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Spór o Wierzchowiny
Dzia∏alnoÊç oddzia∏ów Akcji Specjalnej 

(Pogotowia Akcji Specjalnej) NSZ w powiatach 

Che∏m, Hrubieszów, Krasnystaw i Lubartów 

na tle konfliktu polsko-ukraiƒskiego

(sierpieƒ 1944 r. – czerwiec 1945 r.)

Po przemianach ustrojowych w Polsce na prze∏omie lat 1989/1990 rozpocz´-
to nowy etap badaƒ nad problematykà dziejów najnowszych, w tym nad trud-
nymi relacjami polsko-ukraiƒskimi w latach 1939–1947. W dobie PRL kwestia
ta obros∏a wieloma przek∏amaniami oraz stereotypami i stanowi∏a nierzadko
po˝ywk´ dla propagandy komunistycznej. Jednym z wielu tragicznych epizo-
dów polsko-ukraiƒskiej wojny domowej sà wydarzenia, które rozegra∏y si´
6 czerwca 1945 r. w Wierzchowinach oraz w najdalej na wschód wysuni´tej ich
cz´Êci Weso∏ówce Wierzchowiƒskiej, po∏o˝onych w gminie Siennica Ró˝ana
w powiecie Krasnystaw województwa lubelskiego. Przebieg tych wydarzeƒ na-
dal nie jest do koƒca jasny, mimo i˝ na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat po-
Êwi´cono im szereg publikacji, zarówno o charakterze naukowym, jak i publicy-
stycznym1.

Po dzieƒ dzisiejszy kwestia ta wywo∏uje burzliwe dyskusje i spory, którym to-
warzyszà negatywne emocje, oskar˝enia o ignorancj´, czy wr´cz o manipulowa-
nie faktami historycznymi. Rozbie˝noÊci dotyczà nie tylko spraw podstawowych,

1 O problemie pisali m.in.: M. Turlejska, Te pokolenia ˝a∏obami czarne... Skazani na Êmierç i ich
s´dziowie, Warszawa 1990; M. Haponiuk, Lotny starosta, „Gazeta Lubelska”, dodatek lokalny „Ga-
zety Wyborczej”, 23 VII 1994; M. Zaborski, Zbrodnia niepope∏niona przez NSZ, „Gazeta Polska”
1994, nr 37; A. Szymaƒska, Obowiàzkiem jest modliç si´ za nich, „Gazeta Lubelska”, dodatek lo-
kalny „Gazety Wyborczej”, 9 IX 1995; J. Wrona, Wierzchowiny – zbrodnia rozpoznana?, „Nasze
S∏owo” 1995, nr 40; P. Lipiƒski, Czerwone dalie, „Gazeta Wyborcza”, 10–11 II 1996; D. Goszczyƒ-
ski, Zagadka Wierzchowin, „Szczerbiec” 1998, nr 9 (przedruk „Nasza Polska”, 11 VII 1996);
G. Motyka, R. Wnuk, Pany i rezuny. Wspó∏praca AK-WiN i UPA 1945–1947, Warszawa 1997;
R. Wnuk, Wierzchowiny i Huta, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materia∏y”, t. 4, Warszawa 1999;
K. Komorowski, Polityka i walka. Konspiracja zbrojna ruchu narodowego 1939–1945, Warszawa
2000; R. Drozd, Tragedia Wierzchowin w dokumentach i fotografiach, „PeremyÊki dzwony” 2001,
nr 1; A.G. Kister, Wierzchowiny, „Nasza Polska”, 4 II 2003; R. Spa∏ek, Wierzchowiny. Zbrodnia
i kl´ska, „Gazeta Polska”, 1 VI 2005. Zob. te˝ Raport N. Sieliwanowskiego dla ¸. Berii o wymordo-
waniu bezbronnej ludnoÊci ukraiƒskiej przez oddzia∏ AK S. Seku∏y [w:] Teczka specjalna J.W. Stalina.
Raporty NKWD z Polski 1944–1946, oprac. T. Cariewskaja i in., Warszawa 1998; D. Baliszewski,
A.K. Kunert, Ilustrowany przewodnik po Polsce stalinowskiej 1944–1956, t. 1: 1944–1945, Warsza-
wa 1999.
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takich jak wskazanie faktycznych sprawców, ustalenie rzeczywistej liczby ofiar po
stronie ludnoÊci ukraiƒskiej, lecz tak˝e warstwy interpretacyjnej tamtych wyda-
rzeƒ. Obecnie w literaturze przedmiotu funkcjonujà co najmniej dwie ich wersje.
Jedna mówi o likwidacji – na mocy wyroku sàdu podziemnego AK-DSZ przeka-
zanego do wykonania NSZ – przez zgrupowanie oddzia∏ów Akcji Specjalnej NSZ
(od czerwca 1945 r. Pogotowia Akcji Specjalnej NSZ) pod dowództwem kapita-
na Mieczys∏awa Pazderskiego „Szarego”2 pewnej grupy osób narodowoÊci ukra-
iƒskiej (liczb´ ofiar szacuje si´ od 12 do co najwy˝ej 42 osób)3.

W t´ wersj´ wpisuje si´ teza o prowokacji podszywajàcego si´ pod NSZ „od-
dzia∏u pozorowanego” z∏o˝onego z pracowników UBP wzgl´dnie funkcjonariu-
szy NKWD. Wed∏ug niej, po opuszczeniu Wierzchowin przez oddzia∏y NSZ do
wsi wkroczy∏a „grupa prowokacyjna”, która wymordowa∏a wi´kszoÊç pozosta-
∏ych przy ˝yciu Ukraiƒców. Celem tego mordu mia∏o byç przede wszystkim zrzu-
cenie winy za niego na „reakcyjno-faszystowskie bandy”. Je˝eli teza ta jest praw-
dziwa, to mo˝na przypuszczaç, i˝ umiej´tne spreparowanie przez komunistów
dokumentacji odnoszàcej si´ do tzw. zbrodni wierzchowiƒskiej (resortowe êród∏a
okreÊlajà liczb´ ofiar na 197, a nawet 202 osoby)4 oraz propagandowe wykorzy-
stanie przez nich tych wydarzeƒ m.in. przez nag∏oÊnienie „procesu 23”, zwane-
go inaczej „wierzchowiƒskim”5, mia∏o na celu skompromitowanie NSZ w oczach
spo∏eczeƒstwa.

2 Mieczys∏aw Pazderski „Szary” (1908–1945) – ppor. rez. WP, kpt. NSZ, ur. w Boles∏awowie (pow.
W∏oszczowa?), doktor medycyny. Przedwojenny dzia∏acz narodowy. Walczy∏ w wojnie 1939 r. Dzia∏a∏
w NOW, nast´pnie NSZ, komendant placówki NSZ w pow. Che∏m. Po wkroczeniu armii sowieckiej
stawi∏ si´ na wezwanie do komunistycznego WP, z którego zdezerterowa∏ przed Êcigajàcym go NKWD.
Zorganizowa∏ oddzia∏ zbrojny. W okresie 30 IV–10 VI 1945 r. dowódca AS (PAS) na Powiat NSZ
Che∏m. Posiada∏ w∏asny oddzia∏ AS (PAS), który operowa∏ w pow. Che∏m, Krasnystaw, Lubartów i W∏o-
dawa. Pod koniec kwietnia 1945 r., zgodnie z rozkazami Komendy Okr´gu NSZ Lublin, zosta∏ dowód-
cà zgrupowania partyzanckiego liczàcego w sumie ok. 300 partyzantów. 6 VI 1945 r. przeprowadzi∏o
ono akcj´ na wieÊ Wierzchowiny. Zginà∏ 10 VI 1945 r. wraz z oko∏o 200 ˝o∏nierzami zgrupowania we
wsi Huta podczas ob∏awy grupy operacyjnej UBP i wojsk NKWD (AIPN Lu, 0136/176, Charakterysty-
ka nr 117 nielegalnej organizacji Narodowe Si∏y Zbrojne Okr´g Lublin (sierpieƒ 1944 r. – maj 1947 r.),
cz. 1, Lublin 1986, s. 23, 47, 49, 50, 68; R. Wnuk, op. cit., s. 71–88; H. Pajàk, Oni si´ nigdy nie pod-
dali, Lublin 1997, s. 82–83; Rok pierwszy. Powstanie i dzia∏alnoÊç aparatu bezpieczeƒstwa publicznego
na Lubelszczyênie (lipiec 1944 – czerwiec 1945), red. S. Poleszak i in., Warszawa 2004, s. 196).
3 A.G. Kister, op. cit.
4 AIPN Lu, 042/4, Akta PUBP w Krasnymstawie, Protokó∏ komisji powo∏anej do zbadania zbrod-
ni we wsi Wierzchowiny, 22 VI 1945 r. (data wp∏ywu do WUBP w Lublinie), k. 58; ibidem, Akty
terrorystyczne AK i NSZ od 1 I 1945 r. do 5 X 1945 r., b.d., k. 42. W ostatniej pozycji drugiego
z tych dokumentów widnieje zapis: „202 ludzi cywilnych zamordowanych dnia 6 VI [19]45 r.
w Wierzchowinach przez band´ »Soko∏a«”. Por. Raport N. Sieliwanowskiego..., s. 296.
5 Rozprawa o charakterze jawnym przeciwko 23 cz∏onkom Komendy Okr´gu NSZ Lublin toczy∏a
si´ w dniach 14 II–19 III 1946 r. przed Wojskowym Sàdem Okr´gowym w Warszawie. Proces zo-
sta∏ odpowiednio nag∏oÊniony w mediach i mia∏ bez wàtpienia charakter polityczny. 19 III 1946 r.
z 23 oskar˝onych m.in. o udzia∏ w mordzie mieszkaƒców wsi Wierzchowiny 7 skazano na kar´
Êmierci (ppor. Romana Jaroszyƒskiego, plut. Stanis∏awa Kaczmarczyka, ppor. Kazimierza ¸uszczyƒ-
skiego, mjr. Zygmunta Roguskiego, ppor. W∏adys∏awa Ulanowskiego, mjr. Zygmunta Wolanina,
kpt. W∏adys∏awa ˚wirka). Wszystkich skazanych na Êmierç stracono w wi´zieniu mokotowskim
mi´dzy 16 V a 24 V 1946 r. Cia∏a wywieziono na S∏u˝ew, gdzie zosta∏y pochowane w bezimiennej
mogile (Z. Leszczyƒska, Rozbicie Lubelskiej Komendy Narodowych Si∏ Zbrojnych (lipiec 1945), b.d.,
s. 4–6, mps w zbiorach autora).
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Druga z wersji, sformu∏owana przede wszystkim na podstawie dokumentów
NSZ, a potwierdzona przez cz´Êç historyków (jednym z pierwszych by∏ Janusz
Wrona), mówi, ˝e mord na ludnoÊci ukraiƒskiej pope∏niony zosta∏ z pobudek po-
litycznych, a byç mo˝e te˝ osobistych, nosi∏ wyraêne znamiona czystki etnicznej
i oskar˝a si´ o niego wy∏àcznie oddzia∏y dowodzone przez kpt. „Szarego”, dzia∏a-
jàce w myÊl rozkazów Komendy Okr´gu NSZ Lublin6 (dokumenty organizacji mó-
wià o 194 ofiarach, a tylko w jednym z nich wymienia si´ liczb´ 396 zabitych)7.

O skali problemu zwiàzanego z interpretacjà samych tylko faktów Êwiadczy
chocia˝by to, ˝e sàdy w wolnej Polsce wyda∏y w tej sprawie dwie sprzeczne opi-
nie. Chodzi o uzasadnienia postanowieƒ IV Wydzia∏u Karnego Sàdu Wojewódz-
kiego oraz II Wydzia∏u Karnego Sàdu Apelacyjnego w Lublinie w sprawie o unie-
wa˝nienie wyroku Wojskowego Sàdu Rejonowego w Lublinie z 15 czerwca
1953 r. w sprawie Jana Fiduta, jednego z by∏ych partyzantów NSZ, uczestnika
akcji we wsi Wierzchowiny. W pierwszym uzasadnieniu, pod datà 8 maja 1998 r.,
napisano: „Mimo, i˝ czyny te zosta∏y pope∏nione przez oddzia∏y NSZ, trudno
uznaç, by wymordowanie 197 osób cywilnych (w tym tylko 45 m´˝czyzn),
w przewa˝ajàcej mierze kobiet i dzieci, mo˝na by∏o uznaç za dzia∏alnoÊç na rzecz
niepodleg∏ego bytu Paƒstwa Polskiego [...] By∏a to typowa akcja odwetowa i za-
stosowanie odpowiedzialnoÊci zbiorowej za niech´tny stosunek mieszkaƒców wsi
wobec oddzia∏ów NSZ, a nawet wspó∏pracy niektórych osób z UB. Za kryminal-
nym charakterem tych czynów Êwiadczy równie˝ rabunek mienia pomordowa-
nych – o czym mówià Êwiadkowie. Akcj´ t´ dowództwo AK uzna∏o za samowol-
nà i zdecydowanie jà pot´pi∏o”8. W drugim uzasadnieniu, z 4 lutego 1999 r.,

6 Okr´g Lubelski NSZ (od kwietnia 1943 r. Okr´g III NSZ) powo∏ano na prze∏omie listopada
i grudnia 1942 r. Pierwszym jego komendantem zosta∏ mjr Zygmunt Broniewski „Bogucki”.
W sk∏ad Okr´gu III wchodzi∏o 10 komend powiatowych podzielonych na rejony i placówki (Ko-
menda Powiatowa nr 1 – Lublin-miasto i powiat lubelski, nr 2 – Janów Lubelski, nr 3 – Che∏m,
nr 4 – Pu∏awy, nr 5 – Bi∏goraj, nr 6 – ZamoÊç, nr 7 – Krasnystaw, nr 8 – Lubartów, nr 9 – Toma-
szów Lubelski, nr 10 – Hrubieszów). Pozosta∏e powiaty województwa lubelskiego (Bia∏a Podlaska,
¸uków, Radzyƒ, W∏odawa) zosta∏y podporzàdkowane Komendzie Okr´gu XII NSZ (Podlasie). Pod-
czas okupacji niemieckiej si∏´ zbrojnà okr´gu stanowi∏o 4700–6000 osób. W okresie od czerwca do
grudnia 1944 r. podj´to dzia∏ania zmierzajàce do scalenia z AK, do czego jednak nie dosz∏o. Walki
frontowe prowadzone na Lubelszczyênie latem 1944 r. nie wp∏yn´∏y zasadniczo na zmian´ struktu-
ry Okr´gu Lubelskiego. Jednak w obliczu nowej sytuacji politycznej 4 II 1945 r., z inicjatywy Ko-
mendy Okr´gu, powo∏ano Tymczasowà Narodowà Rad´ Politycznà Ziem Wschodnich jako organ
polityczny w walce z okupantem sowieckim oraz jako kierownictwo wojskowe Komend´ Ziem
Wschodnich, która mia∏a obejmowaç tereny woj. bia∏ostockiego, lubelskiego i rzeszowskiego, do
czasu ponownego zorganizowania si´ Komendy G∏ównej NSZ. Faktycznie funkcje KZW wykony-
wa∏ sztab Okr´gu III, który od tej pory okreÊla∏ si´ jako Okr´g XVI NSZ. 6 VII 1945 r. KZW pod-
porzàdkowa∏a si´ KG NSZ, nast´pnie KG NZW, powracajàc do poprzedniego oznaczenia – Okr´g
III NSZ-NZW (L. ˚ebrowski, Rozwój organizacyjny i dzia∏alnoÊç NSZ [w:] Materia∏y z sesji nauko-
wej poÊwi´conej historii NSZ, Warszawa 1994).
7 AIPN, MBP NSZ, 73, Raport sytuacyjny dowódcy AS Okr´gu NSZ Lublin kpt. M. Pazderskiego
„Szarego” do szefa AS Okr´gu NSZ Lublin Z. Wolanina „Zenona”, 9 VI 1945 r., k. 3; K. Komo-
rowski, op. cit., s. 513–514. Por. AIPN, MBP NSZ, 74, Raport sytuacyjny Z. Wolanina „Zenona”,
21 VI 1945 r., k. 5.
8 AIPN Lu, 31/187, Akta sprawy Jana Fiduta (o uniewa˝nienie wyroku w sprawie Sr 265/53, sygn.
akt IV 1 KO 541/99), Uzasadnienie postanowienia IV Wydzia∏u Karnego Sàdu Wojewódzkiego
w Lublinie, 8 V 1998 r., k. 100.
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czytamy: „Sàd pierwszej instancji bezkrytycznie podzieli∏ [...] ustalenia wyroku
Wojskowego Sàdu Rejonowego w Lublinie przyjmujàc, ˝e mordu osób cywilnych
w Wierzchowinach dokona∏y oddzia∏y NSZ [...]. Faktem bezspornym jest to, ˝e
dnia 6 czerwca 1945 r. dokonany zosta∏ masowy mord licznej grupy osób naro-
dowoÊci ukraiƒskiej w Wierzchowinach, w tym w wi´kszoÊci kobiet i dzieci. [...]
W Êwietle wspó∏czesnych badaƒ historycznych cel i charakter akcji przeprowa-
dzonej w Wierzchowinach przez zgrupowanie oddzia∏ów NSZ by∏ zgo∏a inny ni˝
to wynika z ocen ówczesnych organów Êcigania i wymiaru sprawiedliwoÊci [...].
WÊród aktualnych opracowaƒ historycznych pojawi∏y si´ ró˝ne wersje przebiegu
tragicznych wydarzeƒ z dnia 6 czerwca 1945 r. [...]. Jest rzeczà oczywistà, ˝e
w post´powaniu rehabilitacyjnym sàd nie mo˝e opieraç si´ w swych ustaleniach
na ogólnych ocenach historycznej publicystyki, ale na konkretnych dowodach,
jednak˝e nie mo˝e tych ocen i ustaleƒ historyków pomijaç”9.

Niniejszy tekst jest jedynie próbà rekonstrukcji tego, co wydarzy∏o si´
6 czerwca 1945 r. w Wierzchowinach. Zamys∏em autora by∏o tak˝e ukazanie z∏o-
˝onoÊci relacji polsko-ukraiƒskich w powiatach Che∏m, Hrubieszów, Lubartów
i Krasnystaw w okresie od sierpnia 1944 r. do czerwca 1945 r., a wi´c genezy
wydarzenia b´dàcego g∏ównym tematem artyku∏u. Baz´ êród∏owà stanowi tu
w g∏ównej mierze niepublikowany dotàd rejestr mieszkaƒców wsi i majàtku
Wierzchowiny, a tak˝e Weso∏ówki Wierzchowiƒskiej, przechowywany dzisiaj
w Archiwum Gminnym w Siennicy Ró˝anej10. Uzupe∏nia go szereg materia∏ów
archiwalnych – przede wszystkim dokumenty z przej´tego latem 1945 r. przez
UBP archiwum Komendy Lubelskiego Okr´gu NSZ, a tak˝e akta PUBP w Che∏-
mie i Krasnymstawie, w tym m.in. protoko∏y przes∏uchaƒ Êwiadków – ocalonych
mieszkaƒców Wierzchowin, oraz akta procesowe, Êledcze i akta spraw rehabili-
tacyjnych by∏ych partyzantów zgrupowania kpt. „Szarego”. W kontekÊcie wyda-
rzeƒ w Wierzchowinach i Hucie (gm. Wojs∏awice, pow. Che∏m) autor opar∏ si´
tak˝e na publikacji Rafa∏a Wnuka bazujàcej w znacznej mierze na dokumentach
pochodzàcych z Rosyjskiego Wojskowego Archiwum Paƒstwowego w Moskwie,
traktujàcych o dzia∏alnoÊci 98 Pu∏ku Pogranicznego 64 Dywizji NKWD11. Doku-
menty NSZ odnoszà si´ do przebiegu akcji w Wierzchowinach oraz jej bezpo-
Êrednich nast´pstw. Fragmenty najbardziej znanego z dokumentów – meldunku
ppor. Romana Jaroszyƒskiego „Romana”12 z 17 czerwca 1945 r. – prawdopo-

9 Ibidem, Uzasadnienie postanowienia II Wydzia∏u Karnego Sàdu Apelacyjnego w Lublinie, 4 II
1999 r., k. 125–127.
10 Archiwum Gminy Siennica Ró˝ana, Rejestr mieszkaƒców wsi Wierzchowiny, Weso∏ówka Wierz-
chowiƒska i majàtek Wierzchowiny gmina Siennica Ró˝ana powiat krasnostawski, b.d. Zawarte
w rejestrze informacje dotyczàce losów mieszkaƒców wsi Wierzchowiny, Weso∏ówka Wierzchowiƒ-
ska oraz majàtku Wierzchowiny, daty skrajne (daty Êmierci, opuszczenia wsi itp.), przy pomini´ciu
dat narodzin pewnej grupy mieszkaƒców (prze∏om XIX/XX w.), pozwalajà na okreÊlenie przedzia-
∏u czasowego, do którego rejestr si´ odnosi, na lata 1932–1950.
11 R. Wnuk, op. cit., s. 71–88.
12 Roman Jaroszyƒski „Roman” (1915–1946) – ˝o∏nierz AK, ppor. NSZ, ur. w Bychawie (pow. Lu-
blin). W latach 1932–1939 zawodowy podoficer WP. Od grudnia 1939 r. w SZP-ZWZ-AK, dzia∏a∏
w Lublinie. Od koƒca 1943 r., po dekonspiracji, ˝o∏nierz oddzia∏u dyspozycyjnego Okr´gu AK Lu-
blin dowodzonego przez Aleksandra Sarkisowa „Szarug´”; s∏u˝y∏ w oddziale Czes∏awa Rossiƒskie-
go „Jemio∏y”. Rozbrojony przez Sowietów w lipcu 1944 r. Aresztowany przez MO 18 IX 1944 r.,
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dobnie jako pierwszy zamieÊci∏ w swojej ksià˝ce Henryk Pajàk13. Raport sytuacyj-
ny kpt. „Szarego” z 9 czerwca 1945 r. by∏ publikowany niemal w ca∏oÊci w pracy
Krzysztofa Komorowskiego14. Na dwa nast´pne dokumenty – raport sytuacyjny
mjr. Zygmunta Wolanina „Zenona”15 i meldunek ppor. „Janusza” (N.N.)16, oba
z 21 czerwca 1945 r.17 – Komorowski powo∏ywa∏ si´ w kontekÊcie problemu
Wierzchowin. Ostatni z dokumentów – meldunek por. Wac∏awa Koz∏owskiego
„Brzechwy”18 z 24 czerwca 1945 r. – prawdopodobnie nigdy wczeÊniej nie ujrza∏
Êwiat∏a dziennego. Wi´kszoÊç materia∏ów êród∏owych, o których tutaj mowa,
znajduje si´ obecnie w zasobach Oddzia∏owego Archiwum IPN w Lublinie oraz
Archiwum IPN w Warszawie.

Geneza wydarzeƒ w Wierzchowinach

Partyzantka NSZ, z za∏o˝enia niepodleg∏oÊciowa i antykomunistyczna, prowa-
dzi∏a przede wszystkim bezkompromisowà walk´ z szeroko poj´tà „w∏adzà demo-
kratycznà” i jej zbrojnym ramieniem – polskim oraz sowieckim aparatem bezpie-
czeƒstwa, jednostkami Wojska Polskiego, Armii Czerwonej i NKWD. W instrukcji

po kilku dniach zbieg∏ z wi´zienia na Zamku w Lublinie. Od wiosny 1945 r. w NSZ, dowódca od-
dzia∏u AS (PAS) operujàcego w pow. Hrubieszów, Krasnystaw i Che∏m. Wraz ze zgrupowaniem kpt.
Mieczys∏awa Pazderskiego „Szarego” bra∏ udzia∏ w akcji we wsi Wierzchowiny. Jego pododdzia∏ zo-
sta∏ rozbity 10 VI 1945 r. w trakcie ob∏awy pod Hutà, jemu uda∏o si´ wyrwaç z okrà˝enia. Od lip-
ca 1945 r. szef PAS Okr´gu NSZ Siedlce. 29 IX 1945 r. aresztowany przez WUBP w Lublinie. Ska-
zany 19 III 1946 r. przez WSO w Warszawie w tzw. procesie wierzchowiƒskim na kar´ Êmierci.
Stracony 24 V 1946 r. w wi´zieniu mokotowskim w Warszawie (AIPN Lu, 0136/176, Charaktery-
styka nr 117 nielegalnej organizacji Narodowe Si∏y Zbrojne Okr´g Lublin (sierpieƒ 1944 – maj
1947), cz. 1, s. 54–55; Z. Leszczyƒska, Gin´ za to, co najg∏´biej cz∏owiek ukochaç mo˝e, cz. 2, Lu-
blin 2003, s. 90–96; Rok pierwszy..., s. 397).
13 H. Pajàk, Za samostijnà Ukrain´, Lublin 1993, s. 86–87.
14 K. Komorowski, op. cit., s. 513–514.
15 Zygmunt Wolanin „Zenon” (1914–1946) – mjr NSZ, ur. we wsi Turze Rogi (pow. ¸uków). Do
1942 r. przebywa∏ w Krasnymstawie, nast´pnie dzia∏a∏ w strukturach NSZ pow. ¸uków; od prze∏o-
mu lipca i sierpnia do 15 IX 1944 r. komendant Rejonu 2 Powiatu NSZ ¸uków; od lutego do czerw-
ca 1945 r. szef AS (PAS) Okr´gu NSZ Lublin; 15 VI–29 IX 1945 r. szef PAS Obszaru III NSZ (okr´-
gi lubelski, kielecki, cz´stochowski). Aresztowany 29 IX 1945 r. Skazany 19 III 1946 r. przez WSO
w Warszawie w tzw. procesie wierzchowiƒskim na kar´ Êmierci. Wyrok wykonano 24 V 1946 r.
w wi´zieniu mokotowskim w Warszawie (AIPN Lu, 0136/182, Kwestionariusze osobowe na cz∏on-
ków nielegalnej organizacji NSZ Okr´gu Lublin, Kwestionariusz Zygmunta Wolanina, k. 70–70v;
Z. Leszczyƒska, Gin´ za to co najg∏´biej cz∏owiek..., s. 92 i n.).
16 N.N. „Janusz” – ppor. NSZ, ur. w 1923 r., zast´pca ppor. Zbigniewa Góry „Jacka”, dowódcy od-
dzia∏u partyzanckiego AS (PAS). 6 VI 1945 r. bra∏ udzia∏ w akcji we wsi Wierzchowiny. 10 VI
1945 r. zdo∏a∏ wyjÊç z okrà˝enia pod Hutà. Dalsze losy nieznane (AIPN Lu, 0136/179, Kwestiona-
riusze osobowe na cz∏onków nielegalnej organizacji NSZ Okr´gu Lublin, Kwestionariusz N.N. „Ja-
nusza”, k. 72).
17 K. Komorowski, op. cit., s. 514.
18 Wac∏aw Koz∏owski „Brzechwa” – sier˝./por. NSZ, ur. 22 IX 1899 r. w Filadelfii (USA). Podczas
okupacji w strukturach NSZ pow. Che∏m; od lata 1944 r. oficer organizacyjny przy Komendzie Po-
wiatu NSZ Che∏m; od kwietnia 1945 r. komendant Powiatu NSZ Che∏m; od wrzeÊnia 1945 r. na
Ziemiach Zachodnich. Dalsze losy nieznane (AIPN Lu, 0136/179, Kwestionariusze osobowe na
cz∏onków nielegalnej organizacji NSZ Okr´gu Lublin, Kwestionariusz Wac∏awa Koz∏owskiego,
k. 136).
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Pogotowia Akcji Specjalnej NSZ z czerwca 1945 r. dotyczàcej nadrz´dnych celów
organizacji czytamy m.in.: „Pogotowie Akcji Specjalnej, aby chroniç Naród Polski
przed wyniszczeniem jego aktywu, musi przystàpiç do bezwzgl´dnej likwidacji
w terenie: [...] cz∏onków Rzàdu Tymczasowego lub osób wchodzàcych w sk∏ad
PKWN i Zwiàzku Patriotów Polskich, za którymi ukrywa si´ imperializm komu-
nistyczny ZSRR, [...] resortu bezpieczeƒstwa, od ministra poprzez woj[ewódzkie],
pow[iatowe] a˝ do najni˝szych komórek w∏àcznie, [...] odkomenderowanych i za-
konspirowanych komunistów do innych organizacji demokratycznych, a wyraê-
nie dzia∏ajàcych na szkod´ Narodu Polskiego. [...] Metody: likwidacja zdrajców
mo˝e byç wykonana systemem tak zwanego »tajnego znikni´cia« osobnika lub
jawnego zastrzelenia. Metody wykonania [...] zostawiam do dyspozycji szefa
k[omendy] o[kr´gu] i k[omendy] p[owiatu]. Ka˝dy zlikwidowany musi mieç wy-
rok. O ile na to nie pozwalajà okolicznoÊci, wyrok b´dzie wydany post factum”19.

