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Nie o zemstê,
a o pamiêæ wo³aj¹ ofiary

Pomordowanym, którzy oczekuj¹
krzy¿a na Ich mogile
oraz ¿yj¹cym Ihrowiczanom
pracê tê powiêcam
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S³owo wstêpne
... jako i my odpuszczamy naszym winowajcom
wiadectwa naocznych wiadków zbrodni dokonanych
przez bandy OUN-UPA na Polakach zamieszkuj¹cych od pokoleñ Kresy s¹ w du¿ej mierze pomijane w wielu okrelanych
jako naukowe, a faktycznie pseudonaukowych dyskusjach
na temat tamtych wydarzeñ. Niektórzy historycy specjalizuj¹cy siê w tematyce stosunków polsko-ukraiñskich nie dosyæ
pilnie i rzetelnie zwracaj¹ uwagê na fakty, które od razu oplataj¹ pozornie naukowymi teoriami. Mowa w nich o wzajemnych walkach miêdzy Polakami a Ukraiñcami, o domniemanym konflikcie polsko-ukraiñskim, o jakiej akcji OUN-UPA,
bez jasnego stwierdzenia, ¿e chodzi po prostu o zbrodniê ludobójstwa dokonan¹ na narodzie polskim.
Tymczasem wymowa faktów jest jednoznaczna. Walk polsko-ukraiñskich na Kresach w latach 1939-1945 w zasadzie nie
by³o. Bandy UPA prowadzi³y zbrodnicz¹ eksterminacjê ludnoci polskiej w sytuacji przyzwolenia i ¿yczliwoci okazywanych im tak przez si³y okupacyjne niemieckie, jak i bolszewickie. Ukraiñskie rzezie zaskoczy³y Polaków, którzy byli w
zasadzie bezbronni i niezdolni do podjêcia walki.
Ksi¹¿ka pana Jana Bia³ow¹sa dostarcza niezwykle cennego
materia³u do opracowania prawdziwej historii wydarzeñ, jakie rozegra³y siê na Kresach w latach ostatniej wojny. Mo¿na
w niej znaleæ wiele relacji bezporednich wiadków, wiele jest
te¿ g³osów drugiego pokolenia Kresowian wypêdzonych z
rodzinnych ziem. Opisy prze¿yæ zwi¹zanych z faktem nieludzkich mordów niewinnych ludzi  starców, kobiet, dzieci, nie7

mowl¹t  przez bandy nacjonalistów ukraiñskich sta³y siê okazj¹ do pisania listów o tych prze¿ytych zdarzeniach. Dobrze,
¿e Jan Bia³ow¹s obficie je w swojej ksi¹¿ce przytacza.
Niestety wielu historyków doæ lekcewa¿¹co odnosi siê do
relacji Kresowian z tamtych strasznych czasów twierdz¹c, ¿e
najwa¿niejsze s¹ dokumenty zamkniête w archiwach, a obecnie czêciowo i selektywnie ujawniane. Trudno siê zgodziæ z
takim podejciem. Dokumenty pisane staj¹ siê najwa¿niejszymi ród³ami wiedzy historycznej wtedy, gdy nie ma bezporednich wiadków wydarzeñ. Gdy bada siê historie redniowiecza czy Mezopotamii, trzeba siê opieraæ na zachowanych
dokumentach, bo innej drogi nie ma. Ale jeli historyk nie liczy siê z ¿yj¹cymi ludmi, którzy bezporednio dowiadczyli
tego, co siê sta³o, to tworzona przez niego historia niewiele
jest warta. Stosowanie w najnowszej historii metody historycznej, któr¹ bada siê odleg³e wieki, jest nieporozumieniem. Istniej¹ ca³e biblioteki fa³szywych ksi¹¿ek i dokumentów tworzonych np. przez hitlerowców czy bolszewików. Ukraiñscy
nacjonalici mieszcz¹ siê w tej samej kategorii zbrodniarzy
przeciwko ludzkoci. Ich dokumenty maj¹ tu wartoæ drugorzêdn¹ w stosunku do bezporednich wiadków ich zbrodni.
Dlatego stanowczo twierdzê, ¿e jeli dzi, gdy jeszcze ¿yj¹
bezporedni wiadkowie zbrodni na Kresach, jak np. pan Bia³ow¹s, kto uwa¿a, ¿e sowieckie czy ukraiñskie archiwa s¹
najwa¿niejsze w ustaleniu prawdy o ludobójstwie na Kresach,
to z pewnoci¹ nie chodzi mu o ustalenie prawdy lecz o cele,
których mo¿na siê tylko domylaæ.
Nawet jeli Kresowianie, którzy prze¿yli banderowskie rzezie, do dzi reaguj¹ na wydarzenia sprzed 60 lat w sposób bardzo emocjonalny, to tylko potwierdzaj¹ tym prawdziwoæ
swoich relacji. Oni tych strasznych faktów nie stworzyli, lecz
je bezporednio prze¿ywali jako ofiary zbrodni. Dlatego nie
mo¿na pomijaæ ich relacji jako pierwszoplanowego ród³a
wiedzy.
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Niestety w Polsce publiczny dyskurs na temat czystek etnicznych na Kresach prowadzony jest w sposób ur¹gaj¹cy zasadzie wywietlania prawdy. Ludzie zaanga¿owani w nim z
urzêdu zdaj¹ siê zapominaæ o podstawowych zasadach tego
rodzaju debaty.
Po pierwsze: nale¿y w niej liczyæ siê z faktami. Mówi siê, ¿e
d¿entelmeni nie dyskutuj¹ o faktach tylko je stwierdzaj¹. Nie
mo¿na negowaæ czy pomijaæ milczeniem faktów powszechnie i jednoznacznie potwierdzanych w relacjach osób  bezporednich wiadków. Zaprzeczenie istnienia tych faktów jest
równowa¿ne z zanegowaniem rzeczywistoci  to k³amstwo
najbardziej pierwotne, szkodliwe zarówno dla nauki i kultury, jak i dla ¿ycia ludzkiego w aspekcie indywidualnym i spo³ecznym.
Drugim nadu¿yciem stosowanym nagminnie w dyskusjach
polsko-ukraiñskich jest os³abianie wymowy faktów. Niektóre
fakty, które s¹ tak oczywiste i udokumentowane, ¿e nie mo¿na ich zanegowaæ, zniekszta³ca siê, ogranicza ich zasiêg, przytacza siê wybiórczo, nadaje siê im kolejnoæ nie odpowiadaj¹c¹ rzeczywistej itp. Chodzi o to, aby fakty te straci³y swoj¹ jednoznaczn¹ wymowê.
Trzeci rodzaj manipulowania faktami to umieszczanie ich
w kontekcie spraw, które narzucaj¹ pewne okrelone, lecz fa³szuj¹ce rzeczywistoæ, interpretacje. W tym w³anie celuje
du¿a czêæ naszej publicystyki na temat zbrodni na Kresach.
Interpretacja faktów dokonuje siê w kontekcie w¹tpliwych,
nieistotnych dla sprawy lub wrêcz nieprawdziwych zdarzeñ.
W dyskusjach polsko-ukraiñskich i planach pojednania
miêdzy naszymi narodami nie widaæ znacz¹cych postêpów
w³anie ze wzglêdu na istnienie tych trzech form zak³amania
w ods³anianiu naszej tragicznej przesz³oci: negacji faktów,
manipulowania nimi, a tak¿e ustawiania ich w niew³aciwym
kontekcie.
Pewn¹ manipulacjê widaæ te¿ w inicjatywie zaplanowanych
na lato 2003 r. obchodów 60. rocznicy masowych zbrodni na
9

Wo³yniu, traktowanych jako centralne uroczystoci rozliczeniowe miêdzy Polakami a Ukraiñcami. Dlaczego w tym kontekcie mówi siê tylko o Wo³yniu, ograniczaj¹c sprawê zbrodni nacjonalistów ukraiñskich na Polakach do tego województwa? Przecie¿ podobne, masowe rzezie by³y dokonywane równie¿ w województwie tarnopolskim, które nale¿y do Podola,
a nie do Wo³ynia. Tak zosta³ wymordowany ca³y powiat zbaraski, powiat zborowski i inne. miertelne ofiary tego ludobójstwa sz³y w dziesi¹tki tysiêcy. W mojej rodzinnej Berezowicy Ma³ej Ukraiñcy dopucili siê jednej nocy 131 potwornych
zbrodni. I o tym ju¿ nie bêdziemy mówili, usuniemy z narodowej pamiêci, bo to ju¿ Tarnopolszczyzna, a nie Wo³yñ? Od
razu widaæ w tym manipulacje, chêæ pomniejszenia rozmiarów ludobójstwa na Kresach.
A przecie¿ fala zbrodniczego terroru rozla³a siê z terenu
Wo³ynia po województwie tarnopolskim, stanis³awowskim,
lwowskim, a nawet lubelskim. Jak¿e¿ mo¿na problem ukraiñskich zbrodni na Polakach okrajaæ tylko do województwa
wo³yñskiego? Do fa³szywych wniosków mo¿e te¿ doprowadziæ porównywanie zani¿onej liczby polskich ofiar zbrodni
UPA pope³nionych tylko na Wo³yniu z zawy¿onymi stratami
wród ludnoci ukraiñskiej, która przecie¿ ginê³a tak¿e z r¹k
swoich ukraiñskich wspó³braci z UPA karz¹cych niepos³uszeñstwo. Niestety, czêsto dochodzi do tego rodzaju zabiegów.
Trudno te¿ do koñca zrozumieæ motywy tak usilnych starañ niektórych gremiów o skierowanie przez Polaków do Ukraiñców s³ów przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Dlaczego Polacy maj¹ prosiæ Ukraiñców o przebaczenie? Czy¿by za
to, ¿e ujawnili czêæ prawdy o ludobójstwie na Kresach? A
mo¿e za to, ¿e przed wojn¹ na terenie Polski nie by³o kolektywizacji i milionów Ukraiñców zmar³ych z wycieñczenia i g³odu? Przecie¿ ludnoæ ukraiñska w przedwojennej Polsce ¿y³a
nie gorzej ni¿ polska. Ukraiñcy mieli ogromn¹ autonomiê,
dostêp do szkó³ polskich, w³asne, ukraiñskie szko³y, spó³dziel10

nie rolnicze o lepszej organizacji gospodarczej ni¿ nasze polskie. Wiêc za co mamy przepraszaæ? Mo¿e za to, ¿e nieliczni
Polacy broni¹c siê spowodowali straty wród Ukraiñców?
Inn¹ spraw¹ jest stwierdzenie faktów i nastêpnie przebaczenie win. Odpuæ nam nasze winy, jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom  to jest generalna regu³a obowi¹zuj¹ca nas katolików. Przebaczenie nie mo¿e byæ jednak przekreleniem zaistnia³ych faktów, a ju¿, broñ Bo¿e, pamiêci o setkach tysiêcy polskich ofiar ludobójstwa na Wschodzie. Prawdê trzeba ujawniæ tym bardziej, im jest tragiczniejsza. ¯eby siê
ju¿ nie powtórzy³a. Jeli przebaczenie mia³o by byæ zapomnieniem, to bêdzie stanowiæ upowa¿nienie do nowych zbrodni,
do  jak to siê mówi  powtórki z historii.
o. prof. dr hab.
Mieczys³aw Albert Kr¹piec

11

12

Podole
 przedmurze chrzecijañstwa
Trochê historii i geografii1
Podole to kraina piêkna i niezwykle urokliwa. Ziemia pociêta jest tu licznymi jarami i wypiêtrzona wieloma pagórkami o urozmaiconych kszta³tach. Jarami p³yn¹ strumienie, które zaopatruj¹ w wodê dwie g³ówne rzeki Podola wpadaj¹ce
do Morza Czarnego  Boh i Dniestr, a tak¿e szereg pomniejszych dop³ywów Dniestru, jak Z³ota Lipa, Strypa, Koropiec,
Seret, Zbrucz czy Smotrycz. G³êbokie koryta rzek podkrelaj¹
urozmaicon¹ rzebê podolskiego krajobrazu.
Gleby, g³ównie czarnoziemy, s¹ tu bardzo ¿yzne, ale na oko³o
jednej trzeciej powierzchni zmieszane z piaskiem, marglem
i kamieniem wapiennym. Na czarnoziemach ronie pszenica,
buraki cukrowe, kukurydza, chmiel i tytoñ, a w po³udniowej
czêci Podola  winorol.
Podole jest krain¹ s³abo zalesion¹. Rosn¹ tu dêby, osika,
wi¹z, jawor, klon, grab, brzoza, olcha, a miejscami tak¿e buk,
dzika czerenia i jod³a.
Kopaliny Podola to kamieñ wapienny zwany tak¿e ciosowym, granit, gips, glina, piryt, kamieñ litograficzny i saletra.
G³ównym zajêciem mieszkañców Podola w XIX wieku by³o
rolnictwo i hodowla byd³a s³yn¹ca z dorodnych wo³ów i krów.
Handlowano zbo¿em i byd³em. Miejscowy przemys³ koncenPrzy opracowywaniu tego podrozdzia³u korzysta³em (za zgod¹ autora) z danych zawartych w ksi¹¿ce W³adys³awa Kubowa: Terroryzm na
Podolu, Warszawa 2003
1
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trowa³ siê na przetwórstwie ziemiop³odów. Stanowi³y go cukrownie, m³yny, browary i gorzelnie, fabryki wyrobów tytoniowych i sukna.
W IX wieku Podole zamieszkiwa³o ponoæ plemiê Drewlan.
Póniej, korzystaj¹c z ustawicznych k³ótni i niezgody ksi¹¿¹t
ruskich, ziemie te zagarnêli Tatarzy. Panowali na niej a¿ do
1331 roku, kiedy to ksi¹¿ê litewski Giedymin zaj¹³ ziemiê podolsk¹ i odda³ j¹ w zarz¹dzanie czterem synom swojego brata
Koriata, ksiêcia nowogrodzkiego  Jerzemu, Fedorowi, Aleksandrowi i Konstantemu.
W 1340 roku król Kazimierz Wielki przy³¹czy³ Ru Czerwon¹, w tym czêæ Podola, do Korony Królestwa Polskiego.
Herbem Podola by³o z³ote s³oñce na bia³ym polu.
W latach póniejszych, za czasów W³adys³awa Jagie³³y i jego nastêpców, ziemie podolskie by³y doæ czêsto przedmiotem sporów miêdzy Polsk¹ a Litw¹. Dopiero w 1434 roku ca³e
Podole zaj¹³ król W³adys³aw III i uspokoi³ wrzenie zrównawszy w prawach i swobodach miejscow¹ szlachtê ze szlacht¹
polsk¹. Utworzono wówczas Województwo Podolskie, którego pierwszym wojewod¹ zosta³ Piotr Odrow¹¿.
Ziemia podolska nêkana by³a ustawicznymi nieszczêciami.
Ze wschodu naje¿d¿ali j¹ Tatarzy, Turcy i Wo³osi, którzy rabuj¹c, pal¹c i niszcz¹c przemieniali j¹ w pustyniê. Podole nawiedzane te¿ by³o przez rozmaite klêski ¿ywio³owe, jak np. trzêsienia ziemi, bardzo mrone zimy, szarañczê i ró¿ne zarazy.
Za bardzo s³abych rz¹dów Micha³a Korybuta Winiowieckiego, syna s³awnego Jaremy, Podole opanowali Turcy. Do
Polski powróci³o dopiero w 1669 roku za spraw¹ pokoju kar³owickiego.
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Uwarunkowania demograficzne
Po I rozbiorze polski w roku 1772 nast¹pi³ podzia³ Podola na
czêæ wschodni¹, która przypad³a Rosji i na czêæ zachodni¹,
zajêt¹ przez Austro-Wêgry. Granica przebiega³a na rzece Zbrucz.
Rosjanie ze swej czêci utworzyli Guberniê Podolsk¹ ze stolic¹ w Kamieñcu Podolskim. W 1897 roku sk³ad narodowociowy guberni przedstawia³ siê nastêpuj¹co: ogó³em liczy³a 2
984,6 tys. ludnoci, z czego 2 240,3 tys. (75,1%) stanowili Rusini, 261,1 tys. (8,8%) Polacy, 368,7 tys. (12,3%) ¯ydzi. Rosjan
by³o jedynie 2,6%, a innych narodowoci  1,2%.
Do Guberni Podolskiej nale¿a³o 12 powiatów: P³oskirów 
gdzie w stosunku do ogó³u ludnoci Polaków by³o 23,2 %, Kamieniec Podolski  13,5%, Latyczów  12,7%, Uszyca  12,1%,
Lityñ  9,3%, Mohylów  8,7%, Winnica  10,4%, Jampol  9,6%,
Brac³aw  5,5%, Olhopol  3,4%, Hajsyn  2,1%, Ba³ta  2,0%.
Zachodni¹ czêæ Podola, pokrywaj¹c¹ siê z póniejszym
województwem tarnopolskim, Austriacy przy³¹czyli do Galicji Wschodniej. Sk³ad narodowociowy przedstawia³ siê tu inaczej. Polaków by³o o wiele wiêcej. W 1900 roku zachodnie Podole zamieszkiwa³o l 416,3 tys. ludnoci, z czego Rusinów by³o
831,0 tys. (oko³o 60%), Polaków  358,2 tys. (23,3%), a ¯ydów
 182,0 tys. (oko³o 15%).
Ta czêæ Podola sk³ada³a siê z 14 powiatów: Borszczów zamieszkiwa³o 7,9% Polaków, Brody  20,1%, Brze¿any  27,0%,
Buczacz  27,6%, Czortków  25,1%, Podhajce  27,5%, Przemylany  25,0%, Ska³at  33,6%, Tarnopol  29,5%, Trembowlê  37,7%, Zaleszczyki 13,8%, Zbara¿  30,6%, Z³oczów  21,7%
i Kamionkê Strumi³owa  23,1%.
Po odzyskaniu niepodleg³oci przez Polskê w 1918 roku
zorganizowano kolejne powiaty: Kopyczyñce (35,2% Polaków),
Rodziechów (25,9%) i Zborów (32,2%).
Czêstym zjawiskiem by³o przechodzenie przez wy¿sze
warstwy Rusinów z prawos³awia na wyznanie rzymsko-katolickie. Towarzyszy³o temu stawanie siê Polakami i parcie
15

w kierunku zachodnim. W tym samym czasie polscy ch³opi
przemieszczali siê na wschodnie ziemie Rzeczypospolitej,
gdzie bardzo czêsto asymilowali siê z ludnoci¹ tubylcz¹
i przyjmuj¹c prawos³awie stawali siê Rusinami.
Historia odnotowuje dwie wielkie fale zasiedlania spustoszonych przez tatarskich najedców polskich ziem wschodnich. W czasie pierwszej, za Kazimierza Wielkiego, osiedla³a
siê tam ludnoæ ze l¹ska i z Niemiec. Druga fala nast¹pi³a po
Unii Lubelskiej, kiedy du¿e zapotrzebowanie na zbo¿e eksportowane do Europy spowodowa³o rozwój gospodarki folwarcznej. Pañszczyniani ch³opi uciekali na ziemie wschodnie, aby uwolniæ siê od pañszczyzny. W tym czasie przyby³a
na Podole du¿a liczba ch³opów z Polski centralnej, g³ównie
z Mazowsza. Sejm Rzeczypospolitej, aby zachêciæ ludzi do
osiedlania siê na wschodnich pustkowiach, wprowadzi³ tzw.
wolnizny. Na ich mocy osiedlaj¹cy siê na Kresach ch³opi zwalniani byli na 20 lat z pañszczyzny.
Nie zmieni³o to jednak zasadniczo sytuacji demograficznej,
w której im dalej na wschód, tym mniej liczne by³y skupiska
Polaków. Dotyczy³o to nie tylko Podola, ale ca³ego wschodu
Rzeczypospolitej, czyli Ukrainy. W drugiej po³owie XVI wieku, po Unii Lubelskiej, terminu Ukraina u¿ywano tylko w
znaczeniu geograficznym (jako najdalej na wschód wysuniête
rubie¿e Rzeczypospolitej). Nazwy Ukraina, Ukraiñcy w
sensie narodowym zaczê³y upowszechniaæ siê dopiero pod koniec XIX wieku, a do powszechnego u¿ytku wesz³y w czasie I
wojny wiatowej. Jednak jeszcze d³ugo po wojnie nazw Rusini i Ukraiñcy u¿ywano zamiennie. Austria  wzorem Polski
przedrozbiorowej  równie¿ przyjê³a termin Rusini.
Na zachodnim Podolu ¿yli katolicy obrz¹dku rzymskiego,
co wi¹za³o siê z ich polskoci¹. Od czasu Unii Brzeskiej ludnoæ rusiñska przyjê³a obrz¹dek grekokatolicki. Odt¹d ta religia sta³a siê istotnym elementem to¿samoci ukraiñskiej.
Wspó³¿ycie miedzy ró¿nymi nacjami w monarchii austrowêgierskiej uk³ada³o siê w miarê spokojne i z du¿¹ doz¹ tole16

rancji. Polacy i Rusini nie przywi¹zywali bardzo wielkiej wagi
do tego, czy np. chrzest dziecka odbêdzie siê w Kociele rzymskokatolickim czy w Cerkwi greckokatolickiej. Poniewa¿ miertelnoæ niemowl¹t w tym czasie by³a du¿a, rodzice starali siê
ochrzciæ dziecko jak najszybciej po urodzeniu, dlatego czêsto
wieli je do tej wi¹tyni, która by³a najbli¿ej domu2.
W cerkwi zosta³ ochrzczony pochodz¹cy z Ihrowicy s³ynny polski artysta malarz Antoni Jezierski3, zmar³y we Lwowie
i pochowany na Cmentarzu £yczakowskim. Szczêliwy przypadek sprawi³, ¿e pozna³em wnuczkê artysty, pani¹ Teresê Jeziersk¹, która udostêpni³a mi dokument chrztu dziadka Antoniego, spisany w cerkwi greckokatolickiej w P³otyczy. Tymczasem wiadomo, ¿e rodzicami Antoniego Jezierskiego byli Polacy, w³aciciele dóbr ziemskich. Dlaczego chrzest odby³ siê
w P³otyczy, a nie w Ihrowicy, skoro w Ihrowicy by³a wówczas
poczta i cerkiew?
Od 1860 r. jêzykiem urzêdowym w ca³ej Tarnopolszczynie, podobnie jak i w ca³ej Galicji Wschodniej, by³ jêzyk polski.
Wspó³istnia³y tu obok siebie trzy jêzyki, trzy wyznania i trzy
kultury, a za tubylców uwa¿ali siê zarówno Polacy, Rusini, jak
i ¯ydzi. W miastach przewa¿ali Polacy i ¯ydzi, po wsiach Rusini. Jêzyk ruski, póniej zwany ukraiñskim, u¿ywany by³
na wsi i to nie tylko przez ludnoæ rusiñsk¹, ale tak¿e przez
licznych Polaków.
2
Kazimierz Bia³ow¹s z Gdyni poda³ znamienny przyk³ad rodziny Sawickich potwierdzaj¹cy tê zasadê. Otó¿ by³a to rodzina polska. Wczeniej
zmar³o w niej pod rz¹d dwóch synów, poniewa¿ urodzeni zim¹ i wiezieni
do Chrztu w. w kociele w P³otyczy, przeziêbili siê. Trzeciego syna, te¿
urodzonego zim¹, Sawicki ochrzci³ ju¿ w pobliskiej cerkwi. Od tego
ochrzczonego w cerkwi syna powsta³ ród Sawickich  Ukraiñców. Starszym Ihrowiczanom dobrze znany by³ niejaki Dorko, syn Sawickiego
ochrzczonego w cerkwi.
3
W S³owniku Artystów polskich jest zapis o nim: urodzi³ siê 22 maja
1859 r. w dobrach Ihrowice. Ukoñczy³ realn¹ szko³ê we Lwowie w 1978 r.
W latach 1878-1882 kszta³ci³ siê w Szkole Sztuk Piêknych w Krakowie w klasie kompozycji u Jana Matejki. Malowa³ w Bogdanówce k. Tarnopola i Zba-
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Podole zachodnie
Pod wzglêdem klimatycznym Podole dzieli siê na zimne
i ciep³e. Podole zimne to czêæ pó³nocna ze stolic¹ w Tarnopolu  najzimniejszym punkcie w ca³ej przedwojennej Polsce.
Tu uprawiano tradycyjnie zbo¿a i ziemniaki, a na ³¹kach wypasano byd³o.
Ciep³e Podole zajmowa³o po³udniow¹ czêæ województwa tarnopolskiego, z gospodarcz¹ stolic¹  Czartkowem i najcieplejszym miejscem II RP  Zaleszczykami s³yn¹cymi znanym uzdrowiskiem nad Dniestrem. Dziêki ciep³ym pr¹dom
powietrza nap³ywaj¹cym od Morza Czarnego dolin¹ Dniestru
na po³udniu Podola uprawiano oprócz zbó¿ winogrona, morele, kukurydzê, tytoñ i inne ciep³olubne roliny.
Na Podolu Zachodnim znajduj¹ siê g³êbokie jary o zalesionych stokach, strome i skaliste urwiska, nad którymi wznosz¹
siê ruiny dawnych zamków obronnych. Malownicze ska³y
i groty gipsowe, a tak¿e bujna i ciekawa rolinnoæ, nadaj¹ tej
krainie niepowtarzalney urok. Najpiêkniejsze widoki spotkaæ
mo¿na w dolinach Dniestru, Zbrucza, Seretu i Strypy.
Tarnopol i jego okolice ws³awi³y siê licznymi bojami z Tatarami, Turkami i Kozakami. By³o tu a¿ 56 zamków obronnych,
dawnych kresowych stra¿nic. Tereny te stanowi³y rzeczywiste przedmurze chrzecijañstwa i zachodniej kultury, strzeg³y
Europê przed zalewem hord spod znaku pó³ksiê¿yca. Do
ra¿u. Pierwsze obrazy z Podola to: Po³udenek i Rusinka (oba w 1887 r.),
Wieñczenie Panny M³odej (w 1893 r.). Praca zakupiona przez TPSP, nagrodzona medalem na Wystawie Krajowej we Lwowie w 1894 r., znajduje
siê obecnie we Lwowskiej Galerii Obrazów. Namalowana w 1897 r. Komunia w cerkwi zosta³a zakupiona przez Ministerstwo Wyznañ i Owiaty dla
Muzeum Narodowego w Krakowie. Ponadto artysta namalowa³: Przed
emigracj¹, Dwie rywalki, W karczmie na muzyce, Przy ¿arnach,
Dwie gosposie. Namalowa³ równie¿ wiele portretów bogatych ludzi. Ilustrowa³ ksi¹¿ki, np. Potop Henryka Sienkiewicza, Anio³ Pañski po bitwie pod Wark¹.
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najbardziej znanych twierdz obronnych nale¿a³y zamki w Zbara¿u, Trembowli, Buczaczu, Jaz³owcu, Z³otym Potoku, wiczu,
Olesku (gdzie urodzi³ siê Jan III Sobieski), Podhorcach i bia³ym Kamieniu, a tak¿e nale¿¹cy do rodziny Sobieskich zamek
w Z³oczowie.
Nieopodal Jaz³owca w piêknej kotlinie, w Czerwonogrodzie, znajdowa³ siê bardzo stary zamek, który w nowszych
czasach przerobiony zosta³ na pa³ac mieszkalny.
Funkcje obronne spe³nia³y w tych stronach równie¿ kocio³y i monastyry. Te najs³ynniejsze to XV wieczny koció³ w Wy¿nianach, w Pomorzanach, w Podkamieniu oraz monastyry
w Uniowie i Dunajowie.
Na po³udniowym Podolu le¿¹ tzw. Okopy w. Trójcy, gdzie
obozowa³ w czasie wyprawy na Turków Jan III Sobieski. Z tego
okresu pozosta³y tu ruiny wa³ów obronnych ze strzelnicami.
W pobli¿u przebiega³ te¿ Wa³ Trajana zbudowany niegdy
przez rzymskich legionistów. Dzi jest to tylko niewielkie wywy¿szenie terenu pokryte krzewami i zaroniête traw¹.
Przez pó³nocn¹ czêæ Podola przebiega nie mniej piêkne
pasmo wzgórz zwanych Miodoborami (To³try).
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Nasza Ihrowica
Zabory i Dwudziestolecie
Ihrowickie wzgórza
Ihrowica  wie mojej m³odoci, le¿y na Wy¿ynie Podolskiej miêdzy rzekami Seret i Zbrucz, 16 km na pó³noc od Tarnopola wzd³u¿ jaru ci¹gn¹cego siê z pó³nocy na po³udnie. Pamiêtam, ¿e gospodarstwa by³y porozrzucane po malowniczych
pagórkach blisko ródlanych strumyków. rodkiem jaru sennie toczy³a wody ma³a rzeczka o wdziêcznej nazwie Huczek
poroniêta wiklinowymi zarolami, wierzbami i topolami.
Rzeka bra³a pocz¹tek z wielu róde³ w zachodniej i pó³nocnej
czêci wsi. Huczek p³yn¹³ ospale, ale dawa³ o sobie znaæ podczas wiosennych roztopów i ulewnych deszczów. Bywa³ wówczas kapryny, a nawet grony. Wznosz¹ce siê po obu stronach jaru pagórki poprzecinane w¹wozami z szemrz¹cymi
strumieniami tworzy³y piêkny i niepowtarzalny krajobraz.
Wra¿enie to potêgowa³o ukszta³towanie wzniesieñ o stromych,
jakby podmytych stokach ³agodniej¹cych u góry. Wzgórza te
by³y szczególnie urokliwe latem, kiedy z³oci³y siê ³anami pszenicy, bieli³y siê i pachnia³y miododajna hreczk¹. To zapewne
dla niej ziemie te nazwano przed laty Miodoborami. Zreszt¹ i
w czasach mojej m³odoci w licznych pasiekach produkowano tu na masow¹ skalê tani i zdrowy miód.
Najwy¿sza w okolicy góra Dyblanka znajdowa³a siê w po³udniowej czêci wsi. Okaza³e wzniesienie zajmowa³a cerkiew.
rodkiem wsi przebiega³ du¿y masyw górski zwany Nad ró21

d³ami, co po ukraiñsku brzmi Nad ¿ere³amy. Bi³y spod niego
ród³a krystalicznej wody. Tu w wiêto Jordanu pod¹¿a³y procesje na wiêcenie wody. Choæ to wiêto greckokatolickie, nieraz uczestniczy³em w nim razem z babci¹, która wrêczaj¹c mi
ma³¹ banieczkê nakazywa³a jak najszybciej zaczerpn¹æ wiêconej wody. Gdy siê to od razu nie uda³o, musia³em zaczekaæ,
a¿ zmniejszy siê t³ok przy ródle. Z oblodzonego brzegu ³atwo by³o wpaæ do wody.
Wie i folwark
Ihrowica prawdopodobnie pochodzi od rusiñskiego, dzisiaj nazywanego ukraiñskim, s³owa  ihreæ, co oznacza wiatr,
wicher. Jest wsi¹ stosunkowo m³od¹, za³o¿on¹ w 1785 r. jako
wie dworska. W³aciciele czy dzier¿awcy maj¹tku ziemskiego, chc¹c zwi¹zaæ pañszczynianego ch³opa z folwarkiem,
osiedlali go na darowanej ziemi. Folwark, który stanowi³ wówczas podstawow¹ jednostkê ekonomiczn¹ na wsi, uprawiany
by³ rêkami miejscowych wieniaków, a zarz¹dcom zale¿a³o na
ich gotowoci do terminowej pracy na ka¿de zawo³anie. Osiedlom ch³opskim darowano przewa¿nie nieu¿ytki rolne stwarzaj¹ce trudnoci w obróbce konnej. Taki sposób zasiedlania
dobrze by³o widaæ równie¿ w Ihrowicy, gdzie chaty ch³opskie
stawiane by³y po obu stronach rzeczki i na zboczach wzniesieñ.
Za³o¿enie wsi mia³o zapewne zwi¹zki z o¿ywieniem gospodarczym po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. Ziemiê
podolsk¹ zagarnê³a wtedy Austria. Dla ziemian nasta³y lepsze warunki do produkcji rolnej, gdy¿ pojawi³ siê nowy du¿y
rynek zbytu ziemiop³odów. Wraz ze wzrostem produkcji przy
folwarkach zaczê³y te¿ powstawaæ ró¿ne warsztaty rzemielnicze na u¿ytek rolnictwa.
Innym czynnikiem pobudzaj¹cym osadnictwo w Ihrowicy
by³ wiod¹cy przez wioskê szlak komunikacyjny pó³noc  po³udnie.
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W skorowidzu miejscowoci Galicji i Lodomerii wydanym
przez Kornela Pillera w 1855 r. wystêpuje wie Ihrowice. By³y
w niej wówczas poczta i cerkiew. Obecna istniej¹ca cerkiew
zosta³a konsekrowana w 1888 r., a zatem wczeniej musia³a
we wsi staæ inna wi¹tynia, prawdopodobnie ma³a cerkiewkaplica.
Nie uda³o mi siê jednoznacznie ustaliæ, kto wówczas dzier¿awi³ lub by³ w³acicielem okolicznych dóbr ziemskich4. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e maj¹tek ziemski nale¿a³ wówczas do
pañstwa. Wielkoæ takich folwarków wynosi³a przewa¿nie od
100 do 500 hektarów. W materia³ach historycznych natrafi³em
na wzmiankê, ¿e w 1906 r. dobra folwarczne w Ihrowicy dzier¿awi³ niejaki A. Moszczyñski.
Od starszych Ihrowiczan dowiedzia³em siê, ¿e w latach
dwudziestych, w³acicielami dóbr ziemskich by³a rodzina Grocholskich.
Grocholscy byli ma³¿eñstwem bezdzietnym. Na pocz¹tku
1930 r. w³aciciel zmar³ nagle we Lwowie. Spadkobierczyni
sprzeda³a folwark ¯ydom. Maj¹tek liczy³ 800 hektarów ziemi.
Zabudowania gospodarskie by³y w dobrym stanie. Hodowano byd³o, konie robocze i wyjazdowe. Du¿o kur, gêsi, indyków. Ca³oæ ziemi zawsze by³a obsiana zbo¿em. Sadzono du¿o
tytoniu, bo w Tarnopolu by³a fabryka papierosów. W pa³acu
by³y s³u¿¹ce i lokaje. Hodowano psy myliwskie i urz¹dzano
polowania. Dobrze prosperowa³a gorzelnia zbudowana na
b³otach. By³ du¿y park. Prowadzono sady: jab³oniowy, winiowy i liwkowy. Sadzono krzewy owocowe. Pracownicy folwarku mieszkali w tzw. barakach. Latem, kiedy by³o du¿o
pracy zatrudniano wieniaków, p³ac¹c za przepracowan¹
dniówkê. Mój ojciec pracowa³ w tym maj¹tku jako kowal. To,

Wed³ug jednego ze róde³ datowanego na 1855 r., w³acicielem dóbr
tabularnych, a wiec w obecnym rozumieniu zapisanych w ksiêgach hipotecznych lub wieczystych, by³ wtedy Onufry Turku³.
4
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co napisa³am, wiem z opowiadañ mojej matki, która te czasy
prze¿y³a5.
Na pocz¹tku lat trzydziestych folwark odkupi³a spó³ka ¿ydowska, a ca³ym maj¹tkiem dysponowa³ niejaki ¯yd Branszteter.
Przy trakcie na Tarnopol
Szczególny rozwój Ihrowicy nale¿y powi¹zaæ z po³¹czeniem
wsi utwardzonym gociñcem z najbli¿szym du¿ym miastem 
Tarnopolem. W materia³ach historycznych s¹ wzmianki, ¿e bit¹
drogê z Tarnopola do Brodów ukoñczono w 1856 r. Tak wiêc do
Tarnopola z Kowla i £ucka mo¿na by³o dojechaæ najkrótszym
szlakiem przez Brody, Podkamieñ, Za³oce i Ihrowicê.
Na prze³omie XVIII i XIX wieku przez Ihrowicê przeje¿d¿ali
bogaci ziemianie z pó³nocy kieruj¹c siê do Tarnopola, gdzie
w dniu w. Anny odbywa³y siê wielkie doroczne jarmarki koñskie. Oprócz jarmarków organizowano wycigi konne6. Traktem jechali tak¿e ziemianie wioz¹cy dzieci do szkó³ w Tarnopolu. Jedn¹ z tych szkó³ by³o s³ynne gimnazjum o.o. jezuitów
za³o¿one w 1820 r. Traktem sunêli te¿ kupcy z zaopatrzeniem
dla wsi i miasteczek. W Tarnopolu funkcjonowa³a bowiem gie³da zbo¿owa, której notowania ukazywa³y siê w urzêdowej
Gazecie Lwowskiej.
Du¿y przep³yw ludnoci spowodowa³ dalsze rozwiniêcie
siê w Ihrowicy rzemios³a. Zak³adano warsztaty stolarsko-ko³odziejskie, kowalskie, rymarskie i inne potrzebne do zaspokojenia potrzeb podró¿nych. Powsta³y gospody i noclegow5
Tak opisuje ich w swoich wspomnieniach pani Na³êcz-Mroczkowska z
d. widerska z Ihrowicy
6
O rozmachu targów i wycigów wiadczy informacja Gazety Lwowskiej z 1854 r. stwierdzaj¹ca, ¿e: Do Tarnopola nie tylko z pobliskich okolic, ale nawet ze stron najodleglejszych wiele ciekawych osób przyje¿d¿a,
tak, ¿e liczba obecnych wynosi³a 7 do 8 tysiêcy powozów, a jedców by³o
oko³o 600, z których wielu wyst¹pi³o na dzielnych, rozmaitej rasy, koniach”.
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nie, które prowadzili g³ównie ¯ydzi. Podró¿nych przyjmowali
do swoich zagród równie¿ ch³opi. Jednak najwiêksze korzyci
z po³o¿enia wsi czerpa³ w³aciciel lub dzier¿awca folwarku.
Elita sprawy narodowej
Trudno dzi o materia³y dokumentuj¹ce przebieg procesu
osiedlania siê we wsi Polaków, Ukraiñców i ¯ydów. Na podstawie dostêpnej literatury i ludzkiej pamiêci przekazywanej
z pokolenia na pokolenie mo¿na jedynie przybli¿yæ ¿ycie,
zwyczaje, wiadomoæ spo³eczn¹ i narodow¹ Podolan od po³owy XIX w.
Dla Polski by³ to czas klêsk narodowych i rozbiorów. Wielu
uczestników Powstania Styczniowego ucieka³o z zaboru rosyjskiego, gdzie szala³ z³owrogi terror Murawiewa  Wieszatiela, do Galicji. Zabór austriacki wydawa³ siê im oaz¹ spokoju i miejscem odpowiednim do prowadzenia dalszej dzia³alnoci niepodleg³ociowej. Przez granicê przenikali g³ównie powstañcy z Podola, poci¹gaj¹c za sob¹ towarzyszy walki z innych regionów kraju. Ich poczynania zaczê³y interesowaæ policjê austriack¹, wiêc musieli rozproszyæ siê po wioskach, takich jak np. Petrykowo, Zagrobela, Do³¿anka, Ihrowica czy
Bogdanówka7. W wioskach przyjmowano ich ¿yczliwie i z podziwem, udzielaj¹c wszelkiej pomocy w zagospodarowaniu
siê na nowym miejscu.
W okolicach Tarnopola dochodzi³o te¿ jednak do aresztowañ
i deportacji powstañców. Kazimierz Bia³ow¹s z Gdyni wspomina opowiadania swego dziadka, który bêd¹c ma³ym ch³opcem ze swoim ojcem wozi³ aresztowanych powstañców pod
eskort¹ ¿andarmów austriackich na Komorê celn¹ w okolicach Zbara¿a, gdzie przekazywano ich ¿o³nierzom rosyjskim.
Przyk³ad powstañców, jako narodowych bohaterów mocno oddzia³ywa³ najpierw na bardziej owieconych ch³opów,
Pisze o tym Czes³aw E. Blicharski w pracy pt. Tarnopol w latach 18091945.
7
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a za ich porednictwem na resztê mieszkañców wsi. Tak powsta³a swoista elita sprawy narodowej, z której wywodzili siê
organizatorzy takich organizacji jak Gwiazda, Sokó³, Towarzystwo Szko³y Ludowej (TSL) i wielu innych stowarzyszeñ przygotowuj¹cych teren pod pracê niepodleg³ociow¹. To oni walnie przyczynili siê do odrodzenia spo³eczno-narodowego Tarnopolszczyzny, wnosili ducha patriotyzmu do zagród ch³opskich na Podolu.
Na spo³ecznoæ ihrowick¹ du¿y wp³yw wywar³o osiedlenie siê we wsi by³ego powstañca styczniowego Ignacego Kopczyñskiego. Poniewa¿ by³ cz³owiekiem wykszta³conym i potrafi¹cym kierowaæ prac¹ wielkich gospodarstw rolnych, prawdopodobnie prowadzi³ gospodarstwo folwarczne w Ihrowicy,
choæ bezporedniego dowodu na to nie ma. Wiadomo tylko,
¿e Kopczyñski udziela³ siê w pracy spo³ecznej na wsi oraz w
Tarnopolu. Zmar³ 5 grudnia 1894r.
W Ihrowicy osiedli³ siê te¿ zbieg z zaboru rosyjskiego B³aszczuk, któremu nadano przydomek Moskal, poniewa¿ pochodzi³ z Ko³odna. To dziadek Franciszka B³aszczuka, mieszkaj¹cego na tzw. B³otach, za rzeczk¹ Huczek.
Budzenie siê wiadomoci narodowej
W latach 1867-68 pod wp³ywem ¿¹dañ Polaków w³adze
austriackie zezwoli³y na wprowadzenie jêzyka polskiego do
szkó³ publicznych, co wywar³o pozytywny wp³yw na budzenie siê wiadomoci narodowej. W tym samym czasie powsta³o Towarzystwo Szko³y Ludowej, które skupia³o ludzi wiat³ych, postêpowych i patriotycznych. Mo¿na przyj¹æ, ¿e dopiero wtedy rozpocz¹³ siê okres prawdziwej pracy pozytywistycznej wród podolskich w³ocian.
Pocz¹tki by³y niezwykle trudne, a efekty widoczne dopiero oko³o 1899 r., kiedy sekretarzem Ko³a w Tarnopolu zosta³
Witold Ostrowski. Realizuj¹c has³o pracy z ludem zaczêto zak³adaæ wówczas pierwsze czytelnie w³ociañskie. Jedna z nich
powsta³a w s¹siaduj¹cej z Ihrowic¹ P³otyczy.
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Nastêpowa³ okres dynamicznego rozwoju owiaty.
W 1902 r. takich czytelni by³o ju¿ 40. Rozkrêca³o siê ¿ycie kulturalne. Bywa³y niedziele, kiedy równoczenie w 15 czytelniach bawili delegaci ko³a z wyk³adami jako dyrygenci chórów w³ociañskich lub organizatorzy roboty spo³ecznej i ekonomicznej, itp. Dawna g³ucha, nieczytaj¹ca, nieporadna i nie
ofiarna wie, nale¿a³a ju¿ do przesz³oci. Podolski ch³op polski poczu³ siê synem swego narodu, wzbudzaj¹c w sobie równoczenie zami³owania i potrzeby, których przedtem nikt
w nim nie przeczuwa³. Gdy dawniej poza kocio³em mówi³
tylko po rusku, to po kilkuletniej pracy, coraz powszechniej
pos³ugiwa³ siê jêzykiem polskim. Ch³op zrozumia³, ¿e w³aciwym jego znakiem, pod którym nale¿y mu siê jednoczyæ, jest
nie austriacki b¹czek, lecz bia³y orze³; ¿e kwestia chwalenia
Boga, to nie tylko sprawa zbawienia duszy obojêtnie w jakim
obrz¹dku, ale nade wszystko, w warunkach mieszkañców wsi
podolskiej, rozstrzygniêcie o przynale¿noci narodowej. Gdy
nak³aniano go do budowy kaplic rzymsko-katolickich, to dlatego tylko, ¿e w tej dzia³alnoci upatrywano pomno¿enie si³
polskich8.
W Ihrowicy Towarzystwo Szko³y Ludowej powsta³o w roku 1901. Za³o¿ycielem i niekwestionowanym przywódc¹ duchowym tej inicjatywy by³ wielki patriota, dzia³acz ch³opski
i doskona³y mówca, Janko Bi³ous (Bia³ow¹s), powszechnie
nazywany Ma³ym Jankiem.
Pierwsze lady dzia³alnoci Ko³a TSL zarejestrowano
w 1903 r. By³ to okres integrowania siê Polaków w niesprzyjaj¹cych warunkach narodowociowych na Podolu. Powstawa³y coraz liczniejsze czytelnie, w których Polacy spotykali siê,
czytali polskie ksi¹¿ki i patriotyczn¹ prasê, rozmawiali o sprawie odrodzenia ojczyzny. Wród ch³opów narasta³a potrzeba
tych kontaktów, stawali siê ¿¹dni wiedzy na temat polskoci,
Tak pisa³ w ksi¹¿ce pt. Jak lud polski wchodzi w Polskê, wydanej
w Tarnopolu w 1923 r. prezes TSL Stanis³aw Srokomski, s. 25.
8
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a tak¿e sytuacji politycznej w wiecie. Coraz chêtniej siêgali
po gazety, przychodzili na wyk³ady przyjezdnych prelegentów, na wiece urz¹dzane w siedzibie Ko³a TSL.
Ze wzglêdu na rozleg³oæ Ihrowicy oraz brak odpowiednio
du¿ych pomieszczeñ, pracê owiatow¹ prowadzono oddzielnie dla Ihrowicy Dolnej i Górnej. Przyjêto zasadê, ¿e czytelni
nie powinno siê organizowaæ ani w szkole, ani na plebanii, ani
we dworze, lecz w chacie ch³opskiej lub w domu ludowym.
Kierowano siê przy tym znamiennym solidaryzmem spo³ecznym, w myl którego najubo¿szym w³ocianom z tego powodu zwracano nawet wydatki poniesione na wiat³o i ogrzewanie9.
Warto odnotowaæ, ¿e ludnoæ ukraiñska niechêtnie patrzy³a na powstawanie polskich orodków kultury, w tym na dzia³alnoæ Ko³a Towarzystwa Szkó³ Ludowych w Ihrowicy10.
Ihrowicka parafia i jej ksiê¿a
W miarê zwiêkszania siê liczby Polaków zamieszkuj¹cych
Podole oraz wzrostu ich wiadomoci narodowej, co nastêpowa³o szczególnie intensywnie po powstaniach narodowych
w XIX wieku, ludnoæ wiejska na tych terenach zaczê³a odczuwaæ coraz wiêksz¹ potrzebê posiadania wi¹tyñ rzymskokatolickich i struktur kocielnych. Coraz wiêksza by³a te¿ chêæ
Jak wy¿ej.
Kronika dzia³alnoci Ko³a Towarzystwa Szkó³ Ludowych w Ihrowicy,
Ihrowica Dolna.
1903 r.  Ma³y Janko osobicie prowadzi kurs piewu.
1904 r.  17 stycznia odby³ siê pierwszy odczyt prof. Jana Zamorskiego
z Tarnopola na temat: Historii poddañstwa w w Polsce. Odczyt zgromadzi³ wielu w³ocian. Dyskutowano o Polsce szlacheckiej XVIII i XIX wieku
i jej zgubnej polityce dla ca³ego narodu polskiego. Przypomniano, ¿e od zniesienia pañszczyzny up³ynê³o dopiero 40 lat.
1905 r.  w styczniu teatr wiejski z³o¿ony z cz³onków czytelni wystawi³
Jase³ka. 5 lipca prelegent prof. Stanis³aw Srokowski omawia³ sprawê organizowania siê w³ocian, a tak¿e wp³ywu i korzyci p³yn¹cych z dzia³al9
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chwalenia Boga w jêzyku ojczystym. Presja nasila³a siê i w koñcu, dziêki staraniom Archidiecezji Lwowskiej, w³adze austriackie, aczkolwiek z pewnymi oporami, zaczê³y wydawaæ zezwolenia na budowê kocio³ów i kaplic. I tak 1868 r. z parafii tarnopolskiej wydzielono parafiê P³otycz, do której zosta³a przydzielona pobliska Ihrowica. W P³otyczy od razu rozpoczêto
budowê kocio³a, a póki nie stan¹³ nabo¿eñstwa by³y odprawiane w kaplicy dworskiej.
noci tych organizacji na ¿ycie ca³ego narodu. Rozdano 60 tomów ksi¹¿ek
52 sta³ym cz³onkom Ko³a.
1906 r.  25 marca odby³a siê prelekcja prof. ¯abskiego pt. O potrzebie
u¿ywania jêzyka polskiego i Czenikowskiego pt. O kasie Raiffeisena
(w Polsce wg wzorców kas Raiffeisena organizowa³ swoje spó³dzielnie Franciszek Stefczyk).
Pod koniec roku, 4 grudnia, obchodzono uroczycie 160 rocznicê urodzin Tadeusza Kociuszki. Uroczysty program artystyczny przygotowali
wspólnie cz³onkowie czytelni z Ihrowicy Dolnej i Górnej. Udekorowano
koció³, dzwonnicê i czytelniê. Ks. Karol Procyk odprawi³ nabo¿eñstwo za
duszê Naczelnika . Przy symbolicznym katafalku ze skrzy¿owanymi kosami stali w³ocianie poubierani w sukmany. Kobiety wyst¹pi³y w strojach
ludowych. M³odzie¿ mia³a poprzypinane kokardki bia³o-czerwone. Chór
w³ociañski dziewcz¹t i ch³opców piewa³ pieni religijne i patriotyczne. Po
uroczystociach kocielnych akademik Jan Wojtuniuk z Tarnopola wyg³osi³
w czytelni referat pt. O Powstaniu Kociuszkowskim. Dwunastoletni Kazio Bia³ow¹s (najstarszy syn Ma³ego Janka) deklamowa³ wiersze patriotyczne. W uroczystociach tych brali udzia³ delegaci czytelni z Iwaczowa, P³otyczy, Dubowiec, Ditkowiec i Obarzaniec. Wydano 615 tomów ksi¹¿ek 56 czytelnikom czytelni.
1910 r.  Czytelnia mieci³a siê w domu Eliasza Bia³ow¹sa, który by³ jej
kierownikiem. Wypo¿yczono 50 ksi¹¿ek. Zorganizowano 4 imprezy owiatowe. I tak 24 kwietnia prof. Promiñski da³ wyk³ad pt. O rolinach pastewnych. Prof. Partyka mówi³ O naszych praojcach i bitwie pod Grunwaldem oraz o jej wp³ywie na tradycje patriotyczne Polaków, a miejscowy
urzêdnik Garbiak o lokalnych sprawach.
1913 r.  Czytelnia funkcjonowa³a w domu nowego kierownika Jana Bia³ow¹sa o przezwisku Kês. Na stanie by³o 197 tomów. Zanotowano 460
wypo¿yczeñ. Odby³y siê 3 imprezy owiatowe. Okazj¹ do jednej z nich sta³o siê 30 stycznia wesele Miko³aja, syna Jana Bia³ow¹sa Ma³ego Janka. Na
uroczystoæ przybyli z Tarnopola pañstwo Srokowscy, Stanis³aw Nowak i
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Ihrowiczanie doczekali siê swojej kaplicy 10 lat póniej, tj.
w 1878 r. Od tego te¿ roku nabo¿eñstwa, chrzty, luby i pogrzeby odbywa³y siê w obszernej, murowanej kaplicy, któr¹
obs³ugiwa³ proboszcz z P³otyczy.
Z. Herman oraz ks. Jan Dziugiewicz. W czasie uroczystoci ch³opi wyst¹pili
w sukmanach, a kobiety w haftowanych strojach. Wesele to by³o pierwowzorem kolejnych uroczystoci kocielno-ludowych w Ihrowicy. Propagowano elementy patriotyczne w ubiorach, dekoracji pomieszczeñ oraz w
polskich obyczajach w formie przypiewek weselnych, a nawet popowstaniowych pieni ¿o³nierskich.
6 marca bardzo uroczycie obchodzono 50 rocznicê wybuchu Powstania
Styczniowego. D³ugo trwa³y przygotowania. Udekorowano koció³, dzwonnicê i parkany. Braæ ch³opska wyst¹pi³a w sukmanach, a kobiety w swoich
tradycyjnych strojach. M³odzie¿ mia³a poprzypinane kokardki bia³o-czerwone. Mszê w. odprawi³ ks. Jan Dziugiewicz, ihrowicki proboszcz. Powiêcono i wkopano kilkumetrowy krzy¿ dêbowy z napisem: Na pami¹tkê
powstania 1863 r.  Parafianie Ihrowicy, 6 III 1913 r.”.
Mimo zimnej marcowej pogody na uroczystoæ zjecha³o wielu w³ocian
z pobliskich wiosek. Po modlitwach za dusze zmar³ych powstañców g³os
zabra³ akademik B³aszkiewicz z Tarnopola. Jednak uczestnicy uroczystoci
najbardziej zapamiêtali wyst¹pienie wójta Ihrowicy  Ma³ego Janka, który
przemówi³ do sumienia narodowego swej braci siermiê¿nej”.
19 padziernika 1913 r. Bronis³awa Mystkowska i Stanis³awa Mazurkiewicz z Tarnopola w Ihrowicy Górnej i Dolnej da³y wyk³ad O spó³kach w³ociañskich”.
Ihrowica Górna
1903 r.  Pierwszy zapis o dzia³alnoci Towarzystwa Szkó³ Ludowych.
Kazimierz Litwin prowadzi kurs piewu pieni patriotycznych i ludowych.
Na kurs uczêszcza³o 18 dziewcz¹t i ch³opców.
1905 r.  15 padziernika prof. Stanis³aw Srokowski i prof. Osentowicz
prowadzili wyk³ady nt. kó³ek rolniczych. Na licznych przyk³adach przekonywali rolników do organizowania siê w grupy i uczêszczania na prelekcje,
gdy¿ by³ to dla nich jedyny sposób zdobywania wiedzy. Apelowali o to szczególnie do ludzi m³odych. W lad za tym apelem 8 listopada prof. Zamorski
za³o¿y³ w Ihrowicy Górnej Kó³ko Rolnicze. Zainteresowanie by³o du¿e, gdy¿
jesieni¹ na wsi zawsze jest du¿o wolnego czasu. W tym dniu 20 sta³ym czytelnikom Ko³a rozdano w nagrodê 30 tomów ksi¹¿ek.
1906 r.  21 padziernika ks. Karol Procyk, miejscowy proboszcz, prowadzi³ pogadankê na temat Przez owiatê do wolnoci. Dzier¿awca miejscowych dóbr, Moszczyñski, i pan Temporal z Tarnopola mówili o dzia³al-
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Na pierwszego kooperatora w Ihrowicy abp. Józef Bilczewski nakazem z dnia 20 lipca 1906 r. wyznaczy³ ks. Karola Procyka, proboszcza z P³otyczy. Od tego roku nabo¿eñstwa w
kaplicy ihrowickiej odbywa³y siê w czwartki i niedziele. Trzy
lata póniej, 4 sierpnia 1909 r., ekspozytorem, czyli proboszczem niesta³ym, zosta³ ks. Jan Dziugiewicz, kolejny proboszcz
w P³otyczy, który poprzednio pe³ni³ funkcjê ekspozytora w
Bobuliñcach. W 1917 r. ks. Jan Dziugiewicz obj¹³ parafiê Parchowa, gdzie 25 maja 1919 r. zosta³ zamordowany przez Rusinów11. Koció³ w Ihrowicy by³ obs³ugiwany do 1931 r. przez
ks. Jana Engiela, nastêpnego proboszcza w P³otyczy.
Po wielu staraniach na pocz¹tku 1931 r. administratorem,
czyli proboszczem w Ihrowicy zosta³ ks. kanonik Walerian
Dziunikowski, urodzony w 1873 r., a wywiecony w 1904 r. Po
trzech latach pracy duszpasterskiej przeniesiono go do P³otyczy, gdzie zast¹pi³ ks. Jana Engiela, a do Ihrowicy wyznaczono ks. mgr. Stanis³awa Szczepankiewicza. Funkcjê proboszcza

noci i osi¹gniêciach w rodowisku wiejskim kasy Reifeissena i kó³ek rolniczych. 2 grudnia odwiedzili czytelniê cz³onkowie TSL z Tarnopola: ¯ytowski, pañstwo Wernerowie, Dekañscy i akademik Jan Wojtuniuk.
8 grudnia, Jan Wojtuniuk wyg³osi³ odczyt nt. Powstania Kociuszkowskiego. Szesnastu czytelnikom wydano 60 tomów ksi¹¿ek.
1910 r.  czytelnia liczy³a 119 woluminów i mieci³a siê w domu Wincentego Bia³ow¹sa. Liczba wypo¿yczeñ  70. Zorganizowano jedn¹ imprezê
owiatow¹.
1913 r.  Czytelniê zlokalizowano w domu Ignacego Nakoniecznego. Jej
kierownikiem by³ Marcin Bia³ow¹s (Kês). Liczba tomów wzros³a do 162,
a wypo¿yczeñ do 95. Zorganizowano te¿ 2 imprezy owiatowe: 6 marca
wspólnie z czytelni¹ w Ihrowicy Dolnej uroczystoæ 50. rocznicy Powstania
Styczniowego, a 19 padziernika Bronis³awa Mystkowska i Stanis³aw Mazurkiewicz mówili o spó³kach w³ociañskich i ich wp³ywie na wydajn¹,
ekonomiczn¹ gospodarkê, co ma bezporedni wp³yw na kulturê ¿ycia wsi.
11
W aktach parafii P³otycz zapisano, ¿e ks. Dziuglewicz zosta³ zabity a
Ruthenis, a wiêc przez Rusinów, czyli Ukraiñców. Gdyby tego dokonali
Rosjanie, napisanoby „a Russis” (Akta Parafii P³otycz Nr 244,. Archiwum
Kurii Archibiskupiej w Lubaczowie).
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obj¹³ on w styczniu 1934 r. i nie opuci³ ihrowickich parafian
a¿ do swojej mêczeñskiej mierci w grudniu 1944 r.
W 1944 r. w ihrowickiej parafii by³o zarejestrowanych 1420
wiernych. Po wigilijnym mordzie na mieszkañcach Ihrowicy
w 1944 r., w którym mieræ poniós³ równie¿ ks. Szczepankiewicz, koció³ uleg³ likwidacji. Kocielny Ignacy Nakonieczny,
zwany wiêtym, za pazuch¹ przeniós³ Najwiêtszy Sakrament do parafii w P³otyczy12. Nakonieczny przewióz³ oficjalnie do Polski czêæ cenniejszych sprzêtów liturgicznych,
wczeniej wykradaj¹c je z pilnowanego przez Ukraiñców kocio³a. Po ekspatriacji do powiatu che³mskiego i osiedleniu siê
we wsi Horodysko, Nakonieczny za pokwitowaniem zdeponowa³ przywieziony sprzêt liturgiczny w najbli¿szym kociele w Boñczy.
Ks. Stanis³aw Szczepankiewicz
Ks. Stanis³aw Szczepankiewicz urodzi³ siê w 1906 r. w Radziechowie w Tarnopolskim w rodzinie wielodzietnej. Mia³
dwie siostry i dwóch braci. Jego ojciec pracowa³ w miejscowym s¹dzie powiatowym jako wony. Matka Anna by³a gospodarn¹, pracowit¹, oszczêdn¹ i skromn¹ kobiet¹. Mia³a du¿y
wp³yw na wychowanie dzieci. To g³ównie jej zas³ug¹ by³o, ¿e
wszystkie skoñczy³y szko³ê redni¹. Matka ks. Szczepankiewicza od mierci mê¿a czêsto przebywa³a na plebanii w Ihrowicy, pomagaj¹c synowi w prowadzeniu domu.
Rodzina Szczepankiewiczów by³a powszechnie szanowana i powa¿ana za wewnêtrzn¹ harmoniê i skromny styl ¿ycia.
Starsze rodzeñstwo po usamodzielnieniu siê pomaga³o m³odszemu, a w rodzinie panowa³a przyjazna atmosfera.

