
                    ZBRODNIE OUN UPA NA POLAKACH  LACHACH 

Nam, potomkom Delejowczyków, owa niewielka książeczka uświadamia kim byli i jak żyli 
nasi pradziadowie. Czy chcemy poznać ich przeszłość? Ja, tak. Mam nadzieję, że Wy 
również. 

„…Ludność Delejowa polska i ruska* według obliczenia z r. 1900 (wg. Allgem. Ortsch. Verz. K. V. 
Stat. Com. Vien 1902.) liczy 1582 dusz, bez obszaru dworskiego, mieszczącego ich 70. Sama 
ludność polska szlachecka liczy, według obliczenia dokonanego w urzędzie parafialnym w grudniu 
w r. 1902 dusz 552, w tem 268 mężczyzn i 284 kobiet”. [*liczebnie ludność ruska stanowiła 
znaczącą większość - przypis M.] 

„…Ludność Polska jest wyłącznie rolnicza, przemysłem z wyjątkiem jednego t.j. wytłaczania oleju 
na większą skalę, wcale się nie zajmuje. Co do jej pochodzenia to niewątpliwie jest ono szlacheckie
jakkolwiek tylko kilku posiada potrzebne do tego „legitymacye”. Zatracenie dowodów szlachectwa 
przypisać należy temu, że wskutek rozrodzenia się familii dokument pozostał przy jednym z 
członków rodziny, a reszta nie postarawszy się…, przechowała tylko pewną wiadomość o swem 
pochodzeniu”. 

„…Ogół szlachty jest wyznania rzymsko-kat. i należy do miejscowej parafii, istniejącej od r. 1894. 
Językiem ich jest przeważnie język polski, ale spaczony i pełen naleciałości ruskich. Należyty obraz
języka daje dział pieśni i powieści. Zwrot na lepsze, zdaje mi się, nastąpił od parafii w miejscu t. j. 
od r. 1894, a i Towarzystwo Szkoły Ludowej ogromną położyło zasługę przez założenie szkoły 
polskiej odrębnej, istniejącej od r. 1899. …Rozbudzona obecnie pośród szlachty dążność do 
używania języka polskiego, wymagająca tylko ugruntowania, jest rękojmią, że ten, chylący się już 
ku zatraceniu polskości posterunek narodowy jest zdolny do otrząśnięcia się z niemocy 
dotychczasowej, byleby tylko odpowiednie czynniki zechciały rychło poprzeć dodatnią działalność 
już rozpoczętą. Na poprawę języka i w ogóle na podniesienie ducha narodowego wpłynęło 
założenie czytelni przez T. S. L., kółka rolniczego i kasy Reifeisena. Że chęć do używania języka 
polskiego w mowie potocznej już rozbudzono, świadczy to, iż wyśmiewają się z takich, którzy 
jeszcze po rusku lub bardzo złą, mówią polszczyzną”. 

„…Niechęć do ludności ruskiej niema podstaw narodowościowych, ale jest wynikiem 
przeświadczenia o szlachetnem pochodzeniu. Jakkolwiek więc szlachta nazywa Rusinów: „szarany”
(szarańczą) , wyśmiewa się z nich, że „w maminy soroczce” chodzą, nie żywi jednak do nich 
niechęci głębszej od tej, jakąby mogła żywić do włościańskich współmieszkańców polskich. To 
gmin, a tu herbowna szlachta! — Stosunków towarzyskich z Rusinami prawie żadnych nie 
utrzymują, — w żadne pokrewieństwo z nimi nie wchodzą: stanowią grupę ludności odrębną, 
poczuwającą się do łączności tylko z szlachtą, rozprószoną licznie po okolicznych siołach jak : 
Tumirz, Łany, Meducha, Byszów, Kąkolniki, Słobódka, Toustobaby, Hnilcze, Panowice, i t. d., z 
którą łączą ich stosunki krewieństwa. W Delejowie zajęła szlachta część wsi zwaną „Horosile” i 
kilka razy próbowała już odrębną utworzyć gminę…” 

Wprawdzie na blogu znalazły się już opisy Delejowa, ale sądzę, że warto przytoczyć i ten, który 
umieścił A. Saloni w dalszej części przytaczanej książki. 

…”Powstanie osady polskiej w Delejowie sięga niewątpliwie końca wieku 14. Dowodzi tego 
zapisek w kronice kościelnej, że w r. 1401, Jan Rola, ówczesny właściciel Delejowa dla ludności 
polskiej fundował kościół i parafię rzym. kat. założył. Według podania miejscowego, miał to być 
kościółek niewielki, drewniany, słomą kryty wznoszący się w tem miejscu, gdzie obecnie stoi 
kościół murowany. Kiedy w r. 1727 kościółek drewniany zgorzał, przydzielono ludność polską do 
parafii w Maryampolu, przy której pozostawała do r. 1894. Ówczesnym właścicielem Delejowa był 
Kajetan Jabłonowski, wojewoda ruski. W r. 1894 dnia 28. października poświęcono kościół, świeżo
wzniesiony przez właścicielkę Delejowa śp. Rozalię Cywińską.” 



„Wśród szlachty niema żadnych wspomnień z przeszłości. Przechowała się tylko niewyraźna 
wiadomość, że w wyprawie króla Jana Sobieskiego pod Wiedeń, wzięło udział ”80 familiji i 
wojowało” tam.” 

Ukraiński  ruch nacjonalistyczny  
Zorganizowany ruch ukraiński powstał w XIX wieku na obszarze ówczesnej Galicji 
Wschodniej (czyli wschodnich ziemiach polskich pod zaborem austriackim). Początkowo 
spory pomiędzy Rusinami a Polakami traktowano jako zwykłe spory między obrządkami 
rzymsko- i greckokatolickim. Powstawanie ukraińskiego ruchu narodowego było skutkiem 
stosunków społecznych i narodowościowych – w Galicji warstwą panującą, a więc 
uciskającą ruskich chłopów, była polska szlachta, na Bukowinie – bojarzy rumuńscy, a na 
Rusi Zakarpackiej – szlachta węgierska. Lud ruski w I połowie XIX wieku nie posiadał 
jeszcze świadomości narodowej. Wskutek wzrostu obciążeń pańszczyźnianych i podziałów 
gospodarstw sytuacja chłopów stale się pogarszała. Rodziło to ciągłe spory sądowe z 
dworami, jak również wystąpienia siłowe przeciw urzędnikom dworskim i 
interweniującemu wojsku (rozruchy w obwodzie żółkiewskim 1802, tarnopolskim 1803 i 
1838, samborskim 1819 i 1833, czortkowskim 1809 i 1838, stryjskim 1842).
Drugim przejawem formowania się ukraińskiego nacjonalizmu było utworzenie w czasie 
Wiosny Ludów Głównej Rady Ruskiej. Rozpoczęła ona wydawanie Zorii Hałyćkiej. 6 
listopada 1848 Rada wysunęła żądania wydzielenia ukraińskiej części Galicji, stworzenia 
odrębnego wojska ukraińskiego, wprowadzenia w szkołach języka ukraińskiego, zrównania 
w prawach duchowieństwa ukraińskiego z klerem łacińskim, usunięcia urzędników 
wykazujących nieprzychylny stosunek do narodu ukraińskiego. Rada była również 
inicjatorem utworzenia Ruskiego Batalionu Strzelców Górskich, mającego walczyć z 
powstaniem węgierskim. Powstanie zostało rozgromione jednak przed zakończeniem 
formowania jednostki.

Wydarzenia Wiosny Ludów zostały stłumione, postulaty Rady nie zostały zrealizowane, i 
nastała era neoabsolutyzmu, która ograniczyła działalność ukraińskiego ruchu narodowego 
na około 10 lat.

Ukraiński ruch  w czasie autonomii galicyjskiej

Od 1860 Polacy w Galicji rozpoczęli starania o nadanie autonomii, uwieńczone sukcesem w
1867.

Ugoda austriacko-polska – ugoda wynegocjowana pomiędzy polską szlachtą Galicji a 
rządem austriackim (głównie rządem Belcrediego i Taafego) w latach 1866-1869.

Zawarta w 1867 ugoda austriacko-węgierska przekazała władzę na Węgrzech Węgrom, a w 
Austrii – Austriakom. Jednak oba narody stanowiły mniejszość w swoich krajach. Dlatego 
też Austriacy do utrzymania rządów parlamentarnych potrzebowali dodatkowego 
sojusznika. Oparciem parlamentarnym dla nich stali się Polacy. W latach 1866-1869 doszło 
do ugody między szlacheckimi politykami galicyjskimi a Austriakami.

Spodziewano się wtedy wybuchu wojny Austrii w przymierzu z Francją przeciw Prusom i 
Rosji, co by od razu odnowiło sprawę polską. Politycy galicyjscy widzieli więc przyszłość 
Polski w związku z Austrią, i to ich skłoniło do ustępstw na rzecz rządu centralnego. 
Dlatego też głosowali za konstytucją grudniową, chociaż pragnęli, podobnie jak Czesi, 
wyodrębnienia Galicji w osobną jednostkę państwową na wzór Węgier.



Z drugiej strony rząd centralny korzystał z tego, że w Galicji trwał spór między wsią a 
dworem o serwituty, oraz spór z Ukraińcami, których rząd mógł zawsze użyć politycznie 
przeciw polskim politykom szlacheckim,                                                                           1.

 ponieważ, jako naród wtedy nieomal chłopski, widzieli w Polakach wrogów nie tylko ze 
względów narodowościowych, ale przede wszystkim społecznych.

To właśnie dodatkowo skłoniło polityków polskich do ugody, której pozostali wierni aż do 
końca życia Franciszka Józefa I. W zamian za to oddano im administrację kraju, a 
namiestnikiem z reguły zostawał zawsze Polak. Skutkiem tego była polonizacja 
administracji, szkolnictwa i sądownictwa. Również politycy polscy z Galicji często 
zasiadali w rządach austriackich.

Od uzyskania autonomii konflikt polsko-ukraiński znacznie się rozwinął. Autonomia 
zagwarantowała silną pozycję języka polskiego jako urzędowego w administracji i 
szkolnictwie, jedynie w sądownictwie dopuszczono jako pomocniczy język ukraiński. 
Również większość stanowisk zajęli Polacy. Równocześnie ukraiński ruch narodowy w 
Galicji przybierał zdecydowane oblicze antyrosyjskie. Zdaniem ukraińskiego historyka 
Jarosława Hrycaka nastawienie takie miało swoje korzenie w silnej identyfikacji 
ukraińskich działaczy w Galicji z Europą Zachodnią, której antonimem była Rosja, 
pojmowana jako kraj o niskiej kulturze, czy wręcz barbarzyński[35].

W 1903 Mykoła Michnowśkyj opublikował we Lwowie ulotkę 10 Przykazań UPL, uważaną
za manifest ukraińskiego ruchu narodowego.

10 Przykazań UPL (UPL - Ukraińska Partia Ludowa, ukr. Десять заповідей УНП) – 
ulotka autorstwa Mykoły Michnowśkiego, opublikowana w 1903, szeroko kolportowana 
wśród społeczeństwa ukraińskiego w zaborze austriackim i rosyjskim, oraz w diasporze 
jako manifest ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego.

Treść przykazań:

1. Jedna, jedyna, niepodzielna, niepodległa, wolna, demokratyczna Ukraina – republika 
ludzi pracujących. Oto narodowy ogólnoukraiński ideał. Niech każde ukraińskie 
dziecko pamięta, że narodziło się ono na ten świat, by spełnić ten ideał.

2. Wszyscy ludzie są twoimi braćmi, ale Moskale, Lachy, Węgrzy, Rumuni i Żydzi – to 
wrogowie naszego narodu, dopóki oni panują nad nami i wyzyskują nas.

3. Ukraina dla Ukraińców! Wygoń więc zewsząd z Ukrainy obcych – gnębicieli.
4. Zawsze i wszędzie używaj ukraińskiego języka. Niech ani twoja żona, ani twoje 

dzieci nie kalają twojego domu mową obcych – gnębicieli.
5. Szanuj działaczy rodzinnego kraju, nienawidź jego wrogów, znieważaj przechrztów –

odstępców, a będzie dobrze całemu twojemu narodowi i tobie.
6. Nie zabijaj Ukrainy swoją obojętnością dla ogólnonarodowych interesów.
7. Nie stań się renegatem – odstępcą.
8. Nie okradaj własnego narodu pracując dla wrogów Ukrainy.
9. Pomagaj swojemu rodakowi przed innymi. Trzymaj się kupy.
10.Nie bierz sobie żony z obcych, gdyż twoje dzieci będą twoimi wrogami; nie przyjaźń

się z wrogami naszego narodu, bo tym dodajesz im siły i odwagi; nie zadawaj się z 

gnębicielami naszymi, bo zostaniesz zdrajcą.

Dekalog UPL posłużył jako wzór dla późniejszego Dekalogu ukraińskiego nacjonalisty

                                                                                                                                          



Ukraiński ruch nacjonalistyczny  w czasie I wojny światowej

Po wybuchu I wojny światowej 27 lipca 1914 we Lwowie spotkali się przedstawiciele 
ukraińskich niepodległościowych partii i ugrupowań politycznych z terenu Galicji, 
powołując Główną Radę Ukraińską (HUR). 3 sierpnia HUR wydała manifest, w którym 
zadeklarowała wierność wobec monarchii austriackiej oraz wezwała naród ukraiński do 
walki przeciw Rosji u boku państw centralnych oraz o „wyzwolenie Galicji spod polskiego 
ucisku”. 6 sierpnia HUR wezwała ludność do wstępowania w szeregi Legionu Ukraińskich 
Strzelców Siczowych. 4 sierpnia emigranci z Ukrainy Naddnieprzańskiej utworzyli również 
we Lwowie Związek Wyzwolenia Ukrainy (SWU). Rozpoczęcie w sierpniu 1914 rosyjskiej 
ofensywy w Galicji spowodowało ewakuację HUR i SWU do Wiednia.

Na spotkaniu w Wiedniu 15 grudnia 1914 ukraińscy posłowie do Rady Państwa zaapelowali
do wszystkich ukraińskich partii z Galicji i Bukowiny o stworzenie wspólnego 
przedstawicielstwa. Rozmowy trwały aż do maja 1915, kiedy to powołano Ogólną Radę 
Ukraińską (ZUR). Wpływ na zakończenie dyskusji miała ofensywa wojsk niemiecko-
austriackich i wyparcie Rosjan z Galicji. ZUR ogłosiła podobny do poprzednich deklaracji 
manifest o konieczności utworzenia przy pomocy państw centralnych państwa ukraińskiego 
oraz powstania osobnego, ukraińskiego kraju koronnego, złożonego z Galicji Wschodniej, 
części Bukowiny i Rusi Podkarpackiej.

Działacze ukraińscy w Wiedniu znajdowali się początkowo w trudnej sytuacji. Wskutek 
początkowych sukcesów armii rosyjskiej ludność ukraińska była oskarżana o nastroje 
rusofilskie, a politycy ukraińscy o zdradę interesów monarchii austro-węgierskiej. 
Przyczyniali się do tego polscy politycy galicyjscy, oskarżający polityków ukraińskich o 
„ruską zdradę”. Ukraińscy nie byli dłużni, oskarżając polskich o tworzenie intryg 
powodujących represje austriackie (aresztowania i egzekucje) na ludności ukraińskiej.

Obóz internowania w Talerhof – obóz dla internowanych Ukraińców i Rusinów z Galicji i
Bukowiny, oskarżonych o moskalofilstwo, utworzony przez władze austro-węgierskie, 
działający w Thalerhof koło Grazu od 4 września 1914 do końca 1917.

Aresztowań w celu koncentracji nieprawomyślnej ludności dokonano głównie na początku I
wojny światowej, pod wpływem porażek w wojnie z Rosją i w atmosferze psychozy 
wojennej i terroru. O internowaniu decydowała administracja cywilna.

W sumie przez obóz przewinęło się w latach 1914–1916 około 14 000 osób.

Terror, samowola administracji obozowej, głód, trudne warunki sanitarne, epidemia tyfusu 
spowodowały wysoką śmiertelność wśród więźniów (zarejestrowano 1767 przypadków 
śmierci, w tym pomiędzy 17 stycznia a 31 marca 1915 zmarły 524 osoby).

Po I wojnie światowej w Galicji w kołach moskalofilskich powstał „Kult Talerhofu” – 
organizowano zjazdy (w 1928 i 1934), wydawano książki i pamiętniki.Wskutek tego 
politycy ukraińscy zaczęli domagać się zmiany namiestnika Galicji na osobę bezstronną. 22 
czerwca 1915, w dniu odbicia Lwowa, osiągnęli swój cel – namiestnika Witolda 
Korytowskiego wymieniono na generał-gubernatora gen. Hermanna von Colarda, a 
następnie w 1916 gen. Ericha von Dillera. Polacy proponowali w rewanżu na to stanowisko 
Tadeusza Rozwadowskiego, jednak następcą Dillera w kwietniu 1917 został gen. Karl 
Georg Graf Huyn.

                                                                                                                                             



W końcu 1915 sprawy związane z Ukrainą Naddnieprzańską przejęli Niemcy. Delegacja 
ZUR (Kost Łewycki i Mykoła Wasylko) kilkakrotnie wyjeżdżali do Berlina na rozmowy o 
tworzeniu ukraińskiej administracji na zajętych terenach Ukrainy. Jednak Niemcom bardziej
odpowiadała współpraca z SWU, który już na początku wojny delegował do Berlina swoich
przedstawicieli – Jewhena Łewyćkiego i Dmytra Doncowa. W Berlinie utworzyli oni 
Ukraińskie Biuro Prasowe, prowadzili również akcję propagandową wśród wziętych do 
niewoli Ukraińców z armii rosyjskiej. Z jeńców zaczęto tworzyć ukraińskie jednostki 
wojskowe.Po raz drugi działalność ZUR została zatrzymana przez ofensywę Brusiłowa. 
Dopiero po kontrofensywie wojsk niemiecko-austriackich w lipcu i sierpniu 1917, 
działalność ZUR stała się bardziej aktywna. Ukraińcom udało się uzyskać posadę zastępcy 
namiestnika Galicji dla Wołodymyra Decykewycza, co było dużym osiągnięciem dla na 
drodze do wprowadzenia Ukraińców do administracji galicyjskiej.

Jednak 5 listopada 1916 ogłoszono zapowiedź utworzenia z ziem Królestwa Polskiego 
samodzielnego państwa polskiego. Aby polscy zwolennicy rozwiązania austro-polskiego nie
doznali zawodu, cesarz Franciszek Józef wydał patent o rozszerzeniu autonomii Galicji. Nie
było w nim mowy o podziale Galicji na część ukraińską i polską, co wywołało protest 
Ukraińskiej Reprezentacji parlamentarnej, która 7 listopada 1917 oświadczyła, że Ukraińcy 
nigdy nie zgodzą się na zwiększenie autonomii, i nie uznają polskiego panowania nad 
Galicją.

We wrześniu 1918 we Lwowie powołano Ukraiński Generalny Komisariat Wojskowy, 
przygotowujący przejęcie władzy w Galicji Wschodniej, przy pomocy oddziałów armii 
austro-węgierskiej złożonych z poborowych ukraińskich.

Działania nacjonalistów w okresie międzywojennym

Lata 1918-1931

Jewhen Konowalec (z lewej) i Mykoła Sciborski, Paryż 1929Relacja prasowa z rozpoczęcia 
procesu w sprawie zabójstwa Bronisława Pierackiego 20 listopada 1935.

Po upadku powstałych w 1918 ukraińskich państwowości – Ukraińskiej Republiki Ludowej i 
Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej lata 20. XX w. przyniosły w konsekwencji 
gwałtowny rozwój ukraińskich organizacji emigracyjnych, przeciwstawiających się 
zarówno Rosji sowieckiej i Ukrainie sowieckiej (traktowanej jako podporządkowane Moskwie
państwo marionetkowe w ramach ZSRR), jak i Polsce, traktowanej jako okupant „ziem 
ukraińskich”.
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Ideologiem nacjonalizmu ukraińskiego stał się przede wszystkim Dmytro Doncow. 
Pozostawał on w kontaktach z Jewhenem Konowalcem od początku lat 20., gdy w 1923 
podjął się redagowania pisma „Zahrawa”, będącego swego rodzaju laboratorium ukraińskiej
myśli nacjonalistycznej. Jego prace studiowali członkowie Organizacji Wyższych Klas 
Ukraińskich Gimnazjów, na bazie której powstał Związek Ukraińskiej Młodzieży 
Nacjonalistycznej. Również pod wpływem Doncowa powstał dekalog ukraińskiego 
nacjonalisty.

W tym czasie UWO dokonało m.in. nieudanej próby zamachu na Naczelnika Państwa Józefa 
Piłsudskiego (1921), również nieudanej próby zamachu na prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego (1924) i udanych zamachów na ukraińskiego poetę i nauczyciela Sydora 
Twerdochliba(1922) i na kuratora lwowskiego okręgu szkolnego Stanisława Sobińskiego 
(1926) (w zamachu wziął udział późniejszy dowódca UPA, Roman Szuchewycz), a także 
serii aktów sabotażowych.

Po zgodzie Rady Najwyższej na zajęcie byłej Galicji Wschodniej przez Polskę i przegranej 
w wojnie polsko-ukraińskiej, większość ukraińskich sił politycznych w II RP w dalszym 
ciągu kwestionowała prawo Polski do administrowania tym spornym terenem. 31 sierpnia 
1920 roku w Pradze emigracyjni ukraińscy politycy, głównie weterani wojny polsko-
ukraińskiej, powołali terrorystyczną Ukraińską Organizację Wojskową, która postawiła 
sobie za cel utworzenie niezależnego państwa ukraińskiego poprzez oderwanie od Polski 
województw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego.

Lucyna Kulińska uważa, że preludium do rozpoczęcia zamachów były obchody 
prawosławnych i greckokatolickich Zielonych Świąt w czerwcu 1921 roku, podczas których
odprawiono panachidy za poległych w walkach z Polakami. Brak zdecydowanej reakcji 
rządu na antypolskie akcenty podczas tych obchodów ośmielił nacjonalistów do 
organizowania zbrojnego powstania

Niezależnie od nacjonalistów do wystąpień przyłączyli się także komuniści.    
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Przebieg wystąpień

W połowie 1921 roku do Polski wrócił z zagranicy Jewhen Konowalec i objął kontrolę nad 
kolegium UWO. Konowalec zmienił nieprzystający do warunków konspiracyjnych 
kolegialny system podejmowania decyzji wprowadzając stanowiska komendantów. Tak 
zreorganizowana UWO przystąpiła do przeprowadzania akcji].

Jednym z pierwszych aktów terroru był nieudany zamach na Józefa Piłsudskiego 25 
września 1921 roku we Lwowie dokonany przez członka UWO, studenta Stepana Fedaka 
ps. "Smok".

Atak na Naczelnika Państwa spowodował liczne aresztowania (27 osób), które nadwyrężyły
siły UWO i spowodowały czasowe zahamowanie ataków. Przystąpiono do nich na nowo w 
1922 roku.

Wśród wystąpień dominowały podpalenia - podpalano budynki mieszkalne i gospodarskie, 
sterty zboża, siana i słomy należące najczęściej do właścicieli ziemskich i osadników. 
Drugą pod względem liczebności kategorią ataków były akty dywersji - zrywano łączność, 
tory kolejowe, wysadzano mosty, niszczono budynki państwowe. Dokonywano także 
zamachów na przedstawicieli państwa polskiego - żołnierzy, policjantów, urzędników, 
atakowano Ukraińców lojalnych względem państwa polskiego. Szczególnie dużo zamachów
dokonano na kandydatów do Sejmu przez wyborami wyznaczonymi na dzień 5 listopada 
1922. Wywołało to masowe wycofywanie się Ukraińców z komisji wyborczych oraz 
wzmocnienie ogłoszonego przez Jewhena Petruszewycza i UWO bojkotu wyborów. 
Bojówki UWO praktycznie nie przeprowadzały akcji przeciwko polskiemu wojsku, za to 
przed akcjami chętnie przebierano się w polskie mundury. Przemycane z zagranicy 
materiały wybuchowe ukrywano pomiędzy książkami, w koszach z żywnością. Kolportaż 
propagandowych druków odbywał się często za pomocą przesyłek opatrywanych 
pieczęciami greckokatolickich urzędów parafialnych.

W październiku 1922 roku UWO stworzyła i rzuciła do walki w Małopolsce Wschodniej 
oddział partyzancki złożony z ok. 50 ludzi pod dowództwem Stepana Melnyczuka i Pawła 
Szeremety. Oddział atakował folwarki i kolonistów, zabił w Myszkowie w powiecie 
kamioneckim kandydata na posła Berezowskiego, jednak jeszcze w tym samym miesiącu 
został rozbity. Melnyczuk i Szeremeta zostali rozstrzelani wyrokiem sądu doraźnego w 
Czortkowie 11 listopada 1922 roku.

Kalendarium zamachów, w których padły ofiary śmiertelne:

• 14 maja 1922 - zabicie w Bratkowicach szer. Michalika, posterunkowego na moście 
kolejowym

• 19 maja 1922 - zabicie w Dolinie konfidenta WP Dołchana
• 27 lipca 1922 - zabicie w Podhorcach wójta "za zdradę narodu ukraińskiego"
• 22 sierpnia 1922 - omyłkowe zabicie stróża nocnego Dymitra Kuszczaka podczas 

zamachu na wójta w Dulibach
• 27 sierpnia 1922 - w Podhorcach k. Stryja zastrzelono naczelnika gminy Antona 

Hnata
• 14 września 1922 - zastrzelenie w Lubyczy Michała Łanowego, członka komitetu 

wyborczego. Sprawców - Romana Łucejkę i Wasyla Krupę ujęto i wyrokiem sądu 
rozstrzelano we Lwowie 29 listopada 1922.

• 17 września 1922 - zastrzelenie w Kuczowie Wielkim Jura Terejczuka
• 8 października 1922 - zabicie w Żabiem posterunkowego Jana Buga                  



• 14 października 1922 - zabicie komendanta posterunku w Płauczy
• 15 października 1922 - zabicie Sydora Twerdochliba, nauczyciela, poety, twórcy 

bloku wyborczego "chliborobów", kandydata do Sejmu. Zamachu dokonano na stacji
kolejowej Sapieżanka k. Kamionki Strumiłowej.

• 19 października 1922 - zabicie w Czarnym Lesie k. Podhajec policjanta Michała 
Korczowskiego

• 19 października 1922 - zabicie w Przemyślu Teofila Filipowa
• 24 października 1922 - zabicie szer. Tomasza Czernika, wartownika na forcie w 

Przemyślu
• 25 października 1922 - zabicie przez oddział Szeremety kierownika szkoły i 

kandydata na posła Berezowskiego
• 2 listopada 1922 - zastrzelenie w Ispasie Wasyla Piechulaka, kandydata na posła
• 4 listopada 1922 - zastrzelenie w Pacykowie k. Doliny Ilka Wasylczyszyna, wójta, 

kandydata na posła
• 4 listopada 1922 - zabicie w Rosochaczu k. Kołomyji Antoniego Bachmaniuka, 

kandydata na posła
• 16 listopada 1922 - zabicie w Kielichowie Mikołaja Maczycko, członka komisji 

wyborczej
• 17 grudnia 1922 - zastrzelenie w Siczkowcach k. Husiatyna wójta Jana Furmana
• 22 stycznia 1923 - zabicie za pomocą bagnetów policjanta oraz podoficera i dwóch 

szeregowych. Miejscem zbrodni były Kupczyce i Denysów w powiecie tarnopolskim
• 28 stycznia 1923 - zastrzelenie posterunkowego Nakoreckiego w Koźlaku k. 

Tarnopola

Liczba wystąpień oraz poniesione straty

Opracowanie Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego za okres styczeń 1922 - 
marzec 1923 wymieniało następujące kategorie wystąpień.:

Kategoria wystąpienia
Ilość

wystąpień
Spalonych folwarków i dworów 94
Nieudanych podpaleń folwarków i 
dworów

9

Spalonych zagród kolonistów 54
Nieudanych podpaleń zagród 
kolonistów

1

Zabitych żołnierzy, żandarmów i 
innych

22

Zabitych własnych ludzi 13
Nieudanych zamachów na życie 11
Aktów sabotażu 60
Nieudanych aktów sabotażu 8
Ograbionych dworów 11
Potyczek z oddziałami 18
Razem 301
                                                                                                                                        



Zdaniem Lucyny Kulińskiej powyższe dane są fragmentaryczne. Władysław Pobóg-
Malinowski podawał, że tylko w ciągu pierwszych siedmiu tygodni 1922 roku było 470 
podpaleń. Według Petra Mirczuka tylko w lecie i na jesieni 1922 roku było 2,3 tys. różnego 
rodzaju wystąpień. Tadeusz Olszański ocenia, że w czasie samego przebiegu wyborów do 
Sejmu w 1922 roku, UWO i ukraińscy komuniści dokonali około 2,3 tys. podpaleń i 
trzydzieści osiem aktów dywersji na kolei na szkodę państwa polskiego. Analogiczną liczbę 
(2300) podaje Ryszard Torzeck. Grzegorz Motyka uważa, że bliższa rzeczywistości jest 
liczba około 300 aktów sabotażu i dywersji. Wśród nich wymienia:

• 17 zamachów na funkcjonariuszy państwa (zabito 5 osób);
• 15 zamachów na Ukraińców (zabito 9 osób);
• 129 podpaleń i rabunków;
• 27 aktów sabotażu w obiektach państwowych;
• 35 przypadków przecięcia łączności.

Według obliczeń Oddziału II Sztabu Głównego WP, w wyniku wystąpień z lat 1922-1923 
szkody (wliczając przewóz oddziałów) wyniosły co najmniej 15 mld marek polskich czyli 
około 800 tys. dolarów.

