząd 11 miejsce 8.

Za dorobek swego życia został odznaczony m.in.: Krzyżem Kawaler
skim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zwy
cięstwa i Wolności, Odznaką „Syna Pułku", Odznaką Tysiąclecia Państwa 
Polskiego, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej i wieloma in
nymi medalami i odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Emilia Godlewska
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Andrzej Obecny

STANISŁAW JAWORSKI

Stanisław Jaworski urodził się 9 lipca 1906 roku 
w leśniczówce Poczekajka, gmina Turzysk, powiat Kowel 
na Wołyniu w rodzinie leśniczego Józefa Jaworskiego 
i jego żony Jadwigi z domu Grabowskiej.

Gdy Stanisław miał trzynaście lat wraz z rodzicami 
przeniósł się do leśniczówki Marysin, gdzie ojciec otrzy
mał nową pracę. Niebawem ojciec Stanisława, Józef pod
jął służbę na stanowisku ekonoma w folwarku Pelagin 
hrabiego Czackiego, a przed rokiem 1919 został leśni
czym Lasów Państwowych w Zawidowie w gminie Po- 
rysk, powiat Włodzimierz Wołyński. 5 maja 1919 roku 

ojciec Stanisława Józef umarł.
Po śmierci ojca wraz z ośmiorgiem rodzeństwa Stanisław przez sześć lat 

pozostaje w domu. Rodzina utrzymuje się z pracy na roli dzierżawionej od 
hrabiego Czackiego w folwarku Rykowicze. Pomaga matce w prowadzeniu 
gospodarki. W tym czasie nie uczęszczał do szkoły, a podstaw nauki z za
kresu szkoły powszechnej uczyła Go matka.

Do czynnej służby wojskowej został powołany na dzień 20 marca 1928 
roku. Otrzymuje przydział służbowy do 23. Pułku Piechoty im. płk Leopol
da Lisa-Kuli, stacjonującym we Włodzimierzu Wołyńskim.

W wojsku ukończył siedmioklasową szkołę powszechną, a potem sze- 
ścioklasową szkołę średnią w miejscowym gimnazjum im. Mikołaja Koper
nika.

W październiku 1928 roku skończył półroczny kurs w szkole podoficer
skiej i otrzymał stopień kaprala. Od tego czasu do roku 1939 pełnił w swoim 
pułku służbę podoficera zawodowego. Awansował do stopnia plutonowe
go. W czasie służby odznaczony Medalem 10-lecia.
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Włodzimierz Wołyński 1937 rok. Kolumna żołnierzy wyznania prawosławnego 
w marszu z cerkwi. Kolumnę prowadzi kpr. Stanisław Jaworski.

W1937 roku zawarł związek małżeński.
Brał czynny udział w wojnie obronnej w 1939 roku w składzie macie

rzystego 23. Pułku Piechoty na stanowisku dowódcy taboru bojowego. 
23. Pułk Piechoty wchodził w skład 27. Dywizji Piechoty i wraz z innymi 
jednostkami dywizji został w sierpniu 1939 roku zmobilizowany i przerzu
cony na północną rubież obrony II Rzeczypospolitej w rejon Bydgoszcz- 
Inowrocław, a później w okolice Starogardu Gdańskiego.

Pierwszy udział w walkach Stanisław Jaworski wziął pod Świeciem 
w dniu 2 września 1939 roku. Potem wraz z innymi w luźnych grupach żoł
nierskich maszerował na kierunku Modlin-Warszawa. Dowodził jedną z ta
kich grup, która składała się z żołnierzy Jego macierzystego pułku.

10 września 1939 roku pod majątkiem Zaborów w powiecie Gostynin 
na Mazowszu wraz z grupą żołnierzy stoczył walkę z Niemcami. Tam został 
pierwszy raz ranny. Jednak, mimo odniesionych ran w dalszym ciągu brał 
udział w walkach. 16 września On i jego żołnierze forsują Bzurę i przebijają 
się do stolicy.