12

Ks. Józef Anczarski w swoich „Kronikarskich zapiskach z lat cierpieñ
i grozy w Ma³oplsce Wschodniej pisze, ¿e Najwiêtszy Sakrament z opuszczonego kocio³a w Ihrowicy przeniós³ do parafii w P³otyczy jeden z miejscowych ocala³ych parafian.
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M³ody Stanis³aw po ukoñczeniu szko³y redniej w Radziechowie wst¹pi³ na Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie. Po piêciu latach stadiów otrzyma³
tytu³ magistra teologii. W 1932 r. przyj¹³ wiêcenia kap³añskie
w Bazylice Metropolitarnej we Lwowie, z r¹k abp. Boles³awa
Twardowskiego. Jako wikariusz i katecheta zosta³ skierowany
do Zborowa.
W styczniu 1934 r. abp. Twardowski powierzy³ mu funkcjê
administratora czyli proboszcza parafii w Ihrowicy. Ks. Szczepankiewicz zosta³ bardzo przychylnie przyjêty przez parafian.
By³ ujmuj¹cej powierzchownoci, energiczny i bezporedni.
Posiada³ dar zjednywania sobie ludzi. Bardzo szybko wierni
nabrali do swojego proboszcza pe³nego zaufania. Przychodzili do niego po rady w sprawach gospodarczych, maj¹tkowych,
wychowawczych i oczywicie religijnych oraz moralnych.
Ks. Stanis³aw prowadzi³ przyk³adne gospodarstwo przykocielne, lubi³ zwierzêta, a szczególnie konie. Na podwórku
mo¿na by³o zobaczyæ prawie wszystkie zwierzêta hodowlane. Starsza m³odzie¿ chêtnie uczestniczy³a w ¿niwach i innych
pracach polowych w gospodarstwie ksiêdza. Odwdziêcza³ siê
póniej nie pobieraj¹c op³at za udzielany sakrament ma³¿eñstwa. To budowa³o atmosferê wzajemnej ¿yczliwoci i zaufania miêdzy wiernymi a duszpasterzem.
Ksi¹dz proboszcz du¿¹ wagê przywi¹zywa³ do przyjaznego wspó³¿ycia katolików i grekokatolików, czyli Polaków i
Ukraiñców. Chêtnie wspó³pracowa³ z ksiê¿mi z miejscowej cerkwi. Czêsto odprawia³ z nimi wspólne mod³y z okazji pogrzebów czy wiêceñ domów u¿ytecznoci publicznej.
Dzia³alnoæ lecznicza i charytatywna
Ksi¹dz Stanis³aw Szczepankiewicz zas³yn¹³ w okolicy ze
swoich umiejêtnoci medycznych. Wiedzê w tym zakresie naby³ na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, studiuj¹c
równolegle teologiê i  jako wolny s³uchacz  medycynê. Wiedzê medyczn¹ zg³êbia³ równie¿ po objêciu probostwa. Ksi¹¿35

ki i specjalistyczne czasopisma dostarcza³ mu m³odszy brat
Antoni, który za namow¹ ks. Stanis³awa skoñczy³ medycynê
i by³ wziêtym lekarzem. Do 1939 r. ksi¹dz sporadycznie udziela³ porad lekarskich, ale ju¿ by³ doæ znany z trafnoci stawianych diagnoz. Rozwin¹³ tê dzia³alnoæ, gdy w czasie okupacji
pojawi³y siê trudnoci w dostêpie do lekarzy i szpitali. Ksi¹dz
leczy³ potrzebuj¹cych nieomal przez ca³¹ wojnê, do koñca ¿ycia. Jedynie za pierwszej okupacji sowieckiej zabroniono mu
tych praktyk, poniewa¿ stanowi³ zbyt siln¹ konkurencjê dla
przys³anego z g³êbi Rosji wracza, który wszystkie choroby leczy³ adika³onem.
Mieszkañcy Ihrowicy i okolicznych wsi chêtnie prosili go o
pomoc, której nikomu nie odmawia³. Za leczenie nie ¿¹da³
zap³aty, jednak rodziny chorych odwdziêcza³y mu siê ¿ywnoci¹, o któr¹ w czasie wojny by³o trudno. Za tê ¿ywnoæ ks.
Stanis³aw zdobywa³ lekarstwa dla chorych. Jednoczenie wspomaga³ g³oduj¹c¹ we Lwowie i Tarnopolu polsk¹ inteligencjê.
Jego ¿yczliwoæ, dobroæ, a jednoczenie zaradnoæ by³y powszechnie znane. Nikt nie mówi³ o nim inaczej jak o szlachetnym, wspania³ym cz³owieku, duszpasterzu i lekarzu.
Nie dzieli³ chorych na Polaków, Ukraiñców czy ¯ydów.
Wszystkich potrzebuj¹cych traktowa³ jednakowo.
Dzieje ihrowickiego kocio³a
Kaplica w Ihrowicy przemieni³a siê w koció³ stopniowo.
Pierwszej przebudowy dokonano 8 lat po wzniesieniu. Dostawiono wówczas zakrystiê i prezbiterium, a fundatork¹ rozbudowy prawdopodobnie by³a Nikodema Kopczyñska, ¿ona
zarz¹dcy folwarku. Jej pamiêci zosta³a powiecona tablica z
epitafium: Ku czci Nikodemy Kopczyñskiej z Listowskich
1849 -1887  fundatorce rozbudowy kocio³a. Tablica by³a
wmurowana wewn¹trz kocio³a, z lewej strony przy drzwiach
wejciowych. Poniewa¿ pomiêdzy rozbudow¹ kaplicy, a mierci¹ fundatorki up³yn¹³ zaledwie rok, zachodzi prawdopodobieñstwo, ¿e Nikodema Kopczyñska chorowa³a na nieuleczal36

n¹ chorobê. By³a ¿on¹ Ignacego Kopczyñskiego, powstañca
z 1863 r., który zbieg³ z zaboru rosyjskiego, aby unikn¹æ wywózki na Sybir. Ma³¿eñstwo by³o bezdzietne. Swoje oszczêdnoci Kopczyñscy przeznaczyli na rozbudowê kaplicy. Nikodema ¿y³a 38 lat, Ignacy zmar³ siedem lat póniej w Ihrowicy,
gdzie te¿ zosta³ pochowany.
O usamodzielnieniu swojej parafii Ihrowiczanie zaczêli
myleæ w pierwszych latach XX wieku, kiedy ju¿ prê¿nie dzia³a³o Ko³o Towarzystwa Szko³y Ludowej, a Polacy stanowili
doæ dobrze zorganizowan¹ spo³ecznoæ. Rozmowy z abp.
Józefem Bilczyñskim, metropolit¹ lwowskim, prowadzi³ wójt
Ihrowicy, Jan Bia³ow¹s, Ma³y Janko. Pocz¹tkowo ks. arcybiskup
odmówi³ t³umacz¹c, ¿e bez plebanii i zaplecza gospodarczego
proboszcz nie utrzyma siê w Ihrowicy. Jednak Ma³y Janko w
imieniu ihrowickich wiernych zobowi¹za³ siê do wybudowania plebanii i zorganizowania gospodarstwa przykocielnego,
co przyszli parafianie skrzêtnie wype³nili.
Ma³y Janko by³ inicjatorem wszystkich prac przy budowie
plebanii. Stara³ siê o pieni¹dze w ró¿nych instytucjach, np. na
poczcie, w folwarku czy w starostwie. Czyni³ to skutecznie,
gdy¿ mia³ wielki dar przekonywania.
W koñcu Ihrowiczanie dopiêli swego. Wybudowali okaza³¹ murowan¹ plebaniê, a tak¿e urz¹dzili gospodarstwo
kocielne kupuj¹c ziemiê od w³aciciela folwarku. Widz¹c tak
wielk¹ determinacjê i zaanga¿owanie, abp Bilczyñski wyrazi³ zgodê, a nawet sam wrêczy³ Ma³emu Jankowi 500 koron
austriackich jako dar Archidiecezji Lwowskiej na now¹ parafiê13 .
Jednak w trakcie przygotowañ do przyjêcia nowego proboszcza wybuch³a I wojna wiatowa. Dzia³ania wojenne objê³y równie¿ Podole, a w budynku plebani zorganizowano
szpital wojenny. ¯o³nierzy umieraj¹cych od ran grzebano za

13

Potwierdzi³a to córka Ma³ego Janka, Parascewia Bia³ow¹s.
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kocio³em w 3 rzêdach grobów usypanych równolegle do
szosy14 .
W czasie ostrza³u artyleryjskiego plebaniê zniszczy³y pociski. W odbudowanej plebanii jako pierwszy sta³y proboszcz
zamieszka³ ks. kanonik Walerian Dziunikowski, a nastêpnie
ks. Stanis³aw Szczepankiewicz.
Koció³ p.w. wiêtego Krzy¿a
Nied³ugo po objêciu funkcji proboszcza ks. Szczepankiewicz zaproponowa³ budowê nowego i  jak na warunki wiejskie  du¿ego kocio³a. Spotka³o siê to z aprobat¹ wiernych.
Na pocz¹tku lat trzydziestych wie stawa³a siê z roku na
rok bogatsza. Rozrastaj¹ca siê spo³ecznoæ polska zaczê³a potrzebowaæ nowego kocio³a. Wierni nie miecili siê ju¿ w ma³ej kaplicy, co by³o szczególnie uci¹¿liwe w czasie mrozów i niepogody.
Rada Parafialna przyst¹pi³a do gromadzenia funduszy. Po
roku od podjêcia decyzji opracowano plan wi¹tyni. Ustalono
te¿, ¿e bêdzie pod wezwaniem wiêtego Krzy¿a.
Mia³a to byæ okaza³a wi¹tynia o d³ugoci 50 m ze smuk³¹,
wysok¹ wie¿¹. Jako miejsce budowy wybrano pole parafialne
nieomal naprzeciw domu ludowego. Pamiêtam zgromadzone ju¿ stery kamienia ciosowego i cegie³ na placu budowy.
Zanim j¹ rozpoczêto, w 1935 r. na placu przed przysz³ym
kocio³em postawiono pomnik. Przedstawia³ Chrystusa w cierniowej koronie dwigaj¹cego krzy¿, jako ¿e nowy koció³ mia³
byæ pod wezwaniem wiêtego Krzy¿a. Na cokole pomnika
umieszczono du¿y napis: W GÓRÊ SERCA. Poni¿ej umieszczono tablicê ze s³owami: W 1900  LETNI JUBILEUSZ ZBA-

14
Likwidacjê cmentarza wojennego przeprowadzono w 1935 r. Pracuj¹cy przy ekshumacji opowiadali, ¿e dziêki dobrze zachowanemu umundurowaniu rozpoznawali rosyjskich ¿o³nierzy. Dziêki likwidacji cmentarza
powiêkszy³ siê plac przykocielny potrzebny do uroczystoci religijnych.
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WIENIA WIATA STAWIAMY NA PAMI¥TKÊ, 1935 R. IHROWICA.
Wznoszenie wi¹tyni zaczêto od zalania fundamentów. Do
kopania rowów pod fundamenty nowej wi¹tyni parafianie
przychodzili ca³ymi rodzinami. Przy ciê¿kiej pracy piewano
pieni religijne i patriotyczne. Ks. Stanis³aw pracowa³, piewa³ i ¿artowa³ razem z wiernymi. By³ fotografem amatorem,
wiec robi³ zdjêcia. Budowê przerwa³a wojna.
W 1940 r. nacjonalici ukraiñscy za zgod¹ nowej w³adzy
radzieckiej wykorzystali kocielny kamieñ i ceg³ê do zbudowania k¹pieliska na rzece. Powsta³o ono za gospodarstwem
Matwija od strony zachodniej
Ihrowiczanom na pami¹tkê tego przedsiêwziêcia pozosta³
tylko spis rodzin polskich sporz¹dzony w urzêdzie gminy w
celu opodatkowania na rzecz budowy kocio³a15.
Rozwój Ihrowicy w okresie Dwudziestolecia
Po zakoñczeniu I wojny wiatowej wie by³a zniszczona
i bardzo biedna, poniewa¿ przez d³ugi czas znajdowa³a siê w
strefie przyfrontowej. Wojska rozdziela³a rzeka Seret. Zim¹ w
ka¿dej ch³opskiej chacie stacjonowali ¿o³nierze. Chaty by³y
ma³e, ciasne i s³abo ogrzewane. Wojna trwaj¹ca niemal 6 lat
spowodowa³a, ¿e wielu mieszkañców wsi zamieszka³o w ziemiankach.
Po przejciu wojennej zawieruchy powoli i systematycznie
nastêpowa³ czas odbudowy i stabilizacji gospodarstw ch³opskich. Centrum ¿ycia kulturalnego, religijnego i politycznego
silnie promieniuj¹cym na podolskie wsie stawa³ siê Tarnopol.
Tu w kocio³ach, cerkwiach i synagogach odbywa³y siê wiece
i nabo¿eñstwa dziêkczynne. W padzierniku 1920 r. powsta³
15
Spis zachowa³ p. Bazyli Chabin, zas³u¿ony kierownik ihrowickiej szko³y powszechnej. Osobicie jestem wdziêczny rodzinie p. Chabinów za udostêpnienie mi tej listy. Stanowi ona wa¿ny dokument i ród³o wiedzy w
mojej pracy historyka  dokumentalisty.
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Komitet Wszystkich Trzech Narodowoci, który opracowa³
odezwê do miejskiej spo³ecznoci. Wyrazi³ w niej wielkie uznanie dla bohaterskiej Armii Polskiej oraz wspó³dzia³aj¹cym z ni¹
wojskom atamana Semena Petlury. W odezwie dziêkowano
za oswobodzenie Podola spod szeciotygodniowego raju
bolszewickiego, co mia³o pozytywny wp³yw na integracjê
Polaków, Ukraiñców i ¯ydów16.
Po ustabilizowaniu siê sytuacji politycznej na Podolu, rozpoczêto organizowanie samorz¹dów gminnych. W Ihrowicy
szybko dosz³o do powstania terenowej w³adzy. Zaczêto remonty budynków u¿ytecznoci publicznej. Najpilniejsz¹ potrzeb¹
by³o uruchomienie szko³y. Niezbêdne okaza³o siê wyremontowanie w tym celu jednego z budynków w Ihrowicy Górnej.
Remontu wymaga³ te¿ zniszczony i czêciowo rozebrany dach
plebanii. Bardzo potrzebnym budynkiem by³ dom ludowy
z du¿¹ sal¹ na zebrania. Nie by³o pomieszczeñ dla spó³dzielczej mleczarni, poczty, kasy oszczêdnociowo-po¿yczkowej
i ochronki. Miejsca na dzia³alnoæ potrzebowa³y równie¿ powstaj¹ce organizacje spo³eczno-polityczne: Zwi¹zek Strzelecki, Harcerstwo, Ko³o Gospodyñ Wiejskich i inne.
Jedn¹ z wiêkszych gminnych inwestycji okaza³a siê budowa domu ludowego. Obiekt taki by³ szczególnie potrzebny,
gdy¿ prê¿nie dzia³aj¹cemu Towarzystwu Szko³y Ludowej brakowa³o miejsca na zebrania. Frekwencja by³a tak du¿a, ¿e chaty ch³opskie okazywa³y siê za ma³e. W tym celu w³adze gminy zwróci³y siê do w³aciciela folwarku, Jerzego Grocholskiego, z prob¹ o sprzeda¿ gruntu pod budowê domu. Zawarto
niepisan¹ umowê miedzy Grocholskim a wójtem Ihrowicy,
w której w³aciciel obieca³ podarowaæ tyle gruntu, ile gmina
od niego zakupi po cenach wolnorynkowych. Poniewa¿ GroUroczystoci niepodleg³ociowe odbywa³y siê w wielu podolskich
wioskach i z pewnoci¹ nie ominê³y tak¿e Ihrowicy, w której dzia³a³ patriotycznie zaanga¿owany Ma³y Janko. Jednak nie zachowa³y siê dokumenty
wiadcz¹ce o tego rodzaju wydarzeniach.
16
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cholski s³owa zawsze dotrzymywa³, gmina otrzyma³a plac pod
dom ludowy za po³owê ceny.
Budowê budynku rozpoczêto w 1928 r. Polacy w czynie
spo³ecznym zwieli materia³ budowlany  kamieñ ciosowy
z Dobrowód i ceg³ê z Tarnopola. Budowa trwa³a dwa lata i stanowi³a du¿e osi¹gniêcie dzia³aczy ihrowickich potrafi¹cych
zmobilizowaæ do tego przedsiêwziêcia ca³¹ polsk¹ spo³ecznoæ.
Uroczystoæ powiêcenia domu ludowego odby³a siê w 1930 r.
W nowym budynku siedzibê znalaz³y takie instytucje jak
kasa Stefczyka, poczta, mleczarnia, przedszkole, biblioteka
publiczna i wietlica. Na parterze umieszczono du¿¹ salê widowiskow¹, w której odbywa³y siê m.in. akademie z okazji
narodowych rocznic: 11 listopada i 3 Maja. Organizowano tak¿e
inne imprezy o charakterze religijno-patriotycznym. Po raz
pierwszy we wsi powsta³a ochronka. W domu ludowym organizowano te¿ ró¿ne szkolenia dla rolników, starszej m³odzie¿y i kobiet. Prelegenci przyje¿d¿ali chêtnie, poniewa¿ istnia³y
wygodne pomieszczenia do prowadzenia wyk³adów.
W okresie miêdzywojennym systematycznie odnotowywano postêp w produkcji rolnej. We wsi pojawia³y siê pierwsze
kosiarki konne, siewniki, m³ockarnie na czyste zbo¿a, a szczególnie kieraty.
Dziesi¹t¹ rocznicê odzyskania niepodleg³oci postanowiono w Ihrowicy uczciæ budow¹ pomnika. Wy³oniono komitet,
który przeprowadzi³ zbiórkê funduszy. Inicjatywa potoczy³a
siê wartko i wiêto 11 listopada 1928 r. obchodzono uroczycie
pod nowym monumentem usytuowanym na placu w centralnym punkcie wsi. Pomnikowi nadano formê ostros³upa o podstawie kwadratu i wysokoci oko³o 3 m. Na szczycie wzbija³
siê do lotu na rozpostartych szeroko skrzyd³ach  polski orze³.
Napis na marmurowej tablicy g³osi³:
Na pami¹tkê:
w 10-t¹ rocznicê odzyskania niepodleg³oci
Spo³eczeñstwo Ihrowicy
11 listopad 1928 rok.
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Szkolnictwo
Po I wojnie wiatowej w Ihrowicy nie by³o ani budynków
szkolnych z prawdziwego zdarzenia, ani kadry wykszta³conych pedagogów. Jednak dzia³alnoæ owiatowa systematycznie choæ wolno dwiga³a siê z wojennego niebytu.
Obie czêci wioski mia³y swoje czteroklasowe szko³y. W Ihrowicy Górnej szko³a mieci³a siê w budynku póniejszego
urzêdu gminy. W Dolnej na izby szkolne wynajmowano pomieszczenia w chatach ch³opskich. Taka izba znajdowa³a siê
u Zahaluków w s¹siedztwie wodnego m³yna. Tam edukowa³
siê mój starszy brat Miko³aj. Szko³ê przeniesiono nastêpnie do
domu Kozaczychy, s¹siadki Sylwestra Bia³ow¹sa. W tej w³anie izbie rozpoczyna³em swoj¹ edukacjê w 1930 r. Kierowniczk¹ szko³y w Ihrowicy Górnej by³a nauczycielka Tretiakowa (Ukrainka). W Dolnej Ciocia Niusia, od której obrywa³em
ciêgi za niesfornoæ. Od Kozaczychy szko³ê nasz¹ przeniesiono na wyremontowan¹ plebaniê. Po zbudowaniu domu ludowego na szko³ê wykorzystano jego parter. W tym czasie czteroklasowe szko³y zosta³y zorganizowane na Kalince, gdzie
kierowniczk¹ by³a pani Chabinowa oraz na Kazimierzowie
(Chomy), gdzie kierowa³a pani Tyczkowska17.
Dopiero pod koniec lat dwudziestych kadrê pedagogów
zasili³a m³odzie¿, która do zawodu nauczycielskiego zosta³a
przygotowana ju¿ w niepodleg³ej Polsce. Byli to nauczyciele
bardzo zaanga¿owani. Pracowali w niezwykle trudnych, wrêcz
prymitywnych warunkach. Uczyli zgodnie ze wskazaniami
wielkiego pedagoga Jana W³adys³awa Dawida (1859 -1914),
autora m.in. ksi¹¿ki pt. O duszy nauczycielstwa polskiego.
Takie dusze mieli ihrowiccy nauczyciele  Parascewia Bia³ow¹s, Bazyli i Aurelia Chabinowie, Zofia Graniak, Maria Szajowska, Tadeusz Balicki, Stefania Piwoñska, Tretiakwa, Petro
Senyk i inni.
17
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Tak ten czas wspomina p³k Kazimierz Bia³ow¹s.

Ihrowicka szko³a stale podnosi³a pozom nauczania. Sta³o
siê to szczególnie widoczne po objêciu stanowiska kierownika przez Bazylego Chabina. Ju¿ w roku szkolnym 1937/38
poziom ten nie odbiega³ znacznie od poziomu szkó³ w rodowiskach miejskich18.
Szczególnie zas³u¿ona na niwie owiaty by³a Parascewia
Bia³ow¹s, legendarna Ciocia Niusia, córka Ma³ego Janka organizuj¹ca wszystkie okolicznociowe uroczystoci odbywaj¹ce siê w domu ludowym. By³a re¿yserem i scenografem, potrafi³a zjednaæ sobie m³odzie¿, która dziêki niej chêtnie uczêszcza³a na zajêcia wietlicowe. Parascewia odznacza³a siê wielkim nauczycielskim charyzmatem. Ukoñczy³a seminarium
nauczycielskie o.o. Jezuitów w Tarnopolu w czasie I wojny
wiatowej.
Ze szczególnym sentymentem wspominam swoj¹ wychowawczyniê w klasach od I do V, Aureliê Chabin. Nie tylko
uczy³a czytaæ, pisaæ i rachowaæ, ale wpaja³a w nas zasady przyk³adnego zachowania siê w szkole, na ulicy, a nawet w domu
rodzinnym. Uczy³a nas polskiego jêzyka literackiego, gdy¿ na
co dzieñ rozmawialimy wiejsk¹ gwar¹ z licznymi wtrêtami
ukraiñskimi. Obni¿a³a nam oceny z jêzyka polskiego, zarzuPo 17 wrzenia 1939 r. pañstwo Chabinowie zostali odsuniêci od nauczania m³odzie¿y i poddani szykanom. NKWD wzywa³o ich czêsto na przes³uchania. Wiosn¹ 1940 r. zostali wygnani z Ihrowicy. Otrzymali te¿ zakaz
osiedlania siê w H³uboczku Wielkim, sk¹d pochodzi³ Bazyli Chabin. Z koniecznoci zamieszkali w niezwykle prymitywnych warunkach we wsi
Kurowce. W po³owie 1940 r. B. Chabin zosta³ aresztowany. Dziêki ofiarnym
staraniom ¿ony, która darowa³a enkawudzistom garnitury mê¿a, a tak¿e
znajomociom ks. Waleriana Dziunikowskiego z P³otyczy, po kilku miesi¹cach zosta³ zwolniony. Do koñca pierwszej okupacji sowieckiej Chabinowie
stale liczyli siê z mo¿liwoci wywózki na Syberiê. Mieli zapas suszonego
chleba, spakowane ciep³e rzeczy. Jednak sowieci nie zd¹¿yli ich deportowaæ przed wkroczeniem Niemców. Póniej Chabinowie zamieszkali w Tarnopolu, gdzie prowadzili tajne nauczanie. Bazyli Chabin dzia³a³ w ruchu
oporu AK. Po ekspatriacji trafili do Kluczborka. Pracowali tam w szkolnictwie, a obecnie spoczywaj¹ na miejscowym cmentarzu.
18
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caj¹c, ¿e rozmawiamy lepiej po ukraiñsku ni¿ po polsku. Zmusza³a do czytania niemiertelnych dzie³ Henryka Sienkiewicza, sprawdzaj¹c póniej czy rzeczywicie je przeczytalimy.
Przyk³adnym nauczycielem by³ tak¿e Petro Senyk, Ukrainiec, którego bardzo szanowalimy. Prowadzi³ z nami jêzyk
ruski, czyli ukraiñski. Jednakowo traktowa³ dzieci z rodzin
ukraiñskich i polskich. Nawet póniej, za tzw. w³adzy radzieckiej, pozosta³ sprawiedliwy i powszechnie lubiany.
W okresie Dwudziestolecia w dziele wychowania m³odego
pokolenia istnia³a silna wspó³praca domu rodzinnego, szko³y
i Kocio³a. To harmonijne wspó³dzia³anie przynios³o dobre
rezultaty, czego dramatycznym sprawdzianem sta³y siê obie
okupacje oraz ca³y okres wojny.
Budowa szko³y powszechnej
Po zakoñczeniu budowy i oddaniu do u¿ytku domu ludowego radni Ihrowicy postanowili przyst¹piæ do nowej inwestycji  szko³y. By³a ona bardzo potrzebna, poniewa¿ poszczególne klasy gniedzi³y siê w ch³opskich chatach. Wykszta³cenie podstawowe obejmowa³o 7 klas szko³y powszechnej, a tymczasem
w Ihrowicy brakowa³o sal lekcyjnych. Sta³o siê to tym bardziej
dokuczliwe, ¿e pod koniec lat dwudziestych rozpocz¹³ siê wy¿
demograficzny, obejmuj¹cy dzieci urodzone po I wojnie wiatowej. Nic wiec dziwnego, ¿e samorz¹d wiejski i ca³a wielonarodowa spo³ecznoæ Ihrowicy  Polacy, Ukraiñcy i ¯ydzi  popierali ideê budowy nowego budynku szkolnego.
Budowa trwa³a trzy lata. Rok szkolny 1935/36 rozpocz¹³
siê ju¿ w nowej 7 klasowej szkole. Kierownikiem zosta³ Bazyli
Chabin. Jak na ówczesne standardy, sale i korytarze szkolne
by³y doæ przestronne. Klasy ogrzewano piecami kaflowymi,
w których palono tylko noc¹. Nauczyciele mieli swój pokój.
Przy budynku szkolnym zbudowano dwa mieszkania dla nauczycieli. Na parterze zamieszka³a Parascewia Bia³ow¹s, a na
piêtrze  pañstwo Chabinowie.
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Ochronka
Ochronkê utworzono w kilku pomieszczeniach na poddaszu domu ludowego. By³o to pierwsze przedszkole zorganizowane przez kuratorium powiatowe. Kierowniczk¹ zosta³a
nauczycielka Maria Piwiñska.
By³em jednym z ok. 30 dzieci uczêszczaj¹cych do tego przedszkola. Pani Piwiñska uczy³a nas wierszyków i piosenek. Dzieci
z rodzin biedniejszych dostawa³y ubranka i obuwie. Pamiêtam równie¿, ¿e codziennie podawano nam do picia po jednej
³y¿eczce tranu. Jego smak przypomina³ zje³cza³y olej, dlatego
nie by³ szczególnie lubiany. Pani Piwiñska kaza³a nam otwieraæ usta i zamykaæ oczy. Przy po³ykaniu na lepo tran wydawa³ siê nieco smaczniejszy ...
W naszej pani przedszkolance zakocha³ siê Tadeusz Balicki, nauczyciel z Zabojek. W 1933 r. przeniós³ siê do Ihrowicy,
a w 1934 r. wziêli lub. Rok póniej urodzi³ siê im syn Zbigniew. Mieszkali u Piotrowskich obok domu ludowego. W Ihrowicy pracowali do 1937 r., kiedy to przenieli siê do Mszañca, gdzie Tadeusz Balicki obj¹³ funkcjê kierownika szko³y.
Strzelcy i harcerze
Najliczniejsz¹ i najprê¿niej dzia³aj¹c¹ organizacj¹ paramilitarn¹ na Podolu by³ Zwi¹zek Strzelecki. Nale¿eli do niego nie
tylko przedpoborowi, ale równie¿ mê¿czyni po wojsku. Co
tydzieñ zbierali siê w wietlicy na naukê regulaminów.
Zwi¹zek posiada³ karabiny przechowywane na posterunku policji. W czasie æwiczeñ strzelcy nosili mundury i czapki
maciejówki z orze³kami. Od 1933 r. do 1936 r. komendantem
Zwi¹zku Strzeleckiego w Ihrowicy by³ nauczyciel Tadeusz
Balicki. Obowi¹zki komendanta przej¹³ po nim Józef Nakonieczny. W æwiczeniach du¿¹ wagê przywi¹zywano do sprawnoci fizycznej strzelców. Organizowano liczne zawody sportowe w takich dyscyplinach jak strzelanie, biegi prze³ajowe,
zawody lekkoatletyczne. Zim¹ odbywa³y siê zawody narciar45

skie. By³y bardzo popularne z uwagi na dogodne warunki do
uprawiania tej dyscypliny.
Najbardziej jednak dbano o wychowanie patriotyczne m³odzie¿y, w którym chodzi³o g³ównie o kszta³towanie ducha
moralno-bojowego. Organizowano wyk³ady z historii Polski
nawi¹zuj¹c zw³aszcza do chlubnej tradycji Legionów Pi³sudskiego. Urz¹dzano capstrzyki, przemarsze przez wie ze piewem pieni legionowych itp.
Te metody pracy przynosi³y niezwykle pozytywne rezultaty. M³odzie¿ polska w okresie miêdzywojennym by³a bardzo
patriotyczna. Gdy po mierci Józefa Pi³sudskiego sypano mu
kopiec w Krakowie, w pracach tych uczestniczyli równie¿
przedstawiciele Zwi¹zku Strzeleckiego z Ihrowicy. Tadeusz
Bia³ow¹s, Józef Nakonieczny i Kazimierz Nakonieczny wyjechali do Krakowa na w³asny koszt.
Przynale¿noæ do Strzelców by³a uwa¿ana za du¿e wyró¿nienie. Zreszt¹ nie ka¿dego przyjmowano do zwi¹zku. Nale¿a³o spe³niaæ okrelone regulaminem warunki fizyczne, psychiczne, moralne, rodowiskowe i patriotyczne. M³odzie¿
wychowana w Zwi¹zku Strzeleckim zda³a egzamin na najwy¿sz¹ ocenê walcz¹c w obronie Ojczyzny w 1939 r. i w póniejszych latach II wojny wiatowej.
Czêæ m³odszej m³odzie¿y nale¿a³a do dru¿yn harcerskich.
W pracy wychowawczej z m³odzie¿¹ harcersk¹ starano siê
krzewiæ wartoci patriotyczne przez czêste odwo³ywanie siê
do przesz³oci za pomoc¹ pieni, poezji i prozy.
Ja te¿ nale¿a³em w latach 1935 - 1939 do harcerstwa.
W 1944 r. prawie ca³a nasza dru¿yna znalaz³a siê w szeregach
Istrebitielnoho Batalionu w H³uboczku Wielkim.
Strzelcy byli szczególnie ostro zwalczani przez nacjonalistów ukraiñskich, którzy wspó³pracuj¹c z dwoma okupantami  sowieckim i hitlerowskim  d¹¿yli do fizycznego wyeliminowania osób o przesz³oci strzeleckiej. Po 17 wrzenia 1939
r. Ukraiñcy dostarczali NKWD listy proskrypcyjne, wed³ug
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których nastêpowa³y aresztowania i wywózki na Syberiê. Od
1942 r. starali siê sk³aniaæ Niemców do wysy³ania Strzelców
na przymusowe roboty do Niemiec.
W czasie okupacji hitlerowskiej ihrowiccy nacjonalici ukraiñscy przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê sposobnoci publicznie l¿yli, poni¿ali i bili Strzelców. W 1943 r. usi³owali w ten sposób
sprowokowaæ Kazimierza Bia³ow¹sa Mitiê i Stanis³awa Bia³ow¹sa G³¹bê przed budynkiem starej gminy. Obra¿eni przez
kolegów Ukraiñców zachowali oni zimn¹ krew, dziêki czemu
prawdopodobnie uniknêli pobicia lub nawet mierci.
Zwi¹zek Strzelczyñ
Kobiety równie¿ posiada³y organizacjê na wzór Zwi¹zku
Strzeleckiego. Zwi¹zek Strzelczyñ zrzesza³ pozaszkoln¹ m³odzie¿ ¿eñsk¹ i m³ode mê¿atki. Za³o¿ono go w Ihrowicy pod
koniec lat dwudziestych. Strzelczynie posiada³y swoje oznaczenia, umundurowanie, regulamin oraz oddzielne przepisy
postêpowania. Celem ich zwi¹zku by³o wychowanie patriotyczne, fizyczne i przysposobienie obronne. Wystêpowa³y jako
organizacja pomocnicza, wspieraj¹ca mêski Zwi¹zek Strzelecki. Za³o¿ycielk¹ i duchow¹ opiekunk¹ Strzelczyñ w Ihrowicy
by³a Parascewia Bia³ow¹s  Ciocia Niusia. Szczególn¹ aktywnoæ Strzelczynie przejawia³y pod koniec lat 30-tych, kiedy na horyzoncie politycznym pojawi³ siê z³owrogi cieñ agresji hitlerowskiej na Polskê.
Wspó³praca z wojskiem
W 1936 r. lokalna administracja i kierownictwo szko³y powszechnej nawi¹za³y kontakt z 10 pp z £owicza. Celem wspó³pracy by³o pog³êbienie patriotycznego wychowania miejscowej m³odzie¿y. W 1938 r. w Ihrowicy goci³a grupa wojskowych z zaprzyjanionej jednostki. Przywieli ze sob¹ liczne
podarunki. M³odzie¿ szkolna otrzyma³a zestawy do gry w pi³kê siatkow¹ i no¿n¹. M³odzie¿y starszej wojsko podarowa³o
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karabinki treningowe do uprawiania sportów strzeleckich.
Gocie wzbogacili te¿ bibliotekê szkoln¹ nowymi wydaniami
pozycji z literatury piêknej i tematyki obronnej.
Z okazji wizyty wojskowych z £owicza we wsi zorganizowano festyn ludowy. W programie znalaz³y siê pieni patriotyczne i wojskowe w wykonaniu m³odzie¿y, a tak¿e skecze
i sceny rodzajowe z ¿ycia wsi podolskiej. Recytowano równie¿ poezjê Wincentego Pola i Marii Konopnickiej.
Wojskowych ugoszczono uroczystym obiadem w budynku szko³y. Zapowiadano dalsz¹ wspó³pracê, któr¹ brutalnie
przerwa³a wojna ...
Galicyjscy emigranci
Po I wojnie wiatowej ¿ycie na podolskiej wsi by³o szczególnie ciê¿kie. Pomijaj¹c ju¿ warunki klimatyczne, a wiêc wyj¹tkowo nie¿ne i mrone zimy, ¿ycie uprzykrza³a recesja gospodarcza. Towary przemys³owe sta³y siê bardzo drogie, panowa³o bezrobocie. Do pracy na folwarku zg³asza³o siê wielu
ludzi, a dniówka za 12 godzin pracy wynosi³a 80 groszy. Dotkliwie odczuwano brak opa³u. Cena wêgla dochodzi³a do 70
z³ za tonê. Ka¿dego roku biedota wiejska z trwog¹ wypatrywa³a przednówka, kiedy zaczyna³o brakowaæ ¿ywnoci.
W takich warunkach na przeludnionej i biednej wsi rozwinê³a siê emigracja zarobkowa. M³odzi ludzie wyje¿d¿ali do
Niemiec, Francji, Belgii, Brazylii, Argentyny, Kanady i Stanów
Zjednoczonych19.
Los emigrantów by³ niezwykle ciê¿ki. Wielu z nich by³o
analfabetami, nie mówi¹c ju¿ o znajomoci jêzyków obcych.
Emigranci tworzyli zamkniête rodowiska, swoiste getta, z których trudno im siê by³o wydostaæ. Dopiero drugie pokolenie polskiej emigracji otrzyma³o wykszta³cenie i w³aciwe
19
W po³owie lat 20-tych trzech moich stryjów wyjecha³o do Kanady, a
ich wyjazd odbi³ mi siê czkawk¹ po ... 30 latach. To z ich powodu w PRL-u
zawieszono mnie w lotach na samolotach myliwskich.
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wychowanie. Mo¿emy byæ dumni, ¿e w tak trudnych warunkach nie zapomnieli o swojej polskoci. Tworzyli polskie organizacje religijno-spo³eczne, budowali zaplecze dzia³alnoci
polonijnej20.
Z Ihrowicy na emigracjê zarobkow¹ do Kanady wyjechali:
Franciszek, Stefan, Jan, Tomasz, Maria i Miko³aj Bia³ow¹sowie, Jan Bia³ow¹s  G³¹ba, Antoni Kubów, Wiktoria i Micha³
Kubów. Do Francji za chlebem udali siê: Kazimierz, Józef,
Karolina Biskupscy, Franciszek Biskupski, Anna Bi³ous.
Anna Bi³ous wyjecha³a do Francji w 1938 r. z zamiarem
powrotu do Polski. Po wybuchu wojny okaza³o siê to niemo¿liwe. W 1942 r. wysz³a za m¹¿ za Polaka Zyniewskiego pochodz¹cego z Wilna. Troje dzieci z tego ma³¿eñstwa Zyniewscy
wychowali w duchu polskoci. Anna zmar³a w 1993 r., a jej
m¹¿ nieco wczeniej21.

Przyjemnie mi by³o czytaæ imiona moich stryjów i kuzynów zapisane
na honorowej licie ofiarodawców polskiego domu Towarzystwa Bia³ego
Or³a w Montrealu. W ksiêdze pt. Towarzystwo Or³a Bia³ego wydanej w
1952 r. z okazji z³otego jubileuszu, na s. 182 umieszczono imiona Franciszka, Stefana i Jana Bia³ow¹sów, a tak¿e Miko³aja i Mariê Bia³ow¹sów.
21
Po latach jedna z ich córek, Janina Morin, zapragnê³a ustaliæ swoje
korzenie. Rodzinê ojca w Wilnie odnalaz³a ³atwo, lecz nawi¹zanie kontaktu
z rodzin¹ matki okaza³o siê bardzo trudne. Proba o pomoc do Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a nie da³a rezultatu. Dopiero okazjonalne spotkanie z naukowcami z Polski, którzy czasowo przebywali we Francji, skierowa³o j¹ na w³aciwy lad. Przyczyni³a siê do tego moja ksi¹¿ka o Ihrowicy. Jednak dopiero przys³anie z Francji wyci¹gu metryki urodzenia z 1937 r.
wydanej w cerkwi dla celów emigracyjnych rozwi¹za³o zagadkê pochodzenia Janiny Morin. Przy okazji wysz³o na jaw, ¿e brat p. Anny Bi³ous, Ilko
Bi³ous w 1938 r. o¿eni³ siê z moj¹ cioteczn¹ siostr¹ Hani¹ Ryznyczok. Szczêliwa z ustalenia swoich korzeni Janina Morin, ¿ona W³ocha Bernarda Morin, odwiedzi³a nasz kraj w 2001 r. Po wyl¹dowaniu na Okêciu rozp³aka³a
siê z radoci, ¿e mog³a przybyæ do kraju pochodzenia rodziców. Podkrela³a ¿e jest Polk¹, bo tak wychowali j¹ rodzice.
20
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¯ydowski, ukraiñski i polski handel
W okresie miêdzywojennym w Ihrowicy by³o kilka sklepów prywatnych i spó³dzielczych. Jeden z nich sta³ w pó³nocnej czêci wsi, przy skrzy¿owaniu drogi g³ównej z ulic¹ Stepañczyszynych. Sprzedawano w nim towary spo¿ywcze
i przemys³owe, a w³acicielem by³ Panachyda. W budynku
urzêdu gminy mieci³ siê sklep spo¿ywczy nale¿¹cy do kó³ka
rolniczego. W starym budynku policji znajdowa³ siê sklep rzeniczy prowadzony przez rodzinê Mozerów. Za³o¿ony w 1935
r. oferowa³ mieszkañcom dobrej jakoci miêsa i wêdliny. W
sklepie tym zaopatrywali siê biedni i bogaci mieszkañcy wsi,
a tak¿e podró¿ni. W domu Zahaluków znajdowa³ siê ukraiñski sklep Kooperatywa o szerokim asortymencie towarów od spo¿ywczych do tekstylnych. Sprzedawa³ w nim Wo³odymyr Skólski. W po³udniowej czêci wsi, w domu Kazimierza
Bia³ow¹sa, mieci³a siê filia sklepu kó³ka rolniczego. Nieco
dalej, w domu Dowhopo³ych, mieci³ siê sklep wielobran¿owy nale¿¹cy te¿ do Kooperatywy.
Handlem zajmowali siê oczywicie równie¿ ¯ydzi. Od strony Kazimierzowa mieszka³y dwie wielodzietne i bardzo biedne rodziny ¿ydowskie trudni¹ce siê drobnym handlem. Patrz¹c od kocio³a w stronê Tarnopola, po lewej stronie we wciniêtym w podwórko domku mieszka³ stary ¯yd Berko z córk¹. Handlowa³ skórami z królików i owiec, przêdziwem, koñskim w³osem itp. Berko prowadzi³ równie¿ sklep tytoniowy.
Dalej, we w³asnym domu z obor¹, mieszka³ inny ¯yd, Dud
z ¿on¹ i dwojgiem dzieci. Prowadzi³ wyszynk alkoholowy z piwem, wódk¹ i zak¹sk¹ rybn¹. Mia³ krowê i kury. Za nowym
posterunkiem policji mieszka³ Herz z ¿on¹ i dwojgiem dzieci.
Handlowa³ we w³asnym domu zbo¿em, cielêtami i owcami.
W domu Eliasza Bia³ow¹sa mieszka³ Chil z ¿on¹ i synem. Prowadzi³ sklep spo¿ywczy i kolonialny. Handlowa³ tak¿e zbo¿em, owocami i cielêtami.
Handlem trudni³a siê ka¿da z trzech spo³ecznoci ¿yj¹cych
w Ihrowicy. Jednak ¯ydzi byli najlepiej przygotowani do pro50

wadzenia najbardziej op³acalnego handlu ze wsi¹. Nie tylko
handlowali wszystkimi towarami potrzebnymi do ¿ycia na wsi,
ale prowadzili równie¿ skup produktów rolnych. Wzrastaj¹ca
konkurencja podsyca³a zawiæ w stosunku do ¯ydów. Anty¿ydowskie has³a trafia³y w Ihrowicy na podatny grunt. Oficjalnie funkcjonowa³y has³a: nie kupuj u ¯yda, bij ¯yda,
czy ¯ydzi do Izraela. Mo¿na je by³o spotkaæ na cianach
budynków i na p³otach. Starszemu pokoleniu wychowanemu
w duchu tolerancji galicyjskiej nie podoba³o siê tego rodzaju
postêpowanie. Niestety nastrojom tym ulega³a m³odzie¿.
Rodzinne zwi¹zki Polaków i Ukraiñców
W Królestwie Galicji i Lodomerii, zwanym przez miejscow¹ ludnoæ  Królestwem Galicji i G³odomerii, za panowania
cesarza Franciszka Józefa, Polacy, Ukraiñcy, ¯ydzi i inne narodowoci ¿y³y w miarê zgodnie. Wszyscy korzystali z równych
praw. Polacy i Ukraiñcy byli raczej zadowoleni ze swobód
narodowych, jakie gwarantowa³ im cesarz. Jedni i drudzy
mogli chwaliæ Boga w ojczystym jêzyku. Atmosfera tolerancji
panowa³a równie¿ w Ihrowicy. Nie by³o s³ychaæ o konfliktach
czy waniach narodowociowych. Mieszkañcy wsi ¿yli zgodnie szanuj¹c odmiennoæ etniczn¹.
W spo³ecznoci polsko-ukraiñskiej g³ównym kryterium
kojarzenia ma³¿eñstw by³ maj¹tek, tj. iloæ ziemi, jakoæ zabudowañ i umiejêtnoæ gospodarowania. Na prze³omie XIX i XX
wieku innych wzglêdów nie brano powa¿nie pod uwagê. O kojarzeniu ma³¿eñstw przewa¿nie decydowali rodzice. Kryteria
polityczne praktycznie nie istnia³y.
W 1937 r. na 256 ihrowickich ma³¿eñstw  jak wynika ze
spisu rodzin polskich  131 stanowi³y zwi¹zki mieszane, katolickie i greckokatolickie. A zatem ponad po³owa rodzin polskich by³a bardzo blisko skoligacona z Ukraiñcami. Jeli Polak
¿eni³ siê z Ukraink¹, lub odbywa³ siê w cerkwi, jeli Ukrainiec z Polk¹  odwrotnie.
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Pocz¹tek lat trzydziestych przyniós³ zmiany w tej dziedzinie ¿ycia. Wraz z postêpuj¹c¹ aktywizacj¹ polityczn¹ spo³ecznoci ukraiñskiej, wród Ukraiñców zaczê³a pojawiaæ siê krytyka mieszanych ma³¿eñstw. Przewodzili jej pojawiaj¹cy siê
ju¿ na wsi ukraiñscy nacjonalici. Nie przeszkadza³o to jednak m³odym ludziom wchodziæ w mieszane zwi¹zki. Nawet
po 1939 r., kiedy nacjonalici dzia³ali jawnie, odbywa³y siê po
wsiach takie wesela.
Rywalizacja miêdzy Polakami a Ukraiñcami
W Ihrowicy Polacy byli zorganizowani wokó³ dwóch orodków: Kocio³a i domu ludowego. W domu ludowym mieci³
siê Zwi¹zek Strzelecki, Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, Ko³o
Gospodyñ Wiejskich, m³odzie¿owe zespo³y teatralne, Kasa
Stefczyka, Biblioteka Wiejska. Stowarzyszenia te czynnie
uczestniczy³y w organizacji licznych uroczystoci patriotycznych, festynów, przedstawieñ teatralnych czy widowisk ludowych.
Ludnoæ ukraiñska równie¿ mia³a swoj¹ czytelniê usytuowan¹ w pobli¿u cerkwi. Oficjalnie dzia³a³y te¿ ukraiñskie
organizacje paramilitarne, takie jak np.: Strilci, £uhowyky czy
Soko³y. Organizacje te pod pozorem zabawy sposobi³y m³odzie¿ do walki. W czytelniach kolportowano nielegaln¹ nacjonalistyczna prasê, któr¹ policja granatowa czêsto rekwirowa³a.
W okresie miêdzywojennym w Ihrowicy nie by³o spektakularnych przypadków konfliktów na tle narodowociowym.
Nie odnotowano tu zabójstw politycznych ani sabota¿y gospodarczych, np. podpaleñ stert zbo¿a, co zdarza³o siê w innych okolicach. Nie dotar³a tu równie¿ ekspedycja polskiej
policji granatowej przeciw nacjonalistom ukraiñskim. Mo¿na
by³o s¹dziæ, ¿e wspó³¿ycie miêdzy Polakami a Ukraiñcami
uk³ada³o siê dobrze. Niestety ukraiñscy nacjonalici ca³y czas
skrycie podsycali nienawiæ wobec Polaków, szykowali siê do
eksterminacji ludnoci polskiej, jak mówili  zajmajców ich ziem.
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Pierwsi ihrowiccy absolwenci
Dopiero gdy Polska odzyska³a niepodleg³oæ, m³odzie¿
ch³opska  polska i ukraiñska  uzyska³a dostêp do szkó³ rednich. Wczeniej mog³y siê uczyæ jedynie dzieci bogatych mieszczan, w³acicieli czy dzier¿awców folwarków.
Spo³ecznoæ polska Ihrowicy wyda³a w okresie miêdzywojennym wielu wykszta³conych i wybitnych obywateli. Pierwszym inrowickim absolwentem Pañstwowego Gimnazjum im.
Wincentego Pola w Tarnopolu by³ Józef Nakonieczny. Po maturze uzyskanej w 1932 r. wst¹pi³ do szko³y podchor¹¿ych,
któr¹ ukoñczy³ w stopniu plutonowego podchor¹¿ego. Pomimo starañ nie zosta³ przyjêty do s³u¿by oficerskiej w Wojsku
Polskim. W opinii ihrowickiej spo³ecznoci przeszkod¹ by³o
jego ch³opskie pochodzenie. Nakonieczny po ukoñczeniu podchor¹¿ówki podj¹³ pracê na stanowisku referenta bezpieczeñstwa publicznego w urzêdzie powiatowym w Zborowie.
Józef Nakonieczny wywodzi³ siê z rodziny patriotycznej.
By³ cz³owiekiem obowi¹zkowym, uczciwym i lubianym. Od
1936 r. pe³ni³ spo³ecznie obowi¹zki komendanta Zwi¹zku Strzeleckiego w Ihrowicy.
W 1936 r. rozpocz¹³ zaoczne studia prawnicze we Lwowie. W 1937 r. zosta³ awansowany do stopnia podporucznika. W lipcu 1939 r. o¿eni³ siê ze Stanis³aw¹ Bia³ow¹s, najm³odsz¹ córk¹ Ma³ego Janka. lubu udzieli³ im ks. Stanis³aw Szczepankiewicz. Uroczystoæ weselna by³a skromna. Po lubie
m³odzi wyjechali do Zborowa. W sierpniu 1939 r. Józef Nakonieczny zosta³ zmobilizowany do WP. Bra³ udzia³ w kampanii wrzeniowej w 54 pp. Do niewoli sowieckiej dosta³ siê
18 wrzenia. Pocz¹tkowo przebywa³ w zat³oczonym wiezieniu w Stanis³awowie. W listopadzie przewieziono go do obozu w Starobielsku. W kwietniu 1940 r. zosta³ zamordowany
w Charkowie. Polacy z Ihrowicy czcz¹ jego imiê jako ofiarê
z³o¿on¹ w Katyniu.
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W l933 r. Gimnazjum im. Juliusza S³owackiego ukoñczy³
Tadeusz Bia³ow¹s, syn Miko³aja, a wnuk Ma³ego Janka. Podobnie jak Józef Nakonieczny, po zdaniu matury wst¹pi³ do szko³y podchor¹¿ych, po której awansowa³ do stopnia plutonowego podchor¹¿ego. W I938 r. otrzyma³ stopieñ podporucznika.
Pracowa³ jako sekretarz gminy Ihrowica. Od 1936 r. razem z Józefem Nakoniecznym studiowa³ prawo we Lwowie. Jego kontakt z Ihrowic¹ urwa³ siê, gdy w czerwcu 1939 r. zosta³ powo³any na æwiczenia wojskowe. Póniej przyjecha³ tylko na kilka
godzin wiadkowaæ na lubie swojej kole¿anki, Marii Bia³ow¹s, siostry Sylwestra. Po kilku dniach, znowu jako wiadek,
przyby³ na lub swojej cioci, Stanis³awy Bia³ow¹s z Józefem
Nakoniecznym.
Po wybuchu wojny przez 5 tygodni dowodzi³ kompani¹
¿o³nierzy. Po dostaniu siê 20 wrzenia 1939 r. do niewoli niemieckiej spêdzi³ w oflagach ponad 5 lat. Wyzwolony przez
Amerykanów zaci¹gn¹³ siê do Pierwszej Dywizji Pancernej
gen. M¹czka. Po kilku miesi¹cach doceniono jego zmys³ organizacyjny i awansowano na komendanta czasowego obozu dla
Polaków. Tam pozna³ przysz³¹ ¿onê Barbarê, uczestniczkê
Powstania Warszawskiego. Po dwóch latach pracy na stanowisku komendanta obozu i dziewiêciu latach noszenia munduru, T. Bia³ow¹s zosta³ zdemobilizowany i Osiad³ w Marlow
ko³o Londynu, gdzie mieszka³ do mierci w grudniu 2001 r.
Jego pierwszy pogrzeb odby³ siê w Marlow, a drugi, 22 lipca
2002 r. w miejscowoci Rogi k. Niemodlina, gdzie z³o¿ono jego
prochy w grobie rodzinnym.
¯yciorys Tadeusza Bia³ow¹sa jest charakterystyczny dla
wielu kresowych ¿o³nierzy, których los rzuci³ na Zachód. Ich
osobist¹ tragedi¹ by³o to, ¿e po latach wojennej tu³aczki nie
mieli ju¿ gdzie wracaæ. Rodzinne Kresy nie le¿a³y w granicach Polski, a Polska Ludowa traktowa³a ich jak wrogów. Nie
by³a to Polska, o jakiej marzy³ dziadek Tadeusza Ma³y Janko,
za jak¹ zgin¹³ w Legionach jego stryj Kazimierz. My jednak
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w takiej Polsce musielimy ¿yæ, pracowaæ i ci¹gle mieæ nadziejê ...22.
W 1934 r. Pañstwowe Gimnazjum im. Wincentego Pola
w Tarnopolu ukoñczy³ Miko³aj Bia³ow¹s syn Stefana. By³ wybitnie zdolnym uczniem. Posiada³ wrodzony dar zjednywania kolegów. W drugim roku nauki zosta³ wybrany do sejmiku szkolnego, do którego nale¿eli tylko najlepsi uczniowie
wybrani przez swoich kolegów23. Po ukoñczeniu gimnazjum
rozpocz¹³ studia teologiczne we Lwowie, które ukoñczy³ z wyró¿nieniem rezygnuj¹c ze wieceñ kap³añskich. Studiowa³ tak¿e filozofiê, któr¹ równie¿ ukoñczy³ z wyró¿nieniem. W czasie wojny mieszka³ i studiowa³ we Lwowie, gdzie zdoby³ dyplom lekarski. Po wojnie jako lekarz pracowa³ we Wroc³awiu.
Zmar³ w 1999 r.
22
W listach kierowanych do mnie przez Krajan, postaæ Tadeusza Bia³ow¹sa jest czêsto przywo³ywana jako wzór szlachetnoci, patriotyzmu i kole¿eñstwa. Pani nauczycielka Szajowska, pracuj¹ca w Ihrowicy wspomina
Tadeusza jako dobrze wychowanego, weso³ego i dowcipnego, wysokiego
bruneta, który bardzo ³adnie piewa³ i by³ zawsze mi³y dla dziewcz¹t. Odda³em ostatni¹ przys³ugê Tadeuszowi ¿egnaj¹c go w imieniu Ihrowiczan na
piêknie po³o¿onym cmentarzu w Rogach. Powiedzia³em tam m.in.: Tadeuszu, na Twojej drodze ¿yciowej i ¿o³nierskiej przywieca³o Ci has³o: Bóg,
Honor, Ojczyzna. By³e wierny zasadom dziadka i ojca, którzy krzewili polskoæ na Podolu. Uczyli ch³opa podolskiego chwalenia Boga w jêzyku ojczystym. Nie bêdziesz spoczywa³ obok dziadka-bohatera Ma³ego Janka. Takim losem obdarzy³a nas Opatrznoæ. Jednak spoczniesz na ziemi ojczystej,
polskiej, obok swoich rodziców. Niech ziemia niemodliñska lekk¹ Ci bêdzie. Dziêkuje Ci Tadeuszu, ¿e mi przys³a³e z Anglii przemówienie prof.
Orliñskiego, senatora z lat 1921-1925, wyg³oszone 30. 03.1932 r nad trumn¹
dziadka w Ihrowicy. Przytoczê z tego przemówienia ostanie zdania z ma³¹
parafraz¹: Skoñczy³o siê pasmo Twego bogatego ¿ywota, Twoich cierpieñ,
które g³êboko prze¿ywa³e. Twoich fantastycznych myli, jakie wewn¹trz
siebie snu³e. Ojczynie dobrze siê zas³u¿y³e. nij dalej piêknie i pij spokojnie na tej ziemi polskiej, choæ nie podolskiej, któr¹ pokocha³e z koniecznoci.
Czeæ Twojej pamiêci!
23
Por. Czes³aw E.Blicharski, Historia Gimnazjów i Seminariów Tarnopolskich. t. 3. s.98.

55

Jan Di³aj, syn Ignacego, ukoñczy³ Pañstwowe Gimnazjum
im. Wincentego Pola w Tarnopolu w 1935 r. Po maturze pracowa³ w urzêdzie gminy w Ihrowicy. By³ wysokiego wzrostu,
lekko pochylony, jak dobrze pamiêtam, zawsze g³adko uczesany, o schludnym wygl¹dzie. W rozmowie ujmuj¹cy, jednoczenie powa¿ny i grzeczny. W kwietniu 1940 r. wraz z ca³¹
rodzin¹ zosta³ deportowany do Kazachstanu. Po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej i amnestii dla Polaków dosta³ siê wraz
z ojcem Ignacym do II Korpusu gen. Andersa. Zgin¹³ 25 kwietnia 1944 r. w walkach pod Monte Cassino24.
Stanis³awa Bia³ow¹s, najm³odsza córka Ma³ego Janka, ukoñczy³a prywatne gimnazjum ¿eñskie TSL w Tarnopolu w 1934 r.
Szko³a mieci³a siê przy ulicy Kacza³y. Dyrektork¹ by³a dr Zofia Turecka, zwana przez uczennice Cioci¹ Tureck¹25. Stasia
wysz³a za m¹¿ za Józefa Nakoniecznego. lub odby³ siê w 1939
r. w Ihrowicy. M³odzi zamieszkali w Zborowie. ¯yli ze sob¹
bardzo krotko. Po miesi¹cu mê¿a jako oficera rezerwy zmobilizowano. Zgin¹³ w Katyniu. Stasia wróci³a do matki do Ihrowicy. W kwietniu 1940 r. zosta³a deportowana do Kazachstanu wraz z bratem Miko³ajem, bratow¹ Tekl¹, bratanicami Kazi¹ i Czes³aw¹ oraz bratankiem Jankiem. Po amnestii z 1942 r.
wyjecha³a do Iraku, a nastêpnie do Indii. Wst¹pi³a do s³ynnych Pestek, czyli Pomocniczej S³u¿by Kobiet II Korpusu.
24
Tadeusz Bia³ow¹s w licie do mnie opisa³ jego mieræ. O zdarzeniu
dowiedzia³ siê z ust ojca Janka, który po wojnie osiad³ w Liverpool w Anglii: Kpr. Jan Di³aj wykonywa³ zadanie patrolowe wraz z grup¹ ¿o³nierzy.
Gdy zje¿d¿ali samochodem ze stromej góry, zawiod³y hamulce. Czêæ ¿o³nierzy wyskoczy³a. Samochód wpad³ w przepaæ. Ci, którzy nie zd¹¿yli go
opuciæ, ponieli mieræ. W tej grupie znajdowa³ siê w³anie kapral Janek
Di³aj z Ihrowicy.
25
W 1942 r. chc¹c ratowaæ polsk¹ m³odzie¿ przed wywózk¹ do Niemiec
uzyska³a  sobie tylko znanym sposobem  pozwolenie od w³adz niemieckich na otwarcie dwóch rednich szkó³ handlowych z polskim jêzykiem
nauczania. Zginê³a wiosn¹ 1944 r. w p³omieniach piwnicy w³asnego domu
podczas oblê¿enia Tarnopola przez wojska sowieckie. Patrz Czes³aw Blicharski, O gimnazjach i seminariach tarnopolskich”, t. 3, s. 680.
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Z Indii zosta³a s³u¿bowo przeniesiona do Afryki, do pracy na
lotnisku w Nairobi. Tam pozna³a i polubi³a W³ocha, który
przebywa³ w niewoli angielskiej. Po wojnie oboje wyjechali
do W³och, gdzie mieszka do obecnej chwili.
Kazimiera Bia³ow¹s, córka Miko³aja, redni¹ szko³ê skoñczy³a w Ko³omyi. Pracowa³ tam jako nauczyciel w szkole zawodowej Micha³ Bia³ow¹s, brat Miko³aja, a syn Ma³ego Janka.
Dziêki temu Kazia mia³a dogodne warunki do nauki. Razem
z rodzin¹ w kwietniu 1940 r. zosta³a deportowana do Kazachstanu. Razem z ciotk¹, Stanis³aw¹ Bia³ow¹s, dosta³a siê do PSK
II Korpusu. W czasie s³u¿by te¿ pozna³a w³oskiego oficera,
którego polubi³a. Obecnie mieszka w Toronto. Wychowa³a 3
córki. Jedna z córek Kazi jest uznan¹ artystk¹ malark¹.
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Ks.mgrStanis³awSzczepankiewicz,
(zdj. z 17 czerwca 1936 r.)

Janko Bi³ous

Stanis³awa Bia³ow¹s,
¿. Józefa Nakoniecznego,
(zdj. z lat 30-tych,
w³. Heleny Ciszak)

Józef
Nakonieczny
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Nauczycielka,
Parasciewia Bia³ow¹s
c. Ma³ego Janka,
(zdj. w³asnoæ
Anny Ho³yk Bia³ow¹s)

Pierwsza parafia ks. Szczepankiewicza w Zborowie po wiêceniach
kap³añskich. Ks. w otoczeniu pañ ze Stowarzyszenia M³odzie¿y Polskiej.
Od lewej stoj¹: NN, Bronis³awa Szymanowska, NN.
Od lewej siedz¹: Jadwiga Mikucka, Jadwiga Dobosz, ks. Stanis³aw,
Jadwiga Gogulska, NN.

Ucieranie tortów dla goci 10 pp z £owicza.
Od lewej stoj¹: Julia Piotrowska, Rozalia Bia³ow¹s (G³¹ba), Maria Litwin,
N. Korcz (z Obrêczówki); siedz¹: Julia Bia³ow¹s, Franciszka Drzewiecka.
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Grób Ma³ego Janka. Od lewej: Wo³odymir Ho³yk, Karola Bi³ous Bia³ow¹s,
Anna Ho³yk Bia³ow¹s i £ysy Wasyl. Ihrowica, rok ok. 1990.