Dla zilustrowania zjawiska pos∏u˝´ si´ kilkoma przyk∏adami. Oprócz dwóch
potyczek, do których dosz∏o po akcji w Wierzchowinach w rejonie Kasi∏anu (gm.
Rako∏upy, pow. Che∏m) oraz boju pod Hutà, 29 paêdziernika 1944 r., oddzia∏
Akcji Specjalnej „Szarego” rozbi∏ posterunek MO w Ludwinie. Podczas walki za-
bito szeÊciu milicjantów, w tym komendanta posterunku. W kwietniu 1945 r.,
przypuszczalnie w pobli˝u wsi Maziarnia (gm. ˚mudê, pow. Che∏m), oddzia∏ AS
„Soko∏a” star∏ si´ z grupà operacyjnà UBP-WP. W trakcie walki poleg∏o kilku ˝o∏-
nierzy WP. Zginà∏ tak˝e jeden z partyzantów. W maju ten sam oddzia∏ potyka∏
si´ z Wojskiem Polskim w rejonie miejscowoÊci ˚mudê; w walce zabito kilku ˝o∏-
nierzy. Nocà 23 maja 1945 r. w Kolonii Marynin (gm. Rejowiec, pow. Che∏m)
dowodzona przez Wiktora Murzy∏o „Soko∏a” osiemnastoosobowa grupa party-
zantów z oddzia∏u AS „Zemsty” zaatakowa∏a kwater´ ˝o∏nierzy (telefonistów)
Armii Czerwonej. Na skutek wymiany ognia po stronie sowieckiej pad∏o oko∏o
10 zabitych (wed∏ug innych êróde∏ straty sowieckie si´gaç mia∏y nawet 17 zabi-
tych oraz 7–8 rannych). Partyzanci mieli czterech rannych, wÊród których byli
„Sokó∏” i Stefan Brzuszek „Boruta”. Tak˝e 23 maja, lecz za dnia, w Kolonii Sie-
dliszcze eneszetowcy zabili jeszcze trzech ˝o∏nierzy sowieckich, prawdopodobnie
z pododdzia∏u ∏àcznoÊci kwaterujàcego w Kolonii Marynin20. To jedynie kilka
z wa˝niejszych akcji przeprowadzonych przez oddzia∏y AS NSZ na omawianym
terenie. Do tego dodaç trzeba co najmniej kilka, a mo˝e kilkanaÊcie akcji likwi-
dowania cz∏onków PPR oraz pracowników i wspó∏pracowników polskiego oraz
sowieckiego aparatu represji. Dla przyk∏adu wiosnà 1945 r. w Bia∏opolu (pow.

19 AIPN Lu, 0136/177, Charakterystyka nr 117 nielegalnej organizacji Narodowe Si∏y Zbrojne
Okr´g Lublin (sierpieƒ 1944 – maj 1947), cz. 2, Lublin 1986, s. 57–59.
20 AIPN Lu, 0136/176, Charakterystyka nr 117 nielegalnej organizacji Narodowe Si∏y Zbrojne Okr´g
Lublin (sierpieƒ 1944 – maj 1947), cz. 1, s. 82; AIPN Lu, 0136/184, Karty na czyny przest´pcze do-
konane przez cz∏onków nielegalnej organizacji NSZ Okr´gu Lubelskiego stanowiàce za∏àcznik do
charakterystyki nr 117. Rok 1944–1945, s. 51, 66, 84; AIPN Lu, 17/1249, t. 1, Akta sprawy Ma-
riana Lipczaka i innych, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego Eugeniusza Dudka z 26 VIII 1946 r.
w PUBP w Che∏mie, k. 145. Por. AIPN Lu, 08/44, Sprawa obiektowa na band´ NSZ pod dowódz-
twem „Zemsty” i „Boruty”, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego Mariana Lipczaka z 23 IX 1946 r.
w PUBP w Che∏mie, k. 220. Zob. te˝ Z. Broƒski „Uskok”, Pami´tnik (1941–maj 1949), red. S. Po-
leszak, Warszawa 2004, s. 94.
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Hrubieszów) oddzia∏ AS „Soko∏a” wykona∏ wyrok Êmierci na kobiecie o imieniu
Wirka, którà podejrzewano o wspó∏prac´ z NKWD21.

Istotny wp∏yw na dzia∏alnoÊç podziemia narodowego na omawianym terenie
mia∏a bez wàtpienia kwestia stosunków polsko-ukraiƒskich. W rezultacie prowa-
dzonych od poczàtku maja 1945 r. rozmów mi´dzy przedstawicielami Okr´gu
Lublin AK-DSZ a delegatami OUN i UPA dotyczàcych zaprzestania wyniszczajà-
cych bratobójczych walk, powstrzymania si´ od ataków na ludnoÊç cywilnà z jed-
nej strony, z drugiej zaÊ wspólnego wyst´powania przeciwko nowej w∏adzy,
21 maja w Rudzie Ró˝anieckiej (pow. Lubaczów) zawarto lokalne porozumie-
nie22. Tego dnia w Kolonii Stefanów (gm. Wiszniewice, pow. Che∏m) dosz∏o tak-
˝e do spotkania miejscowych dowódców AK-DSZ i NSZ. Jak wynika z relacji
obecnego na nim Mieczys∏awa Szczerbatki, nie˝yjàcego ju˝ dziÊ porucznika
AK-DSZ, wtedy w∏aÊnie zapad∏y wyroki Êmierci na 19 mieszkaƒców Wierzcho-
win (17 Ukraiƒców i 2 Polaków)23.

Mimo porozumieƒ zawartych mi´dzy podziemiem poakowskim a OUN i UPA
narodowcy w dalszym ciàgu stali na stanowisku kontynuowania walki z Ukraiƒca-
mi. Zaledwie dzieƒ wczeÊniej, 20 maja 1945 r., szef sztabu Okr´gu NSZ Lublin mjr
Zygmunt Roguski „Feliks”24 wyda∏ rozkaz dotyczàcy likwidacji „band ukraiƒskich”
we wschodniej i po∏udniowej cz´Êci powiatu Hrubieszów25. WczeÊniej, przypusz-
czalnie w marcu lub kwietniu 1945 r., komendant Okr´gu NSZ Lublin mjr Tade-
usz Zieliƒski „Wujek”26 wyda∏ polecenie wprowadzenia w ˝ycie planu akcji oznaczo-
nej kryptonimem „Za Bugiem”, o której mamy, niestety, niewiele informacji.
Wiadomo tylko, ˝e mia∏y miejsce dzia∏ania odwetowe wobec Ukraiƒców, b´dàce
prawdopodobnie w jakimÊ stopniu odpowiedzià na antypolskie akcje przeprowa-
dzane przez OUN i UPA w latach 1943–1944 na Wo∏yniu i w Galicji Wschodniej.
Potwierdzenie odwetowego charakteru tych akcji znajdujemy w przygotowanym
przez resort bezpieczeƒstwa opracowaniu Charakterystyka nr 117 nielegalnej orga-
nizacji Narodowe Si∏y Zbrojne Okr´g Lublin (sierpieƒ 1944 – maj 1947)27. 

21 AIPN Lu, 0136/184, Karty na czyny przest´pcze dokonane przez cz∏onków nielegalnej organiza-
cji NSZ Okr´gu Lubelskiego stanowiàce za∏àcznik do charakterystyki nr 117, Rok 1944–1945, s. 43.
22 G. Motyka, R. Wnuk, op. cit., s. 88–92.
23 R. Wnuk, op. cit., s. 73.
24 Zygmunt Roguski „Feliks” (1886–1946) – mjr NSZ, ur. w Warszawie. Podczas wojny dzia∏a∏
w NSZ. Do paêdziernika 1944 r. komendant Powiatu NSZ Che∏m (18 X 1944 r. zatrzymany przez
PUBP w Che∏mie, zwolniony 29 X 1944 r.); od lutego do kwietnia 1945 r. szef sztabu Okr´gu NSZ
Lublin; od 10 VI 1945 r. komendant Okr´gu NSZ-NZW Siedlce. Zatrzymany 16 X 1945 r. przez
WUBP w Lublinie. Wyrokiem WSO w Warszawie z 19 III 1946 r. skazany w tzw. procesie wierzcho-
wiƒskim na kar´ Êmierci. Stracony 16 V 1946 r. (AIPN Lu, 0136/181, Kwestionariusze osobowe na
cz∏onków nielegalnej organizacji NSZ Okr´gu Lublin, Kwestionariusz Zygmunta Roguskiego, k. 70).
25 K. Komorowski, op. cit., s. 513.
26 Tadeusz Zieliƒski „Wujek” – kpt./pp∏k NSZ, ur. 20 X 1898 r. w Warce (pow. Grójec). Od sierp-
nia 1944 r. w NSZ; II–VI 1945 r. komendant Okr´gu NSZ Lublin, jednoczeÊnie KZW; VII 1945–III
1946 r. komendant Okr´gu Lublin NSZ-NZW. Aresztowany 18 III 1946 r. Wyrokiem WSO w War-
szawie z 3 XI 1947 r. skazany na kar´ Êmierci. Na mocy amnestii z 22 II 1947 r. z∏agodzono wy-
miar kary do 15 lat wi´zienia. Póêniej mieszka∏ w Warszawie (AIPN Lu, 0136/182, Kwestionariu-
sze osobowe na cz∏onków nielegalnej organizacji NSZ Okr´gu Lublin, Kwestionariusz Tadeusza
Zieliƒskiego, k. 107–107v; K. Komorowski, op. cit., s. 361 i n.).
27 AIPN Lu, 0136/176, Charakterystyka nr 117 nielegalnej organizacji Narodowe Si∏y Zbrojne
Okr´g Lublin (sierpieƒ 1944 – maj 1947), cz. 1, s. 48–49.
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W jednym z za∏àczonych do dokumentu aneksów – odpisie meldunku kpt.
Pazderskiego „Szarego” z 27 kwietnia 1945 r.28 – znalaz∏a si´ informacja o wspo-
mnianym rozkazie mjr. Tadeusza Zieliƒskiego „Wujka” i trudnoÊciach w jego wy-
konaniu, wynikajàcych m.in. z niech´ci st. sier˝. Eugeniusza Walewskiego „Ze-
msty”29 i jego ludzi do przejÊcia pod komend´ kpt. „Szarego”. W meldunku tym
czytamy m.in.: „˚adnego mojego rozkazu »Zemsta« nie chce wykonaç. Traktuj´
jego oddzia∏ jako band´. Wobec powy˝szego i wobec tego, ˝e wcià˝ na pró˝no
czekam na kontakt z »Soko∏em« [sier˝. Boles∏aw Skulimowski]30 mam r´ce skr´-
powane i rozkazu do akcji za Bugiem nie jestem w stanie wykonaç do czasu wy-
jaÊnienia sprawy i po∏àczenia si´ z dalszymi oddzia∏ami. [...] Obawiam si´ te˝, ˝e
podobny stosunek do rozkazu okr´gu mog´ zastaç ze strony d[owód]cy oddzia-
∏u »Soko∏a«”31. Akcj´ „Za Bugiem” ∏àczyç zatem nale˝y z wytycznymi Komendy
Okr´gu Lublin z 30 kwietnia 1945 r. dotyczàcymi zeÊrodkowania wszystkich od-
dzia∏ów AS NSZ w powiecie Che∏m, b´dàcymi potwierdzeniem wczeÊniejszych
rozkazów powierzajàcych „Szaremu” dowództwo nad ca∏oÊcià si∏ Akcji Specjal-
nej w terenie32.

Zarówno rozkazy komendanta Okr´gu NSZ Lublin mjr. Tadeusza Zieliƒskie-
go „Wujka” (marzec – kwiecieƒ 1945 r.), jak i mjr. Zygmunta Roguskiego „Felik-
sa” (20 maja 1945 r.) by∏y niewàtpliwie sprzeczne z nastawieniem poakowskiego
nurtu podziemia niepodleg∏oÊciowego, od wiosny 1945 r. dà˝àcego do za∏a- go-

28 AIPN Lu, 0136/177, Charakterystyka nr 117 nielegalnej organizacji Narodowe Si∏y Zbrojne
Okr´g Lublin (sierpieƒ 1944 – maj 1947), cz. 2, s. 93–94.
29 Eugeniusz Walewski „Zemsta” (1912–1945) – st. sier˝. NSZ, ur. w Siedliszczu (pow. Che∏m).
W czasie okupacji niemieckiej cz∏onek NSZ. Od wrzeÊnia 1944 r. organizator i dowódca oddzia∏u
zbrojnego NSZ, który póênà wiosnà 1945 r. liczy∏ ok. 50–70 partyzantów. Podporzàdkowany sze-
fowi AS (PAS) Okr´gu NSZ Lublin. Wszed∏ w sk∏ad zgrupowania kpt. Mieczys∏awa Pazderskiego
„Szarego”, bra∏ udzia∏ w akcji w Wierzchowinach 6 VI 1945 r., uniknà∏ ob∏awy grupy operacyjnej
UBP i wojsk NKWD pod Hutà. Ujawniony 24 X 1945 r. przed Komisjà Amnestyjnà w Che∏mie. Za-
strzelony 3 XII 1945 r. w niejasnych okolicznoÊciach w restauracji w Siedliszczu wraz ze swoim 
adiutantem (AIPN Lu, 0136/182, Kwestionariusze osobowe na cz∏onków nielegalnej organizacji
NSZ Okr´gu Lublin, Kwestionariusz Eugeniusza Walewskiego, k. 28; AIPN Lu, 08/44, Sprawa
obiektowa na band´ NSZ pod dowództwem „Zemsty” i „Boruty”, Raport specjalny zast´pcy kie-
rownika WUBP w Lublinie do MBP w Warszawie w sprawie zabójstwa Eugeniusza Walewskiego
„Zemsty”, 17 XII 1945 r., k. 32; Rok pierwszy..., s. 224).
30 Boles∏aw Skulimowski „Sokó∏” – sier˝. NSZ. Od 1942 r. komendant placówki NSZ, od 1944 r.
dowódca oddzia∏u partyzanckiego NSZ w pow. KraÊnik. W lipcu 1944 r. po wkroczeniu Sowietów
zdemobilizowa∏ oddzia∏. We wrzeÊniu 1944 r. ponownie zorganizowa∏ kilkunastoosobowy oddzia∏
partyzancki podporzàdkowany Komendzie Powiatu NSZ Che∏m. Wiosnà 1945 r. oddzia∏ liczy∏ ok.
30 partyzantów. W czerwcu 1945 r. wszed∏ w sk∏ad zgrupowania kpt. Mieczys∏awa Pazderskiego
„Szarego”, bra∏ udzia∏ w akcji na Wierzchowiny. W trakcie wycofywania si´ z Wierzchowin 6 VI
1945 r. oddzia∏ zosta∏ zaatakowany ko∏o wsi Kasi∏an przez grup´ operacyjnà NKWD-UBP-MO-WP.
Ci´˝ko ranny w walce „Sokó∏” zmar∏ nast´pnego dnia (AIPN Lu, 0136/176, Charakterystyka nr 117
nielegalnej organizacji Narodowe Si∏y Zbrojne Okr´g Lublin (sierpieƒ 1944 – maj 1947), cz. 1, s. 54;
Rok pierwszy..., s. 196).
31 Oddzia∏ st. sier˝. E. Walewskiego „Zemsty” zosta∏ wcielony do zgrupowania kpt. M. Pazderskie-
go „Szarego” 23 IV 1945 r. (AIPN Lu, 0136/177, Charakterystyka nr 117 nielegalnej organizacji
Narodowe Si∏y Zbrojne Okr´g Lublin (sierpieƒ 1944 – maj 1947), cz. 2, s. 92–93).
32 AIPN Lu, 0136/176, Charakterystyka nr 117 nielegalnej organizacji Narodowe Si∏y Zbrojne
Okr´g Lublin (sierpieƒ 1944 – maj 1947), cz. 1, s. 47–48.
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dzenia konfliktu polsko-ukraiƒskiego33. Odmienny stosunek do tej kwestii stano-
wi∏ realne niebezpieczeƒstwo zaostrzenia i tak nie najlepszych relacji mi´dzy obu
organizacjami niepodleg∏oÊciowymi. Dlatego te˝ na prze∏omie maja i czerwca
1945 r. dosz∏o do spotkania przedstawiciela Okr´gu AK-DSZ Lublin por. Stani-
s∏awa Witamborskiego „Ma∏ego” z szefem AS (PAS) Okr´gu NSZ Lublin Zyg-
muntem Wolaninem „Zenonem” oraz dowódcà oddzia∏u AS sier˝. Boles∏awem
Skulimowskim „Soko∏em”. Efektem rozmów by∏o wyznaczenie stref wp∏ywów
w terenie i zobowiàzanie si´ obu stron do przestrzegania ich nienaruszalnoÊci.
Ponadto „Zenon” obieca∏, ˝e powstrzyma podleg∏e mu oddzia∏y od ataków na
ludnoÊç ukraiƒskà34.

Zdaniem Rafa∏a Wnuka, 28 maja 1945 r. w okolicach Che∏ma, zaÊ wed∏ug
autora wspomnianego resortowego opracowania – w rejonie Kolonii Albertów
(gm. Brzeziny, pow. Lublin), mia∏a miejsce kolejna odprawa dowódców NSZ
z udzia∏em „Zenona” oraz Jana Morawca „Henryka”35, do lutego 1945 r. szefa
Wydzia∏u I Organizacyjnego Komendy Okr´gu Lublin, tym razem bez udzia∏u
przedstawicieli AK-DSZ. Podczas narady na wniosek dowódców oddzia∏ów AS
(ppor. Zbigniewa Góry „Jacka”36, sier˝. Boles∏awa Skulimowskiego „Soko∏a”,

33 Wydanie przez Komend´ Okr´gu Lublin NSZ wiosnà 1945 r. rozkazów do walki z Ukraiƒcami
w powiecie Hrubieszów wiàzaç si´ mog∏o m.in. ze wzmo˝eniem dzia∏aƒ przeciwko ludnoÊci polskiej
przez operujàcà na tym terenie sotni´ UPA „Wowky” („Wilki”). Na przyk∏ad 25 III 1945 r., w rezul-
tacie przeprowadzonej przez UPA akcji na posterunek MO w Kry∏owie (pow. Hrubieszów), zosta∏o
zabitych bàdê uprowadzonych, wg ró˝nych szacunków, ogó∏em od 27 do 57 osób, w tym odpowied-
nio od 22 do 49 cywilów. Jeszcze mi´dzy 16 a 22 V 1945 r. sotnia „Wowky” przeprowadza∏a akcje
odwetowe na wsie polskie w pow. Hrubieszów i Tomaszów Lubelski. Spalono wówczas trzy miejsco-
woÊci i zabito co najmniej 21 osób cywilnych, dalszych 16 zagin´∏o bez wieÊci. By∏y to jednak ostat-
nie masowe mordy dokonane przez partyzantk´ ukraiƒskà na ludnoÊci polskiej Zamojszczyzny. Na
skutek zawarcia lokalnego porozumienia mi´dzy AK-DSZ a OUN i UPA akcje tego typu zosta∏y
wstrzymane. Wed∏ug danych OÊrodka KARTA wynika, ˝e od sierpnia 1944 do koƒca 1945 r. w po-
wiecie Hrubieszów z ràk podziemia ukraiƒskiego zgin´∏o ok. 230 osób cywilnych, w tym tak˝e Ukra-
iƒców (AP Lublin, Urzàd Wojewódzki w Lublinie, Wydzia∏ Spo∏eczno-Polityczny, 216, Sprawozdanie
sytuacyjne starosty hrubieszowskiego za marzec 1945 r., 26 III 1945 r., k. 13–14; AP Lublin, Urzàd
Wojewódzki w Lublinie, Wydzia∏ Spo∏eczno-Polityczny, 196, Pismo Wydzia∏u Âledczego KP MO
w Hrubieszowie do starostwa powiatowego, Hrubieszów, 19 V 1945 r.; AIPN Lu, 034/4, Akta PUBP
w Tomaszowie Lubelskim, Sprawozdanie kierownika PUBP w Tomaszowie Lubelskim do WUBP
w Lublinie, 27 V 1945 r., k. 13; AIPN Lu, 032/5, Akta PUBP w Hrubieszowie, Wykaz aktów terrory-
stycznych dokonanych przez bandy UPA w pow. Hrubieszów od powstania urz´du do 29 IX 1945 r.,
30 IX 1945 r., k. 86; Z. Konieczny, Straty ludnoÊci w po∏udniowo-wschodnich powiatach dzisiejszej
Polski w latach 1939–1947 [w:] Polska – Ukraina: trudne pytania, t. 7, Warszawa 2000, s. 240).
34 R. Wnuk, op. cit., s. 73.
35 Jan Morawiec „Henryk” (1908–1948) – oficer NOW/NSZ, ur. w Poznaniu. W okresie okupacji
dzia∏a∏ w NOW, nast´pnie NSZ. Do grudnia 1943 r. oficer ∏àcznikowy, nast´pnie szef ∏àcznoÊci Ko-
mendy Okr´gu NOW ¸ódê; od 1944 r. zast´pca szefa Wydzia∏u I Organizacyjnego Komendy Okr´-
gu Lublin NSZ (29 XII 1944 r. aresztowany przez MUBP w Lublinie, 4 I 1945 r. zbieg∏ z aresztu);
do lutego 1945 r. szef Wydzia∏u I Komendy Okr´gu Lublin. Od wiosny 1945 r. szef PAS Komendy
G∏ównej NSZ-NZW, aresztowany 22 III 1946 r. przez MBP w Warszawie. Wyrokiem WSO w War-
szawie skazany na Êmierç, 15 I 1948 r. stracony (AIPN Lu, 0136/180, Kwestionariusze osobowe na
cz∏onków nielegalnej organizacji NSZ Okr´gu Lublin, Kwestionariusz Jana Morawca, k. 94; K. Ko-
morowski, op. cit., s. 207 i n.).
36 Zbigniew Góra „Jacek” – ppor. NSZ. W czasie okupacji niemieckiej dowódca pododdzia∏u par-
tyzanckiego NSZ wchodzàcego w sk∏ad oddzia∏u Leonarda Zub-Zdanowicza „Z´ba”. Z powodu 

Spór o Wierzchowiny. Dzia∏alnoÊç oddzia∏ów Akcji Specjalnej

273



st. sier˝. Eugeniusza Walewskiego „Zemsty”) prawdopodobnie zmieniono instruk-
cje dotyczàce Wierzchowin, ∏amiàc tym samym ustalenia poczynione z AK-DSZ.
W trakcie narad sztabowych prowadzonych w dniach 2–4 czerwca „Zenon” wy-
da∏ rozkaz nr 9 nakazujàcy koncentracj´ oddzia∏ów AS (PAS) NSZ oraz wytycz-
ne w sprawie przejÊcia ca∏ym zgrupowaniem do powiatów Hrubieszów i Toma-
szów Lubelski37.

Do koncentracji dosz∏o 4 czerwca w Woli ˚uliƒskiej (gm. Paw∏ów, pow.
Che∏m), gdzie wszystkie oddzia∏y („Jacka”, „Romana”, „Soko∏a”, „Szarego”
i „Zemsty”) osobiÊcie wizytowa∏ „Zenon”. Nast´pnego dnia zgrupowanie wyru-
szy∏o w kierunku Wierzchowin. Na krótko przed akcjà mia∏a miejsce jeszcze jed-
na odprawa kadry dowódczej, która odby∏a si´ prawdopodobnie rankiem
6 czerwca w Ostrowie Krupskim (gm. Siennica Ró˝ana, pow. Krasnystaw)38.
Ustalono wówczas szczegó∏owy plan akcji, po czym wydano rozkazy poszczegól-
nym oddzia∏om zgrupowania. „MieliÊmy rozkaz ustnie powiedziany, ˝e mamy
zlikwidowaç ludnoÊç ukraiƒskà i zabraç dobytek oprócz krów; co do zabijania
ludnoÊci to rozkaz by∏: bez wyjàtku du˝e i ma∏e dzieci”39 – zezna∏ Eugeniusz
Dudek „Sikorka”, partyzant oddzia∏u AS „Zemsty”, w trakcie przes∏uchania
26 sierpnia 1946 r. w PUBP w Che∏mie.

Akcje wymierzone w Ukraiƒców (ekspropriacyjne i likwidacyjne), oczywiÊcie
na znacznie mniejszà skal´ ni˝ w Wierzchowinach, przeprowadzane by∏y przez
poszczególne oddzia∏y AS NSZ ju˝ od jesieni 1944 r., g∏ównie w powiatach
Che∏m i Hrubieszów. O sytuacji panujàcej w drugiej po∏owie kwietnia 1945 r.
w powiecie Che∏m dowiadujemy si´ ze sprawozdania z inspekcji przeprowadzo-
nej tam w dniach 18–24 kwietnia 1945 r. przez przedstawiciela Ministerstwa Ad-
ministracji Publicznej Kazimierza Janczewskiego: „Do niedawna zamieszkiwa∏o
powiat ponad 60 proc. Ukraiƒców, z tego wi´kszoÊç wr´cz wrogo nastawiona do
ludnoÊci polskiej. [...] DziÊ jeszcze zamieszkuje powiat oko∏o 25 proc. Ukraiƒców,
których stosunek do ludnoÊci polskiej ulega niewielkiej poprawie. Z drugiej znów
strony na teren powiatu przyby∏o ze wschodu oko∏o 14 000 rodzin [...]. Czynni-
ki wrogie ustrojowi demokratycznemu zacz´∏y wykorzystywaç to chwilowo do

odniesionej rany nie zdo∏a∏ opuÊciç Lubelszczyzny razem z „Z´bem”. W lipcu 1944 r. w okolicach
Bychawy rozbrojony wraz z oddzia∏em przez Sowietów. Unikajàc aresztowania, do lutego 1945 r.
ukrywa∏ si´ na terenie powiatu Hrubieszów. W okresie luty–maj 1945 r. dowódca oddzia∏u AS ope-
rujàcego w powiatach Hrubieszów, Che∏m i Krasnystaw. Nast´pnie w sk∏adzie zgrupowania AS (PAS)
NSZ kpt. Mieczys∏awa Pazderskiego „Szarego”; 6 VI 1945 r. bra∏ udzia∏ w akcji we wsi Wierzchowi-
ny. Zginà∏ 10 VI 1945 r. we wsi Huta w walce z grupà operacyjnà UBP i 98. Pu∏ku Pogranicznego
NKWD (AIPN Lu, 0136/176, Charakterystyka nr 117 nielegalnej organizacji Narodowe Si∏y Zbroj-
ne Okr´g Lublin (sierpieƒ 1944 – maj 1947), cz. 1, s. 53–54; Z. Broƒski „Uskok”, Pami´tnik..., s. 96).
37 AIPN Lu, 0136/176, Charakterystyka nr 117 nielegalnej organizacji Narodowe Si∏y Zbrojne
Okr´g Lublin (sierpieƒ 1944 – maj 1947), cz. 1, s. 49; K. Komorowski, op. cit., s. 513; R. Wnuk,
op. cit., s. 73–74.
38 AIPN Lu, 17/1249, t. 1, Akta sprawy Mariana Lipczaka i innych, Protokó∏ przes∏uchania podej-
rzanego Eugeniusza Dudka z 26 VIII 1946 r. w PUBP w Che∏mie, k. 145; AIPN Lu, 08/44, Sprawa
obiektowa na band´ NSZ pod dowództwem „Zemsty” i „Boruty”, Protokó∏ przes∏uchania podej-
rzanego Mariana Lipczaka z 23 IX 1946 r. w PUBP w Che∏mie, k. 220.
39 AIPN Lu, 17/1249, t. 1, Akta sprawy Mariana Lipczaka i innych, Protokó∏ przes∏uchania podej-
rzanego Eugeniusza Dudka z 26 VIII 1946 r. w PUBP w Che∏mie, k. 145.
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wszystkiego podatne pod∏o˝e, przysy∏ajàc na teren powiatu swoje partyzanckie
bojówki, które grasujà do tej chwili. Najbardziej zaÊ niskie elementy reakcyjne
rozpocz´∏y bratobójcze walki i ˝erowanie na n´dzy ludnoÊci przyby∏ej ze wscho-
du”40. Pojedyncze wystàpienia przeciwko Ukraiƒcom odnotowywano tak˝e w po-
wiecie krasnostawskim i lubartowskim. Atakowano aktywistów partyjnych, pra-
cowników bàdê wspó∏pracowników aparatu bezpieczeƒstwa, ale tak˝e zwyk∏ych
ch∏opów ukraiƒskich, przypuszczalnie zwolenników „w∏adzy demokratycznej”.