Już na początku trzeciej dekady września Stanisław Jaworski uczestni
czył w walkach na ulicach Warszawy. W nocy z 23 na 24 września został 
ponownie ranny na ulicy Wolskiej i dostał się do niewoli. Jako jeniec został 
skierowany do niemieckiego szpitala w miejscowości Błonie pod Warszawą, 
a później do Rawy Mazowieckiej. Tam w klasztorze przystosowanym na 
potrzeby szpitala wojskowego przeszedł rekonwalescencję.

Jednak nie powrócił do dawnej sprawności. Jako inwalida wojenny, nie
zdolny do pracy został wypisany ze szpitala 16 października 1939 roku
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i udał się pieszo do rodziny, do Włodzimierza Wołyńskiego, który w tym 
czasie znajdował się pod okupacją radziecką. Po przekroczeniu Bugu ujaw
nił swój powrót u władz okupacyjnych.

W lutym 1940 roku w miejscowości Werbiczno powiat Kowel został 
aresztowany przez Komitet Sielski Ukrainy i przekazany NKWD. Dzięki 
wstawiennictwu żony oraz sąsiadów w dniu 10 lutego został zwolniony.

Do czasu napaści Niemiec na ZSRR mieszkał we Włodzimierzu Wołyń
ski i pracował jako cieśla.

W dniu 22 czerwca 1941 roku został aresztowany przez Niemców pod 
zarzutem komunizmu i ukrywania się jako oficer Armii Radzieckiej. I tym 
razem udało mu się ujść z życiem. Jednak represje coraz częściej dotykają 
Polaków, nie omijają również rodziny Jaworskich. W czerwcu 1942 roku za 
udział w konspiracji został w zbiorowej egzekucji zabity brat Stanisława Pa
weł. Siostra Janina za współpracę z partyzantami została osadzone w wię
zieniu.

W tym okresie Stanisław Jaworski nawiązał współpracę z polskim pod
ziemiem. Jednocześnie od sierpnia 1942 roku do roku 1944 pracował w nie
mieckiej bazie zaopatrzenia „Haieres Verflegung Dinstelle".

Na początku lutego 1944 roku odpowiedział na rozkaz dowództwa 
27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty i pod pozorem wyjazdu do Zamościa, brał 
czynny udział w akcjach zbrojnych przeciwko okupantowi. W tym czasie 
jako partyzant największego zwartego partyzanckiego związku taktyczne
go Armii Krajowej, w ramach zgrupowania „Osnowa" dowodził plutonem. 
W konspiracji otrzymał pseudonim „Dzik".

Razem ze Stanisławem Jaworskim w lesie przebywała Jego żona Agata 
z dwójką dzieci, ratując się w ten sposób przed niechybną śmiercią z rąk 
- jak w swoim życiorysie pisał Pan Stanisław - „rezunów Bandery".

Z 27. Wołyńską Dywizją Piechoty przeszedł w 1944 roku cały jej szlak 
bojowy. Razem z innymi partyzantami udało się Stanisławowi wyjść z okrą
żenia, w którym znalazły się oddziały 27. WDP. W tym czasie, żona z dzieć
mi dostała się do niemieckiej niewoli.

W dowód uznania za bohaterstwo podczas walk Stanisław Jaworski zo
stał w dniu 3 maja 1944 roku awansowany do stopnia porucznika.

27 maja 1944 roku oddział „Osnowa", w którym cały czas pozostawał 
sforsował rzekę Prypeć i przeszedł na stronę wojsk radzieckich. Podczas for
sowania rzeki został ranny. Do zdrowia wrócił w polowym szpitalu radziec
kim w miejscowości Przebraże w powiecie Maniewicze. Tam rozkazem do
wódcy 1 Armii Wojska Polskiego gen. Zygmunta Berlinga awansował 
do stopnia starszego sierżanta.