Reakcja państwa polskiego

Ze względu na status Małopolski Wschodniej polskie władze w odpowiedzi na wystąpienia 
UWO nie ogłosiły stanu wyjątkowego. Na to miejsce wprowadzono sądy doraźne i karę 
śmierci także za przestępstwa przeciwko mieniu.

Impulsem do bardziej intensywnych działań przeciw UWO były zamachy przed wyborami 
do Sejmu, szczególnie zabójstwo Sydira Twerdochliba. Dzięki zeznaniom jednego z 
zamachowców, Michała Dzikowskiego uzyskano wiele tajnych informacji o UWO. 
Ustalono skład Komendy Naczelnej UWO. W więzieniach osadzono około 1,5 tys. osób, 
choć władze oceniały, że w antypolskie wystąpienia było zaangażowanych bezpośrednio 
około 3 tys. osób. Zagrożony aresztowaniem Konowalec wraz z kilkoma innymi wysoko 
postawionymi działaczami UWO zbiegł pod koniec listopada 1922 do Czechosłowacji. 
Reakcja władz doprowadziła zmniejszenia skali wystąpień, aczkolwiek UWO w dalszym 
ciągu kontynuowała działalność.

Lucyna Kulińska ocenia, że działania UWO zmierzały do wywołania narodowego 
powstania, które jednak nie wybuchło. Przyczynę tego upatruje w zbyt późnym objęciu 
agitacją chłopstwa ukraińskiego. Większość wystąpień dokonywano siłami ukraińskiej 
inteligencji. Ponadto wiele akcji UWO zakończyło się niepowodzeniem z powodu słabego 
wyszkolenia i doświadczenia wykonawców. Błędem było rozpoczęcie zamachów od 
nieudanego ataku na głowę państwa.

Pierwsze wystąpienie UWO przyczyniło się do wzrostu świadomości narodowej 
społeczeństwa ukraińskiego oraz zahamowało polskie osadnictwo.

W 1929 r. na I Kongresie Ukraińskich Nacjonalistów w Wiedniu doszło do zjednoczenia 
ukraińskich środowisk nacjonalistycznych. Utworzyły one Organizację Ukraińskich 
Nacjonalistów i przyjęły jako swoją ideologię doktrynę nacjonalizmu integralnego. Na czele
OUN stanął Jewhen Konowalec, jego zastępcą został Mykoła Sciborski. OUN nie była 
partią typu parlamentarnego, od początku działała jako zakonspirowana organizacja typu 
wojskowego.               

                                                                                                       



Celem OUN była walka z Polską (zdaniem S. Yekelchyka był to cel podstawowy  oraz 
ZSRR w celu utworzenia niepodległej Ukrainy (w granicach od Donu aż po Małopolskę), 
poprzez m.in. oderwanie od państwa polskiego województw: lwowskiego, tarnopolskiego i 
stanisławowskiego.

OUN kontynuowała w Polsce metody UWO, która w 1930 została scalona z OUN i stała się
jego wydziałem bojowo-wojskowym. Od lipca do października 1930 w ramach tzw. 
drugiego wystąpienia UWO według sprawozdań policji dokonanych zostało 186 aktów 
terroru: 1 napad na ambulans pocztowy, 8 sabotaży na torach, 14 na liniach energetycznych 
i telefonicznych (zwalanie słupów), 155 podpaleń mienia (w dużej mierze stogi siana, 
zabudowania gospodarcze), 8 usiłowań[40] Terror UWO, a potem OUN skierowany był 
także przeciwko Ukraińcom, którzy opowiadali się za ugodą polsko-ukraińską. W swej 
polityce UWO, a następnie OUN znalazło poparcie kolejnych niemieckich rządów 
Republiki Weimarskiej, dążących konsekwentnie do podważenia międzynarodowej pozycji 
II Rzeczypospolitej i przeprowadzonej za zgodą mocarstw Ententy rewizji granicy 
niemiecko-polskiej ustalonej traktatem wersalskim. Akcje sabotażowe UWO miały w 
zamierzeniu także doprowadzić do umiędzynarodowienia kwestii ukraińskiej na terenie 
Małopolski Wschodniej – do interwencji Ligi Narodów.

Konsekwencją drugiego wystąpienia UWO była przeprowadzona przez władze polskie w 
okresie pomiędzy 16 września 1930 a 30 listopada 1930 pacyfikacja Małopolski 
Wschodniej. Działania policji ujawniły, że także niektórzy działacze UNDO, Płastu, Łuha, 
jak i liczni uczniowie ukraińskich szkół byli zaangażowani w działania terrorystyczne. W 
działalność OUN zaangażowała się większość czynnej politycznie młodzieży ukraińskiej w 
II RP.

Lata 1931-1939

OUN była od początku swego istnienia w II Rzeczypospolitej organizacją nielegalną i 
opowiadała się przeciwko polityce ugody polsko-ukraińskiej, reprezentowanej ze strony 
ukraińskiej przez UNDO (ukraińską partię legalnie działającą w Polsce), ze strony zaś 
polskiej – przez wpływową część obozu piłsudczyków z Tadeuszem Hołówką – 
wiceprezesem BBWR i Henrykiem Józewskim. Polityka ugody polsko-ukraińskiej 
zaistniała po zmianie polityki wewnętrznej ZSRR w 1929 r. – odejście przez bolszewików 
od polityki ukrainizacji, rozpoczęcie przymusowej kolektywizacji rolnictwa (1930) i w 
konsekwencji Wielkiego Głodu na Ukrainie sowieckiej (1932).

Realizując politykę przeciwną zbliżeniu polsko-ukraińskiemu OUN zorganizowała akty 
terroru indywidualnego przeciw wysokim urzędnikom Rzeczypospolitej: zamachy 
przeciwko Tadeuszowi Hołówce (1931) i Bronisławowi Pierackiemu (1934) i Ukraińcom 
popierającym współpracę polsko-ukraińską (zabójstwo dyrektora ukraińskiego gimnazjum 
Iwana Babija), a także akty przemocy przeciw instytucjom państwa polskiego (m.in. 
ekspropriacje).

W 1931 roku w doniesieniach policyjnych zaczęły pojawiać się informacje o planowanych 
zamachach przygotowywanych przez OUN na kolejne ważne osobistości w państwie, m.in.:
ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego, premiera RP Felicjana Sławoj 
Składkowskiego, ministra rolnictwa i reform rolnych Bronisława Nakoniecznikowa-
Klukowskiego, marszałka Sejmu Stanisława Cara, Józefa Becka, oraz posła Petra Pewnego. 

                                                                                                                                            



W wyniku polskich akcji wywiadowczych przeprowadzonych na przełomie 1930/31 w 
województwie tarnopolskim zostały zlikwidowane nacjonalistyczne bojówki OUN w 
powiatach: brzeżańskim, czortkowskim, podhajeckim, tarnopolskim, zborowskim i 
zbaraskim, oraz kilkadziesiąt ukraińskich jednostek antypolskich. W 1931 roku nacjonaliści 
ukraińscy na terenie Małopolski Wschodniej i Wołynia przeprowadzili 43 akcje sabotażowe 
lub terrorystyczne, mianowicie w województwie: lwowskim – 23 (7 podpaleń, 3 przypadki 
uszkodzenia sieci telefonicznej, 10 akcji terrorystycznych, w tym zabójstwa, 2 napady i 
jeden opór zbrojny), tarnopolskim – 11 (6 podpaleń, 1 zamach na kolei, 1 opór względem 
służb porządkowych, 2 przypadki uszkodzenia drutów łącznościowych, 1 prowokacja), 
stanisławowskim – 8 (2 podpalenia, 2 napady, 4 akcje terrorystyczne), wołyńskim – 1 (1 
podpalenie). Statystyki na rok 1931 mówią o następujących ofiarach terroru ukraińskiego: 8 
osób zabitych w zamachach terrorystycznych, morderstwo posterunkowego Policji 
Państwowej podczas ataku na wóz pocztowy koło Birczy, morderstwo posterunkowego 
Policji Państwowej pod Peczeniżynem, morderstwo posła na Sejm Tadeusza Hołówk].

W 1932 roku ukraińscy nacjonaliści dwukrotnie pobili dyrektora ukraińskiego gimnazjum 
akademickiego we Lwowie Iwana Babija (dwa lata później został zamordowany), 22 marca 
1932 zamordowali podkomisarza Emiliana Czechowskiego, na przełomie lutego/marca w 
wyniku zatrzymania studenta ukraińskiego w Tarnopolu aresztowano kolejnych 16 osób, z 
których niektóre były podejrzewane o dokonanie kilku zabójstw, w czerwcu 1932 w 
Krzemieńcu dokonano masowych aresztowań uczniów ukraińskich szkół średnich z 
podejrzeniem przynależności do OUN.

15 czerwca 1934 został zamordowany minister spraw wewnętrznych II RP Bronisław 
Pieracki. W konsekwencji zamachu władze polskie utworzyły obóz w Berezie Kartuskiej, w
którym umieszczano w trybie administracyjnym przede wszystkim działaczy KPP, ONR i 
OUN.

Ogółem w latach 1921-1939 ukraińskie podziemie nacjonalistyczne przeprowadziło 63 
zamachy w których zginęło łącznie: 36 Ukraińców (w tym jeden komunista), 25 Polaków, 1 
Rosjanin i 1 Żyd. Najgłośniejsze ofiary to: Sydir Twerdochlib – ukraiński poeta (15 
października 1922), Stanisław Sobiński – kurator szkolny okręgu lwowskiego (19 
października 1926) , ziemianie Józef Wojciechowski (29 listopada 1930) i hrabia Borowski 
(28 stycznia 1931), Tadeusz Hołówko – wiceprezes BBWR (29 sierpnia 1931), Emilian 
Czechowski – podkomisarz Policji Państwowej (22 marca 1932), Aleksiej Majłow – 
sekretarz konsulatu ZSRR we Lwowie, rezydent wywiadu sowieckiego (21 października 
1933], Józef Głowniak – starszy posterunkowy Policji Państwowej (13 marca 1934), 
Bronisław Pieracki – minister spraw wewnętrznych (15 czerwca 1934) i Iwan Babij – 
dyrektor ukraińskiego gimnazjum akademickiego we Lwowie (25 lipca 1934).

Do najgłośniejszych akcji należały:

• nieudany zamach na Naczelnika Państwa marszałka Józefa Piłsudskiego (tzw. 
ukraiński zamach na Józefa Piłsudskiego) i wojewodę lwowskiego Kazimierza 
Grabowskiego dnia 25 września 1921,

• 1924 – nieudany zamach bombowy na prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego 
we Lwowie,

• 19 marca 1925 – napad na pocztę główną we Lwowie,
• 7 września 1929 – zamach bombowy UWO na budynek dyrekcji Targów 

Wschodnich we Lwowie; uszkodzenie budynku,trzy osoby ranne
                                                                                                                                  



• 1931 – napad na Bank Ludowy w Borysławiu. Zrabowano 735 zł w gotówce i 20.000
zł w wekslach,

• 8 sierpnia 1931 – napad na urząd pocztowy w Truskawcu, zrabowano 27 478 zł,
• napad w 1932 roku na pocztę w Gródku Jagiellońskim, podczas którego OUN-owcy 

postrzelili osiem osób (pracowników urzędu i obecnych klientów). Jedna z nich 
zmarła w wyniku postrzału w szpitalu we Lwowie. W czasie pościgu zginął również 
jeden policjant, a jeden został ranny. Napastnicy zrabowali 3232 zł 15 gr

• 13 lipca 1934 – napad na posterunek policji w Uhnowie; podczas niego, 
poinformowana wcześniej o planowanym ataku policja polska, ujęła ukraińskich 
sprawców,

• spalenie trybuny Targów Wschodnich we Lwowie.

Oprócz 63 zamachów na osoby fizyczne (w tym 11 na znane polskie i ukraińskie osobistości
polityczne, z czego 8 udanych) ukraińskie podziemie nacjonalistyczne dokonało w latach 
1921-39 łącznie pięciu zamachów bombowych i 18 akcji ekspropriacyjnych. Zestawienie 
nie uwzględnia aktów sabotażu skierowanych przeciw mieniu publicznemu, społecznemu, 
czy prywatnemu, które były główną pozycją w zestawieniach policyjnych dotyczących 
działalności UWO i OUN[47].

W 1934 OUN na terenie II Rzeczypospolitej liczyła ok. 2000 zakonspirowanych członków 
wszystkich szczebli organizacyjnych. Szacuje się, że w latach 1929-1939 przeszło przez jej 
szeregi ok. 20 000 ludzi.

Po zabójstwie Bronisława Pierackiego i Iwana Babija, Policja Państwowa dokonała 
masowych aresztowań, które objęły prawie całą Krajową Egzekutywę OUN z Banderą i 
Szuchewyczem i wielu członków powiatowych i okręgowych władz OUN – łącznie ok. 800
osób (prawie połowę czynnych członków OUN). Źródłem szczegółowej wiedzy policji stało
się uzyskane już w 1933 roku przez Oddział II Sztabu Generalnego WP w Czechosłowacji 
tzw. archiwum Senyka, składające się z 418 oryginałów i 2055 fotokopii z wewnętrznej 
dokumentacji OUN. Przejęta dokumentacja nie tylko ujawniła strukturę i poufne decyzje 
kierownictwa OUN, ale potwierdziła niejawne poparcie Niemiec weimarskich, 
Czechosłowacji i Litwy dla tej organizacji. Aresztowania sparaliżowały OUN, ale nie 
zniszczyły samej organizacji. Na początku 1935 przybyła do Polski kurier Prowodu 
Ukraińskich Nacjonalistów Anna Czemerynśka, która wyznaczyła na funkcję krajowego 
prowidnyka OUN Lwa Rebeta. Nowe kierownictwo wstrzymało szersze akcje bojowe, 
odstąpiło również od demonstracyjnych akcji wywieszania flag i ulotek. Skoncentrowano 
się na odbudowie rozbitych struktur organizacyjnych i nielegalnych wydawnictw i na ich 
rozbudowie na terenie województwa wołyńskiego, gdzie siatka organizacyjna OUN była 
dotąd słabo rozwinięta. Na Wołyniu dokonywano również po 1935 pojedynczych akcji 
terrorystycznyc].

W latach 1935-1936 w Warszawie i we Lwowie odbyły się procesy uczestników zamachów 
oraz członków krajowej egzekutywy OUN. Stepan Bandera i Mykoła Łebed za działalność 
antypaństwową i sprawstwo kierownicze zamachu na ministra Pierackiego zostali skazani 
na karę śmierci, zamienioną w trybie amnestii na dożywotnie więzienie.

OUN od samego początku współpracowała z Niemcami (Abwehra); w okresie odprężenia 
stosunków z Polską po podpisaniu w styczniu 1934 polsko-niemieckiej deklaracji o 
niestosowaniu przemocy, w latach 1934–1937 kontakty te zostały w praktyce przerwane. 

                                                                                                                                          



Odnowienie kontaktów nastąpiło w 1937, a ich ożywienie na wiosnę 1939, w ramach 
przygotowań Niemiec do agresji na Polskę.

Polityka ugody prowadzona w Małopolsce Wschodniej przez UNDO i polski rząd (której 
kulminacyjnym momentem było formalne porozumienie rządu Mariana Zyndram-
Kościałkowskiego z UNDO w 1935) załamała się w 1938 r., a władze krajowe przeszły do 
polityki „wzmacniania elementu polskiego na wschodzie”. Jednocześnie Henryk Józewski 
został zdymisjonowany, a Wojsko Polskie przeprowadziło tzw. „akcję polonizacyjno-
rewindykacyjną” (połączoną np. z burzeniem cerkwi na terenach etnicznie mieszanych). 
Powoływano też organizacje odwołujące się do anachronicznych tradycji szlachty 
zagrodowej i separatyzmów regionalnych (Huculi, Bojkowie). Przeciwstawiło to obywateli 
RP narodowości ukraińskiej państwu polskiemu i Polakom zamieszkującym tereny 
mieszane etnicznie..

Konsekwencją zmiany polityki polskiej na Wołyniu na prowadzoną z pozycji siły było 
rozszerzenie wpływów OUN (do tej pory działającej przede wszystkim w Małopolsce 
Wschodniej) na Wołyń i radykalizacja nastrojów społeczeństwa ukraińskiego na Wołyniu, a 
także dyskredytacja polityki ugodowej prowadzonej przez reprezentowane w Sejmie RP 
ukraińskie ugrupowania polityczne. Miało to znaczące konsekwencje, gdy aparatu państwa 
polskiego na tym obszarze miało po wrześniu 1939 zabraknąć. Aresztowania działaczy 
OUN w 1934 r. spowodowały bowiem zaprzestanie akcji terrorystycznej, ale nie 
powstrzymały rozwoju samej organizacji. Formalny koniec polityki ugody stwierdził u 
schyłku 1938 z trybuny Sejmu RP jego wicemarszałek Wasyl Mudry.

23 maja 1938 r. w terrorystycznym zamachu przeprowadzonym przez agenta NKWD Pawła 
Sudopłatowa w Rotterdamie zginął Jewhen Konowalec. II nadzwyczajny zbór OUN w 
Rzymie (27 sierpnia 1939 r.) pod nieobecność przebywającego w więzieniu Stepana 
Bandery i jego zwolenników ogłosił Andrija Melnyka Głównym Prowidnykiem OUN.

Powstanie 8 sierpnia 1938 autonomicznej Ukrainy Karpackiej w ramach Czechosłowacji 
spowodowało intensyfikację działań OUN w Małopolsce Wschodniej. Między 5 września 
1938 a 15 marca 1939 według danych Policji Państwowej odnotowano 397 demonstracji 
antypaństwowych, 47 aktów sabotażu i 34 zamachy terrorystyczne. W okresie miedzy 16 
marca a 12 kwietnia 1939 – 59 demonstracji, 5 przypadków dywersji i 21 akcji 
terrorystycznych. Wywołało to kontrakcję policji – operację masowych zatrzymań 
przeprowadzoną w kwietniu, która po raz kolejny sparaliżowała działalność siatki OUN. 
Represje karne spowodowały jednak „taki poziom napięcia wśród Ukraińców w powiecie 
podhajeckim, brzeżańskim i stryjskim, że pojedynczy policjant nie śmiał wejść do wsi” w 
obawie przed linczem.

Przed wrześniem '39 OUN zintensyfikowała dozbrojenie swoich kadr, oraz nasiliła działania
propagandowe w których wzywała Ukraińców do niewstępowania do Wojska Polskiego i 
porzucenia zamiarów obrony Polski w razie wybuchu wojny. Wzmożenie akcji OUN było w
znacznej mierze efektem inspiracji Abwehry, która u progu wojny chciała wysondować 
realną siłę finansowanej przez siebie organizacji, uważającej się za sojusznika Niemiec. W 
wyniku ustaleń Prowodu OUN na czele z Andrijem Melnykiem z Abwehrą sformowano w 
1939 Legion Ukraiński. Abwehra kierowana przez Wilhelma Canarisa dążyła do wywołania
na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej antypolskiego powstania. Canaris miał przekonywać 
Hitlera,

                                                                                                                                            



 by w zbliżającej się wojnie z Polską wykorzystać „kartę ukraińską”. Łudzono także 
kierownictwo OUN, że będzie ona mogła przeprowadzić na Kresach II RP „Narodową 
Rewolucję” i utworzy „zachodnią Ukrainę”. Policja polska przeprowadziła prewencyjne 
aresztowania członków i sympatyków OUN. W województwie wołyńskim (stan na 17 
sierpnia 1939 r.) aresztowano 754 osoby (624 uwięziono), we lwowskim (stan na 1 lipca 
1939 r.) zatrzymano 1621 osób podejrzanych o członkostwo w OUN. Akcja OUN nie 
spotkała się z aprobatą legalnych ukraińskich organizacji (UNDO), które napiętnowały 
dywersję.

W opinii Roberta Potockiego:

Władze państwowe miały prawo do zwalczania wszelkiego rodzaju działalności 
secesjonistycznej czy terroru politycznego, lecz w drugiej połowie dekady notorycznie 
myliły ukraiński nacjonalizm z aspiracjami narodowymi tej społeczności. W 1935 roku 
zbyt łatwo zmarnowano szansę pozyskania dla polskiej państwowości przynajmniej części 
Ukraińców, w zamian za pewne prawa społeczno-ekonomiczne. W tej sytuacji zamiast 
zachęcać skutecznie zraziły do siebie tę grupę narodową. Zamiast niwelować konflikt 
etniczny, niejednokrotnie potęgowały go, poprzez nadmierną represyjność i 
odpowiedzialność zbiorową. (...) Słabość ukraińskiego ruchu narodowego jako czynnika 
politycznego, klęska militarna Polski w 1939 roku oraz porozumienie dwóch największych
potęg kontynentalnych przesądziły o tym,że obydwie strony konfliktu stały się swoistym 
zakładnikiem geopolityki. Jednak najgorsze miało jeszcze nadejść, kiedy jednoznacznie 
negatywna ukraińska ocena polityki narodowościowej II Rzeczypospolitej została 
wykorzystana przez OUN-UPA, jako argument ostatecznego rozwiązania polsko-
ukraińskiego sporu etnicznego i terytorialnego

Nacjonaliści ukraińscy w Czechosłowacji

W czasie wojny polsko-ukraińskiej na terenie Czechosłowacji schroniło się kilka jednostek 
zagrożonych okrążeniem lub rozbiciem (m.in. 1 Brygada Górska UHA). Zostały one 
internowane. W Czechosłowacji (prowadzącej niechętną Polsce politykę) schroniło się 
wielu emigrantów z Polski. W Pradze powstał Wolny Uniwersytet Ukraiński, utworzono 
również ukraińskie gimnazjum, Ukraiński Wyższy Instytut Pedagogiczny im. Mychajła 
Drahomanowa, Ukraińską Akademię Gospodarczą w Poděbradach.

W Czechosłowacji zezwolono również na działalność ukraińskich i rusińskich partii 
politycznych. Oprócz Czech, ożywiona ukraińska działalność polityczna była prowadzona 
na terenie Rusi Zakarpackiej. Przez Ruś Zakarpacką wiódł jeden ze szlaków 
przemytniczych, którym nacjonaliści ukraińscy przerzucali do Polski m.in. broń i 
dokumenty dla UWO/OUN.

Z Czechosłowacji na wielką skalę przemycano do Polski nielegalne i zakazane ukraińskie 
wydawnictwa nacjonalistyczne, m.in. czasopismo „Surmę”. Tylko w okresie od czerwca do 
grudnia 1933 roku, przemycona na teren Polski aż około 600 kg nielegalnych druków. 
Kurierami związanymi z Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów byli m.in. Mykoła 
Kłymyszyn i Jarosław Karpyneć.

                                                                                                                                             



W 1938 Ruś Zakarpacka otrzymała autonomię, jako Ukraina Karpacka – trzeci składnik 
Czecho-Słowacji. Ukraina Karpacka utworzyła własne siły zbrojne – Sicz Karpacką, której 
liczebność nie przekroczyła 6 tys. żołnierzy. Kadrę Siczy tworzyli w znacznej mierze 
działacze OUN, a jej faktycznym dowódcą był Roman Szuchewycz.

Na mocy arbitrażu wiedeńskiego Węgrzy 2 listopada 1938 objęli w posiadanie południową 
część Rusi Zakarpackiej. Gdy 15 marca 1939 III Rzesza ogłosiła powstanie Protektoratu 
Czech i Moraw, Wehrmacht wkroczył do Pragi, a Słowacja ogłosiła niepodległość, Karpato-
Ukraina również ogłosiła niepodległość. Prezydentem został Augustyn Wołoszyn, 
premierem Julian Revay). W tym samym czasie (15-18 marca 1939) Węgrzy w dniach w 
walkach z Siczą zajęli całe terytorium Ukrainy Karpackiej.

Organizacje

• Grupa Ukraińskiej Młodzieży Narodowej – działająca w Czechosłowacji
• Ukraińskie Zjednoczenie Narodowe – działające w Czechosłowacji, w 1925 r. weszło

w skład Legii Ukraińskich Nacjonalistów
• Związek Faszystów Ukraińskich – działający w Czechosłowacji, w 1925 r. związek 

dołączył do Legii Ukraińskich Nacjonalistów
• Legia Ukraińskich Nacjonalistów – powstała w listopadzie 1925 w Czechosłowacji z 

połączenia Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowego, Związku Wyzwolenia Ukrainy, 
Związku Faszystów Ukraińskich. W 1929 roku Legia weszła w skład OUN

• Związek Ukraińskiej Młodzieży Nacjonalistycznej – (1926-1929), jego 
przewodniczącym był redaktor gazety „Smołoskyp” – Osyp Bodnarowycz; w 1929 
Związek wszedł w skład OUN

• Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – organizacja powstała w 1929 r. ze 
zjednoczenia różnych grup radykalnych nacjonalistów, programowo preferująca 
metody terrorystyczne. Istniała do czasu rozłamu w 1940.

• Front Jedności Narodowej (1933-1941) – legalna ukraińska partia nacjonalistyczna, 
powstała w Polsce w 1933

Działania nacjonalistów podczas II wojny światowej

1 września 1939 – 22 czerwca 1941

Po ogłoszeniu zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow Komitet Narodowy UNDO, w obliczu 
zbliżającej się wojny, wydał 24 sierpnia 1939 deklarację wzywającą społeczeństwo 
ukraińskie do zachowania spokoju i przestrzegającą zwłaszcza młodzież przed udziałem w 
jakiejkolwiek akcji dywersyjnej przeciw państwu polskiemu, określając tę akcję jako 
działalność obcych agentur. Podobne deklaracje złożył Rząd Ukraińskiej Republiki 
Ludowej na Emigracji i metropolita Andrzej Szeptycki. 2 września 1939, podczas 
ostatniego posiedzenia Sejmu II Rzeczypospolitej wicemarszałek Wasyl Mudry złożył 
deklarację gotowości poniesienia ofiar dla obrony państwa. Analogiczną deklarację złożył 
Stepan Skrypnyk. Roman Smal-Stocki, przedstawiciel rządu URL na emigracji 
zaproponował ministrowi Józefowi Beckowi utworzenie dwóch brygad armii ukraińskiej do
walki z Niemcami i ZSR].

Tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej Niemcy chwilowo wstrzymali poparcie dla 
OUN, ze względu na pakt Ribbentrop-Mołotow. ZSRR nie życzył sobie żadnych akcji 
Ukraińców na obszarze, który znalazł się w jego „strefie interesów”, a III Rzesza nie chciała
zadrażnienia stosunków z nowym sojusznikiem.                                                           



 Dodatkowo w nocy z 1 na 2 września 1939 r. polska policja w ramach planowanych na 
wypadek wybuchu wojny aresztowań zatrzymała około 7 tys. Ukraińców podejrzanych o 
związek z organizacjami nacjonalistycznymi] Jednocześnie Krajowa Egzekutywa OUN 
odmówiła pod koniec sierpnia 1939 Zagranicznemu Prowodowi zgody na wywołanie 
powstania. Wobec ociągania się ZSRR z przyrzeczoną obietnicą agresji na Polskę, 
kierownictwo III Rzeszy rozważało jednak 12 września plan rozpoczęcia siłami OUN 
rebelii antypolskiej, która w planie Adolfa Hitlera miała doprowadzić do krwawej 
kontrakcji polskiej i ostatecznie do wymordowania polskiego ziemiaństwa rękami 
ukraińskimi w polsko-ukraińskiej wojnie domowej. 15 września Wilhelm Canaris udzielił 
Andrijowi Melnykowi warunkowej zgody na rozpoczęcie powstania antypolskiego. 17 
września z chwilą agresji ZSRR na Polskę zgoda niemiecka przestała być aktualna. Od 12 
września miały jednak miejsce nieskoordynowane, w większości z łatwością tłumione przez
wojsko i policję, akcje dywersyjne uzbrojonych bojówek OUN[ na terenie województw 
południowo-wschodnich RP (pierwsze w nocy z 12/13 września w Stryju). 

Ich eskalacja nastąpiła w chaosie po wkroczeniu Armii Czerwonej. OUN-owcy mordowali 
głównie polskich osadników, rozbrojonych żołnierzy, a także zwykłych miejscowych 
chłopów.

Wraz z Niemcami we wrześniu 1939 r. na teren Polski wkroczył Legion Ukraiński, 
dowodzonprzez Romana Suszkę, pod politycznym kierownictwem OUN. Oddział ten, 
podzielony na mniejsze jednostki przydzielone do Wehrmachtu, nie biorąc udziału w 
walkach, po 17 września został wycofany na zaplecze. Niektóre pododdziały w składzie 
jednostek niemieckich dotarły w pobliże Stryja i Lwowa, skąd wycofały się po przekazaniu 
tych terenów przez Wehrmacht pod okupację sowiecką. Nie wzięły one jednak udziału w 
walkach.

Ukraińskie społeczeństwo wobec agresji Niemiec na Polskę w większości zachowało 
lojalną postawę wobec państwa polskiego, w Wojsku Polskim walczyło ok. 110 tys. 
Ukraińców obywateli polskich, niejednokrotnie odznaczając się w walce (płk dypl. Pawło 
Szandruk został odznaczony Virtuti Militari za uratowanie brygady piechoty w bitwie pod 
Tomaszowem Lubelskim, st.strzelec Wasyl Małaniuk z 7 psk – Krzyżem Walecznych. W 
obronie II Rzeczypospolitej zginęło ok. 7 800 Ukraińców, a drugie tyle zostało rannych.