Problemowi ukraiƒskiemu poÊwi´ci∏ nieco miejsca w swoim pami´tniku le-
gendarny dowódca partyzancki AK-WiN z Lubelszczyzny kpt. Zdzis∏aw Broƒski
„Uskok”. Pisa∏ m.in.: „Ukraiƒcy, jak zawsze przewrotni, komunizowali si´ na
gwa∏t i podkreÊlali swà solidarnoÊç dla PKWN, byle by zostawiç ich w Polsce.
PKWN […] zaczà∏ ich faworyzowaç. Gromady ukraiƒskie dosta∏y broƒ, a wielu
Ukraiƒców wesz∏o na ró˝ne stanowiska paƒstwowe. Bardzo du˝o posz∏o do UB
[…]. Taki stan zaistnia∏ zw∏aszcza w powiecie w∏odawskim i Che∏m, gdzie UPA
nie mia∏a silnych wp∏ywów”41. We wspomnianym sprawozdaniu znalaz∏a si´ nast´-
pujàca ocena sytuacji: „Ukraiƒcy wywo˝à swoje rodziny do Rosji, cz´Êç m´˝czyzn
pozostaje nadal w powiecie i tworzà uzbrojone bandy. By∏ okres, ˝e Ukraiƒ-
cy dzia∏ali wspólnie z reakcjà, obecnie walczà z sobà, co umiej´tnie starajà si´ wy-
korzystaç czynniki bezp[ieczeƒstwa]”42.

We wrzeÊniu 1944 r. na terenie pow. hrubieszowskiego partyzanci oddzia∏u
AS „Jacka” przeprowadzili co najmniej jednà akcj´ ekspropriacyjnà w kilku go-
spodarstwach ukraiƒskich, rekwirujàc konie, wozy, odzie˝ oraz artyku∏y spo˝yw-
cze. W lutym 1945 r. w Kumowie (gm. Rako∏upy, pow. Che∏m) ludzie „Jacka”
zabili dwóch Ukraiƒców, którym nast´pnie zabrano mienie i pieniàdze w kwocie
900 z∏. Ponadto od jesieni 1944 r. do zimy 1944/1945 r. na terenie pow. Che∏m
partyzanci „Zemsty” dopuÊcili si´ co najmniej kilku rekwizycji w gospodar-
stwach ukraiƒskich. Wypadki tego typu mia∏y miejsce m.in. w Kolonii Brzeziny
(gm. Siedliszcze) oraz Kolonii Zabitek (gm. Siedliszcze), gdzie niejakiemu To-
maszczukowi, oprócz konia, wozu, ubraƒ i artyku∏ów ˝ywnoÊciowych, odebra-
no równie˝ broƒ, a tak˝e w pobli˝u wsi Kulik (gm. Wiszniewice), w Kolonii
Ocho˝a-Pniaki (gm. Staw), a byç mo˝e te˝ w Kolonii Józefin i Nowosió∏kach
(gm. Staw)43. Póêniej, 26 kwietnia, „banda oko∏o 100 osób napad∏a na wieÊ
Pniaki gm. Staw, gdzie zosta∏a otoczona ca∏a wioska i wyp´dzono Ukraiƒców do
Rosji” – czytamy w sprawozdaniu dekadowym PUBP w Che∏mie z tego okresu.

40 AIPN Lu, 045/3, Akta PUBP w Che∏mie, Sprawozdanie z poufnych rozmów i przeprowadzonych
obserwacji w czasie inspekcji dokonanej na terenie powiatu i miasta Che∏ma przez zast´pc´ inspek-
tora g∏ównego mgr. Kazimierza Janczewskiego w dniach 18 IV–24 IV 1945 r., Warszawa, 2 V
1945 r., k. 79–80.
41 Z. Broƒski „Uskok”, Pami´tnik..., s. 95–96.
42 AIPN Lu, 045/3, Akta PUBP w Che∏mie, Sprawozdanie z poufnych rozmów i przeprowadzonych
obserwacji w czasie inspekcji dokonanej na terenie powiatu i miasta Che∏ma przez zast´pc´ inspek-
tora g∏ównego mgr. Kazimierza Janczewskiego w dniach 18 IV–24 IV 1945 r., Warszawa, 2 V
1945 r., k. 82.
43 AIPN Lu, 0136/184, Karty na czyny przest´pcze dokonane przez cz∏onków nielegalnej organiza-
cji NSZ Okr´gu Lubelskiego stanowiàce za∏àcznik do charakterystyki nr 117. Rok 1944–1945, s. 1,
24, 32; AIPN Lu, 17/1249, t. 1, Akta sprawy Mariana Lipczaka i innych, Protokó∏ przes∏uchania
podejrzanego Eugeniusza Dudka z 26 VIII 1946 r. w PUBP w Che∏mie, k. 144.
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Przypuszczalnie w akcji bra∏y udzia∏ po∏àczone oddzia∏y AS „Szarego” i „Ze-
msty”. W tym czasie w okolicy operowa∏ tak˝e oko∏o stuosobowy oddzia∏
AK-DSZ ppor. Konstantego Piotrowskiego „Zag∏oby”44.

Jak wynika z przytoczonych wy˝ej przyk∏adów, poczàtkowo akcje NSZ ogra-
nicza∏y si´ do zaboru odzie˝y, obuwia, ˝ywnoÊci oraz inwentarza ˝ywego. Cz´sto
jednak nabiera∏y charakteru napadów rabunkowych, a nierzadko towarzyszy∏y
im zastraszanie i pobicia Ukraiƒców w celu nak∏onienia do wyjazdu do USRR,
a nawet pojedyncze zabójstwa. „Wiemy, ile krwio˝erczy i bezmyÊlny element
ukraiƒski wyrzàdza∏ krzywdy Polakom […] za Hitlera, nic wi´c dziwnego, ˝e ra-
dzi byÊmy byli pozbyç si´ ich. I przy wielu okazjach oddzia∏y partyzanckie u˝y-
wa∏y swoich »wp∏ywów«, by Ukraiƒców do wyjazdu nak∏oniç”45 – czytamy w pa-
mi´tniku kpt. Broƒskiego „Uskoka”.

Sprawcami napadów na Ukraiƒców mogli byç równie˝ partyzanci wywodzà-
cego si´ ze struktur poakowskich samodzielnego oddzia∏u Stanis∏awa Seku∏y
„Soko∏a”46 (jeszcze w po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych uwa˝anego przez niektó-
rych badaczy za grup´ prowokacyjnà)47, operujàcego na pograniczu powiatów
Che∏m i Krasnystaw. To ludziom Seku∏y ewentualnie partyzantom oddzia∏u AS
NSZ sier˝. Skulimowskigo (obaj pos∏ugiwali si´ pseudonimem „Sokó∏”) przypi-
saç nale˝y udzia∏ w pobiciu i likwidacji Ukraiƒca Piotra Kobeli, sekretarza rejo-
nowego PPR, jednoczeÊnie przewodniczàcego Gminnej Rady Narodowej w gmi-
nie Krzywiczki (pow. Che∏m), oraz Polaka Józefa Palonka, referenta PUBP
w Che∏mie na gmin´ Krzywiczki, cz∏onka PPR. Ludzi tych zabito 19 marca
1945 r. na drodze mi´dzy ˚ó∏taƒcami a Kolonià Ludwinów. We wsi Kobyle (gm.
Rejowiec), prawdopodobnie te˝ nocà 19 marca 1945 r., partyzanci wykonali wy-
rok Êmierci na Ukraiƒcu Filipie Nazaruku, referencie che∏mskiego PUBP na gmi-
n´ Rejowiec, cz∏onku PPR, a 20 lub 22 marca w Pobo∏owicach (gm. ˚mudê)
z bli˝ej nieznanych powodów zastrzelili kolejnego Ukraiƒca – Miko∏aja Paszczu-
ka. Jak wynika z akt PUBP w Che∏mie, tylko mi´dzy 13 a 27 marca 1945 r. od-
notowano dziewi´ç wypadków tego typu, z których a˝ szeÊç w stosunku do osób
narodowoÊci ukraiƒskiej. 13 marca w Wólce Leszczaƒskiej (gm. ˚mudê) uprowa-
dzono i zabito Ukraiƒca Wasyla Mazura, cz∏onka PPR. 24 marca w ˚mudzi za-
bito dwóch nast´pnych Ukraiƒców, Kopczyƒskiego i Wasyla Nierod´, oraz obra-
bowano wszystkich mieszkaƒców narodowoÊci ukraiƒskiej. Je˝eli chodzi o dwa

44 AIPN Lu, 045/3, Akta PUBP w Che∏mie, Sprawozdanie dekadowe PUBP w Che∏mie do WUBP
w Lublinie z pracy urz´du za okres 17 IV–27 IV 1945 r., 27 IV 1945 r., k. 95. Por. AIPN Lu,
17/1249, t. 1, Akta sprawy Mariana Lipczaka i innych, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego Euge-
niusza Dudka z 26 VIII 1946 r. w PUBP w Che∏mie, k. 144.
45 Z. Broƒski „Uskok”, Pami´tnik..., s. 95.
46 Stanis∏aw Seku∏a „Sokó∏” – dowódca operujàcego od marca 1945 r. na pograniczu powiatów
Che∏m i Krasnystaw oddzia∏u poakowskiego, w którego sk∏ad wchodzili tak˝e dezerterzy z WP oraz
okoliczna m∏odzie˝. W lipcu 1945 r. odmówi∏ podporzàdkowania si´ rozkazom dowództwa Okr´gu
Lublin AK-DSZ, zabijajàc wys∏annika Komendy Okr´gu N.N. „Âlàzaka”, który mia∏ przejàç dowódz-
two nad samodzielnym oddzia∏em. Za niesubordynacj´ AK-DSZ wyda∏o na „Soko∏a” wyrok Êmier-
ci. Prawdopodobnie od sierpnia 1945 r. przebywa∏ na Ziemiach Zachodnich, jego podkomendnych
zaÊ wcieli∏ do swojego oddzia∏u ppor. Henryk Lewczuk „M∏ot” z AK-DSZ (R. Wnuk, op. cit., s. 72).
47 M. Zaborski, op. cit. Zob. tak˝e D. Goszczyƒski, op. cit., s. 65; J. Mas∏owski, W walce z sowiec-
kà okupacjà – Narodowe Si∏y Zbrojne na ziemi che∏mskiej, „Szczerbiec” 1998, nr 9, s. 22–23.
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ostatnie wydarzenia, to w aktach PUBP w Che∏mie brak zapisu o konkretnych
sprawcach; w przypadku Wólki Leszczaƒskiej znajdujemy tam tylko enigmatycz-
nà wzmiank´ o bli˝ej nieokreÊlonej „bandzie AK”. Mo˝liwe, ˝e akcj´ t´ przepro-
wadzi∏ któryÊ z operujàcych w okolicy oddzia∏ów AS – „Jacka”, „Romana” lub
„Soko∏a”48. Napadów na gospodarstwa ukraiƒskie zapewne wielokrotnie do-
puszczali si´ tak˝e cz∏onkowie pospolitych band rabunkowych, które w tamtym
czasie by∏y istnà plagà zarówno dla spo∏ecznoÊci ukraiƒskiej, jak i polskiej.

W kwietniu 1945 r. w powiecie Che∏m odnotowano co najmniej trzy zabój-
stwa osób narodowoÊci ukraiƒskiej, których dokonali niezidentyfikowani uzbro-
jeni napastnicy. 13 kwietnia w Kolonii Ruda (gm. Âwier˝e) uprowadzono, a na-
st´pnie zamordowano gospodarzy Wasyla Bortnika i Metodego Kalisza. Cia∏a
zabitych jakiÊ czas potem odnaleziono w lesie. 23 kwietnia w Âwi´cicy (gm. Ol-
chowiec) podczas napadu rabunkowego zabito Aleksego Iwaniuka49.

Ówczesnà sytuacj´, w tym m.in. stan bezpieczeƒstwa, doskonale ilustruje
wspomniane sprawozdanie z dokonanej w drugiej po∏owie kwietnia 1945 r. in-
spekcji powiatu. Czytamy w nim m.in.: „Bezpieczeƒstwo powiatu znajduje si´
w obecnej chwili w op∏akanym stanie. Nie ma jednego dnia, aby nie by∏o wypad-
ków zabójstwa lub uprowadzenia, poza po˝arami, masowymi kradzie˝ami i inne-
go rodzaju sabota˝em. [...] Niebezpieczeƒstwo grozi ludnoÊci z trzech stron [...]:
1. [...] nacjonalistów ukraiƒskich, 2. [...] reakcjonistów polskich, 3. [...] zwyk∏ych
band [rabunkowych – M.Z.]. ReakcjoniÊci polscy pa∏ajà zemstà specjalnie do
czynnych cz∏onków PPR [...] do ca∏ych ich rodzin. W ciàgu ostatnich dwóch ty-
godni zosta∏o zabitych 20 czo∏owych ludzi PPR”50. Warto wspomnieç, ˝e w tym
czasie doÊç znaczny odsetek51 cz∏onków PPR na tym terenie stanowili Ukraiƒcy.

Do podobnych zajÊç w omawianym okresie dochodzi∏o tak˝e na terenie po-
wiatu Hrubieszów oraz Lubartów. 13 kwietnia 1945 r. w miejscowoÊci Horeszko-
wice (gm. Bia∏opole, pow. Hrubieszów) oddzia∏ AS „Soko∏a” (wed∏ug innych êró-
de∏ oddzia∏ AS „Romana”) dokona∏ mordu na oÊmioosobowej polskiej rodzinie

48 AIPN Lu, 045/3, Akta PUBP w Che∏mie, Wykaz aktów terrorystycznych w powiecie Che∏m za
okres 17 III–27 III 1945 r., b.d., k. 64; ibidem, Wykaz zaobserwowanych koncentracji band leÊnych
oddzia∏ów AK, BCh, NSZ, UPA i innych za okres od 17 III 1945 r. do 27 III 1945 r., b.d., k. 66;
AIPN Lu, 045/4, Akta PUBP w Che∏mie, Raport kierownika PUBP w Che∏mie do kierownika WUBP
w Lublinie, 22 III 1945 r., k. 4.
49 AIPN Lu, 045/3, Akta PUBP w Che∏mie, Sprawozdanie dekadowe PUBP w Che∏mie do WUBP
w Lublinie z pracy urz´du za okres 17 IV–27 IV 1945 r., 27 IV 1945 r., k. 94–95.
50 Ibidem, Sprawozdanie z poufnych rozmów i przeprowadzonych obserwacji w czasie inspekcji do-
konanej na terenie powiatu i miasta Che∏ma przez zast´pc´ inspektora g∏ównego mgr. Kazimierza
Janczewskiego w dniach 18 IV–24 IV 1945 r., Warszawa, 2 V 1945 r., k. 80.
51 Wed∏ug danych za listopad 1944 r. sk∏ad narodowoÊciowy PPR w pow. Che∏m przedstawia∏ si´
nast´pujàco: ogó∏em 407 cz∏onków partii, w tym w powiecie – 322 (legitymacji partyjnych 380),
w mieÊcie – 85; Polaków – 120, Ukraiƒców – 287; przyrost w szeregach partii – 20, uby∏o – 70,
wyjechali do USRR (AP Lublin, KP PPR w Che∏mie, 4/V/1, Sprawozdanie KP PPR w Che∏mie za li-
stopad 1944 r., 21 XII 1944 r., k. 8). Wed∏ug danych za grudzieƒ 1944 r. sk∏ad narodowoÊciowy
PPR w pow. Che∏m przedstawia∏ si´ nast´pujàco: ogó∏em 633 cz∏onków partii, w tym w powie-
cie – 523 (legitymacji partyjnych 582), w mieÊcie – 110; Polaków – 306, Ukraiƒców – 321, ˚ydów
– 6; przyrost w szeregach partii – 90, uby∏o – 157, wyjechali do USRR – 147, na ziemie zachodnie
– 10 (AP Lublin, KP PPR w Che∏mie, 4/V/1, Sprawozdanie KP PPR w Che∏mie za grudzieƒ 1944 r.,
Lublin, 2 I 1945 r., k. 9–12).
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Wasilczuków, przesiedleƒców zza Bugu, zakwaterowanych w gospodarstwie po-
ukraiƒskim. Motywem zbrodni by∏a prawdopodobnie ch´ç obj´cia przez jedne-
go z partyzantów, „Wierzb´”, Józefa Skoczylasa, gospodarstwa po zamordowa-
nych. O tym tragicznym wydarzeniu czytamy w doniesieniu informatora UBP ps.
„Faraon” z 10 kwietnia 1952 r.: „«Roman« da∏ im si´ napuÊciç [...] do zamordo-
wania rzekomo dlatego, ˝e sà Ukraiƒcami, a˝eby osiàÊç na ich gospodarstwie. By-
∏o [...] osiem osób, w tym jedna kobieta w cià˝y [...]. Kiedy wszystkich z tej ro-
dziny pomordowano i ju˝ nikt nie ˝y∏, sama ta kobieta wcià˝ jeszcze si´ d∏ugo
rzuca∏a. Do∏y by∏y ju˝ wykopane, nie czekano na nià, zakopano ˝ywcem”52. Tak-
˝e w kwietniu, lecz tym razem w Teratynie (gm. Uchanie, pow. Hrubieszów),
partyzanci oddzia∏u AS „Soko∏a” dokonali napadu na dom ksi´dza prawos∏aw-
nego. Po wtargni´ciu do mieszkania zabito duchownego, nast´pnie zgwa∏cono
jego kuzynk´53. W 1945 r., byç mo˝e te˝ wiosnà, po∏àczone oddzia∏y AS „Jacka”,
„Romana” i „Soko∏a” przeprowadzi∏y akcj´ we wsi Szpiko∏osy (gm. Dziekanów,
pow. Hrubieszów), w trakcie której z ràk eneszetowców zgin´∏o prawdopodob-
nie oÊmiu mieszkaƒców narodowoÊci ukraiƒskiej54. 20 kwietnia w Kolonii Ko-
by∏ki (gm. Ludwinów, pow. Lubartów) partyzanci z oddzia∏u AS „Szarego” za-
trzymali jedenastu mieszkaƒców narodowoÊci ukraiƒskiej; po pobiciu kijami
dziewi´ciu z nich zastrzelono, w tym m.in. Maksyma Kaleƒca z synem, Eliasza
Kunacha i Katarzyn´ Pawelec55.

Dochodzi∏o równie˝ do napadów na osoby, które by∏y przewidziane na wy-
jazd do USRR albo ju˝ si´ naƒ zdecydowa∏y. Nale˝y dodaç, ˝e w ramach pierw-
szego, jeszcze wtedy dobrowolnego etapu przesiedleƒ, w powiecie Che∏m Ukra-
iƒcy masowo zg∏aszali ch´ç wyjazdu56. Nierzadko decydowali si´ naƒ te˝
aktywiÊci partyjni. „PPR w powiecie liczy oko∏o 500 cz∏onków, a w mieÊcie oko-

52 AIPN Lu, 0136/184, Karty na czyny przest´pcze dokonane przez cz∏onków nielegalnej organizacji
NSZ Okr´gu Lubelskiego stanowiàce za∏àcznik do charakterystyki nr 117. Rok 1944–1945, s. 56; AIPN
Lu, 01/703, Akta Êledcze Jana Fiduta, Doniesienie informatora ps. „Faraon”, 10 IV 1952 r., k. 149.
53 AIPN Lu, 0136/184, Karty na czyny przest´pcze dokonane przez cz∏onków nielegalnej organiza-
cji NSZ Okr´gu Lubelskiego stanowiàce za∏àcznik do charakterystyki nr 117. Rok 1944–1945, s. 49.
54 AIPN Lu, 31/187, Akta sprawy Jana Fiduta, Charakterystyka Organizacji Narodowych Si∏ Zbroj-
nych, Hrubieszów, 4 IV 1953 r., k. 127.
55 AIPN Lu, 0136/184, Karty na czyny przest´pcze dokonane przez cz∏onków nielegalnej organiza-
cji NSZ Okr´gu Lubelskiego stanowiàce za∏àcznik do charakterystyki nr 117. Rok 1944–1945, s. 61.
56 Z danych Wojewódzkiego Oddzia∏u Paƒstwowego Urz´du Repatriacyjnego w Lublinie na
1 X 1944 r. wynika∏o, ˝e w pow. Bi∏goraj, Bia∏a Podlaska, Che∏m, Hrubieszów, Krasnystaw, Kra-
Ênik, Lubartów, Radzyƒ, Tomaszów Lubelski, W∏odawa i ZamoÊç mieszka∏o ogó∏em 201 818 osób
narodowoÊci ukraiƒskiej, w tym na terenie najbardziej interesujàcych nas powiatów: Che∏m – od
33 552 do 34 084 (zarejestrowanych na wyjazd mi´dzy 15 X 1944 r. a 5 VII 1946 r. by∏o ogó∏em
32 817 Ukraiƒców) i Krasnystaw – 3315 (zarejestrowanych na wyjazd by∏o tylko 953). W ramach
dwóch pierwszych etapów akcji przesiedleƒczej Ukraiƒców do USRR, do 1 IX 1945 r. z w∏asnej wo-
li województwo lubelskie opuÊci∏y w sumie 125 464 osoby z ostatecznej liczby 193 420 ewakuowa-
nych do 1 VIII 1946 r. Tylko z powiatu Che∏m od 15 X 1944 r. do 25 IV 1945 r. wyjecha∏o w su-
mie 25 677 Ukraiƒców. Teren powiatu Krasnystaw do 1 VIII 1946 r. opuÊci∏o a˝ 2715 Ukraiƒców
(A. Ga∏an, Ruchy migracyjne po II wojnie Êwiatowej w powiecie Che∏m w latach 1944–1947, „Rocz-
nik Che∏mski” 1999, t. 5, s. 256; Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraiƒców z Polski do
USRR 1944–1946, t. 1, Dokumenty 1944–1945, red. E. Misi∏o, Warszawa 1996, s. 11–12; Repa-
triacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraiƒców z Polski do USRR 1944–1946, t. 2, Dokumenty
1946, red. E. Misi∏o, Warszawa 1999, s. 357–359).
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∏o 120. Du˝o cz∏onków partii odje˝d˝a w dalszym ciàgu do USRR, przewa˝nie
narodowoÊci ukraiƒskiej”57 – czytamy w raporcie kierownika PUBP w Che∏mie
skierowanym do kierownika WUBP w Lublinie 9 marca 1945 r. Otwarte pozo-
staje pytanie, w jakim stopniu wynika∏o to z realnej ch´ci wyjazdu, a w jakim
z dzia∏aƒ grup partyzanckich, i to prawdopodobnie nie tylko AS NSZ.

30 kwietnia 1945 r. w piÊmie skierowanym do kpt. „Szarego” komendant
Okr´gu Lublin mjr Zieliƒski „Wujek”, oprócz informacji o podporzàdkowaniu
„wszystkich oddzia∏ów AS wymienionych w poprzednich rozkazach oraz rów-
nie˝ wszystkich innych, które si´ mogà znajdowaç na terenie dzia∏alnoÊci p[ana]
kpt.” i o charakterze zgrupowania – „Oddzia∏y majà byç po∏àczone bezpoÊred-
nio [...], tworzàc jednolità kompani´, ewentualnie batalion” – wyraênie zaleca∏:
„Oddzia∏, który by si´ nie podporzàdkowa∏ wydanym rozkazom traktowaç jako
band´ – dowódca b´dzie oddany pod sàd. [...] Bezwzgl´dnie t´piç wszelkà samo-
wolnà akcj´ rabunkowà – nawet na Ukraiƒcach. Bandytów natychmiast likwido-
waç”58. Wynika z tego, ˝e niekontrolowane do tej pory akcje poszczególnych od-
dzia∏ów AS traktowane by∏y przez dowództwo Okr´gu Lublin NSZ i „Szarego”
na równi z bandyckimi. Dotyczy∏o to w szczególnoÊci grupy „Zemsty”, który, jak
czytamy w meldunku z 27 kwietnia 1945 r., „nie uznaje rozkazu Okr´gu, mocà
którego wcieli∏em go do swego oddzia∏u. Chce byç zupe∏nie samodzielny i tylko
mieç ze mnà luêny kontakt. [...] Jak mi donoszà poszczególne placówki, »Ze-
msta« dotychczas rabowa∏, gdzie si´ da∏o i zbija∏ pieniàdze. Sàdz´ te˝, ˝e tylko
dlatego nie chce byç zale˝ny i mieç kontrol´. Zachowanie jego i jego ludzi jest
ni˝ej wszelkiej krytyki – nie˝o∏nierskie i niepolskie”59. Je˝eli zaÊ chodzi∏o o dzia-
∏ania prowadzone ca∏ym zgrupowaniem, sytuacja wyglàda∏a zgo∏a inaczej, na co
wskazuje przebieg akcji w Wierzchowinach, o której szerzej b´d´ pisa∏ dalej.

Na prze∏omie kwietnia i maja 1945 r. walka partyzantki NSZ z Ukraiƒcami
sta∏a si´ bardziej intensywna, co nale˝y ∏àczyç ze stopniowym formowaniem
zgrupowania AS (PAS) kpt. „Szarego” i rozpocz´ciem dzia∏aƒ odwetowych w ra-
mach akcji „Za Bugiem”. Wówczas to mia∏y miejsce przypadki pojedynczych
i grupowych zabójstw. Jak wynika z dokumentów organizacyjnych NSZ, nast´p-
nym etapem, aczkolwiek nie ostatnim, mia∏a byç pacyfikacja Wierzchowin. O za-
istnia∏ej sytuacji kpt. „Uskok” pisa∏: „NSZ zaproponowa∏y w tym czasie skoor-
dynowanie dzia∏aƒ wszystkich oddzia∏ów partyzanckich do walki z Ukraiƒcami.
Z tà propozycjà zwróci∏ si´ do mnie »Szary«. Odmówi∏em, wychodzàc z za∏o˝e-
nia, ˝e celem naszym powinna byç wy∏àcznie samoobrona. […] Oddzia∏y NSZ:
»Szarego«, »Soko∏a«, »Jacka«, »Zemsty« i inne miewa∏y jednak cz´sto zajÊcia
z Ukraiƒcami”60.

2 maja 1945 r. oddzia∏ AS „Szarego” (wed∏ug innych êróde∏ AS „Zemsty”)
przeprowadzi∏ akcj´ we wsi Syczyn (gm. Olchowiec, pow. Che∏m), podczas której

57 AIPN Lu, 045/4, Akta PUBP w Che∏mie, Raport kierownika PUBP w Che∏mie do kierownika
WUBP w Lublinie, 9 III 1945 r., k. 2.
58 AIPN Lu, 0136/176, Charakterystyka nr 117 nielegalnej organizacji Narodowe Si∏y Zbrojne
Okr´g Lublin (sierpieƒ 1944 – maj 1947), cz. 1, s. 47–48.
59 AIPN Lu, 0136/177, Charakterystyka nr 117 nielegalnej organizacji Narodowe Si∏y Zbrojne
Okr´g Lublin (sierpieƒ 1944 – maj 1947), cz. 2, s. 93.
60 Z. Broƒski „Uskok”, Pami´tnik..., s. 96.
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zabito pi´ciu Ukraiƒców w wieku od 50 do 80 lat (Stefana Denisa, Dymitra
Waszkiewicza, Kseni´ Lewczuk, Katarzyn´ Stàpniak oraz ˝on´ duchownego pra-
wos∏awnego Woliƒskà). SzeÊciu innych gospodarzy, przygotowanych do wyjazdu
do USRR, obrabowano. Prawdopodobnie wieczorem „Zemsta” wraz z oddzia-
∏em przyjecha∏ do Syczyna. Eugeniusz Dudek „Sikorka” zezna∏: „ju˝ nie by∏o co
robiç, bo »Szary« zrobi∏”. Podczas akcji oddzia∏u „Szarego” zdarzy∏ si´ ponoç ta-
ki wypadek, ˝e jeden z jego ˝o∏nierzy „»Marynarz«, który nosi∏ bródk´ i wàsy,
wszed∏ do mieszkania popa, ale pop uciek∏, to on ubra∏ si´ w sutann´ i zaczà∏
chodziç po mieszkaniu i w tym momencie wpadli jego koledzy, a nie poznajàc
go, zacz´li go biç, nim go rozpoznali to dobrze dosta∏ od nich”61. Równie˝ 2 ma-
ja w Kolonii Wiszniewice, podczas napadu o charakterze rabunkowym kolejna
osoba narodowoÊci ukraiƒskiej, W∏odzimierz Duk, zosta∏a zabita przez nierozpo-
znanà, liczàcà oko∏o dziesi´ciu osób grup´ zbrojnà, która po dokonaniu zabój-
stwa i rabunku mienia (koni, krów i sprz´tu domowego u˝ytku) odesz∏a w kie-
runku miejscowoÊci Kulik.