Słupscy Wołyniacy
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Po wyleczeniu ran zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego. Otrzy
mał przydział na stanowisko szefa kancelarii tajnej I Oddziału Sztabu 3. Dy
wizji Piechoty im. Romualda Traugutta.

W tym czasie żona z dwójką córek Ireną i Barbarą oraz matką Stanisła
wą, po dostaniu się w ręce Niemców zostały skierowane transportem kole
jowym na Zachód. Udało im się jednak w porze nocnej uciec z transportu, 
który przymusowo stał na bocznicy stacji w Lublinie i schronić w barakach 
Czerwonego Krzyża przy ulicy Krochmalnej.

Z 3. Dywizją Piechoty im. R. Traugutta Stanisław Jaworski przeszedł jej 
cały szlak bojowy. Brał udział w wyzwoleniu Warszawy i w bitwach o Wał 
Pomorski. W walkach tych został ranny. Po wyleczeniu powrócił do pułku 
i brał udział w bitwie o Berlin.

Po zakończeniu działań bojowych i powrocie 3. Dywizji Piechoty do kra
ju stacjonuje w Lubaczowie. Oddział, w którym służy Stanisław Jaworski 
bierze udział w działaniach mających za zadanie likwidację band UPA.

Rodzina Jaworskich lata 50-te XX wieku.

W styczniu 1946 roku został ponownie ranny w wypadku samochodo
wym pod Krasnymstawem. W lutym tegoż roku z wpisem niezdolny do 
służby liniowej został zwolniony z Wojska Polskiego. Lekarska Komisja 
Wojskowa w Lublinie uznała Stanisława Jaworskiego za inwalidę wojenne
go bez prawa do renty.

Z wcześniej odnalezioną żoną i matką oraz córkami Ireną i Barbarą oraz 
urodzoną po wojnie córką Krystyną, jesienią roku 1947, Stanisław Jaworski 
osiedlił się w Słupsku. W grodzie nad Słupią rodzina Jaworskich rozpoczęła 
nowe życie.
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Rok 1953 Święto Bożego Ciała w parafii NSPJ w Słupsku, 
Stanisław Jaworski czwarty z lewej z córką Krystyną.

Pan Stanisław pracował początkowo w Tartaku Państwowym na stano
wisku brakarza. Później przez 10 lat w Okręgowym Przedsiębiorstwie Han
dlu Opałem „Węglokoks" na różnych stanowiskach: pracownika fizycznego, 
magazyniera, kierownika i starszego sprzedawcy.

Pan Stanisław w swoje 90-te urodziny z córką Barbarą.

Ostatnim miejscem Jego pracy było Wojewódzkie Przedsiębiorstwo 
Handlu Obuwiem na stanowisku starszy księgowy. W roku 1963 przeszedł 
na rentę inwalidzką. Dożył sędziwego wieku.

Zmarł w wieku 101 lat 24 sierpnia 2007 roku. Spoczął obok swojej żony 
Agaty na słupskim „Starym Cmentarzu" przy ulicy Kaszubskiej na kwaterze 
27 rząd 2 miejsce 4.
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Grób Agaty i Stanisława Jaworskich na słupskim cmentarzu 
przy ulicy Kaszubskiej.

W swoim długim, znaczonym wyrzeczeniami, trudami i niebezpieczeń
stwami życiu zawsze służył Polsce. Jego życiorys jest tak różnorodny jak 
różnorodne były losy Polaków, którym przyszło żyć w XX wieku na Woły
niu.

Za to czego dokonał otrzymał wiele odznaczeń bojowych, państwo
wych i społecznych. Wśród nich są: Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, 
Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki, Medal Zwycięstwa i Wolności, Me
dal za Warszawę, Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk, medal za Berlin, Medal „Za 
udział w Wojnie Obronnej - Ojczyzna 1939", Medal „Za pobiedu nad Hier- 
maniej" i wiele innych.

