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WIERZCHOWINY I HUTA

Historycy zajmuj¹cy siê dziejami najnowszymi Polski od dawna zadaj¹ sobie
pytanie, co w³aciwie sta³o siê w Wierzchowinach 6 czerwca 1945 r.? Problem
ten porusza³ m.in. Dariusz Baliszewski w swoim programie Rewizja nadzwyczajna. Okres PRL-u i zwi¹zana z nim ideologizacja historii, oraz brak dostêpu
do wielu róde³, niezwykle utrudnia odpowied na to pytanie. W³adza ludowa wykorzystywa³a wierzchowiñski mord dla celów propagandowych. W procesie
ÿsprawców tej masakry skazano na mieræ siedmiu cz³onków Narodowych Si³
Zbrojnych (NSZ). Jednak¿e rzeczywistym celem procesu by³o znies³awienie ¿o³nierzy NSZ ukazanie ich jako cz³onków zbrodniczej, kolaboruj¹cej z hitlerowcami
organizacji, wrogiej si³om prawdziwie patriotycznym i demokratycznym. W efekcie, wyroki mierci otrzymali ludzie nie maj¹cy wiele wspólnego z wierzchowiñsk¹ masakr¹. Tylko jeden oskar¿ony, Roman, bra³ bezporedni udzia³ w tych
wydarzeniach. Jednak fakt, ¿e by³ on, od pewnego momentu wspó³pracownikiem
Urzêdu Bezpieczeñstwa (UB) (prawdopodobnie od lipca 1945 r.) powa¿nie podwa¿a³ wiarygodnoæ zarówno jego osoby, jak i ca³ego procesu.
Cz³onkowie antykomunistycznego podziemia niejednokrotnie dowiadczali prowokacji ze strony aparatu przemocy. Nie mo¿e wiêc dziwiæ, i¿ wielu z nich uwa¿a³o ca³¹ sprawê za kolejne komunistyczne oszustwo. St¹d pojawi³y siê przypuszczenia, ¿e mordu dokona³ tzw. prowokacyjny lub inaczej zorganizowany oddzia³
UB. Tezê tê rozpowszechnia³a czeæ prasy podziemnej. Po latach wróci³o do niej
wielu historyków1.
1

Z tez¹, ¿e mord w Wierzchowinach by³ dzie³em oddzia³u prowokacyjnego pierwsza wyst¹pi³a Maria Turlejska. Do jej zdania przychyli³ siê te¿ Andrzej Kunert i zajmuj¹cy siê
dziejami NSZ Marcin Zaborski. Wed³ug nich wymordowanie mieszkañców Wierzchowin
by³o dzie³em oddzia³u prowokacyjnego, udaj¹cego oddzia³ NSZ Soko³a. Mia³y o tym
wiadczyæ meldunki nap³ywaj¹ce do zgrupowania Szarego o dzia³aniu dwudziestoosobowego oddzia³u partyzanckiego pod dowództwem m³odego cz³owieka, podaj¹cego siê za
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Trzeba dodaæ, ¿e rodowiska kombatanckie nieufnie odnosi³y siê do badaczy
z zewn¹trz, a uwagi krytyczne pod adresem ich organizacji uwa¿ali za szkalowanie dobrego imienia niepodleg³ociowego podziemia. Powy¿sze fakty, jak te¿ kompletny brak dostêpu do archiwaliów praktycznie uniemo¿liwia³y przeprowadzenie
rzetelnych badañ. Obecnie sytuacja uleg³a pewnej poprawie. Ujawnione ród³a
rzucaj¹ nowe wiat³o na ca³¹ sprawê.
W chwili wkroczenia Armii Czerwonej na Lubelszczyznê oddzia³y Armii Krajowej (AK) przyst¹pi³y do realizacji planu Burza, który przewidywa³ wyst¹pienie miejscowych w³adz wiernych rz¹dowi RP w Londynie i dowódców AK w roli
gospodarza terenu oraz udzielenie pomocy wkraczaj¹cym sojusznikom naszych
sojuszników. Celem wyst¹pienia w roli gospodarza by³o podkrelenie nienaruszalnoci integralnoci terytorialnej Polski i zaprezentowanie siê Delegatury
Rz¹du jako jedynej prawowitej w³adzy na tym terenie.
Realizacja planu Burza by³a równoznaczna z dekonspiracj¹ wielu dowódców AK i czêci siatki cywilnej Pañstwa Podziemnego. Dowództwo NSZ inaczej
ocenia³o sytuacjê. Wspó³pracê z Sowietami uwa¿a³o za szkodliw¹ dla sprawy
polskiej, a za najwa¿niejsze, obok walki z Niemcami, uzna³o zwalczanie partyzantki komunistycznej. Dlatego te¿ rozkaz ogólny nr 3 dowódcy NSZ z 15 stycznia 1944 r. nakazywa³ nie ujawniaæ oddzia³ów wobec wojsk sowieckich, ani nie
nawi¹zywaæ z nimi wspó³pracy.2
W efekcie NSZ wkroczy³y w okres sowieckiej okupacji w lepszej kondycji
ni¿ AK. Równolegle, niepowodzenia polityki Rz¹du na Wychodstwie podwa¿a³y
jego autorytet w kraju. Niektórzy dzia³acze NSZ uznali, ¿e w nowych warunkach