W nocy z 2 na 3 maja do domu mieszkaƒca Kolonii Krobonosza (gm. Staw)
Micha∏a Zasiadczuka wtargn´li uzbrojeni osobnicy. Podczas napadu zastrzelono
dwunastoletniego W∏adys∏awa Zasiadczuka, gospodarza zaÊ obrabowano z pie-
ni´dzy i zapowiedziano mu ponowne przybycie po kwot´ 3 tys. z∏otych. 5 maja
w Mogielnicy (gm. Siedliszcze) czterech napastników uzbrojonych w karabiny
i pistolety maszynowe zabi∏o kilku mieszkaƒców, rabujàc ich dobytek. Nie mam
pewnoÊci, czy w obu tych przypadkach ofiarami by∏y osoby narodowoÊci ukra-
iƒskiej. Nocà z 5 na 6 maja do wsi Âwier˝e przyby∏ oko∏o trzydziestoosobowy
oddzia∏ partyzancki, który dokona∏ rabunku zwierzàt hodowlanych, koni, wo-
zów, odzie˝y oraz artyku∏ów ˝ywnoÊciowych u trzech gospodarzy narodowoÊci
ukraiƒskiej (Marcina Petruka, Anastazego Petruka i Micha∏a Bartosiewicza). Pod-
czas napadu zabito córk´ Anastazego Petruka Katarzyn´ (lat 28) i jego syna Jana
(lat 14). Gospodarzom tym i ich rodzinom polecono, aby w ciàgu trzech dni
wszyscy opuÊcili wieÊ i wyjechali do USRR62.

15 maja z miejscowoÊci Olchowiec uprowadzono, a nast´pnie powieszono
gminnego sekretarza PPR Wasyla Fiedorowicza wraz z córkà63. Tak˝e wiosnà
1945 r. we wsi Pniówno (gm. Olchowiec) oddzia∏ AS „Zemsty” przeprowadzi∏
akcj´ ekspropriacyjnà w kilku gospodarstwach ukraiƒskich64. W sprawozdaniu
kierownika PUBP w Che∏mie za ten okres odnajdujemy adnotacj´, która w ja-
kimÊ stopniu umo˝liwia odpowiedê na pytanie dotyczàce sprawców napadów:

61 AIPN Lu, 17/1249, t. 1, Akta sprawy Mariana Lipczaka i innych, Protokó∏ przes∏uchania podej-
rzanego Eugeniusza Dudka z 26 VIII 1946 r. w PUBP w Che∏mie, k 145. Por. AIPN Lu, 0136/184,
Karty na czyny przest´pcze dokonane przez cz∏onków nielegalnej organizacji NSZ Okr´gu Lubelskie-
go stanowiàce za∏àcznik do charakterystyki nr 117. Rok 1944–1945, s. 71; AIPN Lu, 045/3, Akta
PUBP w Che∏mie, Sprawozdanie dekadowe PUBP w Che∏mie do WUBP w Lublinie z pracy urz´du
za okres 27 IV–7 V 1945 r., 7 V 1945 r., k. 125.
62 AIPN Lu, 045/3, Akta PUBP w Che∏mie, Sprawozdanie dekadowe PUBP w Che∏mie do WUBP
w Lublinie z pracy urz´du za okres 27 IV–7 V 1945 r., 7 V 1945 r., k. 125–126.
63 AIPN Lu, 045/4, Akta PUBP w Che∏mie, Akty terrorystyczne AK i NSZ od 1 I 1945 r. do
5 X 1945 r., b.d., k. 109.
64 AIPN Lu, 17/1249, t. 1, Akta sprawy Mariana Lipczaka i innych, Protokó∏ przes∏uchania podej-
rzanego Eugeniusza Dudka z 26 VIII 1946 r. w PUBP w Che∏mie, k. 144.
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„Na terenie gm. Staw pokaza∏ si´ silniejszy oddzia∏ akowców, którzy ju˝ cz´Êcio-
wo zacz´li rabowaç i terroryzowaç ludnoÊç, którzy wyje˝d˝ajà do ZSRR, oraz
tych, którzy dzia∏ajà dla dobra demokratycznej Polski”65.

W tym czasie w powiecie Krasnystaw konflikt polsko-ukraiƒski mia∏ przebieg
zdecydowanie ∏agodniejszy ni˝ na terenie sàsiednich powiatów – Che∏m i Hrubie-
szów. Jak wynika z akt urz´du bezpieczeƒstwa w Krasnymstawie, mi´dzy 1 sierp-
nia 1944 r. a 5 maja 1945 r. na tym terenie 61 osób zosta∏o zabitych przez pod-
ziemie niepodleg∏oÊciowe, „nieznanych sprawców”, pospolitych bandytów oraz
dezerterów z WP (3 przypadki) lub milicjantów (2 przypadki), bàdê zagin´∏o bez
Êladu. Dalszych 12 osób odnios∏o rany. W wi´kszoÊci przypadków byli to cz∏on-
kowie PPR, pracownicy lub wspó∏pracownicy UBP oraz milicjanci, w tym byli
partyzanci AL i BCh. WÊród nich zaledwie 3 osoby by∏y narodowoÊci ukraiƒskiej.
I tak 27 stycznia 1945 r. w Rudniku „nieznani sprawcy” zastrzelili pracownika
tamtejszego urz´du pocztowego Ukraiƒca Stefana Chasiuka, cz∏onka PPR, w po-
bli˝u jego w∏asnego domu. Miesiàc póêniej, 27 lutego, uzbrojeni osobnicy w mun-
durach WP dokonali napadu na 5 osób (2 Ukraiƒców, 3 Polaków) powracajàcych
z jarmarku w Che∏mie do Krynicy (gm. Siennica Ró˝ana). „Na drodze zostali za-
trzymani przez osobnika wojskowego, który spyta∏ si´, czy tu jadà Ukraiƒcy, oni
odpowiedzieli, ˝e nie jadà”. Zastrzelono wówczas 3 osoby (Ukraiƒców – cz∏onka
PPR Stefana Wdowicza i Stanis∏aw´ Wdowicz oraz Polaka, cz∏onka PPR, Józefa
¸usiaka), jednà ci´˝ko raniono, kolejna zaÊ zagin´∏a bez wieÊci66.

Z dost´pnych êróde∏ wynika, ˝e akcje likwidacyjne oddzia∏ów AS NSZ doty-
czy∏y równie˝ osób narodowoÊci ˝ydowskiej, a w jednym przypadku zbieg∏ych
z obozu jenieckiego ̋ o∏nierzy niemieckich. W meldunku z 25 kwietnia 1945 r. kpt.
„Szary” informowa∏ o akcji przeprowadzonej 24 kwietnia na majàtek w Kaniach
(gm. Paw∏ów, pow. Che∏m). Po opanowaniu bez walki zabudowaƒ dworskich i roz-
brojeniu kwaterujàcego w nich oko∏o pi´çdziesi´cioosobowego pododdzia∏u WP,
5 ˝o∏nierzy narodowoÊci ˝ydowskiej z rozkazu „Szarego” rozstrzelano. Pozosta-
∏ych ˝o∏nierzy albo na ich w∏asnà proÊb´, po szczegó∏owym przes∏uchaniu, wcielo-
no do oddzia∏ów (do oddzia∏u „Szarego” – 15, „Zemsty” – 8), albo zwolniono.

Tego samego dnia, jak czytamy w meldunku, w rejonie Krowicy (gm. Paw∏ów,
pow. Che∏m) uj´to 6 ˝o∏nierzy niemieckich zbieg∏ych ze znajdujàcego si´ pod
Che∏mem obozu jenieckiego67. Z protoko∏ów przes∏uchania uj´tych w 1946 r.
partyzantów NSZ, Mariana Lipczaka „Doƒca” i Eugeniusza Dudka „Sikorki”,
wynika, ˝e Niemców tak˝e rozstrzelano z rozkazu „Szarego”. Lipczak zeznawa∏:
„na Krowicy spotkaliÊmy 6 Niemców, którzy uciekli z lagru zza Che∏ma i chcieli

65 AIPN Lu, 045/3, Akta PUBP w Che∏mie, Sprawozdanie dekadowe PUBP w Che∏mie do WUBP
w Lublinie z pracy urz´du za okres 27 IV–7 V 1945 r., 7 V 1945 r., k. 98.
66 AIPN Lu, 042/3, Akta PUBP w Krasnymstawie, Wykaz aktów terrorystycznych na pow. Krasny-
staw za okres 27 II–7 III 1945 r., b.d., k. 13; AIPN Lu, 042/4, Akta PUBP w Krasnymstawie, Wykaz
aktów terrorystycznych z terenu pow. Krasnystaw za okres 1 VIII 1944–5 V 1945 r., b.d., k. 38–39.
67 AIPN Lu, 0136/177, Charakterystyka nr 117 nielegalnej organizacji Narodowe Si∏y Zbrojne
Okr´g Lublin (sierpieƒ 1944 r. – maj 1947 r.), cz. 2, s. 92; AIPN Lu, 0136/184, Karty na czyny prze-
st´pcze dokonane przez cz∏onków nielegalnej organizacji NSZ Okr´gu Lubelskiego stanowiàce za-
∏àcznik do charakterystyki nr 117. Rok 1944–1945, s. 63; AIPN Lu, 08/44, Sprawa obiektowa na
band´ NSZ pod dowództwem „Zemsty” i „Boruty”, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego Mariana
Lipczaka z 23 IX 1946 r. w PUBP w Che∏mie, k. 219.
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si´ do∏àczyç do nas, lecz kpt. »Szary« da∏ rozkaz i nasz oddzia∏ [„Zemsty”
– M.Z.] ich rozstrzeli∏”68. Dudek dok∏adnie okreÊli∏ miejsce egzekucji „w lesie
paw∏owskim z∏apaliÊmy 6 Niemców, którzy zostali przez nasz oddzia∏ rozstrzela-
ni na wsi Majdan Zahorodyƒski”69. A tak wydarzenie to opisa∏ w swoich wspo-
mnieniach Stanis∏aw Nieworaj, mieszkaniec Majdanu Zahorodyƒskiego (gm.
Siedliszcze, pow. Che∏m): „Jeszcze o jednej zbrodni chc´ wspomnieç, dokonanej
z koƒcem kwietnia 1945 [...] na 6 jeƒcach niemieckich, ˝o∏nierzach Wehrmach-
tu, zwerbowanych przez grup´ »Zemsty«. Podczas postoju w naszej wsi obu grup
[...], »Szarego« i »Zemsty«, w kwietniu tego˝ roku znajdowa∏o si´ 6 jeƒców [...].
CzyÊcili im broƒ, [...] w grupie „Zemsty”, jedli to samo co i oni, jednym s∏owem
za pan brat. A˝ pewnego przedwieczoru kwietniowego ka˝à im si´ zbieraç, ale
swoich rzeczy nie braç i [...] wyprowadzili ich w pole za wieÊ pod ∏àki i tam ich
pozabijali z pistoletów w potylic´ g∏owy”70.

Prawdopodobnie tylko w rezultacie dzia∏alnoÊci oddzia∏ów AS („Jacka”; „Ro-
mana”; „Soko∏a”; „Szarego” i „Zemsty”) od jesieni 1944 r. do krytycznego dnia
akcji w Wierzchowinach zgin´∏o oko∏o 50 Ukraiƒców, w tym pewna, trudna do
sprecyzowania liczba osób zwiàzanych bàdê sympatyzujàcych z „w∏adzà ludo-
wà”. Najwi´cej ofiar by∏o w powiecie Che∏m – 20–30 osób; w hrubieszowskim
by∏o ich 9 (oraz 8 Polaków, „repatriantów” zza Bugu, na podstawie nazwiska
Wasilczuk uznanych za Ukraiƒców), w lubartowskim – te˝ 9, najmniej zaÊ w kra-
snostawskim – 3.

Nie przypadkiem wÊród zabitych Ukraiƒców byli cz∏onkowie PPR, pracow-
nicy lub wspó∏pracownicy UBP wzgl´dnie NKWD oraz osoby o takà dzia∏alnoÊç
podejrzewane. Nasuwa si´ jednak pytanie, w jakim stopniu Êmierç poszczegól-
nych osób narodowoÊci ukraiƒskiej czy ˝ydowskiej z ràk podziemia narodowe-
go by∏a odwetem za ich zaanga˝owanie w utrwalanie „w∏adzy ludowej” lub
przychylny stosunek do niej – faktyczny, czasem jednak nie do koƒca poparty
dowodami – a w jakim zaÊ zwiàzana by∏a z obcym etnicznie lub kulturowo po-
chodzeniem, z uprzedzeniami, niech´cià czy wr´cz wrogoÊcià konspiratorów,
dyktowanà czynnikiem ideologicznym bàdê po prostu negatywnymi doÊwiad-
czeniami minionej wojny.

Wydaje si´, ˝e odpowiedê na to pytanie znajdujemy w organie prasowym
NSZ „Szczerbiec”, w numerze 23 z 23 czerwca 1945 r., w którym czytamy: „Za-
sada samostanowienia narodów o sobie jest wyk∏adnikiem dojrza∏oÊci i niezale˝-
noÊci politycznej, której zewn´trznym wyrazem w Narodzie Polskim by∏o spon-
taniczne stworzenie frontu walki o swój byt z najeêdêcà germaƒskim i hordami
barbarzyƒskiego wschodu. Walka ta jest bezkompromisowa i wymagajàca od
ka˝dej jednostki wyraênego zdeklarowania bodêca na Polaka lub nie Polaka.
Wasser Polaków nie mo˝e byç i nie b´dzie. Stare metody politycznego ∏agodze-

68 AIPN Lu, 08/44, Sprawa obiektowa na band´ NSZ pod dowództwem „Zemsty” i „Boruty”, Pro-
tokó∏ przes∏uchania podejrzanego Mariana Lipczaka z 23 IX 1946 r. w PUBP w Che∏mie, k. 219.
69 AIPN Lu, 17/1249, t. 1, Akta sprawy Mariana Lipczaka i innych, Protokó∏ przes∏uchania podej-
rzanego Eugeniusza Dudka z 26 VIII 1946 r. w PUBP w Che∏mie, k. 145.
70 S. Nieworaj, Wspomnienia z lat 1939–1947 oraz komentarze do lat wczeÊniejszych i póêniejszych,
oprac. I. Czmuda, wspomnienia zg∏oszone na konkurs „Ch∏opskiej Drogi” z okazji dwudziestolecia
PRL, b.d., s. 17, mps w zbiorach autora.
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nia i g∏askania ˚ydów, Niemców czy Ukraiƒców okaza∏y si´ dla nas zgubnymi
w konsekwencjach. Ust´pstwo jest wyk∏adnikiem s∏aboÊci i rozzuchwala ∏agod-
nie traktowanego. MniejszoÊci poczu∏y si´ gospodarzami, a my zeszliÊmy do ro-
li s∏ug w swojej Ojczyênie. Obecna wojna jest kresem zbierania owoców naszej
polskiej apolitycznoÊci. Wyciàgamy nauk´ z poprzednio pope∏nionych b∏´dów.
[...] Komitet lubelski nie tylko nic nie zrobi∏ w sprawie zabu˝aƒskich zbrodni,
a co gorsza nawet zawar∏ przymierze z Ukraiƒskà Republikà Sowieckà. To mor-
dy dokonane przez bulbowców sà im na r´k´ i zgodne z za∏o˝eniami ideowymi
˝ydokomuny [...]. Lecz Narodu Polski oszukaç si´ nie da. Nad Wis∏à i Bugiem
czuwa stra˝ NSZ niezdekonspirowanego wroga bolszewików i nierozwiàzanego
przez Londyn – Narodowe Si∏y Zbrojne, Êwiadome swoich zadaƒ i celu ostatecz-
nego, którym jest Wielka Narodowa i Katolicka Polska. [...] Dla zdrajców komi-
tetu lubelskiego b´dziemy ˝a∏owaç kuli, dla nich sucha ga∏àê. Ten komitet obsta-
wi∏ si´ bolszewickimi komunistami, ˚ydami i bulbowcami, ca∏a ta trójca
wyprawia harce szataƒskie, chcàc nas wyt´piç. Lecz pró˝ny trud – walka z ˝ydo-
komunà i hajdamaczczyznà rozpocz´∏a si´”71.

Próba rekonstrukcji wydarzeƒ. Sprawcy i ofiary

6 czerwca 1945 r. oko∏o godziny 11.00 od strony wsi ˚d˝anne (gm. Sienni-
ca Ró˝ana, pow. Krasnystaw) do Wierzchowin wkroczy∏o zgrupowanie AS (PAS)
NSZ w ∏àcznej sile oko∏o 300 partyzantów. Dowodzi∏ nim kpt. Pazderski „Sza-
ry”, ówczesny dowódca oddzia∏ów partyzanckich AS (PAS) Okr´gu Lublin, któ-
remu od 30 kwietnia 1945 r. podlega∏y tak˝e wszystkie oddzia∏y AS operujàce
w powiecie Che∏m. Partyzanci przebywali we wsi oko∏o czterech godzin72. Co do
tego faktu ˝aden z badaczy nie ma wàtpliwoÊci. Problem pojawia si´ w momen-
cie, kiedy próbujemy okreÊliç rzeczywistych sprawców i okolicznoÊci mordu do-
konanego na 194 mieszkaƒcach wsi narodowoÊci ukraiƒskiej (ta liczba ofiar do
dziÊ jest podwa˝ana) oraz zinterpretowaç wydarzenia z nim zwiàzane.

W raporcie sytuacyjnym „Szarego” z 9 czerwca 1945 r. skierowanym do „Ze-
nona”, szefa AS (PAS) Okr´gu Lublin, znalaz∏a si´ informacja o likwidacji 194 osób
narodowoÊci ukraiƒskiej oraz wymkni´ciu si´ kilkunastu z okrà˝enia. W dalszej
cz´Êci raportu czytamy, ˝e Wierzchowiny by∏y najbli˝szà i zarazem pierwszà z kilku
wsi ukraiƒskich (z nazwy wymieniony zosta∏ tylko Kasi∏an), które mia∏ spotkaç ten
sam los. Kolejnym obszarem dzia∏ania zgrupowania partyzanckiego mia∏a byç gmi-
na Strzelce ówczesnego powiatu Hrubieszów. „Melduj´, ̋ e oddzia∏y AS po koncen-
tracji ruszy∏y pod moim dowództwem w ogólnym kierunku na ZamoÊç, wed∏ug
rozkazu. W drodze postanowiono zlikwidowaç kilka ukraiƒskich wsi. Pierwszà
i najbli˝szà mia∏a byç wieÊ Wierzchowiny i Kasi∏an. [...] Wierzchowiny otoczono 
ze wszystkich stron i wyci´to 194 osoby narodowoÊci ukraiƒskiej. Kilkunastu 
zdo∏a∏o uciec. [...] Po akcji wszystkie oddzia∏y wycofa∏em w kierunku Maziarni 

71 AIPN Lu, 0136/177, Charakterystyka nr 117 nielegalnej organizacji Narodowe Si∏y Zbrojne
Okr´g Lublin (sierpieƒ 1944 r. – maj 1947 r.), cz. 2, s. 109–111; R. Wnuk, op. cit., s. 78.
72 AIPN Lu, 0136/176, Charakterystyka nr 117 nielegalnej organizacji Narodowe Si∏y Zbrojne
Okr´g Lublin (sierpieƒ 1944 r. – maj 1947 r.), cz. 1, s. 23; R. Wnuk, op. cit., s. 76–77.
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w najlepszym porzàdku. Zamierza∏em posunàç si´ na razie do lasów strzeleckich,
jednak˝e na skutek poÊcigu nieprzyjaciela [...] ruszy∏em w kierunku Huty ko∏o Woj-
s∏awic. Po dwudniowym odpoczynku ruszamy dalej na lasy strzeleckie, które
w mi´dzyczasie zosta∏y uwolnione z obstawy”73. W Êwietle cytowanego dokumen-
tu g∏ównym celem partyzantów, zgodnie z rozkazem Komendy Okr´gu Lublin, nie
by∏o jedynie wykonanie wyroków Êmierci na kilkunastu miejscowych „post´pow-
cach”, ale likwidacja wiosek ukraiƒskich, przeprowadzana z rozmys∏em i planowo,
najprawdopodobniej w ramach wspomnianej akcji odwetowej „Za Bugiem”74.

Niestety, cytowany dokument, a tak˝e pozosta∏e cztery proweniencji enesze-
towskiej, sà jedynie odpisami orygina∏ów, potwierdzonymi adnotacjà „za zgod-
noÊç”, w tym m.in. przez ówczesnego kierownika MUBP w Lublinie kpt. Wincen-
tego Wojciusza75. Nie uwa˝am jednak, aby mo˝na traktowaç go jako fa∏szywk´.
Je˝eli uznamy, ˝e jest to dokument spreparowany, to wiele jemu podobnych, b´-
dàcych jedynie kopiami oryginalnych r´kopisów lub maszynopisów przepisany-
mi przez pracowników resortu bezpieczeƒstwa w trakcie gromadzenia dowodów
przeciwko poszczególnym cz∏onkom organizacji podziemnych, nale˝a∏oby z gó-
ry uznaç za niewiarygodne. To podwa˝y∏oby dotychczasowe wyniki badaƒ wie-
lu historyków zajmujàcych si´ problematykà podziemia antykomunistycznego
w Polsce i jego zwalczaniem przez aparat bezpieczeƒstwa, którzy w swych pra-
cach wielokrotnie wykorzystywali êród∏a tej proweniencji.

Wed∏ug wspomnianego rejestru mieszkaƒców (zob. tabela), do jesieni 1944 r.
Wierzchowiny i Weso∏ówk´ Wierzchowiƒskà zamieszkiwa∏o ogó∏em 535 osób,
w tym 450 wyznania prawos∏awnego (84,1 proc. ogó∏u mieszkaƒców), 65 rzym-
skokatolickiego (12,2 proc.), w tym 19 osób ze zmienionym wyznaniem z pra-
wos∏awnego na rzymskokatolickie (osoby takie okreÊlano potocznie mianem
„przechrzt”), oraz 20 osób, co do których brak w rejestrze zapisu precyzujàcego
wyznanie (3,7 proc.)76. Do 6 czerwca 1945 r., najprawdopodobniej podczas za-

73 AIPN, MBP NSZ, 73, Raport sytuacyjny dowódcy AS Okr´gu NSZ Lublin kpt. M. Pazderskiego
„Szarego” do szefa AS Komendy Okr´gu NSZ Lublin Z. Wolanina „Zenona”, 9 VI 1945 r., k. 3;
K. Komorowski, op. cit., s. 513–514.
74 AIPN Lu, 0136/176, Charakterystyka nr 117 nielegalnej organizacji Narodowe Si∏y Zbrojne
Okr´g Lublin (sierpieƒ 1944 r. – maj 1947 r.), cz. 1, s. 48–49.
75 Wincenty Wojciusz – por. armii sowieckiej, kpt. WP, mjr/pp∏k UBP, ur. w 1908 r. w Sankt Peters-
burgu, narodowoÊç polska, obywatelstwo sowieckie, pochodzenie robotnicze, bezwyznaniowiec, wy-
kszta∏cenie Êrednie, cz∏onek WKP(b), PPR, PZPR. W latach 1932–1934 s∏u˝y∏ w Armii Czerwonej.
W lipcu 1941 r. ponownie zmobilizowany, poczàtkowo jako dowódca kompanii na froncie lenin-
gradzkim; od grudnia 1941 r. szef sztabu 73. zapasowego pp.; od maja 1943 r. w 1 DP im. Tadeusza
KoÊciuszki, dowódca kompanii ckm w 3. pp.; od stycznia do czerwca 1944 r. zast´pca dowódcy ba-
talionu; od czerwca do sierpnia 1944 r. s∏uchacz szko∏y oficerów polityczno-wychowawczych 3. DP;
od paêdziernika 1944 r. dowódca batalionu Centralnej Szko∏y Oficerów Polityczno-Wychowawczych
WP. Od 28 IV 1945 r. do 31 XII 1954 r. w UBP: kierownik Wydzia∏u I MUBP w Lublinie; od 15 VI
1945 r. kierownik tego urz´du; od 16 I 1946 r. naczelnik Wydzia∏u IV WUBP w Lublinie; od 15 I
1948 r. w dyspozycji Biura Personalnego MBP; od 1 II 1948 r. starszy wyk∏adowca Centrum Wyszko-
lenia MBP w Legionowie, od 1 VII 1948 r. starszy inspektor Centrum Wyszkolenia; od 1 III 1949 r.
p.o. naczelnika Wydzia∏u Mobilizacyjnego MBP; od 1 V 1949 r. naczelnik tego wydzia∏u; od
1 V 1951 r. wicedyrektor Biura Wojskowego MBP. Zwolniony ze s∏u˝by, powróci∏ do ZSRR (AIPN,
0193/7034, Akta osobowe Wincentego Wojciusza; Rok pierwszy..., s. 352–353).
76 Do tej kategorii osób nale˝eli: Boles∏aw i Maria G∏uszczuk (Weso∏ówka Wierzchowiƒska) oraz Mi-
ko∏aj Tywoniuk (Wierzchowiny), których rodzice byli wyznania prawos∏awnego; Alina Bednaruk, 
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poczàtkowanej jesienià 1944 r. akcji wysiedleƒczej ludnoÊci ukraiƒskiej do
USRR, obie miejscowoÊci opuÊci∏o ∏àcznie 214 osób – 205 prawos∏awnych, 6 ka-
tolików, w tym 2 „przechrzty”, jak równie˝ 3 osoby, przy nazwiskach których
w rejestrze zabrak∏o adnotacji dotyczàcej wyznania77. Ponadto od ogólnej liczby
mieszkaƒców nale˝y odjàç przynajmniej kilka osób, które po 1 lipca 1944 r.78,
a przed 6 czerwca 1945 r. mog∏y umrzeç Êmiercià naturalnà79. RównoczeÊnie (od
23 listopada 1944 r. do 5 stycznia 1945 r.) do wsi przyby∏o co najmniej 17 ka-
tolików, w tym 14 przesiedleƒców zza Bugu (z okolic Równego i Sarn).

Kiedy do wioski wesz∏y oddzia∏y NSZ, przebywaç tam mog∏o prawdopodob-
nie nieco mniej ni˝ 338 mieszkaƒców, wÊród których 72,5 proc. stanowi∏y oso-
by wyznania prawos∏awnego (245), 22,5 proc. – katolicy (76, w tym 17 osób,
które zmieni∏y wiar´), a 5 proc. osoby, których wyznanie nie zosta∏o okreÊlone
w rejestrze (17). Wspomnieç nale˝y jeszcze o zamieszka∏ych w majàtku Wierz-
chowiny 12 osobach wyznania prawos∏awnego nieuj´tych w tabeli zamieszczo-
nej w niniejszym artykule, w tym jednej zmar∏ej mi´dzy 2 lipca 1944 r. a 6 czerw-
ca 1945 r., oraz pozosta∏ych 11 (2 rodziny), które mieszka∏y tam do chwili
wyjazdu do USRR (5 osób wyjecha∏o w 1945 r.). Jak wynika z relacji anonimo-
wego naocznego Êwiadka, 6 czerwca zdecydowana wi´kszoÊç, o ile nie wszystkie
zakwaterowane w majàtku osoby, by∏y Polakami80.