Andrzej Obecny
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ZE WSPOMNIEŃ 
ZOFII ZIÓŁKOWSKIEJ

Urodziłam się w Uściługu w małym miasteczku 
w powiecie Włodzimierz Wołyński na Wołyniu. Po ką- 
dzieli pochodzę ze starej wołyńskiej rodziny Szczerbic- 
kich i Babulskich. Ojciec, rodem z Mazowsza , legionista 
i uczestnik wojny z bolszewikami w 1920 roku, odzna
czony za męstwo Krzyżem Virtuti Militari, był osadni
kiem wojskowym w osadzie Karczunek.

Wybuch II wojny 
światowej zastał nas 
w Uściługu. Ojciec, 

zmobilizowany do obrony kraju, po klę
sce wrześniowej nie wrócił już do domu, 
poszukiwany przez okupantów ukry
wał się a wkrótce związał się z polskim 
ruchem oporu.

17 września Sowieci wkroczyli do 
Polski. Pamiętam jak w listopadzie 1939 
roku ograbiali gospodarstwa osady Kar- 
czunieckiej w pobliżu Uściługa. Prze
prowadzali wtedy licytację całego do
bytku: krów, koni, świń, pościeli, ubrań, 
nawet dziecinnych zabawek. Kupujący
mi byli Ukraińcy z sąsiednich wiosek.
Pamiętam licytację u osadnika pana Ja
nika. Żołnierz sowiecki wyniósł z miesz- Zofia Ziółkowska z matką na ulicy 
kania koszyczek z robótkami ręcznymi we Lwowie przed II wojną światową.

Zofia Ziółkowska.
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jedenastoletniej córki, która głośno i żałośnie płakała. Koszyk ten kupiła 
Ukrainka z Puzowa, słono podbiła cenę, zapłaciła jak za krowę. Potem osten
tacyjnie przeszła przez całe podwórko w obecności wszystkich kupujących 
oraz gapiów i wręczyła koszyk właścicielce. Zrobiło się cicho. Sowieci prze
rwali licytację, chociaż do likwidacji były jeszcze dwa gospodarstwa pana 
Ordyńskiego i nasze.

Wszystkich ograbionych wywieziono na Sybir.
Wywózka dotknęła również moich bliskich. Matkę, siostrę i brata jako 

rodzinę wojskowych osadników, Sowieci wywieźli 10 lutego 1940 roku.
Mnie uratował najpierw przypadek, a potem babcia Leontyna Szczer- 

bicka. Było to tak:
10 lutego 1940 roku, nie byłam w domu, nocowałam u mojej babci 

w Uściługu. Rano przyszedł kuzyn, Bronisław Lewicki i przyniósł przykrą 
wiadomość. Powiedział, że widział jak Sowieci wieźli na saniach osadników 
wojskowych do stacji kolejowej. Wśród nich widział moją mamę z półtora
roczną Rajmundą, moją siostrą i dziesięcioletnim bratem Zdzisławem. Mó
wił, że w nocy przyjechała saniami ekipa składająca się z dwóch uzbrojo
nych żołnierzy sowieckich. Dali pół godziny na spakowanie się przed de
portacją. Moja mama była zrozpaczona i zszokowana. Mówiła im, że woli, 
aby ją i dzieci zastrzelili na miejscu, że na Syberię nie pojedzie, jednak siłą 
wpakowali ją na sanie. Ojca w domu nie było, nie wrócił jeszcze z wojny.

Babcia dała mi dużą wełnianą chustkę, koszyk napełniony słoniną i in
nymi produktami żywnościowymi na tak daleką drogę i odprowadziła na 
stację, abym dołączyła do matki. Na stacji szukając wagonu, w którym była 
moja matka, zapytała napotkanego oficera 
NKWD o pociąg ze skazańcami. Oficer powie
dział: „Babuszka, wracaj szybko do domu, chroń 
i ukrywaj ją przed sąsiadami, bo może z całej ro
dziny zostanie tobie tylko ona!".