Od lewej: Tadeusz Bia³ow¹s, Józef Nakonieczny i Kazimierz Nakonieczny,
uczestnicz¹ w budowie kopca Józefowi Pi³sudskiemu w Krakowie. 1936 rok.
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Wojenna zawierucha
Pocz¹tek wojny
Wakacje w 1939 r. up³ywa³y pod znakiem zbli¿aj¹cej siê
wojny. Na wsi panowa³a atmosfera przygnêbienia. Starsi ludzie ci¹gle dyskutowali, przypominali i opowiadali, jak zaczyna³a siê i przebiega³a I wojna wiatowa. We wsi toczy³a siê
nieustanna dyskusja o sytuacji politycznej tak w kraju, jak i na
wiecie. Na cianach pojawi³y siê afisze z has³ami: Silni, zwarci, gotowi; Nie oddamy ani guzika itp., maj¹ce podnieæ
spo³eczeñstwo na duchu. Kopano szañce, w których nale¿a³o
siê ukrywaæ w czasie bombardowañ. W Ihrowicy takie okopy
powsta³y przed szko³¹ i domem ludowym. 14 sierpnia powo³ano pierwszych rezerwistów. Tego dnia do artylerii przeciwlotniczej zmobilizowano Stefana Grabasa. Ju¿ podczas tych
sierpniowych dni dawa³o siê zauwa¿yæ nienawistne spojrzenia niektórych Ukraiñców, skierowane szczególnie w stronê
polskich ¿o³nierzy.
Pod koniec wakacji wojna wyda³a siê ju¿ nieuchronna. Ihrowick¹ szos¹ rozpoczê³o siê przemieszczanie pojazdów wojskowych i ca³ych taborów. 30 sierpnia rozwieszono og³oszenia o mobilizacji mê¿czyzn w wieku od 18 do 45 lat. Jednoczenie nast¹pi³ pobór koni, wozów i rowerów. W Tarnopolu na
szyby naklejano paski papieru. Najczarniejsze przypuszczenia potwierdzi³y siê w pi¹tek 1 wrzenia 1939 r., gdy radio
poda³o wiadomoæ o napadzie Niemców na Polskê.
W dzieñ wybuchu II wojny wiatowej dzieci przysz³y do
szko³y normalnie, jak ka¿dego roku. Zapamiêta³em lekcjê religii, któr¹ prowadzi³ ksi¹dz Stanis³aw Szczepankiewicz. Po
modlitwie powiedzia³ nam, ¿e minê³o dopiero 20 lat od odrodzenia siê Pañstwa Polskiego, a ju¿ wybuch³a kolejna wojna.
Wszyscy Polacy stan¹ do walki, z której Polska wyjdzie zwyciêsko. Nie by³a to lekcja religii, ale patriotyzmu. S³owa ks.
Szczepankiewicza bardzo nas poruszy³y. Mia³em wówczas 12
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lat. Rozpoczyna³em naukê w 6 klasie szko³y powszechnej, której ju¿ nigdy nie ukoñczy³em.
Po 10 wrzenia ruch na drodze przez Ihrowicê znacznie siê
nasili³. Na po³udnie, w kierunku Tarnopola przemieszcza³o siê
wojsko i ludnoæ cywilna. Jecha³y samochody, motocykle, wozy
konne, rowerzyci, szli ludzie z tobo³kami. Wszyscy byli brudni, spoceni i zakurzeni. W naszym gospodarstwie zatrzyma³o
siê na nocleg dwóch starszych oficerów z rodzinami. Ewakuowali siê z Poznania i pod¹¿ali w kierunku Rumunii. T³umaczyli nam, ¿e nasi sojusznicy  Anglia i Francja  pomog¹ nam
pokonaæ odwiecznego wroga, Niemców. Przyjechali w pi¹tek
15 wrzenia, a wyjechaæ planowali za trzy dni.
Tymczasem 17 wrzenia rano us³yszelimy szum motorów
i g¹siennic czo³gów. Jeden z oficerów radonie zawo³a³, ¿e
bolszewicy id¹ nam z pomoc¹. To by³a niedziela. Po nabo¿eñstwie w kociele wszyscy siedzielimy przed domem. Oficerowie z Poznania podbudowani i pobudzeni now¹ sytuacj¹
¿ywo dyskutowali z moim ojcem o tocz¹cej siê wojnie i planach wojennych Polski. Drog¹ w kierunku Tarnopola jechali
ju¿ sowieccy kawalerzyci. Wszyscy podeszlimy bli¿ej drogi
zobaczyæ sojuszników. Sowiecki ¿o³nierz zapyta³, czy daleko do Tarnopola. Jeden z oficerów pos³uguj¹c siê literackim
jêzykiem rosyjskim potwierdza³ kierunek na Tarnopol. Wtedy
drugi z so³datów krzykn¹³: Ruki w wierch kieruj¹c broñ w stronê oficerów. Nast¹pi³a konsternacja, ale po stanowczym ponowieniu rozkazu podnieli rêce do góry. Odebrano im pasy z
broni¹ i poprowadzono w kierunku domu ludowego do du¿ej
grupy wojska. Po chwili jeden z tych oficerów przybieg³ na
nasze podwórko, zabra³ osobiste rzeczy i prosi³ ojca o wskazanie bocznej drogi do Tarnopola. Powiedzia³, ¿e uda³o mu siê
uciec i bêdzie siê przedziera³ w kierunku Rumunii. Zrozumielimy, ¿e wkroczenie Sowietów oznacza utratê naszej niepodleg³oci. Bardzo mocno to prze¿ylimy.
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Pierwsze dni wyzwolenia
Wydarzenia pierwszych dni wojny sta³y siê powodem
otwartej radoci Ukraiñców. Nawet nasi ukraiñscy s¹siedzi,
z którymi ¿ylimy w przyk³adnej zgodzie, stali siê nagle jacy
inni. Zrobili siê pewni siebie i zarozumiali. Mówili, ¿e teraz
bêd¹ mieæ Ukrainê i nie dodawali do niej przymiotnika  radzieck¹. Ukraiñcy dumnie paradowali po wsi, a na Polaków
spogl¹dali z nienawici¹. Wieczorem pierwszego dnia wyzwolenia po zapadniêciu zmroku grupa ukraiñskiej szowinistycznej m³odzie¿y zaczê³a niszczyæ polskie pami¹tki narodowe. Rozbito pomnik Niepodleg³oci niszcz¹c or³a i kalecz¹c
marmurow¹ tablicê. Póniej, w czasie pierwszej okupacji sowieckiej, rozebrano nawet cokó³ pomnika. Z du¿ym zapa³em
zabrano siê do niszczenia drugiego pomnika, stoj¹cego na placu budowy nowego kocio³a. Uderzeniami m³ota str¹cono g³owê Chrystusa i ramiê krzy¿a. G³owê tê Polacy zabrali do kocio³a i ustawili na ³awce pod ambon¹.
Z pomnikiem i rzeb¹ Chrystusa w cierniowej koronie dwigaj¹cego krzy¿ ³¹czy siê znamienna historia. Od dewastacji
pomnika up³ynê³o ju¿ kilka lat, gdy na dwoje ma³ych dzieci
Ukraiñca Hrycia Ku³yka Maluka, bawi¹cych siê w gruzach
spalonego domu ludowego, nagle z piêtra oberwa³a siê du¿a
bry³a betonu. Przygniecione dzieci ponios³y mieræ. Ku³yk by³
znany ze szczególnej nienawici do Polaków i wszystkiego co
polskie. To w³anie on niszczy³ krzy¿e na grobach Polaków.
Razi³y go te symbole wiary, poniewa¿ na coko³ach by³y polskie napisy.
W czasie uroczystoci pogrzebowych ludzie szeptali, ¿e
Hrycia Boh skaraw za to, ¿e rozbija³ krzy¿e. On sam p³aka³
i powtarza³: Mene Boh pokaraw, bo ja rozbywaw wiati chrysty26.
Nie dodawa³ tylko, ¿e by³y to polskie krzy¿e. Mo¿e zrozumia³,
¿e nie ma krzy¿y polskich i ukraiñskich, ¿e wszystkie s¹ symbolami chrzecijañstwa.
26

Bóg mnie ukara³, bo rozbija³em wiête krzy¿e.
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Trzecim obiektem zniszczonym noc¹ 17 wrzenia 1939 r.
by³ krzy¿ przed kocio³em. Wykonany z drzewa dêbowego,
kilkumetrowej wysokoci krzy¿ postawiono 6 marca 1913 r.
jako pami¹tkê obchodów 50. rocznicy Powstania Styczniowego. Wyryty na nim napis g³osi³: Na pami¹tkê powstania 1863 r.
Parafianie Ihrowicy 6 III 1913 r.. W ka¿d¹ rocznicê odzyskania niepodleg³oci, a tak¿e w rocznice uchwalenia Konstytucji
3 Maja, przed krzy¿em stawiano kwiaty. Krzy¿, który przetrwa³ I wojnê wiatow¹, na pocz¹tku drugiej zosta³ przez szowinistów ukraiñskich wyrwany z ziemi, powalony i zbeszczeszczony.
Po 17 wrzenia Ukraiñcy d³ugo nie przestawali wiêtowaæ.
Bardzo cieszyli siê, ¿e Pañstwo Polskie przesta³o istnieæ. W tych
dniach przewa¿nie drog¹ w kierunku pó³nocnym, na Za³oce
i Brody, wracali w bez³adzie polscy ¿o³nierze, którzy kilka dni
wczeniej pod¹¿ali na po³udnie w kierunku Rumunii. Szli przewa¿nie ma³ymi grupami z uwagi na napady rabunkowe dokonywane przez m³odzie¿ ukraiñsk¹. We wsi opowiadano, ¿e
w Ihrowicy na Kazimierzowie zatrzymano dwóch polskich
oficerów, których zaprowadzono do piwnicy szkolnej. Tam
obrabowano ich, rozebrano i zamordowano. Nacjonalistom
ukraiñskim g³ównie chodzi³o o broñ, pasy, mundury i inne
wyposa¿enie wojskowe. Ale odbierali równie¿ rowery, konie,
wozy i niesione tobo³ki.
Na drogach b³yskawicznie szerzy³ siê pospolity bandytyzm.
Zauwa¿y³a to wyzwolicielka  w³adza, która nie zd¹¿y³a
jeszcze zorganizowaæ aparatu bezpieczeñstwa w terenie. Dowódca ukraiñskiego frontu S. Timoszenko zmuszony by³ wydaæ 5 padziernika 1939 r. Odezwê do Obywateli Zachodniej
Ukrainy potêpiaj¹c¹ organizowanie przez ukraiñskich nacjonalistów pogromów ludnoci ¿ydowskiej i polskiej. Zwraca³
siê równie¿ do ludnoci o wydawanie organizatorów i sprawców zbrodni w rêce w³adz sowieckich27.
27
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Pierwsza okupacja sowiecka
Polakom trudno by³o pogodziæ siê z utrat¹ niepodleg³oci.
W rozmowach prowadzonych miedzy gospodarzami s³owo
niepodleg³oæ zaczêto wymawiaæ uroczycie, podkrelaj¹c
jego wartoæ. Tymczasem co dzieñ przybywa³o Polakom upokorzeñ i zmartwieñ. Obowi¹zkowo trzeba by³o chodziæ na
mityngi i zebrania, na których gloryfikowano ustrój radziecki.
Zajêcie Kresów nazywano wyzwoleniem zachidnoj Ukrainy
spod jarzma bur¿uazyjnej Polski. S³owa te k³u³y w uszy, a po
policzkach wielu Polaków, w tym i mnie, kilkunastoletniego
ch³opca, sp³ywa³y ³zy. Polskie budynki u¿ytecznoci publicznej przesz³y w rêce Ukraiñców. W sali domu ludowego, z takim powieceniem budowanego przez polsk¹ spo³ecznoæ,
teraz w z³¹ pogodê urz¹dzano zebrania wiejskie i polityczne
mityngi.
Zim¹ na prze³omie 1939 i 1940 r. w czasie jednego z zebrañ
dosz³o do g³osowania nad losem osadników polskich zamieszkuj¹cych pobliskie kolonie  Obrêczówka, Kalinka, Korczunek i Kazimierzów (Chomy). Polaków tych, jako wrogów Ukrainy, proponowano wypêdziæ. Na zebraniu tym by³em z m³odszym bratem Kazimierzem. Wys³ani zostalimy tam, by pilnie
s³uchaæ i zapamiêtaæ wszystko, o czym bêdzie mowa. Podczas
g³osowania, na pytanie, czy wyhnaty Mazuriw?28 wype³niona sala hucza³a gromkim krzykiem wyhnaty! wyhnaty! wznosz¹c coraz wy¿ej zaciniête piêci.
Na zebraniu zabierali g³os równie¿ Ukraiñcy o bardziej
umiarkowanych pogl¹dach, którzy mówili, ¿e jest zima, a Polacy to te¿ ludzie i nie po chrzecijañsku jest teraz ich wyganiaæ.
Jednak wypowiedzi te zosta³y wygwizdane i zakrzyczane.
Na zebraniu obecny by³ delegat regionu H³uboczek Wielki,
Rosjanin, który bacznie obserwowa³ g³osuj¹cych i notowa³
nazwiska dyskutantów sam nie zabieraj¹c g³osu.
28

Czy wypêdziæ kolonistów nazywanych Mazurami?.
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G³osowanie podnios³o temperaturê zebrania. Wród ró¿nych okrzyków kto zaintonowa³ hymn Szcze ne wmer³a Ukraina. T³um podchwyci³ melodiê, a siedz¹cy z przodu powstali
z miejsc. Zajmuj¹cy miejsce za sto³em prezydialnym nie wiedzieli, co robiæ. Jedni wstali, inni siedzieli. Oficjalnie obowi¹zywa³ wówczas hymn radziecki, a nie narodowy ukraiñski.
Wszyscy bacznie obserwowali Rosjanina, który nieporuszony
spokojnie siedzia³. Za jego przyk³adem prezydium te¿ usiad³o. Jednak reszta zebranych nie zauwa¿y³a tego i rozpoczê³a
drug¹ zwrotkê. Kiedy wreszcie sala ucich³a, prowadz¹cy miting skorzysta³ z okazji i szybko zakoñczy³ zgromadzenie.
Po kilku tygodniach NKWD rozpoczê³o aresztowania Ukraiñców aktywnych w czasie zebrania. Nie zmartwi³o to szczególnie Polaków, którzy przyjêli z pewn¹ ulg¹ i satysfakcj¹ skarcenie przez Sowietów nacjonalistów ukraiñskich manifestuj¹cych swoj¹ nienawiæ do Polaków.
Pierwsza wywózka Polaków na Syberiê
W atmosferze strachu, aresztowañ i publicznych zebrañ
nadszed³ dzieñ 10 lutego I940 r.  jedna z najtragiczniejszych
dat dla Kresowian. Dzieñ ten zapad³ mi w pamiêæ, gdy¿ widzia³em i bardzo mocno prze¿y³em zbiorowy p³acz nie tylko
dzieci, ale ca³ych rodzin polskich wywo¿onych z kolonii.
Tego dnia jak zwykle poszed³em do szko³y. By³o niewielu
uczniów. Niektórzy p³akali. Gdy dowiedzia³em siê, ¿e chodzi
o wywózkê, natychmiast pobieg³em do domu zawiadomiæ rodziców. W tym czasie odje¿d¿a³y ju¿ pierwsze sanie z zes³añcami. ¯o³nierze w spiczastych czapkach i z d³ugimi karabinami, na których zasadzono d³ugie bagnety, pilnowali zes³añców. Ihrowiczanie stali przy szosie i ¿egnali swoich bliskich.
Pada³y s³owa, których nigdy nie zapomnê. Ci, co odje¿d¿ali,
wo³ali: Zostañcie z Bogiem!. ¯egnaj¹cy z p³aczem podpowiadali: Jedcie z Bogiem!, lub  Niech was Bóg ma w
swej opiece!.
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Nasza rodzina te¿ sta³a na mostku przed domem. Wygl¹dalimy g³ównie dziadków, rodziców mojej matki, Szczêchów
z Korczunku. Wreszcie w kolejnej kolumnie sañ poznalimy
dziadka, babciê i wujków. Po¿egnali nas s³owami: Zostañcie
z Bogiem i b¹dcie zdrowi. Pamiêtam, ¿e dziadek i babcia
tylko pomachali do nas rêkami, bo z ¿alu nie potrafili wymówiæ ani s³owa. Ten obraz ci¹gle mam przed oczami. Takiego
po¿egnania nie zapomina siê nigdy.
Ksi¹dz Szczepankiewicz zosta³ powiadomiony przez parafian o wywózce w chwili, gdy pierwsze sanie z bojcami NKWD
jecha³y po kolonistów. Kiedy wywo¿ono Polaków, ksi¹dz ustawi³ w oknie plebanii obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej, a
sam b³ogos³awi³ wywo¿onych na Syberiê. Modli³ siê o ich szybki powrót. Póniej czêsto odprawia³ nabo¿eñstwa w intencji
zes³añców, wczeniej dyskretnie zawiadamiaj¹c wiernych. A
gdy zes³añcy prosili w listach o pomoc ¿ywnociow¹, ksi¹dz
mobilizowa³ wiernych do wysy³ania paczek. Osobicie przygotowywa³ lekarstwa i zio³a dla chorych na zes³aniu.
W chwili rozpoczêcia wywózki w naszym domu natychmiast rozpoczê³o siê wielkie gotowanie. Zabijano kury na rosó³ i miêso, lepiono pierogi, suszono chleb. Ca³a rodzina pracowa³a, szykuj¹c ¿ywnoæ dla bliskich i znajomych znajduj¹cych siê ju¿ w towarowych wagonach. Tak w popiechu przygotowywano zaopatrzenie dla zes³añców w wielu polskich
domach. Przekazanie im ¿ywnoci, ciep³ej odzie¿y, a nawet
opa³u do piecyków znajduj¹cych siê w wagonach, przynios³o
nam pewn¹ psychiczn¹ ulgê, ¿e nie pucilimy bliskich z pustymi rêkami.
Tymczasem maj¹tek pozostawiony przez kolonistów szybko by³ rozkradany przez Ukraiñców. Do pilnowania ka¿dego
z pozostawionych gospodarstw wyznaczano Ukraiñców. Nocami wywozili do swoich domów wszystko, co przedstawia³o
jak¹ wartoæ. A by³o co zabieraæ, gdy¿ kolonici znani byli
jako dobrzy i bogaci gospodarze.
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£upy z tych obejæ trafia³y tak¿e do naczelników rejonu
H³uboczek Wielki. Rugowanie elementu polskiego by³o zyskownym interesem dla Ukraiñców i Rosjan.
Wywózka z 10 lutego 1940 r. wywo³a³a nastrój przygnêbienia w szkole. Odczu³y go szczególnie dzieci z rodzin polskich.
Pamiêtam, jak dotkliwy by³ brak w klasie naszych kole¿anek
i kolegów. Z niektórymi z nich przyjani³em siê, podpowiadalimy sobie na lekcjach, razem czulimy siê bezpieczniej w trudnym czasie i otoczeniu. Od tego te¿ dnia ¿y³y wród nas dzieci
pozbawione rodziców. Kilkoro dzieci z mojej klasy przypadkowo uniknê³o zes³ania, gdy¿ nie by³o ich w domu, gdy przyszli bojcy. Przygarniête przez dalsze rodziny têskni³y za rodzicami i rodzeñstwem. Chodzi³y smutne i zatroskane o los
najbli¿szych. Same te¿ nie by³y pewne dnia ani godziny. Dzieci te sta³y siê nagle doros³ymi29.
W marcu 1940 r. mój ojciec otrzyma³ wiadomoæ, ¿e w wagonie towarowym stoj¹cym na bocznicy kolejowej w Tarnopolu znajduj¹ siê kuzyni naszej matki. Natychmiast pojecha³
i dowiedzia³ siê, ¿e to Jan i Helena, najstarsze dzieci Piotra Adamarczuka. Okaza³o siê, ¿e kiedy wieziono je na Syberiê, w
Maksymówce wyskoczyli przez okno wagonu towarowego i
szczêliwie dotarli do kuzynów. Po miesiêcznym pobycie u
rodziny w Maksymówce kto doniós³ do NKWD. Zostali
29
A oto nazwiska polskich rodzin wywiezionych na Syberi¹ 10 lutego
1940 r. (przy ka¿dym z nazwisk podano liczbê osób w danej rodzinie): Adamarczuk Piotr (zmar³ na Syberii)  8, W³adys³aw Sobolak  5, Bakularz Stanis³aw  4, Zaj¹c Józef  3, Kulik Marcin  7, Bu¿ycka Karola  3, Korcz
Franciszek  8, Piekarz Andrzej  7, Frankowicz Stanis³aw  4, Piekarz Karol
7, Pytka Wojciech  5, Bogacz Stanis³aw  5, Nowakowski Franciszek  3,
Zaj¹c Wojciech  6, Sobolak Piotr  7, Bielawski W³adys³aw  6, Szczêch
Micha³  4, Szuber Wojciech  8, Rurarz £ukasz  2, Bogacz Józef 3, Kubów
Ignacy  7, Ciurys Walenty  6, Mojka Jan  4, Bielawski Szymon  8, Tracz
Józef  2,Tracz Szczepan  2, Cichocki Micha³  2, Czuma³owski Franciszek 
5. £êkawski Pawe³  5, Lichwiarz Franciszek  5 (dwie córki zmar³y w Korni
ASSR), Ciurlik  6 (córki Bogus³awa i Irena zmar³y w Korni ASSR na tyfus),
Ki³ów  4, 7 osób NN.
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aresztowani i odstawieni do wiêzienia w Zbara¿u. Poniewa¿
pochwycono wielu uciekinierów, w Tarnopolu przygotowano
wagon, który po zape³nieniu odes³ano na Syberiê.
Zanim to nast¹pi³o, zachorowa³a Hela Adamarczuk. Zajêli siê ni¹ polscy lekarze, którzy zabrali j¹ do szpitala. Pobyt
w szpitalu zaproponowali te¿ bratu Heli, Jakowi. Nie zgodzi³ siê, gdy¿ postanowi³ jak najszybciej do³¹czyæ do rodziny
na Syberii.
Pojecha³ tam razem z grup¹ m³odych Polaków. W wagonie
wbrew zakazowi piewali polskie patriotyczne pieni wieckie i religijne. Deklamowali narodowe wiersze, odwo³ywali
siê do tradycji i postaw zes³anych na Sybir bohaterów narodowych. W pobli¿u ich rozpiewanego wagonu gromadzi³a siê
miejscowa ludnoæ. Podziwiano determinacjê i odwagê m³odzie¿y. Ró¿nymi sposobami starano siê zaopatrzyæ ich na drogê w ¿ywnoæ i ciep³¹ odzie¿.
Jako dojecha³ na Syberiê i po wielu perypetiach do³¹czy³
do rodziny. Okaza³o siê, ¿e by³ jej bardzo potrzebny. Zast¹pi³
ojca Piotra, który zmar³ ze zgryzoty, g³odu i wycieñczenia pozostawiaj¹c chorowit¹ ¿onê i czworo dzieci. Prze¿y³ zaledwie
44 lata.
Hela po wypisaniu ze szpitala zamieszka³a w naszym
domu. Choroba nie ustêpowa³a. Pe³en najgorszych przeczuæ
W kwietniu 1940 r. na zes³anie wywo¿ono g³ównie polsk¹ inteligencjê.
Na pierwszy ogieñ sz³y rodziny oficerów WP, leników, nauczycieli i pracowników naukowych, urzêdników pañstwowych, ksiê¿y itd. Wówczas to
wywieziono rodzinê Miko³aja Bia³ow¹sa, ojca Tadeusza, oficera WP.:
 Miko³aj, ur.w Ihrowicy w 1888 r. Nr karty rejestracyjnej 15424,
– Tekla, ur.w Ihrowicy w 1890 r.
„
„
15425,
 Czes³awa, ur. w Ihrowicy w 1925 r. 

15426,
– Kazimiera, ur. w Ihrowicy w 1920 r.
– Jan, ur. w Ihrowicy w 1921 r.
 Stanis³awa Nakonieczna-Bia³ow¹s ur. w Ihrowicy w 1913. Wykaz sporz¹dzi³em na podstawie spisu katolików Ihrowicy, w³asnej pamiêci oraz listów Ihrowiczan. Mam nadziejê, ¿e Czytelnicy skoryguj¹ b³êdy oraz uzupe³ni¹ brakuj¹ce nazwiska.
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ojciec poprosi³ o pomoc ks. Szczepankiewicza. Ksi¹dz rozpozna³ u niej tyfus i od razu rozpocz¹³ intensywne leczenie. Przychodzi³ do chorej 3-4 razy dziennie, przynosi³ i sam podawa³
jej lekarstwa. Konsultowa³ siê z lekarzami. Kilkakrotnie wychodzi³ z pokoju chorej przygnêbiony mówi¹c, ¿e teraz wszystko jest w rêkach Boga.
Jednak po tygodniu maksymalnego napiêcia gor¹czka
u chorej zaczê³a spadaæ. Spokój i umiech powróci³y na twarz
ks. Szczepankiewicza. Hela powoli wraca³a do zdrowia. Na
koniec ksi¹dz pozostawi³ mojej matce szczegó³owe wskazówki, czym ma chor¹ karmiæ.
Têsknota za krajem
Pón¹ wiosn¹ 1940 r. deportowani na Syberiê Polacy zaczêli przysy³aæ pierwsze listy. B³agali w nich o pomoc ¿ywnociow¹. Natychmiast odpisywalimy i wysy³alimy ¿ywnoæ
oraz drobn¹ odzie¿ jak szaliki, rêkawice, skarpety we³niane
i inne. Od zes³añców dostawalimy podziêkowania. Donosili
w nich, jak niezbêdna jest nasza pomoc, ¿e przysy³ana ¿ywnoæ pozwoli im jeszcze jaki czas prze¿yæ. Z ich listów przebija³a olbrzymia têsknota za rodzin¹, ojczyzn¹, za pozostawion¹ ziemi¹ i normalnym ¿yciem. Przysy³ano te¿ wiersze pisane
na Syberii, przepojone têsknot¹ i patriotyzmem. Czyta³em je
ze wzruszeniem, a nastêpnie chowa³em na strychu miêdzy
deskami a blach¹ dachu.
Jedn¹ z poetek tworz¹cych na Syberii by³a nasza rodaczka
Stefania Maliszowa wywieziona 13 kwietnia 1940 r. z T³umacza do Kazachstanu. Pisa³a poezjê wyra¿aj¹ca ogromn¹ têsknotê za ojczyzn¹ i wolnoci¹. Napisa³a m.in. wiersz pt. Polskiemu ¯o³nierzowi.
Kiedy wybuch³a wojenna po¿oga
I w gruzy run¹³ z³oty sen wolnoci,
Mg³¹ krwaw¹ Polski zasnu³a siê droga,
W twarz nam rzucono zdradê i pod³oci.
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Z piek³a samego wysz³y gadów mary,
By Ciê splugawiæ  ¯o³nierzyku szary!
I w proch rzucone nasze or³y bia³e,
Sztandary nasze potargane w strzêpy.
A serca dr¿¹ce bólem skamienia³y,
Patrzy³y z trwog¹ jak nikn¹ zastêpy,
Jak ginie wszystko i w py³ siê rozpada
Pod straszn¹ zgroz¹, której imiê zdrada.
Jednym zamachem skrelili nas z karty,
Na Polskê ca³un rzucili grobowy
I dalej wiedli krwawy bój za¿arty,
Aby Europie daæ porz¹dek nowy.
Bez Polski, bez Boga, bez serdecznej wiary
Nawet bez Ciebie ¯o³nierzyku szary!
Lecz nie zd³awi³y Ciê te srogie si³y
I nie spodli³y ¿o³nierskiego ducha.
Pod tym mundurem wierne serca bi³y
I gdzie najwiêksza walki zawierucha,
Kêdy pociski kul lec¹ bez miary,
Tam i Ty walczysz ¯o³nierzyku szary!
Walczysz o Polskê  o ten cud wyniony,
O wolnoæ, honor naszej wiêtej sprawy,
A razem z Tob¹ id¹ serc miliony
Na bój za¿arty, rozpaczliwy, krwawy
I serca bij¹ tym p³omieniem wiary
¯e Ty zwyciê¿ysz, ¯o³nierzyku szary!
Posio³ek Zapasne  26 marca 1941 r.
Stefania Maliszowa nie wróci³a ju¿ do Polski z wygnania.
71

Pierwszy polityczny mord w Ihrowicy
Na prze³omie kwietnia i maja I940 r. lhrowic¹ wstrz¹snê³o
pierwsze morderstwo na tle politycznym. Zastrzelony zosta³
Jurko Kupyna, kierownik miejscowej poczty. By³ to Ukrainiec
i komunista, sekretarz miejscowej komórki partyjnej. Pochodzi³ z Dobrowód. Cia³o zamordowanego wystawione by³o na
widok publiczny w domu ludowym. Pogrzeb mia³ oprawê
komunistyczn¹ z flagami sowieckimi, sztandarami, przemówieniami i grobami. Po pogrzebie rozpoczê³y siê aresztowania. Jednym z aresztowanych przez NKWD Ukraiñców by³
S³awko £ysy. Wszelki lad po nim zagin¹³.
Ponad rok póniej, ju¿ po wkroczeniu Niemców, Ukraiñcy
mówili, ¿e morderstwa dokona³ jeden z Zahaluków.
Zabójstwo Kupyny by³o jednym z prze³omowych momentów w mobilizacji miejscowych ukraiñskich nacjonalistów.
W samej Ihrowicy mordy na Polakach rozpoczê³y siê jednak
prawie cztery lata póniej ...
Pobór Polaków do Armii Czerwonej w 1941 r.
W maju 1941 r., tu¿ przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej, do Armii Czerwonej powo³ano m³odzie¿ mêsk¹ urodzon¹ w 1919 r. Pobór ten Sowieci poprzedzili dobrowolnym
przyjêciem obywatelstwa ZSRR przez Polaków.
Z Ihrowicy zabrano do wojska kilkunastu Polaków i Ukraiñców. Jednym z Polaków by³ Stanis³aw Drzewiecki Piorun.
Zosta³ powo³any 8 maja 1941 r. i wcielony do 413 pp. w miejscowoci Kalinin w g³êbi Rosji. Jeszcze tego samego roku walczy³ z Niemcami na Bia³orusi, gdzie zosta³ kontuzjowany. By³
leczony w moskiewskim szpitalu a¿ do maja 1942 r., a nastêpnie jako niezdolny do walk frontowych pe³ni³ s³u¿bê wartownicz¹. W maju 1943 r. ochotniczo zg³osi³ siê do 1 Dywizji im.
Tadeusza Kociuszki. Z 3 pp. przeszed³ szlak bojowy od Lenino po Berlin. By³ dwukrotnie odznaczony medalem Na polu
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chwa³y, Krzy¿em Kawalerskim OOP oraz licznymi odznaczeniami pami¹tkowymi30.
Okupacja niemiecka
Wojna sowiecko-niemiecka wybuch³a 22 czerwca 1941 r.
Znów z pó³nocy, w stronê Tarnopola przez Ihrowicê zaczê³y
przemieszczaæ siê tysi¹ce samochodów, ci¹gników, dzia³ samobie¿nych i wszelkiego rodzaju sprzêtu wojennego. Wieziono wielu rannych ¿o³nierzy i to nie tylko w ambulansach. Zepsute pojazdy zostawiano na poboczach. Porzucano broñ, któr¹
Ukraiñcy natychmiast przejmowali. Robili to jawnie, nie czekaj¹c nawet na zapadniecie zmierzchu. Polacy byli bardziej
ostro¿ni i siêgali po porzucon¹ broñ po kryjomu.
Wycofywanie siê wyzwolicieli radzieckich trwa³o do 1
lipca. Ukraiñcy nie mogli doczekaæ siê przybycia Niemców.
Po ust¹pieniu Sowietów po Ihrowicy grupami paradowa³a
m³odzie¿ ukraiñska uzbrojona w broñ krótk¹ i automatyczn¹.
Wymachiwali pistoletami celuj¹c w domy Polaków. Przewodzi³ im Wo³odko Ostiak  Ku i Oleksa Zahaluk. Polacy
przygl¹dali siê tej paradzie z ukrycia. By³o to niepokoj¹ce widowisko, choæ nikt jeszcze nie zdawa³ sobie sprawy z rzeczywistej groby, jaka zawis³a nad Polakami na Kresach.
Wielka radoæ Ukraiñców nie trwa³a d³ugo. Niemcy szybko rozwi¹zali powo³any 30 czerwca we Lwowie nielegalny
rz¹d ukraiñski, którego premierem zosta³ Jaros³aw Steæko-Karbowycz. Cz³onkowie tego rz¹du zostali aresztowani. Ju¿ 11
lipca znik³y z tarnopolskich dachów flagi ukraiñskie, a 1 sierp-

Stanis³aw Drzewiecki nie mia³ wp³ywu na wybór s³u¿by i sztandaru
pod jakim przysz³o mu s³u¿yæ i walczyæ. Los rzuca³ Kresowiaka na szlaki
wojny najczêciej bez mo¿liwoci wyboru. Ihrowiczanie maj¹ swoich bohaterów m.in. w I³¿y, Katyniu, Warszawie, na Wale Pomorskim, w Ko³obrzegu, pod Monte Cassino. Najwiêcej g³ów po³o¿yli jednak nie na frontach, ale
w macierzystych zagrodach, na ziemi praojców.
30
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nia obwód tarnopolski zosta³ wcielony do Generalnego Gubernatorstwa31.
W Ihrowicy Ukraiñcy przestali zadzieraæ g³owy i demonstrowaæ swojej si³y i nienawici do Polaków. Chodzili po wsi
przygnêbieni i smutni czekaj¹c na dalszy rozwój sytuacji.
Policja ukraiñska
Niemcy zorganizowali we wsi policjê ukraiñsk¹. Posterunek umieszczono w pa³acu na folwarku. Do policji wst¹pi³y
przewa¿nie miejscowe mêty, ludzie bez zasad moralnych,
sk³onni do pijatyk i awantur. Jako uzbrojeni funkcjonariusze
stale szukali okazji do zaczepki i zemsty na Polakach za domniemane krzywdy doznane ponoæ w przesz³oci.
Polakom najbardziej da³ siê we znaki niejaki Czornyj. By³
prostakiem, pó³analfabet¹, a przy tym wyj¹tkowym sadyst¹.
Przyjani³ siê z miejscowymi nacjonalistami ukraiñskimi, co
by³o grone dla Polaków.
Jesieni¹ I942 r. wielu polskich gospodarzy otrzyma³o zawiadomienia, ¿e maj¹ stawiæ siê na posterunku policji w sprawie kontyngentu zbo¿owego. Wród wezwanych byli zarówno ci, którzy oddali ju¿ kontyngent, jak i ci, którzy jeszcze nie
zd¹¿yli tego zrobiæ. Przysz³o oko³o 40 ch³opów. Zebranym
przed pa³acem rolnikom kazano wejæ do du¿ej sali, z której
wywo³ywano ich pojedynczo na korytarz. Tam wymierzano
im karê ch³osty. Bito gospodarzy do utraty przytomnoci. Nieprzytomnych wyrzucano przed pa³ac. Oprawc¹ by³ miedzy
innymi Czornyj, który w³asnorêcznie rozbija³ Polakom g³owy ko³kiem. ¯ony nieszczêników przyje¿d¿a³y po mê¿ów
furmankami, bo o w³asnych si³ach ¿aden z nich nie móg³ wróciæ do domu. Rok póniej w Dubowcach Czornyj przez okno
zastrzeli³ pana Bo¿yckiego, starszego mê¿czyznê, który w³anie tego dnia o¿eni³ siê z pewn¹ wdow¹.
31

74

Por. Czes³aw Blicharski, Tarnopol w latach 1809-1945, s. 302.

Nied³ugo potem, jesieni¹ 1943 r. Czornyj bra³ udzia³ w
ob³awie na partyzantów radzieckich w lasach ko³a Zbara¿a.
Ku zadowoleniu Polaków z Ihrowicy ju¿ z niej nie wróci³. Podobno zosta³ zlikwidowany przez Armiê Krajow¹.
Niemiecki kontyngent
Po zajêciu Podola przez Niemców sytuacja mieszkañców
uleg³a pewnej zmianie. Nowy okupant traktowa³ wie podolsk¹ jako bazê zaopatrzeniow¹. Czerpa³ st¹d ¿ywnoæ i tani¹
si³ê robocz¹.
Szybko zorganizowano niemieck¹ administracjê wiejsk¹
opart¹ na aktywistach ukraiñskich. Na rolników na³o¿ono olbrzymie kontyngenty ¿ywnociowe. Nieomal ca³a produkcja
rolna musia³y byæ oddana. Aby uniemo¿liwiæ dokonywanie
pok¹tnego uboju zwierz¹t wprowadzono kolczykowanie.
Jednak system ten nie by³ szczelny, a poniewa¿ w miastach
panowa³ g³ód, rozkwit³ handel wymienny miedzy miastem
a wsi¹. Za produkty ¿ywnociowe mo¿na by³o dostaæ w miecie wiele cennych wówczas towarów, takich jak meble, kosztownoci, ubrania czy pociel.
W drugiej po³owie lipca 1941 r. okupant zarz¹dzi³ przegl¹d
koni i wozów konnych. Odbywa³ siê on na b³oniach w po³udniowej czêci wsi. Pojecha³em tam z ojcem. Trzeba by³o przejechaæ przed grup¹ Niemców, którzy dokonywali oceny koni,
a nastêpnie rekwirowali najbardziej okaza³e na potrzeby wojska. Rozstawieni wzd³u¿ drogi hitlerowcy strasznie bili zarówno konie jak i ludzi. Szczêliwie uniknêlimy popêdzania nahajk¹, a i nasze konie nie spodoba³y siê kupcom.
Jeszcze nie znalimy takiego traktowania Polaków przez
Niemców, wiec wrócilimy do domu oburzeni i pe³ni gorzkich uwag. Gdy opowiadalimy o tym wydarzeniu, pamiêtam, ¿e wujek Sylwester Bia³ow¹s nazwa³ je czystym barbarzyñstwem.
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Ostatnia wspólna modlitwa
Przed II wojn¹ wiatow¹ czêsto odbywa³y siê we wsi wspólne polsko-ukraiñskie uroczystoci religijne. Jedn¹ z nich by³
pogrzeb parocha W¹sa, wielkiego patrioty ukraiñskiego, choæ
z pewnoci¹ nie ukraiñskiego nacjonalisty. Jego pogrzeb odby³ siê nied³ugo przed wybuchem wojny. W pochówku tym
uczestniczy³y t³umy Ukraiñców i Polaków.
Podobnie uroczysty pogrzeb jednocz¹cy obie narodowoci
po raz ostatni odby³ siê w Ihrowicy za okupacji niemieckiej.
Grzebany by³ Jan £ysy, Ukrainiec miertelnie postrzelony w rejonie wsi Mszaniec na drodze do Berezowicy Ma³ej.
Ihrowicê dzieli³o od Bezerowicy Ma³ej 7 km. Na najwy¿szym wzniesieniu miedzy tymi dwoma wsiami Niemcy zbudowali wêze³ ³¹cznoci w pasie korytarza lotniczego. Stad prowadzono rozmowy za za³ogami przelatuj¹cych samolotów.
¯o³nierze ³¹cznoci obs³uguj¹cy ten wêze³ zaopatrywali siê w
¿ywnoæ w okolicznych wsiach. Zim¹, kiedy drogi by³y nieprzejezdne dla samochodów, so³tysi obowi¹zani byli udostêpniæ furmana z koñmi na potrzeby wojska. Jako pierwszy na
podwodê zosta³ wyznaczony Jan £ysy, ukraiñski gospodarz
z Ihrowicy mieszkaj¹cy na G³êbokiej Dolinie. Dosiêg³a go kula,
gdy wióz³ zaopatrzenie z Za³oziec.
Tragicznie zmar³y by³ Ukraiñcem, a jego ¿ona  Polk¹. Uroczystoci pogrzebowe odby³y siê wiêc w cerkwi, ale z udzia³em równie¿ miejscowego ksiêdza rzymskokatolickiego, Stanis³awa Szczepankiewicza. Uczestniczyli w nim czterej ¿o³nierze niemieccy, którzy maszerowali obok trumny, a nad mogi³¹
oddali trzy salwy honorowe.
W pogrzebie bra³o udzia³ wielu Polaków i Ukraiñców nie
tylko z Ihrowicy, ale i okolicznych wsi. Na ¿yczenie ¿ony zmar³ego, Domiceli, ksiê¿a  rzymskokatolicki i greckokatolicki 
wspólnie odprowadzali cia³o do grobu. Odmawiano modlitwê w jêzyku polskim i w ukraiñskim. G³ównym celebransem
by³ ks. grekokatolicki Paroch Piotr Ha³a, który ze szczególn¹
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kurtuazj¹ odnosi³ siê do ks. Szczepankiewicza, prosz¹c go o
rozpoczêcie modlitw. Chór kocielny piewa³ ¿a³obn¹ pieñ
Chopina W mogile ciemnej pisz na wieki. Z kolei chór cerkiewny popisa³ siê piêknym piewem swoich pieni ¿a³obnych.
Wszyscy podziwiali baryton diaka Macijewicza. W czasie Mszy
w. i uroczystoci pogrzebowych przedstawicie obydwu nacji
stali obok siebie wspólnie siê modl¹c. Przesta³o siê liczyæ to,
czy zmar³y by³ Polakiem czy Ukraiñcem. Wszyscy ¿egnali s¹siada, bardzo porz¹dnego cz³owieka.
Zgoda ta i wspó³czucie nie trwa³y jednak d³ugo. Po pogrzebie ¿onê zmar³ego, Domicelê £ys¹ z domu Jaworsk¹ Bas,
spotka³o wiele przykroci ze strony ukraiñskich nacjonalistów.
Mieli jej za z³e, ¿e do udzia³u w pogrzebie zaprosi³a ks. Szczepankiewicza.
By³a to ostatnia wspólna uroczystoæ Polaków i Ukraiñców
w Ihrowicy wiadcz¹ca o tym, ¿e obie spo³ecznoci mog¹ ¿yæ
obok siebie w zgodzie i przyjani, tak jak ¿y³y tu przez dziesi¹tki, a nawet setki lat.
Pogrzeb Iwasia Zahaluka i Myko³y Wid³owkoho
W 1943 r. w Tarnopolu Niemcy zorganizowali tzw. bandiest,
czyli kompanie robocze sk³adaj¹ce siê z Polaków i Ukraiñców.
Powo³ano do nich roczniki 1921  1923. Kompanie te pracowa³y przy dworcu kolejowym, na torach oraz przy budowie
dróg na potrzeby transportu wojennego.
Pracuj¹cy w bandiecie ch³opcy byli skoszarowani i podlegali dyscyplinie wojskowej. Co pewien czas dostawali jednak
przepustki, by mogli odwiedziæ swoje rodziny. Korzystaj¹c
z takiej przepustki z Tarnopola do Ihrowicy przyjecha³ Iwa
Zahaluk i Mykolcia Wid³owski. Obaj postanowili ju¿ nie wracaæ do bandiestu. Pewnego dnia wybrali siê pieszo do pobliskiej kolonii Chomy. Gdy minêli ostatnie domy we wsi, zauwa¿yli za sob¹ samochód wojskowy jad¹cy w ich kierunku.
Myl¹c, ¿e to Niemcy jad¹ po nich, zaczêli uciekaæ w kierunku
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G³êbokiej Doliny. Niemcy otworzyli ogieñ z broni automatycznej. Strza³y by³y celne  Iwa Zahaluk i Mykolcia Wid³owski
ponieli mieræ.
Ukraiñcy, a szczególnie ukraiñscy nacjonalici, nie mogli
pogodziæ siê z przypadkow¹ mierci¹ swoich kolegów. Jak siê
póniej okaza³o, Niemcy nie jechali tego dnia akurat po nich.
Jednak Ukraiñcy obarczyli win¹ za mieræ swoich bliskich
Polaków, a to dlatego, ¿e jeden z Niemców umia³ trochê mówiæ po polsku.
Pogrzeb Zahaluka i Wid³owkoho odby³ siê w niecodziennej, wieczornej scenerii. Po mod³ach w cerkwi kondukt ¿a³obny owietlony zniczami i dziesi¹tkami wiec, z chor¹gwiami,
sztandarami, w asycie czot (czyli plutonów) przeszed³ na
cmentarz. Obok mogi³y ustawiono podium, z którego przemawiali nacjonalici. Nie by³y to zwyk³e mowy pogrzebowe.
Nacjonalici zapewniali zmar³ych i ich najbli¿szych, ¿e mieræ
Ukraiñców bêdzie pomszczona, a odwieczni wrogowie, Lachy, ponios¹ karê.
By³em wtedy na cmentarzu i s³ucha³em tych grób, od których w³osy je¿y³y mi siê na g³owie. Ogarn¹³ mnie strach.
Ostro¿nie wycofa³em siê z cmentarza i pobieg³em do domu,
gdzie zda³em relacjê o tym, co widzia³em i co us³ysza³em32.
Ukraiñska wdziêcznoæ
Wczesn¹ wiosn¹ 1943 r. zaczê³y docieraæ do Ihrowicy pierwsze wieci o mordach wo³yñskich. W wysi³kach uchronienia
swoich parafian przed zbli¿aj¹ca siê fala zbrodni nie ustawa³
niekwestionowany przywódca duchowy Polaków w Ihrowicy, ks. proboszcz Stanis³aw Szczepankiewicz. Wydawa³o siê,
¿e ma du¿e szanse na obronê Polaków od ukraiñskiej niena32
Pogrzeb ten tak wspomina Stanis³aw Drzewiecki: „Ten nocny pogrzeb
z wielk¹ patriotyczn¹ manifestacj¹ i grobami pod adresem Polaków napêdzi³ nam strachu. Zdawa³o siê, ¿e bezporednio wracaj¹c z cmentarza nacjonalici rozpoczn¹ rze Polaków”.
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wici. Wa¿n¹ rolê odgrywa³y tu jego osobiste zas³ugi. Ks. Szczepankiewicz od lat bezinteresownie leczy³ zarówno Polaków,
jak i Ukraiñców. Niektórzy z nich zawdziêczali mu ¿ycie i zdrowie, a nawet  jak siê okaza³o  do¿yli pónej staroci. Z gronej choroby wyleczy³ np. Omeliana Wid³owskiego, którego
ojciec Stefan by³ aktywnym banderowcem. Nie bacz¹c na to
ks. Szczepankowski chodzi³ do niego rano i wieczorem. Podobnie troszczy³ siê i wyleczy³ Ihora Nakoniecznego choruj¹cego na dyzenteriê. Myko³a Kuæ, za okupacji niemieckiej wójt
Ihrowicy, chorowa³ na niedow³ad koñczyn dolnych. Nie móg³
ju¿ chodziæ, lecz ksi¹dz wyleczy³ go zio³ami i zdobytymi gdzie
lekarstwami. Podobnie by³o z Ann¹ Sapun Dum¹. Wobec
d³ugotrwa³ego opuchniêcia kolana sprawiaj¹cego wielki ból
lekarze w Tarnopolu zadecydowali o amputacji nogi. Anna nie
zgodzi³a siê. Uda³a siê do ksiêdza, który wyleczy³ j¹ zio³ami.
O swojej wdziêcznoci Anna Sapun pamiêta³a równie¿ po napadzie na Ihrowicê i zamordowaniu ksiêdza. Gdy inni Ukraiñcy bali siê g³ono mówiæ o wigilijnym mordzie, ona nazywa³a tê zbrodniê po imieniu.
Pamiêæ o ksiedzu-lekarzu ¿y³a wród Ukraiñców d³ugo po
ekspatriacji Polaków. Nawet ihrowiccy banderowcy, którzy
kryli siê w ziemiankach w ch³odzie, g³odzie i smrodzie ¿a³owali ponoæ, ¿e nie wydobyli od ksiêdza przed zabiciem receptury na maæ przeciw wierzbowi. Ta bowiem, któr¹ im za
¿ycia sporz¹dza³, doskonale leczy³a tê przypad³oæ.
Trzej misjonarze
Narastaj¹cemu zagro¿eniu Polaków ze strony Ukraiñców
wiosn¹ 1944 r. mia³y przeciwdzia³aæ wspólne rekolekcje wielkopostne. Poprowadzili je w cerkwi trzej misjonarze grekokatoliccy. Ks. Szczepankiewicz wielokrotnie zachêca³ Polaków
do uczestnictwa w rekolekcjach i wieñcz¹cej je uroczystoci.
Polacy doæ licznie wziêli udzia³ w procesji, która poprzedza³a uroczystoci zakoñczenia rekolekcji. Ka¿dy by³ zanie79

pokojony wieciami dochodz¹cymi z Wo³ynia i chcia³ us³yszeæ,
co powiedz¹ misjonarze uniccy.
W procesji grekokatolicy wspólnie z ³acinnikami nieli na
ramionach masywny dêbowy krzy¿. By³o dosyæ ciep³o, wia³
lekki po³udniowy wiatr. Procesja zd¹¿a³a ku najwy¿szej w
okolicy górze zwanej Dyblank¹, by tam na pami¹tkê koñcz¹cych siê rekolekcji ustawiæ przyniesiony symbol wiary.
Na szczycie wzgórza rozpoczê³a siê ceremonia powiêcenia miejsca, na którym mia³ stan¹æ krzy¿. Ku zaskoczeniu Polaków uroczystoæ religijna zamieni³a siê w mityng polityczny przepe³niony wrogoci¹ wobec wszystkiego, co nie ukraiñskie. Szokuj¹co brzmia³y s³owa padaj¹ce z ust osób duchownych zachêcaj¹ce do likwidacji innych narodowoci mieszkaj¹cych na tej ziemi. Jeden z kaznodziejów pos³u¿y³ siê s³owami przypowieci o k¹kolu, który nale¿y wypleniæ z naszej
ukraiñskiej pszenicy.
Brzmia³o to jak oficjalne b³ogos³awieñstwo cerkwi greckokatolickiej dla nacjonalistycznych hase³ unicestwienia Polaków
na Kresach, a zarazem usankcjonowanie zbrodniczej dzia³alnoci banderowskich bojówek OUNUPA.
S³uchaj¹c tych kazañ odnios³em wra¿enie, ¿e Polacy i Ukraiñcy modl¹ siê do dwóch ró¿nych Bogów. Tak¹ opiniê podziela³a wiêkszoæ Polaków obecnych na rekolekcjach. Wyranie
nie spe³ni³y siê nadzieje ks. Szczepankiewicza, aby wspólne
dwiganie krzy¿a  symbolu wiary w jednego Boga  tak jak
wspólne znoszenie cierpieñ ze strony hitlerowskiego okupanta  zjednoczy³y lokaln¹ spo³ecznoæ. Sta³o siê co wrêcz przeciwnego.
W t³umie sk³adaj¹cym siê g³ównie z Ukraiñców s³owa unickich misjonarzy przyjêto z aprobat¹. Szczególne manifestowa³a
j¹ ukraiñska m³odzie¿ ubrana w narodowe stroje. Jednak ludzie starsi, tak¿e niektórzy Ukraiñcy, okazywali zdziwienie
i zak³opotanie zaistnia³¹ sytuacj¹. Stwierdzenia, ¿e Podole to
ziemia ukraiñska przeznaczona tylko dla Ukraiñców, ¿e nale¿y j¹ oczyciæ z obcych narodowoci, a b³ogos³awiæ ma temu
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krzy¿ widoczny z Ihrowicy i okolic, wzbudza³y najwy¿sze zaniepokojenie. Wyranie nie chodzi³o tu tylko o wyzwolenie tej
ziemi spod okupacji hitlerowskiej ...
Po us³yszeniu pe³nych grozy s³ów Polacy zaczêli niepostrze¿enie opuszczaæ uroczystoæ. Odchodzili do swoich domostw
pytaj¹c jeden drugiego, jak to mo¿liwe, ¿eby we wsi, w której
od wieków wszyscy ¿yli zgodnie, osoby duchowne wyg³asza³y podobne has³a. Od czasu tych rekolekcji, zamiast o pojednaniu w wielu polskich rodzinach zaczêto powa¿nie myleæ o
samoobronie. Wzmacniano i zabezpieczano drzwi i okna, przygotowywano schrony i kryjówki.
Ukraiñski kopiec pamiêci
Na najwy¿szym ihrowickim wzniesieniu, górze zwanej
Nad ród³ami, w 1943 r. Ukraiñcy usypali kopiec ku czci
i pamiêci rz¹du Jaros³awa Steæko.
Rz¹d ten proklamowano 30 czerwca 1941 r., pierwszego
dnia po zdobyciu Lwowa przez wojska niemieckie. Choæ metropolita greckokatolicki abp. Andriej Szeptycki w licie pasterskim uzna³ nowy rz¹d ukraiñski i wezwa³ spo³eczeñstwo
do podporz¹dkowania siê mu, pañstwo ukraiñskie przetrwa³o nieca³y tydzieñ. Hitler nakaza³ Himmlerowi zrobiæ
porz¹dki z t¹ band¹, a 5 lipca gestapo aresztowa³o Jaros³awa
Steæko, Stepana Banderê oraz innych cz³onków samozwañczego rz¹du33. By³ to wielki cios dla nacjonalistów ukraiñskich
uwa¿aj¹cych siê za sojuszników Niemiec hitlerowskich. Bardzo ich to dotknê³o. Przestali okazywaæ sw¹ wy¿szoæ, chodzili po wsi przygnêbieni. Wed³ug kr¹¿¹cej po wsi anegdoty,
jeden z Ukraiñców id¹c ulic¹ tak by³ smutny i zamylony, ¿e
a¿ rozbi³ g³owê o s³up telefoniczny.

Witalij Mas³owskij, Z kim i przeciw komu walczyli nacjonalici ukraiñscy w latach II wojny wiatowej, s. 47.
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Przy robotach ziemnych zwi¹zanych z sypaniem kopca odkryto du¿¹ iloæ pocisków artyleryjskich z czasów I wojny wiatowej. Dzieci w wieku 12-13 lat wykrada³y pociski, rozkrêca³y
je i wydobywa³y z nich kulki do zabawy. Pewnego dnia po
lekcjach dwóch ch³opców wdrapa³o siê na górê zabieraj¹c ze
sob¹ pocisk artyleryjski. Gdy próbowali go rozkrêciæ, nast¹pi³a eksplozja, która rozerwa³a dzieci. Jednym z ch³opców by³
12-letni Tadzio Komañski z Korczunku.
Usypany przez Ukraiñców kopiec by³ ma³o widoczny ze
wsi. Widaæ by³o jednak dobrze krzy¿ ustawiony na jego szczycie. Po zakoñczeniu prac i uroczystym przeciêciu wstêgi spod
cerkwi wyruszy³a procesja z chor¹gwiami i sztandarami. M³odzie¿ ubrana by³a w stroje narodowe, a wyst¹pienia nacjonalistów ihrowickich  bardzo ostre. Oskar¿ano Polaków, ¿e ¿yj¹
na ukraiñskiej ziemi, zapowiadano zrobienie z tym porz¹dku.
Nie zdradzano jednak, w jaki sposób.
Pod koniec lata 1943 r. z ust ukraiñskich nacjonalistów pada³y ju¿ wyrane zapowiedzi, ¿e ukraiñska ziemia bêdzie
oczyszczona. Jedynym  jak siê wydawa³o  ratunkiem dla
Polaków by³y odg³osy zbli¿aj¹cego siê od wschodu frontu.
Mimo tragicznych dowiadczeñ gor¹co modlilimy siê o jak
najszybsze przybycie Armii Czerwonej.
Organizowanie samoobrony
Od wiosny 1943 r. dla Polaków sta³o siê jasne, ¿e wobec
rosn¹cego zagro¿enia ze strony ukraiñskich nacjonalistów,
musz¹ siê uzbroiæ i jako zorganizowaæ. W sprawie zdobycia
broni dogadywano siê z Wêgrami wycofywanymi w tym czasie z frontu wschodniego. Chêtnie wymieniali oni broñ za ¿ywnoæ lub po prostu sprzedawali. Tak uzbroi³o siê kilka polskich
domów w Ihrowicy.
Konieczne sta³o siê równie¿ ustalenie sygna³ów alarmowych. Nie by³o to ³atwe, gdy¿ we wsi rozci¹gniêtej na 5 km
gospodarstwa polskie by³y wymieszane z ukraiñskimi. Cz³on82

kowie AK namówili ks. Szczepankiewicza do przeniesienia
sygnaturki z kocio³a na plebaniê. Uznano, ¿e donony dwiêk
dzwonu bêdzie dobrym sygna³em alarmowym dla ca³ej wsi.
Ponadto sygnaturka na plebani stanowi³a pewne zabezpieczenie tak¿e dla samego ks. Szczepankiewicza, który  jako przywódca duchowy ihrowickich Polaków  nara¿ony by³ na najwiêksze niebezpieczeñstwo.
Udaremniona wysy³ka polskiej m³odzie¿y
Komendantem placówki AK w Ihrowicy by³ Antoni Drzewiecki. Po jego mierci, 22 stycznia 1944 r., placówkê obj¹³
Kazimierz Biskupski. Dzia³alnoæ organizacji ogranicza³a siê
do analizy ówczesnej sytuacji politycznej, obserwacji stanu
zagro¿enia ludnoci polskiej, szczególnie ze strony ukraiñskich
nacjonalistów, kolporta¿u okrêgowych biuletynów AK, zapobieganiu ró¿nym antypolskim akcjom.
Wiosn¹ 1943 r. w czasie jednego z zebrañ delegat AK z Tarnopola ujawni³ sporz¹dzon¹ przez Ukraiñców listê m³odych
Polaków przeznaczonych do wywózki na roboty do III Rzeszy. Intryga polega³a na tym, ¿e Ukraiñcy zamierzali wyekspediowaæ na te roboty wy³¹cznie m³odzie¿ polsk¹. Jednak listê wykradli Polacy pracuj¹cy w Arbeitssamcie. Sporz¹dzili oni
naprêdce drugi wykaz, na którym umiecili nazwiska samych
m³odych Ukraiñców. Zamieniony dokument powêdrowa³ do
Urzêdu Pracy w Tarnopolu.
Zdumienie ihrowickich Ukraiñców nie mia³o granic, gdy
Niemcy przyjechali po kontyngent i zaczêli wyczytywaæ same
ukraiñskie nazwiska. Jednak w wyniku zabiegów ukraiñskich
w³adz gminnych na roboty wys³ano mniejsz¹ grupê m³odzie¿y obydwu narodowoci.
Morderstwo ks. Karola Procyka
Ks. Karol Procyk w latach 1907-1909 sprawowa³ funkcjê
ekspozytora, czyli proboszcza niesta³ego, parafii w Ihrowicy.
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Bardzo przyjani³ siê z Ma³ym Jankiem. Obydwaj dzia³ali
w Towarzystwie Szkó³ Ludowych zaszczepiaj¹c wród miejscowej ludnoci idee polskoci i ducha patriotyzmu.
Druga wojna wiatowa zasta³a go na probostwie w Baworowie. Narazi³ siê UPA w 1943 r. za organizowanie pogrzebów
ofiar banderowskich mordów. W pogrzebach tych uczestniczyli Polacy nie tylko z miejscowej parafii, ale z ca³ej okolicy.
By³ to rodzaj demonstracji wobec banderowców, jak liczni i zorganizowani s¹ ¿yj¹cy tu od pokoleñ Polacy. Nacjonalici wydali na ks. Procyka, a tak¿e na ks. wikariusza Ludwika Rutynê
i organistê Szymona Winiewskiego, wyroki mierci.
Pierwszy, nieudany napad na plebaniê nast¹pi³ 28 padziernika 1943 r. Drugi, tragiczny w skutkach, bandyci przeprowadzili 2 listopada 1943 r. o godz. 18. Najpierw sterroryzowali
s³u¿bê w kuchni, a nastêpnie piêciu napastników wtargnê³o
do pokoju ks. Procyka, gdzie przebywali wszyscy poszukiwani przez UPA mê¿czyni. Jedynie m³odszemu wikaremu uda³o siê prze¿yæ. Widz¹c napad szybko cofn¹³ siê do swojego
pokoju i zamkn¹³ drzwi na klucz. Kiedy bandyci zajêli siê ich
wywa¿aniem, ksi¹dz wyskoczy³ przez okno. Uciekaj¹c wzywa³ pomocy.
Tymczasem oprawcy przebili bagnetem stawiaj¹cego opór
ksiêdza Procyka, powalili go na pod³ogê, w³o¿yli knebel do
ust i skrêpowanego wynieli z domu. Po wrzuceniu ksiêdza
na wóz odjechali. Organistê Szymona Winiewskiego zastrzelili na miejscu w pokoju. Cia³a ks. Procyka nigdy nie odnaleziono.
Mord Polaków w Berezowicy Ma³ej
Na pocz¹tku lutego 1944 r. Myko³a Kuæ, so³tys Ihrowicy,
wspólnie z Niemcami wyznacza³ z ka¿dego domu ludzi do
pracy przy budowie umocnieñ obronnych. S³ychaæ ju¿ by³o
strza³y artyleryjskie z linii frontu, wiêc Polacy uznali, ¿e niebezpieczeñstwo napadu UPA jest ju¿ niewielkie.
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Jednak niektórych mieszkañców Ihrowicy, wbrew powszechnemu uspokojeniu, nie opuszcza³ niepokój. Mój ojciec ze szwagrem Stefanem Grabasem czuwali ca³¹ noc z 22 na 23 lutego
1944 r. Przeczuwaj¹c, ¿e dzieje siê co z³ego, siedzieli w sieni
naszego domu i rozmawiali szeptem. Domownikom ojciec przykaza³ spaæ w ubraniach. Przed witem ojciec ze szwagrem widzieli, jak wraca³ do domu nasz niedaleki s¹siad, Ukrainiec
Wo³odymyr Ostiak Ku. Uchodzi³ on za rezuna. W pobli¿u naszych zabudowañ pad³ strza³, który rani³ go w nogê.
Dopiero rano dowiedzielimy siê o wymordowaniu Polaków w Berezowicy Ma³ej. Wiadomoæ ta spad³a na wie jak
grom z jasnego nieba. Jednej nocy zamordowano tam 131 osób,
40 spalono ¿ywcem. Spl¹drowano polskie domy, a te, które
nie graniczy³y z obejciami Ukraiñców, spalono. Berezowica
Ma³a le¿a³a w odleg³oci zaledwie o 7 km od Ihrowicy. Owej
tragicznej nocy zaniedbano tam wystawienia nocnych posterunków34.
Jak siê póniej okaza³o, W³odymyr Ostik, który najprawdopodobniej wraca³ w³anie z napadu na Berezowicê, postrzeli³
siê przypadkowo sam. Jednak wród swoich g³osi³, ¿e strzela³
do niego Stefan Grabas. S³awka Ociak, Ukrainka, szkolna
kole¿anka mojej siostry, ostrzega³a nas, ¿e banda miejscowych
nacjonalistów wyda³a na Grabasa wyrok mierci. Od tej chwiW³adys³aw Kubów w pracy pt. Polacy i Ukraiñcy w Berezowicy Ma³ej ko³o Zbara¿a na s. 80 pisze: Brat Bronek, wraz z innymi ludmi r¿n¹³ i
wozi³ na wzgórze drzewo z lasu, z którego specjalici budowali bunkry. Po
ciê¿kiej i ci¹g³ej pracy ludzie byli zmêczeni  nie mogli iæ na swoje posterunki. Chyba niebezpieczeñstwo minê³o  mylelimy  bo wojska niemieckiego by³o du¿o. Banderowcy wykorzystali tê sytuacjê i w tak zwane zapusty, w nocy z 22 na 23 lutego 1944 r. napadli na nasz¹ wie ogromn¹ si³¹,
morduj¹c no¿ami i pi³ami sto trzydzieci jeden osób, dzieci, kobiety i starców. Czterdzieci osób sp³onê³o. Po dokonaniu grabie¿y spalono te¿ oko³o
trzydziestu gospodarstw, przy czym palono tylko te domostwa, które nie
by³y w s¹siedztwie z ukraiñskimi. Tak opisa³ mord Polaków w Berezowicy
Ma³ej cz³owiek, któremu uda³o siê prze¿yæ masakrê.
34
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li Stefan nie rozstawa³ siê z broni¹ i przewa¿nie nocowa³ poza
domem.
Uratowani z pogromu Berezowiczanie uciekali do Tarnopola przez Ihrowicê. Na furmankach wieli sprzêt domowy
i ¿ywnoæ. Niektórzy zatrzymali siê u krewnych w Ihrowicy.
Mówili, ¿e napadu dokonali Ukraiñcy z Wo³ynia przy udziale
miejscowych band. S¹dzili, ¿e Ihrowica, jako bardziej oddalona od Wo³ynia, jest dla Polaków bezpieczniejsza.
Po mordzie w Berezowicy Ma³ej Polacy z Ihrowicy czekali
na Armiê Radzieck¹ jak na zbawienie. Widzieli w niej wyzwolicielkê z niewoli lêku, strachu, ci¹g³ego czuwania dniem
i noc¹.
Uciekinierzy z Wo³ynia
Latem I943 r. pojawili siê we wsi kolejni ludzie z tobo³kami
zd¹¿aj¹cy przez Ihrowicê do Tarnopola. Byli to uciekinierzy z
Wo³ynia, którzy uszli z ¿yciem z pogromów dokonywanych
przez nacjonalistów ukraiñskich. Byli zakurzeni i brudni oraz
nadzwyczaj ostro¿ni w nawi¹zywaniu kontaktów. Dopiero gdy
przekonali siê, ¿e trafiaj¹ do Polaków, stawali siê rozmowni.
Dostarczyli wiarygodnych, a zarazem mro¿¹cych krew w ¿y³ach informacji o losie wo³yñskich Polaków. Opowiadali o napadach na kocio³y podczas nabo¿eñstw i o masowych mordach polskiej ludnoci.
Ksi¹dz Szczepankiewicz zachêca³ do udzielania pomocy
Wo³yniakom. Prosi³, by dawaæ im schronienie, przyjmowaæ na
nocleg, osobicie udziela³ im wsparcia ¿ywnociowego i pieniê¿nego, opatrywa³ rany i dawa³ lekarstwa. My równie¿ w naszym gospodarstwie ustawilimy w szopie stó³ i mama czêsto
zaprasza³a uciekinierów na posi³ek.
Miejscowi ukraiñscy nacjonalici co pewien czas znikali z Ihrowicy na kilka tygodni. Opowiadano, ¿e je¿d¿¹ na æwiczenia
wojskowe na Wo³yñ. W wietle opowieci uchodców z Wo³ynia nikt z ihrowiczan nie mia³ w¹tpliwoci, ¿e uczestniczyli
oni w masowych rzeziach Polaków.
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Wyzwolenie przez Armiê Radzieck¹
Od pónej jesieni 1943 r. nasta³ dla Polaków na Kresach czas
wielkiej niepewnoci jutra. Wieci o zbli¿aj¹cej siê do Ihrowicy i Tarnopola fali mordów powodowa³y strach i napiêcie.
Szczególne niebezpieczeñstwo zagra¿a³o mieszkañcom wsi.
Polacy z niecierpliwoci¹ czekali na wyzwolenie tych ziem
przez Armiê Radzieck¹. Zmêczeni ci¹g³ym strachem przed
napadem, stanem napiêcia i pe³nej gotowoci nawet podczas
snu, ci¹g³ym ukrywaniem siê, marzyli o odpoczynku w cieple
i pocieli. Polacy s¹dzili, ¿e Armia Radziecka zrobi porz¹dek z ukraiñskimi szowinistami.
Chocia¿ front zbli¿a³ siê od wschodu do naszych ziem doæ
szybko, to jednak wrogoæ Ukraiñców do Polaków nie s³ab³a.
M³odzie¿ ukraiñska powtarza³a has³a: Za San Lasze, bo tu
nasze! oraz Niemcy zrobili porz¹dek z ¯ydami, my taki porz¹dek zrobimy z Lachami i wiele innych.
Pierwsi ¿o³nierze Czerwonej Armii pojawili siê w okolicach
Ihrowicy 7 marca 1944 r. Od tej chwili wie spa³a nieco spokojniej. Moglimy nocowaæ w mieszkaniu, porozbierani, pomyci
i w pocieli. Polacy s¹dzili, ¿e w obliczu wojska OUN - UPA
nie odwa¿y siê wyst¹piæ przeciwko nim. Rzeczywicie napady usta³y, a banderowcy poukrywali siê w obawie przed
NKWD.
Kilka dni po wkroczeniu Armii Czerwonej NKWD zaczê³o
wy³apywaæ ukraiñskich nacjonalistów. Mia³o u³atwione zadanie, poniewa¿ u wielu ukraiñskich gospodarzy parobkami byli
uciekinierzy z obozów jenieckich  Ukraiñcy z Wielkiej Ukrainy i Rosjanie. Niektórzy z nich wstêpowali w szeregi OUNUPA, a nawet ¿enili siê z Ukrainkami. Czêsto robili to z wyrachowania, ¿eby nie wzbudzaæ podejrzeñ i po prostu prze¿yæ.
To oni donosili do w³adz sowieckich o nacjonalistach. Sami
te¿ czuli siê zagro¿eni i musieli siê wykazaæ przed NKWD
swoj¹ lojalnoci¹. Pracuj¹c prawie 3 lata w rodowisku ukraiñskim dok³adnie wiedzieli o kolaboracji nacjonalistów ukra87

iñskich z hitlerowcami i donosili o tym Sowietom. Poznali te¿
metody i taktykê walki podziemnej OUN  UPA. Dziêki ich
informacjom nowa w³adza szybko ustali³a listê cz³onków
OUN-UPA i rozpoczê³a ich wy³apywanie.
W nocy z 8 na 9 czerwca 1944 r. NKWD okr¹¿y³a zabudowania Wasy³a Horbatiuka w Ihrowicy, gdzie by³ dobrze zamaskowany bunkier. Ukrywa³o siê tam kilku banderowców.
Nie chc¹c siê poddaæ pope³nili samobójstwa35. We wsi mówiono, ¿e bunkier wskaza³ niewolnik radziecki Kostia, który od
1941 r. s³u¿y³ u Py³ypa Horbatiuka  Kuzia.
Miêdzy Polakami a jeñcami-parobkami nie dochodzi³o do
¿adnych konfliktów. Nie zdarza³o siê, aby ludzie ci dzia³ali na
szkodê polskich gospodarzy, czy to wspó³dzia³aj¹c z nacjonalistami ukraiñskimi, czy to donosz¹c do NKWD. Przeciwnie,
czêsto ostrzegali Polaków o gro¿¹cym niebezpieczeñstwie.
Mobilizacja mê¿czyzn do WP i Armii Radzieckiej
Pobór mê¿czyzn do wojska rozpocz¹³ siê na Kresach w po³owie kwietnia 1944 r. Polacy szli do Wojska Polskiego, a Ukraiñcy do Armii Radzieckiej. Kazimierz Bia³ow¹s (z Gdyni) zosta³ zmobilizowany 19 kwietnia 1944 r. poprzez Wojenkomat
w H³uboczku Wielkim. Razem z nim zostali wcieleni Antoni i
Stefan £ysy. Wielkim zaskoczeniem dla ho³owy silrady Dowhopo³ego Hrycia by³o owiadczenie £ysych, ¿e s¹ Polakami
i id¹ do polskiego wojska. Na potwierdzenie swoich s³ów pokazali stosowne owiadczenie wystawione przez proboszcza
ks. Szczepankiewicza. Przewodnicz¹cy komisji poborowej
uzna³ to zawiadczenie. Bracia pochodzili z rodziny mieszanej i wybrali narodowoæ matki, która by³a Polk¹. W 1944 r. do
35
Byli to Teodor Tymoczko, ps. Baj, O³eksa-Zahaluk  Szach, kapral
Wo³odymyr Ostiak  Ku, Wasyl Horbatiuk  Szczuka, Anton Horbatiuk. Jurko Junyk uciek³ z okr¹¿enia, jednak po dwóch dniach zosta³ schwytany pod Ma³oszowcami. Poleg³ wtedy równie¿ Dorko Sawicki, jednak jego
nazwiska nie ma w spisie poleg³ych z r¹k NKWD Ukraiñców. (Lityopis t. 11).
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WP zosta³o w Ihrowicy zmobilizowanych 170 Polaków z roczników 1897 - 1926. Po ich odejciu praktycznie przesta³a istnieæ na tym terenie Armia Krajowa.
Ukraiñcy nie zaci¹gali siê tak masowo do wojska. Ukrywali siê w zamaskowanych schronach-ziemiankach budowanych
przewa¿nie poza zabudowaniami  w sadach, ogrodach, lasach lub na polach. Kiedy front przesun¹³ siê nieco na zachód,
ukrywaj¹cy siê przed wojskiem zasilili oddzia³y UPA. Poniewa¿ nowa w³adza pocz¹tkowo nie zwraca³a uwagi na dezercje, szeregi UPA ros³y w si³ê. W szybkim tempie powstawa³y
nowe sotnie potrzebne do czyszczenia Podola z Polaków.
Powo³anie Istrebitielnych Batalionów
W 1944 r. nastêpowa³ wzrost si³y UPA, która stanowi³a zagro¿enie dla w³adzy terenowej oraz dopuszcza³a siê morderstw
na bezbronnej ludnoci cywilnej, Polakach i nie podporz¹dkowuj¹cych siê jej Ukraiñcach. W reakcji Sowieci utworzyli
z miejscowej ludnoci uzbrojone oddzia³y maj¹cych strzec porz¹dku na wsiach. Do Istrebitielnych Batalionów, czyli inaczej
Batalionów Szturmowych, pod koniec kwietnia 1944 r. powo³ano Polaków i Ukraiñców urodzonych w 1927 r., a wiêc siedemnastolatków. Po miesiêcznym przeszkoleniu wojskowym
z³o¿yli oni przysiêgê i otrzymali broñ.
Istrebitielnyj Batalion u¿ywany by³ do zadañ operacyjnych
i porz¹dkowych. Od po³owy lata 1944 r. Ukraiñcy zaczêli coraz czêciej dezerterowaæ z IB. Uciekali zwykle z broni¹. Sowieci nie tolerowali tego d³ugo. Wkrótce zarz¹dzili alarm, za³adowali Ukraiñców do ciê¿arówek i pod stra¿¹ czerwonoarmistów odwieli ich do odleg³ych jednostek liniowych. W IB
pozostali tylko Polacy i Rosjanie.
Ucieczka ukraiñskich esesmanów spod Brodów
Pod koniec lipca 1944 r. w okolicy pojawili siê ukraiñscy
esesmani przedzieraj¹cy siê z pó³nocy na po³udnie. Byli brud89

ni, zaroniêci i nie przypominali ju¿ tych butnych, pewnych
siebie hitlerowskich kolaborantów paraduj¹cych w bia³ych
ko¿uszkach po Tarnopolu czy okolicznych wsiach, z których
zreszt¹ w du¿ej czêci pochodzili.
Ukraiñska dywizja zorganizowana przez Niemców
w 1943 r. po niezbêdnym przygotowaniu wojskowym zosta³a
skierowana na front pod Brodami. W dniach 21-22 lipca 1944 r.,
zosta³a ca³kowicie rozbita przez wojska radzieckie. To w³anie
niedobitki z 14 Dywizji SS Galizien przemyka³y w kierunku
wiêkszych ugrupowañ UPA, chroni¹cych siê w górskich terenach Ma³opolski Wschodniej. Swoje mundury wymieniali na
byle ³achy cywilne, ¿eby siê wtopiæ w rodowisko wiejskie.
Wczesnym lipcowym porankiem do siostry mojej matki,
Stefanii Sroki mieszkaj¹cej na kolonii Karczunek wtargnê³o 2
ukraiñskich esesmanów. Poprosili o posi³ek i jakiekolwiek cywilne ubrania. Wystraszona kobieta z ma³ym dzieckiem na
rêku naprêdce przygotowa³a posi³ek i powyci¹ga³a z kufra
wszystkie ubrania wujka, który w tym czasie walczy³ w Wojsku Polskim.
W czasie posi³ku esesmani bacznie przygl¹dali siê gospodyni i wisz¹cym na cianach obrazom. Byli pewni, ¿e jest to
dom polski, lecz zachowywali siê poprawnie. Ukraiñcy na hitlerowskiej s³u¿bie byli czujni i nie rozstawali siê z broni¹ gotow¹ do u¿ycia. Po posi³ku przebrali siê, zostawili swoje uniformy i odeszli w kierunku po³udniowym.
Jak podaj¹ ród³a historyczne, pod Brodami zginê³o 7 z 11
tys. zgrupowanych tam ¿o³nierzy ukraiñskich36.
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„Na Rubie¿y, 1993 r., nr 5, s. 5-7.