Z pierwszym otwartym publicznym wezwaniem do masowego mordowania Polaków 
wystąpił po rozpoczęciu agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 dowódca Frontu 
Ukraińskiego Armii Czerwonej komandarm Siemion Timoszenko pisząc w jednej z odezw: 
Bronią, kosami, widłami i siekierami bij swoich odwiecznych wrogów – polskich panów. 
Ogółem w akcjach przeciwko polskiej ludności cywilnej we wrześniu i październiku 1939 r.
z rąk bojówek nacjonalistycznych i komunistycznych (czasem występujących wspólnie) 
zginęło ok. 2000 Polaków w Małopolsce Wschodniej i około 1000 na Wołyniu. Według 
danych OUN jej członkowie we wrześniu 1939 zabili 796 Polaków i spalili co najmniej 
cztery polskie miejscowości, przy stratach własnych 160 zabitych i 53 rannych.

Po agresji sowieckiej na Polskę legalne partie ukraińskie, próbując ratować swych członków
przed terrorem NKWD oficjalnie rozwiązały się, co zresztą nie ustrzegło ich działaczy od 
sowieckich represji. W konsekwencji jedyną czynną organizacją ukraińską pozostała po 17 
września 1939 r. – cały czas zakonspirowaną – była OUN. Sowieckie władze okupacyjne po
przeprowadzeniu pseudowyborów dokonały w październiku 1939 formalnej aneksji 
okupowanych terenów II Rzeczypospolitej. Konsekwencją aneksji było narzucenie 
mieszkańcom terenów okupowanych obywatelstwa ZSRR i rozpoczęcie procesu            



sowietyzacji terenów okupowanych i systematycznych represji policyjnych NKWD.

We  wrześniu 1939 r. Stepan Bandera udał się do Rzymu i w spotkaniu z Melnykiem 
zażądał zmian w składzie Centralnego Prowodu OUN. Po odmowie, Bandera zwołał w
Krakowie 10 lutego 1940 r. naradę aktywu OUN, która unieważniła decyzje zboru 
rzymskiego. Utworzono wtedy tzw. rewolucyjną frakcję OUN (OUN-R), pod 
kierownictwem Bandery zwaną od jego nazwiska OUN-B (Bandery). 1–3 kwietnia 
1940 r. w Krakowie odbył się kolejny zjazd OUN, który zatwierdził podział OUN na 
OUN-M (Melnyka) i OUN-B (występującą oficjalnie pod nazwą OUN-SD – 
ukr.Samostijnykiw Derżawnykiw (pol.Niepodległościowców – Państwowców)). OUN-
B przyjęła orientację na rewolucyjną walkę o suwerenną Ukrainę, bez oglądania się na
„cudzą pomoc”. W treści uchwał i rezolucji II zjazdu krakowskiego przyjęto zasady 
totalitaryzmu i monopartyjności, a także walki z „wrogimi” mniejszościami 
narodowymi w przyszłej Ukrainie.

Większość działaczy OUN poprzez linię demarkacyjną (podobnie jak większość działaczy 
ukraińskich partii legalnych) przeszła po agresji ZSRR na Polskę we wrześniu na teren 
okupowany przez Niemców. W Generalnym Gubernatorstwie działalność OUN była 
tolerowana przez niemieckiego okupanta, pragnącego podsycać antagonizm ukraińsko-
polski i wykorzystać OUN w przypadku konfliktu niemiecko-sowieckiego. W Krakowie 
odbyła się tolerowana konferencja, a później kongres OUN. Powstał Centralny Ukraiński 
Komitet Narodowy (złożony głównie z działaczy OUN-M), który miał za zadanie rozwijać 
życie ukraińskiego społeczeństwa w GG. Pod kierownictwem Abwehry szkolono kadry 
OUN do przyszłych zadań dywersyjnych i wywiadowczych.

Kierownictwo OUN utrzymywało nie zdekonspirowaną strukturę OUN z okresu 
przedwojennego. NKWD po masowych aresztowaniach działaczy ukraińskich partii 
działających oficjalnie w II Rzeczypospolitej[n] rozpoczęło na początku 1940 roku 
inwigilację i aresztowania członków konspiracyjnej – i nie ujawnionej przed Sowietami po 
agresji ZSRR na Polskę – struktury OUN. NKWD dwukrotnie aresztowało skład Krajowej 
Egzekutywy OUN i przeprowadziło pokazowe procesy. Z sowieckich danych wynika, że w 
okresie od od października 1939 do grudnia 1940 rozbito 352 organizacje ukraińskich 
nacjonalistów i aresztowano 4435 ich członków[80]. Od grudnia 1940 r. struktury OUN na 
terenach okupowanych przez ZSRR prowadziły aktywną działalność rozpoznawczo-
dywersyjną związaną z rozpoczęciem przygotowań III Rzeszy do wojny z ZSRR, wówczas 
Abwehra ponownie sugerowała przywódcom OUN-B możliwość powstania państwa 
ukraińskiego opartego o III Rzeszę.

22 czerwca 1941 wojska niemieckie uderzyły na ZSRR. W ślad za Wehrmachtem na teren 
Wołynia i Małopolski Wschodniej weszły tzw. grupy marszowe OUN-B i OUN-M. Zadaniem 
grup było stworzenie administracji ukraińskiej: objęcie kierowniczych stanowisk w 
tworzonych organach samorządowych, utworzenie siatki organizacji OUN, prowadzenie 
antysowieckiej agitacji wśród ludności. Pomiędzy grupami obu stronnictw dochodziło do 
waśni i starć, m.in. banderowcy zlikwidowali całą grupę pochodową OUN-M, która 
kierowała się na Wołyń. Na tereny te wkroczyły także dwa bataliony Nachtigall i Roland, 
które wchodziły w skład Drużyny Ukraińskich Nacjonalistów.                              

                                                                                                                                            



22 czerwca 1941–1942

Uroczystości ogłoszenia Aktu odnowienia Państwa Ukraińskiego w Buczaczu. Oficerowie 
niemieccy i działacze OUN-B w otoczeniu flag OUN i swastyk. Przechodzący aktywiści 
OUN pozdrawiają ich pozdrowieniem OUN.

Oficerowie UPA – dowódcy kureniów: Aleksander Stepczuk, Iwan Klimczak oraz Nikon 
Semeniuk w służbie niemieckiej w latach 1941-1942

Lew Rebet jako więzień KL Auschwitz 1942.

30 czerwca we Lwowie działacze OUN-B ogłosili Akt odnowienia Państwa Ukraińskiego. 
Stwierdzono w nim, że z „woli narodu ukraińskiego”, OUN-B powołuje rząd. Premierem 
został Jarosław Stećko. Ponadto zadeklarowano że: Odrodzone Państwo Ukraińskie będzie 
ściśle współdziałać z Narodowo-Socjalistycznymi Wielkimi Niemcami, które pod kierunkiem
Adolfa Hitlera tworzą nowy ład w Europie.W czerwcu 1941 r. członkowie OUN-B podczas 
rozpoczęcia okupacji Małopolski Wschodniej przez Wehrmacht zabili kilkuset Polaków, 
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we Lwowie milicja ukraińska rozstrzelała ok. 100 polskich studentów. Plany rządu Stećki 
zakładały, że ludność polską zamierzano zasymilować, a polską inteligencję niemieckim 
wzorem wymordować. Instrukcja OUN-B względem Polaków zakładała:

Wyniszczać w walce, szczególnie tych, co bronią reżimu, przesiedlać na ich ziemie, 
wyniszczać głównie inteligencję, której nie wolno dopuszczać do żadnych urzędów i w 
ogóle uniemożliwić produkcję inteligencji poprzez dostęp do szkół itp. Przykładowo tzw. 
polskich chłopów trzeba asymilować, uświadamiając im od razu [...] że są oni 
Ukraińcami, tylko obrzędu łacińskiego przymusowo zasymilowanymi [przez Polskę]. 
Przywódców niszczyć

Siły policyjne III Rzeszy (Einsatzkommando zur besonderen Verwendung) dokonały mordu 
profesorów lwowskich oraz inteligencji Krzemieńca i Stanisławowa na podstawie list 
proskrypcyjnych sporządzonych najprawdopodobniej przez aktywistów OUN-M.

Adolf Hitler był zdecydowanie przeciwny koncepcji powstania państwa ukraińskiego, 
pragnąc wszystkich Słowian przekształcić w niewolniczą siłę roboczą imperialnej III 
Rzeszy. Podczas ostatecznych rozmów prowadzonych we wrześniu 1941 r. w Berlinie w 
gmachu byłej ambasady polskiej pomiędzy przedstawicielami Abwehry i OUN-B, zarówno 
Stepan Bandera, jak i Jarosław Stećko odmówili odwołania deklaracji niepodległości 
Ukrainy. W konsekwencji zostali zatrzymani w areszcie domowym, a następnie 
przewiezieni do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen i osadzeni w oddziale dla 
więźniów specjalnych tzw. Zellenbau, gdzie przebywali również m.in. pierwszy dowódca 
Armii Krajowej Stefan Rowecki, kanclerz Austrii Kurt Schuschnigg, czy premier Francji 
Edouard Daladier). Cały kierowniczy aktyw OUN-B został również aresztowany Po 
aresztowaniu 15 września 1941 przez Gestapo Lwa Rebeta, funkcję pełniącego obowiązki 
prowidnyka OUN-B objął działający w podziemiu Mykoła Łebed. Było to zgodne z 
ustaleniami prowodu OUN-B z 10 lipca 1941 co do kolejności przejęcia władzy w 
organizacji w przypadku niemieckich aresztowań. 4 października 1941 dowództwo SS i 
policji na Dystrykt Galicja wydało za Łebediem list gończy.

OUN-B po masowych aresztowaniach przez Gestapo we wrześniu 1941 (które dotknęły ok. 
80% aktywu OUN-B) starała się obsadzić swoimi ludźmi urzędy, organizacje i 
przedsiębiorstwa uwolnione po ucieczce Sowietów. Ukraińcy zgłaszali się też do 
Ukraińskiej Policji Pomocniczej. Tę strategię zatwierdzono na konferencji na przełomie 
września i października 1941 r. w Zboiskach.

W kwietniu 1942 r. odbyła się kolejna konferencja OUN-B, która powołała nowy Centralny 
Prowid i rozważyła strategię działań. Nie zmieniono stosunku do melnykowców, których 
uważano za wrogów, nasilono działania propagandowe i organizacyjne. Na Wołyniu niemal 
w każdej wiosce pracowali banderowscy agitatorzy. Przygotowano także plany tworzenia 
oddziałów partyzanckich, ale nie przystąpiono do ich realizacji. OUN-B latem 1942 r. nie 
widziała takiej potrzeby. Na Wołyniu działały w tym czasie oddziały partyzanckie Siczy 
Poleskiej (które używały nazwy Ukraińska Powstańcza Armia) stworzone przez Taras 
Borowća ps. „Taras Bulba”. Zyskały one duży rozgłos i poparcie ukraińskiej ludności. 
OUN-M również prowadziła działalność organizacyjną, przeprowadzając szkolenia i 
tworząc bojówki (w 1942 r. ich liczebność wynosiła 450 osób).                                   



W październiku 1942 r. we Lwowie odbyła się konferencja referentów wojennych OUN-B. 
Popularność Siczy Poleskiej i rosnące poparcie dla jej działań wśród ludności zmusiły 
OUN-B do rewizji stanowiska. Wszyscy uczestnicy konferencji byli zgodni, że należy 
utworzyć własną partyzantkę. Na kolejnym spotkaniu w grudniu 1942 r. postanowiono 
przystąpić do tworzenia Oddziałów Wojskowych OUN. Rozważono również stosunek do 
mniejszości narodowych: Rosjan, Węgrów, Czechów, Rumunów postanowiono „zostawić w
spokoju”, Żydów i Ormian likwidować, Polaków wysiedlić pod groźbą śmierci.

1943–1944 r.

Do tworzenia oddziałów partyzanckich na Wołyniu przystąpił Dmytro Klaczkiwski ps. 
„Kłym Sawur” wraz z Iwanem Łytwyńczukiem ps. „Dubowyj”. Na terenie za który 
odpowiadał sformowano pierwszą sotnię oddziałów wojskowych OUN-B pod dowództwem
Hryhorija Perehijniaka „Dowbeszki-Korobki”, która 7–9 lutego przeprowadziła pierwsze 
akcje (atak na niemiecki posterunek policyjny we Włodzimiercu i wymordowanie polskich 
mieszkańców Parośli I).

Między 17 a 23 lutego 1943 r. odbyła się III konferencja OUN-B. Po bitwie stalingradzkiej 
dostrzeżono możliwość klęski Niemiec. Postanowiono przyspieszyć tworzenie partyzantki 
(która miała nosić nazwę Ukraińska Armia Wyzwoleńcza) i „uwolnić Ukrainę” od okupacji 
niemieckiej przed nadejściem Armii Czerwonej. Pomiędzy 15 marca a 10 kwietnia 1943 na 
rozkaz OUN-B z policji ukraińskiej zdezerterowało 5 tys. członków, którzy zasilili oddziały 
militarne OUN-B.

13 maja 1943 władzę nad OUN w miejsce Mykoły Łebedia (p.o. prowidnyka krajowego) 
przejął kolegialnie jako Biuro Prowodu – triumwirat: Zinowij Matła, Dmytro Majiwśkyj i 
Roman Szuchewycz, ten ostatni jako p.o. głównego prowidnyka. Odbyło się to w trybie 
quasi-zamachu stanu pod nieobecność Łebedia, który opuścił naradę kierownictwa OUN.

Od kwietnia/maja 1943 r. oddziały OUN-B zaczęły używać nazwy Ukraińska Armia 
Powstańcza wykorzystując popularność tej formacji. Rozpoczęto również wciąganie do 
współpracy partyzanckich oddziałów OUN-M i Tarasa Bulby, a następnie wcielono je siłą 
niejednokrotnie mordując oponentów. 

Od marca 1943 r. na Wołyniu UPA w zorganizowany sposób przystąpiła do ludobójstwa 
polskiej ludności cywilnej, dokonując czystki etnicznej. Decyzja o usunięciu polskiej 
ludności zapadła według niektórych historyków na III konferencji OUN-B w lutym 1943. 
Wersji tej nie potwierdzają jednak ustalenia śledztwa Głównej Komisji Badania Zbrodni 
Przeciwko Narodowi Polskiemu, według których najprawdopodobniej podjął ją 
samodzielnie Dmytro Klaczkiwski. Niepodważalny jest natomiast fakt wydania w czerwcu 
1943 r. przez dowódcę UPA na na Wołyniu Dmytra Klaczkiwskiego rozkazu o powszechnej 
fizycznej likwidacji całej ludności polskiej. W wyniku „antypolskiej akcji” na Wołyniu 
wymordowano w sumie od 50 do 60 tys. Polaków.

28 kwietnia 1943 r. III Rzesza w porozumieniu z działaczami OUN-M rozpoczęła tworzenie
Dywizji SS „Galizien”. Początkowo niemiecki werbunek do dywizji spotkał się z krytyką 
banderowców, lecz wkrótce docenili oni możliwość przeszkolenia wojskowego możliwego 
w ramach dywizji. Banderowcy starali się w konsekwencji wprowadzić do dywizji jak 
najwięcej swoich sympatyków, którzy w przyszłości pomogli by uzyskać nad nią kontrolę. 
Ilość ochotników przewyższyła znacznie stany etatowe dywizji. Stworzone z ochotników do
dywizji pułki policyjne (4 Pułk Policji SS i 5 Pułk Policji SS)                                   



 wzięły udział w niemieckich akcjach pacyfikacyjnych na Lubelszczyźnie i na terenie 
Małopolski Wschodniej. Formowana w Rzeszy dywizja, przerzucona w maju 1944 na front 
wschodni, w czerwcu 1944 r. została okrążona przez Armię Czerwoną i rozbita w bitwie 
pod Brodami. Około 200 żołnierzy po wyjściu z okrążenia dołączyło do UPA.

W lipcu – sierpniu 1943 r. UPA panowała już nad dużymi obszarami na Wołyniu, 
przystąpiono do parcelacji majątków ziemskich między ukraińskich chłopów. Parcelacją 
objęto również ziemię należącą do gospodarstw chłopskich zbiegłych, lub wymordowanych 
Polaków. W Małopolsce Wschodniej od czerwca 1943 r. również zaczęły powstawać 
oddziały partyzanckie. Dla zmylenia Niemców oddziały te nazywano Ukraińską Narodową 
Samoobroną, jej dowódcą był Ołeksandr Łućkyj. Od 21 do 25 sierpnia 1943 r. we wsi Złota 
Swoboda w woj. tarnopolskim odbył się III zjazd OUN. W trakcie obrad zadeklarowano 
odejście od integralnego nacjonalizmu, wobec tego że w oczach aliantów zachodnich 
akceptację mogą uzyskać jedynie systemy demokratyczne. Mimo tego program na szczeblu 
społeczno-gospodarczym uległ dalszej radykalizacji: proklamowano usunięcie obszarników,
kapitalistów i bolszewickich pasożytów[s]. Zjazd umocnił pozycję Romana Szuchewycza, 
zatwierdzając powołanie Biura Prowodu i funkcję Szuchewycza.

W styczniu 1944 r. oddziały UNS zaczęły się przeformowywać w UPA, we wsi Soroky koło
Lwowa zwołano konferencję która postanowiła utworzyć ponadpartyjną nadbudowę 
polityczną UPA w postaci Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej. Utworzono ją 
ostatecznie w czerwcu-lipcu 1944 r. zapraszając do współpracy możliwie jak najszerszą 
reprezentację polityczną. Prezydentem UHWR został Kyryło Ośmak. UHWR była próbą 
pogodzenia nurtu myślenia nacjonalistycznego z narodowo-demokratycznym. Przyszła 
Ukraina nie miała być już zdominowana przez jedną partię, ale miała zapewnić obywatelom
podstawowe prawa demokratyczne. W rzeczywistości ten zwrot ku demokracji był w dużej 
mierze zabiegiem propagandowym, obliczonym na pozyskanie uznania aliantów. Główną 
rolę w UHWR odgrywali banderowcy – Szuchewycz był jednocześnie dowódcą UPA, p.o. 
głównego prowidnyka OUN-B i sekretarzem generalnym UHWR. Stosunek banderowców 
do UHWR najlepiej oddają ich rozkazy w których pisano: „Prowadząc prace wśród 
ludności, powinniśmy udawać demokratów, pozostając w rzeczywistości nacjonalistami”. 
Prezydent UHWR został po wkroczeniu Armii Czerwonej do Lwowa, aresztowany we 
wrześniu 1944 przez NKWD.

W tym czasie melnykowcy tracili poparcie. Zaczęło się od straty dwóch ważnych działaczy:
Jarosława Baranowśkiego i Romana Suszki, zastrzelonych najprawdopodobniej przez 
banderowców. Działacze OUN-M oskarżali UPA o ściąganie kontyngentów od chłopów 
ukraińskich, potępili mordowanie Polaków. Andrij Melnyk w Berlinie skrytykował politykę 
niemiecką wobec Ukraińców. Niemcy odpowiedzieli aresztowaniami wielu działaczy co 
sparaliżowało działalność OUN-M. Część oddziałów zbrojnych melnykowców została siłą 
włączona do UPA. Na przełomie 1943/1944 Melnyk został również aresztowany przez 
Gestapo i osadzony w Sachsenhausen- Zellenbau obok Bandery i Stećki.

Od początku 1944 r. masowe mordy na Polakach zaczęły występować także w Małopolsce 
Wschodnie w województwach: tarnopolskim, stanisławowskim i lwowskim. Większość 
była dziełem oddziałów UPA rajdujących z terenu Wołynia. Ludobójstwo na większą skalę 
nastąpiło od marca 1944. Wobec wkraczającej Armii Czerwonej, dowództwo UPA wydało 
szczegółowy rozkaz z instrukcją jak usuwać Polaków. Zgodnie z nim miano wzywać 
Polaków do opuszczenia ziemi a wypadku nieposłuszeństwa likwidować. Szczególne 
nasilenie mordów miało miejsce w Wielkanoc. Zasięg akcji UPA przesuwał się ze wschodu 
na zachód.                                                                                                                          



W lipcu 1944 r. na zjeździe UHWR poruszono kwestię polską, dyskusję podsumował 
Roman Szuchewycz: Dowództwo UPA wydało rozkaz przesiedlenia Polaków, jeśli sami się 
nie przesiedlą. Ataki są kontynuowane [...] Tworzymy dla siebie wygodne pozycje, których 
nie można osiągnąć przy zielonych stołach (rozmów) [...] Ogółem według różnych danych 
w Małopolsce Wschodniej zostało wymordowanych od 20 do 25 tys. Polaków.Ewa 
Siemaszko szacuje liczbę polskich ofiar w Małopolsce Wschodniej na ok. 70 000 , z czego 
20 383 znane z nazwiska . Ponadto na terenie dzisiejszej Polski w latach 1943–1948 zginęło
6–8 tys. Polaków.

Po skierowaniu walki także w stronę niemiecką UPA przyjęła taktykę nieatakowania 
Wehrmachtu a jedynie niemieckiej administracji i policji. Niszczono urzędy administracji, 
palono dokumenty, mleczarnie, młyny, tartaki, atakowano mniejsze miejscowości znosząc 
słabe posterunki i urządzano zasadzki na patrole policyjne, rozbrajano mniejsze grupy 
wojska. Niemcy odpowiadali obławami na oddziały UPA i akcjami represyjnymi. Do 
większych potyczek doszło pod Radowiczami 7–9 września 1943 r., pod Zagorowem i k. 
góry Łopata. Pomimo starć cały czas OUN-B miała kontakt z władzami niemieckimi. Dla 
obu stron głównym wrogiem byli Sowieci. Dlatego dochodziło do lokalnych porozumień, 
które nasilały się wraz ze zbliżaniem się Armii Czerwonej. 5 marca 1944 r. doszło do 
spotkania komisarza niemieckiego Bernharda Papee z przedstawicielem OUN-B księdzem 
greckokatolickim Iwanem Hryniochem. Nacjonaliści zażądali zwolnienia ukraińskich 
więźniów politycznych i pozostawienia swobody działania przeciwko polskiej ludności 
cywilnej. Niemcy nie zgodzili się na te żądania domagając się zaprzestania działań 
przynoszących szkodę interesom Niemiec, obiecali wstrzymanie represji wobec ludności 
ukraińskiej i zwolnili rodziny (ale nie działaczy) zatrzymanych ounowców. Po zajęciu 
Wołynia i Wschodniej Małopolski przez Armię Czerwoną Niemcy przekazywali UPA broń i
amunicję.

UPA prowadziła też walki z sowiecką partyzantką. W styczniu 1943 r. na Wołyniu było 650 
sowieckich partyzantów. Jednak liczba ich szybko wzrastała, z terenu Białorusi i 
Wschodniej Ukrainy przybywały nowe oddziały (por. Sydor Kowpak) i wykonywały rajdy 
w kierunku zachodnim prowadząc działania dywersyjno-wywiadowcze przeciw Niemcom. 
Spotkało się to z przeciwdziałaniem UPA, która stoczyła wiele potyczek z Sowietami z 
których największa miała miejsce koło Teremna. Z czasem oddziałów sowieckich 
przybywało, UPA zrezygnowała z akcji ofensywnych pod koniec 1943 r. Atakowała tylko 
mniejsze grupy partyzantów i przeprowadzała likwidacje wszystkich Ukraińców 
podejrzanych o sympatie komunistyczne. Wobec wkraczającej w 1944 r. na tereny działania 
UPA, Armii Czerwonej dowództwo przyjęło taktykę przeczekania. W przeciwieństwie do 
polskiej partyzantki, która przeprowadziła Akcję Burza na Wołyniu i Lwowie przeciwko 
Niemcom przy współpracy z jednostkami Armii Czerwonej, nacjonaliści ukraińscy nie 
prowadzili działań zbrojnych wobec jednostek frontowych niemieckich i sowieckich w 
okresie przejścia frontu. Dzięki temu uniknięto aresztowań. Po przejściu frontu podjęto 
działania wobec tworzącej się administracji i oddziałom sowieckim.Organizacje

• Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – banderowcy (od 1940)
• Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – melnykowcy (od 1940)
• Wojskowy Ośrodek OUN, Krajowy Sztab Wojskowy
• Służba Bezpeky (1940-1945) – służba specjalna (wywiad i kontrwywiad) OUN-B
• Ukraiński Komitet Narodowy (1941) – ukraiński komitet powołany w Krakowie 

przez OUN-B
• Legion Ukraiński                                                                                                       
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• Drużyny Ukraińskich Nacjonalistów (1941-1943) – utworzone przez Wojskowy 
Ośrodek OUN we współpracy z Abwehrą wiosną 1941, na bazie żołnierzy Legionu 
Ukraińskiego 

• Batalion "Nachtigall"
• Batalion "Roland"

• Samoobronni Kuszczowi Widdiły (od 1942) – zaplecze UPA, działające pod 
kierunkiem rejonowych przewodniczących OUN-B

• Ukraińska Powstańcza Armia (od 1943) – formacja zbrojna powołana przez OUN-B 
pod koniec 1942 roku

• Ukraińska Narodowa Samoobrona

Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich

Zbieranie historycznych świadectw zbrodni

Prócz instytucji państwowych powołanych ustawowo do badania, dokumentowania i 
ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu jak Instytut Pamięci Narodowej, badaniem 
i dokumentowaniem zbrodni ukraińskich nacjonalistów zajmują się organizacje społeczne, 
w tym Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, założone w 1992 Stowarzyszenie 
Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z siedzibą we Wrocławiu, które 
wydaje kwartalnik „Na Rubieży” i działający od 1982 Ośrodek „Karta” wydający 
kwartalnik „Karta”. Karta uczestniczyła w organizacji w latach 1997-2005 serii seminariów 
historyków polskich i ukraińskich, poświęconych wzajemnym stosunkom w okresie II 
wojny światowej. Owocem seminariów jest dziesięciotomowa seria „Polska-Ukraina. 
Trudne pytania” zawierająca opracowania przygotowane w trakcie seminariów. 
Współwydawcami serii były Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Ośrodek 
„Karta”.

Prowadzone śledztwa

Śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych przez ukraińskich nacjonalistów na ludności 
polskiej w latach 1939-1947 prowadzą obecnie terenowe oddziały Instytutu Pamięci 
Narodowej.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie 
prowadzi śledztwa:

• Śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa, popełnionych przez nacjonalistów 
ukraińskich na Polakach w latach 1939–1945 na terenie województwa wołyńskiego, 
sygn. S 1/00/Zi.

• Śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa, dokonanych w dniu 10 kwietnia 1944 r. 
przez nacjonalistów ukraińskich w miejscowości Busieniec, Buśno, i Putnowice 
Kolonia, powiat Chełm, województwa lubelskiego (sygn. S. 13/10/Zi)

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu 
prowadzi szereg śledztw w sprawach o zbrodnie ludobójstwa dokonane w latach 1939–1945
przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w obrębie byłych województw: lwowskiego, 
stanisławowskiego, tarnopolskiego, z wyjątkiem tej części województwa lwowskiego, która 
po 1945 r. znalazła się w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.
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• Dla województwa lwowskiego są prowadzone osobne śledztwa dla powiatów: 
Żółkiew, Sokal, Gródek Jagielloński, Turka, Lwów oraz połączone w jednym 
postępowaniu: Rawa Ruska, Mościska, Jaworów, Rudki, Sambor i Drohobycz.

• Dla województwa stanisławowskiego są prowadzone osobne śledztwa dla powiatów: 
Kałusz, Stanisławów, Rohatyn, Śniatyń, Bóbrka oraz połączone w jednym 
postępowaniu: Kosów Huculski, Żydaczów, Tłumacz, Stryj, Dolina, Nadwórna, 
Halicz i Kołomyja.

• Dla województwa tarnopolskiego są prowadzone osobne śledztwa dla powiatów: 
Podhajce, Borszczów, Brody, Przemyślany, Buczacz, Brzeżany, Zborów, Trembowla, 
Tarnopol, Kamionka Strumiłowa, Czortków, Kopyczyńce, Radziechów, Skałat i 
Zaleszczyki.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie 
prowadzi aktualnie (stan na listopad 2011 r.) następujące śledztwa w sprawie zbrodni 
popełnionych przez ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej:

• śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich na 
ludności polskiej na teranie byłego powiatu przemyskiego w latach 1944-1947 (S 
2/00/Zi),

• śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich na 
ludności polskiej na terenie byłego powiatu sanockiego w latach 1943–1947 (S 
3/00/Zi),

• śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich w latach 
1943-1947 na ludności polskiej zamieszkałej na terenie byłego powiatu leskiego (S 
19/02/Zi),

• śledztwo w sprawie masowych zbrodni popełnionych przez nacjonalistów 
ukraińskich na obywatelach polskich, mieszkańcach powiatu jarosławskiego w latach
1943–1945 (S 33/02/Zi),

• śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich w latach 
1943-1947 na terenie powiatu lubaczowskiego na szkodę obywateli polskich 
narodowości polskiej i ukraińskiej, w wyniku których śmierć poniosła nieustalona 
bliżej liczba osób (S 45/02/Zi).

Szacunki ofiar rzezi wołyńskiej i czystki etnicznej w Małopolsce Wschodniej

• Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów: 185 tys. 
(liczby poza Wołyniem zawierają również ofiary ukraińskich formacji w służbie 
niemieckiej oraz ofiary nacjonalistów ukraińskich innych narodowości niż polska)[t],

• Grzegorz Motyka: 80–100 tys. Polaków,
• Wiktor Poliszczuk: 120 tys. Polaków, oraz 30 tys. Ukraińców zamordowanych przez 

własnych rodaków,
• Ewa Siemaszko: 120 tys. Polaków,
• Paweł Wieczorkiewicz: 70–114 tys. Polaków, oraz 30 tys. Ukraińców 

zamordowanych przez własnych rodaków .