Jan Wilk, prawos∏awny mieszkaniec wsi, z zawodu kowal, któremu uda∏o si´
uniknàç Êmierci dzi´ki temu, ˝e ukry∏ si´ we wczeÊniej przygotowanym schronie,
15 czerwca 1945 r. przed specjalnà komisjà81 powo∏anà do zbadania zbrodni
w Wierzchowinach stwierdzi∏: „WieÊ [...] liczy∏a oko∏o 100 rodzin wyznania pra-
wos∏awnego, rodzin wyznania rzymskokatolickiego by∏o 9. Krytycznego dnia 

Zofia Lubczyƒska, Stanis∏aw Niewiadomski, Ludwik Surma (Wierzchowiny), Anna Piorun (Weso-
∏ówka Wierzchowiƒska) – prawdopodobnie osoby wyznania rzymskokatolickiego; Józef i Bronis∏a-
wa Ciechan, Boles∏aw G∏uszczuk, Piotr Kontowski, Antonina Pela (Wierzchowiny), Piotr i Anna Ber-
ka∏ow, Nadzieja Butoryn, El˝bieta Kondratiuk, Zofia Oleszczuk, Olga Romaniuk, Helena WierzchoÊ
(Weso∏ówka Wierzchowiƒska) – przy nazwiskach tych osób brakowa∏o zapisu o wyznaniu.
77 Archiwum Gminy Siennica Ró˝ana, Rejestr mieszkaƒców wsi Wierzchowiny, Weso∏ówka Wierz-
chowiƒska i majàtek Wierzchowiny gmina Siennica Ró˝ana powiat krasnostawski, b.d., k. 1v–155.
Wed∏ug danych g∏ównego przedstawiciela rzàdu ds. ewakuacji w Lublinie, w koƒcu 1944 r. Wierz-
chowiny zamieszkiwa∏o 469 osób narodowoÊci ukraiƒskiej. W ramach pierwszego etapu akcji wysie-
dleƒczej (X–XII 1944 r.) dobrowolnie na wyjazd do USRR zg∏osi∏o si´ 265 osób (80 rodzin), z któ-
rych tylko 109 (35 rodzin) 18 XII 1944 r. opuÊci∏o wieÊ (Repatriacja czy deportacja..., t. 1, s. 137).
78 1 VII 1944 r. odnotowano ostatni zgon podczas okupacji (zmar∏ wówczas Bart∏omiej Kozio∏,
mieszkaniec Wierzchowin, osoba wyznania rzymskokatolickiego).
79 W latach 1932–1939 w Wierzchowinach i Weso∏ówce Wierzchowiƒskiej Êmiercià naturalnà
zmar∏o w sumie 29 osób, w tym najwi´cej, gdy˝ po szeÊç, w roku 1937 i 1938.
80 Archiwum Gminy Siennica Ró˝ana, Rejestr mieszkaƒców wsi Wierzchowiny, Weso∏ówka Wierz-
chowiƒska i majàtek Wierzchowiny gmina Siennica Ró˝ana powiat krasnostawski, b.d., k. 126v–154;
Relacja w zbiorach autora (osoba sk∏adajàca relacj´ zastrzeg∏a sobie anonimowoÊç), 5 I 2006 r.
81 W sk∏ad komisji przyby∏ej 15 VI 1945 r. do Wierzchowin wchodzili: przewodniczàcy, delegat Mi-
nisterstwa SprawiedliwoÊci S. Bencers; wicewojewoda lubelski J. Soko∏owski; prokurator Specjalnego
Sàdu Karnego w Lublinie M. Filiƒski; s´dzia Sàdu Apelacyjnego w Lublinie J. Czarnecki; lekarz, bie-
g∏y sàdowy dr T. Lipecki; prezes SL, pose∏ do KRN J. Wójcik; przedstawiciel PPS S. Stus; przedstawi-
ciel „Polpressu” Por´bski; dziennikarz „Sztandaru Ludu” Praszczak i przedstawiciel WUBP w Lublinie
por. M. Smaga (AIPN Lu, 042/4, Akta PUBP w Krasnymstawie, Protokó∏ komisji powo∏anej do zba-
dania zbrodni we wsi Wierzchowiny, 22 VI 1945 r. [data wp∏ywu do WUBP w Lublinie], k. 57).
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by∏o we wsi oko∏o 30 rodzin repatriantów zza Bugu”. Rodziny te, majàce objàç
gospodarstwa po 35 rodzinach ukraiƒskich wysiedlonych 18 grudnia 1944 r.,
prawdopodobnie zakwaterowano we dworze82. Inny ocalony z masakry prawo-
s∏awny mieszkaniec wsi Filip Oleszczuk83, przes∏uchiwany 8 czerwca 1945 r.
w Krasnymstawie w charakterze Êwiadka, zezna∏: „Rodzin polskich [w] [sa]mych
Wierzchowinach by∏o powy˝ej cztery”84. Z relacji wspomnianego anonimowego
Êwiadka wy∏ania si´ obraz struktury narodowoÊciowej wioski zbie˝ny z poprzed-
nimi – odrzucanymi przez niektórych badaczy85 jako nieprawdziwe – zeznaniami
ocalonych z masakry Ukraiƒców z∏o˝onymi 8 i 15 czerwca 1945 r. Wed∏ug jego
oceny 6 czerwca 1945 r. w samych Wierzchowinach mieszka∏o co najmniej 6 ro-
dzin polskich (rzymskokatolickich), w Weso∏ówce – jedna, Tywoniuków, we
dworze zaÊ (majàtku Wierzchowiny), oddalonym zaledwie o kilkaset metrów od
centrum wsi – oko∏o 15 rodzin polskich, w tym rodzina Êwiadka. Reszt´, czyli
zdecydowanà wi´kszoÊç mieszkaƒców, stanowili Ukraiƒcy (prawos∏awni)86.

Partyzanci NSZ przybyli do wsi konno, pieszo i na furmankach. „Nadjecha∏
oddzia∏ wojska w mundurach polskich, przybranych kwiatami czerwonymi, mi´-
dzy innymi ró˝ami. [...] Przypuszcza∏em [...], ˝e mam do czynienia z Wojskiem
Polskim, powracajàcym z frontu” – zezna∏ 15 czerwca 1945 r. Jan Wilk87. Jak
twierdzi anonimowy naoczny Êwiadek, który 6 czerwca przebywa∏ w szkole po-
∏o˝onej w centrum miejscowoÊci, w porze przedobiadowej przyby∏o „wojsko”.
Wkrótce do szko∏y przyszed∏ jeden z oficerów i kaza∏ wszystkim dzieciom rozejÊç
si´ do domów. Nast´pnie zabrano nauczyciela – Polaka88 i razem z nim udano si´
do dworu. W tym czasie „wojsko” otoczy∏o ca∏à wieÊ. Nauczyciela prawdopo-
dobnie zmuszono do tego, aby wskazywa∏ we wsi zabudowania prawos∏awnych;
„wojskowi” chodzili z nim od domu do domu, a on mówi∏, kto jest Ukraiƒcem,
a kto Polakiem, przy tym mieszkaƒcom dodatkowo sprawdzano dokumenty.
Rozpoznanych w ten sposób Ukraiƒców zazwyczaj rozstrzeliwano89.

Po ponad roku od opisywanych wydarzeƒ jeden z uczestników, partyzant
NSZ Eugeniusz Dudek „Sikorka” z oddzia∏u AS „Zemsty”, zezna∏ przed ofice-
rem Êledczym PUBP w Che∏mie: „Nie wiem ilu nasz oddzia∏ zabi∏ ludzi, ale wi-
dzia∏em, [˝e tam] gdzie by∏ »Kostek« [Wac∏aw Rybak], to na jednym podwórzu

82 Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Jana Wilka przez prokuratora Specjalnego Sàdu Karne-
go w Lublinie M. Filiƒskiego, Wierzchowiny, 15 VI 1945 r., k. 63.
83 Filip Oleszczuk, od 17 IX 1944 r. szef propagandy Komitetu Gminnego PPR w Siennicy Ró˝a-
nej (AP Lublin, KP PPR w Krasnymstawie, 7/VI/19, Protokó∏ z zebrania Komitetu Gminnego PPR
w Siennicy Ró˝anej, ˚d˝anne, 17 IX 1944 r., k. 1–2).
84 AIPN Lu, 042/4, Akta PUBP w Krasnymstawie, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Filipa Oleszczu-
ka przez p.o. wiceprokuratora Specjalnego Sàdu Karnego w Lublinie M. Sawickiego, Krasnystaw,
8 VI 1945 r., k. 64v.
85 A.G. Kister, op. cit.
86 Relacja w zbiorach autora (osoba sk∏adajàca relacj´ zastrzeg∏a sobie anonimowoÊç), 5 I 2006 r.
87 AIPN Lu, 042/4, Akta PUBP w Krasnymstawie, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Jana Wilka przez
prokuratora Specjalnego Sàdu Karnego w Lublinie M. Filiƒskiego, Wierzchowiny, 15 VI 1945 r., k. 63.
88 Personalia nauczyciela znane sà autorowi z relacji naocznego anonimowego Êwiadka, potwierdza
je tak˝e rejestr mieszkaƒców. Z uwagi jednak na dobro cz∏onków rodziny nauczyciela piszàcy te s∏o-
wa nie zdecydowa∏ si´ na ich ujawnienie.
89 Relacja w zbiorach autora (osoba sk∏adajàca relacj´ zastrzeg∏a sobie anonimowoÊç), 5 I 2006 r.
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le˝a∏o 20 par´ trupów przewa˝nie ludzi doros∏ych, a »Bia∏y« [prawdopodobnie
Wac∏aw Lis – M.Z.] oprawia∏ si´ przewa˝nie z dzieçmi. »Kostek« strzela∏ tylko
z Visa, a »Bia∏y« z p[e]p[e]sz[y]”90. W jakiÊ czas póêniej zeznania Dudka potwier-
dzi∏ inny z partyzantów „Zemsty”, Marian Lipczak „Doniec”: „przewa˝nie strze-
lano bez wyboru, od najmniejszych dzieci do starców, taki by∏ rozkaz »Szarego«.
[...] By∏em przy taborze w momencie, gdy jakiÊ m´˝czyzna w Êrednim wieku
uciek∏ ˝ytem; strzeli∏em do niego z karabinu i zabi∏em go, poza tym nikogo wi´-
cej nie zabi∏em. Na naszym odcinku zosta∏o zabitych do 80 ludzi, najwi´cej ludzi
zlikwidowa∏ oddzia∏ »Szarego«”91.

Na podstawie dost´pnych êróde∏ mo˝na sàdziç, ˝e mordowano równie˝
w bardziej wyrafinowany sposób. „W oddziale [...] »Szarego« by∏o 2 ch∏opców
po jakieÊ lat najwy˝ej 15, jeden z nich nazywa∏ si´ Kajtek, a drugi nie wiem, ale
myÊmy ich obu nazywali Kajtkami, i [...] Kajtkowie brali udzia∏ w akcji w Wierz-
chowinach. Jeden z nich, który wróci∏ razem z tymi rozbitkami [po wyjÊciu
z okrà˝enia pod Hutà – M.Z.] [...] przyszed∏ do [mojej – M.Z.] ˝ony i prosi, ˝e-
by mu da∏a co zjeÊç, bo jest g∏odny. Ale wpierw chcia∏ si´ pochwaliç przed ˝onà
jakiego to on bohatera odegra∏ w Wierzchowinach. Powiada tak do ˝ony: »mó-
wi´ pani, dwoje staruszków tak si´ prosili, ˝eby ich nie zabiç, ale ja ich szpadlem
pozabija∏em«, a ˝ona si´ zdenerwowa∏a i mówi do niego: »Ach ty zbóju! Zabie-
raj si´ stàd! Nie dostaniesz jeÊç«. Zawstydzi∏ si´ i poszed∏”92 – czytamy w cyto-
wanych ju˝ wspomnieniach Stanis∏awa Nieworaja, mieszkaƒca Majdanu Zahoro-
dyƒskiego. W trakcie przeprowadzonej 15 czerwca czàstkowej ekshumacji jednej
z mogi∏93 (wydobyto tylko dwa cia∏a) znaleziono zw∏oki pozbawione g∏owy, któ-
ra prawdopodobnie zosta∏a odràbana. Przed zastrzeleniem niektóre osoby tak˝e
torturowano, m.in. w celu wydobycia informacji o posiadanej broni. „Najpierw
zacz´to biç ludnoÊç, a˝eby si´ przyzna∏a czy posiada broƒ i zacz´to szukaç i nasz
oddzia∏ zabra∏ jeden »dichtirow« [Diegtiariew] i kilka automatów ppsz”94 – po-
twierdza∏ w zeznaniach Eugeniusz Dudek „Sikorka”. Ofiary bito, pos∏ugujàc si´
ró˝nymi narz´dziami znajdujàcymi si´ w danym obejÊciu, np. szpadlem, ∏opatà,
„haczykiem” (prawdopodobnie chodzi o pogrzebacz)95. W protokole sporzàdzo-
nym przez komisj´ wspomina si´ tak˝e o przypadkach gwa∏tów na kobietach96.

90 AIPN Lu, 17/1249, t. 1, Akta sprawy Mariana Lipczaka i innych, Protokó∏ przes∏uchania podej-
rzanego Eugeniusza Dudka z 26 VIII 1946 r. w PUBP w Che∏mie, k. 146.
91 AIPN Lu, 08/44, Sprawa obiektowa na band´ NSZ pod dowództwem „Zemsty” i „Boruty”, Pro-
tokó∏ przes∏uchania podejrzanego Mariana Lipczaka z 23 IX 1946 r. w PUBP w Che∏mie, k. 220.
92 S. Nieworaj, op. cit., s. 16–17.
93 Jak wynika z protoko∏u komisji: „Zw∏oki zabitych pochowane sà w Êrodku wsi w jednej du˝ej
zbiorowej mogile oraz paru mniejszych obok po∏o˝onych” (AIPN Lu, 042/4, Akta PUBP w Kra-
snymstawie, Protokó∏ komisji powo∏anej do zbadania zbrodni we wsi Wierzchowiny, 22 VI 1945 r.
[data wp∏ywu do WUBP w Lublinie], k. 57).
94 AIPN Lu, 17/1249, t. 1, Akta sprawy Mariana Lipczaka i innych, Protokó∏ przes∏uchania podej-
rzanego Eugeniusza Dudka z 26 VIII 1946 r. w PUBP w Che∏mie, k. 145.
95 AIPN Lu, 042/4, Akta PUBP w Krasnymstawie, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Elizy Kondratiuk
przez prokuratora Specjalnego Sàdu Karnego w Lublinie M. Filiƒskiego, Wierzchowiny, 15 VI
1945 r., k. 59.
96 Ibidem, Protokó∏ komisji powo∏anej do zbadania zbrodni we wsi Wierzchowiny, 22 VI 1945 r.
[data wp∏ywu do WUBP w Lublinie], k. 58; R. Wnuk, op. cit., s. 78.
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Po zakoƒczeniu akcji nauczyciel Polak uszed∏ ze wsi razem z partyzantami.
Prawdopodobnie prze˝y∏ ob∏aw´ pod Hutà. W jakiÊ czas potem zamieszka∏ po-
noç na Ziemiach Zachodnich. Fakt ten potwierdza zapis w rejestrze dotyczàcy
jego ˝ony, która 10 paêdziernika 1945 r. wymeldowa∏a si´ czasowo do Legnicy
(woj. wroc∏awskie)97.

Cz´Êç prawos∏awnych mieszkaƒców wsi, chcàc uniknàç Êmierci, ukry∏a si´ we
w∏asnych obejÊciach lub w zawczasu przygotowanych prowizorycznych schro-
nach pod budynkami (w niektórych relacjach wspomina si´ o tego typu kryjów-
kach)98. Niektórzy uciekali w pole, a natrafiwszy na pierÊcieƒ okrà˝enia, usi∏o-
wali przedrzeç si´ przez lini´ partyzanckà; wielu straci∏o tam ˝ycie. Z zeznaƒ
z∏o˝onych przez Jana Wilka wynika, ˝e wÊród zabitych w ten sposób osób by∏ je-
den Polak, osoba przypadkowa, nieb´dàca mieszkaƒcem Wierzchowin99. Kilku-
nastu Ukraiƒcom próba ta si´ powiod∏a, o czym wspomina∏ kpt. „Szary” w ra-
porcie z 9 czerwca 1945 r. Pewnej grupie osób uda∏o si´ prze˝yç, poniewa˝ tego
dnia po prostu nie by∏o ich we wsi.

BezpoÊrednio po dokonaniu mordu nastàpi∏ doszcz´tny rabunek mienia – za-
bierano niemal wszystko, poczàwszy od zapasów ˝ywnoÊci, poprzez odzie˝, obu-
wie, na sprz´tach gospodarstwa domowego skoƒczywszy. Zrabowane rzeczy ∏a-
dowano na furmanki. Zwierz´ta hodowlane partyzanci zabierali z sobà lub
zabijali na miejscu. Wn´trza budynków mieszkalnych niejednokrotnie demolo-
wano. „Po wylegitymowaniu ojca, kazali mu ubraç si´ i zak∏adaç konie. Na fur-
mank´ zacz´li nak∏adaç maszyn´ do szycia, ubrania, buty, zapasy ˝ywnoÊci oraz
zabità przez siebie Êwini´; wzi´li te˝ poÊciel. Po tym poprzewracali szafy i stó∏
mówiàc, ˝e nam to ju˝ niepotrzebne” – czytamy w zeznaniu Anny Wilczyƒskiej
z∏o˝onym 15 czerwca 1945 r.100

O skali grabie˝y dokonanej w Wierzchowinach Êwiadczy chocia˝by zapis
w aktach PUBP w Krasnymstawie dotyczàcy zdobyczy uzyskanych w rezultacie
akcji przeciwpartyzanckiej przeprowadzonej 10 czerwca 1945 r. w Hucie si∏ami
grupy operacyjnej NKWD-UBP. Na tej podstawie wiadomo, ˝e odzyskano m.in.
44 furmanki i 93 konie101. W aktach PUBP w Che∏mie znajdujemy wzmiank´
o 64 podwodach „z bronià, amunicjà i ró˝nymi grabionymi rzeczami”, a tak˝e
o tym, ˝e podczas walki „ubito 89 koni, a 54 wzi´to ˝ywymi”102.

97 Archiwum Gminy Siennica Ró˝ana, Rejestr mieszkaƒców wsi Wierzchowiny, Weso∏ówka Wierz-
chowiƒska i majàtek Wierzchowiny gmina Siennica Ró˝ana powiat krasnostawski, b.d.; Relacja
w zbiorach autora (osoba sk∏adajàca relacj´ zastrzeg∏a sobie anonimowoÊç), 5 I 2006 r.
98 D. Goszczyƒski, op. cit., s. 61. Por. R. Wnuk, op. cit., s. 77–78.
99 AIPN Lu, 042/4, Akta PUBP w Krasnymstawie, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Jana Wilka przez
prokuratora Specjalnego Sàdu Karnego w Lublinie M. Filiƒskiego, Wierzchowiny, 15 VI 1945 r.,
k. 63.
100 Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Filipa Oleszczuka przez p.o. wiceprokuratora Specjalne-
go Sàdu Karnego w Lublinie M. Sawickiego, Krasnystaw, 8 VI 1945 r., k. 64; ibidem, Protokó∏ prze-
s∏uchania Êwiadka Anny Wilczyƒskiej przez prokuratora Specjalnego Sàdu Karnego w Lublinie
M. Filiƒskiego, Wierzchowiny, 15 VI 1945 r., k. 64v.
101 AIPN Lu, 042/3, Akta PUBP w Krasnymstawie, Za∏àcznik do spraw operacyjnych, 18 VI 1945 r.,
k. 64 (za∏àcznik do sprawozdania z pracy agenturalnej i Êledczej urz´du za okres 8 VI–18 VI 1945 r.,
k. 61–63).
102 AIPN Lu, 045/4, Akta PUBP w Che∏mie, Raport specjalny kierownika PUBP w Che∏mie, 13 VI
1945 r., k. 12.
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W zeznaniach jednego ze Êwiadków, Filipa Oleszczuka, pojawi∏ si´ wàtek
wspó∏udzia∏u przesiedleƒców zza Bugu w rabunku mienia nale˝àcego do ofiar:
„Po rozbiegni´ciu si´ ludnoÊci po napadzie niektórzy repatrianci zabierali mienie
Ukraiƒców i nast´pnie stosowali si´ do nakazów napastników”103. Ten sam cz∏o-
wiek nie omieszka∏ wspomnieç przed komisjà o tym, ˝e jego ˝on´ uratowa∏a jed-
na z rodzin „repatriantów” (o czym szerzej dalej), co przemawia za wiarygodno-
Êcià sk∏adanych przez niego zeznaƒ. Fakt uczestnictwa w grabie˝y niektórych
Polaków Êwiadek t∏umaczy∏ nie najlepszymi stosunkami mi´dzy ludnoÊcià pra-
wos∏awnà a nap∏ywowymi katolikami z Wo∏ynia i Galicji Wschodniej. Dodajmy,
ludêmi, którzy mieli w pami´ci niedawne rzezie ludnoÊci polskiej w ramach tzw.
antypolskiej akcji OUN i UPA. „Zauwa˝y∏em antagonizmy mi´dzy ludnoÊcià
miejscowà a repatriantami. LudnoÊç zza Bugu by∏a zwolennikiem rzàdu londyƒ-
skiego polskiego, a miejscowa ludnoÊç ukraiƒska przedstawia∏a zwolenników
obecnego rzàdu demokratycznego”104.

Po up∏ywie czterech i pó∏ godziny od zakoƒczenia akcji oddzia∏ów NSZ, o go-
dzinie 19.30, z Krasnegostawu do Wierzchowin przyby∏a trzydziestoosobowa
grupa operacyjna 98 Pu∏ku Pogranicznego 64 dywizji NKWD pod dowództwem
kpt. Bielika105. Na miejscu zbrodni wykonano znanà dzisiaj dokumentacj´ foto-
graficznà, a z pozosta∏ymi we wsi mieszkaƒcami przeprowadzono wywiady do-
tyczàce zaistnia∏ych wypadków106. WczeÊniej jednak, po godzinie 17.00, w rejo-
nie miejscowoÊci Kasi∏an dosz∏o do starcia odchodzàcych z Wierzchowin
w kierunku miejscowoÊci Sielec (gm. Rako∏upy, pow. Che∏m) partyzantów NSZ
z innà, dwudziestopi´cioosobowà grupà poÊcigowà UBP-MO, uzupe∏nionà po-
nad czterdziestoosobowym pododdzia∏em wsparcia z Oficerskiej Szko∏y Artyle-
rii WP w Che∏mie (przyby∏à dwoma samochodami ci´˝arowymi marki Studeba-
cker i wzmocnionà samochodem pancernym). Grupa poÊcigowa wpad∏a
w zasadzk´ zorganizowanà przez partyzantów. Zabitych zosta∏o 4 pracowników
PUBP w Che∏mie107 i jeden oficer WP, ranny zaÊ jeden ˝o∏nierz WP. Grupa, utra-
ciwszy tak˝e samochód ci´˝arowy i pancerny, wycofa∏a si´ do Wierzchowin.
W trakcie walki na stron´ partyzantów przesz∏o 15 podchorà˝ych WP.

Pozostali cz∏onkowie grupy poÊcigowej, wsparci przez dwudziestoosobowy od-
dzia∏ pograniczników, pod ogólnym dowództwem starszego lejtnanta Podojnikowa,

103 AIPN Lu, 042/4, Akta PUBP w Krasnymstawie, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Filipa Oleszczu-
ka przez p.o. wiceprokuratora Specjalnego Sàdu Karnego w Lublinie M. Sawickiego, Krasnystaw,
8 VI 1945 r., k. 64v.
104 Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Filipa Oleszczuka przez p.o. wiceprokuratora Specjalne-
go Sàdu Karnego w Lublinie (M. Sawicki), Krasnystaw, 8 VI 1945 r., k. 64.
105 R. Wnuk, op. cit., s. 81.
106 AIPN, MBP NSZ, 74, Zdj´cia pomordowanych mieszkaƒców (Wierzchowiny) przez band´ NSZ,
b.d., k. 9. Z dokumentu wynika, ˝e wykonano wówczas 2 fotografie ukazujàce cia∏a pomordowa-
nych, w 5 egzemplarzach ka˝da, oraz 4 klatki filmu (prawdopodobnie chodzi o film do aparatu fo-
tograficznego, a nie kamery filmowej).
107 Zgin´li wówczas: referent Edward Bo∏otnow, kierownik KWP (Kontrwywiad Powiatowy); Ry-
szard Koziƒski, kierownik KWM (Kontrwywiad Miejski); Bogdan Krupski oraz wartownik PUBP
w Che∏mie Iwan Iwakin (AIPN Lu, 045/3, Akta PUBP w Che∏mie, Sprawozdanie dekadowe PUBP
w Che∏mie do WUBP w Lublinie z pracy urz´du za okres 27 V–7 VI 1945 r., k. 112; AIPN Lu,
31/187, Akta sprawy Jana Fiduta, Protokó∏ ogl´dzin zw∏ok pracowników PUBP w Che∏mie, 7 VI
1945 r., k. 14).
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ponownie zaatakowali partyzantów (oddzia∏ „Soko∏a”), tym razem z powodze-
niem, zadajàc im powa˝ne straty, przy minimalnych w∏asnych, wynoszàcych 2 za-
bitych ˝o∏nierzy NKWD. Grupa operacyjna odzyska∏a samochód pancerny oraz
auto marki Dodge, utracone jeszcze w ˚d˝annem, oraz cz´Êç zrabowanych
w Wierzchowinach ∏upów, w tym 65 krów. PoÊcig przerwano oko∏o godz. 23.30,
z powodu ciemnoÊci, które pozwoli∏y uciekajàcym zgubiç grup´ Podojnikowa.
W walce z obiema grupami (poÊcigowà i operacyjnà) eneszetowcy stracili, we-
d∏ug ró˝nych szacunków, od 2–5 do oko∏o 30 zabitych, w tym m.in. dowódc´
jednego z oddzia∏ów zgrupowania sier˝. Skulimowskiego „Soko∏a”, który zmar∏
nast´pnego dnia z odniesionych ran. By∏o kilkunastu rannych, a jeden z nich do-
sta∏ si´ do niewoli108.

Z relacji pragnàcego zachowaç anonimowoÊç Êwiadka wynika, i˝ cia∏a zabi-
tych w Wierzchowinach i Weso∏ówce Ukraiƒców pozostawione by∏y w obej-
Êciach, domach i na drodze do 7 czerwca. Ci, którzy prze˝yli i powrócili do wsi,
oraz ci, którzy opuÊcili kryjówki, zmusili miejscowych Polaków do pochówku
ofiar. Wtedy to, jak sàdz´, policzono wszystkich zabitych.

W odwecie za wspó∏udzia∏ w masakrze Ukraiƒcy zdemolowali dom nauczycie-
la (budynek miejscowej szko∏y), a nast´pnie pod∏o˝yli pod niego ogieƒ. Sàsiedzi
Polacy zdo∏ali jednak ugasiç po˝ar. W obawie przed odwetem ze strony Ukraiƒ-
ców, przypuszczalnie nocà z 7 na 8 czerwca, wszyscy Polacy uciekli z Wierzcho-
win do pobliskich miejscowoÊci, do swoich krewnych bàdê znajomych109. Nie
mo˝e zatem dziwiç fakt, ˝e komisja powo∏ana do zbadania okolicznoÊci mordu,
która przyjecha∏a do Wierzchowin 15 czerwca 1945 r., zasta∏a tam tylko kilku-
dziesi´ciu ocalonych mieszkaƒców narodowoÊci ukraiƒskiej110.

Z rejestru mieszkaƒców wynika, i˝ masakr´ mog∏o prze˝yç nawet 43 prawo-
s∏awnych. SpoÊród nieco mniej ni˝ 338 mieszkaƒców Wierzchowin po odejÊciu
partyzantów przy ˝yciu pozosta∏y ∏àcznie 132 osoby. Uby∏o ich oko∏o 200, nie-
mal wy∏àcznie wyznania prawos∏awnego, w tej liczbie tylko 3 o nieokreÊlonym
w rejestrze wyznaniu111. Te dane liczbowe sà bardzo zbli˝one do figurujàcej

108 AIPN, MBP NSZ, 73, Raport sytuacyjny dowódcy AS Okr´gu Lublin NSZ kpt. M. Pazderskiego
„Szarego” do szefa AS Okr´gu NSZ Lublin Z. Wolanina „Zenona”, 9 VI 1945 r., k. 3; AIPN, MBP
NSZ, 74, Raport sytuacyjny Z. Wolanina „Zenona”, 21 VI 1945 r., k. 5; AIPN Lu, 31/187, Akta
sprawy Jana Fiduta (o uniewa˝nienie wyroku w sprawie Sr 265/53, sygn. akt IV 1 KO 541/99), Mel-
dunek ppor. „Janusza”, 21 VI 1945 r., k. 164–165. Por. AIPN Lu, 31/187, Akta sprawy Jana Fidu-
ta, Raport ze starcia z bandà dywersyjnà 6 VI 1945 r. godz. 17.10, Che∏m, 7 VI 1945 r., k. 10–11;
ibidem, Meldunek dowódcy 12 baterii do komendanta 1 Oficerskiej Szko∏y Artylerii w Che∏mie,
7 VI 1945 r., k. 12. Zob. te˝ K. Komorowski, op. cit., s. 513–514; R. Wnuk, op. cit., s. 80–82.
109 Relacja w zbiorach autora (osoba sk∏adajàca relacj´ zastrzeg∏a sobie anonimowoÊç), 5 I 2006 r.
110 AIPN Lu, 042/4, Akta PUBP w Krasnymstawie, Protokó∏ komisji powo∏anej do zbadania zbrod-
ni we wsi Wierzchowiny, 22 VI 1945 r. (data wp∏ywu do WUBP w Lublinie), k. 57.
111 Rejestr potwierdza personalia 128 osób wymienionych w wykazie ofiar przez I. Cabana i E. Ma-
chockiego. Istniejà jednak pewne rozbie˝noÊci co do losu poszczególnych mieszkaƒców Wierzchowin.
I tak odnoÊnie do 14 osób uznanych przez wspomnianych autorów za zabite krytycznego dnia przez
NSZ w rejestrze odnajdujemy informacje o ich wyjeêdzie do USRR. Dalszych 11 osób na podstawie
danych z rejestru uznaç prawdopodobnie nale˝y za zabite podczas okupacji, a nie w 1945 r. Ostatecz-
nie otrzymamy liczb´ 103 ofiar potwierdzonych w jednym i drugim wykazie. Dodatkowo w rejestrze
znajdujà si´ informacje dotyczàce 49 osób prawdopodobnie zabitych w 1945 r., których personaliów
z kolei nie odnajdziemy w wykazie I. Cabana i E. Machockiego (Archiwum Gminy Siennica Ró˝ana, 
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w dokumentach – tak eneszetowskiej, jak i komunistycznej proweniencji – licz-
by ofiar pacyfikacji (194, 197, 202).