¯o³nierze Istrebitielnoho Batalionu (samoobrony)
Rocznik 1927-28
Kazimierz Bia³ow¹s
s. Sylwestra

Jan Bia³ow¹s
s. Miko³aja Kês

Adolf Bia³ow¹s
s. Miko³aja Kês

Stanis³aw Drzewiecki
s. Antoniego

Józef Jaroszewski

Jan Klim
z H³uboczka Wielkiego

91

Kazimierz Litwin s. Franciszka i Stefanii ur. w 1927 r.
Rodzina patriotyczna. Ojciec by³ ochotnikiem w armii gen. Hallera. Od 1935 r. harcerz. By³ ch³opcem
dobrze zbudowanym i sprawnym fizycznie. Odwa¿ny i opanowany. W Istrebitielnym Batalionie nam
kolegom przypomina³, ¿e: ostatni nabój, ostatni granat zachowaj dla siebie. Pojmany przez banderowców 24 XII 1944 r., zamordowany przez uciêcie g³owy pi³k¹. Dziadek Kazika odnalaz³ tylko g³owê, któr¹
pogrzeba³ w grobie ks. Szczepankiewicza.

W³adys³aw Litwin

Kazimierz Nakonieczny
s. Ignacego (zdj. z 1996 r.)

Jan Bia³ow¹s
(autor ksi¹¿ki)
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Mord wigilijny i ekspatriacja
Kolejne ofiary ukraiñskiego terroru
Okres jesienny sprzyja³ banderowcom. Dnie stawa³y siê
coraz krótsze a noce d³u¿sze, co pozwala³o na przemieszczanie siê pod os³on¹ ciemnoci wiêkszych si³ UPA na Podolu.
Pocz¹tkowo napadano i likwidowano pojedyncze osoby lub
rodziny polskie. Stopniowo nastêpowa³a eskalacja mordów.
Dobrze zaplanowany i zorganizowany napad na polsk¹ wie
Milno Ukraiñcy przeprowadzili specjalnie w dzieñ polskiego
wiêta narodowego  11 listopada 1944 r. Zamordowali wtedy
53 osoby.
Pón¹ jesieni¹ w okolicach Ihrowicy coraz czêciej mo¿na
by³o spotykaæ m³odych mê¿czyzn z broni¹ ukryt¹ pod ubraniem. Zazwyczaj zbierali siê w pó³nocnej czêci wsi  na G³êbokiej Dolinie. Nie zaczepiali napotkanych ludzi, ale wzbudzali powszechny niepokój i strach wród Polaków.
Kolejnym niepokoj¹cym zjawiskiem by³o coraz czêstsze
odmawianie Polakom przez s¹siadów Ukraiñców noclegów.
Uspokajali oni zdenerwowanych i boj¹cych siê o swoje ¿ycie
s¹siadów t³umacz¹c, ¿e nie ma ¿adnego zagro¿enia, a oni nie
chc¹ mieæ u siebie nikogo z obcych, nawet s¹siadów.
W takiej atmosferze niepewnoci jutra zbli¿a³y siê wiêta
Bo¿ego Narodzenia. Na wsi wród Polaków, jak to wówczas
mówiono, ch³opa ani na lekarstwo. Mê¿czyni byli na wojnie, a po domach pozostawa³y kobiety, starcy i dzieci, praktycznie niezdolni do jakiejkolwiek obrony. Nie by³o te¿ gdzie
uciekaæ, bo sz³a zima, a Tarnopol po sowieckiej ofensywie le¿a³ w gruzach. Mieszkañcy miasta przyjmowali najbardziej
potrzebuj¹ce pomocy rodziny z wiosek, w których ju¿ dokonano mordów.
W grudniu 1944 r. do ks. Szczepankiewicza przyjecha³ ks.
M¹drak z Berezowicy Ma³ej. Na plebanii nie by³o przygotowanego posi³ku, wiêc obiad zaproponowa³a ksiê¿om Jadwiga
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Bia³ow¹s  Buñ. W czasie posi³ku ks. M¹drak ostrzega³ i prosi³ ks. Szczepankiewicza o wyjazd z Ihrowicy.
 Stasiu, ja ciê bardzo proszê, wyjed do Polski, bo tutaj
wszystkim Polakom i tobie grozi miertelne niebezpieczeñstwo
 mówi³ ks. M¹drak.
Na to ks. Stanis³aw mia³ odpowiedzieæ: Tego, co siê sta³o
w Berezowicy Ma³ej, ja siê nie spodziewam od naszych ihrowickich Ukraiñców. Zreszt¹ ja i tak zostanê ze swoimi parafianami37.
Najprawdopodobniej ks. Szczepankiewicz uwierzy³ zapewnieniom leczonych przez siebie banderowców o bezpieczeñstwie Polaków w Ihrowicy. Gdyby nie by³ pewien, (a chcia³
zostaæ ze swoimi parafianami), wywióz³by przynajmniej swoj¹
najbli¿sz¹ rodzinê.
Zreszt¹ nie mo¿na wykluczyæ, ¿e czêæ ihrowickich nacjonalistów nie zamierza³a oszukiwaæ ksiêdza, ale zapewne nie
do nich nale¿a³ g³os decyduj¹cy w sprawie ataku i wymordowania ca³ej naszej wsi38.
Zabójstwo polskich wartowników
W tym czasie by³em ¿o³nierzem Istrebitielnoho Batalionu
w rejonie H³uboczek Wielki. Bylimy skoszarowani, ale odwiedza³em rodzinê, kiedy tylko mog³em. Tak te¿ by³o 17 grudnia 1944 r., gdy po odbytej warcie zabra³em pistolet, du¿o
amunicji i po 12-kilometrowym marszu przemykaj¹c siê op³otkami szczêliwie dotar³em na swoje podwórko. Wieczorem
tego dnia odwiedzi³em jeszcze kolegê Staszka Drzewieckiego,
któremu w H³uboczku uda³o siê zdobyæ granaty. Obieca³ podzieliæ siê ze mn¹ zdobycz¹.
S³owa te zosta³y dok³adnie przytoczone na podstawie relacji bezporedniego wiadka.
38
Podobnie twierdzi³ Grzegorz B³aszkiewicz, który ju¿ po wyjedzie
Polaków przez ca³y 1945 r. mieszka³ w Ihrowicy i przys³uchiwa³ siê dyskusjom nacjonalistów.
37
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Gdy wraca³em do domu, zauwa¿y³em postaæ stoj¹c¹ na
drodze naprzeciwko kocio³a. Zaniepokojony odbezpieczy³em
w kieszeni granat i nie zwalniaj¹c kroku powoli zbli¿a³em siê
do nieznajomego, który zszed³ z drogi i stan¹³ pod cian¹ szopy. Przygl¹da³ mi siê uwa¿nie, podobnie jak ja jemu. Odszed³em na odleg³oæ oko³o 50 m i nie wytrzymuj¹c nerwowo z
obawy przed strza³em z ty³u zacz¹³em biec. Tak wpad³em na
swoje podwórko. Matka widz¹c moje zdenerwowanie zgasi³a
wiat³o. Po chwili kto wszed³ do naszego obejcia, lecz natychmiast je opuci³ i skierowa³ siê w stronê kocio³a. Z broni¹
gotow¹ do strza³u przesiedzia³em w sieni niemal ca³¹ noc. Nad
ranem wartê objê³a matka, a ja siê trochê przespa³em.
Rano obudzi³ mnie g³ony p³acz. Us³ysza³em pytanie mamy:
 Marysiu, co siê sta³o?
 Ciociu, ojca zabili przed poczt¹  szlochaj¹c odpowiedzia³a
Marysia, rednia córka Jana Bia³ow¹sa  G³¹by.
Zerwa³em siê z pos³ania, gdy¿ zrozumia³em to, co mi siê
wczoraj przytrafi³o. To by³a zasadzka na ojca Marysi a mojego
chrzestnego. Planowano go zlikwidowaæ, gdyby jak zwykle
szed³ szos¹ do domu ludowego na wartê. Tymczasem on, jakby co przeczuwaj¹c, poszed³ przez ogrody. Wybrano wiêc inny
wariant.
W domu ludowym znajdowa³ siê magazyn zbo¿owy pozostawiony przez wojsko frontowe. Pilnowali go uzbrojeni mieszkañcy Ihrowicy. Owej nocy magazynu strzeg³o czterech gospodarzy: dwóch Polaków i dwóch Ukraiñców. Bandyci u¿yli
podstêpu. Podobno przedstawili siê po rosyjsku mówi¹c, ¿e
przyjechali na kontrolê z rejonu H³uboczka Wielkiego. Wpuszczeni do rodka rozbroili wartowników, a nastêpnie wyprowadzili Polaków przed pocztê i zastrzelili. Dwóch wartowników ukraiñskich puszczono wolno39.

Ihrowiczanie s¹ przekonani, ¿e nast¹pi³a zmowa banderowców z Ukraiñcami na warcie i to w³anie oni otworzyli drzwi od wewn¹trz.
39
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Pogrzeb zamordowanych  Jana Bia³ow¹sa G³¹by i Stanis³awa Miga³y  odby³ siê 19 grudnia. Przyby³a prawie ca³a
spo³ecznoæ polska Ihrowicy. Okaza³o siê, ¿e przygniataj¹c¹
wiêkszoæ stanowi³y dzieci i kobiety. Przygnêbione pyta³y jedna drugiej: co robiæ?; gdzie siê kryæ?; dok¹d uciekaæ? Pytania pozostawa³y bez odpowiedzi.
Polacy dopiero teraz zdali sobie naprawdê sprawê ze swojej bezbronnoci, beznadziejnego po³o¿enia i niebezpieczeñstwa, jakie grozi³o im ze strony ukraiñskich bandytów. Jednak
¿adna z polskich rodzin nie opuci³a wsi. Ka¿dy liczy³, ¿e jako prze¿yje, ¿e jako to bêdzie, ¿e Pan Bóg pomo¿e, itp.
Strach przed opuszczeniem w³asnych domów zim¹ i wyjazdem do zniszczonego Tarnopola okaza³ siê silniejszy ni¿ nakaz zdrowego rozs¹dku. Kobietom, (wobec nieobecnoci mê¿ów one stanowi³y o losach w³asnych rodzin), zabrak³o inicjatywy. Nie by³y przygotowane do likwidacji gospodarstw i szukania w zniszczonym miecie pomieszczeñ do przetrwania.
Proszono te¿ o radê ksiêdza Szczepankiewicza. Uspokaja³
ludzi twierdz¹c, ¿e utrzymuje kontakt z ksiêdzem greckokatolickim Piotrem Ha³asiem, który zapewnia³, ¿e w Ihrowicy
nic z³ego wydarzyæ siê nie mo¿e.
Posterunek IB w Ihrowicy.
Po zabójstwie Bia³ow¹sa i Miga³y do Ihrowicy przyjechali
oficerowie sowieccy z rejonu. Zbadali okolicznoci zabójstwa,
obejrzeli dom ludowy i zadecydowali o zorganizowaniu w nim
posterunku IB. Wojenny komendant rejonu wyznaczy³ na dowódcê lejtnanta Demianinkê, a na zastêpcê  st. sier¿. Siemionowa. ¯o³nierzami mieli byæ wszyscy miejscowi ch³opcy z roczników 1927 - 28, którzy przeszli szkolenie wojskowe w IB
w H³uboczku Wielkim. Dowódcê zakwaterowano u Bia³ow¹sów  G³¹bów, z uwagi na bliskoæ domu ludowego. Mieszkaj¹ce tam kobiety chêtnie zgodzi³y siê na przyjêcie oficera,
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gdy¿ po mierci ojca Jana Bia³ow¹sa poczu³y siê bardziej bezpieczne.
Posterunek rozpocz¹³ dzia³alnoæ 23 grudnia 1944 r. W nocy z 23 na 24 grudnia wie by³a ju¿ patrolowana przez istrebeków w rejonie szko³y, domu ludowego i kocio³a. Polacy
poczuli siê nieco bezpieczniej. Wzros³o przewiadczenie, ¿e
w³adza zatroszczy³a siê o ich los.
Noc przesz³a spokojnie, a rankiem 24 grudnia posterunek
na dobre zagospodarowa³ siê na piêtrze domu ludowego. Z jego okien roztacza³ siê widok na Doln¹ i Górn¹ Ihrowicê. Lejtnant Demianinko rozkaza³ posprawdzaæ zamkniêcia wszystkich okien i drzwi w budynku, a tak¿e omówi³ sposób jego
obrony.
Mimo utworzenia posterunku sytuacja we wsi w dzieñ wigilii by³a bardzo niespokojna. Po roratach kobiety powiadomi³y ks. Szczepankiewicza o tym, ¿e na obrze¿ach wioski pojawili siê obcy ludzie, ale nikogo nie zaczepiali. Proboszcz zaleca³ ostro¿noæ i ¿yczy³ bezpiecznych i b³ogos³awionych wi¹t
Bo¿ego Narodzenia.
Banderowcy atakuj¹
Rankiem 24 grudnia z posterunku IB w Ihrowicy wys³ano
patrol do Kazimierzowa, aby sprawdziæ wiadomoci o pojawieniu siê w okolicy podejrzanych osobników. Do patrolu pod
dowództwem st. sier¿. Siemionowa zosta³ wyznaczony Kazimierz Nakonieczny, Kazimierz Litwin i W³adys³aw Litwin. Nie
byli oni nowicjuszami w tego rodzaju akcjach. Podwod¹ pojechali najpierw do so³tysa na Kazimierzowie, a nastêpnie udali
siê w stronê Doliny Tyczkowskiego.
Nie doje¿d¿aj¹c do zabudowañ zeszli z wozu i zachowuj¹c
ostro¿noæ podchodzili w ich kierunku id¹c obok drogi. Nie
na wiele zda³y siê te rodki ostro¿noci. Patrol by³ obserwowany przez banderowców, którzy urz¹dzili zasadzkê i czekali, a¿ istrebeky podejd¹ bli¿ej. Pierwszy zorientowa³ siê w
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sytuacji Kazimierz Litwin, który zauwa¿y³ banderowca stoj¹cego za rogiem domu. Polak odda³ strza³ w jego kierunku, na
co banderowcy odpowiedzieli silnym ogniem z broni maszynowej. Patrol zacz¹³ siê wycofywaæ, co uda³o siê tylko W³adys³awowi Litwinowi i Kazimierzowi Nakoniecznemu. Rannego st. sier¿. Siemionowa i usi³uj¹cego mu pomóc Kazimierza
Litwina okr¹¿yli banderowcy. Bardziej dowiadczony Rosjanin z miejsca siê zastrzeli³, Kazimierz Litwin podda³ siê.
W³adys³aw Litwin i Kazimierz Nakonieczny wycofywali siê
oddzielnie. Gdy dobiegli do domu ludowego, zastali jeszcze
przebywaj¹cego w Ihrowicy naczelnika NKWD z H³uboczka
Wielkiego. Wys³ucha³ on meldunków o starciu z banderowcami i natychmiast odjecha³ obiecuj¹c zorganizowanie pomocy.
Mord w Wigiliê Narodzenia Pañskiego
Odt¹d miertelne zagro¿enie dla Ihrowiczan ros³o z godziny na godzinê. W rejon Ihrowicy nadci¹gnê³a ju¿ os³awiona
mordami na ludnoci polskiej sotnia Bur³aka dowodzona
przez Iwana Szemczyszyna ps. Czornyj. Wspólnie z ihrowickimi nacjonalistami z organizacji Samoobronni Kuszczowi Widdi³y (SKW) czekali ju¿ tylko zmroku by przeprowadziæ plan likwidacji wszystkich Polaków ¿yj¹cych w Ihrowicy. Wie podzielono na sektory, w których mia³y operowaæ
grupy ze specjalnie wyznaczonymi zadaniami.
Tymczasem po us³yszeniu strza³ów na Kazimierzowie dowódca posterunku lejtnant Demianinko przygotowywa³ dom
ludowy do obrony przed atakiem banderowców. Zatrzyma³
te¿ jad¹cych z Tarnopola do Mszañca trzech radzieckich ¿o³nierzy ³¹cznoci, wród których by³a kobieta w stopniu sier¿anta. Ostrzeg³ ich o niebezpieczeñstwie ze strony Ukraiñców
i pozostawi³ w Ihrowicy na nocleg wzmacniaj¹c tym samym
za³ogê posterunku.
Dowódca wystawi³ te¿ przed posterunkiem wartê, na któr¹ wyznaczy³ Jana Bia³ow¹sa  Kêsa przed furtkê i Mate98

usza Bia³ow¹sa przed g³ówne drzwi. Za³ogê posterunku tego
dnia stanowili równie¿: Piotr Boñczuk, Kazimierz Ociak i Jan
Dudczak. Razem z Rosjanami w budynku pozosta³o 7 osób.
Pozostali istrebitiele udali siê na wieczerzê wigilijn¹ do swoich domów.
Do wieczora we wsi by³o w miarê spokojnie. Dopiero ok.
godziny 17-18 stoj¹cy na warcie Jan Bia³ow¹s  Kês zauwa¿y³ id¹cych od strony placu budowy nowego kocio³a dwóch
ludzi z odkryt¹ broni¹. Krzykn¹³ w ich stronê:
 Stoj, kto idiot?
 Ukraiñska Powstañcza Armia  us³ysza³ w odpowiedzi.
Odda³ w ich kierunku strza³ i cofn¹³ siê do drzwi wejciowych.
Nie móg³ jednak wejæ do rodka, poniewa¿ obaj banderowcy
ostrzeliwali ju¿ drzwi z automatów. Wycofa³ siê wiêc na ³¹ki i
pobieg³ wzd³u¿ rzeki zawiadomiæ rodzinê o napadzie.
Po chwili pod posterunek IB nadci¹gn¹³ du¿y oddzia³ banderowców, który zacz¹³ ostrzeliwaæ dom ludowy z broni maszynowej. Istrebeky zajêli pozycjê na piêtrze. Wobec ma³ej
iloci amunicji komendant nakaza³ odpowiadaæ pojedynczymi strza³ami.
 Broniæ siê bêdziemy dopóki pozostan¹ nam po dwa naboje. Potem niech ka¿dy wypali sobie w ³eb  przypomnia³
podkomendnym.
Chodzi³o o to, ¿e ostatni nabój móg³ nie wypaliæ, a dostanie
siê w rêce banderowców oznacza³o powoln¹ mieræ w strasznych mêczarniach.
Wie zosta³a napadniêta od pó³nocy i od zachodu. Na placu budowy nowego kocio³a Ukraiñcy podzielili siê na mniejsze grupy, które rozbieg³y siê po wsi g³ównie w kierunku po³udniowym.
Po pierwszych seriach karabinowych rozdzwoni³a siê sygnaturka na plebanii. Ukraiñcy natychmiast rozpoczêli tam
wy³amywanie drzwi. Równoczenie wyr¹bywali drzwi wejciowe do domu Bia³ow¹sów  G³¹bów mieszkaj¹cych na99

przeciw plebanii. Prawie w tym samym czasie zaatakowano
inne pobliskie obejcia, w tym jako jeden z pierwszych  mój
rodzinny dom.
Donony dwiêk sygnaturki z plebanii uratowa³ ¿ycie wielu Ihrowiczanom. Ci, którzy natychmiast rzucili siê od sto³ów
wigilijnych do ucieczki, w wiêkszoci prze¿yli. Jednak ksiêdzu i jego rodzinie nie móg³ ju¿ nikt pomóc. Ukraiñcy przyst¹pili do rozbijania drzwi wejciowych i okien. Zdobywanie
zabezpieczonej w masywne drzwi i okiennice plebanii trwa³o
ok. 15 minut. Po wyr¹baniu drzwi ks. Stanis³aw Szczepankiewicz, jego matka Anna, siostra Maria i brat Bronis³aw zostali
bestialsko zamordowani siekierami.
Mordowali ca³e rodziny
Jedna z grup napastników szybko dotar³a do Franciszka
Bia³ow¹sa, który oficjalnie posiada³ karabin, gdy¿ pilnowa³
magazynu zbo¿owego w domu ludowym. Udaj¹c sowieckich
oficerów z H³uboczka Ukraiñcy kazali mu przynieæ broñ niby
do kontroli. Z jego w³asnego karabinu zastrzelili go przed domem. Gdy na odg³os strza³u wysz³a jego ¿ona Aniela, j¹ te¿
zastrzelono na progu domu. Teciow¹ Juliê zabito w sieni. W
jednym momencie z ca³ej rodziny Franciszka Bia³ow¹sa pozosta³ przy ¿yciu jedynie syn Tadeusz, zmobilizowany wczeniej
do WP. Podobny los spotka³ rodzinê Miga³ów. Ojciec Stanis³aw zosta³ zastrzelony przed poczt¹ 17 grudnia 1944 r., a pozostali cz³onkowie rodziny  ¿ona Michalina, syn W³adys³aw,
córki Stanis³awa i Genowefa  zginêli tydzieñ póniej przy stole
wigilijnym.
Takie tragedie zdarza³y owego wieczora w Ihrowicy co krok.
W bliskim s¹siedztwie domu Franciszka Bia³ow¹sa Ukraiñcy
zastrzelili pod szop¹ innego Franciszka Bia³ow¹sa s. Wincentego z ¿on¹ Karolin¹. Po drugiej stronie drogi bandyci dopadli
Antoniego Bia³ow¹sa  Wusaja, który s³ysz¹c strza³y i widz¹c blask pal¹cych siê budynków zamiast uciekaæ wyszed³
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do drogi. Bandyci zatrzymali go, a Wasyl Wid³owski, Ukrainiec który doskonale zna³ Antoniego, w³asnorêcznie go zastrzeli³. Dzia³o siê to na oczach Anny, 12 letniej córki Antoniego, której uda³o siê uciec.
Po zastrzeleniu Antoniego Bia³ow¹sa Wasyl Wid³owski napisa³ na cianie pêdzlem maczanym w smarze do wozów konnych du¿ymi literami has³o: Smert seksotam i Stalinu40.
Po zamordowaniu szeciu Polaków Wasyl Wid³owski ze
swoj¹ grup¹ dotar³ do gospodarstwa Sylwestra Bia³ow¹sa.
Sylwester z synem Kazimierzem zd¹¿yli uciec w zarola na
³¹ki. Nie uda³o siê to jego ¿onie Annie, która chcia³a jeszcze
wypêdziæ byd³o z obory. Zastrzeli³ j¹ osobicie Wid³owski .
W grupie operuj¹cej w rejonie m³yna wodnego dzia³ali
ihrowiccy nacjonalici wspomagani przez Ukraiñców z Iwaczowa. Oddzia³ ten dzia³a³ chaotycznie i nerwowo, jakby obawiaj¹c siê odsieczy. Raczej nie w³amywali siê do domów, morduj¹c tylko napotykanych Polaków lub wywo³uj¹c ich z domów. Jako jednego z pierwszych zabili Kazimierza B³aszczuka ¿o³nierza IB. Zawo³a³ go jeden z jego kolegów Ukraiñców,
gdy akurat w domu dziadków ³ama³ siê op³atkiem. Gdy Kazimierz wyszed³ przed dom, odprowadzili go pod studniê i tam
na górce zastrzelili.
Wielu Polaków w tym krañcu wsi nie s³ysza³o strza³ów z karabinów i sygnaturki dzwoni¹cej na plebanii. O tym, ¿e UPA
morduje we wsi, zaalarmowa³ ich dopiero Janek Bia³ow¹s 
Kês, który przybieg³ spod domu ludowego. Dziêki niemu
wiele rodzin poucieka³o z domów. Janek z kilkoma s¹siadami
uciek³ na górê Dyblankê, sk¹d obserwowali bandytów. Widzieli, jak Ukraiñcy w popiechu wynosili z ich domów ca³y dobytek  pociel, ubrania, ¿ywnoæ i co bardziej wartociowe przedmioty. Jedna grupa zajmowa³a siê rabunkiem, a inni, prawie
40
mieræ zdrajcom i Stalinowi Chodzi³o o zastraszenie Ukraiñców, aby
nie pomagali Polakom i nie wspó³pracowali z w³adz¹ radzieck¹.
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w biegu, podpalali budynki. Dwóch dowodz¹cych na koniach
ponagla³o poszczególne grupy napastników. Zrabowany dobytek by³ szybko ³adowany na podje¿d¿aj¹ce co chwila wozy41.
Napad na Ihrowicê Górn¹
Banderowcy, którzy zaatakowali Ihrowicê Górn¹, przymaszerowali z Kazimierzowa (Chomów) ju¿ po zmroku. W tej
czêci wsi charakteryzuj¹cej siê gêst¹ i s¹siaduj¹c¹ ze sob¹ zabudow¹ gospodarstw polskich i ukraiñskich napastnicy dzia³ali spokojnie i planowo. Ewentualna odsiecz mog³a przybyæ
tylko od po³udnia, a wiec z przeciwleg³ej strony wsi, wiec grupa dzia³aj¹ca w Ihrowicy Górnej nie by³a nara¿ona na jej bezporednie uderzenie. Dlatego te¿ banderowcy metodycznie
przeczesywali dom po domu w poszukiwaniu Polaków. Spokojnie te¿ rabowali dobytek oraz inwentarz ¿ywy.
Nie uda³ siê plan wymordowania m³odych Polaków, gdy¿
zaalarmowani pouciekali na pola lub dobrze siê ukryli. Rezuny znajdywali co najwy¿ej starsze osoby przewa¿nie pochowane u swoich ukraiñskich s¹siadów. Tak by³o np. z Wiktori¹
Bia³ow¹s, Eudoki¹ Nakonieczn¹ i Mari¹ Nakonieczn¹. Kobiety schowa³y siê u s¹siada Ukraiñca o nazwisku Kotuñ. Jednak
inni Ukraiñcy z s¹siedztwa donieli o tym bamderowcom.
Wyci¹gniête spod ³ó¿ek kobiety zosta³y wyprowadzone przed
dom i zastrzelone.

41
W rejonie m³yna bandyci dokonali stosunkowo niewielu zabójstw.
Dzia³ali bardzo pospiesznie. Jest wielce prawdopodobne, ¿e sotnia Bur³aka nie by³a dostatecznie poinformowana co do czasu wyznaczonego jej
przez NKWD. Bandyci nie wiedzieli dok³adnie, jak d³ugo mog¹ mordowaæ,
rabowaæ i paliæ polskie gospodarstwa. Szybkoæ dzia³ania bandy wskazuje
na wczeniej opracowany plan zniszczenia polskich rodzin i ich gospodarstw.
Nacjonalici z Ihrowieckiego SKW byli bardzo pomocni bandzie Czornego, bo znali teren i liczebnoæ poszczególnych rodzin polskich przeznaczonych do zag³ady. W nagrodê mogli rabowaæ wartociowe przedmioty
potykaj¹c siê o trupy swoich zamordowanych s¹siadów.
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Napastnicy mieli doskona³e rozeznanie w lokalizacji polskich zabudowañ. Wiedzieli te¿, kto gdzie mieszka. W pierwszej kolejnoci napadano na polskie rodziny znane z tradycji
patriotycznych. Tak by³o w przypadku rodziny Franciszka
Litwina. Jego syna Kazika Ukraiñcy z³apali kilka godzin wczeniej w czasie zasadzki na patrol IB. Na jego matkê, która wysz³a szukaæ syna, oddzia³ banderowców natkn¹³ siê na drodze. Poda³a siê za Ukrainkê i nierozpoznana przez nikogo
pobieg³a z powrotem do domu, zabra³a dzieci i skry³a siê w
oborze s¹siada Ukraiñca bez jego zgody. Ledwo zd¹¿y³a to
zrobiæ, gdy przechodz¹cy obok Ukraiñcy wrzucili do jej domu
granat, który spowodowa³ zniszczenie i po¿ar.
Napadniêto te¿ na znan¹ z patriotyzmu liczn¹ i bogobojn¹
rodzinê Ignacego Nakoniecznego. Pe³ni³ on obowi¹zki kocielnego, a ze wzglêdu na religijnoæ, ¿yczliwoæ i kulturê osobist¹ nazywano go wiêtym. Kiedy zapada³ wieczór i rodzina
zaczyna³a dzieliæ siê op³atkiem, jeden z domowników przez
ods³oniête okno zauwa¿y³ kilku ludzi zbli¿aj¹cych siê do ich
domu. Dziêki szybkiej decyzji wszyscy uciekli przez okno do
ogrodu. Nie uda³o siê to jedynie córce Ignacego, Marii. Wróci³a do domu po spakowane walizki, gdy¿ nie chcia³a straciæ
ca³ego dobytku. Bandyci postrzelili j¹ w brzuch. Gdy po pewnym czasie oprzytomnia³a, le¿¹c na schodach przed spl¹drowanym i p³on¹cym domem g³ono wzywa³a Boga i ludzi o
pomoc. Skona³a nad ranem w mêczarniach. Jej m¹¿ zmobilizowany walczy³ w tym czasie na froncie.
Dzieæmi Marysi zaopiekowa³a siê jej matka Franciszka.
Uciekaj¹c z ch³opcami wpad³a do s¹siadki Ukrainki i prosi³a o
ukrycie przynajmniej wnuków. S¹siadka przyjê³a dzieci i po³o¿y³a do ³ó¿ka. Gdy do izby wbiegli banderowcy i podejrzliwie spytali, czyje to dzieci, Ukrainka, Zofia Wonyko, ¿ona
Piotra zwanego Czornyj, zdecydowanie stanê³a przy ³ó¿ku
i odpowiedzia³a, ¿e to jej dzieci. Tym zdecydowaniem uratowa³a im ¿ycie.
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Do mierci nie zapomnê
Szykowalimy siê do wieczerzy wigilijnej, gdy prawie równoczenie z seri¹ karabinow¹ i dwiêkiem sygnaturki us³yszelimy ujadanie psów i podejrzane ha³asy w pobli¿u naszego domu. Na te odg³osy matce wypad³y z r¹k talerze, na których nios³a op³atki z miodem. Krzyknê³a:
 Dzieci uciekajmy bo morduj¹!
Ten krzyk i brzêk rozbijanych talerzy s³yszê do dzi.
Siostra rzuci³a siê do okna i uchylaj¹c okiennicê zawo³a³a:
 Id¹ do nas.
Wszyscy wypadli do sieni, by uciekaæ na strych. Wiedzia³em czym to grozi i si³¹ ci¹gn¹³em matkê i brata Kazika z drabiny.
 Chodcie za mn¹!  rozkaza³em.
Chcia³em uciekaæ przez pokój na wschód, ale okaza³o siê,
¿e drzwi do pokoju by³y zamkniête. Matka wczeniej odruchowo zamknê³a je na klucz, który schowa³a w kieszeni, o czym
w panice zapomnia³a. A na stole w zamkniêtym pokoju le¿a³a
moja broñ ...
O naszym ¿yciu decydowa³y sekundy. Mordercy szli od
po³udnia wiêc szybko otworzy³em okno w kuchni wychodz¹ce na pó³noc. Wypycha³em wszystkich kolejno. Zd¹¿ylimy.
Wyskoczy³em jako ostatni i jeszcze przymkn¹³em za sob¹ okno.
Z naszego podwórka ucieklimy przez dziurê w p³ocie do
obejcia s¹siada Ukraiñca. Bez jego wiedzy skrylimy siê na
strychu obory. Gdy wszyscy znaleli siê ju¿ na górze, wci¹ga³em za sob¹ drabinê.
Wtedy us³yszelimy, jak jeden z napastników, którzy byli
ju¿ pod drzwiami naszego domu, zawo³a³ po polsku:
 Janek ty jeste? Janek, ty jeste? Otwórz.
Jego g³os wyda³ mi siê dziwnie znajomy. Trwale go zapamiêta³em.
 Przyszli twoi koledzy z domu ludowego  powiedzia³a
do mnie matka.
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 Ciszej, bo nas us³ysz¹  uciszy³em mamê pewny, ¿e siê
myli.
W tej samej chwili wszystko siê wyjani³o. £omem i siekierami napastnicy zaczêli rozbijaæ drzwi domu. Wdarli siê do
rodka i szukali przede wszystkim domowników. Uratowa³o
nas zamkniête okno, bo szukali tylko wewn¹trz budynku. S³yszelimy ich g³osy:
 Zdie ich niet i zdie ich niet.
S³yszalnoæ tego wieczoru by³a doskona³a. S³owa, odg³osy,
strza³y nios³y siê daleko z powodu zmro¿onej pokrywy nie¿nej i kilkustopniowego mrozu. S³yszelimy jak bandyci szukaj¹c nas na strychu w sianie zaczepiali o blachê dachu, jak do
siebie mówili.
W tym czasie z plebani dochodzi³y do nas wyrane odg³osy rozbijanych drzwi i okien. Walenie siekierami przeplata³o
siê z trzaskiem wy³amywanego drewna. Po jakim czasie us³yszelimy straszliwy lament kobiet od Bia³ow¹sów G³¹bów.
By³a tam babcia, matka, trzy córki i mieszkaj¹ca z nimi zaprzyjaniona nauczycielka z Cebrowa. W czasie napadu uciek³y
na strych zamykaj¹c za sob¹ w³az. Teraz pali³y siê ¿ywcem,
gdy¿ Ukraiñcy podpalili ich dom. Tego wo³ania Boga i ludzi o
pomoc opisaæ nie potrafiê. To by³ jaki koszmar. Chwilami d³oñmi zatyka³em uszy. Do koñca ¿ycia nie zapomnê ich przera¿onych, wrêcz oszala³ych z bólu krzyków. Kobiety te dozna³y
piek³a na ziemi.
Tymczasem ci, którzy w³amali siê do naszego domu, pobiegli dokonywaæ dalszych mordów, ale dwóch uzbrojonych
ludzi pozosta³o u nas na czatach. Stali w ukryciu zachowuj¹c
ciszê. Z pewnoci¹ byli to miejscowi nacjonalici, którzy nas
znali. Mieli nas zabiæ, gdybymy siê tylko pojawili.
Blask bij¹cy od pal¹cych siê polskich zagród sprawia³, ¿e
we wsi by³o widno jak w s³oneczny dzieñ. Ze strychu widzia³em wszystko jak na d³oni. Pamiêtam nawet taki szczegó³, ¿e
³¹kami przy rzeczce na koniu jecha³ i szuka³ po zarolach ukrywaj¹cych siê Polaków mê¿czyzna w du¿ej kozackiej czapie z
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automatem przewieszonym przez pier. Nikogo nie znalaz³.
Kiedy zbli¿y³ siê do nas s³ychaæ by³o, ¿e nuci³ sobie jak¹ pieñ.
Tak, Ukraiñcy to muzykalny naród ...
Trupy i zgliszcza
Na strychu siedzielimy wszyscy do czasu, gdy nieludzkie
wycie pal¹cych siê kobiet sta³o siê nie do wytrzymania. Nie
sposób by³o tego s³uchaæ siedz¹c na strychu. Pierwsza nie
wytrzyma³a nerwowo siostra Stasia. Si³¹ wyrwa³a ³atê ze strzechaczami, spuci³a czteroletni¹ siostrzenicê Kaziê i sama zeskoczy³a na ziemiê za ni¹. Z dzieckiem pobieg³a do piwnicy
pod nasz¹ stodo³¹. Za ni¹ pod¹¿y³a matka z bratem Kazikiem.
Do³¹czy³ do nich mê¿czyzna mieszkaj¹cy u s¹siadów, pan Czumalski, który cudem unikn¹³ mierci w czasie napadu na jego
dom w Berezowicy Ma³ej w lutym 1944 r.
W tym czasie inni Ukraiñcy zajechali furmank¹ na nasze
podwórko i zaczêli rabunek. Nastêpnie podpalili dom wraz
ze stodo³¹. Ukrytym w piwnicy brakowa³o powietrza do oddychania, czekali jednak z wyjciem zanim rabusie i podpalacze oddal¹ siê. Siostra z dzieckiem po wybiegniêciu z piwnicy
uciekaj¹c wpad³a do do³u po kartoflach i przesiedzia³a tam do
rana. Matka z bratem ukry³a siê w oborze u s¹siada Ukraiñca
za jego zgod¹. Do mieszkania ba³ siê jednak ich wpuciæ.
Ja pozosta³em na strychu do rana. wita³o, kiedy us³ysza³em rozmowy po polsku. Z ukrycia zobaczy³em, ¿e po pogorzelisku z naszego domu chodzi kuzyn Kazimierz Bia³ow¹s,
syn Sylwestra, z drug¹ jeszcze osob¹. Szukali naszych zwêglonych cia³. Zszed³em ze strychu, a kuzyn zapyta³:
 Gdzie s¹ pozostali z rodziny?
Wskaza³em miejsce ukrycia. Wtedy wróci³a te¿ matka z bratem i siostra z dzieckiem. Widz¹c pogorzelisko matka zaczê³a
p³akaæ.
 Jak bêdziemy teraz ¿yæ?  pyta³a przez ³zy.
Wtedy kuzyn zwracaj¹c siê do mojej mamy powiedzia³:
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 Niech ciocia nie p³acze. Dobrze, ¿e wszyscy ¿yjecie. Ja ju¿
nie mam matki, zabili.
Mówi³ to przyciszonym, ¿a³osnym g³osem powstrzymuj¹c ³zy.
Zapyta³em, kogo jeszcze zabili.
 Chod to zobaczysz  odpowiedzia³.
Poszlimy w stronê kocio³a. Za studni¹, naprzeciwko plebanii, w przydro¿nym rowie le¿a³a najm³odsza córka Bia³ow¹sów  G³¹bów  Stefcia. Owiniêta by³a w nasz¹ pierzynê,
któr¹ musieli zgubiæ rabusie. Ju¿ nie ¿y³a. Chocia¿ cia³o jej by³o
mocno popêkane i czêciowo spalone, ocala³ od ognia d³ugi
warkocz splecionych w³osów. Oczy mia³a otwarte. Przez uchylone usta widaæ by³o nie¿nobia³e zêby. Wszyscy, którzy siê jej
wtedy przygl¹dali, p³akali. Stefcia by³a piêkn¹, 13 letni¹ dziewczyn¹, wyroniêt¹, zgrabn¹ i zawsze umiechniêt¹. Tak j¹ zapamiêta³em. Sta³a siê dla nas symbolem cierpienia pomordowanych Ihrowiczañ. By³ to widok szczególnie tragiczny i przygnêbiaj¹cy. Kto j¹ wtedy widzia³ martw¹, le¿¹c¹ w rowie na
tle dymi¹cych jeszcze zabudowañ, z ca³¹ pewnoci¹ zapamiêta³ na ca³e ¿ycie42.
Postalimy chwilê nad jej zw³okami i poszlimy na plebaniê. Przed budynkiem le¿a³ zastrzelony pies. Masywne drzwi
ganku by³y po³amane. Wszêdzie pe³no ladów po uderzeniach
siekier i ³omów. Ze rodka wychodzili zap³akani ludzie. Nie
mog³em tego znieæ i nie wszed³em do rodka, gdzie le¿a³y
por¹bane zw³oki ks. Szczepankiewicza, jego matki, siostry
i brata. Mo¿e podwiadomie chcia³em zapamiêtaæ ksiêdza ¿ywego, pe³nego powagi i dostojeñstwa, choæ czasem równie¿
weso³o ¿artuj¹cego z ludmi? Nie wiem. By³em wtedy 17 letnim, wra¿liwym ch³opcem43. Jak twierdz¹ ludzie, którzy we42

W listach pisanych do mnie, niemal wszyscy ihrowiczanie wspominaj¹ Stefciê.
43
Dzi ¿a³ujê, ¿e nie widzia³em ksiêdza i jego rodziny. By³bym jeszcze
jednym naocznym wiadkiem jego mêczeñstwa i bardziej dok³adnie opisa³
por¹ban¹ siekierami rodzinê le¿¹c¹ w ka³u¿y krwi.
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szli wtedy na plebaniê, by³ to krwi¹ ociekaj¹cy widok. W pomieszczeniu by³a dos³ownie ogromna ka³u¿a krwi ...
Spod plebanii poszlimy przez wie w kierunku po³udniowym. Przy studni ko³o Bojka Jantocha le¿a³ Antoni Bia³ow¹s
zwany Wusaj z racji dorodnych w¹sów. Dosta³ strza³ w prawy policzek. Po drugiej stronie drogi le¿eli Aniela i Franciszek
Bia³ow¹sowie wraz z babci¹ Juli¹. A z lewej strony, w bramie 
Maria i Franciszek Bia³ow¹sowie  Wojtkowoho Wicka.
Wystarczy³o mi tych prze¿yæ. Nie chcia³em wiêcej ogl¹daæ
tych okropnoci, skrwawionych zw³ok ludzi ¿yj¹cych jeszcze
przed paroma godzinami, osób które od lat zna³em i szanowa³em.
Wróci³em na nasze podwórko i trochê ogrza³em siê od dopalaj¹cych siê zgliszcz rodzinnego domu. Czas p³yn¹³, zaczêlimy szykowaæ siê do ucieczki. Kto z s¹siadów przyszed³
z wiadomoci¹, ¿e zbieraj¹ pomordowanych i saniami bêd¹
ich wieæ na cmentarz. Czekalimy przy drodze. Ukraiñcy prawie nie pokazywali siê. Stali w oknach uwa¿nie obserwuj¹c
co robimy.
Nadjecha³y sanie wype³nione zw³okami pouk³adanymi
w warstwy. Cia³a by³y zamarzniête. Ludzie zastygli w pozach,
które przybrali w chwili mierci. Porozk³adane na boki rêce
pomordowanych jakby prosi³y o litoæ. Prawie wszyscy mieli
pootwierane oczy. Jedni patrzyli w niebo, drudzy spogl¹dali
na stoj¹cych przy drodze ludzi. Na widok tych twarzy co ciska³o za gard³o, do oczu nap³ywa³y ³zy. ¯egnalimy ich na
zawsze modl¹c siê i p³acz¹c.
Za saniami pe³nymi trupów sz³a ma³a grupka ludzi. To najbli¿si odprowadzali swoich zmar³ych. Szli zrezygnowani i milcz¹cy.
Wiem, ¿e tych obrazów i prze¿yæ nigdy siê ju¿ nie zapomni. One wracaj¹ i wracaæ bêd¹ przez ca³e ¿ycie bez naszej
woli, w snach i na jawie.
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Trudno to poj¹æ, ale zmarli ¿egnani byli zza zamkniêtych
okien obojêtnym, a nawet niekiedy nienawistnym wzrokiem
czêci wspó³braci Ukraiñców. Smutne to, ale prawdziwe ...
W nieznane
Szykowalimy siê do opuszczenia wioski. Korzystalimy z
os³ony IB nie wiedz¹c, czy po drodze nie bêdzie zasadzki. Bylimy pewni, ¿e ukraiñskim nacjonalistom nie chodzi o pozbycie
siê Polaków z tych terenów, ale o ca³kowit¹ ich eksterminacjê.
Z naszego gospodarstwa ocala³a obora. Pozosta³ te¿ koñ
i wóz. Kilka rodzin za³adowa³o swój dobytek i wyruszylimy
w nieznane. Zebra³ siê ca³y tabor takich rodzin. Szlimy za wozem opowiadaj¹c jeden drugiemu, jak ocalilimy ¿ycie. Jeden z
Nakoniecznych mówi³, jak to schronili siê w kryjówce przygotowanej w piwnicy pod domem. Wczeniej zgromadzili w niej
nieco ¿ywnoci. By³ tam m.in. worek soli, która w tych czasach
mia³a wielk¹ wartoæ. Dom specjalnie zostawili otwarty, ¿eby
stworzyæ pozory ucieczki na zewn¹trz. Bandyci dali siê na to
nabraæ i od razu zabrali siê za grabie¿. Nastêpnie podpalili dom.
Ukrytym domownikom zaczê³o brakowaæ powietrza. Oddychali
przez szmaty, a krytyczny moment nast¹pi³, gdy zacz¹³ paliæ
siê w³az do kryjówki. Wówczas pomog³a sól, któr¹ posypywali
deski. Okaza³o siê, ¿e sól paruj¹c neutralizowa³a gryz¹cy w oczy
dym i utrudnia³a dostêp ogniowi. Tak wytrwali przez ca³¹ noc.
Rankiem uwolnili ich s¹siedzi Polacy.
Wielkie wzruszenie ogarnê³o wszystkich, gdy znalelimy
siê na wzniesieniu. Mijalimy w³anie dzielnicê Wierzby, a
ogl¹daj¹c siê za siebie widzielimy Ihrowicê Doln¹. Trudno
wyraziæ s³owami to, co czulimy. ¯egnalimy miejsca, gdzie
rodzili siê nasi pradziadowie, dziadowie, ojcowie i my. Zostawialimy za sob¹ nie pogrzebanych bliskich. Wyje¿d¿amy ze
smutnym pytaniem  dlaczego?44
Tak to wyrazi³ w W³adys³aw ¯o³nowski w ksi¹¿eczce pt. Niebo i
piek³o mojej ziemi, Opole 1992, s.39.
44
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Opuszczalimy miejsce swego urodzenia z przymusu, w samym rodku zimy. Szlimy w nieznane, w kierunku tarnopolskich gruzów. W Tarnopolu, miecie które przesz³o szeciotygodniowe oblê¿enie wojsk sowieckich, nie by³o nieuszkodzonego domu. Ludzie mieszkali w piwnicach i ró¿nych prowizorkach.
W koñcu uda³o nam siê znaleæ pokój, w którym zamieszka³o kilka rodzin. Wszyscy spali pokotem na posadzce. Ale
sen mielimy nareszcie spokojny. W Ihrowicy przed Bo¿ym
Narodzeniem najstraszniejsze by³y noce. Dzieñ jeszcze jako
przechodzi³ na gospodarskiej krz¹taninie. Ale noce by³y bezsenne, grone, niepewne i okropnie siê d³u¿y³y. Zewsz¹d wype³za³y wtedy lêk i trwoga.
Tragedia rodziny Litwinów
Tragicznie obszed³ siê los z rodzin¹ Wincentego i Marii Litwinów. Mieszkali w Ihrowicy Górnej przy posterunku policji. Najstarsz¹ osob¹ w rodzinie by³a matka Wincentego, Paulina. Dwoje dzieci w ma³¿eñstwie to córka Stefania i syn Tadeusz. Z rodziny tej tragicznie zmar³y trzy osoby, a mog³y zgin¹æ  cztery.
Podczas tragicznej wigilii w domu znajdowa³ siê Tadeusz z
matk¹ i babk¹. Wincenty zmobilizowany s³u¿y³ ju¿ w wojsku.
W czasie dzielenia siê op³atkiem domownicy zauwa¿yli dziwny blask na zewn¹trz domu. Wyjrzeli przez okno i okaza³o siê,
¿e to pali³y siê ju¿ polskie gospodarstwa. Na domiar z³ego
Tadzio ujrza³ id¹cych w kierunku ich domu banderowców. Byli
bardzo blisko.
 To nasz koniec  powiedzia³ do kobiet.  Poczekajcie, zdejmê ze ciany obraz Matki Bo¿ej Fatimskiej, umrzemy trzymaj¹c go.
Kiedy Tadek siêga³ po obraz, matka obserwuj¹ca napastników przez okno stwierdzi³a, ¿e banderowcy z nieznanych powodów nagle zawrócili i skierowali siê w inn¹ stronê.
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Tadzio z matk¹ wykorzystali ten moment i wyskoczyli przez
okno na ogrody. Skryli siê w gêstwinie krzaków. Babcia Paulina nie by³a w stanie uciec ze wzglêdu na wiek. Po pewnym
czasie mordercy wrócili, rozbili drzwi domu i zastrzelili staruszkê.
Tadeusz i matka ca³¹ mron¹ noc spêdzili w pobliskich zarolach. Obydwoje byli wiêcie przekonani, ¿e zawdziêczaj¹
¿ycie Matce Boskiej Fatimskiej.
Dramat rodziny Litwinów zacz¹³ siê jednak na d³ugo przed
pamiêtnym grudniem 1944 r. Miejscowi Ukraiñcy usi³owali
wys³aæ na przymusowe roboty do Niemiec 19-letni¹ Stefciê
Litwin. Zosta³a ju¿ nawet zatrzymana i osadzona na posterunku policji ukraiñskiej. Uciek³a dziêki pomocy ojca, który
zna³ rozk³ad budynku zajêtego przez policjê. Za uwolnienie
córki Wincenty Litwin zosta³ jednak dotkliwie pobity przez
policjantów.
Stefcia, która by³a zakochana w pewnym przystojnym,
grzecznym, kulturalnym i dobrze zapowiadaj¹cym siê koledze, robi³a co mog³a, aby unikn¹æ wyjazdu na przymusowe
roboty. Przed poszukuj¹cymi j¹ policjantami ukraiñskimi chowa³a siê w ró¿nych kryjówkach. Rzadko spa³a w domu. W
koñcu przeziêbi³a siê, dosta³a zapalenia p³uc, z którego wywi¹za³a siê galopuj¹ca grulica. Mimo pomocy ks. Stanis³awa
Szczepankiewicza zmar³a latem 1944 r.
Od chorej zarazi³ siê grulic¹ jej brat Tadeusz. Mia³ wówczas 16 lat i by³ wybitnie utalentowany muzycznie. Gra³ w kociele na organach i piêknym g³osem intonowa³ pieni w czasie nabo¿eñstw.
U niego równie¿ choroba postêpowa³a bardzo szybko. Noc
spêdzona na mrozie w czasie mordu wigilijnego pogorszy³a
stan zdrowia Tadzia. Po ucieczce z rodzinnego domu nie mia³
te¿ warunków do leczenia grulicy. Zmar³ we Lwowie w poci¹gu, którym wraz z matka jecha³ do lubelskiej Polski.
Matka osiedli³a siê w Horodysku w powiecie che³mskim.
Po powrocie z wojny Wincenty Litwin bardzo rozpacza³ z po111

wodu mierci dzieci i matki. Syna Tadzia oczyma wyobrani
widzia³ ju¿ w sutannie wysokiego, szczup³ego i przystojnego
jak wszyscy Litwini.
W nowym domu Maria Litwin powiesi³a obraz Matki Bo¿ej Fatimskiej nad swoim ³ó¿kiem tak, aby przy modlitwie móc
wpatrywaæ siê w twarz Maryi. Kiedy miertelnie zachorowa³a
poprosi³a o pozostawienie przy niej obrazu nawet wtedy, kiedy na zawsze zamknie oczy. Probê jej spe³niono.
Zabójstwo Michaliny i Czesi
Po masakrze w Ihrowicy mordy na Polakach bynajmniej
nie usta³y. Szczególnie tragiczny by³ los dwóch m³odych kobiet: Michaliny Kupyny, córki B³aszkiewicza, ¿ony Ukraiñca
Piotra Kupyny oraz 16 letniej Czes³awy Nakoniecznej. Obie
pochodzi³y z Dobrowód le¿¹cych 7 km od Ihrowicy i by³y Polkami.
Nazajutrz po mordzie w Ihrowicy, kiedy wieæ o tragedii
dotar³a do Dobrowód, Michalina przybieg³a do Ihrowicy niespokojna o swoj¹ matkê. Zobaczy³a obrabowany dom, spalone zabudowania gospodarcze, a za p³otem u s¹siada Kotunia
le¿¹ce na niegu cia³a trzech staruszek: Eudokii Nakoniecznej,
Marii Nakoniecznej i jej matki  Wiktorii Bia³ow¹s.
P³acz¹c nad zw³okami matki Michalina wypowiedzia³a
wiele gorzkich s³ów pod adresem zabójców. Doniesiono o tym
miejscowym nacjonalistom, którzy postanowili ukaraæ j¹ mierci¹. Przeprowadzono w tym celu ca³y skomplikowany plan.
Wa¿n¹ rolê odegra³a w nim Anna Rudnik, szwagierka Michaliny, która przekaza³a jej nieprawdziw¹ wiadomoæ o powrocie z przymusowych robót w Niemczech Zoki, przyrodniej
siostry Michaliny. Mia³a ona rzekomo czekaæ na kogo z rodziny na dworcu kolejowym w Tarnopolu.
Michalina uwierzy³a i postanowi³a natychmiast jechaæ do
Tarnopola, aby siostra nie uda³a siê w niebezpieczn¹ podró¿
do zamordowanej matki w Ihrowicy. Michalina pojecha³a wo112

zem konnym. Dla bezpieczeñstwa towarzyszy³a jej kuzynka,
licz¹ca 16 lat Czes³awa Nakonieczna.
W Tarnopolu kobiety nie znalaz³y krewnej na dworcu kolejowym. Wracaj¹c zahaczy³y o Ihrowicê s¹dz¹c, ¿e mo¿e Zoka
ju¿ tam pojecha³a. Zmierzcha³o, gdy z niczym wraca³y do
Dobrowód. Banderowcy czekali na Michalinê na Karczunku.
Zabrali obie kobiety do domu Tracza, gdzie wielokrotnie rozbierano je i brutalnie gwa³cono. Nie pomog³y b³agania Michaliny, ¿e zostawi³a dwoje ma³ych dzieci, 6 letni¹ córeczkê i 2
letniego synka, a jej m¹¿ Ukrainiec jest na wojnie. Michalinê
zamordowano.
Czes³awê trzymano w strasznych warunkach jeszcze kilka
dni, ale w koñcu wypuszczono. Wycieñczona gwa³tami i g³odem powoli wraca³a do oddalonych o 5 km Dobrowód. W tym
czasie w siedzibie bandy pojawi³a siê niejaka Zahaluczka,
prawdopodobnie ¿ona O³eksy. Kobieta przekona³a banderowców, ¿e pozostawienie przy ¿yciu Czesi jest dla nich niebezpieczne, gdy¿ dziewczyna mo¿e zdradziæ miejsce pobytu bandy. Kiedy Czesia z trudem dochodzi³a do Dobrowód, dogoni³
j¹ na koniu banderowiec Horochowski, pochodz¹cy z tej samej wsi. Obwi¹za³ dziewczynê powrozem i przyprowadzi³
z powrotem do domu Tracza. Tam dziewczynê zabito. Jej mierci winni s¹ Bohdan Ryznyczok, dowódca bandy i S³awko Jaros³aw  Ho³owatyj45.
Wed³ug W³adys³awa Nakoniecznego46, konie z wozem Michaliny zabra³a i sprzeda³a na jarmarku w Zbara¿u ju¿ w ty-