W ten sposób ocalałam.

Zima była wyjątkowo mroźna i śnieżna. Du
żo dzieci wtedy w transporcie zamarzło. Po dłu
giej podróży wygnańcy dojechali do miejscowo
ści Kostoworowo na Uralu, obłast Swierdłowsk. 
Tam kobiety i dzieci zatrudnione były przy wy
rębie lasu.

Z babcią, po zsyłce osadników pojechałam 
do Bielina, do brata babci Albina Kabulskiego. 
Tam zostałam zameldowana w urzędzie gminy

Zofia Ziółkowska 
jako nastolatka.
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przez Ukraińca pana Branickiego jako córka mojej babci. Nazywałam się 
wtedy Franciszka Szczerbinka.

W Bielinie doczekałam się wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej 
w czerwcu 1941 roku. Nie groziła nam już wprawdzie Syberia, ale transport 
na przymusowe roboty do Niemiec.

W 1942 r. wrócił na Wołyń mój ojciec, sierżant „Kubuś". Miałam już 
wtedy 16 łat.

Jesienią 1942 roku po złożeniu przysięgi i przyjęciu pseudonimu „Iskra" 
zaangażowałam się w pracę konspiracyjną na terenie Uściługa, Bielina, Ma- 
rianówki, Spaszczyzny. Zaczęłam od rozwożenia tajnych gazetek w Bielinie. 
W Uściługu pomagałam chłopakom w gromadzeniu amunicji oraz broni, jej 
czyszczeniu i konserwowaniu. Razem z ojcem woziłam mąkę z młyna pana 
Zabłockiego w Trościance dla partyzantów. Sama przewoziłam broń z Wło
dzimierza na Karczunek. Potem byłam w „Samoobronie" razem z ojcem, 
który był komendantem tej placówki.

Wśród partyzantów na Wołyniu w 1943 roku (stoi trzecia od lewej).

Naszą walkę z niemieckim okupantem utrudniali nacjonaliści z OUN- 
UPA kolaborujący z Niemcami.

Już od początku 1943 roku zdarzały się zabójstwa Polaków. W marcu 
z rąk upowców zginęli w Bielinie pani Kondracka z synem i pan Stadnicki.

W kwietniu uzbrojona przez Niemców policja ukraińska uciekła do lasu 
z niemieckich posterunków wzmacniając liczebnie i militarnie oddziały 
OUN-UPA.
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W maju ukraińscy nacjonaliści napadli na osadę Janowa Dolina, zamor
dowali około 600 Polaków, domy ich obrabowali a potem spalili. Niemcy 
obecni w okolicy nie ingerowali.

Również w maju w czeskiej wsi Wołkowyja upowcy w okrutny sposób 
zamordowali mego wujka księdza Hieronima Szczerbickiego i jego kolegę 
księdza Jerzego Cieślińskiego.

Lipiec 1943 roku był miesiącem masowej rzezi ludności polskiej na Wo
łyniu, ginęły całe wsie polskie. W zbrodniczych napadach brała często udział 
miejscowa ludność ukraińska, nierzadko byli to sąsiedzi a nawet krewni 
ofiar. W Izowie koło Uściługa, w ukraińskiej wiosce mieszkali nasi krewni, 
siostra mego dziadka Macieja Szczerbickiego, Feliksa z mężem Józefem 
Oberdą i córką Wiktorią.

Oberdowie zostali zamordowani a Wiktoria - ciężko ranna - zmarła po 
8 dniach w szpitalu we Włodzimierzu. Przed śmiercią zdążyła ujawnić na
zwiska oprawców. Byli to sąsiedzi, kumowie, którym Oberdowie trzymali 
dzieci do chrztu. Druga córka, która wyszła za mąż za Ukraińca zginęła 
wraz z nim, bo nie wykonał on rozkazu UPA i nie zamordował żony Polki. 
Częste były przypadki rozchodzenia się małżeństw mieszanych w tym 
strasznym czasie. Dopiero po wojnie schodzili się ponownie.