Ryszard Szawłowski w artykule Genocidium atrox, publikowanym również jako Trzy 
ludobójstwa porównując zbrodnie dokonane na Polakach przez III Rzeszę, ZSRR i 
nacjonalistów ukraińskich, uznał, że te ostatnie z pewnych względów przewyższają 
zbrodnie niemieckie i sowieckie.         
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Jego zdaniem o takiej kwalifikacji decyduje:

• fakt, iż ludobójstwo popełnione przez nacjonalistów ukraińskich miało formę 
natychmiastowej eksterminacji,

• okrucieństwo tortur, do jakich doszło w czasie zbrodni (genocidium atrox – genocyd 
okrutny, okropny, dziki, straszny),

• udział (oprócz UPA) tysięcy chłopów w ludobójstwie,
• mordowania mieszanych narodowościowo małżeństw,
• fakt, iż ludobójstwa dokonali nie okupanci, ale Ukraińcy będący obywatelami 

polskimi,
• fakt, iż wydarzenia te pozostawały przemilczane lub były przedmiotem fałszowania 

historii.

Działania ukraińskich nacjonalistów w latach 1945–1991

OUN i UPA w ZSRR

Według sowieckich ocen na terenach Białoruskiej SRR działało około 250 grup OUN-B i 
UPA, każda liczyła od 25 do 500 osób. Charakter działań był podobny jak w Ukraińskiej 
SRR – zabijano funkcjonariuszy sowieckich, dokonywano akcji sabotażowych. W latach 
1944–1947 UPA dokonała około 2384 dywersji antysowieckich, zabijając 1012–1225 osób. 
Przeciwko nim przeprowadzono około 4474 operacji przeciwpartyzanckich likwidując 92 
nielegalne organizacje oraz 670 formacji partyzanckich, zabito około 3 tys. polskich i 
ukraińskich partyzantów (w BSRR działała również polska partyzantka). Od października 
1943 r. po kwiecień 1953 r. Sowieci aresztowali 1282 ukraińskich nacjonalistów.

Od chwili zajęcia Wołynia i Małopolski Wschodniej przez Armię Czerwoną w 1944 r. 
mieszkańców terenów okupowanych i anektowanych w 1939 władze sowieckie traktowały 
jako obywateli ZSRR. Na ludność wiejską nałożono wysokie kontyngenty, ze wschodu 
ZSRR przybyły sowieckie kadry partyjne i państwowe, rozpoczęły się ponownie masowe 
aresztowania i deportacje „elementów antysowieckich”, niezależnie od narodowości 
(żołnierzy Armii Krajowej, czy profesorów wyższych uczelni lwowskich wywiezionych do 
pracy niewolniczej do obozów koncentracyjnych Gułagu w Donbasie). Władze sowieckie 
zwalczały wszystkie przejawy tego co określały jako ukraiński nacjonalizm – ukraińskie 
symbole narodowe (tryzub, flaga niebiesko-żółta) zostały uznane za nacjonalistyczne i 
zakazane, ukraińscy działacze polityczni, spółdzielczy, czy inteligenci byli aresztowani i 
deportowani do systemu Gułagu. Rozpoczęły się również sowieckie prześladowania 
antyreligijne. Motyw walki z „nacjonalizmem ukraińskim” pojawił się w tym kontekście w 
czasie siłowej likwidacji Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej. 11 kwietnia 1945 został 
aresztowany przez NKWD Josyf Slipyj, arcybiskup metropolita lwowski i halicki i wszyscy
członkowie Episkopatu greckokatolickiego – „skazani” następnie przez NKWD na 
więzienie i długoletnią pracę przymusową w łagrach. NKWD aresztowało również ponad 
800 z 2300 księży greckokatolickich „skazując” ich standardowo na 10 lat łagru . Pod 
pretekstem walki z „burżuazyjnym nacjonalizmem” władze sowieckie rozpoczęły 
skierowaną przeciwko inteligencji kampanię rusyfikacyjną.

UPA była zwalczana przez na Wojska Wewnętrzne NKWD, wsparte siatką agentów. UPA po
nieudanych próbach rajdów na wschód skoncentrowała się na obronie terenu przed 
wpływami sowieckimi.                                                                                                     
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 Przeciwstawiała się ściąganiu kontyngentów, zabijała aktywistów, napadała na tworzone 
rady wiejskie, uwalniała więźniów, mordowała rzeczywistych bądź domniemanych agentów
sowieckich (nierzadko z całymi rodzinami), paliła zboże i magazyny. Mniejsze grupy 
sowieckich żołnierzy były likwidowane. W największym punkcie rozwoju w 1944 r. UPA 
liczyła 25–30 tys. ludzi w ponad stu oddziałach partyzanckich w sile sotni. 5 i 6 lutego 1945
odbyła się narada Centralnego Prowodu OUN, na której postanowiono zmienić taktykę. Od 
tej pory UPA działała w małych grupach w sile czot, część członków skierowano do życia 
na „legalnej stopie” – tworzyli oni zakonspirowane grupy działające w miejscowościach, 
oddziały UPA całkowicie podporządkowano lokalnym prowidnykom OUN. Z czasem 
sytuacja nacjonalistycznego podziemia zaczęła się gwałtowanie pogarszać, wpływ na to 
miały następujące czynniki: NKWD do zwalczanie partyzantki rzuciła duże siły – ponad 30 
tys. wojsk wewnętrznych NKWD, podległe NKWD oddziały pograniczne, 69 tys. żołnierzy 
istriebitilnych batalionów NKWD, gęsta siatka agenturalna (175 rezydentów wywiadu 
NKWD, 1196 agentów, 9843 informatorów), deportacje osób powiązanych z partyzantką 
UPA, skuteczna taktyka przeciwpartyzancka (obławy w lasach, przeszukania domów, gęsta 
sieć posterunków tzw. Wielka Blokada),157 specgrup NKWD udających UPA (liczących 
1808 osób) pogarszające się morale (oddalająca się nadzieja na konflikt pomiędzy ZSRR a 
Zachodem i na rozpad ZSRR wskutek narodowościowych ruchów odśrodkowych).

Większymi sukcesami UPA w walce z Sowietami było: postrzelenie w zasadzce na drodze 
dowódcy 1 Frontu Ukraińskiego gen. Nikołaja Watutina, rozgromienie batalionu Armii 
Czerwonej niedaleko Podhajec, wysadzenie składu amunicji i zniszczenie 5 samolotów na 
lwowskim lotnisku Skniłów, wyjście z okrążenia dużych sił UPA w bitwie pod Hurbami w 
lasach krzemienieckich. 26 stycznia 1945 roku enkawudziści zatrzymali jednego z 
wyższych dowódców UPA Jurija Stelmaszczuka, który po śledztwie wydał miejsce 
przebywania Dmytra Klaczkiwskiego. Po pościgu przez oddział wojsk wewnętrznych 
NKWD 12 lutego 1945 r. pierwszy dowódca UPA został zastrzelony. W 1946 r. w wyniku 
dużych strat Szuchewycz podjął decyzję o częściowym zdemobilizowaniu oddziałów i 
przejściu do podziemia. Od tej pory UPA nie przeprowadzało większych akcji 
partyzanckich. Duży nacisk położono na akcje propagandowe, likwidowanie sympatyków 
władzy sowieckiej i dywersje. Dużym ciosem dla nacjonalistycznego podziemia była 
„operacja Zachód” rozpoczęta 21 października 1947 r. – wysiedlono w niej 76 192 
Ukraińców podejrzanych o sprzyjanie OUN.

W latach 1948–1949 w wyniku działań NKWD, oddziały UPA działały jedynie w 
Karpatach, w 1949 r. pozostały tylko dwie sotnie. 3 września 1949 r. Szuchewycz wydał 
rozkaz zakończenia wszelkich działań partyzanckich. Faktycznym początkiem końca 
działalności UPA było zabicie 5 marca 1950 przez NKWD Romana Szuchewycza – 
naczelnego dowódcy UPA – podczas próby aresztowania w Biłohorszczu. Szczątkowe 
oddziały partyzanckie UPA utrzymały się na terenie Ukraińskiej SRR do połowy lat 50. XX 
wieku. W 1959 r. aresztowani Centralni Prowidnycy OUN: Matwijenka, Hałasa i Kuk, 
wydali pod naciskiem KGB publiczne oświadczenia potępiające walkę zbrojną, doszło także
do pokazowych procesów ounowców w których zapadły wyroki śmierci. Do 1960 r. 
Sowieci zlikwidowali resztki zbrojnych grup OUN-B i UPA.

OUN-B i UPA (według danych KGB USSR) przeprowadziło w latach 1944-1951 14 424 
akcje zbrojne. W ich wyniku Sowieci stracili 30 676 zabitych, z czego 8340 pracowników 
NKWD i MGB, żołnierzy wojsk MGB, Armii Czerwonej i członków IB. Ponad 15 tysięcy 
zabitych stanowili cywile – mieszkańcy wsi i kołchozów..
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Z kolei w wyniku prowadzonych przez NKWD i MGB represji zabito, aresztowano lub 
deportowano łącznie od 445 do 500 tysięcy mieszkańców zachodnich obwodów Ukrainy, a 
więc prawie co dziesiątego mieszkańca tego terenu. Liczba samych zabitych wyniosła 155 
108 osób, deportowanych – 203 662 osoby.

Grzegorz Motyka stwierdza:

Mitem jest też twierdzenie, jakoby nacjonaliści byli wyizolowaną grupą społeczną. Przez 
ukraińskie podziemie przeszło 1-2 procent populacji Ukrainy zachodniej. Dokładnie taki 
sam procent zaangażowanych w działalność ruchu oporu spotykamy na Litwie i w wielu 
innych państwach. Pokazuje to, że – szczególnie powojenna – walka UPA z komunistami 
cieszyła się ogromnym poparciem społecznym na Wołyniu i w Galicji WschodniejZresztą, 
bez tego podziemie nie byłoby w stanie tak długo istnieć w warunkach sowieckich.

OUN, UPA na terytorium Polski

Trzykrotnie spalone przez UPA (w marcu, kwietniu i listopadzie 1946 r.) miasto Bukowsko, 
zdjęcie z 1946

Pod względem struktury tereny obecnej Polski wchodziły do dwóch okręgów UPA: II i VI. 
Po wytyczeniu granicy sowiecko-polskiej dokonano reorganizacji tworząc VI Okręg 
Wojskowy UPA „San”, podlegający zgrupowaniu UPA-Zachód dowodzonemu przez Wasyla
Sydora. Siatką cywilną kierował Jarosław Staruch, któremu podlegali: dowódca UPA 
Myrosław Onyszkewycz, dowódca SB OUN Petro Fedoriw oraz odpowiedzialny za 
działalność propagandową Wasyl Halasa. Tereny dzisiejszej Polski były określane jako 
Zakerzonia. Zdaniem Grzegorza Motyki ziemie te miały od 1945 roku dla 
nacjonalistycznego podziemia ukraińskiego znaczenie drugoplanowe. OUN-B i UPA w 
Polsce od roku 1945 miały zadanie utworzyć kanały łączności z Zachodnią Europą oraz 
przeciwdziałać wysiedleniom Ukraińców, które wynikły z umowy o wymianie ludności 
między Polską a BSRR i USRR

Zbigniew Palski uważa, że UPA dążyło do oderwania od Rzeczypospolitej terenów 
uważanych przez nich za ukraińskie. 
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Dowodem na to ma być proklamowanie na terenie powiatu przemyskiego i okolic przez 
nacjonalistów ukraińskich tzw. Republiki Przemyskiej. Zwycięstwo nad hitlerowskimi 
Niemcami i ustalenie granicy między PRL a ZSRR nie oznaczało rezygnacji OUN-UPA z 
traktowania dalszych terenów obecnej Polski, wówczas zamieszkanych w zdecydowanej 
mniejszości przez ludność ukraińską, jako części ich przyszłego państwa. Nad tym 
obszarem OUN-UPA starały się utrzymać kontrolę, licząc na wybuch trzeciej wojny 
światowej. Po zakończeniu wojny nacjonaliści nadal mordowali i rabowali Polaków, a także
stosowali terror wobec ukraińskiej ludności zmuszając ją do podporządkowania się OUN-
UPA

Oddziały UPA i SKW walcząc z wysiedleniami Ukraińców prowadziły także akcje 
przeciwko posterunkom MO, niszczono tory kolejowe, mosty, palono wysiedlone wsie, 
organizowano zasadzki na oddziały wojska, atakowano i palono polskie wsie (m.in. 
Wiązownicę, Borownicę, Nowosielce). W kwietniu-maju 1945 podjęto próby porozumienia 
pomiędzy UPA a AK. Spowodowało to zatrzymanie akcji przesiedleńczej. Wówczas 
komunistyczne władze podjęły decyzję o wysiedlaniu siłą przy użyciu wojska. Do połowy 
1946 sukcesy wojska były niewielkie. Dopiero w 1946 nowa taktyka polegająca na nocnych
przeczesywaniach wsi i lasów dała pewne rezultaty. 

Mimo to UPA w owych walkach miała niejednokrotnie przewagę dzięki lepszej znajomości 
terenu, dobrze urządzonym kryjówkom, doskonałemu rozeznaniu wszelkich ruchów 
polskiej strony w wyniku obserwacji i wywiadu współpracującej z nią ludności ukraińskiej, 
która też zapewniała zaopatrzenie uzupełniane rabunkiem dokonywanym na Polakach. Na 
początku 1947 władze polskie postanowiły ostatecznie rozwiązać problem UPA i 
Ukraińców w Polsce (wiele wskazuje, że pod naciskiem władz sowieckich). 28 kwietnia 
1947 r. przeprowadzono akcję Wisła w wyniku której wysiedlono ponad 140 tys. 
Ukraińców. Podejrzanych o sympatie nacjonalistyczne kierowano do obozu pracy w 
Jaworznie. Równocześnie przeprowadzono silne uderzenia w struktury UPA. 

Większość sotni została zdziesiątkowana, część z nich zmuszona została przebijać się przez 
Czechosłowację na Zachód. 17 września 1947 krajowy prowidnyk OUN, Jarosław Staruch, 
otoczony przez KBW wysadził się w bunkrze, dzień wcześniej aresztowano szefa SB OUN 
Petro Fedoriwa, 5 marca 1948 r. aresztowano dowódcę UPA Myrosława Onyszkewycza. 
Resztki podziemia zlikwidowano do jesieni 1948 r.UPA w Czechosłowacji

Ukraińcy zamieszkujący Słowację byli słabo uświadomieni narodowościowo. Część z nich 
uważała się za Rusinów lub Karpato-Rusinów. Poparcie dla działań nacjonalistycznej 
partyzantki było niewielkie i wiązało się raczej z niechęci do komunizmu. Najczęstszą 
formą działalności UPA w Czechosłowacji były rajdy wykonywane z terenu Polski w celu 
prowadzenia antykomunistycznej propagandy, sotnie UPA unikały raczej walki, w grudniu 
1945 nieustalony do tej pory oddział (prawdopodobnie bojówka SB-OUN) obrabował kilka 
miejscowości, w Kolbasovie dokonał pogromu Żydów (zginęło 11 osób), zabito także w 
innych miejscowościach 18 komunistów i Żydów. 6 maja 1946 r. doszło do spotkania 
polsko-czechosłowackiego na którym ustalono zasady współpracy przy zwalczaniu UPA. W
tym miesiącu rozpoczęto przekazywanie ukraińskiej ludności stronie polskiej, która 
kierowała ją do ZSRR (w sumie przeniesiono 3116 osób). Na granicy pojawiły się silne 
patrole wojska, które przeprowadzały obławy na UPA (czasem zapędzały się na stronę 
polską). Podczas akcji Wisła na Słowacji, Morawach i Czechach do zwalczania UPA 
przygotowano 13,5 tys. ludzi. Nie zapobiegło to próbom przedostania się UPA na Zachód. 
Rajdy podjęły sotnie „Hromenki”, „Burłaki” i „Brodycza”. Jedynie pierwszej z tych sotni 
udało się w większości przebić do Austrii.,                                                                 
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Ogółem Czechosłowacy zabili 61 upowców, 289 wzięli do niewoli, aresztowano 65 
współpracowników UPA i 46 członków siatki cywilnej. Straty czechosłowackie wyniosły 32
zabitych i 26 rannych.

Nacjonaliści ukraińscy na emigracji

Już w 1944 r. Centralny Prowid OUN-B wysłał na zachód specjalną ekipę OUN-B i 
UHWR, by uzyskać międzynarodowe poparcie dla ukraińskiego podziemia. Szefem misji 
został Mykoła Łebed. Od początku pojawiły się nieporozumienia pomiędzy ekipą UHWR a 
wypuszczonymi z więzień banderowcami. Bandera i Stećko nie mogli pogodzić się z czysto
symboliczną rolą, jaką dla nich przewidziała nowa władza OUN. W lutym 1946 r. w 
Monachium banderowcy utworzyli Zagraniczne Formacje OUN (ZCz OUN) kierowane 
przez Banderę. Ważną częścią tej organizacji była Służba Bezpieczeństwa (SB ZCz OUN), 
która likwidowała sowieckich agentów, a także przeciwników politycznych. W 1947 r. do 
Niemiec przybyło kilkuset partyzantów UPA, którzy przebili się z Polski. Wzbudzili oni 
zainteresowanie zachodnich wywiadów, które rozważały możliwość nacjonalistów do 
działań wywiadowczych. 28-31 sierpnia 1948 r. w Mittenwaldzie w Niemczech zebrała się 
Nadzwyczajna Konferencja ZCz OUN, na której doszło do rozłamu – z partii odeszli m.in. 
Lew Rebet i Mykoła Łebed. 

Spotkało się to z krytyką Centralnego Prowidu OUN, w wyniku której Bandera zrzekł się 
przewodnictwa Zcz OUN. Do partii przyjęto z powrotem usuniętych członków UHWR, a na
III Konferencji ZCz OUN w 1951 r. na przewodniczącego wybrano Stećkę. Zgoda nie 
potrwała długo, 25 grudnia 1956 r. Lew Rebet powołał do życia nową organizację – OUN-z 
odwołującą się do platformy demokratycznej UHWR. Jednocześnie ZCz OUN oficjalnie 
powróciły do ideologii Doncowa.

Sowieckie służby specjalne prowadziły grę operacyjną z ukraińskimi nacjonalistami na 
emigracji, dezinformując władze Zcz OUN. Akcja ta rozpoczęła się w 1948 r. 
zwerbowaniem do współpracy Leona Łapińskiego ps. Zenon. Od tej pory zrzuty 
spadochroniarzy na terytorium USSR były dość skutecznie likwidowane. Oprócz tego 
utworzono fikcyjne oddziały siatki podziemia, nadawano fałszywe radiogramy do 
środowiska banderowskiego w Niemczech. Pomiędzy 1951 a 1954 rokiem przechwycono 4 
grupy kurierskie, zlikwidowano 33 agentów SIS oraz CIA. Dzięki wywiadowi udało się 
także schwytać dwóch ostatnich członków Centralnego Prowidu OUN – Wasyla Hałasę i 
Wasyla Kuka. W 1954 r., po wpadce siatki Zenona, Brytyjczycy zerwali współpracę z OUN.
ZCz OUN zawarło jednak porozumienie z wywiadem włoskim. Nadal wysyłało do Polski i 
USRR swoich kurierów i przedstawicieli. Wpływ na to miała dezinformacja sowiecka, która
podtrzymywała złudne wrażenie u emigracyjnych działaczy o istnieniu w USRR silnego 
podziemia.

Wywołało to irytację władz sowieckich, które postanowiło zlikwidować kierownictwo 
emigracyjnego OUN. Jako pierwszy cel wybrano przywódcę OUN-z, jako że organizacja ta 
współpracowała z USA. 12 października 1957 r. agent KGB Ukrainiec Bohdan Staszynski 
zamordował Lwa Rebeta, a 15 października 1959 r. Stepana Banderę z Zcz OUN 
(Zagraniczne Formacje OUN).
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 Nacjonalizm ukraiński obecnie 

Przemarsz weteranów UPA w Przemyślu

Nacjonalistyczny frazes na murze kamienicy we Lwowie (ul. Łyczakowska 50) – „Ukraina 
dla Ukraińców”

Banner przedstawiający wizerunek Stepana Bandery z napisem „BANDERA – NASZ 
BOHATER” podczas meczu ukraińskich klubów piłkarskich: Karpaty Lwów vs. Szachtar 
Donieck (15 kwietnia 2010)
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Wizerunek przedstawiający herb Dywizji SS-Galizien na jednej z kamienic lwowskich

Znaczek poczty Ukrainy z 2009, wydany w setną rocznicę urodzin Stepana Bandery

W czasie rozkładu ZSRR (od 1989) i po jego upadku (1991) i proklamowaniu 
niepodległości przez Ukrainę zostały odtworzone na jej terenie (z udziałem ukraińskiej 
emigracji politycznej z Europy Zachodniej i Kanady) organizacje nacjonalistów 
ukraińskich. Najpierw melnykowcy, którzy swoją frakcję OUN zarejestrowali jako 
organizację społeczną, za nimi podążyli banderowcy, którzy zarejestrowali się na Ukrainie, 
jako Kongres Ukraińskich Nacjonalistów. Powróciła także OUN-z, której przywódcy: 
Anatol Kaminskyj, Jaroslaw Pelenskyj, Taras Hunczak rozpoczęli pracę w kijowskich 
uczelniach.

W obwodach zachodnich Ukrainy od kilku lat stale rosnące poparcie Ukraińców w 
wyborach znajduje nacjonalistyczna partia Ogólnoukraińskie Zjednoczenie Swoboda. W 
2009 partia odniosła sukces w wyborach w obwodzie tarnopolskim zdobywając 34,45% 
poparcia, odpowiednio 154 325 głosów wyborców. Partia ta zwyciężyła także podczas 
wyborów samorządowych w 2010 roku zarówno w obwodzie tarnopolskim, jak i 
iwanofrankiwskim i lwowskim.
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Na obszarze współczesnej zachodniej Ukrainy masowo od kilu lat pojawiają się ulice, place,
szkoły publiczne i prywatne itp. którym nadawane są nazwy ideologów ukraińskiego 
nacjonalizmu, szczególnie Stepana Bandery, Romana Szuchewycza, Dmytro Doncowa, 
Jewhena Konowalca, Dmytro Klaczkiwskiego, Andrija Melnyka, Jarosława Stećki i Stepana
Łenkawskiego. Dla uczczenia tych postaci tworzone są specjalne miejsca kultury, typu 
muzea i izby pamięci, a miejscowe samorządy falowo nadają tytuły honorowych obywateli 
poszczególnych miast powyższym osobom. Ponadto stale budowane są nowe, kosztowne 
pomniki ku upamiętnieniu tych postaci. Tylko do 2010 roku na zachodzie Ukrainy dzięki 
dotacjom samorządów odsłonięto około 1000 pomników i tablic ku czci UPA i SS 
„Galizien”. Pomniki ku czci UPA powstały także w miejscowościach, gdzie doszło do 
zbrodni na polskiej ludności cywilnej popełnionej właśnie przez jej oddziały, np. w 
Podkamieniu i Janowej Dolinie (dzis. Bazaltowe).

Po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości na jej obszarze rozpoczął się proces 
kształtowania świadomości historycznej Ukraińców, dokonywany głównie przez ukraińskie 
władze, historyków i dziennikarzy. Proces ten zwany jest przez niektórych badaczy jako 
polityka „OUN-UPA-Hołodomor” Wzorców dla współczesnej polityki historycznej 
dostarczyły publikacje ukraińskich autorów emigracyjnych, z których wielu było 
nacjonalistam. Jednym z głównych punktów nowoczesnej interpretacji własnej historii 
przez diasporę ukraińską było według określenia Rudlinga zaprzeczanie faszystowskiej i 
antysemickiej naturze OUN, jej zbrodniom wojennym, czystkom etnicznym i udziałowi w 
Holokauście .

OUN i UPA niezgodnie z faktami przedstawiane są jako organizacje demokratyczne, 
tolerancyjne i przychylne wieloetnicznej Ukrainie , które położyły podwaliny obecnej 
ukraińskiej demokracji , sojusznik zachodnich aliantów . Uczestników nacjonalistycznego 
podziemia przedstawia się jako bohaterów gotowych bezinteresownie oddać życie za 
niepodległość Ukrainy, walczących jakoby na terenie całego kraju w jego współczesnych 
granicach . W opowieściach o nich rzeczywistość miesza się z mitami i legendami. David R.
Marples wymienia następujące składniki mitu o wojowniku UPA: idealizm, 
samopoświęcenie, odwaga, męstwo, rycerskość oraz nawiązania do Kozaczyzny.

Stepan Bandera i Roman Szuchewycz zostali odznaczeni przez prezydenta Ukrainy Wiktora
Juszczenkę najwyższym ukraińskim tytułem honorowym – Bohatera Ukrainy. Po kilku 
latach dekret ten został uchylony prawomocnym orzeczeniem Okręgowego Sądu 
Administracyjnego w Doniecku. W odpowiedzi na ten wyrok władze zachodnich obwodów 
Ukrainy wyraziły stanowczy sprzeciw, a działacze nacjonalistyczni z partii Swoboda 
zagrozili „marszem na Kijów i usunięciem siłą obecnych władz”. Jurij Michalczyszyn, 
deputowany do Rady Miejskiej Lwowa oświadczył: Banderowska armia przepłynie przez 
Dniepr i wyrzuci z Kijowa donieckich bandytów.

Tytuł Bohatera Ukrainy posiada także Jurij Szuchewycz (syn Romana Szuchewycza), który 
uzyskał to odznaczenie także z rąk prezydenta Juszczenki.

W gloryfikacji OUN i UPA biorą udział takie media jak pierwszy kanał TV, 5 Kanał, gazety
Deń, Dzerkało Tyżnia, Ukraińska Prawda, Ukraina Mołoda oraz różne media lokalne.

Nacjonalistyczny polityk ukraiński Rostysław Nowożenec był pomysłodawcą nazwania 
powstającego we Lwowie stadionu na Euro 2012 imieniem Stepana Bandery. Stadion 
otrzymał ostatecznie nazwę Arena Lwów Nowożenec ponadto stoi na czele fundacji 
„Ukraina-Ruś”, która w 2010 roku wydała przewodnik zatytułowany „Ukraińskie miejsca w
Polsce”,                                                                                                                              

http://pl.wikipedia.org/wiki/Arena_Lw%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stepan_Bandera
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_w_Pi%C5%82ce_No%C5%BCnej_2012
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lw%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rostys%C5%82aw_Nowo%C5%BCenec
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ukraina_Mo%C5%82oda&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ukrai%C5%84ska_Prawda&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzerka%C5%82o_Ty%C5%BCnia
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=De%C5%84&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/5_Kana%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Perszyj_kana%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jurij_Szuchewycz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Donieck
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bohater_Ukrainy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Juszczenko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Juszczenko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Szuchewycz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stepan_Bandera
http://pl.wikipedia.org/wiki/Legenda
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alianci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tolerancja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Per_Anders_Rudling
http://pl.wikipedia.org/wiki/Diaspora_(nar%C3%B3d)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_g%C5%82%C3%B3d_na_Ukrainie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukrai%C5%84ska_Powsta%C5%84cza_Armia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Ukrai%C5%84skich_Nacjonalist%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukrai%C5%84cy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_w_Janowej_Dolinie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_w_Podkamieniu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_w_Podkamieniu
http://pl.wikipedia.org/wiki/14_Dywizja_Grenadier%C3%B3w_SS_(1_ukrai%C5%84ska)
http://pl.wikipedia.org/wiki/14_Dywizja_Grenadier%C3%B3w_SS_(1_ukrai%C5%84ska)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stepan_%C5%81enkawskyj
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stepan_%C5%81enkawskyj
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_Ste%C4%87ko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrij_Melnyk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dmytro_Klaczkiwski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jewhen_Konowalec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dmytro_Doncow
http://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Szuchewycz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stepan_Bandera


który spotkał się ze stanowczym odzewem w mediach polskich. W przewodniku tym 
znalazły się m.in. niezgodne z prawdą twierdzenie, że plemię Polan to plemię ukraińskie, 
Juliusz Słowacki, Zygmunt II August, Stanisław August Poniatowski byli Ukraińcami, a 
Kraków to „staroukraiński gród”, który dostał się pod okupację Polaków. Od państwa 
rosyjskiego zażądał 10,5 trylionów hrywien jako odszkodowanie dla Ukrainy za „śmierć 
milionów jej mieszkańców z rąk rosyjskich oprawców”.

Rok 2011 decyzją Lwowskiej Rady Obwodowej został ogłoszony na Lwowszczyźnie 
rokiem Jewhena Konowalca (z okazji przypadającej rocznicy jego 120 urodzin) 
Tarnopolska Rada Obwodowa także poświęciła rok 2011 dwóm nacjonalistycznym 
działaczom ukraińskim: Jewhenowi Konowalcowi i Dmytro Klaczkiwskiemu („Kłym 
Sawur”) (jednemu z inicjatorów i głównych kierujących rzezią wołyńską). We Lwowie 
znajdują się ulice najważniejszych ukraińskich ideologów i działaczy nacjonalistycznych, w
tym Stepana Bandery, Romana Szuchewycza, Dmytro Doncowa, Jewhena Konowalca, 
Andrija Melnyka czy Jarosława Stećki.

W październiku 2011 roku jedną z ulic we wsi Rajliw (obwód lwowski) przemianowano na 
„Żołnierzy Batalionu Nachtigall”. Stało się to z inspiracji radnego nacjonalistycznej partii 
Swoboda Mariana Berezdeckiego.

Stepan Bandera otrzymał z rąk rad miejskich władz ukraińskich honorowe obywatelstwo 
wielu miast na terenie dzisiejszej Ukrainy Zachodniej (których liczba stale rośnie), są to 
m.in. Łuck Lwów, Iwano-Frankiwsk, Tarnopol, Truskawiec  Kowel , Sokal , Czerwonogród
(dawny Krystynopol, Chust , Brody , Żółkiew , Trembowla, Jaworów , Nowojaworowsk , 
Borysław , Radziechów, Dublany , Rawa Ruska, Kuźniecowsk , Kołomyja , Dolin  Stebnik, 
Skole, Morsztyn, Wołświn, Zborów.