Ten ostatni by³ moim rówienikiem i koleg¹. Razem chodzilimy do
szko³y. Zgin¹³ 17 grudnia 1945 r. zastrzelony przez NKWD pozostawiaj¹c
po sobie s³awê brutalnego rzezimieszka.
46
Po piêædziesiêciu latach W³adys³aw Nakonieczny zamieszka³y w Dobrowodach, brat zamordowanej Czesi, przyjecha³ do Korfantowa w województwie opolskim na zjazd Ihrowiczan. P³aka³ opowiadaj¹c mi rodzinn¹ tragediê.  Czêsto przypominam sobie  mówi³  jak siostra z Michalin¹ wsiadaj¹
na wóz ... Mia³em wielk¹ ochotê z nimi jechaæ, ale matka nie pozwoli³a.
45
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dzieñ po jej mierci Anna Rudnik. Banderowcy pozwolili jej
zabraæ te¿ ubiór podró¿ny po bratowej.
mieræ Katarzyny Biskupskiej z dzieæmi
Nag³a ucieczka oko³o tysi¹ca Polaków w pierwszy dzieñ
wi¹t Bo¿ego Narodzenia spowodowa³a euforiê u ukraiñskich
nacjonalistów. Po napadzie na Ihrowicê sowieckie w³adze nie
przeprowadzi³y jakiegokolwiek dochodzenia ani ¿adnych prób
ustalenia sprawców. Bandyci poczuli siê panami ¿ycia i mierci
miejscowej ludnoci. Swoj¹ agresjê zwrócili w kierunku ukraiñsko-polskich rodzin mieszanych. Pod pozorem b³ahych czasem zarzutów o wydarzenia sprzed lat, jak np. pójcie do kocio³a a nie do cerkwi czy ochrzczenie dziecka w kociele 
dochodzi³o do zabójstw i rabunków, których ofiarami padali
Ukraiñcy utrzymuj¹cy bli¿sze kontakty z Polakami.
Tak sta³o siê z Katarzyn¹ Biskupsk¹, ¿on¹ Józefa, Polaka,
który zgin¹³ w 1939 r. w walkach pod I³¿¹. Katarzyna czu³a siê
Ukraink¹ i nie mia³a zamiaru wyje¿d¿aæ do Polski. WychowyWed³ug Nakoniecznego, kiedy m¹¿ p. Michaliny, Piotr Kupyna wróci³
z wojny, zaj¹³ siê dzieæmi. Przy powtórnym o¿enku mia³ trudnoci z uzyskaniem lubu w cerkwi, poniewa¿ ksi¹dz ¿¹da³ wiadectwa zgonu poprzedniej ¿ony. Zwróci³ siê wiêc do siostry, ¿eby zawiadczy³a o mierci Michaliny przed parochem. Uczyni³a to. Na ³o¿u mierci chcia³a koniecznie o czym
bratu wyznaæ, ale nie zd¹¿y³a.
Tadeusz Kupyna, syn Michaliny, ju¿ jako doros³y mê¿czyzna zasta³ zaproszony do swojej ciotki Karoli Bi³ous z Ihrowicy na wesele jej syna. Przez
d³ugi czas siedzia³ smutny i zamylony, a¿ w koñcu rozp³aka³ siê. Zapytany
o przyczynê, odpowiedzia³, ¿e p³acze za stracon¹ mi³oci¹ matczyn¹, bo
¿adna ciocia i opiekunka nie zast¹pi³y mu matki.  Kto mnie urz¹dzi takie
wesele, jak ciocia swojemu synowi?  pyta³ przez ³zy.  Nie mogê zrozumieæ
 ci¹gn¹³ dalej  w czym moja matka i kuzynka Czes³awa Nakonieczna przeszkadza³y banderowcom budowaæ woln¹ Ukrainê?
Na zakoñczenie swojej opowieci W³adys³aw Nakonieczny stwierdzi³,
¿e takie pytania bêd¹ stawiane dot¹d, dopóki nie powie siê ca³ej prawdy o
bestialstwach UPA.  Ideologia bandycko-nacjonalistyczna upi³a im rozumy, a wyzwoli³a demony  doda³ W³adys³aw Nakonieczny.
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wa³a troje dzieci, mia³a dom i gospodarstwo. Najstarsza 16letnia córka Hanka pracowa³a w Tarnopolu jako s³u¿¹ca. Syn
Józek mia³ 13 lat, a najm³odsza Stasia  7. Tylko syn by³
ochrzczony w kociele rzymskokatolickim, gdzie te¿ uczêszcza³ na niedzieln¹ Mszê w. Córki chodzi³y do cerkwi, bo takie
obyczaje w ma³¿eñstwach mieszanych by³y utrwalone w tych
stronach przez dziesiêciolecia.
Katarzynê uznano za niewygodnego wiadka ukraiñskich
niegodziwoci. Widzia³a, jak jej s¹siedzi Ukraiñcy bez skrupu³ów rabuj¹ dobra pomordowanych Polaków i krytycznie te
praktyki ocenia³a. Dlatego postanowiono jej siê pozbyæ.
Mordu dokonano noc¹ w marcu 1945 r. Katarzynê z dwojgiem dzieci znaleziono w leju po bombie na górze za jej domem. Ca³a trójka by³a powi¹zana sznurami.
Z ca³ej rodziny ocala³a tylko 16 letnia Hanka, która w tym
czasie by³a na s³u¿bie w Tarnopolu. Do Ihrowicy po mierci
matki, siostry i brata nie mog³a ju¿ wróciæ47.
mieræ Katarzyny z dzieæmi odbi³a siê g³onym echem po
okolicy. Znana sta³a siê tak¿e awantura miêdzy dwoma Ukrainkami o ³upy po p. Katarzynie. W pewn¹ niedzielê po wyjciu z cerkwi w obecnoci wielu ludzi o ma³o nie dosz³o do
rêkoczynów. Posz³o o szal p. Katarzyny zrabowany po jej
mierci. Obie kobiety uwa¿a³y, ¿e maj¹ prawo do tej zdobyczy
i usi³owa³y sobie szal na si³ê wydrzeæ. Pada³y wyzwiska, z³orzeczenia i przekleñstwa.
Awantura o szal spowodowa³a wród Ukraiñców dyskusjê
o rabunku polskich dóbr. Zdania by³y podzielone. Jedni twierdzili, ¿e to grzech, inni go usprawiedliwiali48.
47
Hanka Biskupska wyjecha³a do Polski i tu wysz³a za m¹¿ za by³ego
wiênia Owiêcimia. Chorowa³ na grulicê i Hanka zarazi³a siê t¹ chorob¹
od mê¿a. Obydwoje zmarli na grulicê.
48
Niski poziom kultury ukraiñskiej ludnoci wiejskiej i materialne ubóstwo u³atwia³ nacjonalistom z SKW budzenie wród nich wrogiego, czasem
wrêcz nienawistnego, nastawienia wobec Polaków.
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S¹d nad trzema Polkami
Gospodarz¹ca na Korczunku moja ciocia Stefania Sroka
z córk¹ Czes³aw¹ ka¿dej nocy spa³y u ¿yczliwych s¹siadów
Ukraiñców. Kiedy na gwiazdkê zobaczy³y p³on¹c¹ Ihrowicê,
przemieszczaj¹ce siê bandy i tabor zrabowanego dobytku,
uzna³a, ¿e jest to zbyt niebezpieczne. W wiêto Bo¿ego Narodzenia zabra³a dziecko, zwinê³a najpotrzebniejsze rzeczy w
tobo³ek i powêdrowa³a 16 km do Tarnopola wpraszaj¹c siê na
chwilowe zamieszkanie do polskiej rodziny.
W Tarnopolu najbardziej doskwiera³ im brak ¿ywnoci.
Matek, które nie mia³y czym nakarmiæ dzieci, by³y w miecie
setki. Do Tarnopola ci¹gali Polacy z wielu okolicznych wiosek zagro¿onych przez OUN-UPA. Dlatego niektórzy chy³kiem
przemykali siê do swoich gospodarstw, aby przynieæ trochê
ziemniaków, warzyw, m¹ki itp.
Tak te¿ zrobi³y trzy mieszkanki Korczunku: Stefania Sroka,
Anna Barylska i Marcelina Burakowska. 30 grudnia, tydzieñ
po mordzie w Ihrowicy, wybra³y siê do swoich gospodarstw
po ¿ywnoæ. Grudniowy dzieñ by³ krótki i nie zd¹¿y³y przygotowaæ produktów przed zmrokiem. S¹siedzi Ukraiñcy namówili je na nocleg. Jednak noc¹ przyszli banderowcy. Powyci¹gali Polki spod ³ó¿ek, a dowódca bandy wyda³ rozkaz wyprowadziæ i rozstrzelaæ kobiety.
O darowanie ¿ycia Polkom prosili zarówno ukraiñscy s¹siedzi, którzy przekonywali banderowców, ¿e to niewinne,
dobre s¹siadki, jak te¿ same kobiety b³agaj¹c na kolanach o ¿ycie. Szlochaj¹c mówi³y o swoich pozostawionych w Tarnopolu dzieciach, którymi nie bêdzie siê mia³ kto zaj¹æ, gdy¿ mê¿owie walcz¹ na froncie.
Ich rozpacz zrobi³a pewne wra¿enie na dowódcy. Jeden
z banderowców przypomnia³, ¿e Stefania Srokowa latem nakarmi³a i da³a cywilne ubranie dwóm Ukraiñcom z dywizji SS
Galizien i nikomu o tym nie donios³a. Potwierdzili to s¹siedzi Ukraiñcy. Ostatecznie dowódca zdecydowa³, ¿e dwie m³od116

sze Polki pozostan¹ przy ¿yciu, jednak starsz¹ nakaza³ rozstrzelaæ. Tak zginê³a 70 letnia Marcela Burakowska. U³askawionym Polkom banderowcy kazali opuciæ wie rano i bez
¿ywnoci.
Po tym tragicznym zdarzeniu niektórzy s¹siedzi Ukraiñcy
zobowi¹zali siê dowoziæ do Tarnopola potrzebne produkty
z polskich gospodarstw, które i tak by³y rozgrabywane pod
nieobecnoæ w³acicieli.
Wyjazd w nieznane
Przez dwa miesi¹ce w ciasnocie i ciê¿kich warunkach sanitarnych czekalimy na wyjazd do tzw. Polski Lubelskiej. Dopiero pod koniec lutego 1945 r. dowiedzielimy siê, ¿e wagony dla
nas bêd¹ podstawione 1 marca. Tak te¿ siê sta³o. Nie by³o problemu z za³adowaniem do jednego wagonu towarowego kilku
rodzin z ca³ym dobytkiem. Doskonale pamiêtam, ¿e w wagonie by³o nas ³¹cznie 36 osób. Maj¹tek rodziny sk³ada³ siê przewa¿nie z kilku tobo³ków obwi¹zanych sznurkami. Nie mielimy zapasów ¿ywnoci, garnków czy mebli. Wszystko to zosta³o zrabowane i spalone. Odzie¿y mielimy tylko tyle, co na
sobie. Ofiarowali j¹ nam dobrzy s¹siedzi Ukraiñcy. Uciekaj¹c
przed banderowcami nie zd¹¿ylimy siê nawet ubraæ, a ca³y
nasz dobytek zosta³ przecie¿ zrabowany i spalony.
Pod wieczór, kiedy poci¹g ruszy³, kobiety zaczê³y g³ono
modliæ siê i p³akaæ. Tak ¿egnalimy swoje rodzinne Podole.
Ka¿dy chcia³ ostatni raz spojrzeæ na pagórki i jary tarnopolskiej ziemi rysuj¹ce siê w powiacie zachodz¹cego s³oñca. Widaæ je by³o przez w¹ski otwór uchylonych drzwi wagonu.
Wszystkim ³zy sp³ywa³y po policzkach. Kto przypomnia³ listy Ihrowiczan pisane z Syberii, pe³ne wspomnieñ o ukochanej ziemi, na której od stuleci rodzili siê, wzrastali, kochali i do¿ywali staroci.
 Teraz i my bêdziemy tak têskniæ za swoimi stronami 
kto szepn¹³.
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W drodze poci¹g zatrzymywa³ siê na d³u¿sze postoje, bo
pierwszeñstwo mia³y eszelony z wojskiem i sprzêtem wojennym. Wychodzilimy wtedy na poszukiwania wêgla lub drzewa do piecyka w wagonie, biegalimy z wiadrami po wodê,
ci¹gle nas³uchuj¹c sygna³u do odjazdu. Ci¹gle obowi¹zywa³a
maksymalna ostro¿noæ w obawie przed zasadzk¹ UPA. W s³oneczne dni zdejmowalimy koszule i bilimy wszy.
Minê³y dwa tygodnie zanim dojechalimy do Be³¿ca. Chciano nas tu wysadziæ, lecz nie zgodzilimy siê. Okaza³o siê, ¿e
i tu trwa ukraiñski horror. Spotkani Polacy z poci¹gów wy³adowanych wczeniej na stacji w Be³¿cu ostrzegli nas przed
napadami i mordami dokonywanymi i tu przez UPA. Mielimy doæ ci¹g³ego strachu przed ukraiñskimi siekierami, wiêc
nie opucilimy wagonów, domagaj¹c siê zawiezienia w g³¹b
Polski.
W koñcu nasz wagon trafi³ do Che³ma. Ekspatriantów nie
wo¿ono jeszcze wtedy za Wis³ê na ziemie odzyskane, bo toczy³y siê tam walki. Przydzielono nam mieszkanie we wsi
Parypse 7 km od Che³ma. Kiedy ojciec w wojsku dowiedzia³
siê, gdzie jestemy, przyjecha³ i wystara³ siê w P.U.R. o lepsze
gospodarstwo i wiêkszy dom w Stawie Lubelskim 9 km od
Che³ma.
W domu tym byli jeszcze dotychczasowi gospodarze 
Ukraiñcy, którzy oczekiwali transportu na Ukrainê. Mieszkalimy przez dwa tygodnie razem i bardzo mile ich wspominamy. By³o to ma³¿eñstwo w rednim wieku z dwojgiem prawie
doros³ych dzieci. Gospodarz, Ignacy Szady, mia³ syna Janka,
który okaza³ siê moim rówienikiem. Jego siostra Leokadia by³a
o dwa lata m³odsza. Byli to ludzie kulturalni i uczynni. Podzielili siê z nami ¿ywnoci¹. Mile wspominam pieczenie placków ziemniaczanych, którymi wówczas najadalimy siê do
woli. Opowiedzielimy im o tym, co nas spotka³o w Bo¿e Narodzenie i jaka zbrodnicza organizacja mordowa³a Polaków.
Nie popsu³o to dobrych stosunków miêdzy nami. wiadczyli118

my sobie drobne przys³ugi. Ciekawe, ¿e my Polacy uczylimy Ukraiñców Lodziê i Janka piosenek ukraiñskich i poprawnej, ukraiñskiej mowy, gdy¿ oni rozmawiali ma³o zrozumia³¹
tzw. chach³ack¹ gwar¹.
Kiedy nadszed³ dzieñ odjazdu, nasi gospodarze za³adowali swój dobytek na trzy wozy. Zabrali ca³e wyposa¿enie mieszkania, pociel, ubrania, naczynia kuchenne, zgromadzone zapasy ¿ywnoci, wiele worków zbo¿a, konie i krowy. Za³adowali równie¿ sprzêt rolniczy  p³ugi, brony itp.
Widzielimy, ¿e ¿al im by³o w³asnego domu i gospodarstwa. Rozumielimy to doskonale i wspó³czulimy im. Pomaga³em Jankowi Szademu ³adowaæ na wozy ich dobytek. Przygl¹dalimy siê im z pewn¹ zazdroci¹. My takich warunków
wysiedlenia nie mielimy. Dobrze, ¿e ucieklimy przez okno
z w³asnego domu i zachowalimy ¿ycie. Oni byli dobrze ubrani
i od¿ywieni. Nie straszylimy ich te¿ ko³chozami, ani nie prosilimy, ¿eby nam zostawili trochê dobytku.
Pani Szada na po¿egnanie ¿yczy³a nam rych³ego powrotu
w rodzinne strony. Mia³a nadziejê, ¿e wówczas oni wróc¹ na
swoje gospodarstwo. My te¿ ¿yczylimy, ¿eby im siê dobrze
wiod³o na szerokiej Ukrainie. Zgodzilimy siê, ¿e oni nie wyje¿d¿aj¹ z naszego powodu, lecz ¿e takie decyzje zapad³y na
wysokich szczeblach w³adzy  tak zdecydowa³ Stalin.
W Stawie Lubelskim mieszkalimy przez 5 lat zanim nie
wyjechalimy na Ziemie Odzyskane. Takich rodzin jak nasza
by³o bardzo wiele. Nazywano nas dziadami zza Buga, bo nie
mielimy niczego  ani co jeæ, ani naczyñ kuchennych, mebli,
³ó¿ek itp. Trzeba by³o ciê¿ko pracowaæ i zaczynaæ wszystko
od pocz¹tku.
Zamiast epilogu
Czy ukraiñscy s¹siedzi wiedzieli ...?
Nie sposób nie zadaæ sobie tego pytania, gdy¿ dotyczy naszych bezporednich s¹siadów, a wiêc ludzi w jaki sposób
nam, Polakom z Ihrowicy, bliskich.
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Zapewne czêæ Ukraiñców, tych skoligaconych z Polakami, nie spodziewa³a siê, ¿e nast¹pi masowe ludobójstwo. Starym zwyczajem wielu Ukraiñców przysz³o na Wieczerzê do
swoich polskich rodzin, do s¹siadów czy przyjació³. Zreszt¹ w
czasie napadu s¹siedzi Ukraiñcy z regu³y nie odmawiali Polakom schronienia, choæ grozi³a za to mieræ.
Jednoczenie trudno jest jednak oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e
wielu s¹siadów wiedzia³o o planowanym napadzie. Tego dnia
jako nie by³o ich widaæ krz¹taj¹cych siê po obejciach, mieli
te¿ pozamykane domy, w których siedzieli wygl¹daj¹c przez
okna. Podejrzenia nasuwa równie¿ fakt, ¿e w okresie poprzedzaj¹cym napad w rozmowach miedzy sob¹ Ukraiñcy wymieniali datê 25 grudnia, kiedy to mia³a nastaæ w Ihrowicy wolna Ukraina. Przed Wigili¹ nasza s¹siadka Ukrainka powtórzy³a nam ze wspó³czuciem zas³yszane na wsi zdanie, ¿e teraz Polakom trzeba bêdzie umieraæ, bo nie maj¹ innego wyjcia.
Anna Nakonieczna w pamiêtn¹ Wigiliê zosta³a wprost
ostrze¿ona przez s¹siadkê Ukrainkê o czekaj¹cym j¹ niebezpieczeñstwie. Jednak s¹siadka nie zaproponowa³a jej pomocy.
Niew¹tpliwie czêæ Ukraiñców z Ihrowicy wiedzia³a o zaplanowanej na Wigiliê masakrze Polaków. Przestrzegali te¿
zaleceñ UPA i SKW i nie wychodzili tego wieczoru z domów
ani nie udzielali pomocy Polakom pod grob¹ kary mierci.
Polacy, którzy prze¿yli mord w Ihrowicy, pamiêtaj¹, ¿e wielu
s¹siadów Ukraiñców patrzy³o na ich nieszczêcie bez najmniejszego wzruszenia. Ci ¿a³uj¹cy Polaków woleli nie pokazywaæ
siê im na oczy. Publiczna litoæ dla Polaków by³a w tamtym
czasie karana mierci¹.
Warto jeszcze przypomnieæ, ¿e Ihrowicê zaatakowa³a sotnia Bur³aka, która wykonuj¹c rozkazy przywódców UPA,
dokona³a ludobójczego rajdu po województwie tarnopolskim.
Okazuje siê, ¿e winnym zbrodni ludobójstwa dzi na tych ziemiach odrodzeni nacjonalici ukraiñscy stawiaj¹ pomniki s³a120

wy. Tak uczczono w 1995 r. w Zbara¿u pamiêæ K³yma Sawura, czyli p³k. Dmytra K³aczkiwkoho, wata¿ki UPA, odpowiedzialnego za wymordowanie na Wo³yniu tysiêcy bezbronnych
Polaków.
Jak pogodziæ ten konflikt, w którym z jednej strony ¿yj¹ce
jeszcze ofiary heroicznej UPA domagaj¹ siê ujawnienia prawdy o zbrodniach tej formacji, a jednoczenie z drugiej strony
pogrobowcy ukraiñskiego nacjonalizmu nie chc¹ przyznaæ siê
do ¿adnej winy, nawet do tak bogato udokumentowanego
mordu jak w Ihrowicy.
Po czterech dniach od napadu na Ihrowicê sotnia Bur³aka, stosuj¹c dok³adnie same metody, urz¹dzi³a rze w innej
podolskiej wsi  £ozowej. Wymordowa³a w niej 106 osób49.
W styczniu 1946 r. sotnia dzia³a ju¿ w Bieszczadach. Okaza³o
siê, ¿e banderowcom pozosta³ szczególny nawyk do napadów
i mordów w wigiliê Bo¿ego Narodzenia50.
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Patrz: Jan Kanas, „Podolskie korzenie”, Lublin 2001 r.
Omelian P³eczeñ tak to wspomina: Zaraz po wigilii zarz¹dzono zbiórkê. Sotenny Bur³aka zakomenderowa³: Teper pidem zakoladuwaty do Birczy. Nasze zadanie, rozbroiæ i spaliæ wszystkie budynki. Wymarsz o godz.
23.30. Bymy ca³kiem nie zamarzli, przed wymarszem dano nam po szklance wódki. Bircza zosta³a otoczona przez nasze oddzia³y, roz¿arzy³a siê po¿arami. To sotnie Jara i Hromenki strzela³y pociskami zapalaj¹cymi. Napad
na Birczê kosztowa³ 30 strilciw. (Na Rubie¿y, 45-2000 s. 3.)
By³ to trzeci napad UPA na Birczê, nieudany jak dwa poprzednie.
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Podolacy mówi¹ dzi ...
Józefa Rawska - Jelenia Góra
... Bardzo dziêkujê za cenn¹ ksi¹¿kê, która przywo³uje wspomnienia tragicznej nocy wigilijnej 1944 r. w Ihrowicy. Tê noc
dobrze pamiêtam, choæ mia³am wtedy tylko cztery lata i dziewiêæ miesiêcy. By³o nas wtedy w domu piêcioro: dziadkowie,
Mama, m³odsza ode mnie o rok siostra i ja. Ojciec Karol Tokarczuk, wspó³w³aciciel du¿ego m³yna, by³ na froncie.
Mama przygotowywa³a wieczerzê, panowa³ odwiêtny
nastrój, za chwilê mielimy dzieliæ siê op³atkiem. Nagle wbieg³ do nas kto z rodziny matki i ostrzeg³ o napadzie banderowców. Babcia zd¹¿y³a tylko krzykn¹æ: Bierzcie dzieci! Dziadek, Stefan Bia³ow¹s, syn Jankowego Wicka, wzi¹³ mnie na
plecy, a mama chwyci³a na rêce siostrê i wybiegli na dwór. By³a
widna noc, lni³ nieg, bi³a ³una z pal¹cego siê domu po³o¿onego ko³o wodnego m³yna kilka domów dalej. Przypominam
sobie, jak z tego domu lecia³y do góry jêzyki ognia. Ten p³on¹cy dom przeladowa³ mnie w snach przez kilka lat dzieciñstwa. Nie mielimy wtedy mo¿liwoci daleko uciekaæ, wiêc
ukrylimy siê po przeciwnej stronie gociñca w prowizorycznej piwnicy na ziemniaki po³o¿onej za zabudowaniami gospodarczymi wujka mojej matki, który tam te¿ by³. Mama zagl¹da³a na gociniec i widzia³a, jak przechodzili tamtêdy uzbrojeni banderowcy. W tym czasie w domu pozostawa³a samotnie
sparali¿owana babcia. Kiedy w przera¿eniu opuszczalimy
dom, nikt nie zamkn¹³ drzwi, by³y wiêc otwarte, a szyby w
oknach popêka³y, gdy¿ bardzo blisko pali³ siê dom. W mieszkaniu panowa³ wiêc zi¹b. Babcia, kiedy zobaczy³a, ¿e na podwórze weszli dwaj mê¿czyni, zaczê³a krzyczeæ, ¿eby j¹ dobili, gdy¿ strasznie cierpi. Ale oni nawet nie weszli do rodka.
Babcia prze¿y³a wówczas straszliwy atak reumatyzmu. Dom
nasz ocala³, mimo ognia w pobli¿u, gdy¿ by³ pod blach¹.
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Rano na wieæ o mierci Ksiêdza Proboszcza i tylu Polaków, w domu zapanowa³a zgroza. Ksiêdza Stanis³awa Szczepankiewicza dobrze sobie przypominam, gdy¿ przychodzi³ do
nas i na rodku pokoju czyta³ babci listy z frontu od wujka
Kazika, który teraz mieszka w Gdyni.
W 1977 r. odwiedzi³am z mê¿em, dzieæmi i ojcem Ihrowicê.
By³am te¿ na cmentarzu i widzia³am grób ks. Szczepankiewicza, a tak¿e zbiorow¹ mogi³ê pomordowanych tej tragicznej
nocy.
My Ihrowiczanie jestemy wdziêczni Panu za to ¿mudne
zbieranie dokumentów i opisywanie wydarzeñ, które s¹ przyczynkiem do wielkich prac historycznych, a przede wszystkim informuj¹ o prze¿yciach pokolenia wojennego. Prosty i jasny jêzyk Pañskiej ksi¹¿ki, styl komunikatywny i obrazowy
powoduj¹, ¿e przemawia ona silnie do uczuæ i wyobrani,
przywo³uje tragizm naszej sytuacji, budzi grozê tamtych czasów. Ksi¹¿ka napisana z ca³ym wstrz¹saj¹cym realizmem nale¿y na pewno do pozycji posiadaj¹cych wartoæ nieprzemijaj¹c¹.
Serdecznie Pana pozdrawiam, ¿yczê du¿o zdrowia i si³
w dalszej pracy nad dziejami naszej ma³ej Ojczyzny  Tarnopolszczyzny.
Kazimiera Mazurek - Grêzowa
(....) Czytaj¹c ksi¹¿kê wci¹¿ p³aka³am i prze¿ywa³am z wielkim bólem w sercu wspomnienia tragedii prze¿ytej w nocy
wigilijnej 24 grudnia 1944 r. Tej tragicznej nocy nie zapomnê
do koñca mego ¿ywota. Prze¿ylimy j¹ we czworo. Ja maj¹c
trzy lata, moja siostra lat cztery, nasza mama z domu Bia³ow¹s, córka Stefana i Paraskiewii Bia³ow¹s Jankowego Wicka oraz nasza babcia Parascewia, która by³a chora i nie mog³a chodziæ.
Tê tragiczn¹ noc zamienion¹ w piek³o prze¿ylimy tylko
dziêki Bogu oraz pomys³owoci i szybkiej decyzji naszej mamy.
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Z opowieci mamy wynika³o, ¿e w nocy z 24 na 25 grudnia
spokojna wie Ihrowica, która przygotowywa³a siê do wieczerzy wigilijnej zosta³a okr¹¿ona przez sotniê banderowców.
Rozpoczêli oni mordowanie i podpalanie gospodarstw, w których ¿yli Polacy. Gdy widaæ by³o piek³o na wsi, mama szybko
zabra³a nas pod pachê i wynios³a do ogrodu s¹siada Ukraiñca
Micha³ka, schowa³a w jakim dole i przykry³a s³om¹. Po zamaskowaniu nas chcia³a wróciæ do domu po swoj¹ mamê, ale
Micha³ko nie pozwoli³.  Pójdziesz po mamê i tam ciebie zabij¹, a ja bêdê musia³ twoje dzieci chowaæ  przekona³ mamê
Micha³ko.
W tym dole przesiedzia³ymy a¿ do rana. By³o bardzo ciemno, straszno i zimno. Po tej nocy ciê¿ko zachorowa³am z zimna i wyczerpania. Nasz dom nie sp³on¹³, bo by³ kryty blach¹ i
dopiera³ do s¹siada Ukraiñca. Po s¹siedzku dom siê spali³ ca³kowicie i od tej wielkiej temperatury w naszym domu popêka³y wszystkie okna. Dziêki temu, ¿e naszego domu nie
podpalono, babcia te¿ prze¿y³a.
Ja osobicie uwa¿am, ¿e ksi¹¿ka Pana jest udan¹ opowieci¹ i lektur¹ o mojej ukochanej wsi Ihrowicy. Tam urodzi³am
siê i zosta³am ochrzczona przez naszego wspania³ego Bohatera, ksiêdza Stanis³awa Szczepankiewicza. W tej ksi¹¿ce oprócz
tragedii wigilijnej jest zawarta wspania³a historia rozwoju wsi
wraz z jej mieszkañcami ...
Józef Jaroszewski  Zamoæ
... muszê stwierdziæ, ¿e opisuj¹c tak obszernie historiê Ihrowicy i dzia³aczy owiatowych musia³e w³o¿yæ du¿o pracy,
siêgn¹æ do materia³ów historycznych ... Jeli mam oceniæ Twoj¹
pracê, to tylko pozytywnie. Dziêki Tobie pozna³em historiê
Ihrowicy ... O legendzie Ma³ego Janka co nieco s³ysza³em z opowiadañ mojego dziadka, Mateusza Nowakowskiego z Jankowic. Oni prawdopodobnie siê dobrze znali, bo mój dziadek
te¿ by³ dzia³aczem owiatowo-niepodleg³ociowym. Dopiero,
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jak przeczyta³em Twoj¹ ksi¹¿kê, przypominam sobie dyskusje i opowiadania dziadka w gronie s¹siadów. Przypomnia³e
naszych nauczycieli, którzy uczyli przed wojn¹. Z Twojej ksi¹¿ki wynika, ¿e ta kulawa nauczycielka by³a córk¹ Ma³ego Janka.
Szczegó³owo opisujesz dzia³alnoæ band UPA w Ihrowicy.
Operujesz nazwiskami, gdy ja je pozapomina³em.
Ze wsi¹ by³em zwi¹zany poprzez szko³ê i Koció³. Ludzi
z Kolonii Chomy pamiêtam prawie wszystkich. Zna³em równie¿ kilkanacie rodzin ¿ydowskich. Jad¹c z Chomów po stronie lewej mieszkali: Munio i Herszko, a po prawej Helo. Nastêpnie, Abramko ze z³otymi zêbami, Pilcer, ten, którego córka Anna chodzi³a do szko³y ukraiñskiej w roku 1940/41. W pobli¿u kocio³a mieszka³ Herc, Dudio i Marko. Pocz¹tkowo ci
¯ydzi pracowali u Niemców na górze ditkowickiej przy budowie stacji nadawczej. Po wywiezieniu ¯ydów do getta Niemcy zostawili sobie do pracy Icka Maksa i Srólka Dudiowego.
Po kilku miesi¹cach oni uciekli i ukrywali siê w lesie nazywanym Ska³¹. Icek Maks w 1944 r. razem z nami s³u¿y³ w Istrebitielnym Batalionie w H³uboczku Wielkim.
Na zakoñczenie podajê kilka wydarzeñ, które utkwi³y mi
w pamiêci:
1. 17 wrzenia 1939 r. Sowieci rozbili oddzia³ artylerii polskiej zd¹¿aj¹cej na po³udnie. Urz¹dzili obóz dla oficerów, policjantów i cywilów na polu Mandzija. Po 3-4 dniach wszystkich internowanych popêdzili na wschód w kierunku Dobrowód.
2. Oko³o 20-25 wrzenia 1939 r. Miko³aj Mulikiewicz zabi³
m³odego polskiego nauczyciela.
3. Lipiec 1941 r. - wkraczaj¹ Niemcy, pal¹ kilka gospodarstw
ch³opskich i zabijaj¹ 5 osób.
4. Oko³o 15 lipca 1941 r. Szkolny i Ho³ub zabijaj¹ Kopaczuka, by³a ho³owu ko³chozu.
5. Jesieni¹ 1942 r. na drodze miêdzy wsiami Jankowce i Ma³oszowce dwóch braci Ko³odijów zastrzeli³o Polaka z Tarno125

pola o nazwisku Kozieczko, który w tych okolicach kolczykowa³ byd³o i trzodê chlewn¹.
6. Wrzesieñ 1943 r.  policja ukraiñska wraz z Niemcami
wykry³a kryjówkê ¯ydów z Ihrowicy u ¯uraka Wasyla i jego
matki. Byli tam: Herc z ¿on¹ i dwojgiem dzieæmi oraz Munio.
Sam ¯urak uciek³.
7. 25 luty 1944 r.  zostaje zamordowany Franciszek Dziedzic i jego syn Kazimierz.
Chcia³bym bardzo, aby w koñcu stan¹³ na zbiorowej mogile
pomordowanych jaki pomnik lub choæby krzy¿. Jestem gotów
udzieliæ wsparcia finansowego i proponujê uczestnictwo w budowie oraz w powiêceniu. Jednak obawiam siê, ¿e jak za³atwianie tej sprawy bêdzie siê przeci¹gaæ, to zabraknie wiadków naszej tragedii. Przecie¿ od czasu tej rzezi minê³o 57 lat.
Wielu z tych ludzi ju¿ nie ¿yje, a i pozostali systematycznie odchodz¹. Jeli nasze pokolenie tego nie zrealizuje, to nasi nastêpcy nie bêd¹ siê anga¿owaæ w tê powinnoæ. My tê tragediê prze¿ylimy i my jestemy uczuciowo zaanga¿owani.
Maria Jermakowicz-Lichwiarz - Boles³awiec
... dziêkujê za ksi¹¿eczkê, w której opisa³ Pan tragediê Ihrowiczan. Po przeczytaniu by³am wstrz¹niêta tym, co ludzie
wycierpieli. Moje prze¿ycia nie by³y a¿ tak okropne i nieraz
dziêkowa³am Bogu za to, ¿e nas wywieli na Sybir. To z³o nas
ocali³o od okrutnej mierci z r¹k banderowców. Bo skoro Was,
rdzennych Polaków skoligaconych ma³¿eñstwami, nie oszczêdzono, to co mówiæ o nas na kolonii Kalinka.
To prawda, ¿e wycierpielimy wygnanie, poniewierkê, g³ód,
ch³ód i choroby. Wielu ludzi przep³aci³o to ¿yciem. Moje dwie
siostry tam zmar³y na wskutek przeziêbienia i g³odu. Ginêli
te¿ ludzie, którzy omielili siê powiedzieæ g³ono, ¿e im siê to
nie podoba. Bylimy tam niewolnikami zwanymi  specprzesiedleñcy. Pracowalimy w lesie przy wyrêbie, wywózce i sp³awie lasu. Mê¿czyni budowali baraki z drzewa. Mieszkalimy
nad rzek¹ w lesie. Do najbli¿szej wioski by³o 35 km. Tak by³o
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przez 4 lata. Po amnestii wyjechalimy na Bia³oru do sowchozów. Tutaj Polakom by³o l¿ej ¿yæ, bo pracowalimy w gospodarstwach rolniczych. Warunki klimatyczne równie¿ nam
bardziej sprzyja³y. By³o lepsze wy¿ywienie. Z Bia³orusi w zorganizowany sposób przywieli nas do Polski na Ziemie Odzyskane. Przed wyjazdem ka¿dego wzywali i pytali, czy chce
jechaæ do Polski. Namawiali, ¿eby zostaæ na Bia³orusi. Z Kalinki z nami nikogo nie by³o ... Z tego, co wiem, to z Kalinki
wywieli wszystkich, którzy mieszkali na ziemi rozparcelowanej po panu Kory³owskim, nawet Ukraiñców ...
O tragedii Ihrowicy dowiedzia³am siê najpierw od rodzin
B³aszkiewiczów i Garbiczów, których spotka³am w K³odzku ...
Ihrowicê zna³am, bo tam chodzi³am do szko³y. Pamiêtam
nauczycielki: pani¹ Parascewiê Bia³ow¹s i pani¹ Chabinow¹.
Innych sobie równie¿ przypominam, tylko zapomnia³am ich
nazwiska. Dobrze pamiêtam ksiêdza Szczepankiewicza. By³
bardzo dobrym cz³owiekiem. Nie robi³ ró¿nic miêdzy Polakami a Ukraiñcami, a ju¿ szczególnie miêdzy dzieæmi. Wszystkich jednakowo leczy³, a nawet wspomaga³ materialnie, jak
zaistnia³a taka koniecznoæ.
Ten pan z Kalinki, który mia³ te ³adne konie, nazywa³ siê
Ciurlik. By³ wywieziony z rodzin¹. Jego doros³e córki  Bogus³awa i Irena  zmar³y w Korni ASSR na tyfus w jednym dniu.
Starszy syn zgin¹³ na wojnie. Rodzina ich po wojnie zamieszka³a w Miêdzylesiu ...
Krystyna Rybaczek - Nidzica.
... dla nas i dla Ihrowiczan, a zw³aszcza dla tych, którzy ten
mord prze¿yli, jest to ksi¹¿ka bezcenna. Du¿o pracy Pan w³o¿y³, ¿eby zgromadziæ tyle materia³u historycznego. Jestemy
Panu za to wdziêczni, bo nasze dzieci i wnuki dowiedz¹ siê,
comy prze¿yli i jak to faktycznie by³o.
Ja mia³am wówczas 4 lata, wiêc niewiele pamiêtam. Za to
mama czêsto opowiada, a szczególnie wraca do tego tematu
w ka¿de wiêta Bo¿ego Narodzenia ...
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Na stronie 121 Pañskiej ksi¹¿ki jest zdjêcie cz³onków rady
gminnej z 1939 r. Ten podpisany jako nieznany z numerem 17,
to mój ojciec, Wincenty Bia³ow¹s, dzi ju¿ nie¿yj¹cy.
Wysz³am za m¹¿ za Kresowiaka, który urodzi³ siê we wsi
P³aucza Wielka, pow. Brze¿any. Mama mojego mê¿a oraz kuzynka z dzieckiem te¿ zostali zamordowani w ich domu.
Czes³awa Narut Bia³ow¹s - Ro¿kowice
... za ksi¹¿kê serdecznie dziêkujê. Zachowam j¹ jako pami¹tkê. Przypominaæ mi bêdzie moje dzieciñstwo, szczêliwe lata
m³odoci i lata tragiczne, wojenne, kiedy wywozili nas do Kazachstanu.
Nie prze¿ywa³am tej tragicznej wigilii w 1944 r. razem z Wami, wiêc tym bardziej ksi¹¿ka ma dla mnie wielk¹ wartoæ.
We wrzeniu w Korfantowie na uroczystoci rocznicowej
zawsze spotykam siê z kole¿ankami i kolegami z Ihrowicy i
zawsze siê z tego cieszê. Spotka³am tam Jankê i Julciê od Kowaniuków i wiele innych osób, z którymi nie widzia³am siê
od 1940 roku.
Janek nie gniewaj siê, ¿e nie napisa³am wczeniej do Twojej
ksi¹¿ki. Mój ¿yciorys jest d³ugi i bardzo smutny ...
Julia Bia³ow¹s Litwin - Pszenno
... Janek, Ciebie to chyba Pan Bóg natchn¹³, ¿eby opisa³ to,
co prze¿ylimy w Ihrowicy w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia w
1944 roku. Czêsto przegl¹dam spis pomordowanych, bo zna³am i pamiêtam wszystkich. My poumieramy, ale ksi¹¿ka pozostanie i bêdzie zawiadczaæ, co prze¿ylimy ...
Maria Rzechu³a - Nowogard
... U nas w Nowogardzie mieszka córka Jana Dudczaka,
który jest na zdjêciu z koñmi. Jego ¿ona pochodzi³a z rodziny
Doroszczuków. Opowiedzia³a, co widzia³a i zapamiêta³a z 25
grudnia 1944 roku. Mia³a wówczas 10 lat i by³a razem z matk¹
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na plebanii. Wszyscy pomordowani le¿eli na pod³odze w ka³u¿y krwi.
Ja równie¿ to widzia³am, tylko nie pamiêtam z kim by³am.
Zapamiêta³am wy³amane drzwi do ganku i sieni, przed gankiem zastrzelonego psa, a wewn¹trz wszystkich pozabijanych
siekierami. Widoku tego nie zapomnê, dopóki bêdê ¿y³a. Nie
zapomnê równie¿ Stefci Bia³ow¹s le¿¹cej w rowie. Wszystko
co opisa³e jest prawd¹ i pracê oceniamy bardzo wysoko. Gdyby ksi¹¿ka ukaza³a siê parê lat wczeniej, to ¿yli jeszcze wtedy
ludzie, którzy przekazaliby wiêcej szczegó³ów, poniewa¿ zajmowali siê grzebaniem cia³. Ale i tak dobrze, ¿e mo¿emy mówiæ i pisaæ o tym. Jak czyta³am to p³aka³am, bo wyobra¿a³am
sobie, ¿e jestem w Ihrowicy. Jestem bardzo Ci wdziêczna, ¿e
nasz¹ tragediê opisa³e. Po tylu latach zdawa³o siê, ¿e Oni
pomarli, ale Oni wci¹¿ ¿yj¹ w naszych umys³ach i sercach.
Janku, jeli bêdziecie jechaæ do Ihrowicy, to nie zapomnijcie
o mnie. Chêtnie zabiorê siê z Wami.
Krystyna Pi¹tek-Bia³ow¹s - Wroc³aw
... dziêkujê za ksi¹¿kê, która jest dla mnie szczególn¹ pami¹tk¹. Przecie¿ cudem ocala³am z tej rzezi. Dobrze, ¿e chcia³e w³o¿yæ tyle wysi³ku, by ludzie nie zapomnieli o tej zbrodni, chocia¿ teraz ze wzglêdów politycznych niechêtnie mówi
siê o tym, by nie dra¿niæ Ukraiñców. Trzeba jednak mieæ nadziejê, ¿e kiedy to siê zmieni. Na pewno wielu ludzi jest Ci
wdziêcznych, bo ksi¹¿ka ma wartoæ historyczn¹. Mord Polaków w Ihrowicy nie bêdzie zapomniany, w³anie dziêki Tobie.
Wiktoria Bia³ow¹s - Horodysko
... Dziêkujê Ci Janku za bardzo wartociow¹ ksi¹¿kê. Jest
piêknie napisana. Przypomina m³odoæ, która obfitowa³a
w chwile weso³e. Ale przypomina te¿ dni straszne i tragiczne.
Jestem ju¿ po siedemdziesi¹tce i nieraz zastanawia³am siê, dlaczego nikt nie wspomina ihrowickiej tragedii wigilijnej. W koñ129

cu siê doczeka³em dziêki Tobie. Tych ludzi, którzy prze¿yli
mord ma³o ju¿ zosta³o. Niech ta ksi¹¿ka pozostanie na pami¹tkê w ka¿dej ihrowickiej rodzinie, a dla m³odych niech bêdzie
jak katechizm.
Stanis³awa Bia³ow¹s-Litwin - Jêdrychowice
... Ksi¹¿ka, któr¹ napisa³e, jest wspania³a. Jestem zdumiona i zaskoczona Twoj¹ wiedz¹ o naszej miejscowoci. Dobrze,
¿e napisa³e o powstaniu, historii i patriotyzmie Polaków w
niej ¿yj¹cych. Przypomnia³e nam kiedy i z jakimi trudnociami budowany by³ koció³, szko³a i dom ludowy. Pisa³e o wa¿nych obiektach w Górnej i Dolnej Ihrowicy oraz o pomnikach
patriotycznych, przy których odbywa³y siê uroczystoci 3-cio
majowe i listopadowe. Bardzo du¿o dowiedzia³am siê o wspó³¿yciu Polaków z Ukraiñcami, pocz¹wszy od po³owy XVIII
wieku a¿ do II wojny wiatowej. Tego wszystkiego nie wiedzia³am i za to jestem Ci wdziêczna.
Konrad Chabin - Wroc³aw
Dziêkujê za piêkn¹ ksi¹¿kê. Jest to czêæ i moich przemyleñ, bo budzi wspomnienia szczêliwego dzieciñstwa, a z drugiej strony  straszliwej tragedii, chocia¿ bezporednio nie prze¿ywa³em tego strachu, którego same odg³osy budzi³y grozê i
przera¿enie ... Czas zablinia rany i nie chodzi o ich rozdrapywanie i budzenie nienawici, która prowadzi do nik¹d. Pamiêæ
i wspomnienia tamtych dni opisanych przez Ciebie niech bêd¹
ho³dem z³o¿onym tym, którzy tak tragicznie i niewinnie zginêli. Niech to budzi refleksjê nad bezsensem zbrodni. Dobrze,
¿e s¹ tacy ludzie jak Janek Bia³ow¹s, który wytrwale, nie szczêdz¹c trudu zbiera materia³y, porz¹dkuje, konfrontuje ze wspomnieniami innych, by w uporz¹dkowanej formie zachowaæ od
zapomnienia i przekazaæ potomnym, jako ich niezbywalne
dziedzictwo. Dziêkujê Ci Janku za ten trud i ksi¹¿kê. Wysy³am Ci zdjêcia wykonane na cmentarzu w Ihrowicy. Na odbit130

kach umieszczam autora, miejsce i datê, aby je uwiarygodniæ,
poniewa¿ s¹ dokumentacj¹ miejsca w okrelonym czasie, widzianego oczami wykonuj¹cego zdjêcia. Wszystko siê zmienia, nawet cmentarz. Ogl¹daj¹c film z tych miejsc, nakrêcony
przez Jarka, syna Andrzeja (Chabina  JB.), który w tym roku
(2000  JB.) by³ tam z Andrzejem, stwierdzilimy, ¿e przyby³
tam nowy krzy¿. Stoi prawdopodobnie w miejscu, w którym
na jednym zdjêciu widaæ na murawie ró¿owe kwiaty. Mam
propozycjê, aby pos³a³ to zdjêcie komu, kto widzia³, jak grzebano pomordowanych i na tych zdjêciach okreli³, gdzie by³y
te groby. Czy by³ jaki porz¹dek w tym grzebaniu? Czy grzebano oddzielnie rodziny czy wszystkich razem? Jak g³êboko?
Mo¿e jeszcze kto pamiêta. By³aby to wstêpna dokumentacja
tego wiêtego dla nas miejsca.
Micha³ Bia³ow¹s  Horodysko
... Otrzyma³em tê cenn¹ ksi¹¿kê, za któr¹ serdecznie dziêkujê. Doczyta³em do opisu napadu na plebaniê i mierci naszego ksiêdza Szczepankiewicza. Dalej nie mogê czytaæ, bo mi
³zy z oczu lec¹. W nocy nie mogê spaæ, tylko wyobra¿am sobie, jak to by³o, jak Ich mordowali. ¯ona czytaj¹c równie¿
mocno prze¿ywa³a, bo widzia³a mieræ swojej matki, któr¹
zastrzelili. Prze¿y³a, bo z dwuletnim dzieckiem uciek³a w ostatniej chwili i ca³¹ mron¹ noc przesiedzia³a w polu pod miedz¹
na niegu ogrzewaj¹c dziecko w³asnym cia³em. Gdy wróci³a
rano do domu, zd¹¿y³a umyæ zakrwawion¹ twarz matki i w³o¿y³a cia³o na furmankê, która wioz³a pomordowanych i ju¿
zamarzniêtych na cmentarz. Sama za spakowa³a tobo³ek,
wziê³a dziecko na rêce i razem z ludmi, którzy siê uratowali
tak jak ona, powêdrowa³a do Tarnopola na tu³aczkê. Ja 24
kwietnia 1944 r. zosta³em zmobilizowany do WP. Pamiêtam,
¿e z Ihrowicy posz³o nas 180 mê¿czyzn. W przeddzieñ mobilizacji, 23 kwietnia, uczestniczy³em w podnios³ej, po¿egnalnej
uroczystoci kocielnej, któr¹ zorganizowa³ ksi¹dz Stanis³aw.
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By³o to nabo¿eñstwo dla poborowych z wystawieniem Najwiêtszego Sakramentu i Komuni¹ wiêt¹. W kazaniu dla nas
duszpasterz dawa³ wskazówki, zaleca³ i radzi³, jak mamy siê
zachowywaæ i modliæ w niebezpiecznych i krytycznych dla
¿ycia chwilach. Zapamiêta³em te rady i czêsto w krytycznych
sytuacjach powtarza³em zalecon¹ modlitwê: Jezu ufam Tobie. Po wypowiedzeniu tych trzech s³ów, by³o mi l¿ej na duszy. Wiem, ¿e te rady ¿yczliwie przyjêli moi koledzy i tê modlitwê odmawiali. Ja na swoim szlaku bitewnym prze¿y³em
frontowe boje. Ksi¹dz Szczepankiewicz zgin¹³ zar¹bany siekier¹ w pokoju, w którym siê modli³ przed wiêt¹ Wieczerz¹.
Dla nas Ihrowiczan pozosta³ wiêtym Cz³owiekiem, chocia¿by dlatego, ¿e ostrze¿ony o maj¹cym nast¹piæ napadzie móg³
wyjechaæ do Tarnopola, ¿e w chwili wy³amywania drzwi plebanii dzwoni³ na trwogê, a dwiêk sygnaturki jako sygna³ alarmowy pobudzi³ naszych bliskich do ucieczki od sto³ów wigilijnych i dziêki temu prze¿yli. Tak prze¿y³a moja ¿ona z dzieckiem, a niedo³ê¿na matka zosta³a zamordowana. Na tym ostatnim dla wielu nabo¿eñstwie ks. Szczepankiewicz zapewnia³
nas poborowych, ¿e opiekowaæ siê bêdzie naszymi rodzinami. Wywi¹za³ siê z tych obietnic. Udziela³ pomocy duchowej i
materialnej, która by³a wówczas bardzo cenna. Czyni³ to do
ostatniej minuty swego ¿ycia. Dlatego w naszej pamiêci, któr¹
przekazujemy dzieciom, wnukom i przysz³ym pokoleniom, ks.
Stanis³aw Szczepankiewicz jest wiêtym Cz³owiekiem i w pe³ni zas³u¿y³ na wyniesienie Go na O³tarze.
Anna Nakonieczna - Gliwice
... Uwa¿am, ¿e ksi¹¿ka jest napisana dobrze, chocia¿ s¹ ma³e
potkniêcia. Chodzi g³ównie o Michalinê Kupyna i Czes³awê
Nakonieczn¹. To nie by³y Ukrainki a Polki. Michalina to córka
B³aszkiewicza (brata Grzegorza), który zgin¹³ w legionach
polskich pod Sokalem w czasie I wojny wiatowej. Wysz³a za
m¹¿ za Ukraiñca Kupyna z Dobrowód. To by³ cz³owiek szlachetny i dobry gospodarz. Czes³awa Nakonieczna to córka
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Polki, która by³a siostr¹ matki Michaliny. Ochrzczona by³a
w kociele, czu³a siê Polk¹ i zginê³a jak Polka. Jeli nawet która dziewczyna z polskiej rodziny wysz³a za Ukraiñca, to na
pewno jej ma¿ nie by³ banderowcem. Wszystko, co napisa³e
jest prawd¹. Pisz jak najwiêcej, bo potrafisz. Ci, którzy po nas
bêd¹ ¿yæ, niech wiedz¹ jak nas mordowali i jak grabili nasz
maj¹tek, jak ratowalimy ¿ycie. Czeæ Ukraiñców wiedzia³a,
¿e bêdzie napad na Ihrowicê. Nieliczni tylko ostrzegali swoich s¹siadów czy krewnych Polaków. Du¿o Ukraiñców nastawi³o siê na rabunek gospodarstw po zamordowanych. W czasie napadów zabierali z domów wszystko, co wpad³o w rêce.
Zabierali nawet kutiê i wszelki pokarm przygotowany na wiêta. Nie przeszkadza³o rabusiom deptaæ czy przeskakiwaæ przez
trupy, tylko ¿eby jak najwiêcej dobytku za³adowaæ na wóz czy
sanie. Jest b³¹d w opisie zdjêcia, na którym wystêpuj¹: Tadeusz Bia³ow¹s, Józef Nakonieczny i mój m¹¿ Kazimierz Nakonieczny. Zdjêcie zosta³o wykonane w Krakowie. Pojechali oni
sypaæ kopiec Józefowi Pi³sudskiemu w 1937 roku. wiadczy
to o patriotyzmie naszej ihrowickiej m³odzie¿y. Ten tragiczny
dzieñ w Ihrowicy zapamiêta³am na zawsze. Mój brat W³adys³aw Litwin prosi³ z samego rana, ¿eby jemu przygotowaæ niadanie i kanapki na drogê, bo jest wyznaczony na patrol i maj¹
jechaæ na Chomy. Mama ostrzeg³a brata, ¿e tam mog¹ byæ banderowcy i urz¹dziæ zasadzkê. A jak us³ysza³a, ¿e ma tylko 20
naboi, to kaza³a iæ na strych i dobraæ wiêcej. Brat dobra³ i wzi¹³
jeszcze cztery granaty. Kiedy pojecha³, ja przygotowywa³am
potrawy wigilijne, nakarmi³am dzieci i dokona³am obrz¹dku
w gospodarstwie. Matka nasza gor¹czkowa³a, wiêc po³o¿y³a
siê do ³ó¿ka. Dla byd³a trzeba by³o nosiæ wodê ze studni obok
gospodarstwa. Kiedy mnie przy studni zobaczy³a s¹siadka
Ukrainka, wysz³a i ona, ¿eby mnie ostrzec. Radzi³a, ¿ebym
natychmiast ubra³a dzieci i wysz³a dzisiaj wczeniej z domu.
Wiedzia³a, ¿e ja nocujê z dzieæmi przewa¿nie u s¹siadów 
Ukraiñców i po ró¿nych kryjówkach. Odpowiedzia³am jej, ¿e
jest bardzo zimno i nie mam gdzie siê z dzieæmi schowaæ.
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Myla³am, ¿e ona zaoferuje mi miejsce w swoim domu. Tego
nie zaproponowa³a i szybko odesz³a. Kiedy wróci³am do
mieszkania, zaczê³am ubieraæ dzieci. Rêce mi siê trzês³y, a nogi
mia³am jak z waty. W tym czasie przyszed³ stryjek Ignacy
Nakonieczny i zapyta³ o W³adka. Odpowiedzia³am, ¿e jak wyszed³ z rana to do tej pory nie wróci³.  A co siê sta³o?  zapyta³am. Odpowiedzia³, ¿e by³ na wsi i ludzie opowiadali, ¿e W³adek bieg³ bardzo zmêczony i ostrzega³ Polaków o koncentracji
banderowców na Chomach i prawdopodobieñstwie napadu
na Ihrowicê. Stryjko kaza³ uciekaæ z domu. Zabra³am dzieci
i wybieg³am z domu. W tym czasie zobaczy³am wystrzelon¹
rakietê, us³ysza³am sygnaturkê z plebanii oraz serie karabinów maszynowych. Skierowa³am siê z dzieæmi do s¹siada Ho³owatego, chocia¿ tam nigdy nie nocowa³am. Zapyta³am s¹siadkê, czy pozwoli mi z dzieæmi zostaæ u nich. Odpowiedzia³a, ¿e nie zezwala, bo nie chce widzieæ moich dzieci pozabijanych u niej w domu. Da³a mi klucz do piwnicy i radzi³a, ¿eby
szybko siê tam ukryæ. Nie mia³am innego wyjcia. Wziê³am
klucz i pobieg³am z dzieæmi do piwnicy, która znajdowa³a siê
za budynkami w ogrodzie. Nad piwnic¹ by³a sterta koniczyny a do drzwi prowadzi³o w¹skie przejcie. By³o ciemno. Rêce
i nogi mi siê trzês³y. Nie mog³am w³o¿yæ klucza do k³ódki.
Starszy syn (4 lata) zatyka³ sobie usta, bo zdawa³o mu siê, ¿e
kto us³yszy jak oddycha. M³odszy zacz¹³ p³akaæ. Mia³ dopiero 8 miesiêcy. Usiad³am w tym przejciu. Starszego przytuli³am, a m³odszemu w³o¿y³am pier do buzi, ¿eby siê uspokoi³.
Poniewa¿ mia³ mokro, wiêc zdjê³am chustkê z g³owy i bluzkê.
Obwinê³am go, ¿eby mia³ sucho. Uda³o mi siê otworzyæ piwnicê, do której wesz³am z dzieæmi, jednak nie mo¿na by³o jej
zamkn¹æ, bo brakowa³o nam powietrza. Tak przesiedzia³am
z dzieæmi do rana. Jeszcze by³o szaro, jak przysz³a moja matka i powiedzia³a, ¿e na wsi ju¿ jest spokojnie i mo¿na wyjæ
z ukrycia. Mama nasza w nocnej koszuli przesiedzia³a pod zagat¹ domu przez ca³¹ noc. Kiedy ju¿ by³o widno, przybieg³
brat W³adek. Jak nas zobaczy³ to siê rozp³aka³ i zacz¹³ opo134

wiadaæ, ile polskich rodzin pomordowa³a UPA. Uradowani ¿e
¿yjemy zabilimy winiaka i co cenniejsze rzeczy ³adowalimy
na wóz, by jak najszybciej opuciæ dorobek swoich ojców
i dziadków, ¿eby ratowaæ ¿ycie. Przed wiêtami jeszcze zawioz³am dwa worki pszenicy do m³yna i prosi³am m³ynarza Kucia, ¿aby mi zrobi³ m¹kê. Jednak z tej pszenicy m¹ki nie widzia³am. To samo spotka³o mnie w ma³ym m³ynie, do którego
zawioz³am hreczkê na kaszê. Nie oddali ani hreczki, ani kaszy. S¹siad Ho³owatyj dowiedzia³ siê od Polaków o mój adres
w Tarnopolu. Przyjecha³ i powiedzia³, ¿ebym przypadkiem nie
przyje¿d¿a³a do domu po kartofle, warzywa czy inne rzeczy,
bo mog¹ mnie zabiæ. Wynika³o to z chêci grabienia naszego
gospodarstwa. Ale te¿ mia³ racjê, bo po ucieczce Polaków banderowcy bez obaw chodzili po wsi i polowali na Polaków. Tak
zgin¹³ Stefan Bia³ow¹s, którego zabili i wrzucili do studni
w marcu 1945 roku, a tak¿e Marcela Burakowska na Korczynku. Podziêkowa³am jemu za tê informacjê i wiêcej do Ihrowicy nie pojecha³am, pomimo koniecznoci przywiezienia w³asnych produktów ¿ywnociowych. M¹¿ mój bêd¹c na froncie
pod Warszaw¹ dowiedzia³ siê, co siê z nami dzieje i przys³a³
400 rubli. Poprosi³am kuzynkê, ¿eby mi je przywioz³a z poczty. Ukrainka Roma Sowicz, która by³a urzêdniczk¹ na poczcie,
odda³a tylko 300, zatrzymuj¹c 100 dla siebie. Powiedzia³a, ¿e
jest przekaz tylko na 300. Pojecha³am do H³uboczka, sprawdzi³am w rejonowej poczcie i zwróci³am siê do milicji, która
interweniowa³a w tej sprawie. Roma Sowicz zwróci³a mi te
pieni¹dze, ale zapowiedzia³a, ¿e jak przyjadê do Ihrowicy, to
ju¿ ¿ywa z niej nie wyjadê. W³adza radziecka ludnoci polskiej nie broni³a. Mordy powodowa³y ucieczkê Polaków na zachód, z czego w³adza terenowa by³a zadowolona. Przyk³adem
mo¿e byæ fakt, ¿e kiedy brat W³adys³aw z Kazimierzem Nakoniecznym dobiegli do H³uboczka (12 km), ¿eby zawiadomiæ dowódcê Istrebitielnoho Batalionu i sprowadziæ pomoc
mordowanym Polakom, tam ju¿ siedzia³ Dowhopo³yj Hryæ,
Ukrainiec, wspó³pracownik NKWD. Brat zameldowa³, ¿e jest
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napad na Ihrowicê i s¹ mordowani Polacy. Dowhopo³yj zaprzeczy³, a nawet powiedzia³: wy nie s³uchajcie gówniarzy.
Oni zobaczyli pio³un na miedzy i przestraszyli siê. Dopiero
brat stanowczo z oburzeniem stwierdzi³, ¿e by³ na patrolu na
Chomach, gdzie w zasadzce zosta³ zastrzelony sier¿ant Siemionow, a Kazimierza Litwina pojmali ¿ywego.  My we
dwóch wycofalimy siê ¿ywi  powiedzia³ brat. To poskutkowa³o. Dowódca og³osi³ alarm, powiadomi³ Isterbitielnyj Batalion w Tarnopolu i po³¹czonymi si³ami zorganizowano pomoc
Polakom. Wczeniej, bo przed napadem, ten dowódca by³ w Ihrowicy, zosta³ zapoznany z gron¹ sytuacj¹ i jeszcze za dnia
pojecha³ rzekomo organizowaæ pomoc. Wskazuje to na zmowê miêdzy NKWD i UPA. Tej ostatniej umo¿liwiono spokojnie dokonaæ czystki Polaków w Ihrowicy. Nasz s¹siad Ukrainiec nazywa³ siê Petryszyn. Pamiêtam, jak u nas na podwórku narzeka³ na swoich dwóch synów, ¿e wpêdz¹ go do grobu.
 Skumplowali siê z Kuziami  mówi³  ci¹gle gdzie je¿d¿¹.
Mówi¹ oni, ¿e buduj¹ Samostijn¹ Ukrainê. Obaj dzia³ali w
OUN i UPA. Starszy musia³ z Niemcami uciekaæ, boj¹c siê w³adzy sowieckiej za swoj¹ dzia³alnoæ kolaboracyjn¹. M³odszy
Myko³a i syn Kuzia zostali zabici przez NKWD. Po przeprowadzonej rewizji ze stodo³y Petryszynych wyniesiono du¿o
polskich wojskowych mundurów, butów, maszyn do szycia,
dywanów, ko¿uchów, bielizny pocielowej, p³ótna i wiele ró¿nych cennych rzeczy. Na tê stertê maj¹tku trzeba by³o du¿o
Polaków zamordowaæ. NKWD aresztowa³o rodziców i wys³a³o
na Syberiê. Starszy Petryszyn nawet do Kijowa nie dojecha³,
umar³ w poci¹gu. Drudzy nasi s¹siedzi, u których by³o dwóch
synów, nazywali siê Bi³ous  Wowky. M³odszy zgin¹³
w Bieszczadach w walce z Wojskiem Polskim. Natomiast starszy Myko³a s³u¿y³ w Armii Radzieckiej. W czasie s³u¿by wyrobi³ dokumenty, ¿e jest Polakiem. Po wojnie wyjecha³ do Australii. O¿eni³ siê z Polk¹ i udaje Polaka. 27 lutego za³adowalimy siê do poci¹gu towarowego i 19 marca dojechalimy do
Che³ma. Przez trzy dni siedzielimy na peronie, zanim zakwa136

terowali nas w jakiej szkole. 11 maja rozwieli nas po wioskach. W Horodysku mieszkalimy 8 lat. W 1953 roku wyjechalimy do Gliwic.
Piotr Baryliszyn - Szczecin
Z wielkim zainteresowaniem przeczyta³em Twoj¹ ksi¹¿kê
pt. Zdawa³o siê, ¿e oni pomarli, a oni wci¹¿ ¿yj¹. Nazywam
siê Piotr Baryliszyn, urodzi³em siê w Obarzañcach w 1937 r.
Moja matka Anna z domu Bia³ow¹s pochodzi³a z Ihrowicy. Jej
rodzice nazywali siê: Stefan i Agnieszka Bia³ow¹s. Mia³a dwie
siostry: Mariê i Paulinê. Maria wysz³a za m¹¿ za Jana Bia³ow¹sa  Janka. Mieli dwie córki: Wiktoriê i Gieniê, która zmar³a w 1940 r. Paulina za wysz³a za m¹¿ za Wiktora Litwina.
Mieli syna Kazimierza.
Moja matka Anna i ojciec Stefan Baryliszyn mieszkali
w Obarzañcach. W tragicznym okresie 1944-45 bylimy sami
z mam¹, gdy¿ ojca powo³ali do wojska. Od jesieni 1944 r. rzadko
sypialimy w domu, korzystaj¹c z gocinnoci s¹siadki Ukrainki. Wieæ o tragedii Ihrowicy dotar³a doæ szybko. Pamiêtam, ¿e w noc sylwestrow¹ 1944-45 r. nie spalimy, gdy¿ s³ychaæ by³o odleg³e wybuchy i wstrz¹sy. Na pocz¹tku marca
1945 r. przyjecha³ z Tarnopola dziadek Stefan Bia³ow¹s, aby
nas zabraæ. Bêd¹c w Tarnopolu dziadek zdecydowa³ siê pojechaæ do Ihrowicy po ¿ywnoæ dla rodziny. By³a to po³owa
marca 1945 r. Niestety, by³a to jego ostatnia podró¿. Dok³adna
wersja mierci nie jest nam znana. Z informacji od osób, które
opuci³y te okolice po 1956 r., wynika, ¿e dziadek poszed³ do
znajomego z wojska Ukraiñca i tam zasta³ kilku bandytów z
UPA. Postanowili oni nie wypuciæ dziadka i wrzucili go do
studni, gdzie pozosta³ do dzi. Gdyby dysponowa³ bli¿szymi informacjami na ten temat, by³bym niezmiernie wdziêczny za kontakt.
Po przeczytaniu Twojej ksi¹¿ki inaczej zacz¹³em oceniaæ
tamte czasy. Z opowiadañ ojca wynika³o, ¿e w Obarzañcach,
podobnie jak w Ihrowicy, Polacy byli bardzo aktywni skupia137

j¹c siê wokó³ ksiêdza Nowotarskiego. Mój ojciec zna³ osobicie ksiêdza Szczepankiewicza, u którego siê leczy³. Ceni³ go
bardzo wysoko nie tylko jako kap³ana, podkrelaj¹c jego wielk¹ dobroæ i bezinteresownoæ w niesieniu pomocy. By³aby
wielka szkoda, gdyby pamiêæ o nim zosta³a zapomniana. By³
to niew¹tpliwie wiêty kap³an, jeden z wielu, którzy ponieli
mieræ za wiarê i naród. O takich ludziach mówi³ Jan Pawe³ II,
aby dokumentowaæ ich ¿ycie.
Dobrze, ¿e opisa³e te tragiczne dni. Tematyka jest szczególnie aktualna w czasie procesu pojednania Polaków z Ukraiñcami. Nie mo¿e byæ pojednania, je¿eli nie ujawni siê prawdy.
Zbrodnia ludobójstwa musi byæ zawsze napiêtnowana, ku przestrodze dla przysz³ych pokoleñ, aby siê wiêcej nie powtórzy³a.
Wielka szkoda, ¿e nie wyda³e tej ksi¹¿ki oficjalnie, do czego bardzo zachêcam. Uwa¿am, ¿e jest to dokument oparty na
faktach autentycznych, bêd¹cych czêci¹ historii Polski.
Po przyjedzie z Obarzaniec moi rodzice osiedlili siê w Nowogardzie, gdzie by³y rodziny z Ihrowicy i naszej wioski. Czas
p³ynie i ci, którzy mogliby wzbogaciæ wiedzê na temat tragicznych wydarzeñ  odeszli. Od cioci Pauliny Bia³ow¹s dowiedzia³em siê, ¿e dziadek Stefan by³ kuzynem Ma³ego Janka. Wynika z
tego, ¿e jestemy nie tylko Kresowiakami, ale i krewniakami.
Myl uczczenia pamiêci dziadka Stefana i pomordowanych
Ihrowiczan ci¹gle powraca. Rzeczywistoæ stwarza trudnoci
takiego uczczenia w miejscu ich spoczynku. Jeli my tego nie
dokonamy, to mo¿e nasi nastêpcy to zrobi¹? Zale¿eæ to bêdzie
od informacji, jak¹ im pozostawimy. Nieocenionym ród³em
dla nich bêdzie Twoja ksi¹¿ka.
Moja rodzina jest liczna, a 12 prawnuków Stefana Bia³ow¹sa koñczy lub ma wykszta³cenie wy¿sze. Wierzê, ¿e znajd¹ siê
wród nich chêtni do wykonania tego zamiaru. Najwa¿niejszym naszym zadaniem jest przekazaæ prawdê.
Wielu Ukraiñców po wojnie znalaz³o schronienie w Polsce
mimo sympatii do UPA. Od cioci Pauliny Bia³ow¹s dowiedzia³em siê, ¿e pop z Ihrowicy zmar³ w Krakowie.
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Zawi³a jest prawda o uk³adzie NKWD  UPA i ich stosunku do Polaków na Kresach Wschodnich. Banderowcy z zasady nie atakowali ruskiego wojska. Osobicie by³em wiadkiem
w Tarnopolu, jak ¿o³nierze rosyjscy opowiadali, ¿e bêd¹c w
lesie po drzewo spotkali kolumnê bandy UPA, która nic im
nie zrobi³a, a byli samochodem i tylko we trzech.
Powo³anie pod broñ 17-letnich ch³opców by³o zbrodni¹, bo
nie nauczono ich w³adaæ broni¹ i nie stworzono ¿adnego zabezpieczenia. W dniu wyjazdu z Obarzaniec do Tarnopola moja
siostra Maria (13 lat) zosta³a zaskoczona przy studni, obok której przechodzi³a kolumna UPA. Prowadzili oni znajomego
cz³onka Istebitienoho Batalionu, a za kolumn¹ sz³a jego matka
z dzieckiem na rêku p³acz¹c. Po przejciu kolumny przez wie
rozleg³ siê strza³ i po chwili matka wraca³a rozpaczaj¹c. Czy
takie tragedie mo¿na zapomnieæ? Czas zagoi³ rany, ale ból
pozosta³. Kiedy zapyta³em ciociê Paulinê o dziadka Stefana,
chwilê milcza³a, by powiedzieæ: Jak oni mogli zamordowaæ
tak dobrego cz³owieka?. Czy Ukraiñcom te mordy pomog³y
wywalczyæ Samostijn¹? Mordowanie dzieci, kobiet i starców
jeszcze nikomu nie przynios³o wolnoci.
W mojej rodzinie równie¿ mielimy lotnika. By³ nim kuzyn
Micha³ Baryliszyn. Poniewa¿ jego matka by³a Ukraink¹, wiêc
pozosta³a w Obarzañcach. Bra³ udzia³ w walkach. Przyje¿d¿a³
do nas kilkakrotnie jak do najbli¿szej rodziny. Zgin¹³ w katastrofie lotniczej w 1946 roku. Nie wiemy, gdzie jest pochowany.
Kazimierz Bia³ow¹s - Gdynia
.... Jestem pe³en podziwu, szacunku i uznania za trudn¹
pracê i twórczy wysi³ek. Zbli¿a siê w³anie 53 rocznica mordu
Polaków w Ihrowicy. Wielu wiadków, którzy prze¿yli ten tragiczny wieczór wigilijny, ju¿ nie ¿yje. Dla naszego pokolenia
ksi¹¿ka ta jest histori¹, o której nie wolno zapominaæ, choæ
obecne w³adze pañstwowe d¹¿¹ do przebaczenia nacjonalistom ukraiñskim za niewinnie przelan¹ krew Polaków.
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Podam dane odnonie mierci Stefana Bia³ow¹sa s. Franciszka, który zgin¹³ w marcu 1945 r. By³ to ojciec mojej stryjenki Marii i dziadek kuzynki Wiktorii, mieszkaj¹cej obecnie w Horodysku. Mia³ 75 lat i cieszy³ siê dobrym zdrowiem.
Otó¿ Stefan Bia³ow¹s zwozi³ mienie swoich córek, jednej
z Ihrowicy, a drugiej z Obarzaniec  do Tarnopola. Ca³a rodzina czeka³a na dokumenty repatriacyjne. W tym czasie odwiedza³ swoje gospodarstwo celem zaopatrzenia siê w ¿ywnoæ
i paszê. Pierwszym razem zabi³ i oporz¹dzi³ winiaka ze swego gospodarstwa. Banderowcy przyszli i winiaka zabrali
z wozu, jemu krzywdy nie zrobili. Nastêpnym razem pojecha³
po s³omê i chcia³ jeszcze nar¿n¹æ sieczki. Z sieczkarni by³y odkrêcone no¿e, które zabra³ Ukrainiec Fedio Tymoczko. Poszed³ wiêc po no¿e i tam zetkn¹³ siê z ukrywaj¹cymi siê banderowcami z Dobrowód. Oni, boj¹c siê, ¿eby ich nie wyda³, a
szczególnie, ¿e by³ Polakiem, zamordowali go i wrzucili do
studni znajduj¹cej siê w pobli¿u jego domu. Czy ojciec pozosta³ w studni, czy go wyjêto, córka nie wie, gdy¿ do Ihrowicy
nikt z rodziny ju¿ nie pojecha³ w obawie o ¿ycie.
Artyku³ Spowied Kata w tarnopolskiej gazecie Swoboda z dnia 18 08 1998 r. uwa¿am za pod³¹ mistyfikacjê. To
nieudolny kamufla¿ haniebnego rozdzia³u historii narodu
ukraiñskiego. Rosjanie mieli wiele sposobów na spowodowanie wyjazdu Polaków z tych ziem. Nie mieli potrzeby tworzenia specjalnych oddzia³ów terrorystycznych. Zachodzi pytanie: jak nacjonalici ukraiñscy wyt³umacz¹ swojemu spo³eczeñstwu rze Polaków na Wo³yniu w czasie okupacji niemieckiej?
Zagadnieniem niezwyk³ej wagi (czego jeszcze nie wiemy),
jest wspó³praca w³adzy radzieckiej na wyzwolonych terenach
Ma³opolski Wschodniej z UPA, o czym wiadczy nawet fakt
opónienia przyjcia z pomoc¹ mordowanej Ihrowicy.
Od ihrowickiej tragedii minê³o ponad pó³ wieku i choæ przebaczono mordercom, to nie wolno nam zapomnieæ o pomordowanych. Uczczenie tablic¹  epitafium przez obecnych parafian Horodyska, Pliskowa i Rako³up p. ks. Szczepankiewi140