2

Soko³a. Niektórzy badacze tematu uznali ten oddzia³ za grupê prowokacyjn¹ NKWD lub
UB. Tymczasem, na pograniczu powiatu Che³m i powiatu Krasnystaw, od pocz¹tku 1945 r.
dzia³a³ oddzia³ poakowski Soko³a  Stanis³awa Seku³y, w sk³ad którego wchodzili dezerterzy z WP i miejscowa m³odzie¿. Sokó³ nie chcia³ siê podporz¹dkowaæ dowództwu Okrêgu
Lublin AK  DSZ. W lipcu 1945r. zastrzeli³ on wys³annika Komendy Okrêgu AK  DSZ
l¹zaka (NN), który mia³ obj¹æ dowództwo nad zdzicza³ym oddzia³em. Grozi³ mu za
to wyrok mierci wydany w lipcu 1945 r. z przez AK  DSZ. Prawdopodobnie w sierpniu
Sokó³ (Stanis³aw Seku³a) uciek³ z Che³mszczyzny na Ziemie Zachodnie, a jego podw³adnych przej¹³ ppor. M³ot Henryk Lewczuk, i wcieli³ do legalnego oddzia³u partyzanckiego. Istnienie w tym samym czasie i miejscu dwóch oddzia³ów Soko³a sta³o siê ród³em
wielu nieporozumieñ. Funkcjonariusze UB, MO i NKWD nie orientowali siê jeszcze zbyt
dobrze w zawi³ociach konspiracji i byli przekonani, ¿e w terenie dzia³a³ jeden oddzia³
Soko³a  S. Seku³y. W efekcie, z akt tych instytucji dowiadujemy siê o istnieniu oddzia³u
NSZ Soko³a  Stanis³awa Seku³y. Tymczasem oddzia³em NSZ dowodzi³ Sokó³ 
sier¿. Boles³aw Skulimowski. Za ród³ami UB i MO pomy³kê tê powtarzaj¹ niemal wszyscy badacze tamtego okresu. Historycy, nie orientuj¹cy siê w lokalnych uwarunkowaniach
konspiracyjnych Che³mszczyzny, przyjêli niejasnoci towarzysz¹ce istnieniu dwu oddzia³ów Soko³a jako dowód prowokacji ze strony NKWD lub UB i uznali oddzia³ Soko³a
 S. Seku³y za grupê prowokacyjn¹.
Narodowe Si³y Zbrojne; dokumenty, struktury, personalia, Warszawa 1994; Komunikat nr 18/
W/44 w sprawie wspó³dzia³ania AK z armi¹ sowieck¹, s. 100101.
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w³anie tej organizacji przypad³a rola lidera na scenie militarnego i politycznego
podziemia. Wczesn¹ wiosn¹ 1945 r., po odejciu wojsk frontowych na zachód,
NSZ przyst¹pi³y do intensywnej pracy organizacyjnej. Odnowiono zamro¿one
w chwili wkroczenia Armii Czerwonej kontakty, prowadzono intensywne szkolenie wojskowe i ideologiczne, odtwarzano oddzia³y partyzanckie. W rezultacie,
wczesn¹ wiosn¹ 1945 r., lubelski NSZ dysponowa³ co najmniej piêcioma, stosunkowo silnymi, oddzia³ami partyzanckimi. Gwa³towny rozrost oddzia³ów sta³ siê
przyczyn¹ konfliktów. Partyzanci NSZ wkraczali na tereny zorganizowane
w strukturach AK  DSZ i tam przeprowadzali rekwizycje, zabierali broñ ¿o³nierzom AK. Na Lubelszczynie najbardziej napiêta sytuacja wytworzy³a siê na
pograniczu powiatów krasnystawskiego i w³odawskiego (silne wp³ywy NSZ) oraz
powiatów hrubieszowskiego i zamojskiego (tereny AK  DSZ).
W maju 1945 r. komendant inspektoratu Zamoæ AK  DSZ wyda³ rozkaz
nakazuj¹cy traktowaæ rekwizycje NSZ we wsiach akowskich jak pospolity bandytyzm3. Stosunki wzajemne by³y tak niedobre, ¿e kilkakrotnie o ma³y w³os nie
dosz³oby do walki pomiêdzy oddzia³ami obu organizacji. Istotn¹ rolê odgrywa³
stosunek do kwestii ukraiñskiej. Na pocz¹tku maja 1945 r., przedstawiciele Lubelskiego Okrêgu AK  DSZ rozpoczêli rozmowy z delegatami Organizacji Ukraiñskich Nacjonalistów (OUN)  Ukraiñskiej Armii Powstañczej (UPA) na temat
przerwania walk i wspólnym wystêpowaniu przeciwko nowej w³adzy. Zwieñczy³o je podpisane 21 maja 1945 r., w Rudzie Ró¿anieckiej porozumienie. Natomiast NSZ sta³y na stanowisku kontynuowania walki z Ukraiñcami. W tej sytuacji, na prze³omie maja i czerwca 1945 r., przedstawiciel Okrêgu Lublin AK 
DSZ por. Ma³y (Kazimierz Witamborski) podj¹³ rozmowy z reprezentuj¹cym
NSZ szefem Pogotowia Akcji Specjalnej (PAS) Okrêgu Lublin NSZ Zenonem
(Zygmuntem Wolaninem) i sier¿. Soko³em (Boles³awem Skulimowskim). Rozmowy te doprowadzi³y do wyznaczenia sfer wp³ywów, a obie strony zobowi¹za³y siê do nienaruszania sfer wp³ywów. Zenon obieca³, i¿ powstrzyma oddzia³y
NSZ od ataków na ludnoæ ukraiñsk¹. Umowa ta nieco za³agodzi³a akowsko 
eneszetowskie antagonizmy4.
Nieco wczeniej, bo 21 maja 1945 r., w Stefanowie ko³o Krasnegostawu, mia³a
miejsce wspólna odprawa dowódców AK  DZS i NSZ. Obecny na niej por.
AK Mieczys³aw Szczerbatko twierdzi, ¿e zaplanowano tam likwidacjê 19 mieszkañców Wierzchowin5. Tydzieñ póniej, 28 maja 1945 r., w okolicach Che³ma mia³a
miejsce kolejna odprawa, tym razem bra³a w niej udzia³ jedynie kadra NSZ. Je¿eli
wierzyæ dokumentom procesowym, to na wniosek dowódców oddzia³ów st. sier¿.
3
4
5