Za zasługi dla Ukrainy Stepanowi Banderze pobudowano także pomniki w takich miastach 
jak: Iwano-Frankiws  Drohobyc  Stry , Dublany , Mościska , Uhrynów Stary, Lwów, 
Tarnopol , Sambor (poświęcony przez 11 kapłanów z miejscowych cerkwi) Kolejne budowy
pomników przedstawiających wizerunek Bandery planowane są w Łucku  Buczaczu, oraz w
Równym, Kijowie i Czerniowcach.

Stepan Bandera posiada także kilka muzeów poświęconych swojej postaci, mieszczą się one
w m.in. Stryju, Uhrynowie Starym, Dublanach, a także w Londynie.

Roman Szuchewycz otrzymał z rąk rad miejskich władz ukraińskich honorowe 
obywatelstwo następujących miast: Lwów, Iwano-Frankiwsk , Tarnopol, Trembowla, 
Borysław, Jaworów (a także rejon jaworowski, Nowojaworowsk , Kuźniecowsk  Chust 
(tytuł honorowego obywatela tego ostatniego miasta został przyznany 10 marca 2010, 
odebrany na wniosek w maju 2011).

Pierwszy pomnik upamiętniający Szuchewycza powstał w Buffalo (USA) w 1968 z 
inicjatywy tamtejszych Ukraińców za zgodą miejscowych władz. Obecnie na Ukrainie 
istnieją trzy pomniki poświęcone Szuchewyczowi, wybudowane z inicjatywy tutejszych 
władz ukraińskich, jeden z nich wybudowano w styczniu 2009 roku w miejscu gdzie poległ 
dowódca UPA – Biłohorszczu. Kolejny pomnik zostanie Szuchewyczowi wzniesiony we 
Lwowie, konkurs na jego budowę został już rozstrzygnięty.

Szuchewycz posiada także kilka muzeów poświęconych swojej postaci, mieszczą się one w 
m.in. Lwowie, Biłohorszczu i w Knihiniczach, muzeum ma powstać także w Krakowcu (w 
tym mieście istnieje już szkoła imienia Romana Szuchewycza).
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Z kolei 28 lutego 2011 Jewhen Konowalec uzyskał tytuł (obok Stepana Bandery i Romana 
Szuchewycza) honorowego obywatela miasta Borysławia. Ponadto we wsi Zaszków (w 
miejscu urodzenia Konowalca) istnieje muzeum poświęcone jego postaci (filia lwowskiego 
muzeum historycznego), natomiast w Muzeum Historycznym we Lwowie w tzw. „Dziale 
wyzwolenia narodowego” znajduje się jego popiersie.

W 1995 ukraińskie władze samorządowe ufundowały Dmytro Klaczkiwskiemu pomnik w 
Zbarażu. W 2002 roku jego pomnik powstał również w Równem na rogu ulic Puszkina i 
Sobornej.

W miejscowości Uhorniki 22 sierpnia 2010 roku ukraińskie władze w obecności 
duchownych greckokatolickich odsłoniły pomnik Stepana Łenkawskiego (j.ukr. Stepan 
Łenkawskyj) – głównego ideologa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), autora 
„Dekalogu ukraińskiego nacjonalisty”

5 stycznia 2008 w Kołomyi odsłonięto i poświęcono pomnik Myrosława Symczycza – 
ukraińskiego działacz nacjonalistycznego, kapitana Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Współczesne t-shirty z hasłami ukraińskich nacjonalistów. Wśród haseł:

• „Walka trwa”
• „Chwała Bogu, żem ja nie Moskal”,
• „Język ukraiński-oczywiście”.
• „Do broni”.
• „Wstawaj Ukraino, Moskal już od godziny nie śpi”
• „Moskalu, nie ostrz sobie zębów na Ukrainę”

•

•

•                                                                                                     

http://pl.wikipedia.org/wiki/Myros%C5%82aw_Symczycz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82omyja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dekalog_ukrai%C5%84skiego_nacjonalisty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Ukrai%C5%84skich_Nacjonalist%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_ukrai%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stepan_%C5%81enkawskyj
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uhorniki_(samorz%C4%85d_Iwano-Frankowska)
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbara%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dmytro_Klaczkiwski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Historyczne_we_Lwowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Historyczne_we_Lwowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Historyczne_we_Lwowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaszk%C3%B3w_(rejon_%C5%BC%C3%B3%C5%82kiewski)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Borys%C5%82aw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jewhen_Konowalec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B81.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B82.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B83.jpg


Wydarzenia

Sprofanowany w nocy z 9/10 maja 2009 pomnik polskich profesorów (ukr. Смерть Ляхам,
Śmierć Polakom)

Siedziba partii Swoboda we Włodzimierzu Wołyńskim. Widoczne plakaty wyborcze Ołeha 
Tiahnyboka i plakat z postacią Stepana Bandery (po prawej)

W 2009 roku aktywiści nacjonalistycznej partii Swoboda usiłowali zakłócić uroczystości 
rocznicowe upamiętniające zbrodnię w Hucie Pieniackiej. Również w 2010 r. nacjonaliści 
ze Swobody usiłowali przeszkodzić rocznicowym obchodom mordu w Hucie Pieniackiej 
blokując dojście do pomnika zamordowanych, rok wcześniej zażądali demontażu pomnika 
upamiętniającego polskie ofiary mordu, wystawionego w tej miejscowości w 2005 roku 
przez polską organizację państwową – Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

W nocy z 9/10 maja 2009 we Lwowie został sprofanowany pomnik polskich profesorów 
zamordowanych przez faszystów na wzgórzach Wuleckich; pokryto go swastykami i 
napisami w języku ukraińskim – „Śmierć Lachom”. Zdaniem dr Lucyny Kulińskiej 
profanacji dokonali nacjonaliści ukraińscy.

Pod koniec 2009 roku w telewizji ukraińskiej wyemitowano „popularnonaukowy” serial 
odcinkowy „Historia ziem ukraińskich”, sponsorowany przez Browar Lwowski. Skandal 
wywołał jego odcinek poświęcony rzezi humańskiej, zachęcający do poznania „chwalebnej 
przeszłości ojczyzny”. W odcinku tym ataman Żeleźniak po zdobyciu miasta, posilając się 
piwem marki Lwowskie, powiesił na kościelnej wieży „Lacha, Żyda i psa – bo ich wiara 
jednakowa” (Lach, Żyd i sobaka – wse wira odnaka). Słowa te w przeszłości 
wykorzystywane były na tabliczkach, które podczas koliszczyzny hajdamacy umieszczali na
szubienicach obok mordowanych Polaków i Żydów (obok człowieka wieszano zazwyczaj 
także zwierzę, często psa). Treść odcinka wzbudziła protesty w polskich organizacjach 
kresowych, ze strony części ukraińskich publicystów oraz polityków polskich. Polski poseł 
Stanisław Pięta zaapelował do Grupy Carlsberg, do której należy Browar Lwowski, o 
przeproszenie Polski oraz Izraela, domagał się także interwencji polskiego MSZ i 
zapowiedział organizację bojkotu piw Grupy.
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1 kwietnia 2010 r. grupa nacjonalistycznej młodzieży z partii Swoboda, wznosząc 
antypolskie i antysemickie hasła, przerwała obrady konferencji prasowej z udziałem ks. 
Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, na której zapowiadano złożenie wniosku o unieważnienie 
dekretu o przyznaniu tytułu Bohatera Ukrainy dla Stepana Bandery.

Nacjonalistyczny polityk ukraiński Rostysław Nowożenec wraz z Jurijem Szuchewyczem 
(synem Romana Szuchewycza) na wiecu we Lwowie w styczniu 2011 r. po raz kolejny 
wzywał do przyłączenia do Ukrainy ziem znajdujących się m.in. w Polsce: 
Łemkowszczyzny, Nadsania, Chełmszczyzny i Podlasia.

26 czerwca 2011 roku w miejscowości Salina koło Dobromila zostały zorganizowane 
uroczystości dla upamiętnienia ofiar komunistycznej zbrodni w miejscowej kopalni soli. 
Wśród uczestników uroczystości oprócz polskich i ukraińskich gości, znaleźli się także 
nacjonaliści ukraińscy, którzy przybyli tutaj z flagami OUN-B i UPA.

W 2012 r. w wyniku nacisków przedstawicieli nacjonalistycznej „Swobody” 
uniemożliwiono niemieckiemu historykowi Grzegorzowi Rossolińskiemu-Liebe 
wygłoszenie swoich wykładów pt. „Stepan Bandera: życie ukraińskiego rewolucyjnego 
ultranacjonalisty i pamięć o nim, lata 1909-2009„ oraz „OUN-UPA oraz etniczna i 
polityczna przemoc na zachodniej Ukrainie w latach 1939-1950”. Historyk zaczął odbierać 
telefony z pogróżkami, a instytucje które wypożyczały pomieszczenia do przeprowadzenia 
wykładów pod różnymi pretekstami odmówiły udostępnienia sal.

W marcu 2012 roku w Iwano-Frankowsku (dawny Stanisławów) odbyła się cykliczna (4. z 
rzędu) konferencja poświęcona nacjonalizmowi ukraińskiemu. Jak wyjaśnił jeden z 
organizatorów konferencji i przewodniczący Iwano-Frankowskiej Rady Obwodowej z 
ramienia nacjonalistycznej partii Ogólnoukraińskie Zjednoczenie Swoboda – Ołeksandr 
Sycz, który jednocześnie pełni funkcję kierownika katedry zarządzania na Uniwersytecie w 
Iwano-Frankowsku i jest znany ze swoich nacjonalistycznych przemówień: „Celem 
głównym organizowanych spotkań było sprostowanie sowieckiego pojęcia nacjonalizmu, 
jako czegoś złego, jak czegoś, co jako ruch polityczny nie może być konstruktywnym przy 
budowie państwa ukraińskiego. Aby zmienić te stereotypy została zwołana pierwsza 
konferencja, która ukazała konieczność uczynienia tej konferencji cykliczną”. Konferencja 
została zorganizowana przez jedne z najpoważniejszych ośrodków kulturalnych i 
państwowych regionów zachodnich Ukrainy, m.in. przez: Iwano-Frankowską Radę 
Obwodową, Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka, Iwano-Frankiwski 
Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu, oraz Halickie centrum historyczno-
polityczne. W konferencji tej wziął udział także polski dziennikarz internetowy, redaktor 
„Portalu Spraw Zagranicznych” psz.pl Dariusz Materniak, który wygłosił referat na temat 
ruchu „Solidarność”.

Wypowiedzi

• W 2007 prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko ogłosił podczas wizyty w Izraelu, że 
UPA nie była zaangażowana w żadne antyżydowskie akcje. W tym samym roku, 
powołując się na stanowisko Rządowej Komisji, zaprzeczył oskarżeniom o zbrodnie 
na Polakach.

• Po wyborach w 2010 roku lider partii nacjonalistycznej Swoboda – Ołeh Tiahnybok 
(ukraiński polityk, prawnik i lekarz) w swoim powyborczym wystąpieniu ogłosił, że 
będzie starał się o rozszerzenie granic państwa ukraińskiego, ponieważ obecne są 
„niesprawiedliwe”.                                                                                               
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• W miejscowości Uhorniki 22 sierpnia 2010 roku ukraińskie władze w obecności 
duchownych greckokatolickich odsłoniły pomnik Stepana Łenkawskiego. W 
uroczystościach tych uczestniczył aktywnie (obok przedstawicieli ukraińskich władz 
i duchownych greckokatolickich) Wiktor Anuszkewyczus – ukraiński inżynier i 
samorządowiec, od 2006 prezydent (mer) Iwano-Frankowska. Podczas tej 
uroczystości wygłosił przemówienie, w którym padły słowa: Bez takich postaci jak 
Stepan Łenkawski nie stalibyśmy dziś pod niebiesko-żółtym sztandarem, nie 
chodzilibyśmy w wyszywanych koszulach do ukraińskiej cerkwi greckokatolickiej. 
Dzięki takim osobom narodziła się niepodległość Ukrainy

• W 2011 roku w Uhrynowie Starym (podobnie jak i w innym miejscowościach w 
zachodnich obwodach Ukrainy) odbyły się huczne obchody 102 urodzin Stepana 
Bandery, w których wzięli udział Ołeksandr Sycz oraz Ołeh Tiahnybok. Podczas 
uroczystego zebrania w miejscu urodzenia Bandery, Ołeksandr Sycz nazwał region 
karpacki „banderowską krainą”, a radnych samorządów regionu wzywał do stania 
się „duchowymi i urzędowymi banderowcami”, natomiast Ołeh Tiahnybok wzywał 
Ukraińców do narodowej rewolucji słowami: „Tylko narodowa rewolucja jest w 
stanie zbudować na Ukrainie ustrój społeczny, który będzie odpowiadał większości 
obywateli kraju”, według niego rewolucja ta musi być „krwawa i bezlitosna w 
stosunku do wrogów Ukrainy”.

• 14 lipca 2013 r., podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański papież 
Franciszek powiedział: „Łączę się w modlitwie z duchowieństwem i wiernymi 
Kościoła na Ukrainie, zgromadzonymi w katedrze w Łucku na mszy za dusze ofiar w
70. rocznicę rzezi wołyńskiej.[.] Czyny te, podyktowane nacjonalistyczną 
ideologią w tragicznym kontekście II wojny światowej, spowodowały dziesiątki 
tysięcy ofiar i zraniły braterstwo dwóch narodów, polskiego i ukraińskiego”

Organizacje

Do tradycji i ideologii nacjonalistycznej nawiązywały, lub nawiązują:

• Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – Bandery do 1992, następnie weszła w 
skład Kongresu Ukraińskich Nacjonalistów (KUN);

• Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – Melnyka;
• Kongres Ukraińskich Nacjonalistów (od 1992) – utworzony 18 października 1992, a 

zarejestrowany 26 stycznia 1993 z inicjatywy Sławy Stećko, która była do śmierci 
przewodniczącą KUN;

• UNA-UNSO (od 1990) – nacjonalistyczna partia ukraińska powstała 30 czerwca 
1990 we Lwowie. Obecnie przewodniczy jej Jurij Szuchewycz;

• Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów na Ukrainie (od 1993);
• Kijowska Miejska Organizacja OUN (od 1995) – jej przewodniczącym 

(prowydnykiem) jest Bohdan Czerwak;
• Ogólnoukraińskie Zjednoczenie „Wolność” – partia działa od 1991 roku, 

zarejestrowana w 1995 roku. Liderem partii jest Ołeh Tiahnybok;
• Bractwo – od 5 sierpnia 2004.

Wspólnym mianownikiem tych ugrupowań jest antypolonizm, antyrosyjskość i 
antykomunizm. Opowiadają się za wyłącznym statusem języka ukraińskiego jako 
urzędowego na Ukrainie,                                                                                                       
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za wystąpieniem Ukrainy z WNP i przeciwko związkom z Federacją Rosyjską, za 
energetyczną niezależnością Ukrainy od Rosji, odszkodowaniami od Rosji dla ofiar represji 
w okresie sowieckim, uznaniem Wielkiego Głodu na Ukrainie za zbrodnię ludobójstwa, 
przyznaniem statusu kombatantów dla walczących w UPA.

WIKIPEDIA

EKSTERMINACJA  POLAKÓW  NA  POLSKIM  WOŁYNIU 

Wyrżnąć Lachów aż do siódmego pokolenia.   11 lipca 1943 r. na Wołyniu 

 Opracowano :  11 lipca 2011 Anna Cichobłazińska www.patriota.pl 

Rzeź rozpoczęła się około godz. 3 rano 11 lipca 1943 r. od polskiej wsi Gurów. obejmując
swoim zasięgiem: Gurów Wielki,  Gurów Mały,  Wygrankę,  Zdżary,  Zabłoćce – Sądową,
Nowiny, Zagaje, Poryck, Oleń, Orzeszyn, Romanówkę, Lachów, Gucin i inne. O rozmiarach
zbrodni  dokonanych  w  powiecie  włodzimierskim  świadczą  następujące  dane;  we  wsi
Gurów na  480  Polaków ocalało  tylko  70  osób;  w Porycku  wymordowano  prawie  całą
ludność polską – ponad 200 osób; w kolonii Orzeszyn na ogólną liczbę 340 mieszkańców
zginęło  270 Polaków;  we wsi  Sądowa spośród  600 Polaków tylko  20 udało  się  ujść  z
życiem,  w  kolonii  Zagaje  na  350  Polaków  uratowało  się  tylko  kilkunastu.  Zabójstwa
dokonywano  z  wielkim  okrucieństwem.  Wsie  i  osady  polskie  ograbiono  i  spalono16.
Przytoczone wyżej fragmentaryczne fakty, pochodzące tylko z jednego powiatu, świadczą
niezbicie o tym, że rozpoczęta 11 lipca 1943 r.  akcja nie mogła być akcją przypadkową,
przeprowadzoną przez luźne niezorganizowane grupy. Była to dobrze zaplanowana akcja
wykonana na rozkaz wyższego kierownictwa OUN-UPA.

Wołyń we krwi

Rozmowa z Ewą Siemaszko – autorką publikacji o mordach ukraińskich nacjonalistów na
Polakach z Wołynia i Małopolski Wschodniej.

– Czy mogłaby Pani nakreślić historyczne tło konfliktu polsko-ukraińskiego, które stało u
podstaw ukraińskich mordów na Polakach w okresie II wojny światowej?

Ewa  Siemaszko:  –  Taki  szkic  należy  zacząć  od  przełomu  XIX i  XX wieku,  kiedy  to
formowała  się  ukraińska  świadomość  narodowa  i  równocześnie  wśród  ukraińskich  elit
umysłowych, głównie na ziemiach Rzeczypospolitej pod zaborem austriackim, wzrastały
pragnienia utworzenia państwa ukraińskiego. Okazją do zdobycia niepodległości jawiła się I
wojna światowa – nie tylko Polakom, ale także Ukraińcom. Polacy myśleli o powrocie do
granic  sprzed rozbiorów,  tymczasem na tych ziemiach ukraińskie  elity  pretendowały do
własnego państwa.  Zbrojne  zderzenie  niepodległościowych dążeń polskich i  ukraińskich
miało miejsce  w latach 1918-19 na terenie  Małopolski  Wschodniej,  w szczególności  w
walkach  o  Lwów,  które  małopolscy  Ukraińcy  przegrali.  Polska  nie  tylko  zachowała
wówczas  Małopolskę,  ale  obroniła  się  przed  nawałą  bolszewicką  w  1920  r.,  czego
konsekwencją był traktat pokojowy w Rydze z ZSRS i USRS, w wyniku którego Wołyń i 
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Małopolska Wschodnia – tereny,  na których obok siebie żyli  przez kilkaset  lat Polacy i
Ukraińcy –  przypadły  Polsce.  Z sytuacją  tą  nie  mogły  się  pogodzić  ukraińskie  kręgi  o
ambicjach niepodległościowych, zrzeszając się w antypolskie organizacje, z których dwie
miały istotny wpływ na społeczeństwo ukraińskie: w latach 1920-29 Ukraińska Organizacja
Wojskowa (UWO) oraz od 1929 r. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN). Obie te
organizacje  uprawiały  w  okresie  międzywojennym  terrorystyczną  antypaństwową
działalność, tj. sabotaże, dywersje, zamachy oraz antypolską agitację, w czym szczególnie
wyróżniła  się OUN. Antypolskie  działania  były zwalczane przez państwo polskie,  które
odzyskawszy  niepodległość  po  123  latach  niewoli,  dbało  o  zachowanie  integralności
terytorialnej  i  utrwalenie  polskiego  stanu  posiadania,  a  te  działania  wywoływały
niezadowolenie mas ukraińskich i wzrost popularności OUN. 

Sprzeczność ukraińskich i polskich interesów – zresztą wówczas nie do pokonania – nie
musiała  doprowadzić  do  rzezi  Polaków w latach  1943-46 na  Wołyniu  i  w Małopolsce.
Główną  przyczyną  stała  się  skrajnie  faszystowska  doktryna  nacjonalizmu  ukraińskiego
Dmytra Doncowa, którą OUN przyjęła jako swą ideologię. W realizacji celów narodowych
ideologia  ta  zakładała posługiwanie  się  bezwzględnością,  fanatyzmem, nienawiścią,  tzw.
twórczą przemocą, co zostało sprzężone z ouenowską koncepcją państwa ukraińskiego jako
jednolitego pod względem narodowościowym. Przykładem wizji przyszłego państwa bez
innych narodowości była odezwa Wielkiego Zboru Ukraińskich Nacjonalistów w sierpniu
1939  r.,  w  której  postulowano:  „Ukraina  dla  Ukraińców!  Nie  pozostawić  piędzi  ziemi
ukraińskiej  w  rękach  wrogów i  obcoplemieńców!”.  OUN postanowiła  więc  wywalczyć
państwo ukraińskie drogą bezwzględnego i bezlitosnego usunięcia nie-Ukraińców z terenów
przyszłego państwa, przede wszystkim Polaków, nie wykluczając ich wymordowania. Za
taką  dziejową  okazję  OUN  uznała  II  wojnę  światową,  toteż  pierwsza  fala  zbrodni  na
Polakach,  której  sprawcami  byli  zarówno  nacjonaliści,  jak  i  komuniści  Ukraińcy,
przetoczyła się we wrześniu 1939 r. 

Tzw.  porządki  sowieckie  zaprowadzone po napaści  Związku Sowieckiego na Polskę 17
września  powstrzymały  zbrodnie  dokonywane  na  Polakach  przez  Ukraińców.  

Napaść  Niemiec  na  Związek  Sowiecki  w  czerwcu  1941  r.
wykorzystana  została  przez  OUN  –  kolaborującą  zresztą  z
Rzeszą  hitlerowską  od  1933  r.  –  do  proklamacji  państwa
ukraińskiego  we  Lwowie,  co  zostało  od  razu  przez  władze
niemieckie  unieważnione.  Mimo  to  pod  okupacją  niemiecką
sytuacja dla działań OUN była sprzyjająca – Niemcy tolerowali
antypolskie  wystąpienia  Ukraińców.  Toteż,  począwszy  od
czerwca 1941 r., OUN prowadziła w społeczeństwie ukraińskim

bardzo intensywną pracę polegającą na generowaniu nienawiści wobec sąsiadów Polaków, z
którymi wcześniej były poprawne stosunki,  i  przekonywaniu o konieczności zniszczenia
Lachów.  Nastąpiło  to  na  początku  1943  r.,  kiedy  to  OUN
utworzyła tzw. Ukraińską Powstańczą Armię.

– W  lipcu  i  sierpniu  1943  r.  mordy  na  Polakach  na
Wołyniu osiągnęły apogeum. Niedziela 11 lipca stała
się datą symbolizującą ludobójstwo na tych terenach,
ale przecież rzeź Polaków trwała już od kilku miesięcy,
a zakończyła się długo po tej dacie...



Pierwsze budzące niepokój  napady miały miejsce  na Wołyniu  jeszcze w 1942 r.,
szczególnie  w drugiej  połowie  roku.  Ofiarami  były  pojedyncze  osoby  i  rodziny.
Najprawdopodobniej był to swoisty test na reakcję polską, sprawdzanie, czy Polacy
mają jakąś zorganizowaną obronę. Do mordów masowych dochodziło od początku
roku  1943  –  w  pierwszym  dużym  napadzie  9  lutego  1943  r.  wymordowano
całkowicie polską kolonię Parośla w powiecie sarneńskim. Zginęło wówczas ponad
150 osób.  Rzeziami  ogarnięte  były  najpierw dwa powiaty  północno-wschodnie  –
kostopolski i  sarneński,  od kwietnia napady rozszerzyły się na pozostałe powiaty
wschodnie, w czerwcu doszedł centralny łucki. W lipcu nastąpiło apogeum zbrodni –
na  wielką  skalę  OUN-UPA zaatakowały  Polaków  w  zachodnich  powiatach,  w
których dotąd był spokój – horochowskim i włodzimierskim, w części kowelskiego,
ale  też  przeprowadzane  były  akcje  na  mniejszych  fragmentach  pozostałych
powiatów.

11  lipca  jest  tą  symboliczną  datą  ludobójstwa  Polaków  wołyńskich,  w  której
skupiane  są  uroczystości  rocznicowe,  ponieważ  w  tym  właśnie  dniu,  była  to
niedziela,  OUN-UPA uderzyła  jednocześnie  na  około 100 osiedli,  w których żyli
Polacy. Charakterystyczne dla tego dnia były napady na wiernych w kościołach – w
Kisielinie, Porycku, Chrynowie, Zabłoćcach i kaplicy w Krymnie, podczas których
zginęli też trzej kapłani. Na tych parafiach nie kończy się zresztą lista świątyń, w
których zginęli wierni – były to napady w innych terminach, a ponadto dziesiątki
kościołów i kaplic zniszczono i spalono bez wiernych. A przecież napastnicy byli
chrześcijanami...  W sierpniu nastąpiła kolejna potężna fala mordów w zachodnich
powiatach  i  wybranych  rejonach innych powiatów,  w której  zginęła  podobna  do
lipcowej liczba Polaków. W tym czasie rzezie wołyńskie zaczęły rozlewać się na
teren  Małopolski  Wschodniej,  gdzie  najpierw,  jak  na  Wołyniu,  dochodziło  do
niewielkich napadów, a od początku 1944 r. dokonywano napadów masowych. Wieś
wołyńska na początku 1944 r. była już praktycznie pozbawiona Polaków, a w 1945 r.,
kiedy resztki Polaków były ekspatriowane z Wołynia, zginęło jeszcze kilkadziesiąt
osób. W Małopolsce Wschodniej czas rzezi był przesunięty w stosunku do Wołynia o
cały rok – tam rok 1944 pochłonął najwięcej ofiar, a mordy trwały aż do zakończenia
ekspatriacji w 1946 r.

– Dlaczego zarówno ukraińskie, jak i polskie państwo unikają wobec zbrodni dokonanych
przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach terminu „ludobójstwo”?

– Państwo ukraińskie nie tylko nie zamierza uznać zbrodni wołyńsko-małopolskiej za
ludobójstwo (nawet „nigdy nie uzna” – przekazał Polakom poprzez Telewizję Polską
w lipcu 2008 r. – z okazji 65. rocznicy zbrodni na Wołyniu znany ukraiński historyk
Ihor Iliuszyn), wręcz nie stanowi ona dla Ukrainy żadnego problemu, poza tym, żeby
Polakom  nie  udało  się  urządzić  upamiętnień  w  miejscach  masowych  mogił  na
Wołyniu i w Małopolsce oraz żeby w Polsce jak najmniej mówiło się o zbrodniach
OUN-UPA. Apoteozowanie  UPA, jej  „rehabilitacja”  – działania  wywodzące się  z
Wołynia i Małopolski, czyli terenów, gdzie UPA powstała i działała, i gdzie obecnie
następuje rozrost nacjonalizmu ukraińskiego – mają stanowić antysowiecką tradycję
historyczną,  czyli  własną,  na  której  miałaby  się  budować  tożsamość  narodowo-
państwowa.

                                                                                                                               



Służą temu zakłamane publikacje, nauczanie w szkole, uroczystości ku czci OUN-
UPA i jej przywódców, budowanie im pomników, a wszystko to odbywa się pod
państwowym patronatem prezydenta Juszczenki. W tej sytuacji przyznanie, że OUN-
UPA  dokonała  ludobójstwa,  byłoby  poważnym  naruszeniem  kształtowanego
bohaterskiego  wizerunku  tych  organizacji,  jej  działaczy  i  członków.  
Z  kolei  polskim  politykom  wydaje  się,  że  spełnianie  oczekiwań  nacjonalistów
ukraińskich,  które  błędnie  traktują  jako oczekiwania  całej  Ukrainy,  gdy w części
wschodniej  jest  więcej  przeciwników  UPA  niż  sympatyków,  stanowi
przeciwdziałanie  ponownemu  uzależnieniu  od  Rosji,  sprzyjanie  utrzymaniu
niepodległości  Ukrainy.  Brakuje  w  tej  koncepcji  logiki,  bowiem  wspieranie
nacjonalistów ukraińskich, którzy są skażeni antypolskim bakcylem, a jednocześnie
silnie antyrosyjscy, a więc nieskłonni do powrotu do stanu sprzed 1991 r., w dłuższej
perspektywie może być dla Polski szkodliwe.

– Zarówno w ubiegłym roku, jak i w tym przedstawiciele rządu i parlamentu unikają udziału
w oficjalnych uroczystościach i konferencjach poświęconych ludobójstwu na Wołyniu. Czy
rzeczywiście zamykanie oczu na te zbrodnie pomoże stosunkom polsko-ukraińskim, czy tylko
odsunie problem? Czy duchy zmarłych upomną się o prawdę? Czy ocaleni z rzezi i  ich
rodziny, rozsiani po całym świecie, doczekają się godnego traktowania?

– Te zachowania są wyrazem nie tylko fałszywej koncepcji „niedrażnienia” Ukrainy, ale
także słabości intelektualnej, moralnej i charakterologicznej naszych polityków, co z kolei
przekłada się na słabość państwa. Nieobecność bowiem na uroczystościach i konferencjach
prezydenta,  przedstawicieli  rządu oraz  parlamentu  była  wynikiem interwencji  ambasady
Ukrainy  i  środowisk  ukraińskich.  W  ten  sposób  nasze  władze  pokazały,  że  dają  się
podporządkowywać  obcemu  państwu.  I  to  należy  postrzegać  jako  groźne  zjawisko.
Zamykanie oczu nie wyeliminuje problemu, on będzie wracał. Bagatelizowanie zbrodni jest
akceptacją  zła,  a  zaakceptowane  zło  rodzi  następne  zło.  Trzeba  też  przypomnieć  o
powinnościach państwa wobec ofiar i ich rodzin, których funkcjonariusze państwowi nie
wypełniają. Ludobójstwo polskich obywateli, członków narodu, który ma swoje państwo,
jest traktowane gorzej niż ofiary kataklizmów przyrodniczych.