Z poczàtkiem lipca 1945 r. do gospodarstw po wymordowanych ukraiƒskich
mieszkaƒcach Wierzchowin, w ramach akcji przesiedleƒczo-osiedleƒczej, stop-
niowo zacz´li nap∏ywaç nowi osadnicy, którymi, paradoksalnie, byli g∏ównie „re-
patrianci” zza Bugu (przewa˝nie z okolic Lubomla)112. Osadnikami by∏y tak˝e
osoby z sàsiednich powiatów województwa lubelskiego, np. che∏mskiego, hru-
bieszowskiego, a tak˝e, na zasadzie tzw. osadnictwa wewn´trznego, dotychcza-
sowi mieszkaƒcy gminy Siennica Ró˝ana i byç mo˝e te˝ innych gmin powiatu
Krasnystaw113.

W tym miejscu nale˝y zamieÊciç kilka s∏ów wyjaÊnienia dotyczàcego rejestru
mieszkaƒców, czyli êród∏a b´dàcego podstawà ustalenia rzeczywistej liczby ofiar
akcji NSZ w Wierzchowinach. Niestety, pró˝no by szukaç w nim daty 6 czerw-
ca 1945 r. oraz informacji o ewentualnych przyczynach i sprawcach Êmierci
mieszkaƒców wyznania prawos∏awnego.

W rejestrze przy nazwiskach osób, które zmar∏y Êmiercià naturalnà, zgin´∏y,
opuÊci∏y wieÊ, a wreszcie w latach 1932–1945 mieszka∏y zarówno w Wierzchowi-
nach (86 numerów), jak i przylegajàcej do nich od wschodu Weso∏ówce (21 nume-
rów), znalaz∏a si´ adnotacja dotyczàca wyznania (prawos∏awne, rzymskokatolickie,
moj˝eszowe). Adnotacji takich brak w przypadku 25 osób na ogólnà liczb´ 700
mieszkaƒców. Losy poszczególnych osób wyjaÊnione zosta∏y w ksi´dze za pomocà
pi´ciu ró˝nych opisów: 1) „zmar∏(a) w 1945 r.” (67 osób); 2) „zmar∏(a) w Wierz-
chowinach” lub po prostu „zmar∏(a)”, bez podania daty Êmierci (152 osoby, w tym
13 wyznania moj˝eszowego, które przypuszczalnie zmar∏y lub zgin´∏y podczas
wojny), opis ten figuruje w tabeli jako „inne osoby zmar∏e do 6 czerwca 1945 r.
w∏àcznie”; 3) „wyjecha∏(a) do ZSRR w 1944 r.” (24 osoby); 4) „wyjecha∏(a) do
ZSRR w 1945 r.” (19 osób); 5) „wyjecha∏(a) do ZSRR” bez podania daty wyjazdu
(190 osób). Kategorie 1, 3, 4 i 5 sà wzgl´dnie precyzyjne i w tabeli zamieszczono
je w oryginalnym brzmieniu oraz opatrzono cudzys∏owem oraz gwiazdkà. Resz-
t´ (6–11) utworzono na podstawie widniejàcych w rejestrze dodatkowych infor-
macji (dotyczàcych np. daty Êmierci, daty opuszczenia miejscowoÊci albo przyby-
cia do niej, ewentualnie braku tych informacji): 6) „osoby zmar∏e przed wojnà”
(29 osób); 7) „osoby zmar∏e podczas wojny” (36 osób, przy czym dane nie
uwzgl´dniajà wspomnianych 13 osób wyznania moj˝eszowego); 8) „osoby, które
wyjecha∏y przed wojnà” (64 osoby); 9) „osoby, które wyjecha∏y po 1 wrzeÊnia
1939 r., a przed 6 czerwca 1945 r.” (6 osób); 10) „osoby, co do których brak za-
pisu, i˝ wyjecha∏y bàdê zmar∏y do 6 czerwca 1945 r. w∏àcznie” (96 osób); 11) „oso-
by przyby∏e w okresie 23 listopada 1944 r. – 5 stycznia 1945 r.” (17 osób).

Rejestr mieszkaƒców wsi Wierzchowiny, Weso∏ówka Wierzchowiƒska i majàtek Wierzchowiny gmi-
na Siennica Ró˝ana powiat krasnostawski, b.d. Por. I. Caban, E. Machocki, Za w∏adz´ ludu, Lublin
1975, s. 257–270). W Êwietle dotychczasowych ustaleƒ wydaje si´, ˝e w pewnym, byç mo˝e nawet
znacznym stopniu, do rozwiania wàtpliwoÊci odnoÊnie do rzeczywistej liczby ofiar mordu niezb´dna
jest ekshumacja oraz gruntowna analiza antropologiczna szczàtków ludzkich.
112 Tylko w lipcu 1945 r. z okolic Lubomla (woj. wo∏yƒskie) do Wierzchowin przyby∏o co najmniej
21 osób.
113 Archiwum Gminy Siennica Ró˝ana, Rejestr mieszkaƒców wsi Wierzchowiny, Weso∏ówka Wierz-
chowiƒska i majàtek Wierzchowiny gmina Siennica Ró˝ana powiat krasnostawski, b.d., k. 1v–102.
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Najbardziej k∏opotliwe w interpretacji sà wyst´pujàce w oryginale opisy
nr 2 i nr 5. Nale˝y je wi´c precyzyjnie zdefiniowaç. Opis nr 2 dotyczy mieszkaƒ-
ców, którzy zmarli bàdê zgin´li podczas wojny (w tym 13 osób wyznania moj˝e-
szowego) oraz pomi´dzy 2 lipca 1944 r. a 6 czerwca 1945 r. w∏àcznie. Zastana-
wiajàcy jest fakt, ˝e w tym drugim okresie „pomór” dotyczy∏ a˝ 138 mieszkaƒców
wy∏àcznie wyznania prawos∏awnego. Do listy 138 „zmar∏ych” trzeba dopisaç jesz-
cze Miko∏aja Tywoniuka, przy którego nazwisku w rejestrze nie znajdujemy zapi-
su odnoÊnie do wyznania, a którego ojciec by∏ prawos∏awnym. Przed wybuchem
wojny (14 sierpnia 1932 r. – 19 czerwca 1938 r.) najwy˝sza ÊmiertelnoÊç w skali
roku w tej wsi wynios∏a 6 osób (lata 1937–1938). Podczas wojny najwy˝szà Êmier-
telnoÊç przyniós∏ rok 1942 (11 osób) i 1943 (15 osób)114. Dlatego zastanawiajàca
jest liczba 139 „zmar∏ych” w omawianym okresie (2 lipca 1944 r. – 6 czerwca
1945 r.). Mo˝na za∏o˝yç, ˝e zmar∏o wtedy Êmiercià naturalnà prawdopodobnie
nie wi´cej ni˝ 10 osób, co po odj´ciu od uzyskanej liczby 206 „zmar∏ych w 1945”,
„zmar∏ych w Wierzchowinach” bàdê po prostu „zmar∏ych” (dane nie uwzgl´dnia-
jà 13 osób wyznania moj˝eszowego, które prawdopodobnie zmar∏y czy te˝ zgin´-
∏y podczas wojny) daje nam liczb´ 196, a wi´c bliskà widniejàcej w dokumentach
liczbie 194 ofiar.

Opis nr 5 dotyczy osób, które przypuszczalnie wyjecha∏y z Wierzchowin i We-
so∏ówki do USRR po 15 paêdziernika 1944 r., ale przed 6 czerwca 1945 r. Na-
le˝y przyjàç za ustaleniami Eugeniusza Misi∏o, ˝e z grupy liczàcej wed∏ug rejestru
ogó∏em 190 osób, 85 przesiedlono do USRR jeszcze 18 grudnia 1944 r.115

Tak na marginesie powy˝szych uwag, jeszcze tylko kilka dotyczàcych dwóch
innych, równie istotnych opisów, mianowicie oznaczonych w tekÊcie numerem
4 i 10. W pierwszym przypadku, z uwagi na niewielkà grup´ osób, do których
opis ten si´ odnosi (19), nale˝y przypuszczaç, jak sàdz´, ˝e osoby te – w wi´k-
szoÊci wyznania prawos∏awnego (18) oraz jedna „przechrzta” (Rozalia Kozio∏
z d. Wilk w 1939 zmieni∏a wyznanie z prawos∏awnego na rzymskokatolickie)
– wyjecha∏y do USRR po krytycznym 6 czerwca 1945 r. Je˝eli natomiast chodzi
o drugà grup´ (nr 10), wydaje si´, ˝e wszystkie wymienione w niej osoby (96)
przebywa∏y w Wierzchowinach i Weso∏ówce w dniu akcji przeprowadzonej przez
zgrupowanie AS (PAS) NSZ. OdnoÊnie do 11 (5 prawos∏awnych, 6 katolików,
w tym 2 „przechrzt”) w rejestrze znajduje si´ dodatkowy zapis o opuszczeniu
przez nie wspomnianych wiosek i przeniesieniu si´ po 6 czerwca 1945 r. do in-
nej cz´Êci Polski lub województwa lubelskiego.

Analiza danych zawartych w rejestrze i porównanie ich z innymi êród∏ami (do-
kumentami NSZ, aktami UBP, relacjami naocznych Êwiadków itp.) wydaje si´ po-
twierdzaç fakt wymordowania 6 czerwca 1945 r. w Wierzchowinach i Weso∏ówce

114 Archiwum Gminy Siennica Ró˝ana, Rejestr mieszkaƒców wsi Wierzchowiny, Weso∏ówka Wierz-
chowiƒska i majàtek Wierzchowiny gmina Siennica Ró˝ana powiat krasnostawski, b.d. Z danych za-
wartych w rejestrze wynika, i˝ podczas wojny zmar∏o bàdê zgin´∏o ogó∏em 49 osób, w tym 31 pra-
wos∏awnych, 4 rzymskich katolików, 1 osoba, przy której nazwisku brak zapisu o wyznaniu, oraz
prawdopodobnie 13 osób wyznania moj˝eszowego.
115 Repatriacja czy deportacja..., t. 1, s. 137. Por. Archiwum Gminy Siennica Ró˝ana, Rejestr miesz-
kaƒców wsi Wierzchowiny, Weso∏ówka Wierzchowiƒska i majàtek Wierzchowiny gmina Siennica
Ró˝ana powiat krasnostawski, b.d.
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Tab. nr 1. Wykaz mieszkaƒców wsi Wierzchowiny i Weso∏ówka Wierzchowiƒska (kryterium wyznaniowe) przez pryzmat losów w latach
1932–1945

èród∏o: AGm Siennica Ró˝ana, Rejestr mieszkaƒców wsi Wierzchowiny, Weso∏ówka Wierzch. i maj. Wierzchowiny gmina Siennica Ró˝ana powiat Krasny-
staw.

* Symbolem tym oznaczono oryginalne opisy wyst´pujàce w rejestrze odnoszàce si´ do losów poszczególnych mieszkaƒców. Wszystkie pozosta∏e na po-
trzeby powy˝szej tabeli zosta∏y utworzone przez autora artyku∏u.
W nawiasach okràg∏ych podana zosta∏a liczba mieszkaƒców Weso∏ówki Wierzchowiƒskiej.

Wyznanie Osoby 
zmarłe 
przed 
wojną

Osoby 
zmarłe 
podczas 
wojny

Zmarł(a) 
w 1945 r.*

Inne 
osoby 
zmarłe 
do 6 VI 
1945 r. 

włącznie

Osoby, 
które 

wyjechały 
przed 
wojną

„Wyjechał(a) 
do ZSRR 

w 1944 r.”*

„Wyjechał(a) 
do ZSRR 

w 1945 r.”*

„Wyjechał(a) 
do ZSRR”*

Osoby, 
które 

wyjechały 
po 1 IX 
1939 r.,
a przed 

6 VI
1945 r.

Osoby 
przybyłe 
w okresie

23 XI 
1944–5 I 
1945 r.

Osoby, co 
do których 
brak zapisu, 
iż wyjechały 
bądź zmarły 

do 6 VI 
1945 r. 

włącznie

Razem

Prawosławne 24(+3) 11(+20) 31(+33) 121(+17) 37(+2) 17(+4) 9(+9) 160(+24) 6 - 21(+4) 553

Rzymskokatolickie - 3(+1) - - 17(+4) 3 1 3 - 17 48(+10) 107

Mojżeszowe - - - 13 2 - - - - - - 15

Brak zapisu 

odnośnie 

wyznania

1(+1) (1) (3) 1 (2) - - (3) - - 9(+4) 25

Razem 25(+4) 14(+22) 31(+36) 135(+17) 56(+8) 20(+4) 10(+9) 163(+27) 6 17 78(+18) 700



Wierzchowiƒskiej oko∏o 200 osób narodowoÊci ukraiƒskiej (prawos∏awnych),
a wi´c pacyfikacji wsi przez partyzantk´ NSZ, a nie jedynie likwidacji kilkunastu
mieszkajàcych w niej aktywistów partyjnych i wspó∏pracowników aparatu bezpie-
czeƒstwa. „Wierzchowiny by∏y jednym z wielu przyk∏adów panoszenia si´ paso˝y-
ta hajdamackiego, który za Bugiem morduje Polaków w otwartej walce, a z tej
strony wchodzi do resortu, PPR i likwiduje Polaków. Za zbrodnie te spotka∏a ich
kara i spotka ka˝dego zdrajc´. W walce bezkompromisowej nie zawahamy si´
przed radykalnymi ci´ciami. Do Wierzchowin si´ nie tylko przyznajemy, ale zapo-
wiadamy niejedno Psie Pole hajdamaczyzny; to jest odpowiedê na zabu˝aƒskie
mordy dokonywane na bezbronnej polskiej ludnoÊci”116 – pisano w organie pra-
sowym NSZ 23 czerwca 1945 r.

BezpoÊrednie przyczyny wydarzeƒ w Wierzchowinach 

Ireneusz Caban i Edward Machocki w wydawnictwie êród∏owym Za w∏adz´
ludu zamieÊcili list´ 191 nazwisk ofiar117, w tym 18 osób, które by∏y cz∏onkami
lub sympatykami Komunistycznej Partii Polski, Komunistycznego Zwiàzku M∏o-
dzie˝y Polskiej (w okresie mi´dzywojennym), Polskiej Partii Robotniczej (podczas
wojny i po jej zakoƒczeniu), póêniej zaÊ funkcjonariuszami MO lub pracownika-
mi i wspó∏pracownikami UBP118. Rejestr mieszkaƒców wsi Wierzchowiny po-
twierdza Êmierç 12 mieszkaƒców wsi – dzia∏aczy i sympatyków ruchu komuni-
stycznego. Je˝eli chodzi o dalszych 6, to znajdujemy tam adnotacj´ dotyczàcà
wyjazdu do USRR 2 osób, bez podania konkretnej daty. Pozosta∏e 4 osoby w re-
jestrze nie figurujà. Byç mo˝e to w∏aÊnie na owe 18 osób 21 maja w Stefanowie
wydano wyroki Êmierci za wspó∏prac´ z w∏adzami komunistycznymi oraz rodzi-
mym i sowieckim aparatem represji. Ponoç 7 ze skazanych krytycznego dnia par-
tyzanci nie zastali we wsi119.

Sàdz´, ˝e w dniu akcji NSZ w Wierzchowinach mieszka∏o nieco wi´cej zwo-
lenników w∏adzy komunistycznej ni˝ wspomniane 18 osób, z których cz´Êç unik-
n´∏a Êmierci120. Âwiadczà o tym chocia˝by zeznania Filipa Oleszczuka: „miejsco-
wa ludnoÊç ukraiƒska [...] nale˝a∏a cz´Êciowo do PPR. Innych ugrupowaƒ
politycznych u nas we wsi Wierzchowiny nie by∏o. Niektórzy cz∏onkowie PPR,
wÊród których i ja by∏em, ocaleli”121. Oleszczuk by∏ Ukraiƒcem, a jego ˝ona oca-
la∏a dzi´ki rodzinie Sakowskich – Polaków, przesiedleƒców zza Bugu, którzy nie
potwierdzili przed napastnikami jej ukraiƒskiej narodowoÊci. Wed∏ug zeznaƒ
Oleszczuka we wsi mia∏ miejsce jeszcze jeden taki przypadek122.

116 AIPN Lu, 0136/177, Charakterystyka nr 117 nielegalnej organizacji Narodowe Si∏y Zbrojne
Okr´g Lublin (sierpieƒ 1944 r. – maj 1947 r.), cz. 2, s. 111; R. Wnuk, op. cit., s. 78.
117 Ze strony ukraiƒskiej list´ obejmujàcà 194 nazwiska ofiar ustali∏ Roman Matwiejczyna z Lubli-
na. Znajduje si´ ona w zbiorach Archiwum Ukraiƒskiego (Repatriacja czy deportacja..., t. 1, s. 136).
118 I. Caban, E. Machocki, op. cit., s. 257–270.
119 A.G. Kister, op. cit.
120 Na dzieƒ dzisiejszy precyzyjne ustalenie tej liczby jest bardzo trudne, o ile w ogóle mo˝liwe.
121 AIPN Lu, 042/4, Akta PUBP w Krasnymstawie, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Filipa Oleszczu-
ka przez p.o. wiceprokuratora Specjalnego Sàdu Karnego w Lublinie M. Sawickiego, Krasnystaw,
8 VI 1945 r., k. 64–64v.
122 Ibidem, k. 64.
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Zwiàzki cz´Êci mieszkaƒców Wierzchowin z ruchem komunistycznym si´ga∏y
jeszcze okresu mi´dzywojennego (KPP, KZMP)123. Podczas wojny mieszkaƒcy wsi
stanowili oparcie dla partyzantki sowieckiej i alowskiej, za co ucierpieli z ràk
okupantów niemieckich (oko∏o 30 ofiar)124. Na powiàzania z partyzantkà so-
wieckà wskazuje dokument Oddzia∏u VI Sztabu Naczelnego Wodza z 1942 r.125

zatytu∏owany „Wykaz miejscowoÊci, które nale˝y unikaç ze wzgl´du na akcj´ dy-
wersyjnà sowieckà”, w którym Wierzchowiny figurujà jako jedyna tego rodzaju
wieÊ w powiecie krasnostawskim. Po „wyzwoleniu” cz´Êç mieszkaƒców czynnie
zaanga˝owa∏a si´ w tworzenie i umacnianie podwalin „nowej w∏adzy”, wst´pu-
jàc do PPR lub w szeregi MO i UBP. Wi´kszoÊç by∏a jednak co najwy˝ej jej sym-
patykami. W owym czasie w Wierzchowinach zorganizowano tak˝e „wiejskà mi-
licj´”, uzbrojonà przez Sowietów lub rodzimy aparat bezpieczeƒstwa. W jej sk∏ad
wchodzili wy∏àcznie cz∏onkowie PPR, byç mo˝e te˝ osoby, które w okresie mi´-
dzywojennym oraz podczas okupacji zwiàzane by∏y z nurtem komunistycznym.
Fakt ten potwierdzi∏ Stanis∏aw Dawidiuk, oficer Êledczy PUBP w Krasnymstawie,
w zeznaniach z∏o˝onych w charakterze Êwiadka 8 czerwca 1945 r.: „Mieszkaƒcy
Wierzchowin, nawet Ukraiƒcy, mieli broƒ palnà legalnie, ci, którzy byli cz∏onka-
mi PPR”126. Takich osób we wsi by∏o przynajmniej osiemnaÊcie.

Krytycznego dnia we wsi nie by∏o ówczesnego zast´pcy kierownika Sekcji Po-
wiatowej Kontrwywiadu PUBP w Che∏mie Eugeniusza Tywoniuka127. Zapewne

123 Od powo∏ania w 1924 r. Okr´gu Che∏mskiego KPZU (strukturami obejmowa∏ pow. Hrubieszów,
W∏odawa bez Parczewa, wschodnià cz´Êç pow. Bia∏a Podlaska, Che∏m i Tomaszów Lubelski oraz gm.
Bohuka∏y pow. Konstantynów, a tak˝e gminy na pograniczu pow. Hrubieszów, Krasnystaw i Za-
moÊç, które zamieszkiwa∏a ludnoÊç ukraiƒska) Okr´g Lubelski KPRP-KPP obejmowa∏ swoim zasi´-
giem nast´pujàce tereny: pow. Lublin, Lubartów (bez Czemiernik – w Okr´gu Siedleckim KPP), Pu-
∏awy, Krasnystaw (bez gm. Czajki – w Okr´gu Che∏m KPZU), Janów, Bi∏goraj, ZamoÊç oraz
zachodnià cz´Êç pow. Che∏m i Tomaszów (E. Horoch, Komunistyczna Partia Polski w województwie
lubelskim w latach 1918–1938, Lublin 1993, s. 50–51).
124 Archiwum Gminy Siennica Ró˝ana, Rejestr mieszkaƒców wsi Wierzchowiny, Weso∏ówka Wierz-
chowiƒska i majàtek Wierzchowiny gmina Siennica Ró˝ana powiat Krasnystaw, b.d. Por. Rejestr
miejsc i faktów zbrodni pope∏nionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach
1939–1945. Województwo che∏mskie, Warszawa 1986, s. 111–112. Wed∏ug zamieszczonych w nim
danych podczas okupacji we wsi Wierzchowiny i jej najbli˝szej okolicy zginàç mia∏o co najmniej
26 osób, w tym na pewno 4 mieszkaƒców Wierzchowin. Wiadomo tak˝e, na podstawie ustaleƒ
Grzegorza Motyki, ˝e w maju 1944 r. w okolicy Wierzchowin przepad∏o bez wieÊci 4 Ukraiƒców.
Osoby te nale˝y uznaç za ofiary toczàcego si´ wówczas w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci wojewódz-
twa lubelskiego (g∏ównie w powiatach Hrubieszów i Tomaszów Lubelski) konfliktu polsko-ukraiƒ-
skiego, którego najwi´ksze nat´˝enie przypad∏o na ten w∏aÊnie okres (G. Motyka, Tak by∏o w Biesz-
czadach. Walki polsko-ukraiƒskie 1943–1948, Warszawa 1999, s. 209).
125 Studium Polski Podziemnej A 3.1.1.2., Wykaz miejscowoÊci, które nale˝y unikaç ze wzgl´du na
akcj´ dywersyjnà sowieckà, 1942 r., k. 108 (Adamowi Pu∏awskiemu, pracownikowi OBEP IPN
w Lublinie, dzi´kuj´ za udost´pnienie kserokopii tego dokumentu).
126 AIPN Lu, 042/4, Akta PUBP w Krasnymstawie, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Stanis∏awa Da-
widiuka przez p.o. wiceprokuratora Sàdu Specjalnego Karnego w Lublinie M. Sawickiego, Krasny-
staw, 8 VI 1945 r., k. 64.
127 Eugeniusz Tywoniuk – chor./por. UBP, ur. 24 VI 1925 r. w Wierzchowinach (pow. Krasnystaw),
narodowoÊç ukraiƒska, pochodzenie ch∏opskie, wyznanie prawos∏awne, wykszta∏cenie zawodowe,
Êlusarz, cz∏onek PPR, potem PZPR. Od 1 IX 1944 r. do 31 XII 1956 r. w UBP: od 1 II 1945 r. za-
st´pca kierownika Sekcji Powiatowej KW PUBP Che∏m; od 1 I 1946 r. starszy referent gminy Rejo-
wiec; od 10 VII 1947 r. referent Sekcji 2 Wydzia∏u V WUBP Lublin; od 1 VI 1948 r. starszy referent 
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na niego oraz na jego rodzin´ wydane zosta∏y wyroki Êmierci. Nie zastawszy Ty-
woniuka w domu, partyzanci wymordowali niemal ca∏à jego rodzin´ (matk´, oj-
ca, dwóch braci i dziadka). Ocala∏a jedynie jego m∏odsza, wówczas jedenastolet-
nia, siostra Maria, która póêniej zamieszka∏a w ¸odzi. Âmierci nie unikn´li
natomiast Nestor Wilk128, wspó∏pracownik PUBP w Krasnymstawie, i jego ˝ona
Zofia – mieszkaƒcy sàsiedniej wioski ˚d˝anne, którzy wraz z czterema innymi
osobami (szoferem, dwoma pracownikami WUBP w Lublinie i milicjantem) uda-
li si´ samochodem marki Dodge z Krasnegostawu do gorzelni w Wierzchowi-
nach. Auto zosta∏o zatrzymane przez partyzantów w ˚d˝annem. Wszystkich pa-
sa˝erów rozbrojono, skr´powano i uprowadzono w stron´ Wierzchowin.
W pewnym miejscu przeprowadzono przes∏uchanie i cztery osoby uznane za pra-
cowników UBP rozstrzelano. „W drodze do Wierzchowin wpad∏ w nasze r´ce sa-
mochód typu Dodge z gorzelni w Wierzchowinach oraz szeÊciu ludzi wraz z szo-
ferem. Czterech spoÊród nich jako cz∏onków Resortu Bezpieczeƒstwa w Lublinie
po przeprowadzeniu Êledztwa zlikwidowano”129 – odnotowa∏ 9 czerwca 1945 r.
w raporcie sytuacyjnym kpt. „Szary”. Dzieƒ wczeÊniej, 8 czerwca, w sprawozda-
niu dekadowym PUBP w Krasnymstawie skierowanym do WUBP w Lublinie czy-
tamy: „Podczas mordowania we wsi Wierzchowiny banda zabra∏a przeje˝d˝ajàcy
samochód cywilny, na którym jecha∏ do Wierzchowin nasz wspó∏pracownik Wilk
Nastor, którego bandyci zamordowali wraz z ˝onà. Samochód w czasie natarcia
[pod Kasi∏anem – M.Z.] nasi zdo∏ali odbiç”130.