We wsi Turobin o mieszanej ludności polsko-ukraińskiej mieszkała mo
ja kuzynka Antosia Ułeryk z rodziną. Tylko ona przeżyła napad, w czasie 
którego wszyscy Polacy zostali wymordowani. Według jej relacji w niedzie
lę o świcie do mieszkania weszli Ukraińcy, część z nich w niemieckich mun
durach i z karabinami, pozostali ubrani po cywilnemu uzbrojeni byli w sie
kiery, widły, noże i młotki. W czasie poszukiwania „broni" wymordowali 
wszystkich domowników - 8 osób. Antosia ciężko ranna zemdlała, a kiedy 
odzyskała przytomność zobaczyła jak rezuni dobijali rannych. Ją też dobija
no parokrotnie bagnetem. Nie trafili jednak w serce lecz w rękę i cudem 
przeżyła. Półprzytomna z bólu i przerażenia usłyszała wołanie ojca, który 
ciężko ranny wymieniał kolejno domowników i błagał o ratunek. Kiedy 
upewniła się, że oprawcy wyszli, posadziła ojca pod ścianą, pozostawiła 
mieszkanie pełne trupów i krwi i wyszła aby zobaczyć co się dzieje u sąsia
dów. Ujrzała zakrwawioną dziewczynę wracającą do mieszkania, aby rato
wać płaczące dziecko - siostrę. Antosia uczyniła to samo, ale gdy wróciła do 
domu ojciec już nie żył. Wtedy pożegnała swoich najbliższych i szybko 
ukryła się w ogrodzie, bo usłyszała tętent koni. To patrol ukraiński spraw
dzał obejścia i dobijał jeszcze żyjących.

Zabili dziewczynę z dzieckiem, do niej leżącej w konopiach i prawie 
martwej ze strachu dojechali po śladach. Wiele razy naprowadzali na nią 
konie, wreszcie jeden z jeźdźców stwierdził „tu padochła" i kiedy odjechali
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Antosia postanowiła udać się do ciotki. W drodze natknęła się na kolejny 
uzbrojony patrol. Tym razem byli to dwaj znajomi Ukraińcy. Uklękła przed 
nimi i prosiła o darowanie życia. Tylko nie przyznawaj się do tego. Im za
wdzięcza życie, gdyż pouczyli ją jak ma się dostać do szpitala we Włodzi
mierzu i poradzili zaczekać do wieczora. Kiedy opuszczała na zawsze ro
dzinną wieś, żegnał ją makabryczny koncert - psy wyły, ryczały głodne nie 
wydojone krowy, rżały konie, ale harmonia grała, a pijani ukraińscy opraw
cy śpiewali i bawili się.

Do szpitala dotarła rano i po podleczeniu ran przybyła do Bielina do 
Samoobrony. Zamieszkała u Bolesława Kabulskiego, brata mojej babci. Tam 
poznałam jej smutną historię.

Od lutego 1944 roku służyłam w kompanii łączności 27. Wołyńskiej Dy
wizji Piechoty AK.

W Skrobowie, 26 lipca 1944 r. nastąpiło rozbrojenie naszych oddziałów. 
Wydawało mi się, że wszystko jest już skończone i że marzenia o wolnej 
Polsce legły w gruzy. Bez domu, bez najbliższych znalazłam się w Hrubie
szowie. Przygarnęła mnie rodzina państwa Heleny i Feliksa Stajewskich.

Jesienią w Hrubieszowie spotkałam na rynku Stasię Mazurek, oficera 
armii gen. Zygmunta Berlinga, która wywieziona była razem z moją rodzi
ną. Dowiedziałam się od niej, że moja mama cierpiała na kurzą ślepotę i pu
chlinę głodową. Dowiedziałam się również, że wielu naszych znajomych 
zmarło z głodu.