– Historycy wciąż spierają się o liczbę ofiar mordu na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.
Jaka, według Pani badań, była skala eksterminacji ludności polskiej na tych terenach?

–  Na  Wołyniu  zostało  zamordowanych  ok.  60  tys.  Polaków,  natomiast  w  Małopolsce
Wschodniej, tj. na terenie 3 południowych województw – lwowskiego, stanisławowskiego i
tarnopolskiego – ok. 70 tys.  Polaków, czyli razem ok. 130 tys.  Liczby te są sumą liczb
udokumentowanych i szacunków, czyli wynikających z analizy wydarzeń przypuszczalnych
liczb  ofiar.  Po  kilkudziesięciu  latach  od  zaistnienia  zbrodni  nie  da  się  ustalić  z  całą
pewnością jej rozmiaru, a zwłaszcza personaliów ofiar, można więc spodziewać się jakichś
korekt.

– Co Pani sądzi  o inicjatywie uhonorowania Ukraińców, którzy chronili  polską ludność
przed śmiercią na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich?

– To  jest  słuszna  inicjatywa.  Wielu  Kresowian  odczuwa  wdzięczność  wobec
Ukraińców,  którzy  przyczynili  się  do  ocalenia  im życia,  i  pragnie,  by  to  zostało
odpowiednio uhonorowane. Właściwym gestem byłoby ustanowienie państwowego
medalu czy nagrody. Jednak jest z tym wiele problemów.

                                                                                                                                   



– Trzeba zauważyć, że większa część „sprawiedliwych Ukraińców” nie jest znana z
nazwiska. Ponadto „sprawiedliwi Ukraińcy” już nie żyją, biorąc pod uwagę, że byli
wówczas starszymi ludźmi, a właśnie z tej grupy społecznej, w przeważającej części,
pochodzili  mający  odwagę  i  odczuwający  moralny  obowiązek  ratowania  swych
sąsiadów Polaków.  Żyją  natomiast  ich  potomkowie,  ale  pojawia  się  pytanie,  czy
byliby  zadowoleni  z  wyróżnienia,  które  stanowiłoby  przeciwstawienie  oficjalnie
propagowanego przez państwo ukraińskie mitu bohaterskich OUN-UPA... Przecież w
świetle  ideologii  i  praktyki  tych  formacji  ratujący  Polaków  byli  traktowani  jak
zdrajcy, niektórzy tę „zdradę” przypłacili nawet życiem. I dlatego dzisiaj na Wołyniu
i  w  Małopolsce  spotyka  się  Ukraińców,  którzy  boją  się  rozmawiać  o  mordach
Polaków, boją się pokazać, gdzie znajdowała się zniszczona polska kolonia i wspólna
mogiła.  
Na  miarę  istniejących  możliwości  tu,  w  kraju,
Kresowianie  uwzględniają  na  tablicach  i  pomnikach
napisy  upamiętniające  wszystkich  Ukraińców,  bez
wymieniania  nazwisk,  ratujących  Polaków.  Inną
stosowaną formą pamięci są opisy przypadków pomocy
ukraińskiej  Polakom  we  wszystkich  publikacjach
poruszających  tematykę  ludobójstwa  na  Kresach,  a
nawet  wydanie  przez  Instytut  Pamięci  Narodowej
specjalnego  opracowania  na  ten  temat  autorstwa  Romualda  Niedzielki  „Kresowa
księga sprawiedliwych”.

Rozmawiała: Anna Cichobłazińska

Źródło: „Niedziela” 28/09

Ewa Siemaszko – autorka prac na temat ludobójstwa popełnionego przez Ukraińców na
Polakach  w  latach  II  wojny  światowej.  Współautorka  wystaw  „Zbrodnie  NKWD  na
Kresach Wschodnich II RP, czerwiec – lipiec 1941” i „Wołyń naszych przodków. Śladami
życia – czas zagłady”; opracowań Z dziejów konspiracji wojskowej na Wołyniu 1939-1944”
w pracy  zbiorowej  Armia  Krajowa  na  Wołyniu;  Terror  ukraiński  i  zbrodnie  przeciwko
ludności dokonane przez OUN-UPA na ludności polskiej na Wołyniu w latach 1939-1945 w
„Studiach Polonijnych”; Mordy ukraińskie na Wołyniu w czasie II wojny światowej w pracy
zbiorowej  Europa NIE-prowincjonalna – Nagroda im. Józefa Mackiewicza. Wraz z ojcem
Władysławem  Siemaszką  napisała  dwutomową  pracę  Ludobójstwo  dokonane  przez
nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945.
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                    Czerwona Ukraina.

Na mniejszym obszarze, bo ograniczonym do okręgów południowo-wschodnich, Polska 
Walcząca spotykała się z kolejnym przeciwnikiem, który pod względem nienawiści do 
wszystkiego, co polskie, zaciekłości i okrucieństwa przewyższał nawet własowców. Byli to 
ukraińscy nacjonaliści.
Pomińmy wcześniejsze dzieje tego ruchu, bo były one wielce skomplikowane, obfitujące w 
tyle rozłamów i wzajemnych starć, że najzwięźlejsze bodaj ich omówienie wykraczałoby 
poza ramy tej pracy. Przypomnijmy jedynie, że gdy wojna wybuchła, jego trzon stanowiła 
utworzona na początku 1929 r. w Wiedniu Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), 
na której czele stal od sierpnia 1938 r. inż. Andrij Melnyk, wybrany na to stanowisko po 
zamordowaniu w Rotterdamie zajmującego je uprzednio swego szwagra płk. Jehwena 
Konowalca. Jego głównym opozycjonistą był Stefan Bandera, odsiadujący wówczas karę 
dożywotniego więzienia, na którą Prezydent RP zamienił mu wyrok śmierci, jaki otrzymał 
za udział w zamachu na min. Pierackiego. Ci dwaj ludzie byli przywódcami dwóch 
zwalczających się frakcji OUN.

Cele mieli identyczne: utworzenie Wielkiej, „Samostijnej” Ukrainy. Taktykę nieco 
odmienną: podczas gdy Melnyk za wrogów uważał ZSRR i Polskę, a z Niemcami szedł na 
absolutną nie uzależnioną od jakichkolwiek warunków współpracę, Bandera za warunek tej 
współpracy uważał poparcie przez Niemców sprawy, której OUN służyła. W istocie, co 
ujawniły lata późniejsze, melnykowcy wysługiwali się hitlerowcom w sposób jawny, 
banderowcy współdziałali z nimi w formach nieco zakamuflowanych, co zyskiwało im 
większą popularność wśród ludności ukraińskiej.

Ale te różnice wykrystalizowały się później, w drugiej połowie 1941 r. We wrześniu 1939 r. 
obydwie frakcje pomagały hitlerowcom w walce z armią polską, a ok. 20 tyś. ich 
aktywistów po zajęciu wschodnich obszarów II Rzeczypospolitej przez ZSRR przeszło do 
GG. Niemcy ignorowali ich narodowe aspiracje, wiedząc jednak, że mogą być im przydatni 
w nadchodzącej rozprawie z ZSRR, zgodzili się na szereg ustępstw. Przede wszystkim 
utworzyli w Krakowie ogólno ukraińską organizację samopomocy, Centralny Komitet 
Ukraiński, na którego czele stał od kwietnia 1940 r. bliski Melnykowi pracownik naukowy 
UJ, geograf dr Włodzimierz Kubijowicz; w południowo-wschodnich rejonach GG powołali 
policję ukraińską, umożliwili wydawanie kilku czasopism, popierali ukraińską 
spółdzielczość itd. Jednocześnie w obozach w Krynicy i Dukli sformowany został tzw. 
Legion Ukraiński, złożony z dwóch batalionów „Nachtigall” i „Rolland”. Liczył ponad 700 
ludzi. Batalionami dowodzili Niemcy, lecz kadrę oficerską stanowili Ukraińcy. Głównie 
zwolennicy Bandery, który po wyjściu z więzienia zaoferował hitlerowcom swe usługi. 
Oferta ta została przyjęta, gdyż już wówczas hitlerowcy zaczęli orientować się na Banderę, 
uważając, że jego grupa jest bardziej dynamiczna i silniejsza od melnykowców.

Gdy wybuchła wojna niemiecko-radziecka, Legion Ukraiński, wchodząc w skład większych
jednostek Abwehry, szedł w awangardzie sił hitlerowskich nacierających na ZSRR. Batalion
„Nachtigall” już o 3 godzinie rano 30 czerwca, na kilka godzin przed innymi oddziałami, 
wkroczył do Lwowa. Odegrał tam haniebną rolę w masowej eksterminacji polskiej 
inteligencji. Profesorów lwowskich wyższych uczelni wyprowadzali hitlerowcy na śmierć, 
posługując się listami proskrypcyjnymi, sporządzonymi przez młodych banderowców, do 
niedawna jeszcze studentów swych ofiar.                                                                  



Z obydwoma tymi batalionami traktowanymi przez Niemców jako jednostki dywersyjne 
przeznaczone do działań przeciw ZSRR, a przez Banderę jako zalążek siły zbrojnej 
„Wielkiej Ukrainy”, współdziałały wówczas lokalne grupy ukraińskich dywersantów. W 
dawnym woj. poleskim szczególną aktywność rozwinęły oddziały tzw. Poliskiej Siczy 
dowodzone przez „Tarasa Bulbę” (Maksym Borowiec).

Po wejściu do Lwowa Bandera postanowił postawić Niemców przed faktem dokonanym i 
już w tym samym dniu zwołał w zajętym przez hitlerowców mieście zaimprowizowany 
zjazd delegatów ukraińskich organizacji nacjonalistycznych, który – bez zgody władz III 
Rzeszy – proklamował niepodległość Ukrainy i powierzył Jarosławowi Stećce funkcję 
utworzenia prowizorycznego rządu. „Samostijna Ukraina” istniała zaledwie dwanaście dni. 
Jej przywódców, z Banderą na czele, Niemcy wywieźli do Berlina, a we wrześniu tego roku 
osadzili w obozach koncentracyjnych, głównie w Sachsenhausen, gdzie więziono ich – w 
uprzywilejowanych zresztą warunkach – do jesieni 1944 r. [W końcowym okresie wojny 
Stefan Bandera jeszcze pertraktował z Niemcami na temat utworzenia kolejnych oddziałów 
ukraińskich w służbie III Rzeszy oraz ukonstytuowania nowego przedstawicielstwa 
politycznego Ukraińców. Po wojnie został w Niemczech Zachodnich, skąd nadal kierował 
ukraińskim podziemiem. W październiku 1959 r. zamordowano go w Monachium, gdzie 
mieszkał. posługując się nazwiskiem „Stefan Popiel”. Okoliczności jego śmierci do dziś nie 
w pełni wyjaśniono].

Krach nadziei na utworzenie „Wielkiej Ukrainy”, pogłębiony utworzeniem Komisariatu 
Rzeszy „Ukraina”, włączeniem Galicji Wschodniej do GG i oddaniem pod zarząd rumuński 
ziem na północ od Dniestru po Boh, spowodował impas w stosunkach miedzy grupą 
Bandery a hitlerowcami. Melnykowcy, twierdząc, że lwowska proklamacja również i dla 
nich była zaskoczeniem, nadal wiernopoddańczo służyli III Rzeszy, banderowcy natomiast 
zeszli w podziemie. Przystąpili tam do organizowania własnej siły zbrojnej, przeznaczonej –
w pierwszej kolejności – do walki z ZSRR i Polską, a ściślej z radzieckim i polskim ruchem
partyzanckim, dającym już znać o sobie na tamtych terenach. W tej fazie wojny walczyć z 
hitlerowcami nie zamierzali, rozprawę z nimi zostawiając na później, mimo że po 
rozpędzeniu przez hitlerowców powołanego przez Banderę „rządu”, oświadczyli, iż schodzą
w podziemie i rozpoczynają walkę zbrojną z III Rzeszą.

Budowa Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA) trwała przeszło rok. Pierwszy jej oddział 
powstał w połowie października 1942 r. na południowym Polesiu. Rosła szybko, również i 
dzięki temu, że Niemcy patrzyli na jej rozwój przez palce, przewidując – słusznie, jak miała
wykazać najbliższa przyszłość – iż stanie się ona ich sprzymierzeńcem w walce z polską i 
radziecką partyzantką. Jej kadrę dowódczą stanowili ludzie Bandery (przede wszystkim 
oficerowie rozwiązanego na początku grudnia 1942 r. Legionu Ukraińskiego oraz 
funkcjonariusze ukraińskiej policji). Komendantem głównym został od września 1943 r. 
ppłk „Taras Czuprynka”, pod którym to pseudonimem krył się jeden z najstarszych stażem 
członków OUN, były student Politechniki Lwowskiej i podchorąży WP, wyszkolony przez 
Niemców dywersant Roman Szuchewycz, do niedawna wyższy oficer Legionu 
Ukraińskiego [Jako 16-letni chłopiec wstąpił do poprzedzającej powstanie OUN Ukraińskiej
Organizacji Wojskowej, w latach trzydziestych kierował terrorystycznymi akcjami 
ukraińskich bojówek (m. in. napadem na konsulat radziecki we Lwowie).                



Zamieszany w zamach na min. Pierackiego, kilka lat spędził w Berezie Kartuskiej. 
Aresztowany przez Niemców po rozwiązaniu Legionu Ukraińskiego, następnie zwolniony i 
mianowany komendantem Ukraińskiej Policji Pomocniczej na Polesiu, przeznaczonej do 
zwalczania radzieckiej partyzantki, przeszedł wraz z grupą swych ludzi do UPA. Działał 
także po wojnie. W lutym 1946 r. dekretem Głównej Ukraińskiej Rady Wyzwoleńczej 
(UHWR), kierowniczego organu zjednoczonego ruchu nacjonalistycznego, awansowany do 
stopnia generała. Zginął w walce z organami radzieckiej służby bezpieczeństwa w marcu 
1950 r. w rejonie Lwowa].

Największymi jednostkami taktycznymi UPA były kurenie (bataliony), liczące po 400-800 
ludzi. Dzieliły się one na sotnie (kompanie), te na czoty (plutony), a te z kolei na roje 
(drużyny) i tanki (sekcje). Każdy kureń dysponował liczną rezerwą. Silnie rozbudowana 
była służba bezpieczeństwa, dysponująca specjalnymi oddziałami bojowymi. Oparcie dla 
UPA stanowiła sieć terenowa OUN. Jej podstawową jednostką była stanica, obejmująca 1-2 
wsie, jednostką wyższą – kuszcz (4-7 wsi). Od początków 1944 r. każdy kuszcz miał własny
terytorialny oddział zbrojny (Samoobronne Kuszczowe Widiły), którego członkowie, żyjąc 
na stopie legalnej, w razie potrzeby mobilizowani byli do akcji, a na co dzień strzegli 
magazynów, prowadzili rozpoznanie, troszczyli się o zaopatrzenie, opiekowali rannymi i 
chorymi. Struktura ta, przedstawiona tu bardzo pobieżnie, doskonalona jeszcze w latach 
powojennych, dobrze zdawała egzamin. M. in. i dlatego, że w szeregach UPA panowała 
żelazna dyscyplina, a każdy przejaw niesubordynacji był surowo – łącznie ze śmiercią – 
karany.

Szybki rozwój liczbowy [Dokładne ustalenie liczebności UPA jest dziś niemożliwe. Szacuje
się ją bardzo różnie: od kilkunastu do pięćdziesięciu tysięcy w linii, bez rezerw. 
Rozróżnienie „linia” - „rezerwa” jest zresztą w przypadku UPA zawodne, gdyż z jej 
struktury wynikało, że nawet mały oddział liniowy, dzięki uruchomieniu sieci terenowej, w 
ciągu paru godzin mógł osiągnąć stan kilkuset uzbrojonych ludzi. Bardziej uchwytne są 
natomiast siły UPA zaangażowane w pierwszych latach powojennych w walkę, która 
toczyła się wówczas na południowo-wschodnich obszarach Polski. Władysław Szelągowski 
(Kryptonim „Bastion”, Warszawa 1966, s. 20) oblicza je na ok. 2500 ludzi w oddziałach 
zbrojnych, ponad 200 członków Służby Bezpieczeństwa oraz kilka tysięcy członków OUN. 
W działaniach przeciw nim uczestniczyło 17350 żołnierzy WP, KBW i funkcjonariuszy MO
(tamże, s. 21)] UPA zawdzięczała nie tylko zaczadzeniu dużej części młodzieży 
nacjonalistycznej mrzonkami o „Wielkiej Ukrainie”, sięgającej niemal od Wisły aż po 
Morze Czarne, lecz także terrorowi stosowanemu przez własne bojówki służby 
bezpieczeństwa wobec tysięcy mężczyzn, których siłą zmuszano do walki pod znakiem 
„tryzuba”. Uchylający się od tej patriotycznej rzekomo powinności byli bici i torturowani, 
ich zagrody palono, wielu zamordowano. Okrutnym sprawdzianem ich „patriotyzmu” był 
stosunek do Polaków i polskości. Dochodziło do tego, że w mieszanych małżeństwach, 
których tam było wiele, mężowie-Ukraińcy, pragnąc swym pobratymcom z UPA 
udowodnić, że istotnie nienawidzą „Lachów”, i zrehabilitować się w ich oczach za to, iż 
poślubili kobiety obcej i wrogiej krwi – własnoręcznie mordowali, wieszając lub ćwiartując 
toporem swe żony-Polki.
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 Synowie mieszanych małżeństw rzucali się na swe polskie matki, a gdy w ich obronie 
stawał mąż-Ukrainiec, to albo on zabijał syna, albo syn ojca.

Niemniej padł kolejny ważny bastion polskiej samoobrony, jakim była Huta Stepańska, 
która broniła się przez cztery miesiące, tracąc łącznie ok. 2 tyś. ludzi.
Znacznie gorszy los spotkał Hutę Pieniacką, położoną na Podolu między Złoczowem a 
Brodami. Było tam, razem z ludnością okolicznych wsi spalonych przez UPA, około tysiąca
Polaków. Utworzyli oni silny oddział samoobrony, współdziałający zarówno z 
Inspektoratem AK w Brodach, jak i grupami partyzantów radzieckich. Kilkakrotnie obronił 
on wieś przed atakami tamtejszych sotni. Również i 27 lutego 1944 r. upowcy zostali 
odparci. Ale wtedy przyszły im z odsieczą oddziały ukraińskich esesmanów z dywizji SS 
„Galizien”, które Niemcy rzucili przeciw Hucie, by ją ukarać za współpracę z radziecką 
partyzantką. Samoobrona była za słaba, by je powstrzymać. Zginęło kilkaset osób, których 
część żywcem spłonęła w podpalonych przez esesmanów zabudowaniach. Cała Huta 
Pieniacką poszła z dymem.

Takich tragedii było więcej, na ogół jednak obrana przez Polaków taktyka okazała się 
słuszna. Większość owych wsi, przemienionych w obozy obronne, mimo że były one jak 
wyspy w morzu hajdamackiej czerni, wytrwała do nadejścia Armii Czerwonej, zwycięsko 
odpierając po kilka i kilkanaście szturmów.

Symbolem skuteczności tej taktyki oraz siły polskiego oporu jest trwająca dziesięć miesięcy
(od kwietnia 1943 r. do 30 stycznia 1944 r.) samoobrona Przebraża, dużej polskiej wsi, 
znajdującej się w odległości 25 km na północ od Łucka, w pobliżu Kiwerc, a liczącej już 
przed wojną ok. 4 tyś. mieszkańców. Latem 1943 r. liczba ta wzrosła aż do przeszło 25 tyś. 
Przebraże, uważane przez Ukraińców za stolicę Polaków w tamtym rejonie, kurenie i sotnie 
UPA wielokrotnie próbowały zdobyć i zniszczyć, lecz za każdym razem uniemożliwiała im 
to bitna, doskonale zorganizowana samoobrona, na czele której stał pochodzący z Przebraża
i tam zamieszkały leśnik i członek AK, Henryk Cybulski (ps. „Harry”). Generalny szturm 
upowcy rozpoczęli przed świtem 30 sierpnia 1943 r. Udział w nim wzięły dwa zgrupowania,
liczące razem przeszło sześć tysięcy „strilców”, „rezunów” i „sikiernyków” po zęby 
uzbrojonych. Mieli m. in. prawie siedemdziesiąt cekaemów, ok. dwudziestu moździerzy i 
dwie armaty. Pierwszym zgrupowaniem dowodził „Taras Czuprynka”, który w kilkanaście 
dni później – mimo klęski doznanej w Przebrażu – został komendantem głównym UPA, 
drugim – jeden z najkrwawszych atamanów, „Taras Bulba”.

Ale i samoobrona Przebraża stanowiła już wtedy poważną siłę. Tworzyło ją ponad tysiąc 
ludzi, dysponujących bronią maszynową, moździerzami i własną artylerią, złożoną z jednej 
armaty 45 mm i czterech dział z wieżami, wymontowanych w 1941 r. z czołgów radzieckich
pozostawionych na pobliskich pobojowiskach.

O rozmiarach i zaciekłości tej bitwy niech świadczy, że trwała ona kilkanaście godzin i 
toczyła się na froncie ok. 30 km, bo taką miały długość polskie linie obronne otaczające 
Przebraże i zabudowania przylegających do wsi przysiółków. W końcowej fazie walki 
Polakom przybył z pomocą wezwany przez nich oddział partyzantów radzieckich pod 
dowództwem ppłk. Mikołaja Prokopiuka. To przypieczętowało klęskę upowców. Rzucili się
do panicznej ucieczki, zostawiając na przedpolach Przebraża stukilkudziesięciu poległych i 
wiele broni.                                                                                                                        



 W polskie ręce wpadła również znaczna część ich taboru, który przyprowadzili, by 
wywieźć nim łupy.
Do 30 stycznia 1944 r., kiedy to w Przebrażu pojawiły się pierwsze patrole Armii 
Czerwonej, odparło ono jeszcze kilka podobnych szturmów, przeprowadzanych jednak 
mniejszymi siłami.
Wojna obronna Polaków na kresach południowo-wschodnich miała więc niejedno oblicze. 
Niekiedy posługiwano się w niej artylerią i nowoczesną bronią piechoty, nie wyłączając 
ciężkiej, lecz częściej – zwłaszcza w pierwszym okresie – przypominała znane z kart 
Ogniem i mieczem zmagania z Tatarami i Kozacczyzną. Warowne obozy, pojedynki na 
szable i topory, fortele stosowane przez obydwie strony, bezwzględność wobec jeńców, 
czynna pomoc udzielana walczącym przez starców, kobiety i dzieci – wszystko to 
upodobniało ją do tego, co działo się na tamtych ziemiach w XVI i XVII stuleciu. Tym 
bardziej była okrutna.

Na dodatek, w miarę jak się przedłużała, rosła zaciekłość przeciwników i zwierały się ich 
szeregi. Z chwilą rozpoczęcia ofensywy nacjonalistów ukraińskich przeciw ludności 
polskiej szybko zaczęły zanikać dzielące ich uprzednio różnice. Ramię w ramię szli przeciw
„Lachom” i „żydiwskoj komunie” banderowcy, melnykowcy, bulbowcy, żołdacy z dywizji 
„Hałyczyna”, ukraińscy schutzmani. Wspólnie stawiały im zbrojny opór, wielokrotnie 
zresztą przechodząc do przeciwuderzeń, oddziały polskiej samoobrony, dowodzone 
zazwyczaj przez akowców, i radzieccy partyzanci.
Odsiecz, z jaką oddział płk. Prokopiuka pośpieszył Przebrażu, to tylko jeden z bardzo wielu 
przykładów tego współdziałania. Z pomocą polskim wsiom warownym wielokrotnie szły 
zgrupowania partyzanckie gen. Wasila Begmy, płk. Antona Brińskiego, płk. Iwana 
Fiodorowa. A w ich szeregach – wielu Polaków. Na czele ze sławnym „Maksem” (Józef 
Sobiesiak), najpierw organizatorem i dowódcą oddziału partyzanckiego, z którym dołączył 
do zgrupowania „Djadi Pieli" (płk. A. Briński), a następnie dowódcą brygady im. Frunzego 
w zgrupowaniu gen. Begmy.

„Maks” na swym terenie operacyjnym, zwanym „partyzanckim krajem”, położonym na 
północ od linii kolejowej Kowel-Sarny, opiekował się aż do nadejścia Armii Czerwonej 
żyjącą w leśnych obozowiskach, prowiantowanych i strzeżonych przez jego oddział, 
ludnością żydowską i polską, ocalałą z hitlerowskich i banderowskich pogromów. Często 
wyruszał daleko na południe, by wesprzeć samotnie trwające w obronie polskie wsie. 
Dowódcy innych radzieckich oddziałów czynili podobnie, lecz znaczna odległość, jaka 
oddziały te dzieliła od centrum banderowskich zbrodni, a także ich własne zadania, 
polegające na nieustannym atakowaniu szlaków komunikacyjnych, sprawiały, iż polska 
samoobrona przede wszystkim musiała liczyć na własne siły.
Również pomoc, otrzymywana ze strony AK, miała rozmiary ograniczone. Nie starczało sił 
i środków. AK na Wołyniu znacznie przecież później rozwinęła szerszą działalność niż w 
okręgach centralnych, które stanowiły jej bazę, oddzielało ją od nich wiele kilometrów i 
trudna do przekroczenia granica.
 Okręg Wołyński aż do wiosny 1944 r. nie otrzymywał żadnych zrzutów, a w zakresie 
uzbrojenia dysponował tylko tym, o co sam się postarał lub sam zdobył. Budowany był 
oddolnie, a kadrę miał liczebnie niewielką, opartą przede wszystkim na żołnierzach II 
odcinka „Wachlarza”, gdyż spośród związanych z tym terenem oficerów rezerwy, nie 
mówiąc o oficerach zawodowych, przetrwali tylko nieliczni.                                         



Centrala też mu nie mogła wiele pomoc. Jej udział w walce z nacjonalistami ukraińskimi 
mógł mieć jedynie charakter symbolicznych akcji solidarnościowych.

Najgłośniejszą z nich była likwidacja przywódców mieszczącego się w Warszawie 
Komitetu Ukraińskiego, hitlerowskiej ekspozytury, zakamuflowanej szyldem organizacji 
samopomocowo-kulturalnej.

31 marca 1944 r. w samo południe zespół żołnierzy z oddziału bojowego kontrwywiadu KG 
AK wtargnął do siedziby komitetu przy ul. Kopernika i zastrzelił jego prezesa Michajła 
Pohołówkę oraz wiceprezesa Szyłę-Doroszenkę. W czasie odwrotu, jeszcze przed 
opuszczeniem gmachu, doszło do wymiany ognia między akowcami a grupą ukraińskich 
aktywistów, w wyniku której zabito i raniono kilku Ukraińców. Zespół wycofał się bez strat.
Począwszy od stycznia 1944 r. sytuacja ludności polskiej na Wołyniu szybko zaczęła się 
zmieniać, co było związane z formowaniem tam 27. WDP AK. Twierdzi się niekiedy, że 
osłabiło to polską samoobronę, gdyż wiele jej oddziałów – i to najbitniejszych, najlepiej 
uzbrojonych – opuściło wsie, których chroniło i odeszło do Dywizji. Jest w tym część 
prawdy. Komendant samoobrony Przebraża wspomina, że gdy 20 stycznia 1944 r. otrzymał 
polecenie wymarszu wraz z członkami AK na miejsce koncentracji dywizji – jego najbliżsi 
współpracownicy i towarzysze broni aresztowali go „w imieniu ludności Przebraża” i na 
kilka godzin unieruchomili w kancelarii. W rezultacie został z nimi, a z Przebraża wyruszył 
do dywizji tylko niewielki oddział [Henryk Cybulski, Czerwone noce, Warszawa 1966, 
s.346-348].

Z drugiej jednak strony, gdy w ostatniej dekadzie stycznia 27. DP przystąpiła do tworzenia 
bazy operacyjnej, w ciągu kilku zaledwie dni z dużej części obszaru między Kowlem a 
Włodzimierzem Wołyńskim wymiotła wszystkie silne i aktywne kurenie i setnie UPA. Jej 
bataliony zniszczyły i opanowały kilka umocnionych baz upowskich na czele ze 
Świnarzynem. Upowcy, dotychczas agresywni i pewni siebie, w popłochu uciekali na 
wschód, ciągnąc za sobą tłumy obałamuconej ludności cywilnej.