Istnienie we wsi prowizorycznych schronów pod budynkami, byç mo˝e jesz-
cze z czasów okupacji, Êwiadczy o tym, ˝e mieszkaƒcy z jakichÊ wzgl´dów oba-
wiali si´ ataków równie˝ ze strony podziemia niepodleg∏oÊciowego i starali si´
przed nimi uchroniç. 17 wrzeÊnia 1944 r. podczas odbytego w ˚d˝annem zebra-
nia Komitetu Gminnego PPR w Siennicy Ró˝anej Jan Wizeruk, sekretarz tzw.
trójki politycznej PPR w Wierzchowinach, przytaczajàc kilka protoko∏ów z daw-
nej pracy trójki, wyjaÊnia∏: „praca ta sz∏a s∏abo, z powodu terroru niemieckiego

Sekcji 2 Wydzia∏u V WUBP Lublin; od 1 XII 1951 r. w dyspozycji szefa WUBP Bia∏ystok; od
1 I 1952 r. starszy referent Sekcji 5 Wydzia∏u V WUBP Bia∏ystok; od 15 I 1953 r. starszy referent
Wydzia∏u XI WUBP Bia∏ystok; od 15 IX 1953 r. s∏uchacz CW MBP; od 26 VII 1954 r. w dyspozy-
cji dyrektora Departamentu Kadr MBP; od 27 VII 1954 r. instruktor Wydzia∏u I Inspektoratu Wiej-
skiego WUBP Bia∏ystok; od 31 I 1955 r. w dyspozycji kierownika WU ds. BP Bia∏ystok; od 1 IV
1955 r. kierownik Sekcji 3 Wydzia∏u VI WU ds. BP Bia∏ystok; od 1 IV 1956 r. starszy oficer Sekcji
3 Wydzia∏u VI WU ds. BP Bia∏ystok; od 1 X 1956 r. oficer operacyjny Sekcji 1 Wydzia∏u VI WU ds.
BP Bia∏ystok. Zwolniony ze s∏u˝by (AIPN Bi, 98/1550, Akta osobowe Eugeniusza Tywoniuka; AIPN
Lu, 0357/2913, Karta ewidencyjna Eugeniusza Tywoniuka).
128 Nestor Wilk, w okresie okupacji przewodniczàcy tzw. trójki politycznej PPR w ˚d˝annem, od
17 IX 1944 r. sekretarz Komitetu Gminnego PPR w Siennicy Ró˝anej (AP Lublin, KP PPR w Kra-
snymstawie, 7/VI/19, Protokó∏ z zebrania Komitetu Gminnego PPR w Siennicy Ró˝anej, ˚d˝anne,
17 IX 1944 r., k. 1–2).
129 AIPN, MBP NSZ, 73, Raport sytuacyjny dowódcy AS Okr´gu NSZ Lublin kpt. M. Pazderskiego
„Szarego” do szefa AS Okr´gu Lublin NSZ Z. Wolanina „Zenona”, 9 VI 1945 r., k. 3; K. Komo-
rowski, op. cit., s. 513–514.
130 AIPN Lu, 042/3, Akta PUBP w Krasnymstawie, Sprawozdanie PUBP w Krasnymstawie z pracy
agenturalnej i Êledczej urz´du za okres 27 V–8 VI 1945 r., 8 VI 1945 r., k. 55v. Por. AIPN Lu, 042/4,
Akta PUBP w Krasnymstawie, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Anny Namiƒskiej przez prokuratora
Specjalnego Sàdu Karnego w Lublinie M. Filiƒskiego, Wierzchowiny, 15 VI 1945 r., k. 60; G. Mo-
tyka, R. Wnuk, op. cit., s. 150.
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okupanta, jak te˝ walk bratobójczych i innych faszystowskich organizacji poli-
tycznych”131. Z tym tak˝e ∏àczyç nale˝y istnienie uzbrojonej „wiejskiej milicji”
z∏o˝onej wy∏àcznie z pepeerowców – Ukraiƒców. „Ukraiƒcy mogli i mieli broƒ.
Gdyby wiedzieli, co si´ z nimi stanie, to by si´ bronili”132 – stwierdza∏ po latach
naoczny Êwiadek. Gdyby tak si´ sta∏o, zapewne scenariusz wydarzeƒ wyglàda∏by
nieco inaczej. Rozwój wypadków by∏ dla Ukraiƒców ca∏kowitym zaskoczeniem,
tym bardziej ˝e oddzia∏y NSZ zosta∏y potraktowane jako powracajàcy z frontu
˝o∏nierze WP, którzy przybyli do wsi na kwatery.

Niezale˝nie od tego, jak wielu mieszkaƒców Wierzchowin sympatyzowa∏o
z ruchem komunistycznym przed wojnà, a po „wyzwoleniu” czynnie wspó∏pra-
cowa∏o z „w∏adzà ludowà”, wieÊ ta by∏a przez podziemie niepodleg∏oÊciowe
uwa˝ana za skomunizowanà, a w dodatku ukraiƒskà, przez co b´dàcà przys∏o-
wiowà solà w oku, byç mo˝e te˝ okolicznej ludnoÊci polskiej. Nie usprawiedli-
wia to jednak, co pragn´ wyraênie podkreÊliç, zastosowania wobec jej mieszkaƒ-
ców zasady odpowiedzialnoÊci zbiorowej.

W niektórych publikacjach pod adresem mieszkaƒców Wierzchowin padajà
zarzuty dotyczàce wspó∏pracy z Niemcami w czasie wojny, odnoszàce si´ m.in. do
s∏u˝by w ukraiƒskich formacjach policyjnych lub wojskowych, m.in. w 14 ochot-
niczej Dywizji SS „Galizien”, a nawet czynnej dzia∏alnoÊci w UPA, która w tej
cz´Êci województwa lubelskiego nigdy nie dzia∏a∏a133. Wydaje si´, ˝e ostatnie
z wymienionych zarzutów w Êwietle najnowszych ustaleƒ historyków nie wytrzy-
mujà krytyki, natomiast we wczeÊniej wspomnianych nale˝y szukaç g∏ównych
powodów wydarzeƒ w Wierzchowinach.

Rozprawa z mieszkaƒcami wsi mog∏a, jak sàdz´, mieç równie˝ nieco inne pod-
∏o˝e, nawet natury osobistej. Wàtku tego nie nale˝y bagatelizowaç, tym bardziej
i˝ w gr´ mog∏y wchodziç pewne niewyrównane porachunki z przesz∏oÊci, w koƒ-
cu nie tak odleg∏ej. Prawdopodobnie w drugiej po∏owie wrzeÊnia 1939 r. miejsco-
wi Ukraiƒcy zabili w samej wsi lub w jej pobli˝u kilku polskich ˝o∏nierzy. Ich cia-
∏a spoczywajà w bezimiennej, dziÊ ju˝ niemal zapomnianej mogile znajdujàcej si´
na skraju miejscowoÊci, w pobliskim lesie przy drodze prowadzàcej do Che∏ma.
Wed∏ug relacji Mieczys∏awa Szczerbatki, we wrzeÊniu 1939 r. w Wierzchowinach
kwaterowa∏ równie˝ ówczesny oficer rezerwy WP Mieczys∏aw Pazderski, dowód-
ca akcji z 6 czerwca. Podst´pnie rozbrojony przez mieszkaƒców wioski, musia∏ ra-
towaç ˝ycie, uciekajàc w nocy w samej bieliênie134. Mo˝liwe, ˝e do wsi nie przy-
by∏ sam, a zabici wówczas ˝o∏nierze byli jego podkomendnymi. Wydanie

131 AP Lublin, KP PPR w Krasnymstawie, 7/VI/19, Protokó∏ z zebrania Komitetu Gminnego PPR
w Siennicy Ró˝anej, ˚d˝anne, 17 IX 1944 r., k. 1–2.
132 Relacja w zbiorach autora (osoba sk∏adajàca relacj´ zastrzeg∏a sobie anonimowoÊç), 5 I 2006 r.
133 Drobne grupki partyzantów UPA oraz cz∏onków siatki cywilnej OUN pojawi∏y si´ na pograniczu
powiatów Hrubieszów, Krasnystaw i ZamoÊç (w rejonie Skierbieszowa) przelotnie jesienià 1947 r.,
realizujàc instrukcj´ kierownictwa OUN w Polsce, wydanà po zakoƒczeniu akcji „Wis∏a”, nakazujà-
cà rozwiàzanie oddzia∏ów partyzanckich i w miar´ mo˝liwoÊci przejÊcie w niewielkich grupach
m.in. na Ziemie Zachodnie. WczeÊniej, w 1945 i 1946 r., móg∏ przechodziç t´dy któryÊ z oddzia-
∏ów rajdowych UPA (np. sotnia Wasyla Krala „Czausa”) udajàcych si´ z pow. Tomaszów Lubelski
i Hrubieszów przez teren pow. Che∏m do pow. W∏odawa i Bia∏a Podlaska. Por. D. Goszczyƒski,
op. cit., s. 61.
134 J. Wrona, op. cit.; G. Motyka, R. Wnuk, op. cit., s. 148.
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rozkazów zwiàzanych z akcjà w Wierzchowinach mog∏o wi´c mieç wiele wspól-
nego z doÊwiadczeniami Pazderskiego z wrzeÊnia 1939 r. oraz Êmiercià jego kom-
panów. Znaczenie mog∏a tu mieç tak˝e jego przesz∏oÊç przedwojennego dzia∏acza
narodowego oraz dzia∏alnoÊç w tym nurcie konspiracji w dobie okupacji.

Przyczynà wydarzeƒ w Wierzchowinach mog∏o byç tak˝e domniemane spale-
nie ˝ywcem przez mieszkaƒców wsi kilku partyzantów NSZ. Nigdzie jednak nie
znaleziono potwierdzenia tego faktu135. Jednak, wed∏ug informacji zawartych
w doniesieniu agenturalnym znajdujàcym si´ w aktach PUBP w Che∏mie136, na
krótko przed akcjà: „ludnoÊç [...] Wierzchowin pomaga∏a w zatrzymaniu Grygo-
rowicza Czes∏awa, cz∏onka bandy »Soko∏a«, który ucieka∏ przez wieÊ [...] przed
pogonià [sowieckich] pograniczników”. Z treÊci dokumentu nie wynika, o któ-
rego z dowódców partyzanckich pos∏ugujàcych si´ tym pseudonimem chodzi,
czy o Boles∏awa Skulimowskiego, czy te˝ Stanis∏awa Seku∏´. W doniesieniu tym
jest równie˝ mowa o czynnym udziale w napadzie z 6 czerwca 1945 r. na Wierz-
chowiny kilku mieszkaƒców (prawdopodobnie cz∏onków NSZ) z pobliskiej Ko-
lonii Wojniaki (gm. Krzywiczki, pow. Che∏m) oraz Kolonii Depu∏tycze Królew-
skie (gm. Krzywiczki, pow. Che∏m). Zdaniem informatora PUBP w Che∏mie,
g∏ównymi przyczynami mordu pope∏nionego na mieszkaƒcach Wierzchowin by-
∏y zarówno te fakty, jak i skierowana przeciwko polskim organizacjom niepodle-
g∏oÊciowym dzia∏alnoÊç wspó∏pracujàcej z UBP i NKWD „doÊç silnie uzbrojonej”
„wiejskiej milicji”137.

Z tego samego sprawozdania, z jego cz´Êci poÊwi´conej akcjom grup opera-
cyjnych, dowiadujemy si´, ˝e 1 czerwca 1945 r. na terenie gm. Krzywiczki oraz
w Kolonii Depu∏tycze Królewskie grupa operacyjna z∏o˝ona z pracowników
PUBP w Che∏mie i ˝o∏nierzy NKWD aresztowa∏a 10 osób „aktywnych cz∏onków
AK”, w tym niejakiego Mariana Wep´, „komendanta placówki AK” oraz zdoby-
∏a 4 karabiny i 2 granaty. Wepa zosta∏ zastrzelony przez pracowników UBP, kie-
dy usi∏owa∏ zbiec. Dzieƒ póêniej, 2 czerwca, podobnà operacj´ przeprowadzono
w Kolonii Wojniaki. Na jej temat w aktach PUBP w Che∏mie czytamy m.in.:
„W czasie okrà˝enia wsi grupa 12 ludzi przerwa∏a si´ z wioski i ostrzeliwujàc si´,
poda∏a si´ w kierunku lasu. W czasie operacji zosta∏o 2 zabitych [...], przy któ-
rych znaleziono 2 pistolety, oraz zosta∏o aresztowanych 8 ludzi, mi´dzy innymi
∏àczniczka AK mi´dzy Che∏mem, a grupà »Soko∏a« [Skulimowskiego bàdê Seku-
∏y – M.Z.] Pawia Józefa”138. Mo˝liwe, ˝e funkcjonujàca do tej pory w literaturze
informacja o spaleniu ˝ywcem w Wierzchowinach kilku partyzantów NSZ (któ-
rzy mogà byç tak˝e myleni z zabitymi w 1939 r. ˝o∏nierzami WP) ∏àczy si´ ze
Êmiercià 3 osób nale˝àcych prawdopodobnie do siatki oddzia∏u AS „Soko∏a”,
które w dniach 1–2 czerwca 1945 r. zgin´∏y w walce z grupami operacyjnymi
UBP-NKWD w Kolonii Depu∏tycze i Kolonii Wojniaki – miejscowoÊciach odda-
lonych w linii prostej od Wierzchowin o 2–4 km.

135 K. Podlaski, Bia∏orusini, Litwini, Ukraiƒcy, Bia∏ystok 1990, s. 118. Por. R. Wnuk, op. cit., s. 76.
136 AIPN Lu, 045/3, Akta PUBP w Che∏mie, Sprawozdanie dekadowe PUBP w Che∏mie do WUBP
w Lublinie z pracy urz´du za okres 7 VI–17 VI 1945 r., b.d., k. 114.
137 Ibidem, Sprawozdanie dekadowe PUBP w Che∏mie dla WUBP w Lublinie z pracy urz´du za okres
27 V–7 VI 1945 r., b.d., k. 111.
138 Ibidem.
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Je˝eli do tego wszystkiego dodamy ustalenia Janusza Wrony, i˝ oko∏o 30 proc.
partyzantów zgrupowania kpt. „Szarego” wywodzi∏o si´ z szeregów 27 Wo∏yƒ-
skiej DP AK i by∏o Êwiadkami rzezi ludnoÊci polskiej na Wo∏yniu, a wielu z nich
utraci∏o z ràk Ukraiƒców swoich bliskich (a tak˝e w tamtym czasie bra∏o udzia∏
w akcjach odwetowych na wsie ukraiƒskie), to motyw osobistej zemsty wydaje
si´ bardzo prawdopodobny139. Tez´ t´ potwierdza zeznanie, z∏o˝one 15 czerwca
1945 r. przed badajàcà okolicznoÊci mordu komisjà przez Ann´ Namiƒskà, pra-
wos∏awnà mieszkank´ sàsiedniej wioski ˚d˝anne, która 6 czerwca wybra∏a si´
z wizytà do rodziny zamieszka∏ej w Wierzchowinach: „nadjecha∏ konno cz∏o-
wiek, którego tytu∏owano porucznikiem. Ten porucznik kaza∏ mi si´ modliç. Za-
cz´∏am si´ modliç po polsku [...]. Sawczukowa te˝ modli∏a si´ po polsku i wów-
czas kazano nam obu odejÊç na bok, a przyprowadzona trzecia kobieta,
nazwiskiem Wilkowa Zofia [prawdopodobnie ˝ona Nestora Wilka], nie mog∏a
si´ prze˝egnaç [...] porucznik kaza∏ jà zastrzeliç. Jeden z ˝o∏nierzy wymierzy∏,
lecz karabin mu si´ zacià∏, a wówczas drugi z automatu zabi∏ Wilkowà. S∏ysza-
∏am, jak mówili mi´dzy sobà, ˝e i za Bugiem la∏a si´ niewinna krew. Mówili te˝:
»aleÊmy narobili mi´sa«”140.

Grupa prowokacyjna

Szereg niejasnoÊci i wynikajàcych z tego tytu∏u nieporozumieƒ zwiàzanych
z domniemanà grupà prowokacyjnà pod dowództwem Stanis∏awa Seku∏y „So-
ko∏a”, wyciàganie zbyt daleko idàcych wniosków przez badaczy omawianego
problemu, przyjmowanie tych˝e niejasnoÊci za dowód istnienia utworzonej
przez UBP „grupy pozorowanej” i ∏àczenie jej ze wspomnianym samodzielnym
oddzia∏em Seku∏y by∏o efektem pomy∏ki pracowników aparatu bezpieczeƒstwa.
Wynika∏a ona przypuszczalnie z braku dostatecznej wiedzy i orientacji w zawi-
∏oÊciach i specyfice struktury podziemia niepodleg∏oÊciowego na omawianym
terenie.

Operujàce w jednym czasie na stosunkowo niewielkim obszarze (pogranicze
powiatów Che∏m i Krasnystaw) dwa oddzia∏y partyzanckie – eneszetowski Sku-
limowskiego oraz poakowski, nieafiliowany Seku∏y – których dowódcy nosili
identyczne pseudonimy („Sokó∏”), potraktowane zosta∏y przez UBP jako jedna
i ta sama „banda” Seku∏y „Soko∏a”. Spraw´ dodatkowo komplikowa∏ fakt, i˝ za-
równo ludzie Skulimowskiego, jak i Seku∏y przeprowadzali akcje wymierzone
w Ukraiƒców. W zwiàzku z powy˝szym wielu badaczy uzna∏o, ˝e oddzia∏ Seku∏y
by∏ oddzia∏em prowokacyjnym i jednoczeÊnie tym, który dokona∏ masakry lud-
noÊci prawos∏awnej Wierzchowin po opuszczeniu miejscowoÊci przez zgrupowa-
nie NSZ. Problem ten naÊwietli∏ i definitywnie rozwiàza∏ Rafa∏ Wnuk w artyku-
le opublikowanym w roku 1999 r., dowodzàc, i˝ samodzielny oddzia∏ Seku∏y
„Soko∏a” grupà prowokacyjnà UBP nie by∏ i ˝e w odniesieniu do mordu doko-
nanego na mieszkaƒcach Wierzchowin w ogóle trudno mówiç o jakimkolwiek

139 J. Wrona, op. cit.; G. Motyka, R. Wnuk, op. cit., s. 146.
140 AIPN Lu, 042/4, Akta PUBP w Krasnymstawie, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Anny Namiƒskiej
przez prokuratora Specjalnego Sàdu Karnego w Lublinie M. Filiƒskiego, Wierzchowiny, 15 VI
1945 r., k. 60.

Spór o Wierzchowiny. Dzia∏alnoÊç oddzia∏ów Akcji Specjalnej

299



innym oddziale prowokacyjnym141. Nie sposób wi´c zdjàç ci´˝ar odpowiedzial-
noÊci za ten czyn z partyzantki NSZ.

W aktach PUBP w Che∏mie znajduje si´ jednak interesujàca wzmianka na te-
mat dzia∏alnoÊci grupy partyzanckiej podszywajàcej si´ pod oddzia∏ AK. Owi
„partyzanci” rekrutowali si´ z pracowników PUBP w Che∏mie i dowodzeni byli
przez niejakiego Edmunda Opalk´. Z notatki nie wynika jednak nic, co potwier-
dza∏oby udzia∏ cz∏onków „grupy pozorowanej” w mordzie w Wierzchowinach.
Dowiadujemy si´ natomiast, ˝e utworzono jà prawdopodobnie po utracie przez
grup´ poÊcigowà kontaktu ogniowego i wzrokowego z partyzantami „Szarego”,
co nastàpi∏o nocà z 6 na 7 czerwca 1945 r. „Po walce z bandà »Soko∏a« pod Ka-
si∏anem grupa ludzi Powiatowego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego w Che∏-
mie w z∏àczeniu z operatywnà grupà pograniczników [98 Pu∏ku Pogranicznego
NKWD – M.Z.] posz∏a po Êladach bandy w kierunku gm. Wojs∏awice. 10 VI
[19]45 r. przez kierownika operacyjnej grupy Pow[iatowego] Urz´du Bezpie-
czeƒstwa Publicznego w Che∏mie Opalka Edmunda, który z grupà prowadzi∏ wy-
wiad i wyst´powa∏ z grupà jako partyzantka AK, by∏a nawiàzana ∏àcznoÊç z ban-
dà, która znachodzi∏a si´ we wsi Huta, gm. Wojs∏awice. Zosta∏a ustalona
dok∏adna iloÊç bandy i jej uzbrojenia. Po przeprowadzeniu wywiadu by∏ opraco-
wany plan zlikwidowania bandy”142 – czytamy w sprawozdaniu dekadowym kie-
rownika che∏mskiego urz´du za okres 7–17 czerwca 1945 r. w cz´Êci zatytu∏o-
wanej „Rozpracowanie agenturnych danych i przeprowadzenia operacji”.

Z informacji zawartych w raporcie ppor. N.N. „Janusza”, zast´pcy Zbignie-
wa Góry „Jacka”, wynika, ˝e po akcji w Wierzchowinach Stanis∏aw Seku∏a „So-
kó∏” ze swoimi ludêmi próbowa∏ do∏àczyç do zgrupowania kpt. „Szarego”. „Wie-
czorem [7 czerwca – M.Z.] opuÊciliÊmy lasek [w pobli˝u BuÊna – M.Z.]
i o pó∏nocy dotarliÊmy do Huty. Po drodze min´liÊmy oddzia∏ »Soko∏a« z AK,
który a˝ z Rejowca ciàgnà∏ za nami”143. Zapewne po latach fakt ten uznany zo-
sta∏ przez niektórych badaczy za dzia∏alnoÊç prowokacyjnà144. Mo˝liwe, ˝e wspo-
mniany w raporcie „Janusza” „akowski oddzia∏ »Soko∏a«”, do spotkania z któ-
rym dosz∏o prawdopodobnie nocà z 7 na 8 czerwca mi´dzy BuÊnem (gm.
Bia∏opole, pow. Hrubieszów) a Hutà, móg∏ byç „oddzia∏em partyzanckim AK”
dowodzonym przez Edmunda Opalk´.

W dniu pacyfikacji w bezpoÊrednim sàsiedztwie Wierzchowin przebywa∏ tak˝e
oko∏o dwudziestoosobowy samodzielny oddzia∏ partyzancki por. Stanis∏awa Kuli-
ka „Tarzana”, który póêniej zosta∏ w∏àczony do oddzia∏u partyzanckiego AK-DSZ
ppor. Henryka Lewczuka „M∏ota”. Jeden z partyzantów „Tarzana”, Mieczys∏aw
Michalik „Wrzos”, w liÊcie napisanym w 1993 r. do swojego przyjaciela Tadeusza
Sobolewskiego „Jordana”, równie˝ cz∏onka oddzia∏u, tak wspomina∏ tamto wyda-
rzenie: „cz´sto myÊl´ o pacyfikacji Wierzchowin, której przyglàdaliÊmy si´ bez-
czynnie z obrze˝a otaczajàcego wieÊ lasu i nie wiem, dlaczego nie reagowaliÊmy.

141 R. Wnuk, op. cit., s. 71–72.
142 AIPN Lu, 045/3, Akta PUBP w Che∏mie, Sprawozdanie dekadowe PUBP w Che∏mie do WUBP
w Lublinie z pracy urz´du za okres 7 VI–17 VI 1945 r., b.d., k. 116.
143 AIPN Lu, 31/187, Akta sprawy Jana Fiduta (o uniewa˝nienie wyroku w sprawie Sr 265/53, sygn.
akt IV 1 KO 541/99), Meldunek ppor. N.N. „Janusza”, 21 VI 1945 r., k. 164.
144 J. Mas∏owski, op. cit., s. 22–23.
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Kto tego dokona∏? Je˝eli podziemie, dlaczego bez nas? Je˝eli bezpieka, dlaczego
byliÊmy bezczynni? Panuje na ten temat jakby wstydliwe milczenie”145.

Epilog

Po oderwaniu si´ od nieprzyjaciela w rejonie Kasi∏anu zgrupowanie „Szare-
go” skierowa∏o si´ na Maziarni´, nast´pnie w rejon miejscowoÊci BuÊno, stamtàd
zaÊ w kierunku wioski Huta, do której dotar∏o w nocy z 7 na 8 czerwca. Zakro-
jona na szerokà skal´ akcja poszukiwawcza prowadzona mi´dzy 7 a 10 czerwca
si∏ami UBP i NKWD, jak równie˝ dzia∏ania operacyjne z wykorzystaniem sieci
agenturalnej, a tak˝e rozpoznawcze, m.in. dzi´ki dzia∏aniom „grupy pozorowa-
nej” pod dowództwem Edmunda Opalki, doprowadzi∏y do zlokalizowania miej-
sca postoju oddzia∏ów partyzanckich NSZ, ustalenia ich liczebnoÊci oraz stanu
uzbrojenia. Na temat ten w resortowym opracowaniu pisano: „na tropie band
byli w sposób sta∏y wywiadowcy z UB Che∏m i Krasnystaw wyposa˝eni w radio-
∏àcznoÊç (wykonywanà przez ˝o∏nierzy A[rmii] Cz[erwonej])”146. Zadanie u∏a-
twia∏ fakt, i˝ partyzanci nie ukrywali swojej obecnoÊci. Trwajàca od maja 1945 r.
demonstracja si∏y (m.in. akcja na klinkierni´ w Bia∏opolu, làdowisko sowieckie
w Sielcu, cukrowni´ w Rejowcu), a tak˝e przeczàce wszelkim zasadom taktyki
dzia∏aƒ partyzanckich operowanie w terenie du˝ym liczebnie oddzia∏em i zbyt
d∏ugie – ponad 2 doby – przebywanie w jednym miejscu po tak g∏oÊnej akcji Êciàg-
n´∏o ob∏aw´.

W godzinach rannych 10 czerwca 1945 r. liczàca 160 osób grupa operacyjna
98 Pu∏ku Pogranicznego NKWD wraz z grupà pracowników PUBP w Che∏mie
wsparta samochodem pancernym przystàpi∏a do ostatecznej likwidacji zgrupo-
wania NSZ w miejscowoÊci Huta. W rezultacie walk i „doczyszczania” terenu
z rozbitków w dniu nast´pnym, zgrupowanie zosta∏o prawie doszcz´tnie znisz-
czone (166 poleg∏ych, w tym „Szary”, 30 rannych, 11 wzi´tych do niewoli,
z których przypuszczalnie 4 zmar∏o). Podczas walki we wsi zgin´∏y co najmniej
4 osoby cywilne (raport Sieliwanowskiego wspomina o oko∏o 30 rannych „ban-
dytach”, którzy sp∏on´li w zabudowaniach; mo˝liwe, ˝e za owych „bandytów”
uznano zabitych w trakcie walki przypadkowych mieszkaƒców Huty), a ogieƒ
strawi∏ 164 budynki147. „W czasie boju zapali∏a si´ wieÊ, którà uratowaç by∏o nie-
mo˝liwoÊcià dlatego, ˝e ka˝dy dom by∏ magazynem amunicji, granatów, benzy-
ny i ró˝nych innych wybuchowych materia∏ów. Cz´Êç bandy przerwa∏a si´ z okrà-
˝enia, a za nimi zosta∏ organizowany poÊcig”148 – czytamy w sprawozdaniu PUBP

145 List Mieczys∏awa Michalika do Tadeusza Sobolewskiego, Firlej 1993, s. 9–10, w zbiorach
R. Wnuka.
146 AIPN Lu, 0136/176, Charakterystyka nr 117 nielegalnej organizacji Narodowe Si∏y Zbrojne
Okr´g Lublin (sierpieƒ 1944 r. – maj 1947 r.), cz. 1, s. 83.
147 AIPN, MBP NSZ, 74, Raport sytuacyjny Z. Wolanina „Zenona”, 21 VI 1945 r., k. 5. Por. AIPN
Lu, 042/3, Akta PUBP w Krasnymstawie, Za∏àcznik do spraw operacyjnych, 18 VI 1945 r., k. 64
(za∏àcznik do sprawozdania z pracy agenturalnej i Êledczej urz´du za okres 8 IV–18 VI 1945 r.,
k. 61–63); AIPN Lu, 045/4, Akta PUBP w Che∏mie, Raport specjalny kierownika PUBP w Che∏mie,
13 VI 1945 r., k. 12; Raport N. Sieliwanowskiego..., s. 296–297; R. Wnuk, op. cit., s. 83–86.
148 AIPN Lu, 045/3, Akta PUBP w Che∏mie, Sprawozdanie dekadowe PUBP w Che∏mie dla WUBP
w Lublinie z pracy urz´du za okres 7–17 VI 1945 r., b.d., k. 116.

Spór o Wierzchowiny. Dzia∏alnoÊç oddzia∏ów Akcji Specjalnej

301



w Che∏mie za okres 7–17 czerwca 1945 r. skierowanym do WUBP w Lublinie.
O akcji NSZ w Wierzchowinach oraz jej tragicznych nast´pstwach pisa∏ w swo-
im pami´tniku tak˝e kpt. Broƒski „Uskok”: „W dniach 6–15 czerwca [1945 r.]
ponios∏y powa˝nà kl´sk´ w pow. Che∏m oddzia∏y NSZ. Po doÊç bezwzgl´dnej,
ale zas∏u˝onej akcji dokonanej przez NSZ na ukraiƒskiej wsi Wierzchowiny od-
dzia∏y te nie zdo∏a∏y wyplàtaç si´ z silnej ob∏awy”149.