cza i Jego parafian jest pomys³em szlachetnym. G³ównym sanktuarium pamiêci jest i pozostanie Korfantów, gdzie przy obelisku, w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê wrzenia spotykaj¹ siê Ihrowiczanie. Jednak najtrwalszym historycznym dokumentem
o przesz³oci Ihrowicy, a zw³aszcza jej tragedii, jest Twoja, Janku, ksi¹¿ka Wspomnienia z Ihrowicy na Podolu. Obelisk i tablica mog¹ ulec zniszczeniu przez dzia³ania nieodpowiedzialnych osób czy warunków atmosferycznych, ale s³owo pisane
pozostanie wiecznie.
Z listów i artyku³ów dowiedzia³em siê, ¿e mia³e k³opoty z
proboszczem parafii Rako³upy przy realizowaniu zaplanowanego i uzgodnionego z nim wczeniej wmurowania i powiêcenia pami¹tkowej tablicy w kociele. Dobrze, ¿e nie da³e
narzuciæ sobie przez proboszcza treci tablicy. le, ¿e tablica
nie zosta³a wmurowana na rodku ciany w przedsionku kocio³a, tak jak by³o pierwotnie uzgodnione ...
Janku, po przeczytaniu ksi¹¿ki myl¹ znalaz³em siê w Ihrowicy. Okres lata by³ piêkny, a szczególnie czerwcowe dni.
Falowa³y ³any kwitn¹cych zbó¿ o ró¿nym odcieniu zieleni.
Bieli³y siê pola hreczki i kwitn¹cych w ró¿nych kolorach ziemniaków. By³o piêknie, na tle niebieskiego nieba piewa³y skowronki. Pod wieczór przy rosie s³ychaæ by³o g³os przepiórki
zwo³uj¹cej swoje potomstwo. Wokó³ pasiek pachnia³o miodem.
Na drzewach owocowych by³o pe³no m³odych owoców (ze³epuchiw). Na wczesnych czereniach dojrzewa³y owoce. W
okresie jesiennym gociniec by³ pe³en b³ota i ka³u¿ podeszczowych. Wokó³ kocio³a ros³y kasztany o ¿ó³tych i br¹zowych
liciach, a deszczem ocieka³y dzwonnica i badyle po kwiatach
przy szkole i domu ludowym. Od czasu do czasu przejecha³a
ulic¹ furmanka z mokrymi koñmi, zabecza³y owce pêdzone
z pastwiska, a z kominów unosi³ siê leniwie dym, mieszaj¹c
siê z mg³¹ z nad ³¹k nad nasz¹ rzeczk¹. Na polach zaczyna siê
zieleniæ ozimina. W czasie pogody na ogrodach i podwórkach
s³ychaæ terkot miêdlic (ter³yæ) przy miêdleniu konopi. To w³anie pozosta³o mi w pamiêci.
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W niedzielê i wiêta Ihrowiczanie spieszyli do kocio³a i cerkwi. Dzwony wzywa³y wiernych, a echo nios³o siê daleko. Szli
m³odzi i starzy, sz³y dzieci. Pamiêtam ch³ód kasztanów i lip
wokó³ kocio³a i rozko³ysan¹, chwiej¹c¹ siê dzwonnicê w czasie procesji. Pozosta³y tylko wspomnienia. Rozjechalimy siê
po Polsce i wiecie.
¯ycie Ihrowiczan by³o prowincjonalne, ale historycznie
bogate. By³y orodki kulturalne, 7 klasowa szko³a, dom ludowy, ... rozpoczêto budowê nowego okaza³ego kocio³a. Najwa¿niejszym bogactwem byli ludzie. To dziêki nim tworzono
now¹ przysz³oæ. Wojna zniweczy³a plany ogólne i indywidualne ka¿dej polskiej rodziny. Ihrowiczanie kulturê nabyt¹ w rodzinnej wsi rozpowszechniali i rozpowszechniaj¹ na nowych
miejscach osiedlenia. Dziêki temu wyros³a spora grupa inteligencji z dawnej Ihrowicy: lekarze, in¿ynierowie, oficerowie,
marynarze, lotnicy oraz specjalici innych dziedzin.
M³odzie¿ polsk¹ wychowywano patriotycznie. 19 marca
obchodzono uroczycie, bo by³y to imieniny Dziadka, Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. W tym dniu gospodarze jechali
w pole, ale w kociele odbywa³o siê nabo¿eñstwo, a póniej
w Domu Ludowym by³ zorganizowany poranek artystyczny,
w którym uczestniczyli gospodarze, a nawet lojalni Ukraiñcy,
m³odzie¿ szkolna i nauczyciele. Re¿yserem przedstawienia
by³a przewa¿nie ciocia Niusia. By³y wiersze, piosenki i scenki
z przesz³oci historycznej Polski, w tym o zas³ugach Marsza³ka. Twoja siostra Stasia te¿ bra³a udzia³ w spektaklach, deklamowa³a wiersze lub piewa³a piosenki. Wojna przerwa³a sielskie ¿ycie, chocia¿ nie by³o ono ³atwe.
My obaj z bratem Miko³ajem zawdziêczamy swoje osi¹gniêcia ¿yciowe matce, która zmar³a w 1957 r. Dba³a o nas, posy³a³a do szko³y na wsi, a potem wbrew woli ojca do szko³y redniej w Tarnopolu. W westybulu gimnazjum na cianie wisia³o
zdjêcie mojego brata Miko³aja jako celuj¹cego maturzysty. Ja
zdolnociami nie dorównywa³em bratu. Profesor jêzyka niemieckiego na lekcji kiedy powiedzia³: Twój brat by³ jak s³oñ142

ce, a ty jeste jak noc. Ale jako ukoñczy³em pierwsz¹ klasê z
wynikiem dobrym. W mojej klasie na 35 uczniów by³o nas 5
ch³opskich synów.
Na kolonii Obrêczówka mieszka³a rodzina Burzyckich. Senior Burzycki przed wojn¹ pracowa³ za granic¹, ale w 1938 r.
wróci³ do kraju. By³ lewicowcem, gdy¿ Sowieci nie wywieli rodziny Burzyckich na Syberiê. Kiedy rozpoczê³a siê bandycka dzia³alnoæ UPA i przez okno zosta³ zastrzelony w Dubowcach dziadek Burzycki, zamieszkali w Tarnopolu. Ojciec
z synem zostali zmobilizowani do WP w 1944 r. W 1947 r., gdy
by³em ju¿ oficerem ,spotka³em pana Burzyckiego w poci¹gu.
By³ w stopniu majora WP. Wspomnia³, ¿e syn jest w Oficerskiej Szkole £¹cznoci w Zegrzu k. £odzi. S³ysza³em, ¿e córka
Burzyckich wysz³a za m¹¿ za oficera WP i zamieszka³a we
Wroc³awiu.
Stefania Mazur-Bia³ow¹s - Wojcieszyn
.... Serdecznie dziêkujê za przys³anie ksi¹¿ki, po przeczytaniu której tragiczne wspomnienia powróci³y na nowo. Jednak
s¹ sytuacje, o których nie wiedzia³am i tym bardziej jestem
Tobie wdziêczna za tê ksi¹¿kê.
A teraz kilka s³ów o sobie. Nazywam siê Stefania Mazur
z d. Bia³ow¹s, córka Józefa (przezwisko Mentykiw). Mieszkalimy w Ihrowicy Dolnej za rzek¹ Huczek. 24 grudnia 1944
r. razem z ojcem poszlimy do wioski do mojego stryja Miko³aja Bia³ow¹sa. Jego syn Janek w tym dniu pe³ni³ s³u¿bê w domu
ludowym. W chwili napadu na posterunek w domu ludowym
uda³o mu siê uciec i powiadomiæ nas wszystkich o napadzie
banderowców. Z ojcem szybko wrócilimy do domu i zabieraj¹c pozosta³ych domowników skrylimy siê u s¹siada Ukraiñca. Nastêpnego dnia 25 grudnia ogl¹dalimy bestialsko pomordowanych Polaków i po zebraniu w domu najpotrzebniejszych
rzeczy wyjechalimy do Tarnopola. 29 czerwca 1945 r. transportem wyjechalimy do Polski. Osiedlono nas w Prudniku.
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W 1950 r. wysz³am za m¹¿ i obecnie mieszkam w Wojszynie
woj. legnickie.
W ksi¹¿ce piszesz o dzia³alnoci Ma³ego Janka; zna³am ca³¹
rodzinê. Najm³odsza wnuczka Ma³ego Janka, Czes³awa, by³a
moj¹ najlepsz¹ kole¿ank¹. Jeszcze raz serdecznie dziêkujê za
ksi¹¿kê.
Eugenia de Na³êcz Mroczkowska z d. Swirska - ¯ary
... Dziêkujê za przys³an¹ ksi¹¿kê. Z t¹ ksi¹¿k¹ przejdzie Pan
do historii XX wieku. Panie Bia³ow¹s, wiadomo ¿ycie idzie do
przodu, ale tego nigdy, przenigdy nie da siê zapomnieæ. To
jest straszne, do czego cz³owiek jest zdolny. Takim mordem
chcieli wywalczyæ Samostijn¹ Ukrainê. Wstyd, hañba nie do
wybaczenia! Mama (84 lata) mi przypomina, abym Panu napisa³a, ¿e jej mama, a moja babcia, Anastazja Swirska, ¿ona
Micha³a, która mieszka³a przez drogê z Frankowskimi, gdy
rano w Bo¿e Narodzenie wysz³a na podwórze, to omal nie oszala³a. By³ jeden krzyk, lament, rozpacz nie do opisania. Posz³a
do Frankowskiego i powiedzia³a, co myli. Jego syn by³ w banderach. Powiedzia³a, ¿e zrobili Sodomê i Gomorê. Jak mo¿na
by³o tylu ludzi pozabijaæ?! Za co?! Odpowiedzia³ jej, ¿eby sz³a
do domu i nie pokazywa³a siê lub, jeli chce, to mo¿e zostaæ u
nich. Babcia podziêkowa³a. Jeszcze ¿y³a oko³o 10 lat. Po tej
rozmowie p. Frankowski zawsze stara³ siê unikaæ babci, tak
go sumienie gryz³o. Gdy jego syn wróci³ z krymina³u, to bardzo siê ba³, ¿eby kto jemu nie zrobi³ krzywdy.
Moja mama zawsze mile wspomina Jana Bia³ow¹sa G³¹bê. U nich zawsze mo¿na by³o liczyæ na pomoc w potrzebie,
bo byli to porz¹dni gospodarze. Franko Bia³ow¹s, sekretarz
gminy w Ihrowicy i tutaj na zachodzie by³ sekretarzem gminy
Lipniki £u¿yckie przez 10 lat. Tutaj w Lipnikach mieszka³ Józef Boñczuk. ¯ona jego, Paulina z domu Bia³ow¹s  Kohuty, mia³a jednego syna Kazimierza, wszyscy poumierali. Nie
mamy s³ów z mam¹ o tej ksi¹¿ce i o Panu. Na zdjêciu w ksi¹¿144

ce pozna³a G³¹bê i bardzo p³aka³a. Moja mama zawsze tak piêknie opowiada³a o Ihrowicy i Ihrowiczanach do czasu tego pogromu. Mimo ¿e jest stara, to g³owa pracuje u niej bardzo dobrze. Jest bardzo przeciwna temu, ¿e my Polacy tak szybko
uznalimy Ukrainê, a oni nawet nas nie przeprosili za wyniszczenie tylu Polaków. My Polacy w pewnym sensie jestemy
bez honoru.
Kazimierz Bia³ow¹s - Wielkie £¹ki
... Moja ocena ksi¹¿ki jest wysoka. Bardzo dobrze opisa³e
nasze wspólne prze¿ycia. Wszystko to jest prawd¹. Jest to najprawdziwszy dokument o tragedii wigilijnej w Ihrowicy.
Ksi¹¿kê czytaj¹ starsi ludzie i wszyscy mówi¹, ¿e bardzo
dobrze opisany jest mord na plebanii. Nie jest wa¿ne, gdzie
która osoba le¿a³a, ale wa¿ne jest, ¿e zostali pozabijani siekierami, ¿e nikogo nie oszczêdzono. Jak zabraknie naszego pokolenia, to dla naszych dzieci i wnuków bêdzie wa¿nym dokumentem.
W napisanie takiego dokumentu w³o¿y³e du¿o pracy, za
co wdziêczna Ci jest ca³a rodzina. Jestem dumny z Ciebie, a
gdy czytaj¹cy ksi¹¿kê pytaj¹, czy autor jest moim bratem, odpowiadam, ¿e jest moim o trzy lata starszym bratem.
Kazimiera Bia³ow¹s - Kanada
Ksi¹¿kê przeczyta³am jednym tchem. Pomimo, ¿e prze¿y³am to piek³o, do ostatniej strony by³am ciekawa, co inni Ihrowiczanie prze¿yli. Dowiedzia³am siê, jak by³o w innych wioskach i ilu Polaków zosta³o zamordowanych. Ze spisu Polaków w Ihrowicy przypomnia³am sobie, gdzie kto mieszka³ i jak
siê nazywa³.
Mam uwagi do Antoniego I¿yckiego z Dobrywód, który
zaliczy³ moj¹ siostrê Michalinê Kupyna i kuzynkê Czes³awê
Nakonieczn¹ do narodowoci ukraiñskiej. One obie by³y Polkami. Gdyby by³y Ukrainkami byæ mo¿e by prze¿y³y.
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Dziêkujê Ci Janku za pracê nad t¹ ksi¹¿k¹. Przejdziesz do
historii jako autor opisu najtragiczniejszego dnia w dziejach
naszej Ihrowicy.
Józefa Ciesielczyk-Kubów - Sonica
Czeæ ch³opaku z Ihrowicy,
Dziêkujê serdecznie za ksi¹¿kê, któr¹ przeczyta³am ju¿
parê razy. Jest naprawdê dobrze napisana. Dobrze opisa³e
tê smutn¹ i tragiczn¹ noc wigilijn¹. Czêsto mylê, ¿e gdybymy przeje¿d¿ali przez Ihrowicê dzieñ póniej, to podzielilibymy los tych, którzy tam zginêli. Moja ciocia zginê³a ko³o
domu ludowego w Ihrowicy. Jej mieræ bardzo prze¿ylimy,
gdy¿ zostawi³a ma³¹ córeczkê, któr¹ ju¿ osieroci³ ojciec. Zgin¹³ na froncie.
Z Twojej ksi¹¿ki dowiedzia³am siê, kto zgin¹³ w Ihrowicy.
Wielu z nich zna³am. Mój wujek, Antoni Kozibroda, pochodzi³ z Ihrowicy. Jego brat Micha³ zosta³ zamordowany wraz z
synow¹ Mari¹. Antoni Bia³ow¹s  Wusaj by³ jego krewnym.
Zna³am ich, poniewa¿ 16 lipca chodzi³am z cioci¹ na odpust
do Ihrowicy.
Masz racjê pisz¹c, ¿e to wszystko przeminê³o. Pozosta³y
tylko wspomnienia, te dobre i te z³e, które czêsto wracaj¹ nawet w snach. Staramy siê czciæ te¿ ka¿d¹ rocznicê rzezi Berezowicy Ma³ej, przypadaj¹c¹ 22 lutego. Tych, którzy pamiêtaj¹
ten mord, jest coraz mniej.
Dobrze, ¿e opisa³e wszystko szczegó³owo. Uczci³e ofiary
wigilijnej nocy. Prze¿ylimy straszne chwile, które wracaj¹
coraz czêciej, w miarê jak cz³owiekowi przybywa lat.
Prze¿ylimy równie¿ chwile szczêliwe, do których te¿
wracamy myl¹ i wspominamy z sentymentem. Bylimy wtedy m³odzi, a m³odoæ ma swoje prawa. Urok piêknego Podola
te¿ zostawi³ w naszych duszach niezatarte lady, które siê pamiêta.
Dziewczyna z Berezowicy.
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Adolf G³owacki - Szczecin
... Dziêkujê za ksi¹¿kê i pamiêæ. Twoja ksi¹¿ka o Ihrowicy
to wspania³y dokument naszej tragicznej przesz³oci. Cenny
dla Podolan, ich potomków i dla historyków, bo napisany przez
naocznego wiadka i poparty relacjami ludzi, którym uda³o
siê prze¿yæ to piek³o. Cenne jest to, ¿e zawiera wy³¹cznie wydarzenia prawdziwe i sprawdzone.
Ksi¹¿ka znacznie wykracza poza granice Ihrowicy. Daje
bowiem pogl¹d na to, co dzia³o siê w innych miejscowociach
zamieszka³ych przez Polaków. Porusza te¿ problem stosunków polsko-ukraiñskich. Jest napisana jêzykiem prostym,
zwiêz³ym i obrazowym. Moje gratulacje!
Niewielu Kresowiaków paraj¹cych siê pisaniem podejmuje tê problematykê. Jest to temat ma³o intratny, a najczêciej
deficytowy, ale bardzo wa¿ny. Tysi¹ce zamordowanych Polaków, których krwi¹ przesi¹kniêta jest ziemia naszych ojców,
zas³uguj¹ na pamiêæ tak samo jak rozstrzelani i zg³adzeni w
³agrach sowieckich czy w hitlerowskich obozach zag³ady. Ginêli tak samo  bezbronni i tylko dlatego, ¿e byli Polakami.
Oby jak najwiêcej dokumentów i opisów tych wydarzeñ znalaz³o siê w archiwach. Wierzê, ¿e nadejdzie czas, gdy historycy bêd¹ mogli publikowaæ prawdê o gehennie Polaków na
Kresach oraz nazwaæ sprawców po imieniu. Musz¹ jednak
mieæ wsparcie w zgromadzonych dokumentach.
Zgadzam siê z Twoim pogl¹dem, ¿e powinnimy budowaæ
dobre, oparte na prawdzie stosunki z Ukraiñcami. Milczenie
w imiê pojednania s³u¿y wy³¹cznie umacnianiu pozycji i roli
zwolenników OUN. A jest ona znacz¹ca, skoro prezydent Ukrainy boi siê ich ruszyæ. Tego rodzaju pojednanie jest fikcj¹. Wiktor Poliszczuk nie na darmo bije na alarm. Ukraiñcy mogliby
wzi¹æ przyk³ad z Niemców i w podobny sposób u³o¿yæ stosunki z s¹siadami. Na razie garstka nacjonalistów terroryzuje
naród ukraiñski. Ukraiñcy musz¹ w koñcu pogodziæ siê z faktem, ¿e UPA by³a band¹, bo mordowa³a starców, kobiety i dzie147

ci. Armia walczy z uzbrojonym przeciwnikiem na froncie. Niestety, nasz prezydent i rz¹d akceptuj¹ stanowisko Kuczmy.
Z przykroci¹ muszê stwierdziæ, ¿e nawet wród Kresowiaków nie ma jednoci dzia³ania ... Ró¿nice pogl¹dów naszych
wiat³ych ziomków na wydarzenia kresowe powinny byæ omawiane w zaciszach domowych, a nie na ³amach prasy. Na zewn¹trz powinni przemawiaæ jednym g³osem, tak jak robi¹ to
nacjonalici ukraiñscy ...
Proponujê, aby umieci³ z jeden egzemplarz ksi¹¿ki w bibliotece KUL oraz w bibliotece Uniwersytetu Jagielloñskiego,
która równie¿ gromadzi takie wydawnictwa. To tyle na gor¹co.
Na pewno z czasem dojd¹ inne refleksje, bo do tej lektury jeszcze nie raz wrócê, choæ kosztuje mnie to sporo zdrowia, bo na
nowo prze¿ywam tamte tragiczne wydarzenia. Wracaj¹ wtedy
krwawe noce, groza, ci¹g³e czuwanie, ucieczki i ³uny nad polskimi sio³ami. ¯yczê nowych opracowañ i wydawnictw.
Czes³aw E. Blicharski - Zabrze
Przeczyta³em jednym tchem, mogê mia³o powiedzieæ, epopejê ihrowick¹. Janko Bi³ous Bia³ow¹s odrodzi³ siê w Panu,
godnym nastêpcy duchowego przywódcy Ihrowicy. Chocia¿
 nomen omen  wiatry dziejowe wywia³y Pana z Ihrowicy,
pozosta³ Pan wierny swojej ma³ej ojczynie, wpisa³ Pan j¹ trwale w dzieje kresowej ziemi. ¯al serce ciska, gdy patrzê dooko³a i widzê garstkê ziomków, chyba mniej ani¿eli powiatów Tarnopolszczyzny, którzy poczuwali siê do obowi¹zku wobec
miejsca urodzenia, utrwalenia pamiêci swoich Ihrowic.
Gdy wypisywa³ Pan setki nazwisk mieszkañców tego, dla
ka¿dego z Was, pêpka wiata, nie zdawa³ Pan sobie sprawy
z tego, ¿e w tym momencie przywo³ywa³ Pan do ¿ycia nie tylko tych, którzy stali siê ofiarami kainowej zbrodni, ale wszystkich  zwa¿ywszy jak ma³a to by³a wie  ze wszystkich frontów tej wojny i miejsc zsy³ek, a tak¿e zmar³ych na emigracji, o
których niekiedy zapomnia³a rodzina. Na kartach Pañskiej
ksi¹¿ki staæ bêd¹ w karnym ordynku po skoñczenie czasu.
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Dziêkujê Panu za Pañska pracê i dedykacjê. Chcia³bym na
ni¹ zas³u¿yæ.
Nie wiem, czy Pan wie, ¿e powstaniec styczniowy Ignacy
Kopczyñski zmar³ 5 XII 1894 r. w Ihrowicy i tam zosta³ pochowany. Przy Waszych dorocznych uroczystociach przy kamieniu pami¹tkowym dobrze by by³o wspomnieæ Waszych powstañców styczniowych jako pierwszych w apelu. Na pewno
na ich prochach roli nastêpcy.
Mam nadziejê, ¿e zajmie siê Pan s¹siednimi wioskami, jak
Netreba i Kurniki ...
Boles³aw £ukasiewicz ze Stryjówki - Szczecin
... Przeczyta³em jednym tchem i chocia¿ dotyczy ona okolic
nie bardzo mi znanych, to czyta³em z wielkim zainteresowaniem. To nie beletrystyka, a cenny dokument, który na pewno
bêdzie stanowiæ wielk¹ wartoæ dla historyków. Wierzê, ¿e w
koñcu znajd¹ siê tacy, którzy na serio zabior¹ siê za historiê
naszych Kresów.
Jeste bardzo skromny. Ksi¹¿ka jest napisana znakomicie
i znacznie lepiej od mojej, która nie wytrzymuje ¿adnego
z Twoj¹ porównania.
O ksi¹¿ce wyra¿a siê bardzo dobrze moja siostra. Potwierdza to wypowied Czes³awa Blicharskiego, który te¿ oceni³ j¹
wysoko. Uwa¿am, ¿e w pe³ni zas³u¿y³e na te pochwa³y.
Nasza praca dla dobra Kresów, chocia¿ skromna, jest po¿yteczna. Zawsze co po nas pozostanie dla potomnych. Moj¹
ksi¹¿kê pt. Wspomnienia ze Stryjówki kto wys³a³ do Stryjówki bez mojej wiedzy. W rezultacie otrzyma³em stamt¹d
bardzo obel¿ywy i pe³en grób list. Zarzucaj¹ mi same k³amstwa i gro¿¹, ¿e znajd¹ mnie w Polsce. Jak widzisz nasza praca
jest tak¿e niebezpieczna. Ja nie przejmujê siê tym specjalnie i
robiê swoje. Mam ju¿ na ukoñczeniu maszynopis drugiego
wydania i mylê, ¿e wkrótce dobrnê do koñca ...
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Nie wiem tylko, czy bêdzie mnie staæ na wydanie ... Koszt
znacznie przekracza moje mo¿liwoci finansowe, chocia¿ znalaz³em chêtn¹ drukarniê z prawdziwego zdarzenia.
Tadeusz Bia³ow¹s - £uków
Dziêkujê za wiadomoci o planie uporz¹dkowania zbiorowej mogi³y i postawienia krzy¿a naszym Ihrowiczanom bestialsko zamordowanym w wigilijny wieczór 1944 r. Cieszy
mnie ta inicjatywa. Nale¿y siê pamiêæ ksiêdzu Szczepankiewiczowi, bo by³ dobrym cz³owiekiem i pomaga³ ludziom bez
wzglêdu na narodowoæ.
Doskonale pamiêtam ten wigilijny wieczór. Uciekalimy
w pop³ochu, kiedy zobaczylimy czerwone jêzyki ognia i olbrzymi blask nad domami polskich rodzin. Ja z siostr¹ bieglimy pierwsi, a za nami mama z naszym dwuletnim bratem. Z
siostr¹ ucieklimy do Ukrainki Ku³yk, naszej s¹siadki, i stalimy za stodo³¹ w krzakach. Ze zbocza góry obserwowalimy
mordowan¹ Ihrowicê. S³yszelimy krzyki ludzi, wycie psów i
ryk pal¹cych siê zwierz¹t. Modlilimy siê, ¿eby odnalaz³a siê
nasza matka z bratem, która nas zgubi³a, i nasza babcia. Gdy
siê nieco uspokoi³o, to s¹siadka Ku³yk zabra³a nas do swojego
domu i szuka³a naszej matki. Odnalaz³a j¹ w w¹wozie, bo tam
mielimy wykopany schron. Dopiero rano wrócilimy do swojego domu. Do nas banderowcy nie doszli. Ostatnie budynki
spalili u Jaworskich.
Janku, nale¿y siê Tobie wielkie uznanie nie tylko za to, co
planujesz zrobiæ, ale przede wszystkim za ksi¹¿kê, która pozostanie jak nas zabraknie.
Jeli dojdzie do wyjazdu na zbiorow¹ mogi³ê do Ihrowicy,
to pojadê na tê uroczystoæ, jeli dopisze mi zdrowie ....
Tadeusz Bia³ow¹s - Londyn
Dziêkujê Ci za ksi¹¿kê o Ihrowicy, któr¹ szybko przeczyta³em. Podoba mi siê Twój styl pisania. Piszesz obrazowo, daj¹c
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wierny obraz ¿ycia ludzi i wygl¹du naszej wioski. Przemówienie, które wyg³osi³e przed pomnikiem w Korfantowie,
okrelam jako wietne.
Pope³ni³e b³êdy w opisie zdjêæ, ale po tylu latach mog³e
zapomnieæ twarze ludzi na tych fotografiach. Na stronie 37
jest zdjêcie 3 budrysów, którzy nie pracuj¹ przy budowie szko³y
w Ihrowicy, ale w Krakowie przy sypaniu kopca Józefa Pi³sudskiego. Józek Nakonieczny, ja, a w kaszkiecie Kazik Nakonieczny, stryjeczny brat Józka. (...) Brat ojca Miko³aja, Kazimierz,
¿o³nierz Legionów Pi³sudskiego, zgin¹³ pod Limanow¹. Ciocia Niusia w czasie I wojny wiatowej skoñczy³a seminarium
nauczycielskie prowadzane przez ksiê¿y Jezuitów.
Janku, ksi¹¿kê oceniam bardzo wysoko i wdziêczny Ci jestem za pracê dokumentalisty.
Jan Kanas - Bia³a Podlaska
Dziêkujê Panu za ksi¹¿kê, która mnie wzruszy³a. Kto postronny, nie zainteresowany t¹ tematyk¹, mo¿e j¹ uznaæ za nieciekaw¹, a nawet pos¹dziæ o nieprawdê. Natomiast dla nas
Kresowian jest ona bardzo cenna, a przy jej czytaniu krêc¹ siê
³zy w oczach. Jest to los tylko jednej wioski. Podobny spotka³
tysi¹ce.
Dziêkujê, ¿e podj¹³ siê Pan tego trudu. Jest to d³ug sp³acony naszym bliskim, których koci pozosta³y tam na Wschodzie, w zbiorowych oraz pojedynczych bezimiennych mogi³ach. Cieszê siê, ¿e bêdê mia³ pomocnika we wspólnej nam
sprawie.
Dziêki Bogu, ¿e nasta³y wreszcie czasy, w których mo¿na
g³osiæ chocia¿ czêæ prawdy.
Wspomina Pan w ksi¹¿ce Janka Di³aja s. Ignacego. Doje¿d¿a³em z nim do szko³y z £ozowej do Tarnopola w roku szkolnym
1935/36. On  rocznik 1922  uczêszcza³ do 2 klasy gimnazjum,
ja m³odszy, do szko³y powszechnej. Jego ojciec urodzi³ siê w
Starym Zbara¿u, a przyrodni brat, Pawe³ by³ bliskim krewnym
151

mojej matki. O tym, ¿e Janek Di³aj zgin¹³ jako podchor¹¿y pod
Monte Cassino, dowiedzia³am siê w 1947 roku.
Zebra³em du¿o materia³u o £ozowej, ale to za ma³o, ¿eby
pokusiæ siê o napisanie takiej ksi¹¿ki jak Pan. Mam zeznania
15 naocznych wiadków tragedii w £ozowej i s¹ one ciekawe.
Moi krajanie ¿yj¹ w Polsce w trzech skupiskach: w koszaliñskim, opolskim i ko³o Gliwic. O iloci zamordowanych £ozowian ró¿ni autorzy podaj¹ ró¿ne liczby  od 130, 195, 800, a
nawet 1300  a tymczasem wszystkich mieszkañców by³o oko³o
820. Ja to pilnie ledzê i poprawiam. Jedni dziêkuj¹, inni milcz¹. Nam wszystkim zale¿y, aby podawaæ prawdê, wówczas
jej nikt nie podwa¿y. Prawda obok k³amstwa czy te¿ b³êdów
traci po³owê swej wiarygodnoci.
Podaje Pan za Janem Selw¹ (Na Rubie¿y Nr 2/16/1996,
str. 9), ¿e na £ozowê napad³a sotnia Bur³aka. Jest to wersja
prawdziwa. Niektórzy £ozowianie ju¿ 25 grudnia 1944 r. dowiedzieli siê, ¿e w odleg³ej o 4 km na pó³noc ukraiñskiej wiosce Stechnikowce le¿¹cej porodku drogi miêdzy naszymi wioskami (£ozow¹ a Ihrowic¹) zakwaterowa³ siê du¿y oddzia³
banderowców. Jedni twierdzili, ¿e by³o tam oko³o 200, inni ¿e
400, a jeszcze inni, ¿e 700 ludzi. Rosjanie o tym wiedzieli, zarówno w Tarnopolu, jak i w Rejonie Borki Wielkie. Wówczas
w £ozowej stacjonowa³ posterunek czerwonoarmistów, którzy ochraniali most kolejowy na rzece. To od nich £ozowianie
dowiedzieli siê o banderowcach stacjonuj¹cych w Stechnikowcach. Rosjanie mówili do ludzi wprost: miejcie siê na bacznoci. To wy nas obroñcie, macie broñ, nawet maszynow¹ 
mówili ludzie. Ale nam nie lzia  taka by³a odpowied.
Istnia³o z³udne przewiadczenie, ¿e na £ozowê banderowcy nie odwa¿¹ siê targn¹æ, gdy¿ odleg³oæ w prostej linii wynosi³a 7 km szos¹ do Tarnopola, gdzie by³ silny garnizon wojska. A jednak sta³o siê. Napad trwa³ oko³o 2 godzin. Zaalarmowano telefonicznie poci¹g pancerny w Zbara¿u, odleg³ym
o 15 km. Przyjecha³ i oddano kilka strza³ów armatnich i z broni maszynowej ponad wsi¹. To wystarczy³o, ¿eby banderow152

cy uciekli na zachód w kierunku lasu Czahary. Pocigu za nimi
nie zorganizowano. A plan banderowcy mieli jak wszêdzie:
wymordowaæ, zrabowaæ i spaliæ.
Próbowa³em t¹ tematyk¹ zainteresowaæ redakcjê tygodnika G³os Podlasia obejmuj¹c¹ swym zasiêgiem teren by³ego
województwa bialskopodlaskiego. Naczelny redaktor zakwalifikowa³ mój artyku³ do druku, ale nie zamiecili go nigdy.
Poruszy³em ten temat na zebraniu kombatantów. A ile tam
na Wo³yniu zamordowano?  pad³o pytanie. Czy tyle co w
Katyniu?.
Gdy powtórzy³em s³owa prezydenta Ukrainy Leonida
Krawczuka, to pos¹dzono mnie o niedorzecznoæ i bujn¹ fantazjê. Niestety, nasz Pan Kwaniewski, Parlament, Premier, a
nawet Prymas, unikaj¹ tej problematyki i nigdy tego nie powtórzyli, co wypowiedzia³ Krawczuk.
Dnia 18 lutego 1998 r. zwróci³em siê do Ambasady Ukrainy
w Warszawie z prob¹ o umo¿liwienie usuniêcia z obelisku
na zbiorowej mogile sowieckiej gwiazdy i przewrotnego napisu. Proponowa³em umieciæ krzy¿ i tablicê, ¿e pomordowano mieszkañców £ozowy (a nie nasiedleñców): 94 Polaków,
12 Ukraiñców i 1 Rosjanina oraz podaæ prawdê, kto tego dokona³. Dnia 28 lutego 1998 r. otrzyma³em z ambasady odpowied, któr¹ cytujê: Ambasada Ukrainy w R.P. otrzyma³a
Pañski list w sprawie pamiêtnika na cmentarzu grekokatolickim w Szlachtyñciach k. Tarnopola. Poniewa¿ decyzje w podobnych sprawach podejmuj¹ w³adze lokalne, Ambasada przekaza³a Pañski list Przewodnicz¹cemu Ternopilskiej Obwodowej Administracji Pañstwowej, panu Bohdanowi Bójko, z prob¹ o powiadomienie Pana o podjêtej decyzji w tej sprawie.
Podpisa³ Teodozij Starak, Radca Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. Do dnia dzisiejszego nie otrzyma³em
¿adnego zawiadomienia. Cieszê siê, ¿e Pan równie¿ jest zainteresowany t¹ spraw¹. Skorzystam z Pana dowiadczeñ i rad.
Osobicie uwa¿am, ¿e ten sam oddzia³ Bur³aka napad³
na Ihrowicê 24 grudnia 1944 r. i dnia 28/29 grudnia, na £ozo153

wê. Zabijanie Polaków odbywa³o siê jednakowymi metodami, tak w Ihrowicy, jak i w £ozowej. Starczy³oby batalionu
wojska, by tê bandê zlikwidowaæ, ale naszym sojusznikom na
tym nie zale¿a³o, a wprost przeciwnie, rêkami banderowców
zachêcili Polaków do dobrowolnej ucieczki.
Jan Selwa - Wroc³aw
... Zainteresowa³em siê wiadomoci¹ o zamiarze wznowienia Wspomnieñ z Ihrowicy. Teraz przeczyta³em ksi¹¿kê
w ca³oci. Poprzednio zapozna³em siê z przebiegiem napadu.
Gdy czyta³em opis stosunków spo³ecznych i budzenia siê wiadomoci narodowej ch³opów od¿y³y moje lektury i dowiadczenia. Jest na str.19 ciekawe przypomnienie stosunku obszarnika do narodowej wiadomoci ch³opów. Takie postawy t³umacz¹, dlaczego tak wielu Mazurów sta³o siê Rusinami, a nastêpnie Ukraiñcami.
Czy w okresie miêdzywojennym nie by³o w Ihrowicy ¿adnej ch³opskiej dzia³alnoci opozycyjnej? Znam wydarzenia
z czasu strajku ch³opskiego w sierpniu 1937 roku w powiatach podhajeckim i buczackim. Domagano siê wolnych wyborów i powrotu do kraju wiêniów politycznych z tzw. procesu
brzeskiego (Witos, Kiernik, Bagiñski, Korfanty).
Jak przedstawia³a siê w Ihrowicy sprawa szlachty zagrodowej? Nazwiska by³y przewa¿nie ch³opskie, wiêc pewnie nie
szukano ludzi o rodowodzie szlacheckim. Wykazywanie takiego rodowodu mia³o obudziæ u Ukraiñców poczucie polskoci. Te rachuby zawiod³y, powsta³y tylko niesnaski miêdzy
samymi Polakami. Ca³a ta akcja by³a dowodem wielkiej g³upoty sanacyjnych rz¹dców. W 14 pu³ku U³anów Jaz³owieckich
we Lwowie by³ szwadron szlachecki. Wcielano do niego Ukraiñców, których chciano nawróciæ na polskoæ.
Jak w Ihrowicy przyjêto wiadomoæ o mierci Wo¿dia 
Jewhena Konowalca, którego rozerwa³a bomba w Rotterdamie 23 maja 1938 r. W moich stronach (pow. Podhajec) zapanowa³a powszechna ¿a³oba, któr¹ demonstrowali m³odzi.
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wiadczy³o to o wp³ywach OUN. Mo¿e Pan nie zwróci³ uwagi. Przy okazji proszê zapytaæ innych. Nie wykluczam, ¿e w
Ihrowicy to wydarzenie mog³o min¹æ bez echa.
Jeli s¹ mo¿liwoci, nale¿a³oby wiêcej napisaæ o zachowaniu siê Ukraiñców w jesieni 1939 r. Jakie sztandary wystawiano na powitanie Armii Czerwonej? Czy by³y w okolicy wypadki mordów Polaków, zw³aszcza ¿o³nierzy uciekinierów,
rabunku, odzierania ¿o³nierzy z mundurów?
Z okazji rocznicy wybuchu wojny puszczano w obieg wiele k³amstw, jak to dzielni Ukraiñcy walczyli w obronie Polski.
Katolicki Tygodnik Powszechny wyda³ specjalny dodatek
pt. Apokryf, w którym zamieszczono artyku³ Bohdana Osadczuka. Napisa³ on, ¿e w obronie Polski uczestniczy³o 135 tys.
Ukraiñców (15 % sk³adu ca³ej armii) i ani jeden nie zdezerterowa³. Bezczelnoæ tego k³amcy przechodzi wszelkie granice.
Publikowanie tego przez Tygodnik Powszechny ma swoj¹
wymowê.
Zrozumia³em, ¿e 10 lutego wywieziono ciotkê Teklê, która
obydwoma rêkami g³osowa³a za wypêdzeniem osadników. To
g³osowanie na wsi pozostawa³o w zwi¹zku z uchwa³¹ Ukraiñskiego Zgromadzenia Narodowego z 28 padziernika 1939
r. we Lwowie. Pisa³em o tym w nr. 37 Na Rubie¿y w artykule pt. Strzelano tylko do wiñ.
Napisa³ Pan, ¿e dowódc¹ napadu na Ihrowicê by³ Wo³odymyr Jakubowskyj Bondarenko. To nie jest ca³kiem pewne ...
Mam dane ze sprawozdania sztabu £ysonia (12 tom Litopysu UPA), ¿e w ostatnich dniach grudnia 1944 r. w okolicy
Tarnopola operowa³a sotnia Bur³aky zorganizowana w s³awentyñskim lesie (tam mieci³o siê dowództwo i sztab £ysonii). Sotni¹ dowodzi³ Czornyj (Iwan Semczyszyn), który w
1941 r. by³ w batalionie Nachtigal. Wed³ug powo³anego sprawozdania, sotnia Bur³aky 28 grudnia 1944 r. rozbi³a bolszewicki orodek w £ozowej k. Tarnopola. Mordowano tam
wszystkich napotkanych jak w Ihrowicy, a dzia³o siê to cztery
dni póniej. Mylê, ¿e dzia³a³a ta sama sotnia ....Na stronie 71
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zamieci³ Pan odezwê Kowalenki, okropnie zredagowan¹. Tyle
w niej b³êdów, ¿e to mi pachnie jakim falsyfikatem .... Znam
z tego okresu kilka odezw Tymoszenki, dowódcy frontu Ukraiñskiego, którego wojska zajmowa³y nasze tereny. S¹ napisane
ca³kiem znonym jêzykiem. To samo dotyczy gazety, której
pierwszy numer ukaza³ siê chyba 18 wrzenia. Na szczególn¹
uwagê zas³uguje odezwa Tymoszenki z 5 padziernika 1939 r.,
w której zapowiedziano odpowiedzialnoæ nacjonalistów ukraiñskich za urz¹dzane pogromy Polaków
Mieczys³aw Dec - Rogoziniec
... Od kolegi Piotra Beja z Warszawy otrzyma³em kserokopiê Pañskiego artyku³u zamieszczonego w Zielonym Sztandarze nr 32 z dnia 8. 08. 1999 r. Artyku³ przeczyta³em z zainteresowaniem, bo pamiêtam ten dzieñ, kiedy w Za³ocach, ju¿
po spaleniu naszej wsi Milno, mieszka³em u rodziny ukraiñskiej, ale poczciwej. Gospodarz p. Topornicki w dzieñ Bo¿ego
Narodzenia 1944 r. oznajmi³ nam Polakom  a mieszka³o u niego oko³o 30 osób  ¿e w nocy by³ napad na Ihrowicê.
By³em w Ihrowicy po napadzie i widzia³em Wasz¹ tragediê. Dzi wierzyæ siê nie chce, ¿e tak by³o i zrobili to ludzie.
Trzeba nam o tym mówiæ, ¿eby te wydarzenia nie posz³y w zapomnienie.
Dowiedzia³em siê te¿ od kolegi Beja, ¿e jest ksi¹¿ka o tragedii ihrowickiej, ale moje poszukiwania nie da³y rezultatu. Proszê wiêc o pomoc w nabyciu.
Moje wspomnienia s¹ opisane w pracach Edwarda Prusa
i w G³osach Podolan. W 1994 r. w 50. rocznicê napadu UPA
na Milno wmurowalimy tablicê pami¹tkow¹ w Rogozienieckim kociele. By³a to podnios³a uroczystoæ, gdy¿ zjechali siê
dawni mieszkañcy Milna z ca³ej Polski.
Od dwóch lat nie mogê uczestniczyæ w spotkaniach Kresowian, poniew¿ tracê wzrok. Poruszam siê tylko z przewodnikiem. Siedzê wiêc w domu, pisujê listy do kolegów Kresowiaków i otrzymujê od nich odpowiedzi.
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Pochodzê z Milna-Bukowiny. By³em tam dowódc¹ polskiej
samoobrony, przybocznym Konspiracyjnej Dru¿yny Harcerskiej im. Orl¹t Lwowskich w Milnie. Jednoczenie Istrebok
II uczastka w Za³ocach. Rocznik 1927.
Jak najserdeczniej pozdrawiam kolegê i wszystkich Ihrowiczan.
Bogna Lewtak-Baczyñska - Warszawa
Jestem wstrz¹niêta Pana ksi¹¿k¹, któr¹ przeczyta³am jednym tchem. Wiedzia³am z opowieci mojej rodziny, która pochodzi z Wo³ynia, o strasznych zbrodniach Ukraiñców na Polakach i czyta³am, z powodu martyrologii wojennej mojej rodziny, ogromn¹ iloæ ksi¹¿ek z czasów II wojny wiatowej.
Uwa¿am, ¿e ciê¿ki uraz wojenny moich rodziców i dziadków
przeniós³ siê na psychikê mojego, urodzonego ju¿ po wojnie,
pokolenia. Nigdy jednak do tej pory nie zetknê³am siê z tak
blisk¹ relacj¹ w formie ksi¹¿kowej naocznego wiadka tragicznych wydarzeñ na Kresach Wschodnich. I tak jak pisz¹ do Pana
ludzie, którzy znaj¹ te czasy i prze¿yli te tragedie, tak i ja, mimo
¿e z pokolenia powojennego, p³aka³am czytaj¹c Pana ksi¹¿kê
....
Jestem Panu wdziêczna, ¿e nie pozwoli³ Pan, aby tragiczne
losy tych niewinnych ludzi odesz³y w niepamiêæ. W³anie z
tych wzglêdów czujê w obecnych czasach zagro¿enie dla naszej pañstwowoci, bytu narodowego i tradycji.
Z pobudek patriotycznych odkupi³am w Po¿ogu dom swoich dziadków i umieci³am tablicê pami¹tkow¹, bo uwa¿am,
tak jak Pan, ¿e nie mo¿emy pozwoliæ, ¿eby mêczeñstwo naszych rodzin, niewinnych, wartociowych ludzi usz³o w zapomnienie.
Jak Pan wie, mój dziadek z babci¹ Lewtakowie, zostali przez
Gestapo zakatowani za udzia³ ich dzieci w ruchu oporu. Nazwisko panieñskie Lewtak pozostawi³am sobie ze wzglêdu na
martyrologiê i marzenia moich dziadków, o których (i ich
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martyrologii) tylko s³ysza³am. Podobno marzyli, aby ich dzieci i wnuki by³y wykszta³cone.
Przylê Panu moje p³yty powiêcone pokoleniu wojennemu. Teraz przygotowujê p³ytê opart¹ na przepiêknych poezjach patriotycznych, do mojej muzyki i w moim oraz mojej
rodziny wykonaniu. System nagrañ, który nieopatrznie wybra³am, wymaga ode mnie tak wielkiego wysi³ku, ¿e a¿ siê
bojê, czy podo³am. Wybieram ten repertuar z poczucia zagro¿enia wartoci narodowych i z lêku przed zatarciem i zapomnieniem naszej historii, mêczeñstwa i kultury. Mam nadziejê, ¿e na tej lub na kolejnej mojej p³ycie równie¿ bêdê mog³a
umieciæ  jak poprzednio  zbiorow¹ dedykacjê. Rzadkoæ i
trudnoæ komponowania i wydawania p³yt nie stwarza mo¿liwoci na oddzielne dedykowanie ka¿demu. Bardzo pragnê³abym w przysz³oci zadedykowaæ któr¹ z moich p³yt m.in.
Polakom z Ihrowicy i Kresów Wschodnich. Chcia³abym te¿
zadedykowaæ co Niemcowi, który ratowa³ Polaków i ¯ydów
w II wojnie wiatowej i zgin¹³ mêczeñsk¹ mierci¹ w ³agrze
rosyjskim w 1952 r.
Rodzina mojej mamy pochodzi³a z Wo³ynia. Dziadzio Aleksander Szuch, u³an, bohater walk w 1920 r. odznaczony srebrnym krzy¿em Virtuti Militari V klasy, przeczuwaj¹c niebezpieczeñstwo faszyzmu radzieckiego i ukraiñskiego oraz pocz¹tku II wojny wiatowej, ostatnim poci¹giem przed konfliktem zbrojnym wywióz³ z maj¹tku na Kresach swoj¹ ¿onê Irenê i ich dzieci  w tym moj¹ Mamê, wtedy 10-letni¹ dziewczynkê oraz jej 11-letniego brata. Póniej Mama by³a ³¹czniczk¹ z Batalionu Parasol i ¯ywiciel z Powstania Warszawskiego, a jej brat  powstañcem z Batalionu Parasol, a potem
¿o³nierzem z ochrony Niedwiadka  Okulickiego, który po
wojnie przez zielon¹ granicê na zawsze uciek³ z Polski. Dziadzio, Aleksander Szuch, by³ równie¿ w AK, ratowa³ ¯ydów,
z³apany i katowany na Szucha. Robiono na nim dowiadczenia w Owiêcimiu. Wiêziony by³ w Polsce powojennej. Umar³
maj¹c 97 lat w 1990 roku. Siostra mojej babci Tkaczyñskiej,
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Maryla Tkaczyñska-Szmidt, m.in. w czasie wojny w szpitalu
w Tarnopolu ratowa³a rannych ¿o³nierzy, musia³a jednak uciekaæ przed aresztowaniem NKWD.
Rodzina mojego mê¿a pochodzi ze Lwowa. Jest spokrewniona z Krzysztofem Kamilem Baczyñskim. Dziadek mojego
mê¿a uciek³ przed rzezi¹ UPA w przebraniu Hucu³ki.
Jestem z ogromnym szacunkiem dla Pana pracy celem
upamiêtnienia tych przerwanych tragicznie istnieñ ludzkich,
aby je ocaliæ od zapomnienia. I bardzo za to Panu dziêkujê.
Namawiam od wielu lat moj¹ mamê, aby spisa³a to, co pamiêta z Kresów, o Powstaniu, o wojnie i rzeczywistoci powojennej, która i przedtem i teraz nie jest podawana zgodnie z faktami. Zawsze siê j¹ nagina³o i nagina, bo ma to czemu s³u¿yæ,
raz s³usznej raz nies³usznej sprawie, a ja uwa¿am, ¿e dla ¿adnej racji nie mo¿na zafa³szowywaæ faktów, bo ma to daleko
id¹ce konsekwencje, które nie zawsze mo¿na przewidzieæ.
Podobno ostatnim rozkazem dowództwa AK by³o, aby patrioci polscy wtopili siê g³êboko w struktury PRL, by nadaæ im
ludzki charakter i pomóc nam przetrwaæ. Nowa Polska powsta³a na skutek paktu ja³tañskiego. Jak mo¿na teraz Naród,
który przetrwa³ takie ciêgi i martyrologie z ka¿dej strony, w
tym i w czasach stalinowskich, ods¹dzaæ od czci i wiary za to,
¿e ¿y³ i przetrwa³, a nawet ¿e siê rozwija³ w PRL. To by³o nasze g³ówne patriotyczne zadanie  przynosiæ Polsce chwa³ê
i poprawê bytu oraz rozwój kultury i wiadomoci narodowej. Im wiêcej by³o osi¹gniêæ zawodowych, tym lepiej by³o
Polakom.
Wielu osobom po¿ycza³am Pana ksi¹¿kê, równie¿ ksiê¿om
i artystom. Ze swojej strony pozwalam sobie przes³aæ Panu
ksi¹¿kê, do której projektowa³am ok³adkê,  ¯ubry na ¯oliborzu. Wspomnienia ¿o³nierzy Powstania Warszawskiego
Zdzis³awa Grunwalda Zycha, w której s¹ równie¿ wzmianki o mojej Mamie (m.in. na str. 193, 203, 218) i bliskich jej osobach. W ksi¹¿ce tej jest straszliwy fragment powiêcony martyrologii ludnoci cywilnej w dniu 19. 09. 1944 r. mordowanej
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przez wojska niemieckie, a w ich ramach przez szczególnie
bestialskie i okrutne oddzia³y ukraiñskich kolaborantów.
W³adys³aw ¯o³nowski - Opole
.... Pañska publikacja jest dobrze i rzetelnie napisana. To
uderza, daje znaæ na ka¿dej stronie. Szczególnie uderzaj¹ce jest
ukazanie wzrastania i zakorzeniania siê na kresach tej spo³ecznoci polskiej, o której Pan pisze. Jej rozwój cywilizacyjny i
kulturalny, wiara, która wraz z mi³oci¹ do ziemi czyni³a cuda.
Na przyk³adzie ¿ycia spo³ecznoci ihrowickiej i z okolicznych
miejscowoci ukaza³ Pan, jak powstawa³a rubie¿ Rzeczypospolitej, przybli¿y³ Postacie, które najbardziej przyczyni³y siê
do rozwoju tej spo³ecznoci, zarówno te z Pana rodziny, jak i z
innych rodzin. A kap³ani polscy? S¹ w moim odbiorze ukazani autentycznie i prawdziwie, jak bohaterowie naszej Wiktorii
na Kresach! Takimi naprawdê byli.
Trochê w Pañskiej ksi¹¿ce brakuje mi realiów i szczegó³ów
tego, co siê sta³o w Wigiliê 1944 roku w Ihrowicy. One s¹ w
relacjach niektórych osób, ale czujê niedosyt ....
Ogólnie oceniam Pañsk¹ publikacjê wysoko, tak z powodu
zgromadzonego materia³u, jak i sposobu opracowania.

Henrietta Nowakowski - Dearborn Heights,
Michigan USA
Rok temu przys³ano mi ksi¹¿kê pt. Wspomnienia z Ihrowicy na Podolu. Rodzina mê¿a, jak te¿ i mój m¹¿ p. Stanis³aw Nowakowski, mieszkali w Ihrowicy na kolonii Korczunek od 1929 r. do chwili wywozu na Syberiê, tj. do 10 II 1944 r.
Poniewa¿ zna³am wioskê tylko ze sk¹pych opowiadañ mê¿a,
ksi¹¿ka by³a dla mnie lektur¹ fascynuj¹c¹. Zrozumia³am wiele szczegó³ów, których przed przeczytaniem nie rozumia³am.
Jestem Panu za to bardzo wdziêczna.
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M¹¿ mój Stanis³aw zmar³ w lipcu 1997 r. S³u¿y³ w lotnictwie od 1939 r. Gdy wybuch³a wojna stacjonowa³ na Okêciu.
Przez Wêgry uciek³ do Francji. Z pierwsz¹ grup¹ lotników w
1940 r. znalaz³ siê w Anglii. Tam s³u¿y³ w dywizjonie bombowym 300 jako mechanik a¿ do zakoñczenia wojny. Nie doczeka³ Zjazdu Lotników w I998 r., ani te¿ wycieczki do Ihrowicy
planowanej na sierpieñ 1997 r.
Ja natomiast uczestniczy³am w Zlocie Dêbliñskim jako goæ.
Jestem rodowit¹ Amerykank¹, pobralimy siê w Detroit w
1954 r. W Dêblinie próbowa³am odnaleæ Pana, ale dopiero w
chwili odjazdu otrzyma³am Pana adres. ¯a³ujê, ¿e nie mog³am
siê z Panem zobaczyæ.
Bêd¹c w Polsce w zesz³ym roku odwiedzi³am rodzinê mê¿a,
która osiedli³a siê na Ziemiach Odzyskanych. Poda³am kopiê
ksi¹¿ki szwagrowi, który mieszka³ w Dubowcach. Nazywa siê
Stefan Kozak. Czyta³ j¹ z wielkim zainteresowaniem i wzruszeniem.
Jak wspomnia³am, rodzina mê¿a zosta³a 10 lutego 1940 r.
wywieziona na Syberiê. Na str. 75 pisze Pan, ¿e zosta³o wywiezionych 5 osób. Wywieziono tylko ojca Franciszka, matkê
Karolinê i brata Franciszka, który mia³ wówczas 14 lat. A wiêc
trzy osoby nie piêæ, bo obie siostry mieszka³y poza Ihrowic¹.
Ojciec zmar³ na Syberii, gdzie pogrzeba³ go m³ody Franio, a
matka zmar³a w Teheranie. Powodem mierci by³a gangrena
nogi z powodu odmro¿enia.
Odwiedzi³am w zesz³ym roku Lwów, z którego pochodzili
moi rodzice, ale nie uda³o mi siê pojechaæ do Ihrowicy z powodu niebezpieczeñstwa. Co Pan o tym s¹dzi? Czy mia³ Pan
okazjê po wojnie odwiedziæ strony rodzinne? Jeli Pan mo¿e,
proszê o odpowied.
Pani Pilichowska - Szczecin
Serdecznie dziêkujê za list i ksi¹¿kê. Wspomnienia napisane s¹ piêknie. Przedstawione w nich wydarzenia wprost
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pora¿aj¹ swoim tragizmem i stanowi¹ cenne wiadectwo bolesnej prawdy.
Oby nasze wnuki nigdy nie zetknê³y siê z tak bestialsk¹
i niczym nie usprawiedliwion¹ nienawici¹! Raz jeszcze dziêkujê ...
Maria Rowiñska - Opole
Z wielk¹ uwag¹ przeczyta³am Pana ksi¹¿kê pt. Wspomnienia z Ihrowicy na Podolu. S¹ to wspomnienia budz¹ce grozê
i ¿al, ¿e tyle rodaków zosta³o zamordowanych tylko dlatego,
¿e byli Polakami.
W ksi¹¿ce na str.111 napisa³ Pan, ¿e ks. Stanis³aw Szczepankiewicz zosta³ skierowany jako wikariusz i katecheta do
Z³oczowa. Jest to b³êdne, gdy¿ w tej¿e ksi¹¿ce na str. 25 jest
napisane, ¿e ks. St. Szczepankiewicz (ur. w 1906 r., wywiêcony w 1932 r.) po wiêceniach kap³añskich przez dwa lata
pracowa³ w Zborowie jako wikariusz i katecheta. Funkcjê proboszcza w Ihrowicy pe³ni³ od stycznia 1934 r. do grudnia 1944
r., tj. do koñca istnienia parafii, czyli prawie 10 lat. Matematycznie to by siê zgadza³o. Na potwierdzenie bytnoci p. ks.
St. Szczepankiewicza w Zborowie przesy³am ksero zdjêcia,
które otrzyma³am od cioci Jadwigi Milkuckiej. Na zdjêciu tym
siedz¹ nastêpuj¹ce osoby (od lewej): Jadwiga Milkucka, obecnie zam. w Sopocie, Janina Dobosz  Opole, ks. St. Szczepankiewicz, Jadwiga Gogólska  Pr¹dy k/Opola, N.N; w drugim
rzêdzie  N.N, Bronis³awa Szymanowska, N.N.
Ja natomiast do tej pory nie mogê siê dowiedzieæ, co siê
sta³o z grup¹ 30-osobow¹, a g³ównie z dwiema osobami: z siostr¹ mamy i z mê¿em drugiej siostry. Zostali aresztowani przez
NKWD i trzy dni przed wkroczeniem Niemców wywiezieni
ze Zborowa w kierunku Tarnopola. Nikt do tej pory z tej grupy nie odnalaz³ siê. Jest wiele domys³ów, ¿e mo¿e zostali zamordowani w wiêzieniu w Tarnopolu lub popêdzeni w g³¹b
Rosji. Wszêdzie, gdzie pisa³am, otrzymywa³am odpowied
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negatywn¹, tak ze strony ukraiñskiej jak i rosyjskiej. Taka jest
nasza Golgota Wschodu.
Ja urodzi³am siê w Zborowie. Moja mama Genowefa Zdanowicz z d. Krach (zam. Zborów, ul. Tarnopolska 3), zginê³a.
W czasie ekspatriacji przyjecha³am z dziadkami i cioci¹ do
Opola i do tej pory tu mieszkam.
Romuald Wernik - Londyn
Nie jestem pewien, czy odpisa³em i podziêkowa³em Panu
za nades³an¹ ksi¹¿kê. Jeli nie, to proszê mi wybaczyæ. Jestem
tak zar¿niêty prac¹ pisarsk¹, ¿e czasami mi siê pl¹cze korespondencja. Odk³adam j¹ na woln¹ chwilê, a póniej zapominam. Tak to jest, jak siê jest ju¿ w starszym wieku. Piszê dziesi¹tki artyku³ów, mam terminy od wydawców moich ksi¹¿ek,
a dzieñ jest taki krótki.
W ka¿dym razie dziêkujê bardzo. Jest to praca bardzo wartociowa i konieczna. Ukraiñcy wyr¿nêli tylu Polaków. Dzi
zapomina siê ju¿ o tym, a co bêdzie za lat dwadziecia, gdy nie
bêdzie wiadków tych wypadków? Namawiam wszystkich, by
pisali. Tu nie chodzi o jakie literackie opracowania. Tu chodzi
o prawdê dzi zak³amywan¹, o wiadectwa i pamiêæ o ludziach,
którzy niewinnie dali gard³a pod nó¿ i siekierê. O tym, co tam
siê dzia³o, nie wolno zapomnieæ i nie wolno nam ¿yj¹cym dopuciæ do tego, by zapomniano. Jest to naszym obowi¹zkiem w
stosunku do tych, którzy zginêli, bo oni ani o pamiêæ ani o sprawiedliwoæ upomnieæ siê ju¿ nie mog¹. Szkoda, ¿e tak niewielu
z nas o tym pamiêta. Wdziêczny jestem Panu za przys³an¹ ksi¹¿kê i wdziêcznoæ od wszystkich Kresowiaków Panu siê nale¿y.
Ja ju¿ wtedy r¹ba³em las pod Archangielskiem, ale o Kresach
wci¹¿ piszê. Ca³a moja twórczoæ jest powiêcona Kresom, chocia¿ lepiej bym na tym wyszed³, gdybym pisa³ o czym innym.
Nie mog¹c opisaæ moich prze¿yæ i wypadków, które widzia³em, piszê opieraj¹c siê na materia³ach innych ludzi. Uwa¿am,
¿e wszystkim miejscowociom kresowym ksi¹¿ka siê nale¿y.
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Szkoda, ¿e takich ksi¹¿ek nie ukazuje siê wiêcej. Serdecznie dziêkujê i pozdrawiam.
Feliks Budzisz  Gdañsk
... serdecznie dziêkujê za cenn¹ przesy³kê: ksi¹¿kê, broszurê, artyku³y i list oraz jeszcze raz za ksi¹¿kê, która jest ³adnie,
rzeczowo napisana i bogato ilustrowana. S¹ to niezaprzeczalnie jej du¿e zalety. Dziêki temu Pana praca stanowi najtrwalszy pomnik, bo w bibliotekach przetrwa wieki. Pamiêæ ludzka
wraz z naszym odejciem ustanie, a ksi¹¿ka bêdzie trwaæ i
przypominaæ tamt¹ tragediê i zbrodniê.
Ja chêtnie takie ksi¹¿ki gromadzê i wypo¿yczam znajomym,
którzy czêsto twierdz¹, ¿e o czym takim pierwszy raz s³ysz¹ ...
Dziêkujê równie¿ za ciep³e s³owa o moim tekcie, chocia¿ i
cierpkie, czy tylko krytyczne przyjmê z wdziêcznoci¹, bo one
mi podpowiadaj¹, jak mo¿na inaczej spojrzeæ na problem czy fakt.
Przesy³am w rewan¿u swoje wspomnienia, które napisa³em mo¿e zbyt infantylnie, ale z tak¹ intencj¹, ¿eby w³anie
spojrzeæ na tamte czasy oczyma trzynastoletniego ch³opca. Czy
mi siê to uda³o, trudno powiedzieæ. Oceniæ to mog¹ inni.
Mia³em k³opoty z wydaniem, ale na szczêcie znalaz³ siê
kto i wyda³. Liczy³, ¿e na tym zarobi, ale nie jest to takie proste. Trzeba by trochê reklamy, a wydaje mi siê, ¿e po³o¿y³ ³apê
na tym Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce. Jednym ksi¹¿ka siê podoba, innym pewnie nie, bo nic nie mówi¹. Wielu domaga siê,
by napisaæ dalsz¹ czêæ, bo ich ciekawi¹ dalsze losy osób wymienionych we wspomnieniach. Mo¿e nawet siê i zabiorê za
to, ale najpierw muszê zdobyæ materia³, zw³aszcza z gazet
Polski Lubelskiej, bo ci¹g dalszy dotyczy³by tamtych czasów.
Jestem nastawiony na wszelkie uwagi krytyczne i o nie chcê
prosiæ.
Wysy³am Panu równie¿ teksty, które pisa³em w ró¿nym
czasie. Niech Pan zwróci uwagê na ten pt. Nie obra¿ajcie nas,
który jest reakcj¹ na bojkot uroczystoci we Wroc³awiu. Re164

dakcja wykreli³a kilka zdañ, ale pewnie bez szkody dla ca³oci. Pan Siemaszko wys³a³ mi nawet gratulacje, co sprawi³o mi
radoæ i uspokojenie, ¿e nie jest to z³e.
Teraz siedzê nad materia³ami z polsko-ukraiñskich seminariów. Ukaza³y siê ju¿ 4 tomy, a wkrótce bêdzie pi¹ty. Takie
zuchwa³e, pokrêtne wypowiedzi, jakie s¹ tam zamieszczane,
poza Litopysami UPA trudno pewnie znaleæ. A polska strona
przyjmuje je milcz¹co, bez protestu i jeszcze pozwala na ich
druk. W 1. tomie, je¿eli usunie siê referat prof. W. Filara, otrzymamy Litopys najczystszej, a w³aciwie  najbrudniejszej 
wody. Chcemy tutaj zaprotestowaæ wobec wszystkich rodowisk 27 DW AK.
Co do Przemyla i Wroc³awia, a w³aciwie w³adz tych miast,
ich niegodziwych postaw, powinnimy daæ im to odczuæ, by
nigdy nie zaznawa³y spokoju, a zamiast ¿yczeñ wi¹tecznych
i noworocznych wys³aæ im odpowiednie teksty za tak bolesne
upokorzenie nas i Ofiar OUN-UPA ...
Stanis³aw Bia³ow¹s - Wa³brzych
... O pañskim istnieniu dowiedzia³em siê od pana Bogdana
Moroza podczas wspólnego spotkania z ks. M. ¯ydowskim ze
Zbara¿a. Dowiedzia³em siê wówczas, co siê kry³o pod pojêciem wigilijna rze, o której wspomina³a moja matka. Wiele
z tego nie zapamiêta³em, bo by³em nieco za ma³y. Matka nie
potrafi³a mi wyt³umaczyæ, dlaczego Polacy nie stawiali masowego i zorganizowanego oporu UPA tylko uciekali w pola lub
lasy rozpraszaj¹c siê. Teraz wiem, ¿e to by³ jedyny rozs¹dny i
skuteczny sposób na przetrwanie.
Co kry³o siê za tymi ludobójczymi mordami? Wiem to ju¿
dziêki Wspomnieniom z Ihrowicy na Podolu. wiadcz¹ o tym
owe furmanki, którymi wo¿ono rabowany dobytek Polaków.
Chodzi³o o mord i rabunek a nie o walkê o niepodleg³oæ.
W³os mi siê je¿y na g³owie na sam¹ myl o tym, ¿e nasi
senatorowie  arcypatrioci  potêpili akcjê Wis³a zapomi165