Opowiedziała mi też, jaki los spotkał rodzinę osadnika wojskowego, 
pana Feresia. Wpierw zmarła jego babcia. Zmarłą trzymano dwa tygodnie w 
baraku, aby otrzymać jej przydział - 200 gram chleba. Potem zmarła z głodu 
pani Feresiowa i jej trzy córki. Wiadomość ta wstrząsnęła mną, rozchorowa
łam się, przeżywałam głęboką depresję, byłam przekonana, że już nigdy nie 
zobaczę mojej mamy i rodzeństwa. Wówczas przyszedł wujek z gazetą i od
czytał z niej, że najbliższym transportem przyjeżdża z Syberii moja rodzina. 
Po tej wiadomości wstąpiła we mnie nadzieja, wyzdrowiałam. Dopiero po 
dłuższym czasie dowiedziałam się, że żadnej informacji w gazecie nie było; 
ale tym kłamstwem wujek uratował mi chyba życie. Aby zdobyć jakiś za
wód rozpoczęłam naukę w Gimnazjum w Hrubieszowie.

5 maja 1945 roku wszedł w czasie lekcji woźny i wywołał mnie z klasy. 
Wyszłam na ulicę, tam stał wujek Stajewski i powiedział krótko: „Twoja ma
ma przyjechała, jest z dziećmi w Łuszkowie". Wróciłam do klasy, powoli 
dochodziła do mnie ta radosna wiadomość. Dopiero po jakimś czasie po
dzieliłam się nią z koleżankami i nauczycielką, szalałam z radości.

Wreszcie zobaczyłam moją ukochaną mamę. Wyglądała na 60 lat, choć 
miała zaledwie 39. Zobaczyłam mojego brata, teraz dorosłego mężczyznę
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i siostrę - już sześcioletnią dziew
czynkę. Wszyscy w łachmanach. 
Jak się okazało przeżyli tylko 
dzięki wspaniałomyślności pań
stwa Kozaków, którzy dali pie
niądze na kupno kozy. Mleko 
kozie uratowało im życie.

Po miesiącu oczekiwania, 
specjalnym transportem wyje
chaliśmy z Chełma na Ziemie 
Odzyskane. W lipcu 1945 roku 
byliśmy już w Słupsku. Osiedlili
śmy się w Widzinie na gospodar

stwie rolnym. Od 1946 r. uczęszczałam do Liceum Handlowego w Słupsku, 
a potem pracowałam w Urzędzie Miejskim.

Po przejściu na emeryturę 
Zofia Ziółkowska czynnie wspie
rała działalność słupskiego Ko
ła Terenowego Stowarzyszenia 
Upamiętniania Ofiar Zbrodni 
Ukraińskich Nacjonalistów. Bra
ła udział w wielu inicjatywach, 
uroczystościach świeckich i ko
ścielnych przywołujących pa
mięć strasznych dni wojennych 
jakie przyszło Jej przeżyć w la
tach czterdziestych ubiegłego 
wieku na Wołyniu.

Zmarła 28 marca 2005 roku. Została pochowana na cmentarzu parafial
nym w Kobylnicy.

Na podstawie wspomnień Zofii Ziółkowskiej 
opracował Andrzej Obecny

Grób Zofii Ziółkowskiej i ]ej męża Piotra.

Na uroczystości poświeconej pamięci 
o „zbrodni wołyńskiej".
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WOTUM KRESOWE

W HOŁDZIE POLAKOM OFIAROM
Ludobójstwa dokonanego
PRZEZ OUN-UPA NA WOŁYNIU, 

POLESIU I MAŁOPOLSCE 
WSCHODNIEJ :

W LATACH 1939-1947 
W 65 ROCZNICĘ TRAGICZNYCH

wydarzeń
1 *

SŁUPSK, 2008 RODACY

Tablica znajdująca się 
w kościele p.w. św. Jacka w Słupsku