Win´ za kl´sk´ zgrupowania jeden z oficerów NSZ ppor. N.N. „Janusz” prze-
rzuci∏ m.in. na lokalne struktury AK-DSZ, zarzucajàc im z∏à wol´ oraz eksponu-
jàc nie najlepsze relacje mi´dzy obiema organizacjami niepodleg∏oÊciowymi. W je-
go meldunku z 21 czerwca 1945 r. czytamy: „9 czerwca [1945 r.] po obiedzie
zosta∏y wys∏ane dwie furmanki do Jaros∏awca po pieniàdze do doktora za sprze-
dane mu konie. We wsi spotkali milicjantów i porucznika »Jastrz´bca« [N.N.]
z oddzia∏u »Ciàga« [ppor. Józef Âmiech]. »Jastrz´biec« jako stary znajomy »Szefa«
[N.N.] z oddzia∏u »Soko∏a« [sier˝. Boles∏aw Skulimowski] poprosi∏ go do miesz-
kania na ma∏à pogaw´dk´. Po pi´ciominutowej rozmowie »Ska∏a« [N.N.], rów-
nie˝ z oddzia∏u »Soko∏a«, zszed∏ z furmanki i wszed∏ do mieszkania. »Jastrz´biec«
przy∏o˝y∏ pistolet do g∏owy »Ska∏y« i kaza∏ mu podnieÊç r´ce do góry i Êciàgnà∏
mu z szyi pps. »Szef« sta∏ ju˝ g∏owà odwrócony do Êciany i z r´koma podniesio-
nymi do góry. [...] »Ska∏a« dosta∏ jeszcze trzy razy po twarzy od tego »Jastrz´bca«.
Nast´pnie doskoczyli ich milicjanci i ów »Jastrz´biec« kaza∏ ich odstawiç na po-
sterunek do przyjazdu »Ciàga« do badania. Tego samego dnia pan chorà˝y [N.N.
»Orlicz«] jadàc z Huty, zosta∏ zatrzymany przez bolszewików i wylegitymowany.
Przybywszy do »Pogromcy« [N.N.] i zameldowawszy mu o swoim zajÊciu, zosta∏
przez niego wys∏any z powrotem do kpt. »Szarego« z meldunkiem o natychmia-
stowym wycofaniu si´ z tego terenu. Pan chorà˝y zameldowa∏ kpt. »Szaremu«,
a ten zarzàdzi∏ natychmiastowe przygotowanie do odjazdu. »Jacek« zameldowa∏,
˝e nie mo˝e odjechaç, gdy˝ nie ma swoich dwóch ch∏opców. Rano [...] 10 czerw-
ca [1945 r.] [...] zosta∏a wys∏ana poÊcigówka z »Bia∏ym« [prawdopodobnie Wa-
c∏aw Lis] na czele w poszukiwaniu za zaginionymi. »Bia∏y« zabra∏ ich milicjantom
i razem pojechali po broƒ i po dwie pary koni, które zosta∏y zabrane do doktora.
W Jaros∏awcu zostali ostrzelani przez NKWD i sami wrócili pieszo w rozsypce.
D[owód]ca plutonu z placówki Huta niejaki pan Orzech [N.N.] wyrazi∏ si´ w ten
sposób do pana chorà˝ego »Orlicza«: »ja ˝on´ i dzieci ju˝ wys∏a∏em w pole, a sa-
mi zobaczycie, ˝e za dwie godziny wioska b´dzie si´ paliç i wy zostaniecie wszy-
scy wybici«. I rzeczywiÊcie dwie godziny min´∏y spokojnie, a oko∏o godziny 8.00
bolszewicy z Ukraiƒcami zaatakowali nas. Win´ niewycofania si´ [...] z Huty przy-
pisuj´ jedynie tylko AK. 1. Zaaresztowanie dwóch ch∏opców w Jaros∏awcu i nie-
stawienie si´ w naznaczonym terminie. 2. S∏owa d[owód]cy plutonu niejakiego
pana Orzecha. W Dubience by∏a wydana uczta i pijatyka na czeÊç rozbitych od-
dzia∏ów NSZ. Nast´pnie zmuszanie ˝o∏nierzy do przejÊcia na ich stron´ wraz
z bronià i rozbrojenie pojedynczych ludzi”150.

Stosunkowo nielicznym partyzantom, wÊród których by∏o wielu rannych,
w pojedynk´ lub w ma∏ych grupach uda∏o si´ wyjÊç z okrà˝enia. Tylko oddzia∏

149 Z. Broƒski „Uskok”, Pami´tnik..., s. 115.
150 AIPN Lu, 31/187, Akta sprawy Jana Fiduta (o uniewa˝nienie wyroku w sprawie Sr 265/53, sygn.
akt IV 1 KO 541/99), Meldunek ppor. „Janusza”, 21 VI 1945 r., k. 164.
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st. sier˝. Eugeniusza Walewskiego „Zemsty”, do którego do∏àczy∏ N.N. „By-
stry”151, zast´pca „Szarego”, przebi∏ si´ niemal w komplecie w ogólnym kierun-
ku na lasy strzeleckie (pow. Hrubieszów). Z kadry, oprócz N.N. „Bystrego”
i „Zemsty”, prze˝y∏ tak˝e ppor. Jaroszyƒski „Roman” oraz zast´pca ppor. Góry
„Jacka” ppor. N.N. „Janusz”152.

Za puent´ niniejszego tekstu niech pos∏u˝y odpis meldunku komendanta Po-
wiatu NSZ Che∏m por. Wac∏awa Koz∏owskiego „Brzechwy” (wyciàg z meldunku
do dowódcy PAS przy Komendzie Powiatu NSZ Che∏m) z 24 czerwca 1945 r.
Z uwagi na sugestywnà wymow´ dokumentu, a zw∏aszcza na to, ˝e niektórzy ba-
dacze kwestionujà udzia∏ partyzantki NSZ w akcjach tego typu bàdê pomniejszajà
rozmiar tego zjawiska, zdecydowa∏em si´ na zacytowanie tego dokumentu prawie
w ca∏oÊci: „W za∏àczeniu przedstawiam meldunki z terenu rejonu »B« [kryp-
tonim jednego z rejonów Powiatu NSZ Che∏m – M.Z.] dotyczàce przebiegu akcji
na W[ierzchowiny] i rozbicia oddzia∏ów [...]. Z meldunków tych mo˝na wyczuç,
˝e akcja koncentracji nie by∏a obmyÊlona, a poza tym w tym˝e czasie wykonywa-
no akcje likwidacyjne i p´dzlówki w cukrowni w Rejowcu i maj[àtku] Hruszów,
co naprowadzi∏o na oddzia∏y poÊcig i likwidacj´. Z rozmów moich z rannymi
i rozbitkami [por. „Brzechwa” wizytowa∏ rozbitków spod Huty w Bia∏opolu,
pow. Hrubieszów – M.Z.] dowiedzia∏em si´, ˝e po Wierzchowinach wódzia la∏a
si´ strumieniami. Do okazji pos∏u˝y∏o przybycie ma∏˝onki »Romana«. OdnoÊnie
tego pana nabra∏em przekonania, ˝e jest to bandzior niekr´pujàcy si´ niczym.
Zdolny do mokrej roboty na bezbronnych Ukraiƒcach i Polakach. Za czas jego
pobytu w rejonie »B« zdà˝y∏ ju˝ narobiç Êwiƒstw, formujàc swój oddzia∏, nabra∏
koni u ludzi w okolicy tytu∏em czasowego wypo˝yczenia. Do dziÊ nie odda∏,
a wstydzi si´ teraz pokazaç w »B«. Z obecnego swego m[iejsca]p[ostoju] przys∏a∏
goƒca na teren »B«, by mu przys∏ano jakieÊ rzeczy. Ja mam k∏opot po oddzia∏ach,
bo ludzie upominajà si´ o wyrównanie krzywd. W Raciborowicach 2 konie od
so∏tysa i jakiejÊ kobiety wzià∏ »Roman«. U d[owód]cy komp[ani] AK »Or∏a« ko-
nie wzià∏ »Roman«. W Holendrach zabrano dobrego konia, a zostawiony na to
miejsce koƒ zdech∏. W Mielnikach »Jacek« zabra∏ par´ koni i obrabowa∏ gospo-
darstwo cz∏owieka, który wróci∏ z obozu koncentracyjnego w Niemczech. [...]
Cz∏onkowi AK w Szpiko∏osach konie zabra∏ »Jacek«. W »B« »Jacek« winien
2500 z∏ za owies. Nieudana wyprawa »Romana« w Strachos∏awiu wykaza∏a, ˝e
rabowa∏, co si´ tylko da∏o. ¸up zabrali podchorà˝owie i cz´Êciowo zwracajà ob-
rabowanym. Akcja w Strachos∏awiu mia∏a rzekomo na celu sprawiç baty jakie-

151 N.N. „Bystry” – por. NSZ, przyby∏ z terenu ZSRR (27 WDP AK?), od kwietnia 1945 r. w zgru-
powaniu AS (PAS) NSZ kpt. Mieczys∏awa Pazderskiego „Szarego”, prawdopodobnie na stanowisku
zast´pcy dowódcy zgrupowania. Dalsze losy nieznane (AIPN Lu, 0136/178, Kwestionariusze oso-
bowe na cz∏onków nielegalnej organizacji NSZ Okr´gu Lublin, Kwestionariusz N.N. „Bystrego”,
k. 70).
152 AIPN, MBP NSZ, 74, Raport sytuacyjny Z. Wolanina „Zenona”, 21 VI 1945 r., k. 5; AIPN Lu,
31/187, Akta sprawy Jana Fiduta (o uniewa˝nienie wyroku w sprawie Sr 265/53, sygn. akt IV 1 KO
541/99), Meldunek ppor. N.N. „Janusza”, 21 VI 1945 r., k. 164–165; AIPN Lu, 042/3, Akta PUBP
w Krasnymstawie, Za∏àcznik do spraw operacyjnych, 18 VI 1945 r., k. 64 (za∏àcznik do sprawo-
zdania z pracy agenturalnej i Êledczej urz´du za okres 8 VI–18 VI 1945 r., k. 61–63); AIPN Lu,
17/1249, t. 1, Akta sprawy Mariana Lipczaka i innych, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego Euge-
niusza Dudka z 26 VIII 1946 r. w PUBP w Che∏mie, k. 146; R. Wnuk, op. cit., s. 83–86.
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muÊ drabowi, ale rabowano przy tym, co w r´k´ wpad∏o. ProÊb´ swà ustnie
wniesionà ponawiam. Prosz´, o spowodowanie, by wszystkie oddzia∏y »A[kcji]
S[specjalnej]« opuÊci∏y teren powiatu”153.

Oddzia∏ AS st. sier˝. Walewskiego „Zemsty”, a póêniej Stefana Brzuszka „Bo-
ruty”, by∏ zaanga˝owany w akcje przeciwko Ukraiƒcom co najmniej do czerwca
1946 r. Po szcz´Êliwym powrocie spod Huty, w okresie ˝niw 1945 r., „Zemsta”
wraz z ludêmi nie przejawia∏ w zasadzie ˝adnej aktywnoÊci. Partyzanci skupili si´
na gromadzeniu i sprzeda˝y mienia pozostawionego przez Ukraiƒców wysiedlo-
nych do USRR (np. w Kolonii Zabitek), zapewniajàc sobie tym sposobem fundu-
sze m.in. na dalszà dzia∏alnoÊç. W sierpniu 1945 r., po reorganizacji oddzia∏u
i podzieleniu go na trzy mniejsze samodzielnie operujàce grupy (pó∏nocnà Wik-
tora Murzy∏o „Soko∏a”, Êrodkowà, którà najpierw dowodzi∏ osobiÊcie „Zemsta”,
póêniej zaÊ Marian Lipczak „Doniec”, oraz po∏udniowà Stefana Brzuszka „Boru-
ty”), grupie dowodzonej przez „Doƒca” Walewski wyda∏ rozkaz, w którym wy-
raênie sprecyzowa∏, i˝ zadaniem oddzia∏ów jest „niszczenie z∏odziei i bandytów
oraz rodziny ukraiƒskie rabowaç, przewa˝nie dobytek”. Akcje tego typu prze-
prowadzi∏a m.in. w Kolonii Janowica (gm. Wiszniewice) grupa „Doƒca”, w Ko-
lonii Adamów zaÊ (gm. Wiszniewice) i w Kuliku – grupa „Soko∏a”. W kilka dni
po akcji w Kolonii Janowica i po ogo∏oceniu gospodarstwa niejakiego Pokrywca
ten „spali∏ swój dom i pojecha∏ na Zachód”154. O podobnych zachowaniach
Ukraiƒców przesiedlanych do USRR pisano ju˝ w sprawozdaniu z inspekcji po-
wiatu Che∏m z poczàtkiem maja 1945 r.: „Opuszczajàc powiat, Ukraiƒcy prze-
wa˝nie niszczyli doszcz´tnie swoje gospodarstwa, palili zabudowania, dokonujàc
w ten sposób ostatecznych zbrodniczych aktów zemsty”155.

Do koƒca 1945 r., oprócz wspomnianych wy˝ej akcji, do podobnych wypad-
ków dosz∏o ponownie w poczàtkach grudnia w Kuliku, a byç mo˝e te˝ w Sewe-
rynowie (gm. Wiszniewice). 11 marca 1946 r. w Kolonii Zabitek mia∏a miejsce
akcja ekspropriacyjna, a pieniàdze uzyskane ze sprzeda˝y zagarni´tego mienia
otrzyma∏a m.in. ˝ona „Zemsty” w celu wydobycia z wi´zienia dwóch cz∏onków
organizacji. Ostatnia tego typu akcja, którà uda∏o si´ ustaliç, mia∏a miejsce
w czerwcu 1946 r. w Kolonii Bezek (gm. Staw), gdzie kilkuosobowa grupa do-
wodzona przez „Doƒca” dokona∏a napadu rabunkowego na gospodarza, „który
mia∏ ukraiƒskie nazwisko”156.

Zgrupowanie AS (PAS) NSZ kpt. „Szarego” przed akcjà w Wierzchowinach
i w jej trakcie realizowa∏o wytyczne swojego dowództwa nakazujàce walk´

153 AIPN Lu, 31/187, Akta sprawy Jana Fiduta (o uniewa˝nienie wyroku w sprawie Sr 265/53, sygn.
akt IV 1 KO 541/9), Meldunek por. W. Koz∏owskiego „Brzechwy”, 24 VI 1945 r., k. 143; AIPN Lu,
0136/178, Kwestionariusze osobowe na cz∏onków nielegalnej organizacji NSZ Okr´gu Lublin,
Kwestionariusz N.N. „Czajki”, k. 99.
154 AIPN Lu, 17/1249, t. 1, Akta sprawy Mariana Lipczaka i innych, Protokó∏ przes∏uchania podej-
rzanego Eugeniusza Dudka z 26 VIII 1946 r. w PUBP w Che∏mie, k. 146–147.
155 AIPN Lu, 045/3, Akta PUBP w Che∏mie, Sprawozdanie z poufnych rozmów i przeprowadzonych
obserwacji w czasie inspekcji dokonanej na terenie powiatu i miasta Che∏ma przez zast´pc´ inspek-
tora g∏ównego mgr. Kazimierza Janczewskiego w dniach 18 IV–24 IV 1945 r., Warszawa,
2 V 1945 r., k. 79.
156 AIPN Lu, 08/44, Sprawa obiektowa na band´ NSZ pod dowództwem „Zemsty” i „Boruty”, Pro-
tokó∏ przes∏uchania podejrzanego Mariana Lipczaka z 23 IX 1946 r. w PUBP w Che∏mie, k. 222–223.
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z Ukraiƒcami. Decyzj´ o jej kontynuowaniu podj´to niezale˝nie od porozumieƒ
zawartych 21 maja 1945 r. mi´dzy AK-DSZ a OUN i UPA oraz uzgodnieƒ poczy-
nionych wspólnie przez delegatów AK-DSZ i NSZ na prze∏omie maja i czerwca
1945 r. Co gorsza, dalszà walk´ zamierzano prowadziç w powiatach Hrubieszów
i Tomaszów Lubelski, a wi´c na terenach, gdzie odsetek ludnoÊci ukraiƒskiej by∏
znaczny157.

Od lata 1944 r. na tym terenie operowa∏a sotnia UPA o kryptonimie „Wow-
ky” w sile kilkudziesi´ciu partyzantów. Wiosnà 1945 r. zacz´to tworzyç odr´bne
struktury wojskowe i cywilne „Zakerzoƒskiego Kraju”158 w ramach 28 Odcinka
Taktycznego UPA o kryptonimie „Danyliw” (VI Okr´g Wojenny kryptonim
„Sian”) i Nadrejonu „¸yman” Okr´gu III OUN. Wydaje si´ jednak, ˝e w czerw-
cu 1945 r. si∏y te by∏y zbyt szczup∏e, aby skutecznie stawiç czo∏o liczàcemu oko-
∏o 300 partyzantów zgrupowaniu NSZ. Warto dodaç, ˝e dopiero wiosnà 1946 r.,
a wi´c w okresie najwi´kszego rozrostu oddzia∏ów i aktywnoÊci zbrojnej podzie-
mia ukraiƒskiego, na Zamojszczyênie UPA oraz wspierajàce jà w akcjach zbroj-
nych bojówki S∏u˝by Bezpieczeƒstwa OUN (BSB) liczy∏y ogó∏em oko∏o 250 lu-
dzi pod bronià (4 sotnie UPA, 1 nadrejonowa, 3 rejonowe BSB). Si∏y te nale˝a∏y
do najs∏abszych liczebnie wÊród operujàcych w omawianym okresie na terenach
po∏udniowo-wschodniej Polski oddzia∏ów UPA i BSB (w sumie oko∏o 2400 par-
tyzantów UPA i kilkuset cz∏onków BSB)159.

Planowane na czerwiec 1945 r. wkroczenie silnych oddzia∏ów partyzanckich
NSZ na tereny kontrolowane przez podziemie ukraiƒskie i rozpocz´cie akcji wy-
mierzonej w OUN i UPA oraz w ludnoÊç ukraiƒskà musia∏oby zakoƒczyç si´ ze-
rwaniem porozumieƒ z AK-DSZ, co prawdopodobnie doprowadzi∏oby do wzno-
wienia konfliktu polsko-ukraiƒskiego i wyd∏u˝enia listy ofiar po jednej i po
drugiej stronie. Zdaniem Rafa∏a Wnuka podziemie narodowe, wyst´pujàc prze-
ciwko Ukraiƒcom, liczy∏o na poparcie przynajmniej cz´Êci konspiratorów zwià-
zanych z AK-DSZ. Kalkulacje te spe∏z∏y jednak na niczym, poniewa˝ AK-DSZ,

157 Z danych WO PUR z 1 X 1944 r. wiemy, ˝e najwi´cej Ukraiƒców w województwie lubelskim
mieszka∏o na terenie powiatu Hrubieszów – od 71 098 do 71 887, oraz Tomaszów Lubelski – od
40 234 do 41 441 osób (A. Ga∏an, op. cit., s. 256; Repatriacja czy deportacja..., t. 2, s. 358).
158 Od 1946 r. w oficjalnej prasie podziemia ukraiƒskiego (wczeÊniej w pismach, instrukcjach i roz-
kazach na ni˝szych szczeblach organizacyjnych) mianem „Zakerzoƒskiego Kraju” okreÊlano wszyst-
kie ziemie etnograficznie ukraiƒskie, które po wytyczeniu latem 1945 r. mniej wi´cej wzd∏u˝ tzw.
linii Curzona granicy polsko-sowieckiej znalaz∏y si´ po jej zachodniej stronie. Istnienie nowej gra-
nicy polsko-sowieckiej i obsadzenie jej przez wojska pograniczne NKWD znaczàco skomplikowa∏o
∏àcznoÊç mi´dzy dzia∏ajàcymi od wiosny 1944 r. w Polsce (m.in. w pow. Hrubieszów, Tomaszów Lu-
belski, Lubaczów czy PrzemyÊl) ogniwami podziemia ukraiƒskiego a Centralnym Prowodem OUN
i dowództwem UPA na Ukrainie Sowieckiej. W zwiàzku z powy˝szym do jesieni 1945 r. na teryto-
rium Polski zosta∏y zorganizowane samodzielne struktury cywilne „Zakerzoƒskiego Kraju” OUN
(Okr´gi I–III) i wojskowe VI Okr´gu Wojennego UPA o krypt. „Sian” (Odcinki Taktyczne: 26 „¸em-
ko”, 27 „Bastion”, 28 „Danyliw”) obejmujàce swoim zasi´giem po∏udniowo-wschodnie obszary
kraju (przede wszystkim wschodnie powiaty woj. lubelskiego i rzeszowskiego), które w stanie nie-
naruszonym przetrwa∏y do wiosny 1947 r., czyli do akcji „Wis∏a”.
159 A.B. SzczeÊniak, W.Z. Szota, Droga donikàd. Dzia∏alnoÊç Organizacji Ukraiƒskich Nacjonalistów
i jej likwidacja w Polsce, Warszawa 1973, s. 257; Taktycznyj widtynok UPA 28 „Danyliw”:
Cho∏mszczyna i Pidliaszszia (dokumenty i materia∏y), oprac. P.J. Poticznyj i in. [w:] Litopys UPA,
t. 39, Toronto–Lwiw 2003.
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zawierajàc porozumienie z Ukraiƒcami, wysz∏a naprzeciw oczekiwaniom ludno-
Êci zm´czonej polsko-ukraiƒskà wojnà domowà. Dodajmy, ˝e wiosnà 1944 r. na
Zamojszczyênie mia∏y miejsce krwawe walki mi´dzy AK-BCh a Ukraiƒskà Samo-
obronà Ludowà (UNS) i UPA, w rezultacie których po ka˝dej ze stron zgin´∏o
prawdopodobnie od 3 do 4 tys. osób, w wi´kszoÊci cywilów160. Paradoksalnie,
rzec mo˝na, likwidacja zgrupowania „Szarego” przez grup´ operacyjnà NKWD-
-UBP w Hucie i tragiczna Êmierç oko∏o 200 partyzantów oraz ich dowódcy
prawdopodobnie zapobieg∏a przeciwukraiƒskiej akcji NSZ na Zamojszczyênie.

Mord na ludnoÊci prawos∏awnej w Wierzchowinach oraz jego nast´pstwa by-
∏y zarówno militarnà, jak i propagandowà kl´skà narodowego nurtu podziemia
niepodleg∏oÊciowego. Odpowiednio nag∏oÊniony przez propagand´ komuni-
stycznà, da∏ „w∏adzy ludowej” argument uzasadniajàcy bezwzgl´dnà walk´
z od∏amem „najczarniejszej, faszystowskiej reakcji” (m.in. „proces 23”). Znako-
micie tuszowa∏ te˝ analogiczne poczynania w∏adz komunistycznych, organów
bezpieczeƒstwa, Korpusu Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Wojska Polskiego na
polu walki z „nacjonalizmem ukraiƒskim”, co te˝ zosta∏o wychwycone i trafnie
ocenione przez autora ulotki zatytu∏owanej Wierzchowiny, wydanej w kwietniu
1946 r. przez kierownictwo OUN na ziemiach polskich: „Partyzanckie oddzia∏y
NSZ wymordowa∏y we wsi Wierzchowiny 196 osób spoÊród ludnoÊci ukraiƒ-
skiej, w tym du˝o kobiet, starców i dzieci, wÊród nieludzkich zn´caƒ. [...] Zbrod-
nia ta, niestety nie pierwsza i nie dziesiàta, a tylko jedna z d∏ugiego szeregu po-
dobnych aktów masowych ludo˝erczych morderstw dokonanych na ludnoÊci
ukraiƒskiej. Dlaczego wi´c milczy si´ o nich, dlaczego mówi si´ g∏oÊno tylko
o Wierzchowinach? Dlatego, ˝e ci, którzy tak krzywdzà i sàdzà za Wierzchowi-
ny, sami równoczeÊnie dopuszczajà si´ takich samych zbrodni, sami je organizu-
jà i przeprowadzajà. W tym samym czasie, kiedy tak g∏oÊno mówi si´ o Wierz-
chowinach, ci sami ludzie, rzàdzàcy dziÊ w Polsce, organizujà masowe krwawe
pogromy ludnoÊci ukraiƒskiej w dziesiàtkach i setkach wsi”161.

Badajàc problem Wierzchowin, nie mo˝na zapominaç o ich aspekcie propa-
gandowym, jak˝e cz´sto wykorzystywanym przez komunistów w roku 1945
i w latach nast´pnych. Zawsze jednak nale˝y staraç si´ wytyczyç wyraênà grani-
c´ mi´dzy bezspornymi faktami, które nie zawsze w dobrym Êwietle stawiajà po-
czynania podziemia niepodleg∏oÊciowego, oraz tym, co zwykliÊmy nazywaç au-
tentycznym, nierzadko pe∏nym poÊwi´ceƒ wysi∏kiem w walce o niepodleg∏à
Polsk´, a opierajàcà si´ na faktach propagandowà manipulacjà komunistów, s∏u-
˝àcà bie˝àcej walce z „rodzimymi reakcyjnymi bandami”.

MARIUSZ ZAJÑCZKOWSKI (ur. 1974) – historyk, pracownik Oddzia∏owego Biura
Edukacji Publicznej IPN w Lublinie. Zajmuje si´ dziejami stosunków polsko-
-ukraiƒskich na Lubelszczyênie w latach 1939–1956, w tym przede wszystkim
dzia∏alnoÊcià OUN i UPA w latach 1944–1948. Opublikowa∏ m.in. Propagan-

160 R. Wnuk, op. cit., s. 87. Zob. te˝ G. Motyka, op. cit., s. 171–206.
161 R. Drozd, op. cit.; R. Wnuk, op. cit., s. 79–80, 87–88.
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dowe uzasadnienie akcji „Wis∏a” w ówczesnej prasie polskiej (Akcja „Wis∏a”,
red. J. Pisuliƒski, 2003), Sprawa agenturalno-Êledcza kryptonim „Zabia∏a”. Ku-
lisy procesu Jana Szpontaka „Zalizniaka” (S∏u˝by bezpieczeƒstwa Polski i Cze-
chos∏owacji wobec Ukraiƒców (1945–1989). Z warsztatów badawczych, red.
G. Motyka, 2005). Jest tak˝e wspó∏autorem wydawnictwa êród∏owego Rok
pierwszy. Powstanie i dzia∏alnoÊç aparatu bezpieczeƒstwa publicznego na Lu-
belszczyênie (lipiec 1944 – czerwiec 1945), (red. S. Poleszak i in., 2004).

The dispute about Wierzchowiny. The activity of the troops of Special Action (Emergen-
cy of Special Action) National Armed Forces (NSZ) in the Che∏m, Hrubieszów, Krasny-
staw and Lubartów districts in light Polish – Ukrainian conflict (August 1944 – June
1945)

One of the numerous mysterious episodes of Polish – Ukrainian civil war are among
others events that took place on 6th June 1945 in the village Wierzchowiny in the Krasny-
staw district of Lublin province. Until now it has been a burning issue raising disputes, di-
scussions accompanied by negative emotions, and accusations of ignorance and manipu-
lations of historical facts. The discrepancies concern not only basic issues such as finding
the actual perpetrators or settling the real number of Ukrainian victims but also the accu-
rate interpretation of those events.

Spring 1945 was the turning point in extremely hostile Polish – Ukrainian relations in
Lublin region. In order to meet the expectations of the people tired of a long-lasting Po-
lish – Ukrainian civil war (the conflict escalated in the spring 1944), Home Army-Delega-
tion of Armed Forces (AK-DSZ) and nationalistic Ukrainian underground entered into a lo-
cal agreement reconciling the sides and stopping unnecessary bloodshed.

At the same time the nationalistic wing of Polish underground stated that the ruthless
fighting should be continued as a retaliation for Ukrainian attitudes during the war, espe-
cially for the so called anti-Polish action by Organisation of Ukrainian Nationalists
(OUN) and Ukrainian Insurgent Army (UPA) in Volhynia and Eastern Galicia. Nationali-
stic wing leaders were also convinced that there was a necessity to make a post-war Po-
land an ethnically pure country without minorities so numerous until 1939 (Ukrainians
being the largest minority group). In spring 1945 the National Armed Forces intensified
their activity against the Ukrainians, what violated the agreement concluded by the Ho-
me Army-Delegation of Armed Forces and Organisation of Ukrainian Nationalists and
Ukrainian Insurgent Army and could have lead to the revival of a conflict and increasing
the number of victims on both sides. Moreover, such conduct resulted in deterioration of
already strained relations between both freedom organisations tending to become leaders
in the fight against the communist security apparatus.

In this article the author concentrated above all on the activity of the troops of Spe-
cial Action of National Armed Forces against Ukrainians and communist activists and
sympathizers among them in the period from August 1944 till June 1945 in Che∏m, Hru-
bieszów, Krasnystaw and Lubartów districts. Presenting the genesis of events in Wierzcho-
winy the attempt was made to prove that pacification of Wierzchowiny was not acciden-
tal, but it was, perhaps, a well planned action within the wider reprisal operation under
a codename „Beyond the Bug river”.

Reconstructing the events various sources of many origin were used (National Armed
Forces, Security Police, NKVD, Polish Army, local civil administration, contemporary and
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later accounts of eye witnesses and participants) published earlier and also the ones which
saw the light of day for the first time.

Nevertheless, recapturing the events which took place over 60 years ago we should re-
member, that the decisions made by the leaders of National Armed Forces in Lublin region
concerning the way of settling the Ukrainian problem had disastrous consequences for the
organisation itself and were perfectly exploited by the communist government in their 
fight with „home reactionaries” – opposing the communist regime.
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