Tu zaciekłe i krwawe walki trwały do wiosny 1947 r., z tym że niektóre ich ogniska tliły się 
znacznie dłużej. 17 września 1947 r. żołnierze KBW z grupy operacyjnej „Lubaczów” w 
lasach Monastyrskich, w pobliżu granicy polsko-radzieckiej, wykryli bunkier, w którym 
ukrywał się krajowy prowidyk [Przewodniczący Prowidu (kierownictwa) OUN. W tym 
przypadku na „Zakierzoński Kraj”, czyli Polskę] „Stiach” (Jarosław Staruch). Było przy 
nim dwóch ludzi ochrony. Nie dali wziąć się żywcem, podjęli walkę, a gdy zorientowali się,
że są bez szans – popełnili samobójstwo.
Ogólnej liczby ofiar, które ta wojna łącznie (podczas okupacji hitlerowskiej i po jej 
zakończeniu) pochłonęła, nie zdołano ustalić. O jej ogromie świadczą jednak dane 
przybliżone, jakie odnoszą się do dawnej Galicji. Tylko tam i tylko do połowy 1944 r. 
zginęło ok. 100 tyś. osób. Zarówno Polaków, jak i Ukraińców. Przy czym ten drugi 
przypadek obejmuje upowców poległych z bronią w ręku, członków OUN, ich sympatyków
oraz spokojną ludność cywilną i tę jej część – wliczając do niej komunistów – która mniej 
lub bardziej aktywnie przeciwstawiała się nacjonalistycznemu terrorowi. To sprawia, że – 
sumarycznie biorąc – straty Ukraińców, mimo wycinania przez upowców w pień całych 
polskich wsi, nie były mniejsze niż strony polskiej. Polacy ginęli bowiem z rąk hitlerowców
i rezunów z UPA, natomiast Ukraińcy mieli więcej przeciwników.
                                                                                                                                             



Z tymi spośród nich, których zamroczyły hasła Bandery, Melnyka i Bulby-Borowca, 
walczyli Polacy. I to bez okazywania im litości, czemu – jeśli zna się metody, jakimi OUN 
zamierzała zbudować swe państwo – dziwić się nie sposób. Bezwzględnie rozprawiali się z 
nimi partyzanci radzieccy, w większości także Ukraińcy. Tą bezwzględnością starali się 
zmyć hańbę, jaką UPA okryła ich naród, i zrehabilitować go w oczach ludzi, którym 
upowcy zgotowali los najokrutniejszy z okrutnych. Natomiast ta część Ukraińców, która nie
pozwoliła unieść się fali antypolonizmu i antykomunizmu, była terroryzowana i 
dziesiątkowana zarówno przez hitlerowców, jak i przez swych współbraci z przeciwnego 
obozu.
W rezultacie proklamowana przez OUN wojna przeciw „Lachom i komunie”, a w następnej 
kolejności także i przeciw Niemcom, miała wszystkie cechy wojny bratobójczej, która 
łącznie z pewnością pochłonęła kilkaset tysięcy istnień ludzkich.
Niewątpliwie koncepcja wywalczenia „Samostijnoj Ukrainy” siłami kilku-
dziesięciotysięcznej armii typu partyzanckiego, i to w wojnie prowadzonej na trzech 
frontach, w samym założeniu była koncepcją irracjonalną. Można spierać się o to, co ją 
zrodziło: przeświadczenie, że chcieć to móc i że nawet tylko dla przybliżenia tego celu 
żadna ofiara nie jest zbyt wysoka, czy po prostu nacjonalistyczna schizofrenia. Poza 
dyskusją pozostaje natomiast fakt, że największą w owych latach tragedią narodu 
ukraińskiego, który w zwycięstwie nad hitleryzmem odegrał tak istotna rolę, było to, iż 
znaczna jego część pozwoliła się do tej bratobójczej wojny popchnąć. I to w imię tak 
szczytnej idei jak miłość ojczyzny.
Dziś nasza ocena tych, którzy wojnę tę rozniecili i prowadzili ją w tak okrutny sposób, jest 
identyczna jak wówczas: widzimy w nich rezunów zbroczonych polską krwią. Ale 
determinacja i desperacja, z jakimi tak długo, w położeniu zupełnie przecież 
beznadziejnym, trwali oni w zbrojnym oporze, nie wiadomo, na co licząc i czego oczekując,
winny tę ocenę wzbogacić o jedną refleksję: jak potężną siłą napędową nie tylko w 
przypadku jednostek, lecz i całych ludzkich zbiorowisk, są uczucia szowinizmu i 
nienawiści, latami im wpajane.

 Źródło : Armia  Krajowa  Jerzy Ślaski – ‘Polska Walcząca’

                     Czwarty wróg   OUN  UPA

‘W 1994 roku zostałem zaproszony do Łucka na „sesję naukową” poświęcona historii UPA, 
walk z Niemcami i z powojennym okupantem Ukrainy. Propozycja była nęcąca – 
interesowały mnie tamtejsze zasoby archiwalne dotyczące walk ukraińskiego ruchu oporu z 
sowieckimi „wyzwolicielami”. Liczyłem na jakieś gesty pojednania, deklarację „pomyłki”, 
a przede wszystkim na współpracę w penetracji archiwów polskich i ukraińskich.
Pojechałem. W wielkiej sali teatru w Łucku zastałem fetę na skalę imponującą. Pełna gala, 
sztandary, mundury UPA, odznaczenia, a w części artystycznej, rzewne piosenki o wolności 
i żurawiach ciągnących nad ukraińskimi chatami...
Nie miało to nic wspólnego z „sesją naukową”. Żadnych merytorycznych referatów, żadnej 
próby odniesienia się do polskiej hekatomby.
I prowokacja: otwierający sesję szef kombatantów powitał mnie jako polskiego autora 
piszącego prawdę o bohaterstwie i męczeństwie herosów z UPA, na koniec dodał, że 
związek ukraiński kombatantów przeznaczy stosowną kwotę pieniędzy na wsparcie moich 
prac autorskich i edytorskich!
                                                                                                                                              



Jakiś czas po powrocie z owej „sesji naukowej”, z kilku stron dochodzić do mnie zaczęły 
wieści o tym, że upowcy mają we mnie herolda swych walk, czego dowodem publicznie 
zadeklarowane tam wsparcie finansowe. Byli żołnierze wołyńskiej 27 Dywizji AK, których 
walki opisywałem w Losie i Czerwonych nocach, przecierali oczy ze zdumienia i 
oburzenia!
Tak oto zakończyła się moja prywatna, autorska próba „dialogu” z kombatantami OUN-
UPA. Poniosłem konsekwencje za naiwność, za oczekiwanie na otrzeźwiający wpływ czasu,
dzielącego ich od tamtych wyczynów.’

Henryk   Pająk ‘ Czwarty  wróg  OUN  - UPA  ‘

   
 Odłączyć ukraińskie ziemie od Polski!

 „STRACILIŚMY ŁEMKOWSZCZYZNĘ, NADSANIE, CHEŁMSZCZYZNĘ i PODLASIE,
które WESZŁY w skład POLSKI (…) DO PRAWDZIWEJ JEDNOŚCI DOJDZIEMY, kiedy

ZBIERZEMY te ZIEMIE” !!!

Hasła przyłączenia do Ukrainy ziem znajdujących się m.in. w Polsce padły we Lwowie, na
wiecu poświęconym Dniu Jedności Ukrainy – poinformował lwowski portal internetowy
Zaxid.net (czyt. zachid.net). Znany z antypolskich poglądów były deputowany lwowskiej
rady obwodowej Rostysław Nowożenec nawoływał do oderwania od sąsiednich państw

terenów, które – jego zdaniem – są etnicznie ukraińskie. Wtórował mu Jurij Szuchewycz,
syn komendanta Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), Romana Szuchewycza.

– Straciliśmy Łemkowszczyznę, Nadsanie, Chełmszczyznę i Podlasie, które weszły w 
skład Polski, oraz ziemię brzeską i Homelszczyznę, które znajdują się na Białorusi – 
mówił na wiecu Nowożenec.
 W tym kontekście wymienił także należące do Rosji wschodnią Słobożańszczyznę i 
Kubań, oraz mołdawskie Naddniestrze i południową Bukowinę, która jest częścią 
Rumunii.

- Jedności kraju jeszcze nie osiągnęliśmy, lecz powinniśmy do niej dążyć – oświadczył 
Nowożenec.   - To prawda: jeszcze nie wszystkie etniczne ziemie (ukraińskie) zostały 
zebrane w całość. Do prawdziwej jedności dojdziemy, kiedy zbierzemy te ziemie, które 
znajdują się jeszcze poza granicami Ukrainy – powiedział Jurij Szuchewycz.
Nowożenec jest obecnie szefem fundacji Ukraina-Ruś, która wydała w 2010 roku 
przewodnik po ukraińskich miejscach w Polsce. Znalazło się w nim m.in. twierdzenie, że 
poeta Juliusz Słowacki i królowie Zygmunt August oraz Stanisław August Poniatowski byli 
Ukraińcami, a także że Kraków jest “staroukraińskim grodem”.  Nowożenec wystąpił z 
inicjatywą, by stadion we Lwowie, który powstaje z myślą o organizowanych wspólnie 
przez Polskę i Ukrainę finałach piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 roku nosił imię 
przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Stepana Bandery.  W 2009 roku,
w odpowiedzi na odsłonięcie w Hucie Pieniackiej pomnika polskich mieszkańców tej wsi, 
zamordowanych 28 lutego 1944 roku przez ukraińskich policjantów w służbie niemieckiej i 
oddział UPA, Nowożenec był inicjatorem ustanowienia na Lwowszczyźnie pomnika ofiar 
“polskich szowinistów”.
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                Ukraińcy „uwolnili” Słowackiego 
Ponad 2 lata nasz narodowy wieszcz stał schowany w ukraińskich magazynach.

Jego pomnik miał być odsłonięty w Kijowie w 2009 roku – w dwusetną rocznicę urodzin 
poety. Dziś dokona tego polski prezydent?Na godz. 17:00 przy ul. Welykij Wasylkiwsij w 
Kijowie zaplanowano oficjalne odsłonięcie pomnika. Spodziewany jest przyjazd prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego, który przebywa na Ukrainie z oficjalną 
wizytą.Uroczystości towarzyszy posmak skandalu.Pierwszy raz Kijów miał uczcić pamięć 
wielkiego polskiego romantyka 4 września 2009 roku, w dniu 200. rocznicy urodzin poety. 
Miesiąc wcześniej rzeźba dłuta Stanisława Radwańskiego przyjechała do Kijowa. Wtedy 
miała stanąć na skwerze przy ulicy Kostiolnej w samym centrum miasta, tuż obok kościoła 
rzymskokatolickiego pod wezwaniem św. Aleksandra. 

W uroczystości miał uczestniczyć polski minister kultury, jednak w ostatniej chwili odwołał
wizytę, a kijowski ratusz poinformował, że „prace związane z ustanowieniem pomnika (…) 
zostały zakłócone z powodu akcji protestacyjnej mieszkańców pobliskich kamienic”.W 
2010 roku historia się powtórzyła i Słowackiemu przyszło czekać na lepsze czasy. „Lepsze”
są dzisiaj, ale kilka tygodni temu działacze polonijni zbuntowali się i już pomnik odsłonili. 
Zrobili to na znak protestu, że wielkiego Polaka wprawdzie z magazynu wyciągnięto, ale 
nadal stoi zakryty płachtą przed oczami mieszkańców i gości Kijowa.Warto przy tej okazji 
przypomnieć, że w 2002 r. w Warszawie wzniesiony został pomnik Tarasa Szewczenki, a 
rząd ukraiński zobowiązał się, że w drodze rewanżu stanie w Kijowie pomnik Juliusza 
Słowackiego. Strona polska liczyła , że sprawa nie będzie budzić żadnych kontrowersji. 
Juliusz Słowacki urodził się przecież w Krzemieńcu na Ukrainie, o której pisał tak 
pięknie…

Kresy24.pl  20.09. 2012

                                                                 



                                      
OUN – Giedroyć – Michnik
 W wyniku zmian geopolitycznych w 1989 r. ideologiczna ofensywa spadkobierców 
tradycji  Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów  (OUN) dotarła do Polski. Na czele 
tego frontu stanęła „Gazeta Wyborcza”. Eseje propagandzistów, rzekomych znawców 
stosunków polsko-ukraińskich, poleca sam redaktor naczelny Adam Michnik. 

2 marca 1993 r. wytłuszczonym drukiem zamieścił hasło: „UPA to cześć i duma Ukrainy”. 
Trzeba być niezwykle zuchwałym aby porażający slogan, wymyślony przez ounowską 
ekstremę, nagłaśniać w Polsce. Powszechnie znany jest stosunek OUN-UPA do Polaków, 
wiadomo z kim wojowała tzw. UPA, ocena tej zbrodniczej formacji, dokonana przez A. 
Michnika budziła także zdziwienie niejednego światłego Ukraińca. Propagandowa 
twórczość OUN-owskich sprzymierzeńców manipulujących historią nie słabnie, 
antykresowa krucjata przybiera na sile, w związku z tym należy przypomnieć zapomnianą 
rolę „autorytetów”, obrońców ducha OUN, na których z okazji 70-tej rocznicy zbrodni 
powołał się redaktor naczelny  (GW, 23-24 marca 2013 r.). Niewątpliwie wybitne zasługi w 
obudzeniu upiorów przeszłości w Polsce i na Ukrainie ma sam A. Michnik.

TABLICA  PAMIĘCI w  kościele  Karmelitów  Bosych w  Przemyślu  poświęcona  ofiarom 
OUN  UPA.



GW od początku powstania oswajała niezorientowanych czytelników z duchem 
banderowszczyzny poprzez zamieszczanie zmanipulowanych tekstów pseudohistoryków 
mieszkających w Polsce, a także na Ukrainie. Przykładowo w lipcu 1995 r. ukazała się 
skrócona wersja referatu Iwana Kyczija wygłoszonego w Podkowie Leśnej na konferencji 
zorganizowanej w 1994 r. przez Ośrodek Karta. Ten artykuł to szczyt hipokryzji, 
twierdzenia profesora historii Uniwersytetu Wołyńskiego nie mają nic wspólnego z nauką, 
należą do sfery socjotechniki. Kyczij mówi, że do wypadków wołyńskich doprowadziła 
polityka II RP, nienawiść była tak wielka, że zemsty nie mógł powstrzymać sam Kłym 
Sawur (kat Wołynia, członek kierownictwa OUN).

Innym absurdalnym wywodem profesora było to, że winne tragedii jest polityczne 
kierownictwo ZSRR i Niemiec. Według niego „trudno dziś ustalić kto napadał na polskie
wsie, nie ma bowiem dokumentów, sądzę, że dokonali tego enkawudziści… przebrani 
w mundury UPA”. Powszechnie wiadomo, że mundury tzw. UPA zaprojektowano po 
wojnie, w czasie jej trwania chodzili w cywilnych ubraniach lub przebrani w zdobyte 
mundury polskie, sowieckie i niemieckie. Dla Kyczija mordowanie bezbronnych było walką
a rozpaczliwa obrona to także walka więc ocena moralna obu stron jest jednakowa „ludzie 
ginęli po obu stronach”.

Wniosek jest taki, że gdyby broniący życia dali się wyrżnąć, byliby bez winy. Historyk 
Kyczij dosłownie powielił mity M. Łebeda, organizatora rzezi Polaków, szefa 
banderowskiej  „Służby Bezpeky”. Łebed jak każdy zbrodniarz bronił się kłamstwem. Po 
wojnie ukrywał się w klasztorze bazylianów w Rzymie, gdzie wydał książkę pt. „UPA”. 
Wybielił banderowców i siebie, pisał o historycznej nienawiści Polaków do narodu 
ukraińskiego, o nabrzmiałych przez wieki krzywdach, wymyślił nawet walki tzw. UPA na 
frontach z Niemcami, Sowietami, Polakami i inne niedorzeczności, przykładowo 
podszywanie się Niemców i Sowietów pod oddziały UPA. Na publikację o charakterze 
czysto propagandowym, powołują się ukraińscy nacjonalistyczni historycy.Redaktor 
Michnik pisze:  „Polacy i Ukraińcy zapamiętali inaczej”, „My Polacy mamy obowiązek 
rozumieć ukraiński punkt widzenia. I najlepsi z nas – np. J. Giedroyć z uporem nam ten 
obowiązek uświadamiali”. W imieniu jakich Polaków i jakich Ukraińców wypowiada się 
pan Michnik? Polacy mają rozumieć ounowsko-banderowski punkt widzenia, natomiast 
mordercy bezbronnych nie muszą rozumieć niedoszłych ofiar,

 do dziś borykających się z traumatyczną pamięcią. Wielu nie złożyło relacji, nie byli w  
stanie wracać pamięcią do tamtych dni i nocy spędzonych w krzakach, zbożach i innych 
kryjówkach.  Podczas pielgrzymek do Maisons-Laffite Jerzy Giedroyć-polityk uczył nie 
tylko Michnika historii i manipulowania pamięcią. Giedroyć nie miał mandatu od narodu 
polskiego, nie reprezentował stanowiska polskiego rządu emigracyjnego, proponował 
własną koncepcję odnośnie obszaru Ukraina-Litwa-Białoruś. Giedroyć na łamach „Kultury”
rozpoczął budowanie nowego wizerunku OUN-UPA i  „mostów przyjaźni między Polakami
i Ukraińcami” de facto między ukraińskimi faszystami.  

O „konfliktach” nakazał zapomnieć, wzywał do przeprowadzenia rachunku sumienia przez 
obydwie strony, bo jak mówił  „winy były wzajemne i prosić należy o wzajemne 
wybaczenie”. Doktryna Giedroycia odeszła w niepamięć, zbrodnia dokonana przez OUN-
UPA została udokumentowana i potwierdzona przez prokuratorów pionu śledczego IPN, a 
obrońcy ukraińskiego nacjonalizmu nadal  nie są w stanie wyjść poza kanon argumentów 
jakimi operował wyszkolony przez Niemców M. Łebed. 
                                                                  



Rozkaz tego zbrodniarza był krótki:  „Natychmiast i jak najprędzej zakończyć akcję 
totalnego oczyszczania ukraińskich terytoriów z ludności polskiej” („Taras Bulba” – 
Borowiec, wspomnienia).

A. Michnik polecając orędzie Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego
napisał, że: „Pojednanie Polski z sąsiadami to z pewnością największy sukces polityki 
zagranicznej III RP”, przytoczył formułę eseju J. Mieroszewskiego i dodał, że „pojednanie 
dotyczy zwłaszcza relacji polsko-ukraińskich”. Faktem jest, że po denazyfikacji, z 
Niemcami ułożyły się poprawne stosunki sąsiedzkie, natomiast nie było cudu pojednania z 
Ukrainą, farsa jaka dotąd miała miejsce nie przełożyła się na poziom społeczeństwa. Nie 
sprzyja temu ukraiński etos nacjonalistyczny, marsze pod faszystowską symboliką, 
przenoszenie tych akcji na poziom państwowej polityki historycznej oraz modły 
greckokatolickiego abp Igora Woźniaka pod pomnikiem Bandery i głoszenie, że jest on 
skarbem narodowym. Złudzeniem jest, że elity polityczne „przełamały logikę fatalnej 
przeszłości”. Prawdy nie przesłoni tajemniczy kod pt. „partnerstwo strategiczne”.

Nie pisałabym tego tekstu, gdyby A. Michnik nie przypomniał o uderzeniu się w polską 
pierś przez polskiego pisarza Józefa Łobodowskiego, w jego artykule pt. „Przeciw 
upiorom przeszłości” zamieszczonym w „Kulturze” paryskiej w 1952 r. Łobodowski pisał: 
„rzezie Polaków przez Ukraińców nie wyczerpują dziejów sporu” i „ten medal miał 
odwrotną stronę, gdyż rzezie były wzajemne”.  Łobodowski przestrzegał przed tymi, 
„którzy dmą w miechy przy ogniu polsko-ukraińskiej nienawiści, będą 
współodpowiedzialni za tą krew, która się jeszcze w przyszłości poleje”. W jakim celu te 
straszne słowa cytował pan Michnik właśnie teraz? I dlaczego sam mówi o „nienawiści 
między naszymi narodami”!? Te odkrywcze poglądy redaktora nie powinny być narzucane 
opinii publicznej.

Dyspozycyjni publicyści „GW” piszą o możliwości wzniecenia wojny z Ukraińcami. 
Biskupi greckokatoliccy w orędziu też ostrzegają, że manipulowanie okolicznościami tych 
wydarzeń „na zamówienie polityczne mogą tylko rozdmuchać przygasły ogień narodowej 
wrogości”                                                     



To lęk przed prawdą, przed krzykiem ofiar skłania eksponentów OUN-UPA do szantażu, 
straszenia, podszywania się pod naród, unikania słowa „ludobójstwo” i uciekania 
się do… eufemizmów typu „tragedia”, „bratobójstwo”.

Sylwetkę Łobodowskiego, prekursora historycznego przekłamania przedstawił Wiktor 
Poliszczuk w „Gorzkiej Prawdzie” (Toronto 2000, s. 36). Łobodowski pochodził z Wołynia,
rozumiał kulturę ukraińską, mówił, że jego przodkowie pochodzili od Kozaka Łobody. Był 
współpracownikiem Giedroycia i działaczem polonijnym nie mając wiedzy o tym co za 
sprawą OUN-UPA stało się na Kresach. Uległ wpływom ukraińskiej nacjonalistycznej 
diaspory. Dla Łobodowskiego Ukraina sięgała tylko do granicznej rzeki Zbrucz, nie 
przyjmował do wiadomości, że USRR należała do koalicji antyhitlerowskiej. Pisał: 
„Ukraina w czasie II Wojny Światowej dała potężny ruch narodowy i armię powstańczą”. 
Zafałszowany materiał do napisania złowieszczego artykułu dostarczył Łobodowskiemu 
banderowiec Jewhen Wreciona. Łobodowski fałsz przyjął za prawdę i zbudował 

konstrukcję o polskiej winie.
Fragment  pomnika przedstawiający mord na polskich dzieciach dokonany przez OUN-
UPA. Dzięki staraniom środowisk ukraińskich  , na polecenie wiceprezydenta miasta 
Dariusza Iwaneczko, w 2008 r. zdemontowano niewielką rzeźbę (około 50 cm wysokości) 
stanowiącą część upamiętnienia i  przedstawiającą dzieci związane drutem kolczastym. 
Bulwersuje szczególnież fakt, że rozpoczęto usuwanie upamiętnień od ofiar, a nie od 
sprawców zbrodni.  Od wielu lat w okolicach Przemyśla jest wiele nielegalnych pomników 
ku czci członków OUN-UPA, które postawiono bez jakichkolwiek pozwoleń. Miejscowe 
władze nie reagują na to od lat. - zdjęcie P.Jaroszczak.  
Giedroyć banderowskie kłamstwa podparł swoim autorytetem i zaopatrzył notką, że pogląd 
autora w tej sprawie pokrywa się z opinią Zespołu „Kultury”. Stanowisko Giedroycia 
odnośnie problemu ounowsko-banderowskiego kształtowało się pod wpływem nie tylko 
Wreciony  także stypendysty hitlerowskiego – Bohdana Osadczuka, kolaboranta 
Wołodymyra Kubijowycza i samego Dmytro Doncowa.                                              



Giedroyć pisał, że robiąc „Kulturę” często jeździł do Monachium, gdzie po wojnie mieścił 
się ośrodek ukraińskiego nacjonalizmu tam mieszkał Bandera, Stećko i inni.

O tym jak splatała się polityka z rzeczywistością i paryską „Kulturą” przedstawił czołowy 
działacz OUN – Jewhen Stachiw w wywiadzie dla „Naszego Słowa” (11 czerwca 2000). 
Wywiad nosił tytuł „Nie ma w historii odwiecznych wrogów, teraz Ukrainie potrzeba, 
żeby Polska była jej sprzymierzeńcem”. Stachiw w 1941 r. w „grupach pochodnych” 
dotarł do Krzywego Rogu. W 1942 r. w Donbasie rozpoczął nacjonalistyczną działalność 
propagandową, bez powodzenia, tam powiedziano mu, że hasło „Ukraina dla Ukraińców” i 
„filozofia” Doncowa nie przejdzie.

W 1944 r. Stachiw organizował szlak kurierski, łączący ukraińskich nacjonalistów z 
aliantami we Włoszech. Po utworzeniu na emigracji Ukraińskiej Głównej Wyzwoleńczej 
Rady (UHWR) został przewodniczącym Prezydium Środowiska tej Rady. Pierwszymi 
przedstawicielami UHWR, mówi Stachiw, byli J. Wreciona i M. Prokop, 

którzy przybyli do Szwajcarii. Gdy skończyła się wojna J. Wreciona skontaktował się z 
przedstawicielami polskiego rządu emigracyjnego i z ludźmi  piszącymi w „Kulturze”. 
Będąc w Austrii związał się z J. Wrecioną, który miał już kontakty z Józefem Czapskim z 
„Kultury” i innymi politykami. Od tego spotkania zaczęło się „wielkie zbliżenie” Polaków i 
Ukraińców de facto banderowców. Z wywiadu Stachiwa dowiedzieliśmy się o szlaku 
kurierskim z Nowego Jorku do mieszkania Jacka Kuronia, o wysyłaniu sprzętu 
poligraficznego i funduszy dla „Solidarności”.
A. Michnik w nawiązaniu do orędzia greckokatolickich biskupów napisał, że ich głos warto 
przeanalizować, „budowa polsko-ukraińskiego pojednania jest trudna ale niezbędna, wbrew 
tym którzy pielęgnują nienawiść między naszymi narodami”. To jest obsesja pana 
Michnika, nie ma nienawiści między narodami istnieje dotąd nierozwiązany problem OUN-
UPA. Upominanie się o godne uczczenie ofiar jest chrześcijańskim obowiązkiem, a 
domaganie się potępienia ludobójców OUN-UPA przestrogą dla potomnych. 
Greckokatolickim biskupom zabrakło odwagi, nie wskazali inspiratorów i wykonawców 
doktrynalnej, jednostronnej, planowo prowadzonej rzezi Polaków, wzywanie biskupów do 
wzajemnego wybaczania jest nieporozumieniem.Drogę do pojednania wskazuje 
ewangeliczna nauka o wybaczaniu, o czym biskupi wiedzą, a jednak podpisali dokument o 
charakterze czysto politycznym. W wymiarze religijnym winowajca uznaje winę, wyraża 
żal i prosi o wybaczenie. Nie osiągnie się pojednania z pominięciem etyki i prawdy 
historycznej.

Monika ŚladewskaNr 31-32 (4-11.08.2013)

Związek Ukraińców w Polsce (ZUwP) oraz jego organ prasowy „Nasze Słowo” nie 
ukrywają wcale, że ich tradycją jest tradycja UPA. Kto nie wierzy, ten niech poczyta 
sobie choć kilka numerów „Naszego Słowa” albo naukowe wytwory historyków 
skupionych wokół ZUwP, czy też zapozna się z książkami wydawanymi przez tenże 
Związek. Sejm RP już kilkakrotnie potępił zbrodnie UPA uznając je za „czystki etniczne o 
znamionach ludobójstwa”. Mniejsza o ten terminologiczny dziwoląg – fakt jest jednak 
faktem – zbrodnie UPA potępiono. 

                                                                  



W takim razie rodzi się pytanie – jak to jest możliwe, że ta sama władza w Polsce nie tylko 
toleruje istnienie organizacji nawiązującej wprost do zbrodniczej UPA, ale ją jeszcze 
sowicie dotuje?Dane z 2012 roku są takie – ZUwP otrzymał dotację w wysokości 1.761.000
zł (w tym 584.224 zł na remont „Narodnego Domu” i 674.000 na remont szkoły ukraińskiej 
w Przemyślu). W programie tej szkoły były m.in. uroczystości uczczenia rocznicy 
powstania UPA, podczas której wystawiono warty honorowe harcerzy z organizacji „Płast” 
przy grobach upowców atakujących w 1946 roku Birczę. 400.000 zł otrzymał Związek 
Ukraińców Podlasia, którego przedstawiciele nie dopuścili do nadania nazw ulicom miasta 
zaczerpniętym z „Ogniem i Mieczem” Sienkiewicza, bo są… anty-ukraińskie. „Nasze 
Słowo” otrzymuje dotację na poziomie 140.000 zł rocznie. 

Jak to nazwać? Czy troską o mniejszości narodowe czy też polityczną głupotą ocierającą się
o działanie na szkodę interesów państwa polskiego? Nie jest tajemnicą, że ZUwP ma od 
samego początku swojego istnienia poparcie postsolidarnościowego establishmentu z 
dawnego KOR-u i Unii Wolności. Nie jest tajemnicą, że pos. Miron Sycz z PO był głównym
konsultantem Kancelarii Prezydenta w sprawie obchodów 70. rocznicy zagłady Wołynia. 

Wynika z tego jedno – obchody tegoroczne niczego nie zakończyły i niczego nie zamknęły. 
Obłudne „pojednanie” władz RP z przyklejonymi doń środowiskami postbanderowskimi 
były jeszcze jedną maskaradą. Cofnięcie dotacji dla organizacji postbanderowskich jest 
pierwszym krokiem, które władze powinny zrobić. Być może otworzyłoby to drogę do 
powstania autentycznego, nie banderowskiego stowarzyszenia Ukraińców w Polsce. Nie 
wierzę, że nie ma w Polsce Ukraińców, którym nie po drodze z panami Tymą czy Syczem.

Jan Engelgard     Nr 31-32 (4-11.08.2013)

                            

 DOTACJA  DLA  POST BANDEROWCÓW 

Związek Ukraińców w Polsce (ZUwP) oraz jego organ prasowy „Nasze Słowo” nie 
ukrywają wcale, że ich tradycją jest tradycja UPA. Kto nie wierzy, ten niech poczyta 
sobie choć kilka numerów „Naszego Słowa” albo naukowe wytwory historyków 
skupionych wokół ZUwP, czy też zapozna się z książkami wydawanymi przez tenże 
Związek. 

Sejm RP już kilkakrotnie potępił zbrodnie UPA uznając je za „czystki etniczne o 
znamionach ludobójstwa”. Mniejsza o ten terminologiczny dziwoląg – fakt jest jednak 
faktem – zbrodnie UPA potępiono. W takim razie rodzi się pytanie – jak to jest możliwe, że 
ta sama władza w Polsce nie tylko toleruje istnienie organizacji nawiązującej wprost do 
zbrodniczej UPA, ale ją jeszcze sowicie dotuje?

Dane z 2012 roku są takie – ZUwP otrzymał dotację w wysokości 1.761.000 zł (w tym 
584.224 zł na remont „Narodnego Domu” i 674.000 na remont szkoły ukraińskiej w 
Przemyślu). W programie tej szkoły były m.in. uroczystości uczczenia rocznicy powstania 
UPA, podczas której wystawiono warty honorowe harcerzy z organizacji „Płast” przy 
grobach upowców atakujących w 1946 roku Birczę. 400.000 zł otrzymał Związek 
Ukraińców Podlasia, którego przedstawiciele nie dopuścili do nadania nazw ulicom miasta 
zaczerpniętym z „Ogniem i Mieczem” Sienkiewicza, bo są… anty-ukraińskie. „Nasze 
Słowo” otrzymuje dotację na poziomie 140.000 zł rocznie. Jak to nazwać? 