naj¹c, ¿e po jej zakoñczeniu zgas³y ³uny w Bieszczadach i
ucich³ ¿a³obny p³acz.
Zdziwiony jestem  czego nie ukrywam  swoist¹ ukrainizacj¹ naszej polityki zagranicznej, czego nie widaæ na zasadzie wzajemnoci zrównowa¿onej po stronie Ukrainy. Oni
maj¹ w Polsce tablice pami¹tkowe UPA na obszarach Zasania,
a uzgodnienia prezydentów nie mog¹ doprowadziæ do rozwi¹zania syndromu Orl¹t Lwowskich.
Zbli¿a siê powoli wigilia 2004 roku, czyli 60. rocznica pamiêtnej masakry. ¯adne wspólne komisje rz¹dowe nie bêd¹ w
stanie wymazaæ tego z pamiêci ludzkiej, choæ próbuje siê
zmniejszyæ do karykaturalnych rozmiarów straty ¿ywio³u
polskiego na Kresach.
Warto by³oby spowodowaæ zainicjowanie procesu beatyfikacji wspania³ego cz³owieka, którego twórcze i pracowite ¿ycie bez skazy skoñczy³o siê tak tragicznie. Chodzi o ks. Stanis³awa Szczepankiewicza, który do ostatniej chwili swego ¿ycia trwa³ tam, gdzie by³o jego miejsce powo³ania, gdzie znalaz³ sens ¿ycia, dzia³aj¹c na rzecz wspó³pracy obu narodów: polskiego i ukraiñskiego. Zgin¹³, bo by³ Polakiem, osob¹ niezwyk³ego autorytetu i g³êbokiej wiary. Tak jak Janusz Korczak nie
opuci³ swoich dzieci, tak samo post¹pi³ ks. Stanis³aw.
Aby ta inicjatywa zrodzi³a pierwszy krok, potrzebne bêd¹
do tego dane osób, które albo by³y bezporednimi wiadkami,
albo znaj¹ tê tragediê od bezporednich wiadków i s¹ wiadkami porednimi.
To pozwoli uzyskaæ od nich  w razie potrzeby  pisemne
relacje dla potrzeb beatyfikacyjnych ...
Nie wiem, jak d³ugo ten proces bêdzie trwa³, ale jestem przekonany, ¿e zakoñczy siê pomylnie ....
Ofiary zbrodni UPA nie mog¹ ulec zapomnieniu, tym bardziej, ¿e Ukraina powoli dryfuje w kierunku drugiego Perejes³awia (ten pierwszy niczego ich nie nauczy³) ...
Wigilijny wieczór, wsparty m.in. pustym talerzem dla niespodziewanego gocia, niech ju¿ nigdy wiêcej nie bêdzie prze166

rywany napadami z toporem i wid³ami w rêkach, jêkiem konaj¹cych ludzi ....
Zaznaczam, ¿e nie mam nic do zarzucenia mniejszociom
narodowym mieszkaj¹cym z nami pod wspólnym niebem. Pragnê, aby stereotyp Ukraiñca  jeli ju¿ taki jest  kojarzy³ siê z
postaci¹ Iwana Franki zamiast ryzuna, bandery, czy te¿ .... mafii.
Mylê, ¿e warto by³oby zrobiæ co dla nastêpnych pokoleñ,
aby utrwaliæ charakter polskoci wspania³ych Kresów ...
Helena Szmigelska-Drzewiecka - Warszawa
.... Dziêkujê za ksi¹¿kê i list. Popieram inicjatywê upamiêtnienia w kociele rako³upskim ksiêdza mêczennika Stanis³awa Szczepankiewicza i Jego zamordowanych Parafian. Dobrze,
¿e teraz mo¿na o tym mówiæ i pisaæ. Uwa¿am, ¿e nale¿y wszelkimi sposobami utrwaliæ te wydarzenia, które nasze pokolenie prze¿y³o. Jestemy naocznymi wiadkami tych tragicznych
wydarzeñ i naszym obowi¹zkiem jest pozostawiæ je dla przysz³ych pokoleñ. Nasi rodacy z centralnej Polski nie czuj¹ tego
tragizmu.
Po ekspatriacji osiedlili nas w gospodarstwach ukraiñskich
ko³o Tomaszowa Lubelskiego. Przez stacjê Be³¿ec przeje¿d¿a³o bardzo du¿o poci¹gów ze Wschodu i tam spotkalimy rodzinê Drzewieckich z Ihrowicy, ale ich zawieli do Che³ma.
Ko³o Tomaszowa mieszkalimy do lipca 1945 roku, ale, gdy
mê¿czyni wrócili z wojny, to wyjechalimy do Gorzowa Wlkp.
a w 1947 roku do Koszalina. W 1955 roku wysz³am za m¹¿ za
znajomego z Za³oziec, który by³ oficerem. Od 1949 roku zamieszkalimy w Warszawie. W Jamnie k/Koszalina mieszka³ Mateusz Bia³ow¹s i W³adys³aw Litwin. Spotykalimy siê czêsto i
wspominalimy tragiczne zdarzenia z Ihrowicy, Za³oziec i innych miejscowoci w województwie tarnopolskim. Wk³adam
do listu 20 z³otych, jako sk³adkê na fundusz tablicy  epitafium
ku czci ks. S.Szczepankiewicza w kociele w Rako³upach.
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Stefania Borkowska-Krzyków - Goleniów
Janku, wiesz, ¿e w takim wieku, jak by³am w Ihrowicy, niewiele interesowa³am siê tym, co siê dzia³o wokó³ nas. Jeli chodzi o moj¹ rodzinê, to mia³am brata Kazimierza urodzonego w
1922 r. i Julka, który zgin¹³ pod Ko³obrzegiem, a o którego mierci
s³ysza³am trzy wersje. Twoja opisana w ksi¹¿ce jest czwarta.
W latach siedemdziesi¹tych by³am na cmentarzu w Ko³obrzegu i widzia³am tablicê z nazwiskami poleg³ych ¿o³nierzy.
Wród nazwisk by³ Julian Krzyków. W latach 90., gdy by³am
tam powtórnie, to tablica by³a zmieniona i usytuowana w innym miejscu. Ju¿ nie by³o Juliana, a Julia Krzyków. Nie wiem,
czy po tylu latach wa¿ne jest, ¿eby upominaæ siê o zmianê.
Co do wyjazdu do Ihrowicy, to musisz wsi¹æ pod uwagê, ¿e
my pamiêtaj¹cy tragiczn¹ Wigiliê mamy ju¿ swoje lata. Nie rezygnuj z takiego planu. Na pewno znajd¹ siê chêtni na wyjazd.
Janku, pisanie na temat, o który prosisz, wymaga ogromnego wysi³ku. Znacznie ³atwiej jest odtworzyæ z pamiêci
przekazuj¹c bezporednio. Przyjed, opowiem wszystko, co
zapamiêta³am ....
Antoni I¿ycki - Wroc³aw
Ogromnie siê cieszê, ¿e powsta³a ksi¹¿ka, w której opisana
jest tragedia w Ihrowicy. Dziêkujê za zamieszczenie mojej relacji o Dobrowodach. Takie ksi¹¿ki staj¹ siê pamiêci¹ o tych,
którzy pozostali na zawsze w Ma³ych Ojczyznach naszego
urodzenia. Dobrze, ¿e s¹ jeszcze tacy ludzie jak Pan, którzy tê
pamiêæ pielêgnuj¹.
W tym czasie w Dobrowodach z r¹k banderowców mieræ
ponieli:
 rodzina Karola Dziedzica, który by³ na wojnie (w WP):
¿ona Jadwiga zginê³a przez uduszenie, córka  przez uduszenie, niemowlê  pier przebita no¿em.
 Jan Witomski, lat ok.60, zamieszka³y na Górze Babija.
Zosta³ on zastrzelony na progu swojego domu przez s¹siada 
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bandytê, Andreja Koszyka. ¯ona zamordowanego, Ukrainka,
owiadczy³a, ¿e bandyta zapuka³ w nocy do okna i poprosi³
po ukraiñsku  Dliadku wiczynit! (Wujku otwórz!). Zastrzeli³
Witomskiego, gdy ten otwiera³ drzwi.
 Stachów mieszka³ w uliczce blisko kocio³a i Kooperatywy.
Zwolniono go z wojska z powodu z³ego stanu zdrowia. Noc¹, po
kilku dniach od chwili jego powrotu, zosta³ napadniêty we w³asnym domu i zastrzelony w ogrodzie, gdy próbowa³ uciekaæ przez
okno. Cia³o zamordowanego by³o zmasakrowane.
 Pawe³ S¹siadek, lat 70, mieszka³ na ul. Kurnickiej. By³
dziadkiem Kazimierza I¿yckiego, obecnie mieszkaj¹cego
w Nysie, oraz W³adys³awa Taratuty z Korfantowa. W nocy
zosta³ porwany z domu i uduszony drutem kolczastym. Cia³o
zamordowanego znaleziono po kilku dniach w rzece pod wsi¹
Czumale. Pochowa³ go mój dziadek, Franciszek I¿ycki. Poniewa¿ nie by³o ju¿ polskiego ksiêdza, zwrócono siê do parocha
grekokatolickiego z prob¹ o chrzecijañski pochówek. Ksi¹dz
grekokatolicki kategorycznie odmówi³. W czasie transportu
cia³a na cmentarz zebrani obok cerkwi Ukraiñcy  by³a niedziela  miali siê z tej tragedii i z takiego pogrzebu.
 Minartowicz  lat 70. Mieszka³a na ulicy Kurnickiej. Noc¹
zosta³a porwana z domu i lad po niej zagin¹³. Wg miejscowych Ukraiñców, cia³o zamordowanej rozdzioba³y kruki i
wrony w tzw. Kominyci na Dojihodach.
 Olijowska, Polka, ¿ona Ukraiñca, lat 52, mieszkanka ul.
Dubowieckiej. Wysz³a z domu do rodziny w Opry³owcach
i lad po niej zagin¹³. Wg Ukraiñców, prawdopodobnie zamordowana zosta³a w lesie.
 Piotr Wysocki  powróci³ z robót przymusowych z Niemiec. ¯ona jego by³a Ukraink¹. Mieszkali przy drodze na Dubowce w mieszkaniu opuszczonym przez Polaków. W 1946
roku zosta³ zastrzelony, rzekomo przez NKWD, za wspó³pracê z banderowcami. Do jego mierci przyczyni³a siê ¿ona. Po
jego mierci ukrywa³a siê razem z banderowcami.
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 Piotr Wiciak  wróci³ po wojnie zwolniony z wojska. ¯ona
jego by³a Ukraink¹. Mieszkali w gospodarstwie opuszczonym
przez Polaków (Jadwigê Kurtesz). W 1946 roku rzekomo powiesi³ siê. Do jego mierci przyczyni³a siê równie¿ ¿ona. Ukraiñcy opowiadali, ¿e najpierw zosta³ zamordowany, a nastêpnie powieszony, co mia³o upozorowaæ samobójstwo.
 Niezidentyfikowana kobieta i mê¿czyzna. Pochodzili oni
z innej miejscowoci. Zostali zamordowani w oborze Zieliñskich,
na kolonii, przed wsi¹ Kurniki. Wg Ukrainki Kowalskiej mordu dokonali banderowcy z Dobrowód, bracia Buczkowscy.
Z opowiadañ moich rodziców wiem, ¿e na Korczunku zosta³y zamordowane dwie kobiety z Dobrowód. Wiem równie¿,
¿e mieszka³y one na Górze Babija  w kierunku na Dubowce i
Kol. Korczunek. By³y to Ukrainki51  Michalina Kupyna i Czes³awa Nakonieczna52.

W wietle wielu innych relacji okaza³o siê, ¿e by³y to Polki.
Relacjê tê mo¿na uzupe³niæ znanymi mi przypadkami morderstw
dokonanych na Polakach w wioskach w pobli¿u Ihrowicy:
Iwaczów Dolny (4 km na po³udnie od Ihrowicy)  wiosn¹ 1944 r. zosta³
zabity N. S³omczyñski, z zawodu kowal, lecz¹cy zwierzêta, a nawet ludzi.
By³ bardzo szanowany przez Polaków i Ukraiñców;
P³otycz (8 km na po³udnie)  8 marca 1944 r. uciekaj¹cy hitlerowcy, wród
których byli Ukraiñcy z SS Galizien, wspólnie z UPA dokonali masowego
mordu 41 mê¿czyzn. Najm³odszy mia³ 13 lat, a najstarszy 87;
Dubowce (6 km na wschód)  jesieni¹ 1943 r. i wiosn¹ 1944 r. zamordowano 6 Polaków;
Kurniki Szlacheckie (9 km na pó³nocny wschód)  22 marca 1945 r. zwabiono czekaj¹cych ju¿ w Zbara¿u na ekspatriacjê 10 Polaków i bestialsko
zamordowano;
Berezowica Ma³a (6 km na pó³noc)  w nocy z 22 na 23 lutego 1944 r.
zamordowano 131 osób.
Wykaz ten jest dalece niepe³ny, ale pokazuje, ¿e tragedia w Ihrowicy nie
by³a odosobnionym przypadkiem. Na Wo³yniu i Podolu Polacy nigdzie nie
mogli czuæ siê bezpieczni.
51

52
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Uniwersytet Opolski
Instytut Historii
Szanowny Panie!
Zainteresowa³a nas problematyka poruszona w Pana pracy. Jeli to mo¿liwe, prosimy o udostêpnienie nam tej ksi¹¿ki.
Bêdzie ona wykorzystywana przez pracowników i studentów
Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.
Z wyrazami szacunku
Dyrektor Instytutu Historii, prof. dr hab. Adam Suchoñski
Opole, 25. 01. 2000 r.

Mo¿emy przebaczyæ, ale nie zapomnieæ
Obchody 50. rocznicy mordu Polaków w Ihrowicy,
Ko³odnie, Netrebie i Kurnikach
Od 1993 r. czyni³em starania o uporz¹dkowanie zbiorowej
mogi³y Polaków zamordowanych w Ihrowicy oraz postawienie na niej krzy¿a lub innego symbolu w³aciwego temu miejscu. Decyzjê uzale¿niono od zgody Tarnopolskiej Rady Narodowej. Jednak ten w³adny urz¹d uzale¿ni³ zezwolenie od werdyktu Rady Najwy¿szej Ukrainy w Kijowie. Czas p³ynie, a
zezwolenia jak nie by³o, tak nie ma.
Starsze pokolenie z niecierpliwoci¹ oczekiwa³o uroczystoci, chocia¿by symbolicznego pochówku ofiar banderowskich
mordów, jeli ju¿ nie na cmentarzu w Ihrowicy, to w jakiej
parafii w Polsce, gdzie ¿yj¹ Ihrowiczanie. Wybór pad³ na Korfantów w województwie opolskim. Jest tam piêkny koció³ w
stylu rokoko oraz du¿y i zadbany cmentarz. Ks. dziekan, proboszcz tej parafii, Andrzej Zió³kowki okaza³ przychylnoæ i
pomoc tej inicjatywie.
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Naoczni wiadkowie zbrodni UPA-SKW to ludzie starsi. Nie
mo¿na wiêc by³o zwlekaæ z uroczystoci¹, ale jak najszybciej
zorganizowaæ spotkanie, by mogli jeszcze uczestniczyæ w tym
symbolicznym pogrzebie pomordowanych. W Korfantowie
mieszkaj¹ nie tylko przesiedleñcy z Ihrowicy, ale równie¿ byli
mieszkañcy Kurnik, Netreby, Ko³odna i innych miejscowoci
z Wo³ynia i Ma³opolski Wschodniej, w których pope³niono
ukraiñskie zbrodnie.
Kresowianie szybko doszli do porozumienia i wy³onili Komitet Budowy Pomnika. W jego sk³ad weszli przedstawiciele
czterech miejscowoci: Ihrowicy, Kurnik, Ko³odna i Netreby.
Dziêki ich ofiarnoci pomnik zosta³ ods³oniêty 10 wrzenia
1995 r.
Upamiêtnienie tragedii czterech kresowych wsi53
Obelisk, symboliczny grób, zosta³ ufundowany ze sk³adek by³ych mieszkañców Ihrowicy, Ko³odna, Kurnik i Netreby oraz ich rodzin i krajan zamieszka³ych w kraju i za granic¹.
Organizatorami uroczystoci byli: W³adys³aw i Jan Bia³ow¹s,
Stanis³aw B³aszczuk, Zygmunt Buczkowski, Jan Chmielewski,
Stanis³aw Drzewiecki, W³adys³aw Frydel i Tadeusz Miko³ajów.
Wydatnej pomocy udzielili: ks. dziekan Andrzej Zió³kowski,
proboszcz parafii pod wezwaniem wiêtej Trójcy i w³adze
administracyjne z Tadeuszem Nowackim, przewodnicz¹cym
Rady Miejskiej i Gminnej Korfantowa na czele.
W uroczystociach wziê³o udzia³ oko³o tysi¹ca osób. By³y
cztery poczty sztandarowe: Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego z Wroc³awia, Ko³a Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych Wiêniów Politycznych, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i Szko³y Podstawowej z Korfantowa.
Uroczystoci rozpoczêto w miejscowym kociele Msz¹ wiêt¹ koncelebrowan¹ przez ks. dziekana Andrzeja Zió³kowskie53
Opisa³em tê uroczystoæ w czasopimie historyczno-publicystycznym
Na Rubie¿y, nr 1(15) 1996 r., wydawanym we Wroc³awiu.
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go, proboszcza miejscowej parafii, o. prof. dr. hab. Mieczys³awa Alberta Kr¹pca, b. rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pochodz¹cego z Berezowicy Ma³ej w pow. zbaraskim, o. Boles³awa Stanis³awiczyna i ks. Dariusza Gorejowskiego,  których rodzice byli mieszkañcami Kresów Po³udniowo-Wschodnich w woj. tarnopolskim.
Okolicznociow¹ homiliê wyg³osi³ o. prof. Kr¹piec. Nawi¹zuj¹c do tragicznych dni i losów polskiej ludnoci na Kresach
Wschodnich w okresie II wojny wiatowej wskaza³ na sprawców zbrodni, skrajnych nacjonalistów spod znaku OUN - UPA,
którzy kieruj¹c siê faszystowsk¹ ideologi¹ wci¹gnêli do udzia³u
w rzeziach znaczne grupy ukraiñskiego ch³opstwa, powoduj¹c straszliw¹ mieræ kilkuset tysiêcy Polaków na Wo³yniu i w
Ma³opolsce Wschodniej.
Uroczysty charakter Mszy wiêtej podkreli³y wspaniale
wykonane przez Jana Kapturkiewicza z Nysy pieni religijnopatriotyczne.
Po Mszy wiêtej uformowa³ siê kondukt ¿a³obny. Na jego
czele potomkowie rodzin pomordowanych z czterech miejscowoci nieli urnê z ziemi¹ wo³yñsko-podolsk¹ przywiezion¹
z miejsc polskiej tragedii. Za nimi pod¹¿a³y poczty sztandarowe, a nastêpnie Kresowianie i miejscowa ludnoæ. Po przebyciu kilkusetmetrowej drogi na cmentarz uczestnicy zgromadzili siê wokó³ postawionego obelisku  symbolicznego grobu
ofiar banderowskich zbrodni.
Uroczystoæ na cmentarzu rozpocz¹³ krótkim wyst¹pieniem
W³adys³aw Bia³ow¹s, przewodnicz¹cy Komitetu Budowy Pomnika, który powita³ wszystkich zebranych i podziêkowa³ za
liczne przybycie. Nastêpnie ks. Andrzej Zió³kowki poprowadzi³ wspóln¹ modlitwê za dusze pomordowanych Polaków,
po czym powiêci³ symboliczny grób.
Ods³oniêcia pomnika dokonali najstarsi wiekiem wiadkowie tragicznych wydarzeñ: Stanis³aw Drzewiecki z Ihrowicy i Franciszka Wiciak z Netreby. Urnê z ziemi¹ zroszon¹
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polsk¹ krwi¹ z Wo³ynia i Podola w³o¿y³ do grobu Kazimierz
Gabryk, licz¹cy sobie 90 lat by³y mieszkaniec wsi Ko³odno
na Wo³yniu.
Jako pierwszy zabra³ g³os Tadeusz Nowacki, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej i Gminnej w Korfantowie. Stwierdzi³ on
m.in., ¿e dawna nazwa Korfantowa to Friland, co oznacza
wolny kraj, wolny teren. Obecnie mieszkañcy Korfantowa,
chocia¿ pochodz¹ z ró¿nych stron,  z Kresów Wschodnich i z
Polski Centralnej,  pielêgnuj¹ wspóln¹ tradycjê polskoci.
Wie, dziêki zas³ugom wielu jej mieszkañców, uzyska³a w 1993
roku prawa miejskie.  Ciesz¹ nas  podkreli³ mówca  wszelkie inicjatywy rodz¹ce siê na naszym terenie. Cieszymy siê, ¿e
to w³anie tu u nas w Korfantowie zbudowano obelisk ku czci
pomordowanych Polaków, mieszkañców Ihrowicy, Kurnik,
Netreby i Ko³odna .... Tadeusz Nowacki zapewni³, ¿e miejscowe spo³eczeñstwo i w³adze Korfantowa bêd¹ dba³y o estetyczny wygl¹d symbolicznego grobu, stanowi¹cego wa¿n¹ cz¹stkê naszej historii.
W imieniu Komitetu Budowy Pomnika przemówienie wyg³osi³ Jan Bia³ow¹s, by³y mieszkaniec Ihrowicy (fragmenty
wyst¹pienia podajemy na dalszych stronach).
Trzecim mówc¹ by³ Szczepan Siekierka, przewodnicz¹cy
Zarz¹du G³ównego Upamiêtnienia Ofiar Zbrodni Ukraiñskich
Nacjonalistów we Wroc³awiu. W swoim wyst¹pieniu wysoko
oceni³ zarówno inicjatywê jak i przebieg uroczystoci ods³oniêcia pomnika upamiêtniaj¹cego tragediê mieszkañców czterech polskich wsi kresowych. Stwierdzi³, ¿e Kresowiacy nabieraj¹ coraz wiêcej odwagi w odkrywaniu i mówieniu prawdy o tragicznych wydarzeniach na Kresach Wschodnich.  Po
50 latach mo¿emy wreszcie mówiæ i powinnimy mówiæ pe³nym g³osem o tym, co siê zdarzy³o w tamtych tragicznych
latach 1939  1945  podkreli³ S. Siekierka. Wskaza³ równie¿,
¿e musimy wygraæ walkê z czasem i wszelkimi sposobami
d¹¿yæ do zbierania dokumentów zbrodni na kresowej wsi. To
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mo¿e uczyniæ tylko to pokolenie, które prze¿y³o zbrodnie, a
obecnie ju¿ odchodzi. Tylko ono mo¿e daæ wiadectwo prawdzie i ocaliæ j¹ od zapomnienia dla potomnych i historii. Zebranie relacji i opisów czystek etnicznych od bezporednich
wiadków jest podstawowym i patriotycznym obowi¹zkiem
nas wszystkich ¿yj¹cych Kresowaików, którzy zetknêli siê bezporednio lub porednio z okrucieñstwem bojówek OUN
UPA, ukraiñskiego faszyzmu. Tylko rzetelny rachunek wzajemnych krzywd przedstawiony w dokumentach oraz potêpienie zbrodni OUN-UPA przez samych Ukraiñców mo¿e
dopomóc w u³o¿eniu dobros¹siedzkich stosunków miêdzy obu
narodami: polskim i ukraiñskim.
Kolejnym mówc¹ by³ prof. Edward Prus, znany historyk,
autor licznych ksi¹¿ek i publikacji demaskuj¹cych zbrodnicze
oblicze i ideologiê OUN-UPA. Prof. Prus, jako przewodnicz¹cy Polskiego Stronnictwa Kresowego, zaapelowa³ do zebranych o czynne poparcie nowopowsta³ego Stronnictwa Kresowego. Wskaza³, ¿e Kresowiacy oraz ich rodziny stanowi¹ prawie jedn¹ trzeci¹ polskiego spo³eczeñstwa, a dotychczas nie
posiadaj¹ swojej reprezentacji w Parlamencie, czego skutki s¹
powszechnie znane.
Na zakoñczenie uroczystoci zebrani odpiewali Rotê,
a delegacje i pojedyncze osoby z³o¿y³y wieñce i kwiaty oraz
zapali³y znicze na symbolicznym grobie ofiar zbrodni ukraiñskiego faszyzmu.
Nastêpnie wszystkich przyjezdnych poproszono na wspólny obiad  biesidê, która trwa³a do pónych godzin popo³udniowych. Spotkali siê byli s¹siedzi, krewniacy, przyjaciele i
rodziny z Ihrowicy, Ko³odna, Kurnik i Netreby. O¿y³y wspomnienia z rodzinnych stron przyæmione kirem ¿a³oby po tych,
którzy pozostali tam na zawsze, czêsto bez grobu, znaku krzy¿a
i nazwiska, zakopani w ziemi w nieznanych miejscach.
Przed odjazdem uczestnicy spotkania zobowi¹zali organizatorów uroczystoci w Korfantowie do przygotowywania
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corocznych zjazdów krajan przy symbolicznym grobie bliskich,
przyjació³, znajomych, s¹siadów i rodaków kresowych.
Fragmenty wyst¹pienia Jana Bia³ow¹sa, cz³onka Komitetu Budowy Pomnika:
Szanowni i drodzy gocie, byli mieszkañcy Ihrowicy, Ko³odna, Kurnik i Netreby oraz ich rodziny, gocinni mieszkañcy Korfantowa!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego dzisiejszej uroczystoci powiêconej pamiêci zamordowanych przez ukraiñskich
faszystów naszych rodaków na Ziemi Wo³yñskiej i Podolskiej
witam Was serdecznie!
50 lat minê³o od chwili, gdy ukraiñscy terroryci spod znaku
OUN-UPA dokonali czystki etnicznej na wschodnich terenach
II Rzeczypospolitej. Czynili to planowo od jesieni 1942 r. konsekwentnie realizuj¹c swój plan nakrelony w uchwa³ach wielkiego zboru OUN, podjêtych jeszcze w 1929 roku. Uchwa³y te
nakazywa³y usuniêcie z ziem ukraiñskich wszystkich Polaków,
¯ydów i innych zajmañców dla stworzenia warunków do
rozwoju ukraiñskiej nacji w granicach przysz³ego pañstwa. W
tym celu by³y stworzone bojówki OUN, a póniej UPA, które
od 1943 roku podjê³y akcjê wycinania w pieñ wszystkich, którzy nie byli Ukraiñcami. Dlatego dla nas Polaków, UPA jak i
inne kolaboruj¹ce z Niemcami hitlerowskimi formacje policyjno-wojskowe, by³y i pozostan¹ organizacjami zbrodniczymi. W
szczególnoci UPA, a zw³aszcza grupy s³u¿by bezpeky, ws³awi³y siê szczególnym okrucieñstwem i wyrafinowanymi metodami zadawania mierci. Ludnoæ polska z Ihrowicy, Ko³odna,
Netreby i Kurnik mo¿e zawiadczyæ, jak wygl¹da³a czystka etniczna w wykonaniu UPA. Chodzi³o w niej nie tylko o wypêdzenie Polaków, ale o ca³kowit¹, fizyczn¹ ich likwidacjê.
Dodatkowym u³atwieniem dla morderców by³o pozbawienie naturalnych obroñców ludnoci polskiej przez dokonany
pobór wiêkszoci mê¿czyzn w wieku od 18 do 55 lat do Wojska Polskiego wiosn¹ i latem 1944 roku.
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Ukraiñscy szowinici szerzyli wtedy brutalne has³a, takie
jak np.: zabicie jednego Polaka to 1 metr wolnej ziemi dla
wolnej Ukrainy. Uwa¿ali oni, ¿e wyniszczenie ¯ydów i Polaków u³atwi po wojnie powstanie wolnej Ukrainy.
Jeszcze przed napadem na Ihrowicê upowszechniali informacjê, ¿e od 25 grudnia 1944 r. przybêdzie du¿o ziemi dla
wolnej Ukrainy, dziêki temu, ¿e zostan¹ zniszczeni wszyscy
Polacy. Przez kilka dni bojówki UPA gromadzi³y si³y i rodki
przygotowuj¹c siê do napadu. Jako najdogodniejszy dzieñ
wybrano wigiliê Bo¿ego Narodzenia 24 grudnia 1944 roku, gdy
wszyscy zasiadaj¹ do wspólnej wieczerzy i dziel¹ siê op³atkiem.
Jedyn¹ naturaln¹ przeszkod¹ w planach UPA by³ uzbrojony posterunek 17-letnich ch³opców s³u¿¹cych w Istrebitielnym
Batalionie. Fakt ten zmusi³ napastników do u¿ycia broni maszynowej w ataku na budynek domu ludowego, gdzie mieci³
siê ten posterunek. Dziêki temu atak sta³ siê sygna³em ostrzegawczym dla wielu mieszkañców Ihrowicy, da³ czas do ucieczki i ukrycia siê przed napastnikami.
Drugim kolejnym sygna³em ostrzegawczym by³ napad na
plebaniê. Ks. Stanis³aw Szczepankiewicz, w czasie kiedy mordercy wy³amywali drzwi do plebanii, zd¹¿y³ zaalarmowaæ
swoich parafian dzwoni¹c sygnaturk¹ na trwogê. Nie zd¹¿y³
jednak zbiec, poniós³ mieræ mêczeñsk¹, zar¹bany siekierami
razem z matk¹, siostr¹ i bratem.
To w³anie tym 17-letnim ch³opcom z Isterbitielnoho Batalionu i odwadze zamordowanego Ksiêdza Proboszcza wielu
Ihrowiczan zawdziêcza swoje ¿ycie.
Jak siê dowiedzieli Polacy ju¿ po napadzie, napastnicy na
odprawie SKW omawiali swe b³êdy, w wyniku których nie
uda³o im siê wymordowaæ wszystkich Polaków - mieszkañców Ihrowicy. Na tej odprawie zastanawiano siê, co zrobiæ z Kazimierzem Litwinem, ¿o³nierzem IB, którego pojmali podczas
walki. Oprawcy zgotowali mu mêczeñsk¹ mieræ ucinaj¹c g³owê. W jaki czas póniej dziadek Kazika, szukaj¹æ zw³ok swe177

go wnuka, odnalaz³ jedynie uciêt¹ g³owê. Owin¹wszy j¹ jak
najdro¿sz¹ relikwiê zaniós³ na cmentarz i pogrzeba³ w grobie
ksiêdza Szczepankiewicza.
Liczba ofiar zbrodni UPA w Ihrowicy wynios³a 89 osób.
Ko³odno w powiecie krzemienieckim to du¿a wie, w której Polacy stanowili 60 proc. ludnoci. Dzieli³a siê ona na Ko³odno  Lisowszczyznê i Ko³odno  Siedlisko. Granicê miêdzy
nimi stanowi³ zespó³ pa³acowo-parkowy Zygmunta hr. Grocholskiego. Pierwsze morderstwa na Polakach pope³niono tu
jesieni¹ 1942 r. Uprowadzonym do lasu mê¿czyznom bandyci
z UPA zadawali okrutn¹ mieræ, m.in. rozrywali usta i wk³adali kartki z napisem Polska od morza do morza. W czerwcu 1943 r. zosta³a zamordowana przez upowców pani Gorzkowska z 17-letni¹ córk¹. Bandyci poobcinali im piersi i nimi
na cianie ich mieszkania napisali: Smert Lacham.
14 lipca 1943 r. miêdzy godzin¹ 14 a 15 na obie wsie napad³y uzbrojone bojówki UPA. Mordercy w grupkach po 2 - 3
osoby chodzili po polskich zagrodach, najpierw pytaj¹c o gospodarza. Kiedy go znajdowano, kazano wszystkim wchodziæ
do domów. Tam ich zabijano strza³ami z bliskiej odleg³oci albo
siekierami. Najpierw rodziców, potem dzieci i starców. Tak
samo rozprawiali siê z uciekaj¹cymi. Nie strzelano na zewn¹trz
budynków, a¿eby ludnoæ polska nie zosta³a od razu zaalarmowana i nie rzuci³a siê do ucieczki. Z tego powodu s¹siedzi
nie wiedzieli, co siê dzieje na posesjach obok. Napastnicy metodycznie rozprawiali siê z ka¿d¹ polsk¹ rodzin¹. Wskazówek,
gdzie mieszkaj¹ Polacy, udzielali miejscowi Ukraiñcy. Rze
Polaków trwa³a oko³o 3 godzin. Uratowali siê tylko ci, którzy
zdo³ali uciec i ukryæ siê w zbo¿ach lub przebywali poza domem, w polu czy na pastwisku. Zabudowania rodzin polskich
palono. Pomordowanych Polaków grzebano, gdzie popad³o:
w rowach, piwnicach, sadach, przewa¿nie w miejscu zbrodni
lub w pobli¿u. Powsta³y tak¿e zbiorowe mogi³y. Jedna z nich,
w Ko³odnie  Siedlisku, skry³a 95 pomordowanych. Ofiary
wrzucano i to doæ czêsto do studzien. Do mordów podburza³
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miejscowy duchowny prawos³awny. £¹czniczk¹ w UPA by³a
Katarzyna Adamczuk z Ko³odna, która po wojnie zamieszka³a w Polsce.
Liczba Polaków zamordowanych jednego tylko dnia, 14 lipca 1943 r. w obu wsiach waha siê od 320 do 500 osób. Polacy z
Ko³odna ¿yj¹cy obecnie w Korfantowie podaj¹ liczbê 496 ofiar.
Ca³kowicie wymordowano 22 rodziny w Ko³odnie  Lisowszczynie i 12 rodzin w Ko³odnie  Siedlisku.
Terror UPA nie odebra³ wszystkim Ukraiñcom ludzkich
uczuæ. Niektórzy ratowali Polaków ukrywaj¹c ich w swoich
gospodarstwach.
Po morderczej robocie zlikwidowania wszystkich Polaków w Ko³odnie upowcy od wieczora do rana nastêpnego dnia
sypali kopiec ko³o kocio³a katolickiego dla upamiêtnienia
swego zwyciêstwa.
W swoim pamiêtniku Piotr Rozwadowski napisa³: S³ysza³em z ukrycia okrzyki radoci banderowców z odniesionych
sukcesów. Na zakoñczenie odpiewali hymn Szcze ne umer³a Ukraina.
Kurniki to wie zamieszkana w po³owie przez Ukraiñców
a w po³owie przez Polaków. Wobec narastaj¹cej w okolicy fali
morderstw mieszkaj¹cy we wsi Polacy opucili rodzinne domy
chroni¹c siê w Zbara¿u. Miejscowi banderowcy z SKW chcieli
siê wykazaæ rzeteln¹ s³u¿b¹ dla Ukrainy, ale nie by³o Polaków do zabijania. Wszyscy wyjechali. Ukraiñcy zastosowali
wiêc podstêp. Udaj¹c oficerów NKWD ze Zbara¿a zaproponowali mieszkañcom Kurnik wyjazd do swoich zagród po
¿ywnoæ. Uda³o im siê namówiæ 8 osób. Jeden z oficerów, którego znali Polacy, by³ rzeczywicie enkawudzist¹, lecz dzia³a³
prawdopodobnie w zmowie z banderowcami. To os³abi³o czujnoæ niektórych Polaków. Wyjechali furmankami do Kurnik,
lecz do nich nie dotarli. Wywieziono ich do lasu, gdzie banderowcy zgotowali im mêczeñsk¹ mieræ. Sta³o siê to wiosn¹ 1945
r. Dopiero po kilku tygodniach odnaleziono ich zw³oki w lesie
za Zbara¿em. W ten sposób dzia³acze SKW spe³nili rozkazy
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dowódców UPA o eksterminacji Polaków w swojej miejscowoci. Tego samego roku w tej¿e wsi banderowcy zamordowali jeszcze dwie osoby, tu¿ przed ich wyjazdem do Polski.
Tak wiêc nie wypêdzenie Polaków by³o celem banderowskiego dzia³ania, ale ca³kowita eksterminacja  czyste ludobójstwo.
Netreba by³a wsi¹ zamieszka³¹ wy³¹cznie przez ludnoæ
polsk¹. Liczy³a 54 zagrody. Mieszkali w niej te¿ ocaleli z pogromów uciekinierzy z Ko³odna i innych s¹siednich wsi. We
wsi istnia³a zorganizowana samoobrona, która skutecznie czuwa³a nad bezpieczeñstwem mieszkañców.
Tragicznym dniem dla Netreby by³ 8 padziernika 1943
roku. Tego dnia kilku ¿o³nierzy niemieckich i kilku ukraiñskich
policjantów przywioz³o do wsi m³ockarniê. Chodzi³o o dokonanie szybkiego om³otu zbo¿a, aby usprawniæ oddanie kontyngentu zbo¿owego. W tej sytuacji mieszkañcy wsi zmuszeni zostali do ukrycia posiadanej broni i zmniejszenia liczby
wart i patroli. Wykorzystali to banderowcy, bêd¹cy w zmowie
z ukraiñsk¹ policj¹. Wiedz¹c, ¿e Niemcy opucili ju¿ wie, o
czym nie wiedzieli Polacy, pod os³on¹ nocy banderwowcy
dokonali napadu. Ukraiñcy spalili ca³¹ wie i zamordowali 11
osób. Wiêkszoæ mieszkañców zaalarmowana strza³ami ratowa³a siê ucieczk¹ i ukryciem w schronach. Upowcom zale¿a³o
na zlikwidowaniu czysto polskiej wsi Netreba, gdy¿ uwa¿ali
j¹ za dobrze zorganizowan¹ i dysponuj¹c¹ sprawn¹ samoobron¹ stanicê polskoci w pobli¿u Zbara¿a.
Tylko w tych czterech wsiach, których mieszkañcom postawilimy pami¹tkowy obelisk, razem zginê³o z r¹k oprawców
UPA 606 osób. Lista podobnych miejscowoci jest bardzo d³uga i nie sposób jej tutaj przedstawiæ. Ciê¿ko jest o tym mówiæ,
ale nie wolno nam milczeæ, aby nie zatar³a siê pamiêæ o polskiej ludnoci kresowej, która prze¿y³a prawdziw¹ tragediê, a
historiê zapisa³a swoimi trupami, ranami i ³zami.
Mo¿emy swym pobratymcom Ukraiñcom przebaczyæ, ale
nie wolno nam zapomnieæ. Jak¿e aktualnie brzmi¹ s³owa jed180

nego z bohaterów III czêci Dziadów Adama Mickiewicza 
Jeli zapomnê o nich, Ty Bo¿e zapomnij o mnie na wieki.
Dzi, kiedy obchodzimy ten najsmutniejszy jubileusz naszego ¿ycia, herosi z UPA czcz¹ 50. rocznicê jej powstania. G³osz¹ na ca³y wiat jej zas³ugi, wybielaj¹c przy tym zbrodnicze
czyny. Niektórzy Polacy s¹ zdania, ¿eby nie rozdrapywaæ ran,
by zostawiæ czyst¹ kartê historii nowym pokoleniom, które nie
s¹ obci¹¿one t¹ zamieci¹ historii. Uwa¿amy, ¿e jest to powa¿ny b³¹d. Nale¿y ostrzec nowe pokolenie i przekazaæ prawdê o
zbrodniczych czynach UPA. Musimy dokumentowaæ zbrodnie, dopóki ¿yje jeszcze pokolenie bezporednich wiadków
tych wydarzeñ. Z dowiadczenia wiemy, ¿e zbrodnia nie os¹dzona, nie ukarana i nie potêpiona kusi do jej powtórzenia.
Jestemy wdziêczni profesorowi Edwardowi Prusowi za
odwagê, za jego publikacje ukazuj¹ce ród³a i mechanizmy
zbrodni OUN-UPA. Z uznaniem odnosimy siê do Stowarzyszenia Upamiêtnienia Ofiar Zbrodni Ukraiñskich Nacjonalistów, jego Zarz¹du G³ównego we Wroc³awiu i prezesa Szczepana Siekierki, a tak¿e do zespo³u wydaj¹cego czasopismo Na
Rubie¿y za dokumentowanie zbrodni pope³nionych przez
OUN-UPA na polskiej ludnoci kresowej oraz za ocalenie od
zapomnienia jej tragicznej historii.
Niepokoi nas fakt, ¿e nadal trwa wielka cisza wokó³ zbrodni
dokonanych na kresowej ludnoci przez bojówki UPA. Milczy
w³adza, milcz¹ lub fa³szuj¹ te wydarzenia publicyci, zachowuje
obojêtnoæ wy¿sza w³adza kocielna, chocia¿ rachunek tych strat
jest przera¿aj¹cy. Spekuluje siê polsk¹ krwi¹ i dzieli na tê przelan¹ w Katyniu  jako najcenniejsz¹, tê w Owiêcimiu uwa¿a
siê za redniej wartoci, a tê, co j¹ wytoczy³a UPA z polskiego
ch³opa na Wo³yniu i w Ma³opolsce Wschodniej  pomija siê we
wszystkich apelach jako mniej cenn¹.
W bie¿¹cym roku na polskiej ziemi w województwach przemyskim i zamojskim postawiono pomniki s³awy bandytom z
UPA obok grobów ich ofiar. Centralne w³adze milcz¹ i udaj¹,
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¿e nie wiedz¹. S³awi siê czyny UPA na terenach polskich jako
rzekom¹ walkê z komunistyczn¹ w³adz¹, a zapomina siê, ¿e
te ziemie s¹ us³ane tysi¹cami trupów polskiej ludnoci. Akcjê
Wis³a porównuje siê niemal do zbrodni przeciwko ludzkoci, a zapomina siê o rzeczywistych sprawcach tej akcji. Jeli
mo¿na za co potêpiæ ówczesne w³adze Polski Ludowej, to za
to, ¿e nie umo¿liwi³y wyjazdu Ukraiñcom do sowieckiego raju
w latach 1945-46, ale zes³a³y te ponad 100 tysiêcy ludzi na polskie Ziemie Zachodnie.
Gdy w Polsce stawia siê bez zezwolenia pomniki s³awy
mordercom z UPA, umieszcza na nich jej symbole i chwali siê
zbrodnicze jej czyny, na mogi³ach Polaków pomordowanych
na Wschodzie czêsto brakuje nawet krzy¿y, symboli ich wiary.
Historia obu naszych narodów  jak pisze prof. Edward
Prus  notuje wiêcej wspó³pracy ni¿ walki. Nigdy nie potêpialimy i nie potêpiamy ca³ego narodu ukraiñskiego za to, co siê
dzia³o na Wo³yniu, Podolu, Pokuciu i w woj. lwowskim w latach 40-tych. Bylimy czêsto dobrymi s¹siadami, a wiadectwem przyk³adnego wspó³¿ycia by³o wiele rodzin mieszanych
polsko-ukraiñskich. Wspólnie wiêtowano uroczystoci religijne, modlono siê do tego samego Boga. £¹cz¹ nas koci zmar³ych na wspólnych polsko-ruskich cmentarzach.
Za to, co siê sta³o, g³ówn¹ winê ponosz¹ Ukraiñcy szowinici spod znaku OUN-UPA. To oni zatruli atmosferê wspó³¿ycia wzajemnego swoimi has³ami: Smert ¯ydam, Lacham i
niepotrebnym ukrainciom, a za tych niepotrzebnych uwa¿ali wszystkich, którzy potêpiali zbrodnie, sprzyjali Polakom,
pomagali, ratowali od niechybnej mierci z r¹k banderowskich
oprawców, a przede wszystkim rozumieli, ¿e droga do wolnej
Ukrainy nie musi prowadziæ przez krew i polskie trupy. Z takimi Ukraiñcami s³u¿ba bezpeky OUN-UPA obchodzi³a siê
równie brutalnie jak z Polakami. Z obliczeñ historyków wynika, ¿e na by³ych Kresach Wschodnich II RP zosta³o zamordowanych oko³o 30 tysiêcy Ukraiñców. Wyra¿amy wdziêcznoæ
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tym Ukraiñcom, którzy okazywali ludzkie odruchy i wspó³czucie ofiarom swych pobratymców.
Nasze drogi z kresowych ziem  Ihrowicy, Ko³odna, Kurnik i Netreby  prowadzi³y do kraju nie tylko najkrótszym szlakiem przez Lwów. One prowadzi³y te¿ przez Sybir, Kazachstan, Lenino, Monte Cassino i niewolnicz¹ pracê w III Rzeszy.
Droga ka¿dego Kresowiaka by³a swoist¹ golgot¹. Przebywalimy j¹ w ró¿ny sposób. Trwa³a pó³ wieku i dopiero obecnie
moglimy siê spotkaæ na pierwszym zjedzie rodaków  Kresowiaków.
Wierzê, ¿e Korfantów stanie siê nasz¹ Mekk¹, tu bowiem
po 50 latach milczenia moglimy ods³oniæ pami¹tkowy obelisk  symboliczny grób tych, którzy zginêli z r¹k oprawców
OUN-UPA. Wierzymy, ¿e w ka¿d¹ rocznicê tragedii tych czterech polskich kresowych wsi, których nazwy zosta³y wyryte
na obelisku, bêd¹ p³on¹æ znicze i znajd¹ siê kwiaty  dowody
pamiêci o tych, którzy stanowi¹ cz¹stkê naszej historii.
Artyku³y prasowe po uroczystoci w Korfantowie
W G³osach Podolan nr 13 z listopada 1995 r. W³adys³aw
Kubów, autor ksi¹¿ki pt. Polacy i Ukraiñcy w Berezowicy
Ma³ej ko³o Zbara¿a, zamieci³ artyku³ pt. Kolejny Pomnik
Pamiêci. Przytaczam go w ca³oci:
Podolanie, którzy prze¿yli przed 50 laty czystki etniczne
dokonywane przez szowinistyczne organizacje ukraiñskie
spod znaku OUN-UPA, czcz¹ pamiêæ ofiar ludobójstwa.
3 lipca 1994 r. ods³oniêto Pomnik Pamiêci w Sonicy k. Pleszewa, wzniesiony ku czci pomordowanych w Berezowicy
Ma³ej k/Zbara¿a.
11 listopada tego¿ roku, staraniem Mieczys³awa Deca wmurowano w kociele w Rogoziñcu (Zielonogórskie) tablicê pami¹tkow¹ zamordowanym we wsiach: Milno i Gontawa k/
Zborowa. Gontawa  czysto polska wie  zosta³a starta z powierzchni ziemi.
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W tym samym roku, 10 wrzenia, w Korfantowie k/Niemodlina zosta³ ods³oniêty granitowy pomnik wzniesiony ze
sk³adek b. mieszkañców wsi: Ihrowica, Ko³odno, Netreba i
Kurniki w woj. tarnopolskim. Z inicjatyw¹ t¹ wyst¹pi³ W³adys³aw Bia³ow¹s, który prze¿y³ mord w Ihrowicy i przy pomocy
zaanga¿owanych ludzi móg³ j¹ zrealizowaæ. Ludmi tymi byli:
z Ihrowicy  Jan i Kazimierz Bia³ow¹s, Stanis³awa Bia³ow¹sLitwin, Stanis³aw Drzewiecki, Jan Nakonieczny, Julia Skowroñska-Raba i Jan Boñczuk; z Ko³odna  Kazimierz Gabryk,
Miko³aj Marciniak i Stanis³aw B³aszczuk; z Netreby  3 Franciszki  Dziedzic-Hrycaj, Wiciak-Dziedzic i Strzygielska-Paluchowska; z Klurnik  Maria Podkówka-Jagielicz, W³adys³aw
Juzwa i Kazimierz Dziedzic.
Wszystkie te osoby by³y bezporednimi wiadkami mordów w owych czterech wsiach, gdzie banderowcy wyr¿nêli
³¹cznie 606 ludzi, przewa¿nie tych najs³abszych i najbardziej
bezbronnych  kobiety, dzieci i ludzi starych. Jedyn¹ ich win¹
by³a narodowoæ polska.
Uroczystoæ rozpoczê³a siê Msz¹ w. w intencji ofiar, w czasie której powiêcona zosta³a urna z ziemi¹ cmentarn¹ z czterech wsi, na której znajduj¹ siê mogi³y pomordowanych. W
bardzo wzruszaj¹cej homilii o. prof. Mieczys³aw Kr¹piec przypomnia³ to tragiczne wydarzenie i wezwa³ do przebaczenia
oraz modlitwy za ofiary i katów.
Nastêpnie uformowa³ siê pochód. Ze sztandarami wyst¹pili m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Ofiar Zbrodni Ukraiñskich Nacjonalistów, Zwi¹zku Kombatantów, Stra¿y Po¿arnych, Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej i Harcerstwa. Niesiono
urnê, wieñce i kwiaty. Za sztandarami kroczyli duchowni, w³adze samorz¹dowe i administracyjne oraz licznie przyby³e rodziny ofiar. Pochód milcz¹co przeszed³ ulicami miasta na miejscowy cmentarz, gdzie zosta³ usytuowany pomnik.
Po odegraniu hymnu pañstwowego pomnik ods³oniêto i powiêcono, a w jego niszy z³o¿ono urnê z ziemi¹. Po z³o¿eniu wieñców i kwiatów zapalono po raz pierwszy od 50 lat  znicze.
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Przemówienia okolicznociowe wyg³osili: przewodnicz¹cy Polskiego Stronnictwa Kresowego  prof. E. Prus; przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Upamiêtnienia Ofiar Zbrodni Ukraiñskich Nacjonalistów  in¿. Szczepan Siekierka, by³y mieszkaniec Ihrowicy  Jan Bia³ow¹s, wiadek ludobójstwa. Przedstawi³ on zgromadzonym straszne chwile w Ko³odnie, Kurnikach i Neterebie, a zw³aszcza w rodzinnej Ihrowicy, gdzie w
wigiliê Bo¿ego Narodzenia 1944 r. zamordowano 89 Polaków,
w tym miejscowego proboszcza ks. Stanis³awa Szczepankiewicza z najbli¿sz¹ rodzin¹  matk¹ Ann¹, siostr¹ Stefani¹ i bratem Bronis³awem. Rozciêto im siekierami g³owy. Ks. Szczepankiewicz zajmowa³ siê leczeniem ludzi. Nie tylko Polaków,
ale tak¿e Ukraiñców, którzy zadali mu okrutn¹ mieræ. Przyjacielowi Jana Bia³ow¹sa  Kazimierzowi Litwinowi banderowcy uciêli g³owê. Tu³owia nie odnaleziono, a nieszczêsn¹ g³owê
pogrzebano w grobie ks. Szczepankiewicza.
Uroczystoæ na cmentarzu w Korfantowie zakoñczono odpiewaniem Roty. Krajanie i zaproszeni gocie spotkali siê
póniej w miejscowym Domu Stra¿aka na wspólnym obiedzie.
Wspomnienia i rozmowy wype³ni³y czas do pónego wieczora.
PS. W stoiskach obok kocio³a i Domu Stra¿aka mo¿na by³o
nabyæ ksi¹¿ki: Banderowcy defekt historii  E.Prusa, Zdawa³o siê,
¿e pomarli, a Oni wci¹¿ ¿yj¹  Jana Bia³ow¹sa, Niebo i piek³o mojej
ziemi  W³adys³awa ¯o³nowskiego Polacy i Ukraiñcy w Berezowicy Ma³ej k/Zbara¿a  W³adys³awa Kubowa. By³o te¿ czasopismo Na Rubie¿y.
Na temat uroczystoci pisano równie¿ w prasie kocielnej.
Opolski Goæ Niedzielny zamieci³ artyku³ pióra ks. Zbigniewa Zalewskiego pt. Zdawa³o siê, ¿e pomarli, a Oni wci¹¿
¿yj¹, w którym czytamy:
W niedzielê 10 wrzenia 1995 r. w kociele p.w. Trójcy
wiêtej w Korfantowie rozpoczêto Msz¹ wiêt¹ koncelebro185

wan¹ niezwyk³¹ uroczystoæ upamiêtniaj¹c¹ zamordowanych:
niewinne polskie dzieci, kobiety i starców, którzy ponieli
okrutn¹ mieræ z r¹k ukraiñskich nacjonalistów zgrupowanych
w OUN-UPA. Staraniem by³ych mieszkañców Ihrowicy, Netreby, Kurnik i Ko³odna w dawnym województwie tarnopolskim, wybudowano na miejscowym cmentarzu pomnik  obelisk ku czci 606 ofiar zamordowanych w tych miejscowociach
w latach 1943-1945.
Witaj¹c licznie zebranych wiernych przyby³ych z ró¿nych
stron Polski proboszcz korfantowskiej parafii powiedzia³ m.in.:
Ten dzieñ dzisiejszy pewnym optymizmem nastraja i nasze
myli trochê inne s¹, bo ka¿¹ wróciæ nam do wydarzeñ, które
s¹ tragiczne i smutne. Ka¿¹ przypomnieæ nam wszystkim 
sobie i innym  to, co siê wydarzy³o i tych ludzi, którzy z³o¿yli
ofiarê najwiêksz¹, ludzk¹, bo ofiarê ¿ycia na o³tarzu ojczyzny.
Kiedy czyta³em taki bardzo smutny program tej¿e organizacji, która nazywa siê OUN-UPA. Napisali tam: je¿eli trzeba
krwi, to dajmy morze krwi, jeli trzeba terroru, to uczyñmy go
piekielnym, bo w walce nie ma etyki.
Jeden z autorów napisa³, ¿e 4 tysi¹ce wsi i miasteczek zosta³o zmasakrowanych i spalonych, ale Ojciec wiêty na tak¹
tragiczn¹ okazjê powiada, ¿e trzeba historii pilnowaæ, ¿e naród, który zapomina o swojej historii, przestaje byæ narodem.
... Ofiar¹ Mszy wiêtej, któr¹ odprawiamy wspólnie, chcemy
obj¹æ wszystkich: i tych, którzy tê ofiarê z³o¿yli bezimiennie,
ale tak¿e wszystkich tych, dla których pamiêæ o tamtych ludziach jest rzecz¹ wiêt¹, drog¹. Tak¿e wspominamy tych, którzy byli sprawcami cierpieñ.
S³owo Bo¿e wyg³osi³ by³y rektor KUL ojciec prof. Mieczys³aw Albert Kr¹piec OP, który mówi³: dzisiaj zebralimy siê,
aby przypomnieæ to, co siê dzia³o 50 lat temu na Kresach
Wschodnich. Ten wieczny niepokój i morze krwi w historii
przelanej miêdzy Rusinami, dzi zwanymi narodem ukraiñskim, a Polakami. Kto mo¿e powiedzieæ: po co o tym wszystkim mówiæ, po co sobie to przypominaæ? Trzeba! Trzeba, bo
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widzimy, ¿e dzisiaj w dalszym ci¹gu te rzeczy siê dziej¹. Zamilklimy i wiat zamilk³. I nie znali tego i du¿o do tej pory
nie wie, co siê sta³o i nie dowiedzia³ siê wiat. I co siê sta³o?
Patrzymy na Afrykê  narody ca³e morduj¹ siê nawzajem. Tutsi i Hutu, plemiona w Rwandzie, morduj¹ siê wzajemnie, mimo
¿e jest tam nawet du¿o ludzi wierz¹cych. Patrzymy na Jugos³awiê. Od kilku lat ci ludzie, którzy ¿yli ze sob¹ w zgodzie,
morduj¹ siê. Co siê sta³o? Naladuj¹ to, co siê dzia³o u nas w
Polsce. Dzisiaj Serbowie robi¹ to samo z Boniakami, Chorwatami, a Chorwaci odp³acaj¹ siê podobn¹ monet¹. A gdyby
Narody Zjednoczone, gdyby Europa i wiat wiedzia³y o tym,
co siê sta³o tam na Kresach, ¿e kilkaset tysiêcy ludzi nie by³o
zabitych tylko kul¹ karabinow¹, ale zar¿niêtych, zar¹banych,
przepi³owanych, gwodziami do drzwi kocio³a, jak ks. Fia³kowski w Poczajowie, przybitych, jak ksi¹dz z Ihrowicy zabity przez tych, których leczy³, jak ks. z Berezowicy zabity przez
drugiego ksiêdza grekokatolickiego. To wszystko by³o objawem nienawici i ta nienawiæ rozsia³a siê. Nienawiæ posiana, niedostrze¿ona i nienapiêtnowana, ta nienawiæ ronie, jest
niebezpieczna dla narodu, dla Europy, dla ca³ego wiata. Dlatego trzeba wspominaæ. To s¹ straszne rzeczy. Niektórzy z was
pamiêtaj¹. Bardzo du¿o ludzi pamiêta te straszne noce, które
by³y przygotowane z ogromnym wyrachowaniem i co dziwniejsze, owo wyrachowanie nie pochodzi³o czêsto od narodu
ukraiñskiego. Dzisiaj dostêpne s¹ ju¿ archiwa. Przed tygodniem by³em w Tarnopolu, mówiono mi, ¿e ju¿ s¹ otwarte archiwa w Kijowie i có¿ siê okazuje: ¿e to w³anie wszystko by³o
przygotowywane bardzo systematycznie przez tê organizacjê,
która siê ws³awi³a nienawici¹ do ca³ych narodów  przez
NKWD. Oni przygotowywali to wszystko i znaleli wykonawców, dlatego, ¿e siano nienawiæ.
Po Mszy wiêtej wszyscy udali siê w procesji na cmentarz,
gdzie ks. proboszcz Andrzej Zió³kowski dokona³ aktu powiêcenia pomnika. W okolicznociowych przemówieniach przywo³ano tragiczne wydarzenia tamtych dni. Pojawi³y siê ³zy i
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da³ siê s³yszeæ szloch wiadków tamtych wydarzeñ. Na pomniku umieszczono napis: Rodakom, mieszkañcom Ihrowicy, Ko³odna, Netreby, Kurnik w woj. tarnopolskim na kresach
II Rzeczypospolitej Polskiej zamordowanym przez bandy ukraiñskich nacjonalistów z OUN-UPA w latach 1943-1945  rodziny i krajanie.
p. bp. Wincenty Urban napisa³ przed laty o tych wydarzeniach: Winnym nale¿y przebaczyæ, ale nie mo¿na zapomnieæ
o doznanych krzywdach niekiedy wo³aj¹cych o pomstê do nieba. Nale¿y o nich mówiæ w imiê poszanowania godnoci cz³owieka, dziecka Bo¿ego, niekiedy tak strasznie poni¿onego.
Na tê pe³n¹ zadumy uroczystoæ by³y mieszkaniec Ihrowicy Jan Bia³ow¹s napisa³ wspomnienia z ¿ycia Polaków i Ukraiñców w tej¿e miejscowoci oraz tragicznej nocy wigilijnej 1944 r. i zatytu³owa³ je: Zdawa³o siê, ¿e pomarli, a Oni
wci¹¿ ¿yj¹.
Trzeba powiedzieæ prawdê, bo tylko ona ma moc uzdrawiaj¹c¹, choæby by³a trudna do przyjêcia.
W Nowinach Nyskich 21 wrzenia 1995 r. ukaza³ siê artyku³ Marii i Ryszarda Nowaków pt. Ofiarom banderowców.
Pisz¹ oni:
Usytuowanie Polski w rodku Europy sprawi³o, ¿e wspó³¿ycie z naszymi s¹siadami by³o niezwykle trudne. Szczególnie tragicznie u³o¿y³y siê nasze stosunki z Ukraiñcami w drugiej po³owie ostatniej wojny wiatowej. Jak tragiczne to by³y
czasy, wiadczyæ mo¿e fakt, ¿e wielu ludzi jeszcze nie jest w
stanie mówiæ o tamtych wydarzeniach spokojnie.
Pani F. Z. (nazwisko zastrzeg³a sobie do wiadomoci autora) wspomina: Mimo ¿e minê³o tyle lat, to obraz tamtych dni
mam przed sob¹, jakby to by³o wczoraj. Mia³am 12 lat, jak banderowcy od strony Wo³ynia napadli na Neterebê 5 maja 1943
roku. To jednak by³ niewinny pocz¹tek i od tego czasu nie spalimy spokojnie. Dnia 3 padziernika 1943 r. roku razem z
matk¹ i dwiema siostrami kopa³ymy szpadlami ziemniaki,
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kiedy zobaczy³am du¿y oddzia³ banderowców. Uciek³ymy do
domu. Póniej matka mnie i siostrê wys³a³a do s¹siedniej wsi
do babci. Wieczorem w Neterbie zaczê³o siê prawdziwe piek³o i gdyby nie nerwowoæ Ukraiñców i pomoc jednego Niemca, który nie dopuci³ do zamkniêcia piercienia wokó³ wsi,
zginê³oby znacznie wiêcej osób. Tak zginê³o 11 osób  sta³ych
mieszkañców i kilkunastu przyby³ych uciekinierów z Wo³ynia.
Ko³odno wspomina pani Anna B³aszczukowa. Nam z tej
rzezi uda³o siê uratowaæ dziêki temu, ¿e niejaki Jewhen (Ukrainiec) wys³a³ do nas swoj¹ ¿onê, by nas uprzedzi³a, ¿e czeka
nas mieræ. Wiedzia³ o tym, gdy¿ jego dwaj synowie nale¿eli
do UPA. Mniej szczêcia mia³a moja ciocia Katarzyna Piciñska, jej m¹¿ Adam, syn Zbigniew, córki Maria i Jadwiga z mê¿em i dwojgiem ma³ych dzieci. Wszyscy oni ponieli mieræ.
To co siê dzia³o na wschodnich kresach Rzeczypospolitej w
latach 1943-1945 przekracza ludzkie pojêcie o okrucieñstwie.
Wród wielu wspomnieñ z tamtych czasów s¹ i wspomnienia
Jana Bia³ow¹sa pt. Zdawa³o siê ¿e pomarli, a Oni wci¹¿ ¿yj¹.
Gwa³ty, obcinanie piersi i genitaliów, wieszanie za nogi, r¹banie siekier¹, podrzynanie gard³a, æwiartowanie ¿ywcem  to
normalny arsena³ zadawania mierci ludziom, z którymi do
1943 roku Ukraiñcy ¿yli w zasadzie w zgodzie i spokoju, wzajemnie kojarz¹c ma³¿eñstwa. Marzenia o w³asnej samostijnej Ukrainie podsycane przez hitlerowców zrobi³y swoje.
Dzieñ 10 wrzenia 1995 r. dla Korfantowa sta³ siê dniem
szczególnym. Otó¿ z inicjatywy W³adys³awa i Jana Bia³ow¹sów i Stanis³awa Drzewieckiego postanowiono uczciæ ofiary
tamtych bezprzyk³adnych mordów.  Inicjatywa zrodzi³a siê
przed trzema laty  mówi Jan Bia³ow¹s.  Pocz¹tkowo pomnik
mia³ stan¹æ w naszej rodzinnej Ihrowicy. Jednak na nasz¹ propozycjê nie dostalimy odpowiedzi od w³adz Ukrainy. Ostatecznie postanowilimy, ¿e pomnik stanie w Korfantowie.
Do Korfantowa zjechali ci, którzy przed ponad piêædziesiêciu laty musieli uciekaæ przed okrucieñstwem ukraiñskich
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nacjonalistów z Ihrowicy, Ko³odna, Kurnik i Netreby. Przyjecha³y z Montrealu cztery siostry Bia³ow¹s: Zofia, Kazimiera,
Jadwiga i Maria, by uczciæ pamiêæ zamordowanych: matki,
siostry, kuzynki i wujka. Przyszed³ te¿ pan W³adys³aw Polowy, który jako szesnastoletni ch³opiec straci³ matkê i dziadka.
Pan Kazimierz Dziedzic uczci³ zapewne pamiêæ swojej babki,
która przebita bagnetem zdo³a³a uratowaæ mu ¿ycie. Inni zapewne wspomn¹ ¿onê, teciow¹ i dzieci leniczego, Ukraiñca
z Bolizub, który porz¹dkuj¹c sytuacjê w swojej rodzinie wymordowa³ wszystkich, bo p³ynê³a w nich polska krew. Kto
inny wspomni przedwojennego pisarza gminnego, któremu
przed zamordowaniem uciêto palce u r¹k.
W Korfantowie na cmentarzu mo¿na by³o zobaczyæ obce
twarze. Ka¿dy chcia³ wczeniej zobaczyæ miejsce upamiêtnienia ponad 606 ofiar ukraiñskiej nienawici.
Korfantowskie uroczystoci rozpoczê³y siê Msz¹ wiêt¹
w kociele wiêtej Trójcy, koncelebrowan¹ przez ks. dziekana
Andrzeja Zió³kowskiego. W trakcie Mszy wiêtej okolicznociow¹ homiliê wyg³osi³ ks. prof. Mieczys³aw Kr¹piec z KUL
w Lublinie. Stwierdzi³ on m.in.: ... o tych zbrodniach dzi nie
mówimy, by wzbudziæ nienawiæ, ale by o nich pamiêtaæ i byæ
czujnym na z³o. Prosimy Boga o przebaczenie dla morderców
 mówi³ ks. Kr¹piec  ale zapomnieæ nie mo¿emy, zapomnieæ
to grzech.
Po Mszy w. Wszyscy udali siê na cmentarz parafialny. Przy
hymnie narodowym pan Kazimierz Gabryk, Ko³odnianin z
£ambinowic, z³o¿y³ do symbolicznego grobu urny z ziemi¹
zebran¹ z cmentarza w Ihrowicy, Netreby, Ko³odna i Kurnik.
Ods³oniêcia dokonali Stanis³aw Drzewiecki i Franciszka Wiciak, za powiêcenia obelisku dokona³ ks. dziekan Andrzej
Zió³kowski.
W imieniu w³adz samorz¹dowych zabra³ g³os Tadeusz
Nowacki, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, który stwierdzi³, i¿
jego osobistym ¿yczeniem by³oby nigdy nie sposobiæ siê do
walki przeciwko sobie i wzajemnego mordowania siê.
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Przemówienie Jana Bia³ow¹sa, który przypomnia³ martyrologiê ludnoci Ihrowicy, Netreby, Ko³odna i Kurnik na d³ugo pozostanie w pamiêci Korfantowian. Potêpi³ on budowanie pomników zbrodniarzom z UPA.  Umarli zobowi¹zuj¹
¿ywych do napiêtnowania zbrodni  mówi Jan Bia³ow¹s  bo
zbrodnia nie napiêtnowana kusi do powtórki, a przyk³adem
jest Afryka i by³a Jugos³awia. Nagrod¹ dla nas za nasze udrêki
jest dzisiejsze spotkanie.
Szczepan Siekierka, prezes Stowarzyszenia Upamiêtnienia
Zbrodni Nacjonalistów Ukraiñskich we Wroc³awiu, podziêkowa³ za to, ¿e na Ziemi l¹skiej znalaz³o siê takie miejsce, gdzie
sta³o siê mo¿liwym upamiêtnienie mordów dokonanych na
narodzie polskim przez bandy UPA.
Po przemówieniach z³o¿ono kwiaty pod p³yt¹ z napisem:
wiêtej pamiêci ofiar mêczeñskiej mierci ludnoci polskiej:
Ihrowicy, Ko³odna, Kurnik, Neterby bestialsko zamordowanej przez bandy ukraiñskich nacjonalistów z OUN-UPA w latach 1943-1945 na wschodnich kresach Rzeczypospolitej Polski  by³e województwo tarnopolskie, rodziny i krajanie. Zdawa³o siê, ¿e pomarli, a Oni wci¹¿ ¿yj¹. Ihrowica 89, Ko³odno
496, Kurniki 10, Netreba 11".
Wród wielu opinii dotycz¹cych budowy pomnika nie brak³o i takich, ¿e up³ynê³o ju¿ du¿o czasu od tych bolesnych chwil
i nale¿a³oby zapomnieæ o tym, skoñczyæ z pomnikomani¹. Taki
pogl¹d wyra¿ali niektórzy starzy ludzie, ale czêciej m³odzi.
Mylê, ¿e potrzebê tego pomnika mo¿na uzasadniæ w hale:
Ku czci zmar³ym, ku przestrodze ¿ywym.
Odg³osy w TV i radiu
Przed uroczystoci¹ w Korfantowie, w warszawskim radiu,
w audycji dla rolników wyst¹pi³ W³adys³aw Kubów. Kilkanacie zdañ wypowiedzianych na temat maj¹cych siê odbyæ uroczystoci spowodowa³o wielkie zainteresowanie spo³ecznoci
kresowej. St¹d tak du¿a frekwencja (oko³o 1000 osób) podczas
ods³oniêcia pomnika. W³adys³aw Kubów pochodz¹cy z Bere191

zowicy Ma³ej (7 km od Ihrowicy) doskonale zna mord wigilijny w Ihrowicy. Jest zwolennikiem ujawniania tamtych zbrodni w sposób spokojny i taktowny. Pragnie on zbli¿enia naszych
spo³ecznoci  ukraiñskiej i polskiej  opartego na prawdzie.
W czasie odbywaj¹cych siê uroczystoci udzieli³em wywiadu TV Opole. Wywiad ten zosta³ wyemitowany w wiadomociach porannych regionalnej TV Opole 11 wrzenia 1995 r.
Nag³onienie uroczystoci w Korfantowie spowodowa³o
dyskusjê wród Kresowian, a szczególnie wród Podolan, na
temat zbrodni pope³nionych na Polakach przez OUN-UPA na
tych terenach. W niektórych dziennikach i tygodnikach ukazywa³y siê krótsze lub d³u¿sze artyku³y o miejscowociach na
Wschodzie, w których pope³niono zbrodnie. Du¿o pisano wiosn¹ 1997 r., kiedy Ukraiñcy ¿yj¹cy w naszym kraju okrelali
akcjê Wis³a jako zbrodniê pope³nion¹ przez Polaków na narodzie ukraiñskim. My Kresowiacy od tego roku coraz mielej
zaczêlimy siê upominaæ o ujawnienie prawdy o tym, co dzia³o siê na Wo³yniu i Ma³opolsce Wschodniej w latach 1939-1945.
Bo dot¹d ¿adna masowa zbrodnia nie da³a siê na d³u¿ej os³oniæ ca³kowit¹ tajemnic¹.
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Po nabo¿eñstwie w korfantowskim kociele wymarsz Kresowiaków na cmentarz,
celem powiêcenia pomnika ku czci pomordowanych  10 wrzenia 1995 r.
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Cmentarz wojenny z 1939 r. w I³¿y. Grób Józefa Biskupskiego