                                                                     



Czy troską o mniejszości narodowe czy też polityczną głupotą ocierającą się o działanie na 
szkodę interesów państwa polskiego? Nie jest tajemnicą, że ZUwP ma od samego początku 
swojego istnienia poparcie postsolidarnościowego establishmentu z dawnego KOR-u i Unii 
Wolności. Nie jest tajemnicą, że pos. Miron Sycz z PO był głównym konsultantem 
Kancelarii Prezydenta w sprawie obchodów 70. rocznicy zagłady Wołynia. Wynika z tego 
jedno – obchody tegoroczne niczego nie zakończyły i niczego nie zamknęły. Obłudne 
„pojednanie” władz RP z przyklejonymi doń środowiskami postbanderowskimi były jeszcze
jedną maskaradą. Cofnięcie dotacji dla organizacji postbanderowskich jest pierwszym 
krokiem, które władze powinny zrobić. Być może otworzyłoby to drogę do powstania 
autentycznego, nie banderowskiego stowarzyszenia Ukraińców w Polsce. Nie wierzę, że nie
ma w Polsce Ukraińców, którym nie po drodze z panami Tymą czy Syczem.

Jan Engelgard

Nr 31-32 (4-11.08.2013)

           '  POMNIK  NARODÓW ' w KIJOWIE TO SAMI KOZACY      

                                  



Ukraińscy żołnierze zamalowali polskie słupy graniczne 
2011-10-16 www.bibula.com 

List od żołnierza Wojska Polskiego.

Szanowny księże Tadeuszu.   Tydzień temu ukraińscy pogranicznicy,w rejonie Sianek, 
odnawiali malując swoje słupy graniczne. Pędzle wycierali w polskie słupy graniczne 
niszcząc nasze barwy narodowe i godła!Dowództwo Polskiej Straży Granicznej tego 
odcinka granicy wystosowało protest do ukraińskich pograniczników.Nikt by się o 
sprawie nie dowiedział (media milczą) gdybym nie dowiedział się o tym od 
znajomego funkcjonariusza Straży GranicznejAż trudno uwierzyć, że młodzi Ukraińcy
(pewnie to 3 pokolenie po UPA) kultywują jawną nienawiść do wszystkiego co 
Polskie.                            

Pozdrawiam

Mordercy bohaterami
2013-09-20 

Z początkiem roku szkolnego we lwowskich szkołach rozpoczęła się nowa kampania 
zakłamywania i wybielania historii. Na lekcjach uczniowie są systematycznie 
„bombardowani” pozytywnymi historiami o Ukraińskiej Powstańczej Armii i 
ukraińskich nacjonalistach.    

O nowym pomyśle „edukacji” historycznej poinformował rosyjski 5 Kanał , który 
wyemitował materiał o indoktrynacji uczniów lwowskich szkół. Jak podaje portal Kresy.pl, 
radni lwowskiej rady obwodowej stwierdzili, że „dzieciom należy od razu wskazać życiowe
priorytety”. Dlatego też w imię tych priorytetów radni nakazali wszystkim szkołom, aby 1 
września pierwsze spotkanie z uczniami zostało poświęcone działalności Ukraińskiej 
Powstańczej Armii.Schemat zajęć pokazuje reportaż rosyjskiej telewizji, w którym 
nauczyciel opowiada dzieciom:

„To byli praktycznie wasi rówieśnicy, którzy poszli w lasy, w bunkry, aby bronić 
niepodległości Ukrainy przed sto razy silniejszymi siłami wroga: Armią Czerwoną, 
ogromnymi siłami MGB, polskimi, rumuńskimi i czechosłowackimi komunistami. Ale nie 
zważając na to wszystko, chłopcy i dziewczynki walczyli o wolność Ukrainy” – opowiada 
Igor Fedik.W wypowiedzi dla rosyjskiej telewizji Fedik przekonywał również, że dzieciom 
należy zacząć tłumaczyć historię jak najwcześniej. – Już od pierwszej klasy (przynajmniej 
na określonym  poziomie), jeśli pokażesz dziecku człowieka w mundurze i powiesz mu, że 
to żołnierz UPA, który walczył za Ukrainę – to małe dziecko natychmiast zapamięta, że to 
pozytywny bohater! – dodaje.W reportażu pokazano też ukraińską uczennicę szkoły 
średniej, która z uśmiechem mówi: „Zawsze będę opowiadać swoim dzieciom o tak 
wspaniałych bohaterach, którzy walczyli za Ukrainę, za prawa Ukrainy!”.

Takie nauczanie historii w lwowskich szkołach bulwersuje tym bardziej, że „z powodu 
narodowościowego motywu zabójstw zbrodnie OUN-UPA kwalifikuje się jako zbrodnie 
ludobójstwa w świetle Konwencji o zwalczaniu i karaniu zbrodni ludobójstwa z 1948 roku” 
– przypomina Ewa Siemaszko, która jest badaczem zbrodni nacjonalistów ukraińskich na 
Kresach Wschodnich II RP.                                                                                               



„Powszechność znęcania się nad ofiarami z zastosowaniem barbarzyńskich tortur wyróżnia 
ludobójstwo ukraińskie spośród pozostałych ludobójstw dokonanych na Narodzie Polskim 
(niemieckich i sowieckich) i z tego względu otrzymało ono miano genocidium atrox, tj. 
ludobójstwo dzikie, straszne, okrutne” – podkreśla Siemaszko.W lipcu i sierpniu 1943 r. 
masowe zbrodnie osiągnęły apogeum. 11 lipca (w niedzielę) zaatakowano Polaków w 98 
miejscowościach dwu powiatów, w tym podczas nabożeństw w czterech kościołach, a w 
następnych dniach 75 miejscowości kilku powiatów. W wyniku ludobójstwa na Wołyniu w 
bestialski sposób wymordowanych zostało ponad 100 tys. Polaków.

Marta Milczarska  www.bibula.com                                         

Zbrodnie wojenne  ukraińskich żołnierzy  SS-Galizien 

Obszerny rejestr zbrodni , żołnierzy tej formacji podaje dr Aleksander Korman w 
swojej pracy "Nieukarane zbrodnie SS-Galizien z lat 1943-1945" - Londyn 1989.  

Były  to masowe  zbrodnie  i rzezie tysięcy  niewinnych  Polaków mordowanych z  
niebywałym okrucieństwem  i sadyzmem w  dziesiątkach  miejscowości   , wsi  i 
miasteczek  galicyjskich oraz  małopolskich.

              Lista „intelektualistów” w Polsce 
sprzeciwiających się budowie w Warszawie pomnika ofiar ludobójstwa 
dokonanego przez faszystów ukraińskich z OUN-UPA, SS Gallizien.

Inicjatorką protestu była Bogumiła Berdychowska, doradca Prezydenta RP:
Protest Berdychowskiej został pozytywnie przyjęty przez polityków związanych z KUN - 
Kongres Ukraińskich Nacjonalistów, którzy patronowali tej akcji.Przypomnijmy że KUN – 
to Kongres Ukraińskich Nacjonalistów (KUN) – ukraińska, prawicowa, nacjonalistyczna i 
antypolska partia polityczna. Kongres został utworzony 18 października 1992, a 
zarejestrowany 26 stycznia 1993 z inicjatywy Jarosławy Stećko, (żony czołowego faszysty 
ukraińskiego Jarosława, marionetkowego premiera tzw. rządu banderowskiego) kierującej 
partią nieprzerwanie do swojej śmierci w 2003. Partia uważa się za spadkobierczynię 
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Program: - oparty jest na założeniach nacjonalizmu 
ukraińskiego, za swoich ideologów uznaje Mykołę Michnowskiego i Dmytra Doncowa, 
postuluje utworzenie ukraińskiego państwa narodowego, domaga się m.in. przyznania 
członkom OUN-UPA statusu uczestników działań wojennych, wypłacenia przez Federację 
Rosyjską odszkodowań finansowych, korekty granicy z Polską poprzez oderwanie od Polski
podkarpacia i lubelszczyzny, gloryfikuje ukraiński faszyzm OUN-UPA, zaciera ślady 
ludobójstwa Polaków na Wołyniu, Małopolsce Wschodniej i Lwowie połączonego z 
czystkami etnicznymi dokonanymi przez OUNUPA na Polakach.
Listę podpisali:

• dr hab. Elżbieta Aranowska - pracuje w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina na Wydziale Reżyserii Dźwięku

• Marek Balicki – członek UW, LiD, SLD, KP Lewica, był doradcą prezydenta 
Aleksandra Kwaśniewskiego.
                                                            



• Edwin Bendyk - związany z tygodnikiem "Polityka",
• Bogumiła Berdychowska - siostra polityka Zygmunta Berdychowskiego.Była 

inicjatorką zbierania podpisów pod apelem do Rady miasta Warszawy w sprawie 
niedopuszczenia do budowy pomnika pamięci ofiar zbrodni ukraińskich 
nacjonalistów z UPA i OUN w Warszawie, pod patronatem KUN. Sympatyczka 
ukraińskich nacjonalistów z OUN – UPA i ich wodza Stepana Bandery.

• Michał Bilewicz - redaktor "Słowa Żydowskiego,koordynator Centrum Badań nad 
Uprzedzeniami UW oraz wykładowca na Wydziale Psychologii UW.

• Bartłomiej Biskup - adiunkt Zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki UW.
• Seweryn Blumsztajn – komsomolec Hufca Walterowskiego, aktywista KOR, redaktor

GW.
• Magdalena Bocheńska-Chojecka
• Teresa Bogucka - od 1990 pozostaje publicystką "Gazety Wyborczej". Przez 

kilkanaście lat (do 2003) była członkiem zarządu Fundacji im. Stefana Batorego
• prof. Barbara Bokus – Katedra Psychologii Poznawczej UW.
• Wojciech Borowik - założyciel Unii Pracy, od 2007 kieruje zespołem ds. Budowy 

Muzeum Komunizmu w Warszawie.
• Marek Borowski – komunista PZPR, SLD, SdRP, syn komunisty Wiktora 

Borowskiego redaktora Trybuny Ludu, jego wujem był Jakub Berman zbrodniarz 
komunistyczny i zdrajca Polski.

• Halina Bortnowska - od 2007 przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka.

• Anna Borucka
• Jacek Borucki
• Danuta Borucka-Brukwicka
• Stefan Bratkowski – aktywista ZMP,ZSM,PZPR, KO przy L.Wałęsie.
• Jerzy Brukwicki – redaguje strony internetowe www.culture.pl
• Artur Buczyński – wiceburmistrz Wilanowa
• Grażyna Cieślak
• Mirosław Chojecki – aktywista KOR, twórca NOWa
• prof. Andrzej Chojnowski - w latach 1972–1980 należał do komunistycznej PZPR,w 

2007 z rekomendacji posłów PiS został powołany w skład Kolegium Instytutu 
Pamięci Narodowej II kadencji, obejmując następnie stanowisko jego 
przewodniczącego, które pełnił do kwietnia 2010. W 2011 został wybrany do nowo 
powołanej Rady IPN.

• dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel – UW Instytut Historii i Nauk Politycznych.
• Ewa Dobrowolska - siostra żony Jacka Kuronia - Gai
• Katarzyna Dobrowolska
• Waldemar Dubaniowski - szef gabinetu i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Aleksandra Kwaśniewskiego, od 2009 ambasador RP w Singapurze
• Irena Dierzgowska – aktywistka UD,UW i PD
• Sergiusz Dzierzgowski – Politechnika Warszawska
• prof. Andrzej Friszke - w 1999 z rekomendacji UW został powołany w skład 

Kolegium IPN. W 2007 z ramienia PO ponownie był kandydatem na to stanowisko, 
jednak nie został wybrany. W 2011 wszedł w skład nowo powołanej Rady IPN.          

• Cezary Gawryś – były naczelny miesięcznika „Więź”,prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ruchu „ATD Czwarty Świat Polska”  
                                                 



• prof. Bronisław Geremek (Benjamin Lewertow) – aktywista ZWM, sekretarz POP 
PZPR na UW, działacz OKP, UD i UW.

• Jolanta Gołaś
• Agnieszka Grudzińska
• Adam Grzegrzółka – zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe m.st.Warszawy z

PO
• dr hab. Ola Hantiuk – Ukrainka, Instytut Slawistyki PAN
• Agnieszka Holland – aktywistka partii komunistycznej PZPR,córka dygnitarza 

komunistycznego Henryka Hollanda.
• Michał Jagiełło - od 1966 w partii komunistycznej PZPR, świadek oskarżenia w 

procesie taterników. Od grudnia 1980 zastępca kierownika Wydziału Kultury 
Komitetu Centralnego PZPR.

• Andrzej Jagodziński - dziennikarz "Radia Wolna Europa" i "Gazety Wyborczej"
• Zbigniew Janas – działacz KOR, ROAD, UD, UW, PD. Był członkiem władz 

Fundacji im. Stefana Batorego, pełnił funkcję jej prezesa zarządu.
• Andrzej Janiszewski
• prof. Andrzej Janowski – wiceminister edukacji (1989-92)
• dr Jacek Jarymowicz - Katedra Psychologii UW
• prof. Maria Jarymowicz - Katedra Psychologii UW
• Tomasz Jastrun (Agatsztajn) - Syn poety Mieczysława Jastruna [Mojsze Agatsztajn] 

piewcy komunizmu i stalinizmu w PRL.
• prof. Jerzy Jedlicki - przewodniczący Stowarzyszenia Przeciwko Antysemityzmowi i 

Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
• dr Grażyna Kmita - Wydział Psychologii UW
• prof. Mirosław Kofta - brat Jonasza Kofty (poety), mąż Krystyny Kofty (pisarki).
• Katarzyna Kołodziejczyk - artystka
• dr Joanna Konieczna – Instytut Socjologii UW
• Piotr Kościński – publicysta,pisarz
• Maciej Kozłowski - aktor
• prof. Marcin Król - przewodniczący rady Fundacji im. Stefana Batorego.
• Stanisław Kryciński - działacz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
• prof. Ireneusz Krzemiński - w 2010 publicznie podał, że jest gejem. Publikuje w 

"Przeglądzie Politycznym","Tygodniku Powszechnym", "Gazecie Wyborczej", 
"Rzeczpospolitej

• Jan Kułakowski - należał do Rady Fundatorów Polskiej Fundacji im. Roberta 
Schumana.

• Andrzej F. Kuroń – brat Jacka Kuronia
• Danuta Kuroń – druga żona Jacka Kuronia
• Maria Lehmanv - członkini założycielka Stowarzyszenia im. Gai i Jacka Kuroniów, 

aktywna członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP);
• prof. UW Maria Lewicka - Wydział Psychologii UW
• prof. Maria Lis-Turlejska – Wydział Psychologii UW
• Regina Lityńska                                                                                                       
• Jan Lityński – aktywista KOR, ROAD, UD, UW, PD i LiD. Jako kilkuletnie dziecko 

podczas uroczystości Narodowego Święta Odrodzenia Polski (22 lipca 1952) wręczał
kwiaty Bolesławowi Bierutowi. Scenę tę zarejestrowała Polska Kronika Filmowa.



• Maciej Łętowski – działacz PZKS, PRON i SP. Jest komentatorem "Tygodnika 
Solidarność". Jego teksty ukazują się również w "Gazecie Wyborczej" i 
"Rzeczpospolitej

• prof. Piotr Madajczyk - syn profesora Czesława Madajczyka.
• Andrzej Mandalian - w okresie stalinowskim był jednym z czołowych poetów 

socrealizmu. Jego utwory m.in. Pieśń o walce klasowej należały do stałego 
repertuaru oficjalnych akademii i uroczystości.

• Andrzej Mańkowski - reżyser, scenarzysta, producent filmowy
• Wojciech Mańkowski
• dr Mariusz Maszkiewicz - wykładowca POU,
• Wojciech Maziarski - syn Jacka Maziarskiego, byłego polityka Porozumienia 

Centrum
• Tadeusz Mazowiecki - ostatni premier PRL i pierwszy premier III Rzeczypospolitej, 

działacz UD i UW, twórca tzw. ”grubej kreski”,przeciwnik lustracji i dekomunizacji.
• prof. Andrzej Mencwel - profesor w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale 

Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Reżyserii Akademii 
Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie.

• prof. UW Włodzimierz Mędrzecki – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej 
UW

• Martyna Michalik - studentka filologii polskiej i ukraińskiej na Uniwersytecie 
Warszawskim.

• dr Alina Molisak - należy do Gesellschaft für europäisch-jüdische Literaturstudien.
• dr Grzegorz Motyka - historyk, specjalizujący się w tematyce ukraińskiej, od 2011 

członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej. Sympatyk ukraińskiego ruchu 
nacjonalistycznego OUN-UPA i Stepana Bandery.

• prof. Zdzisław Najder - w latach 1958-1963 był konfidentem Służby Bezpieczeństwa
jako Tajny Współpracownik "Zapalniczka"

• Katarzyna Nowak - komentatorka tenisa w Polsacie Sport.
• Zbigniew Nosowski - od marca 2007 do kwietnia 2009 roku był 

współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, od kwietnia 2009 w roli 
wiceprzewodniczącego. Członek Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau.

• Janusz Onyszkiewicz – Minister Obrony III RP, jego stryjem był Mirosław 
Onyszkewycz ps. Orest – pułkownik UPA dowódca VI Okręgu "Sian", strukturach 
OUN członek Krajowego Prowydu i referent do spraw wojskowych, faszysta 
ukraiński i zbrodniarz. Początkowo dowodził kureniem UPA, który dokonał 
masowych mordów na polskiej ludności we wsiach m.in. Tamoszyn, Posadów i 
Podlodów w okolicy Tomaszowa Lubelskiego oraz Ostrów i Chlewiska w rejonie 
Bełżca.Oddział znany jest też z akcji zlikwidowania oddziału AK oraz 
wymordowania polskich partyzantów i spadochroniarzy pod Dachnowem. W 
połowie marca 1945 Mirosław Onyszkiewicz mianowany został dowódcą VI Okręgu 
UPA Sian (tzw. Zakierzoński Kraj obejmujący Polskę w granicach po 1945r). 
Podległe mu oddziały dokonały szeregu grabieży i mordów na terenach województw 
lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego.

• To on wydał obwieszczenie by do 6 kwietnia 1944 r. wszyscy Polacy bez wyjątków 
opuścili opanowane przez UPA części województw: rzeszowskiego i lubelskiego, a w
przyszłości miało dotyczyć to również nowosądeczczyzny w myśl haseł "Ukraina - i 
Zakierzonia - bude no bez Lachiw".



• ks. Stanisław Opiela - w latach 1992-2000 był przełożonym Niezależnego Regionu 
Rosyjskiego Towarzystwa Jezusowego oraz sekretarzem Konferencji Bikskupów 
Federacji Rosyjskiej.

• prof. Jerzy Osiatyński – Minister Finansów w rządzie Hanny Suchockiej.
• prof. Wiktor Osiatyński - pomysłodawca powstania w Helsińskiej Fundacji Praw 

Człowieka Programu Spraw Precedensowych oraz członek jego rady programowej.
• Grzegorz Pac - UW
• Elżbieta Petrajtis-O'Nell – Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
• Adam Pomorski - tłumacz literatury pięknej z rosyjskiego, niemieckiego, 

angielskiego, białoruskiego i ukraińskiego
• Sławomir Popowski - w latach 1985-1990 moskiewski korespondent Polskiej 

Agencji Prasowej, w latach 1991-1995 moskiewski korespondent „Rzeczpospolitej”. 
Wieloletni publicysta „Rzeczpospolitej”

• Danuta Przywara - prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
• Wacław Radziwinowicz – publicysta GW
• prof. Adam Daniel Rotfeld - minister spraw zagranicznych RP w 2005.
• Anna Monika Rómmel
• K. Rómmel
• Paula Sawicka – przyjaciółka Marka Edelmana, który przez ostatnie dwa lata 

swojego życia mieszkał u niej w Warszawie. Aktywistka Stowarzyszenia przeciwko 
antysemityzmowi i ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita.

• Mirosław Sawicki
• ks. Aleksander Seniuk – rektor w klasztorze Sióstr Wizytek w Warszawie, zasłynął z 

tego że jako następca ks.rektora Jana Twardowskiego wyrzucił ukochane zwierzęta 
ks. poety z klasztoru. Dzika kotka okociła się przy klasztorze Sióstr Wizytek w 
Warszawie, na terenie którego mieszkał ks. rektor Jan Twardowski. Kapłan, którego 
poezja pełna jest ukochanej przez niego przyrody, otoczył czułą opieką i przyjaźnią 
wszystkie siedem czarnych kociąt. Mieszkały razem z nim, niektóre całkiem 
oswojone, inne ufne tylko w stosunku do niego i osób z jego najbliższego otoczenia. 
Po śmierci księdza koty straciły bezpieczną oazę. Następca poety, rektor Aleksander 
Seniuk nie zgadza się, by pozostały one na terenie podlegającego mu teraz klasztoru, 
choć wśród sióstr są miłośniczki tych zwierząt, jak Maria Teresa, która opiekuje się 
kotami i od dawna je fotografuje. W 1998 r. ukazał się albumik jej zdjęć z pięknymi, 
mądrymi wierszami ks. Twardowskiego.

• Witold Sielewicz – aktywista KOR,UD,UW - od 2006 wiceburmistrz Żoliborza.
• Magdalena Smoczyńska
• prof. Elżbieta Smułkowa - językoznawca, slawistka i białorutenistka, UW w latach 

1991–1995 ambasador RP na Białorusi.
• dr Danuta Sosnowska - Zakład Slawistyki Zachodniej UW
• prof. Tytus Sosnowski – Wydział Psychologii UW
• dr Wojciech Stanisławski – historyk, Ośrodek Studiów Wschodnich w Warszawie      
• Joanna Staręga-Piasek - od 1998 pełni funkcję dyrektora Instytutu Rozwoju Służb 

Społecznych. W 2011 została doradcą Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
• Tomasz Stryjek – profesor nadzwyczajny KUL, autor publikacji o Ukrainie.
• Piotr Syrowiński – przyjaciel Jacka Kuronia,”Walterowiec” (Petr - Piotr Syrowiński)
• prof. Barbara Szacka – socjolog, zajmuje się problematyką pamięci zbiorowej, 

biologicznych podstaw życia społecznego i socjologią ogólną.



• Anna Szeptycka - spokrewniona z lwowskim metropolitą Andrzejem Szeptyckim – 
duchowym przywódcą ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA.

• prof. Maria Szeptycka - fizyk z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja 
Sołtana w Warszawie, spokrewniona z lwowskim metropolitą Andrzejem Szeptyckim
– duchowym przywódcą ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA.

• dr Andrzej Szeptycki - Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN pod 
Krakowem, spokrewniony z lwowskim metropolitą Andrzejem Szeptyckim – 

• dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz – Wydział Psychologi UW
• Joanna Szwedowska – Kancelaria PAN
• gen. bryg. Zbigniew Ścibor-Rylski - od 1 grudnia 2004 jest członkiem Kapituły 

Orderu Wojennego Virtuti Militari.
• Krzysztof Śliwiński - zaprzyjaźniony z prof. Geremkiem( Benjamin Lewertow) były 

ambasador RP w Maroku i RPA.
• Marcin Święcicki – komunista PZPR, aktywista ZSMP, UD,UW, LiD i PO, były 

prezydent Warszawy, zięć komunistycznego dygnitarza PZPR w PRL - Eugeniusza 
Szyra.

• dr Adam Tarnowski – Wydział Psychologii UW
• dr Zuzanna Toeplitz – Wydział Psychologii UW
• Andrzej Wajda – jego ojciec zginął w Katyniu a on został pierwszym filmowcem 

reżimu komunistycznego PRL. Był też jednym z trzech (obok Zbigniewa Bujaka i 
Aleksandra Paszyńskiego) założycieli Agory S.A., m.in. wydawcy "Gazety 
Wyborczej" - (Obecnie Koncern Agora S.A.).

• dr Katarzyna Walewska – Wydział Psychologii UW
• Piotr Wertenstein-Żuławski – adwokat, przewodniczący koła PO na Żoliborzu.
• Katarzyna Winiarska
• Paweł Winiarski
• Andrzej Wielowieyski - 19 lipca 1989 podczas wyboru Prezydenta PRL przez 

Zgromadzenie Narodowe celowo oddał głos nieważny, przez co wraz z kilkoma 
innymi parlamentarzystami OKP umożliwił wybór na to stanowisko Wojciecha 
Jaruzelskiego.

• Zofia Winawer - żona Seweryna Blumsztajna (walterowca i aktywisty KOR)
• Jolanta Wiszowata – przyjaciółka Jacka Kuronia, działaczka TM.
• Marcin Wojciechowski - dziennikarz Gazety Wyborczej, sympatyk ukraińskiego 

ruchu nacjonalistycznego i jego wodza Stepana Bandery.
• Piotr Wojciechowski - od 2008 r. członek jury Nagrody Mediów Publicznych w 

dziedzinie literatury pięknej COGITO.
• Natalia Woroszylska - filolog, tłumaczka literatury rosyjskiej,                                      
• Henryk Wujec - aktywista KOR, UD, UW, PD. Reprezentuje ideologię Gazety 

Wyborczej, jedynie „słuszną” obecnie w Polsce. Aktywista forum polsko-
ukraińskiego, sympatyk OUN-UPA i wielbiciel Bandery.

• Ludwika Wujec – żona Henryka, działaczka komunistycznej 
PZPR,KOR,ROAD,UD,UW. Córka komunistki Reginy Okrent, 1946-49 pracownika 
UB w Łódzi, szefa Biura Kadr Radiokomitetu oraz ubeka Zygmunta – Nachamiasza 
Okrenta.

• Jakub Wygnański - uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu (pełnił m.in. funkcję 
sekretarza Henryka Wujca).

• Krystyna Zachwatowicz-Wajda – kolejna żona Andrzeja Wajdy. 



W 2010 wystosowała wraz z Andrzejem Wajdą list otwarty do władz kościelnych, w 
którym zaapelowali oni o rezygnację z planu pochówku Lecha Kaczyńskiego na 
Wawelu

• prof. Leszek Zasztowt - od 1998 pracownik Studium Europy Wschodniej 
Uniwersytetu Warszawskiego (od 2006 profesor UW; od 2009 
profesor ,,belwederski").

Drogą elektroniczną podpisy złożyli:
• Michał Boni - działacz KLD, UW, PO – konfident komunistycznej SB(TW) – do 

czego sam się przyznał. Od 2009 minister-członek Rady Ministrów i przewodniczący
Komitetu Stałego Rady Ministrów.

• Jacek Kastelaniec - organizacja Inicjatywa Wolna Białoruś.
• Piotr Kosiewski – historyk sztuki, Współredaktor tomów zbiorowych m.in. Historycy

polscy i ukraińscy wobec problemów XX wieku.
• prof. UKSW Piotr Mitzner – pracuje w redakcji „Nowaja Polsza”
• prof. Jerzy Pomianowski (Jerzy Brinbaum) - W latach 1944-1946 redaktor PAP 

Polpress w Moskwie. Publikował m.in. w Nowych Widnokręgach - organie 
stalinowskiego Związku Patriotów Polskich. Nowe widnokręgi – początkowo 
miesięcznik, potem dwutygodnik społeczno-literacki, oficjalny organ 
komunistycznego, Związku Pisarzy Radzieckich wydawany od 1941 w okupowanym
przez ZSRR Lwowie, o charakterze antypolskim. W 1946 jako repatriant wrócił do 
Polski i wstąpił komunistycznej PPR, PZPR. Współpracuje z Tygodnikiem 
Powszechnym, Gazetą Wyborczą i Rzeczpospolitą. Z inspiracji Jerzego Giedroycia 
założył w 1999 i redaguje miesięcznik Nowaja Polsza.

• Paweł Smoleński – dziennikarz Gazety Wyborczej, sympatyk ukraińskiego ruchu 
nacjonalistycznego i jej wodza Stepana Bandery. Laureat Nagrody tzw. Pojednania 
Polsko- Ukraińskiego, którą otrzymał w 2003 za książkę Pochówek dla rezuna.

• Joanna Szczęsna – aktywistka KOR, od 1989 roku związana z Gazetą Wyborczą.
• Barbara Toruńczyk - publicystka, eseistka, historyk literatury, wydawca, przyjaciółka 

Adama Michnika. Córka Henryka Toruńczyka komunisty żydowskiego pochodzenia, 
dowódcy III Brygady Międzynarodowej im. Jarosława Dąbrowskiego, potocznie: 
Dąbrowszczacy – grupy polskich komunistów i zdrajców narodowych, uczestników 
wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936−1939, walczących w składzie 
terrorystycznych Brygad Międzynarodowych po stronie wojsk republikańskich 
[sowieckich] przeciwko wojskom gen. Francisco Franco. Za to Henryk Toruńczyk 
został pozbawiony obywatelstwa polskiego przez władze polskie II RP.                       
Obecnie Barbara Toruńczyk jest autorką listu otwartego w obronie przywilejów 
komunistów tzw. Polaków walczących w Brygadach Międzynarodowych w 
hiszpańskiej wojnie domowej 1936-1939 po stronie sowieckiej (walczył w nich jej 
ojciec).

Ciekawostką jest to że w tym samym czasie na Krymie (Ukraina), 17.09.2007r został 
odsłonięty taki sam pomnik poświęcony wszystkim ofiarom faszyzmu ukraińskiego 
(OUNUPA, SS Gallizien, Legion Ukraiński) bez względu na nację zamordowanych.
Zapamiętajmy te nazwiska na przyszłość !!!
... a szczególnie p. Bogumiłę Berdychowską za tą antypolską akcję i jej protektorów z 
KUN !!!
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