Grób Janka Di³aja. Cmentarz wojenny Monte Casino.
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Uroczystoci grzebania Prochów Tadeusza Bia³ow¹sa
na cmentarzu w Rogach ko³o Niemodlina.
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Tablica pamiêci powiêcona
ks. Stanis³awowi Szczepankiewiczowi
i Jego Parafianom
zamordowanym w Ihrowicy

Ihrowica 2002 r. Józef Bulkiewicz w miejscu zbiorowej mogi³y Polaków
zamordowanych 24. XII. 1944 r.
Dok³adne miejsce wskazuje Ukrainiec pamiêtaj¹cy tragiczn¹ wigiliê.
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Tablica pamiêci w Rako³upach
Po ods³oniêciu w 1995 r. obelisku w Korfantowie Ihrowiczanie z Horodyska, Rako³up i Pliskowa w pow. che³mskim
zapragnêli upamiêtniæ zamordowanego ksiêdza Stanis³awa
Szczepankiewicza tablic¹ pami¹tkow¹ w swoim nowym kociele w Rako³upach. Pragnêli, aby oprócz u¿ytecznego sprzêtu liturgicznego z ihrowickiego kocio³a, który s³u¿y w ich
wi¹tyni, istnia³ tak¿e widoczny i trwa³y lad mówi¹cy o tragedii wigilijnej w 1944 r.
W czasie rozmowy, w której uczestniczy³ Micha³ Bia³ow¹s,
Kazimierz Bia³ow¹s s. Sylwestra, Kazimierz Nakonieczny i
autor tych wspomnieñ, ks. proboszcz Dworniczak wyrazi³
zgodê na umieszczenie tablicy i wskaza³ miejsce satysfakcjonuj¹ce wnioskodawców. By³o ono dobrze widoczne, na rodku ciany przy wejciu do kocio³a. Treæ tablicy zobowi¹za³em siê u³o¿yæ i przys³aæ ks. proboszczowi do wgl¹du.
Po przes³aniu inskrypcji okaza³o siê, ¿e jej treæ nie odpowiada³a ks. Dworniczakowi. Zamiast udzieliæ wskazówek, co
nale¿a³oby w napisie zmieniæ, ks. Dworniczak sam u³o¿y³ now¹
inskrypcjê, nie oddaj¹c¹ intencji fundatorów tablicy, na której
zbrodnicza organizacja winna zbrodni w Ihrowicy zosta³a nazwana jedynie trzema literkami  UPA. Pierwotnie by³a podana pe³na jej nazwa. W czasie rozmowy ks. Dworniczk stwierdzi³, ¿e nowy napis zosta³ u³o¿ony wspólnie z wydzia³em Kurii
Metropolitalnej w Lublinie.
Zaprotestowa³em przeciwko nowej treci i stwierdzi³em
stanowczo, ¿e to my jestemy naocznymi wiadkami zbrodni
i nikt nie ma prawa narzucaæ nam treci napisu na tablicy, któr¹ chcemy ufundowaæ. Zapowiedzia³em, ¿e jeli nie bêdzie
zgody na nasz napis, w którym podalimy pe³n¹ nazwê zbrodniczej organizacji, to bêdziemy zmuszeni zrezygnowaæ z tablicy.  Nikt nam nie zagwarantuje  argumentowa³em  ¿e za
50 czy 100 lat kto bêdzie w stanie prawid³owo odgadn¹æ skrót
UPA.
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Wielce zdenerwowany ks. proboszcz odpowiedzia³: Róbcie, jak chcecie.
Na tablicy znalaz³a siê nasza treæ, ale od tego momentu
wszystkie uzgodnienia z administratorem kocio³a sz³y ju¿ jak
po przys³owiowej grudzie. Kiedy p³ytê trzeba by³o wmurowywaæ, ks. Dworniczak zmieni³ pierwotne uzgodnienia i nakaza³ umieciæ j¹ w innym, ju¿ nie tak eksponowanym miejscu. Sprzeciwy parafian nie na wiele siê zda³y. Tablica zosta³a
wmurowana tak, jak nakaza³ ksi¹dz proboszcz. Odebra³em to
jako swoist¹ karê za sprzeciw wobec treci napisu u³o¿onego przez ks. Dworniczaka. Uwa¿am, ¿e swoim postêpowaniem skrzywdzi³ on przede wszystkim swoich parafian, by³ych Ihrowiczan.
Uroczystoæ ods³oniêcia tablicy odby³a siê 4 lipca 1999 r.
By³ piêkny s³oneczny dzieñ. Zjecha³a du¿a grupa Ihrowiczan
z ca³ej Polski. Z Lublina przyby³ ojciec Szczepan Jaroszewski,
dominikan pochodz¹cy z Berezowicy Ma³ej, który osobicie
zna³ zamordowanego ksiêdza Szczepankiewicza. Ojciec Szczepan wyg³osi³ kazanie, w którym przypomnia³ tamte tragiczne
lata. Prosi³ Ihrowiczan o gromadzenie pami¹tek i tworzenie
dokumentacji po zamordowanym proboszczu. Namawia³ na
dok³adne opisanie Jego dzia³alnoci leczniczej i bezinteresownej pomocy ludziom bez wzglêdu na narodowoæ, pochodzenie czy status maj¹tkowy.  To siê przyda Kocio³owi w przysz³oci  mówi³ Dominikanin.  Jestemy dalecy od nienawici. Z³oczyñcom przebaczylimy, ale o ofiarach mordu zapomnieæ nam nie wolno.
Ods³oniêcia tablicy dokona³ Jan Bia³ow¹s z Chruciny Nyskiej, wnuk zamordowanego 17 grudnia 1944 r. Jana Bia³ow¹sa  G³¹by, syn Stanis³awa Bia³ow¹sa, który jako jedyny z
rodziny prze¿y³ wigilijn¹ masakrê, gdy¿ by³ w WP. Prababka
Jana Bia³ow¹sa  Tatiana, babcia Rozalia i trzy ciotki, Aniela,
Stefcia i Marysia, w czasie napadu sp³onê³y ¿ywcem na strychu domu, gdzie siê schroni³y. Jedna z nich, 13 letnia Stefcia,
sta³a siê symbolem cierpienia Ihrowiczan.
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Pod tablic¹ z³o¿ono kwiaty i zapalono znicze, za ja przypomnia³em zebranym postaæ ihrowickiego proboszcza, wspania³ego duszpasterza lecz¹cego te¿ ludzi podczas trudnych
okupacyjnych lat. Wyst¹pienie zakoñczy³em s³owami: Ks.
Stanis³aw uczy³ nas mi³oci Boga, Ojczyzny i bliniego. Zgin¹³
ze swoimi parafianami, poniewa¿ wszyscy oni byli Polakami.
Prosimy Ciê Panie Bo¿e, aby ofiary te znalaz³y swoje miejsce
na Twoim o³tarzu. A mordercom daruj winy.
Wzruszaj¹ca uroczystoæ zakoñczona zosta³a recytacj¹ wiersza nieujawnionego autora pt. Kap³an powiêconego zamordowanemu ks. Stanis³awowi. Wyg³osi³ go Grzegorz Kozio³,
prawnuk Miko³aja Bia³ow¹sa z Horodyska, uczeñ che³mskiego gimnazjum.
Dzi chcemy Panu Bogu podziêkowaæ
za te tajemnicze, namaszczone kap³añskie rêce.
Kiedy ¿y³y, przemienia³y wino i chleb
w Krew i Cia³o Pañskie.
Te dobre d³onie bra³y smutki i radoci swoich parafian
i bezinteresownie leczy³y Polaków, Ukraiñców i ¯ydów.
Niech mêczeñska mieræ ksiêdza Stanis³awa i Jego Parafian
owocuje w parafianach Rako³up i Krajanach
mi³oci¹ zdoln¹ do powiêcenia  Bogu i Ojczynie.
Wspaniali ludzie maj¹ co z powo³ania wysokich gór,
które musz¹ byæ do zdobywania i podziwiania,
do zatrwa¿ania, do rzucania uroków,
by w czas zgnêbienia mo¿na by³o ich potêgê
uwa¿aæ za w³asn¹ i mieæ nadziejê cz³owieczeñstwa.
Przychodzisz Bo¿e w jasnym ¿yciu ludzi wiêtych,
bo wtedy ³atwo poznaæ Twoj¹ wspania³oæ,
w ludziach wra¿liwych i czujnych,
którzy rozpalali w sercach ognie wspó³czucia i odwagi,
w ludziach dobrych, którzy s¹ skrzyd³ami wiata 
jak by³ dla nas ksi¹dz Stanis³aw Szczepankiewicz.
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Po zakoñczonej uroczystoci przyjezdni Krajanie spotkali
siê z miejscowymi Ihrowiczanami na wspólnym obiedzie. By³y
wspomnienia tragicznych obrazów sprzed 55 lat, wspomnienia, od których nie mo¿na siê wyzwoliæ, bo ci¹gle wracaj¹ nawet w snach. Mówiono o trudnociach w trwa³ym upamiêtnieniu zbiorowej mogi³y pomordowanych w Ihrowicy i zobowi¹zano mnie do kontynuowania starañ a¿ do skutku.
Do przys³owiowej beczki miodu wiadomie dok³adam kroplê dziegciu. Otó¿ ks. proboszcz nie pozwoli³ umieciæ na tablicy wyrazu lekarz, poniewa¿ ks. Szczepankiewicz nie posiada³ dyplomu lekarskiego. Faktycznie studiów lekarskich nie
skoñczy³, choæ jako wolny s³uchacz je prowadzi³. Ale wysokie
umiejêtnoci leczenia posiada³ bezspornie. To, ¿e ludziom ratowa³ ¿ycie, jest niezaprzeczalnym faktem. Do dzi ¿yj¹ Polacy i Ukraiñcy, którzy uwa¿aj¹, ¿e Ksiêdzu zawdziêczaj¹ ¿ycie.
To ci Ukraiñcy w Ihrowicy pielêgnuj¹ grób Ksiêdza i stawiaj¹
mu kwiaty. To oni chc¹ dokonaæ sk³adki i trwale upamiêtniæ
Jego mogi³ê. Odst¹pilimy od s³owa lekarz, bo zgodnie z
liter¹ prawa ks. proboszcz mia³ racjê. Ale uczucie ¿alu i goryczy pozosta³o ...
Czêæ uczestników uroczystoci zg³asza³a pretensje do organizatorów o brak nag³onienia. Chcieli s³yszeæ modlitwê,
przemówienie i wiersz. Prosilimy o mikrofon i g³oniki, ale
ks. proboszcz odmówi³, t³umacz¹c to brakiem w przedsionku
gniazdka do zasilania. W odczuciu Ihrowiczan zostalimy
potraktowani niesprawiedliwie, zwa¿ywszy, ¿e obecni parafianie Rako³up wnieli pokany wk³ad przy budowie kocio³a. Darowali te¿ przydomowe jesiony na jego wystrój wewnêtrzny. Karolina Bulkiewicz-Musia³, Ihrowiczanka, mieszkaj¹ca z synem w Kanadzie, ofiarowa³a piêkny drewniany
o³tarz do kocio³a. Jej syn za - tabernakulum i obraz wiêtego
Izydora do o³tarza g³ównego. Darowizny te w 1985 r. mia³y
wartoæ kilku tysiêcy dolarów.
Z przykroci¹ przyjêlimy te¿ odmowê ks. proboszcza wystawienia przedmiotów liturgicznych pochodz¹cych z ihrowic200

kiego kocio³a do obejrzenia przez przyjezdnych. Stwierdzenie,
¿e nie ma co pokazywaæ, bo s¹ stare i zniszczone, bardzo nas
boli. Obrusy, ornaty alba, baldachim i inne przedmioty s¹ stare,
wiêc i zniszczone, ale monstrancja, kielichy, puszki i relikwiarz
mo¿na by³o wystawiæ. Zabrak³o tylko dobrej woli. Przypomnê,
¿e ihrowicka monstrancja jest wpisana przez konserwatora na
listê cennych zabytków kocielnych. Obecnie jest odnowiona i
wygl¹da okazale. Na jednym z kielichów mszalnych, które starsi
pamiêtaj¹ z Ihrowicy, wpisane s¹ nazwiska fundatorów: Szymon i Honorata Bia³ow¹sowie, Ihrowica 1907 rok . Na drugim
boku wybite jest: Aurelia i Bazyli Chabinowie. Prawdopodobnie kielich ten w latach 30-tych zosta³ poz³ocony, a fundatorami
odnowienia byli miejscowi nauczyciele.
Z przykroci¹ nale¿y stwierdziæ, ¿e najbardziej okaza³y i drogi
kielich, bo  jak opowiadaj¹ starsi Ihrowiczanie  ze szczerego
z³ota, zagin¹³ w depozycie w kociele w Boñczy. Pozosta³e wymienione przedmioty s³u¿¹ parafii w Rako³upach od 1982 r., od
pierwszych nabo¿eñstw po zbudowaniu kocio³a i z tego faktu
jestemy dumni. Kocielny Ignacy Nakonieczny oddaj¹c sprzêt
liturgiczny w depozyt do kocio³a w Boñczy wiêcie wierzy³, ¿e
sprzêt ten jest tam ca³kowicie bezpieczny ...
Po zebraniu tacy i zakoñczeniu nabo¿eñstwa ks. Dworniczak podziêkowa³ uczestnikom za udzia³ w podnios³ej uroczystoci i dopiero wówczas zaprosi³ goci do zakrystii celem
obejrzenia przedmiotów liturgicznych pochodz¹cych z Ihrowicy. Uczestnicy uroczystoci chêtnie z tego skorzystali. Obecny na uroczystoci Andrzej i Jarek Chabinowie, syn i wnuk
jednych z fundatorów kielicha mszalnego, ogl¹dali ten kielich
ze ³zami wzruszenia. Nie spodziewali siê, ¿e prze¿yj¹ tak mi³¹
niespodziankê.
Z nietajonym sentymentem Ihrowiczanie wspominali równie¿ p. Ignacego Nakoniecznego, kocielnego który uratowa³
sprzêt liturgiczny. On to zorganizowa³ ludzi i transport do przewiezienia drogocennych pami¹tek z Ihrowicy do Tarnopola, a
nastêpnie do powojennej Polski. Wykrada³ paramenty przy
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maksymalnym zagro¿eniu ¿ycia54. Dwiga³ równie¿ olbrzymi
ciê¿ar psychiczny, poniewa¿ zosta³a zamordowana jego córka
Maria i musia³ opiekowaæ siê wnukami. Razem z wiernymi
ratowa³ wszystko, co mo¿na by³o uratowaæ z ihrowickiego
kocio³a. Dlatego te przedmioty by³y i s¹ dla nas bardzo cenne, a choæ stare i zniszczone, tak¿e przez u¿ywanie ich w rako³upskim kociele przypominaj¹ tamten odleg³y czas i ludzi,
którzy zginêli za to, ¿e byli Polakami i rzymskimi katolikami.
Czy to tak trudno by³o zrozumieæ?
Przychylam siê do twierdzenia czêci uczestników uroczystoci, ¿e byæ mo¿e organizatorzy nie potrafili w³aciwie rozmawiaæ z ks. proboszczem .... Jest nam przykro o tych sprawach wspominaæ. Ostatecznie zostali za to ukarani parafianie, którzy w ka¿d¹ niedzielê i wiêta ogl¹daj¹ pami¹tkow¹
tablicê powiêcon¹ niezwyk³emu Kap³anowi zamontowan¹ w
miejscu mniej godnym, ni¿ by³o to wczeniej uzgodnione.
Pamiêæ Ukraiñców o ofiarach mordu
Po 1956 roku Ihrowiczanom z Polski pozwolono odwiedzaæ
rodzinn¹ wie i modliæ siê na zbiorowej mogile pomordowa54
Warto tu wspomnieæ pewne zdarzenie zwi¹zane ze sprzêtem liturgicznym z ihrowickiego kocio³a. Otó¿ w 1956 r. odwiedzi³em Ihrowicê.
Minê³o 12 lat od mordu Polaków. Tylko nieliczni Ukraiñcy, z którymi rozmawia³em, chcieli wspominaæ wigilijn¹ tragediê. Ale byli i tacy, którzy pytali wprost, co siê sta³o z kocielnymi z³otymi kielichami. Chcieli wiedzieæ,
czy Polacy wywieli je z sob¹ do Polski, czy wczeniej ukryli zakopuj¹c
przy kociele albo na terenie plebanii. Odpowiada³em, ¿e nie mogli zabraæ,
bo po mierci m³ynarza Rabego nikt ju¿ do Ihrowicy nie przyje¿d¿a³. Informowa³em, ¿e pokazano mi w cerkwi du¿e skrzynie, w których s¹ z³o¿one
kocielne rzeczy i byæ mo¿e s¹ tam równie¿ kielichy. Us³ysza³em w odpowiedzi, ¿e tam z³o¿one s¹ obrusy, kom¿e i inne ubiory kocielne, ale kielichów nie ma.
Nasuwa siê smutny wniosek, ¿e ratowanie wówczas przedmiotów kocielnych by³o naprawdê niebezpiecznym przedsiêwziêciem. Nie by³o wtedy szacunku ani dla ludzkiego ¿ycia ani dla ¿adnej wiêtoci. A przecie¿
Polacy i Ukraiñcy modlili siê do tego samego Boga.
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nych. Gdy pierwsi przyszli na cmentarz okaza³o siê, ¿e groby
by³y zaroniête chaszczami i trudno dostêpne. Dziêki pomocy
towarzysz¹cym Polakom Ukraiñców na grobach wykonano
rabatki i postawiono krzy¿ z tabliczk¹ w jêzyku ukraiñskim.
Zawdziêczaæ to nale¿y g³ównie Parascewii Bia³ow¹s, znanej i
szanowanej tak¿e przez Ukraiñców nauczycielce z ihrowickiej szko³y. To ona zachêci³a pracuj¹cego na cmentarzu Wasyla £ysoho do uporz¹dkowania grobu ks. Stanis³awa Szczepankiewicza. Ale kiedy ju¿ pojawi³o siê obramowanie grobu i
krzy¿, czêæ Ukraiñców by³a niezadowolona. Chêtnie zatarliby wszelki lad przypominaj¹cy o holokaucie tutejszych Polaków. Obecnie godz¹ siê na postawienie krzy¿a na zbiorowej
mogile, tylko nurtuje ich sprawa napisu. p. Karolka Bia³ow¹s
Wusajowa odpowiedzia³a wprost, ¿e napysaty prawdu z³e, a
neprawdu szcze hirsze55 .
W 2002 r. otrzyma³em wiadomoæ z Ihrowicy, ¿e czêæ rodzin ukraiñskich pragnie dokonaæ sk³adki i ufundowaæ trwa³y nagrobek na mogile ksiêdza Szczepankiewicza. Kobiety
zwróci³y siê do Hanki Ho³yk o powiadomienie i opiniê Polaków. Prosi³em Hankê o przekazanie naszych podziêkowañ za
szlachetn¹ inicjatywê. Jednoczenie prosi³em o wstrzymanie
siê z tym pomys³em, poniewa¿ za³atwiam upamiêtnienie zbiorowej mogi³y na szczeblu pañstwowym, z tablicami, na których bêd¹ imiona i nazwiska wszystkich pomordowanych.
Wówczas równie¿ upamiêtnimy grób ksiêdza. Zaznaczy³em,
¿e nigdy nie zgodzimy siê na upamiêtnienie tylko jednej ofiary, nawet tak wielkiej, jak¹ by³ ks. Szczepankiewicz, a pominiêcie pozosta³ych.
Hanka Ho³yk opowiada, ¿e ka¿dej soboty chodzi na cmentarz porz¹dkowaæ groby. Grób ksiêdza jest zawsze oplewiony
i najczêciej w s³oiku s¹ ogrodowe lub polne kwiaty. Pielêgnacj¹ zajmuj¹ siê Ukrainki mieszkaj¹ce w pobli¿u cerkwi. Dziê-
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Napisaæ prawdê le, a nie nieprawdê jeszcze gorzej.
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kujemy tym kobietom za te gesty pamiêci. Ksi¹dz bardzo lubi³
kwiaty i nawet je malowa³.
O ofiarach ukraiñskich mordów na Kresach pamiêta Dmytro Paw³yczko, wspó³czesny poeta ukraiñski pochodz¹cy z
Pokucia, by³y ambasador Ukrainy w Warszawie. Jeszcze w 1959
r. zamieci³ w zbiorze poezji Bystryna wiersz pt. Dermañski Krynyci napisany pod wra¿eniem banderowskiego mordu dokonanego na Polakach w wo³yñskiej wsi Dermañ.
Budesz Ukraino
Dowho pamiataty
Wykoleni oczi,
Oczi  zorianyci.
Budesz pamiataty
Dermanki krynyci!
W wolnym t³umaczeniu na jêzyk polski dokonanym przeze mnie wiersz ten brzmi nastêpuj¹co:
Bêdziesz Ukraino
D³ugo pamiêtaæ
Wyk³ute oczy,
Oczy  gwiazdeczki.
Bêdziesz pamiêtaæ
Dermañskie studnie!
Próba zafa³szowania prawdy o ihrowickiej zbrodni56
Uchwa³a Krajowego Prowidu OUN z 22.06.1990 r. pt. Tajne plany Ukrainy w punkcie 2 k³adzie nacisk na zniekszta³canie prawdy o morderstwach dokonanych na Polakach przez
UPA.  Eliminowaæ wszelkie polskie próby zmierzaj¹ce do
potêpienia UPA za rzekome znêcanie siê jej na Polakach. Wy56
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kazywaæ, ¿e UPA nie tylko nie znêca³a siê nad Polakami, ale
przeciwnie, bra³a ich w obronê przed hitlerowcami i bolszewikami (...) Mordy, którym zaprzeczyæ nie mo¿na, by³y dzie³em sowieckiej partyzantki lub lunych band, z którymi UPA
nie mia³a nic wspólnego.
Przyk³adem realizacji owych tajnych planów Ukrainy jest
artyku³ pt. Spowid kata zamieszczony 18.08.1998 r. w ukraiñskim pimie Swoboda. Sta³o siê to nied³ugo po ukazaniu
siê pierwszego wydania mojej ksi¹¿ki pt. Wspomnienia z Ihrowicy na Podolu, w której opisa³em ludobójstwo w Ihrowicy.
Spowied kata.
Umiera³ d³ugo i ciê¿ko. Pocz¹tkowo jêcza³, z czasem zacz¹³ krzyczeæ tak, ¿e s³ychaæ by³o w ca³ym szpitalu. Jako oficer KGB le¿a³ on w
specjalnym pokoju, korzystaj¹c z wszelkich przywilejów. Ale ¿ycie
opuszcza³o jego cia³o. Narkotyki ju¿ nie dzia³a³y. Wyniszczone cia³o
b³aga³o o mieræ. Wówczas poprosi³ o ksiêdza, ale tego ju¿ dawno nie
by³o. Wtedy kto mu poradzi³, ¿eby wyspowiada³ siê przed ludmi.
Przyszli wszyscy chorzy, którzy mogli chodziæ. On zacz¹³ ledwo s³yszalnym g³osem opowiadaæ.
- Ukoñczy³em specjaln¹ leningradzk¹ szko³ê wojsk Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych do walki z bandytyzmem i by³em skierowany
do województwa tarnopolskiego. Bra³em udzia³ w wielu bitwach z
banderowcami. Mymy wysiedlali rodziny banderowców i tych, którzy im pomagali, na Sybir. Wszystko to, co mo¿na by³o zrabowaæ,
zabieralimy, a ludzi wywozilimy na stacjê kolejow¹, go³ych i bosych, bez kawa³eczka chleba. Stalin, jak wy oczywicie wiecie, odda³
czêæ zachodniej Ukrainy Polakom, ale miejscowi Polacy nie chcieli
wyje¿d¿aæ do Polski. Dlatego otrzymalimy rozkaz organizowaæ specjalne banderowskie bojówki. Zadaniem tych bojówek by³o napadaæ
na polskie wsie i pozoruj¹c banderowców, wyganiaæ ich do Polski.
...Wydaje siê, ¿e by³o to we wsi Ihrowica, wielkog³êbockiego (albo
- tarnopolskiego) rejonu. By³ polski wieczór wigilijny. W domach
wieci³y siê kaganki, ludzie jedli kutiê, kolêdowali. My przebrani za
banderowców okr¹¿ylimy wie. Wszczêlimy strzelaninê. Rozszczeka³y siê psy, ludzie wybiegali z chat, a my w tym czasie zabieralimy
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to, co w rêce wpad³o, a chaty podpalalimy. Do jednego z domów
wskoczy³o nas czterech. Przed obrazami klêcza³y na kolanach matka
i córka. One modli³y siê. Jak¿e piêkna by³a m³odziutka Polka. Ja nie
wahaj¹c siê zaci¹gn¹³em j¹ do ³ó¿ka, potem odda³em j¹ swoim ch³opcom. Stara milcza³a i tylko jeszcze g³oniej modli³a siê. Kiedy wszyscy do syta pobawili siê, ja chwyci³em m³od¹ Polkê za w³osy ... i
wbi³em nó¿ w samo serce.
- Bandery! Bandyci! - Krzycza³a stara. My wywleklimy stare
cierwo na podwórze, a dom podpalilimy. Stara d³ugo jeszcze przeklina³a banderowców.
... Akcja trwa³a niemal do pó³nocy. Rano nasz garnizon przyszed³ do wsi ju¿ w mundurach armii radzieckiej. Wszyscy Polacy witali
nas i opowiadali o strasznych zbrodniach, jakich na nich dokonali
banderowcy. Po dokonaniu tych czynów nasz garnizon przerzucili do województwa stanis³awowskiego ....
Dmytro Czernychiwskij
Niestety  obok pe³nej wspó³czucia poezji Dmytra Paw³yczko  banderowskie mordy na Polakach na Wo³yniu i Podolu
doczeka³y siê wielu takich k³amstw.
Katyñski dzwon
Po 4 latach od wmurowania tablicy-epitafium powiêconej
p. ks. Stanis³awowi Szczepankiewiczowi w rako³upskim kociele odby³a siê kolejna podnios³a uroczystoæ. W czasie odpustu 24 czerwca 2003 r. ks. abp. Józef ¯yciñski, metropolita
lubelski, w obecnoci rodowiska by³ych Ihrowiczan przyby³ych z ró¿nych czêci Polski oraz miejscowych wiernych, dokona³ powiêcenia dzwonu i chor¹gwi  darów zwi¹zanych z
tragiczn¹ histori¹ Ihrowicy.
Na wyrane ¿yczenie ofiarodawcy dzwonu i za zgod¹
miejscowego proboszcza, ks. Stanis³awa Dworniczaka, przed
uroczystoci¹ przeniesiono tablicê powiêcon¹ ks. Szcze206

pankiewiczowi na wczeniej ustalone, bardziej eksponowane miejsce.
Dzwon wa¿¹cy 260 kg ufundowa³ Józef Bulkiewicz, syn
Karoliny Nakoniecznej, Ihrowiczanin, który m³odoæ spêdzi³
w Horodysku na Ziemi Che³mskiej. W 1970 r. wyjecha³ do
Kanady podtrzymuj¹c jednak kontakty z Ojczyzn¹. Ju¿ wczeniej wspiera³ darowiznami koció³ w Rako³upach. W 2002 r.
spêdzaj¹c urlop w Horodysku postanowi³ zakupiæ nowemu
kocio³owi dzwon jako wotum za prze¿ycie mordu wigilijnego. Na p³aszczu dzwonu zosta³ umieszczony wizerunek w.
Józefa oraz imiê Józef, stanowi¹ce upamiêtnienie osoby Józefa Nakoniecznego, Ihrowiczanina zamordowanego przez
NKWD w 1940 r. w Katyniu.
W czasie uroczystoci wyg³osi³em krótkie przemówienie,
którego treæ przytaczam w ca³oci, bez skrótów dokonanych
przez ks. Dworniczaka.
Jego Ekscelencjo Ksiê¿e Arcybiskupie,
Wielebny Ksiê¿e Proboszczu i zaproszeni Gocie,
Szanowni Parafianie!
Dzisiejsza uroczystoæ powiêcenia dzwonu jest dla nas,
by³ych Irowiczan, uroczystoci¹ niezwyk³¹. Dzwon imieniem
Józef stanowi wyraz naszej ci¹g³ej pamiêci o Józefie Nakoniecznym, podporuczniku Wojska Polskiego, który zgin¹³ w Katyniu w 1940 r. Fundatorem tej niezwyk³ej pami¹tki jest Józef
Bulkiewicz, Ihrowiczanin, by³y mieszkaniec Horodyska obecnie ¿yj¹cy w Kanadzie. Prze¿y³ wraz z matk¹ banderowsk¹
rze Polaków w Ihrowicy w wigiliê 1944 r. dziêki dzwonkowi,
którym p. pamiêci ks. Stanis³aw Szczepankiewicz ostrzega³
swoich parafian o miertelnym niebezpieczeñstwie. Fundator
daruj¹c miejscowemu kocio³owi dzwon powiêci³ go Józefowi Nakoniecznemu, swojemu wujkowi, a jednoczenie chrzestnemu ojcu. Jak podkreli³ ofiarodawca, szlachetnoæ Józefa
Nakoniecznego, któr¹ pozna³ z przekazów rodzinnych, by³a i
jest dla niego drogowskazem ¿ycia.
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Józef Nakonieczny urodzi³ siê Ihrowicy w 1912 r. w licznej
i patriotycznej rodzinie. Wujek Nakoniecznego zgin¹³ w Legionach Józefa Pi³sudskiego. On sam wzrasta³ ju¿ w atmosferze odradzaj¹cego siê Pañstwa Polskiego.
Jako jedyny z rodziny ukoñczy³ gimnazjum im. Wincentego Pola w Tarnopolu. Marzy³ o s³u¿bie oficerskiej, ale z racji
ch³opskiego pochodzenia zosta³ tylko oficerem rezerwy. W latach 1936 39 by³ komendantem Zwi¹zku Strzeleckiego w Ihrowicy. W 1939 r. na miesi¹c przed wybuchem II wojny wiatowej o¿eni³ siê ze Stanis³aw¹ Bia³ow¹s. Zmobilizowany, w
czasie Kampanii Wrzeniowej dowodzi³ kompani¹ wojska w
54 Dywizji Piechoty. Po klêsce wrzeniowej przedzieraj¹c siê
na Wêgry trafi³ do sowieckiej niewoli i podzieli³ los dziesi¹tek
tysiêcy polskich oficerów zamordowanych przez NKWD. Jego
¿onê Sowieci deportowali do Kazachstanu. Po wielu ciê¿kich
prze¿yciach trafi³a do Armii gen. Andersa. W Afryce pozna³a
W³ocha, swojego przysz³ego mê¿a. Synowi nada³a imiê Józef.
W tutejszej wi¹tyni znajduje siê wiele pami¹tek z naszego
ihrowickiego kocio³a. Wykradane by³y z nara¿eniem ¿ycia. Z
ich uratowania my Ihrowiczanie jestemy szczególnie dumni.
Jestemy wdziêczni ksiêdzu proboszczowi za zgodê na
umieszczenie w przedsionku tutejszego kocio³a tablicy pami¹tkowej powiêconej ks. Stanis³awowi Szczepankiewiczowi i jego parafianom zamordowanym przez UPA. Obecnie w
rako³upskiej wi¹tyni mamy wiêc upamiêtnienie dwóch wielkich Ihrowiczan: jednego dzwonem Józef, drugiego tablic¹epitafium. Obaj godnie realizowali has³o ojców naszych  Bóg,
Honor, Ojczyzna.
Fundator dzwonu prosi³ o przekazanie jego g³êbokiego
przekonania, ¿e p. ks. Stanis³aw Szczepankiewicz by³ osob¹
wiêt¹. Podobnego zdania s¹ wszyscy Ihrowiczanie znaj¹cy
ksiêdza osobicie i pamiêtaj¹cy, ¿e zamiast ucieczki wybra³
mieræ razem ze swoimi parafianami.
Katyñski dzwon  bo tak go bêdziemy nazywaæ  bêdzie
na co dzieñ spe³nia³ zwyk³e kocielne funkcje, ale starsi Ihro208

wiczanie na jego dwiêk wspomn¹ rodzinne podolskie strony,
pomyl¹ o Józku Nakoniecznym, a tak¿e przypomn¹ sobie
dwiêk tamtego, ratuj¹cego im ¿ycie dzwonka w wigiliê Bo¿ego Narodzenia.
Pragnê jeszcze wspomnieæ o chor¹gwi, która dzi ma byæ
powiêcona, a któr¹ w³asnorêcznie wyszy³a Polka, Anna Ho³yk Bia³ow¹s, zamiesza³a aktualnie w Ihrowicy. Jest to wotum
dla tutejszego kocio³a. Osobicie uwa¿am, ¿e jest to dar serca
i wyraz têsknoty za rodzin¹ w Polsce i za Krajem.
Uwa¿am, ¿e dla dania wiadectwa pe³nej prawdy o tragicznych wydarzeniach na Kresach, a tak¿e o stosunku do nich po
60 latach, powinienem podzieliæ siê równie¿ pewnymi gorzkimi faktami zwi¹zanymi z t¹ uroczystoci¹.
Przed nabo¿eñstwem ks. prob. Stanis³aw Dworniczak za¿¹da³ ode mnie tekstu przemówienia, po czym wykreli³ niektóre zdania. Ostatni akapit usun¹³ ca³kowicie motywuj¹c to
zbytni¹ obszernoci¹ przemówienia, a  jak siê wyrazi³  ks.
arcybiskup nie lubi d³ugich przemówieñ. Ks. Dworniczak
pozosta³ przy swoich decyzjach nawet wtedy, gdy oponowa³em t³umacz¹c, ¿e skrelenia spowoduj¹ zachwianie logicznej
ca³oci tego doæ lakonicznego jednak przemówienia, a ostatni akapit jest krótki i nie wyd³u¿a zbytnio jego czasu. Nosi³em
siê nawet z zamiarem zrezygnowania z mojego wyst¹pienia,
ale ust¹pi³em i wyg³osi³em przemówienie z pominiêciem fragmentów wykrelonych przez ks. proboszcza. Bardzo chcia³em
przypomnieæ wydarzenia pamiêtnej wigilii z 1944 r. i wielk¹
postaæ ks. Szczepankiewicza w obecnoci ks. metropolity lubelskiego.
Za skrelenie akapitu o ofiarodawczyni chor¹gwi mam osobisty ¿al do ks. proboszcza. Czy rzeczywicie nie by³o mo¿na
wspomnieæ o Polce, która za przys³owiowy wdowi grosz
zdoby³a materia³, nici i w³o¿y³a wiele godzin pracy, ³¹cz¹c siê
duchowo ze swoimi rodakami z parafii w Rako³upach?
Uda³o mi siê jednak spe³niæ probê Anny Ho³yk Bia³ow¹s i
spowodowa³em, ¿e chor¹giew trzyma³a do powiêcenia jej
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kole¿anka Ludwika Dras Bia³owas, córka Sylwestra Bia³ow¹sa. Obie jako dwunastoletnie dziewczynki prze¿y³y w wigiliê
1944 r. koszmar. Ludwika widzia³a, jak banderowiec Wid³owski zastrzeli³ jej matkê. Chwilê potem j¹ sam¹ chwyci³ za g³owê z zamiarem zabicia. Popatrzy³ dziecku w oczy i nie wiadomo czemu odst¹pi³ od zbrodniczego zamiaru. Z kolei na oczach
Hanki ten sam bandyta zastrzeli³ jej ojca. Dziewczynie uda³o
siê uciec.
W czasie Mszy w. ks. abp. Józef ¯yciñski wyg³osi³ homiliê,
w której trzykrotnie nawi¹za³ do tragedii katyñskiej chwal¹c
tych, którzy pielêgnuj¹ pamiêæ o Polakach zamordowanych
przez NKWD. Przypomnia³ o d³ugim milczeniu, a nawet zaprzeczeniu tej zbrodni w czasach PRL. Osobicie zabola³o mnie
to, ¿e ks. arcybiskup mówi¹c do tak licznie zgromadzonych
Kresowian nie wspomnia³ jednak ani s³owem o drugiej zbrodniczej organizacji maj¹cej na rêkach polsk¹ krew  o Ukraiñskiej Powstañczej Armii, która w straszliwy sposób wycina³a
w pieñ polskie wioski, jak to siê zdarzy³o choæby w naszej rodzinnej Ihrowicy. Odnios³em wra¿enie, jakoby w dalszym ci¹gu dzieli³o siê polsk¹ krew na tê bardziej wartociow¹  katyñsk¹ i tê mniej cenn¹  kresow¹, ch³opsk¹, wytoczon¹ przez
banderowców. A przecie¿ wieniacy z Wo³ynia, Podola i Ziemi Lwowskiej nie ¿a³owali swojej krwi zarówno w obronie
Ojczyzny w 1939 r., jak i przy jej wyzwalaniu ...
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Dzwon Józef wagi 260 kg,
dar dla kocio³a w Rako³upach,
od Józefa Bulkiewicza z Kanady
na chwa³ê i pamiêæ wujka
Józefa Nakoniecznego
zamordowanego w Katyniu
w 1940 r.

Chor¹giew
Anny Ho³yk-Bia³ow¹s
z Ihrowicy jako wotum
dla Kocio³a w Rako³upach.
Do powiêcenia trzyma
kole¿anka Hanki,
Ludwika Dras-Bia³ow¹s
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Anna Ho³yk-Bia³ow¹s
przy grobie ks. Szczepankiewicza.
Napis na tabliczce
w jêzyku ukraiñskim g³osi:
Tu spoczywa Stani³aw
Szczepankiewicz 1904-1944.
Ihrowicki ksi¹dz

Pomnik
ku czci pomordowanych
na Kresach Po³udniowo Wschodnich w latach 1939-1947
przez OUN-UPA we Wroc³awiu.
2001 r.
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Wykazy i zestawienia
Wykaz nazwisk polskich ¿o³nierzy pochodz¹cych z Ihrowicy
poleg³ych i zaginionych w latach 1939-45
1. Nakonieczny Józef, s. Franciszka  ur. 1.03.1912 r. w Ihrowicy, ppor. 54 pp. Obóz Starobielsk ZSRR. Rozstrzelany w
1940 r. CW Charków, Ukraina.
2. Bia³ow¹s Marcin, s. Franciszka  ur. w 1901 r. w Ihrowicy,
szer. 12 pp. Poleg³ 16.10.1944 r. w Warszawie, l KW Warszawa,
Aleksandrów CK.
3. Bia³ow¹s Ludwik, s. Antoniego  ¿o³nierz WP. Ranny
w 1945 r., zmar³ w szpitalu wojskowym w Bydgoszczy, pochowany w Bydgoszczy. Brak w ewidencji poleg³ych i zaginionych ¿o³nierzy.
4. Bia³ow¹s Stanis³aw, s. Antoniego  ¿o³nierz WP. Zgin¹³
prawdopodobnie w Ko³obrzegu w 1945 r. Brak w ewidencji
poleg³ych i zaginionych ¿o³nierzy.
5. Biskupski Józef  ur. 19.03.1904 r. w Ihrowicy, strz. Poleg³
16.09.1939 r. w I³¿y, 34 KW I³¿a.
6. Biskupski Julian  ur. w 1908 r. w Ihrowicy. Zgin¹³ w 1939
r. Brak w ewidencji poleg³ych i zaginionych ¿o³nierzy.
7. Grabas Micha³  ur. w 1900 r. w Ihrowicy, ¿o³nierz LWP.
Zgin¹³ na Wale Pomorskim w 1945 r. Brak w ewidencji poleg³ych i zaginionych ¿o³nierzy WP.
8. Krzyków Julian, s. Micha³a  ur. w 1926 r. w Ihrowicy,
st.szer. 18 pp. Zgin¹³ 17.03 1945 r. w Ko³obrzegu, 17 CW Ko³obrzeg.
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9. £ysy Stefan, s. Piotra  ur. w 1920 r. w Ihrowicy, szer. 12
pp. Poleg³ 13.03.1945 r. w Ko³obrzegu, 17 CW Ko³obrzeg.
10. Di³aj Jan, s. Stefana  ur. 21.09.1922 r. w Dubowcach,
pow. Tarnopol, kpr.pchr. W 1940 r. wywieziony do Kazachstanu. Od 1942 r. w II Korpusie. Walczy³ o klasztor Monte Cassino. Zgin¹³ 25.04.1944 r. CW Monte Cassino.
11. Ciurlik  ur. w Ihrowicy (Kalinka). Brak w ewidencji
¿o³nierzy WP poleg³ych i zaginionych na Zachodzie.
12. Tokarczuk Jan, s. Antoniego, ur. w 1921 r. Zgin¹³ w Ko³obrzegu w marcu 1945 r.
13. Jaz³owiecki Zygmunt, wnuk Ma³ego Janka, pochodz¹cy
z Kurnik, ¿o³nierz LWP. Zgin¹³ w 1945 r.
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Wykaz osób pomordowanych w Ihrowicy przez UPA57
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Nazwisko i imiê

Lat

Szczepankiewicz Stanis³aw
38
Szczepankiewicz Anna
70
Szczepankiewicz Bronis³aw
36
Szczepankiewicz Maria
33
Dudczak Anna
58
Dudczak Karolina
35
Bia³ow¹s Anna
44
Bia³ow¹s Julia
70
Bia³ow¹s Franciszek
55
s. Micha³a
Bia³ow¹s Aniela
32
Bia³ow¹s Franciszek
54
s. Wincentego
Bia³ow¹s Antonii
52
Bia³ow¹s Jan
52
Bia³ow¹s Rozalia
49
Bia³ow¹s Tatiana
80
Bia³ow¹s Maria
19
Bia³ow¹s Stefania
14
Bia³ow¹s D¿yga³a Aniela
23
N.N. Nauczycielka z Cebrowa ok. 30
Bia³ow¹s Tatiana
46
D¿yga³a Jan
70
Biskupska Katarzyna
38
Biskupski Józef
13
Biskupska Stanis³awa
7
Sobczak Aleksandra
30
Dudczak Daniela
25
Dudczak Anna
2
Mot Stefania
19
Mot Domicela
25
Litwin Maria
44
Bartman El¿bieta
85
Kozibroda Micha³
67
Litwin Kazimierz
17
Litwin Paulina
31
Litwin Magdalena
7
Miga³a Stanis³aw
49
Miga³a Michalina
46
Miga³a W³adys³aw
20
Miga³a Genowefa
17
Miga³a Stanis³awa
22
Boñczuk Bronis³awa
12
Boñczuk Stanis³aw
9
Bia³ow¹s Stefan
68

Data mierci

Uwagi

24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44

proboszcz
matka proboszcza
brat proboszcza
siostra proboszcza
¿. Wojciecha
c. Wojciecha
¿. Sylwestra
¿. Miko³aja
ziêæ Julii

24 XII 44
24 XII 44

c. Julii

24 XII 44
17 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
III 45
III 45
III 45
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
17 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
III 45

zastrzelony przed poczt¹
¿. Jana
matka Jana
c. Jana
c. Jana
c. Jana
mieszka³a u Jana B.

grekokatoliczka
s. Katarzyny
c. Katarzyny
¿. Jana Dudczaka
c. Danieli
c. Antoniego
c. Antoniego
¿. Jana Litwina
¿o³nierz IB
¿. Stefana Litwina
c. Pauliny
zastrzelony przed poczt¹
¿. Stanis³awa
s. Stanis³awa
c. Stanis³awa
c. Stanis³awa
zastrz. podczas ucieczki
zastrz. podczas ucieczki
wrzucony do studni
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
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Bia³okur W³odzimierz
Kozibroda Maria
Litwin Paulina
Bia³ow¹s Jadwiga
Litwin Miko³aj
Litwin Katarzyna
Litwin Kazimierz
Litwin Janina
Kuczer Wiktoria Karolina
Nakonieczna Franciszka
Bia³ow¹s Maria
Nakonieczny Grzegorz
Nakonieczna Justyna
Nakonieczna Józefa
Nakonieczna Eudokia
Nakonieczna Maria
Bia³ow¹s Wiktoria
B³aszczuk Kazimierz
Bia³ow¹s Rozalia
Raba Jan
Rurarz £ukasz
Rurarz Maria
Litwin Miko³aj
Litwin Helena
Wnuczek Stefania
Bortnik Maria
Kupyna Michalina
Nakonieczna Czes³awa
Milej Karolina
Milej N.
Milej N.
Burakowska Marcela
Dziedzic Franciszek
Dziedzic Kazimierz
Dêbicki Kazimierz
Nakonieczny Wawrzyniec
Nakonieczna Janina
Jaworska Eudokia
Bia³ow¹s Agnieszka
Kocaj Franciszka
Kulik Julia
Sienkiewicz N
Sienkiewicz N.
Sienkiewicz N.
Sienkiewicz N.
Jaroszewski N.

70
39
40
51
60
59
10
7
31
31
35
67
42
30
37
22
48
16
40
69
62
60
41
33
41
39
28
16
35
7
5
70
45
16
3
72
69
65
90
65
64
ok. 40
ok. 35
ok. 15
ok. 12
35

24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
10 I 45
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
III 45
III 45
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
30 XII 44
25 II 44
25 II 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44
24 XII 44

24 XII 44

¿. Jana
¿. Wincentego
c. Micha³a
s. Jana
¿. Miko³aja
s. Miko³aja
c. Miko³aja
¿. Wiktora
¿. Juliana
¿. Micha³a
¿. Zygmunta
¿. Jana
¿. Kazimierza
¿. Tomasza
s. Franciszka
c. Eljasza
wrzucony do studni
¿. £ukasza
s. Franciszka
¿. Miko³aja
¿. Miko³aja (Litwiniec)
¿. Tomasza
¿ Dobrowód
z Dobrowód
matka
s. Karoliny
c. Karoliny
z Korczunku
Z Kazimierzowa
s. Franciszka
wnuk Stefana Litwina
¿. Wawrzyñca

z Berezowicy Ma³ej
¿. Jana, kowala
ojciec
matka
córka
córka
Ukrainiec

Zestawienie zamordowanych Ihrowiczan wed³ug wieku
Wiek

Liczba

Mê¿czyni

Kobiety

Dzieci i m³odzie¿ do 17 lat
Od 18 do 30 lat
Od 31 do 50 lat
Powy¿ej 50 lat
Razem

19
12
31
27
89

8
1
7
13
29

11
11
24
14
60

Listê zamordowanych sporz¹dzi³ Ignacy Nakonieczny i Grzegorz B³aszkiewicz w czasie grzebania cia³. Potwierdzi³ j¹ by³y ihrowicki proboszcz ks.
Walerian Dziunikowski, który napisa³ na licie: ¯al mi bardzo tych ludzi,
tak niewinnie pomordowanych  moich zacnych niedawnych parafian, a
przecie¿ ja i p. ksi¹dz Szczepankiewicz tak szczerze i dla parafian i dla
grekokatolików pracowalimy.
57

Wed³ug spisu 24 grudnia 1944 r. w czasie wigilijnego mordu zginê³o 77
osób. W niniejszym zestawieniu liczbê tê uzupe³ni³em nazwiskami 12 ofiar,
z których 4 zabito przed tragiczn¹ wigili¹, a 8 póniej.
Na licie sporz¹dzonej przez Nakoniecznego i B³aszkiewicza widnieje
uwaga, ¿e w Ihrowicy zginê³o 6 pochodz¹cych z Berezowicy Ma³ej osób,
które akurat w chwili napadu przeje¿d¿ali przez wie. Pozostawiono nawet
szeæ pustych miejsc do uzupe³nienia nazwisk pomordowanych. Moje starania o zdobycie nazwisk ofiar z Berezowicy Ma³ej nie da³y pozytywnego
rezultatu, za wyj¹tkiem potwierdzenia mierci Franciszki Kocaj. Jednak s¹dzê, ¿e nale¿y daæ wiarê autorom spisu poleg³ych, skoro wród ofiar zwiezionych na cmentarz 25 grudnia nie rozpoznali tych cia³ jako mieszkañców
Ihrowicy. Jest bardzo ma³o prawdopodobne, aby kto przyje¿d¿a³ w tak
niebezpiecznym czasie po zw³oki swoich bliskich do Ihrowicy, dlatego nale¿y przyj¹æ, ¿e spoczywaj¹ one we wspólnej mogile.
W kwartalniku Na Rubie¿y nr 5 (19) 1996 r. na s. 18 opisano morderstwa dokonane we wsi £ubinki Wy¿sze k. Zbara¿a. Znajduje siê tam wzmianka, ¿e 24 grudnia 1944 r. na terenie wsi Ihrowica w powiecie tarnopolskim
zosta³a zamordowana przez banderowców rodzina Sienkiewiczów  4 osoby  mieszkañców wsi £ubinki Wy¿sze. Autorem tej relacji jest Mieczys³aw Kapuciñski z Grêbocic i Karol Mucha z Lipnik £u¿yckich. Karol Mucha w licie do mnie potwierdzi³ mieræ rodziny ienkiewiczów w Ihrowicy. U kogo gocili lub zamierzali gociæ nie ustali³em. Zapewne grzebi¹cy
cia³a uznali rodzinê Sienkiewiczów za Berezowiczan, którzy codziennie przeje¿d¿ali przez Ihrowicê.
Ostatecznie, wed³ug moich obliczeñ, w Ihrowicy zamordowano 86 Polaków i 3 Ukraiñców.
Materia³y historyczne NKWD podaj¹, ¿e w Ihrowicy mia³o zgin¹æ 67
Polaków (patrz: Polska-Ukraina: Trudne pytania, t 6, s. 307.).
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Zakoñczenie
W miarê zbli¿ania siê 60. rocznicy najwiêkszego nasilenia
mordów wo³yñskich w rodkach masowej komunikacji coraz
liczniej zaczê³y ukazywa³y siê wzmianki o tragicznych losach
ludnoci Wo³ynia. Spontanicznie powstawa³y komitety obchodów tragicznych wydarzeñ. W koñcu nasze w³adze postanowi³y przej¹æ sprawy w swoje rêce. Stworzono stosowny komitet obchodów na szczeblu pañstwowym. W jego sk³ad wesz³o
m.in. dwóch Ukraiñców polskiego pochodzenia i ani jeden
Kresowiak. Na czele komitetu stan¹³ prezydent wszystkich
Polaków, Aleksander Kwaniewski.
Zawczasu te¿ zaczêto kszta³towaæ w³aciwy wydwiêk
rocznicowych obchodów. Ju¿ 25 maja 2001 r. odby³a siê w Lublinie konferencja zorganizowana przez Instytut Pamiêci Narodowej wspólnie ze Zwi¹zkiem Ukraiñców w Polsce, powiêcona tragicznej przesz³oci Polaków i Ukraiñców. Zaproszony
na sesje z uwag¹ przys³uchiwa³em siê temu, co te¿ nowego
odkryli uczeni w najnowszych badaniach historycznych o tragedii ludnoci Wo³ynia i Ma³opolski Wschodniej. Po wys³uchaniu naukowego referatu wyg³oszonego przez pracownika IPN w Lublinie, Grzegorza Motykê, nie wytrzyma³em
nerwowo i zrezygnowa³em z dalszego s³uchania przygotowanych wywodów. By³o dla mnie oczywiste, ¿e referent Motyka,
podobnie jak niektórzy z jego przedmówców, stara³ siê jak
móg³, aby sprawê holocaustu Polaków na Kresach maksymalnie zrelatywizowaæ, umniejszaæ i zbagatelizowaæ. W czasie
konferencji autorytatywnie twierdzono, ¿e z r¹k Polaków zginê³o 20 tys. Ukraiñców. Nie powo³uj¹c siê na ¿adne ród³a historyczne sypano ofiarami ukraiñskimi, co wzbudza³o wi219

doczn¹ aprobatê wród obecnych na sali aktywistów ukraiñskich. Nastêpnie sugerowano, ¿e nale¿y postawiæ znak równoci miêdzy zbrodniami Ukraiñców wobec ludnoci polskiej
a tymi pope³nionymi rzekomo przez Polaków na Ukraiñcach.
Powo³ywano siê na wzglêdy polityczne, w imiê których nale¿y sobie wzajemnie wybaczyæ winy.
Inaczej stawiano sprawê akcji Wis³a. Twierdzono, ¿e polskie pañstwo komunistyczne zastosowa³o wobec Ukraiñców
niedopuszczaln¹ odpowiedzialnoæ zbiorow¹ wysiedlaj¹c 140
tys. ludnoci ukraiñskiej z Bieszczad, Przemyskiego i Che³mszczyzny. Nazywano to wrêcz ³amaniem praw cz³owieka
W czasie konferencji z niechêci¹ przyjêto wietnie udokumentowane wyst¹pienie pani Ewy Siemaszko na temat ukraiñskich zbrodni na Wo³yniu. Niezadowoleni Ukraiñcy zarzucali pani Siemaszko zbytni¹ drobiazgowoæ w wyliczaniu polskich strat. Na drug¹ konferencjê z tego cyklu, która odby³a
siê w 2002 r. w Krasiczynie k. Przemyla p. Ewy Siemaszko
ju¿ nie zaproszono, za to znów mo¿na by³o wys³uchaæ panów
 Motyki i Misi³³y.
Organizowane przez IPN i Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce
konferencje nt. ludobójstwa na Kresach uwiadomi³y mi jednak, jak wiele instytucji i osób jest zaanga¿owanych w zamazywanie prawdy o tamtych wydarzeniach. W drodze powrotnej z konferencji do domu postanowi³em pracowaæ nad dalszym dokumentowaniem mordu wigilijnego w Ihrowicy, poniewa¿ niewielki nak³ad wczeniejszej mojej pracy pt. Wspomnienie z Ihrowicy na Podolu z 1997 r. zosta³ szybko wyczerpany, a zainteresowanie t¹ ksi¹¿ka w dalszym ci¹gu istnieje. Niniejsza uzupe³niona i poszerzona o nowe fakty praca
niech s³u¿y m³odszym pokoleniom i szperaczom dziejów
Podola.
Ihrowiacy to ludzie, którym zabrano wszystko oprócz pamiêci, prawa do wspomnieñ i mi³oci do rodzinnej ziemi. ¯yjemy z niezagojon¹ ran¹ w sercu, poniewa¿ nie na ka¿dej zbio220

rowej mogile naszych pomordowanych braci, sióstr, rodziców,
dziadków, kuzynów i s¹siadów stoi dzi krzy¿  znak cierpienia i czci dla zmar³ych. Moje dziesiêcioletnie starania o to, ¿eby
w Ihrowicy uporz¹dkowaæ zbiorow¹ mogi³ê i postawiæ na niej
krzy¿, nie da³y rezultatu. Za ka¿d¹ ponawian¹ prób¹ moje pismo trafia³o do parlamentu Ukrainy w Kijowie i koñczy³o urzêdowy bieg bez odpowiedzi.
A tymczasem s³yszê ci¹g³e powtarzane przez polityków i
niektórych publicystów slogany o potrzebie pojednania miêdzy Polakami a Ukraiñcami, co u ludzi znaj¹cych realia wzbudza ju¿ tylko umiech i politowanie.
Doskonale pamiêtam, ¿e od pocz¹tku 1943 r. s³owo banderowiec by³o synonimem strachu, zagro¿enia i mierci.
Wmawianie nam  niedosz³ym ofiarom ludobójstwa na Kresach,  ¿e dzia³ania UPA by³y wyrazem niepodleg³ociowych
d¹¿eñ, jest perfidna hipokryzj¹. ¯adne z³o czynione w przesz³oci przez Polaków Ukraiñcom nie mo¿e usprawiedliwiaæ
planowego wycinania w pieñ wo³yñskich i podolskich wiosek
oraz eksterminacji ludnoci polskiej za pomoc¹ metod, jakimi
nie pos³ugiwali siê nawet gestapowcy i ledczy NKWD. Narodu ukraiñskiego nie musimy przepraszaæ ani oczekiwaæ od
niego przeprosin. Ten naród nas nie mordowa³. Umierca³a nas
stosunkowo nieliczna grupa nacjonalistów, którzy chcieli uto¿samiaæ siê z ca³ym narodem ukraiñskim i nadal to czyni¹. Czêæ
z nich ¿yje w Kanadzie, USA, Australii i w innych czêciach
wiata, wszêdzie tam organizuj¹c zjazdy kontynuatorów tradycji OUN-UPA. Wydaj¹ os³awiony k³amliwoci¹ i nierzetelnoci¹ Litopys. Nie przyznaj¹ siê do z³oczynów, bo przyznaæ siê oznacza³oby nazwaæ siebie ludobójcami. Lata zimnej
wojny miêdzy Zwi¹zkiem Sowieckim a Zachodem sprzyja³y
im. O ukraiñskich mordach by³o cicho, a bezporedni wiadkowie systematycznie wymierali. Niestety, ko³o k³amstwa i z³a
toczy siê po dzieñ dzisiejszy.
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Okr¹g³e rocznice holocaustu Polaków na Kresach stanowi¹
jedyn¹ okazjê, aby ods³oniæ prawdê o martyrologii Polaków
na tamtych terenach. 50. rocznica mordów obchodzona by³a
bez wielkiego rozg³osu, gdy¿ Kresowiaków hamowa³y w³adze pañstwowe i Koció³ katolicki. Ale obchodów 60. rocznicy
nie da³o siê powstrzymaæ. Kresowiacy coraz silniej domagaj¹
siê ods³oniêcia ca³ej prawdy o rzeziach na Kresach. Powstaj¹
dzie³a dokumentuj¹ce to ludobójstwo. W³adys³aw i Ewa Siemaszko (ojciec i córka) wydali pracê pt. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraiñskich na ludnoci polskiej
Wo³ynia 1939 - 1945. Pracy tej, opartej na relacjach naocznych
wiadków zbrodni i dokumentach archiwalnych, niepodobna
zakwestionowaæ. Nieudane próby dyskredytacji tych badañ
podejmuj¹ polscy Ukraiñcy zarzucaj¹c autorom zbytni¹ drobiazgowoæ i szerzenie nienawici do Ukraiñców.
Drugie dzie³o warte polecenia to Dowody zbrodni OUNUPA Wiktora Poliszczuka, prawos³awnego Ukraiñca z Kanady, wydane w Toronto w 2000 r. Praca oparta jest na dokumentach archiwalnych. Nastêpn¹ wa¿n¹ prac¹ historyczn¹ jest
ksi¹¿ka pt. Z kim i przeciw komu walczyli nacjonalici ukraiñscy w latach II wojny wiatowej? Ukraiñca Witalija Mas³owskiego ze Lwowa. W 1999 r. tu¿ po wydaniu ksi¹¿ki jej autor
zosta³ zamordowany przez nieznanych sprawców. Oto czym
grozi na Ukrainie pisanie prawdy o wyczynach wojaków z
UPA.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e ofiary zbrodni UPA ponios³y podwójn¹ mieræ. Jedna, której by³em naocznym wiadkiem w Ihrowicy w wigiliê Bo¿ego Narodzenia 1944 r., by³a rzeczywista i
makabryczna. Drug¹ spowodowa³ kilkudziesiêcioletni czas
milczenia. Ale z³a nie da siê zamazaæ. Wysi³ek oczyszczenia
pamiêci i sumieñ jest trudny ale niezbêdny. Przyk³adem niech
bêd¹ Ukraiñcy z Ihrowicy, którzy od kilku ju¿ lat pytaj¹ nas:
kiedy przyjedziecie uporz¹dkowaæ wasz¹ zbiorow¹ mogi³ê
pomordowanych i postawicie na niej krzy¿?. Od kilku lat nie222

zmiennie odpowiadam, ¿e czekamy na zezwolenie z Kijowa,
Ci proci Ukraiñcy wiedz¹, ¿e nale¿y przeprosiæ cienie ofiar
oraz dokonaæ rachunku sumienia i krzywd. Mylê, ¿e spad³by
im kamieñ z serca i l¿ej by³oby umieraæ.
Jednak tych, którzy gloryfikuj¹ sprawców ludobójstwa na
Kresach jako bojowników o niepodleg³oæ w³asnego pañstwa
nie przekonaj¹ ¿adne moralne argumenty. Choæ doskonale
wiedz¹, ¿e Ukraina nie uzyska³a niepodleg³oci dziêki wymordowaniu setek tysiêcy Polaków lecz w wyniku rozpadu radzieckiego imperium, stawiaj¹ pomniki przywódcom bandyckiej UPA.
Historyk Norman Davies mówi, ¿e historia bez ocen moralnych jest jak bajka bez sensu. Nas wygnano brutalnie z
ojcowizny, na której pozostawilimy swoich najbli¿szych pomordowanych. Oni tak samo zas³uguj¹ na pamiêæ jak rozstrzelani i zg³adzeni w sowieckich ³agrach czy hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Ginêli tak samo bezbronni, tylko dlatego, ¿e byli Polakami. mieræ ich prawdziwa to nie tylko pogrzebanie w mogile lecz  w rodzimej niepamiêci.
Wdziêczny bêdê za uwagi, nie tylko te pochwalne, ale i krytyczne.
Koñskowola 10 VII 2003 r.
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