Wojewódzkie Archiwum Pañstwowe Oddzia³ w Lublinie, zespó³ akt AK  WiN, T. 103,
t. I, Rozkaz inspektora nr 15, z 3 czerwca 1945 r.
Archiwum S¹du Rejonowego w Lublinie (dalej  ASRL), sygn. SR. 797/46, k. 3341.
J. Wrona, Wierzchowiny  Zbrodnia rozpoznana?, Nasze S³owo, nr 40 z 8 padziernika
1993 r., s. 6.
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Zemsty (Eugeniusza Walweskiego), Soko³a i ppor. Jacka (Zbigniewa Góry),
szef Wydzia³u I  organizacyjnego Wysoki (W³adys³aw ¯wirek) i szef Wydzia³u IV  propagandowego kpt. Henryk (Jan Morawiec) zmienili instrukcje dotycz¹ce Wierzchowin. Kilka dni póniej, 2 czerwca, komendant PAS Zenon wyda³
rozkaz nr 9 nakazuj¹cy skoncentrowanie oddzia³ów NSZ6. Trzeba dodaæ, ¿e kpt.
Szary, we wrzeniu 1939 r., jako ¿o³nierz WP, kwaterowa³ w Wierzchowinach.
Mieszkañcy wsi podczas snu go rozbroili, i musia³ ratowaæ ¿ycie, uciekaj¹c noc¹
w samej bielinie. Te prze¿ycia mog³y mieæ wp³yw na podejmowane przez Szarego decyzje7.
W po³owie maja 1945 r. oddzia³y Romana (Romana Jaroszyñskiego), Jacka (Zbigniewa Góry) i sier¿. Soko³a (Boles³awa Skulimowskiego) wspólnie
kwaterowa³y w okolicy Brzozowca, gdzie przechodzi³y szkolenie bojowe8. W koñcu
maja lub na pocz¹tku czerwca trzy wymienione oddzia³y wyruszy³y furmankami
na koncentracjê do odleg³ego o 50 km ¯ulina9. Tam, w lesie, w pobli¿u wsi, spotka³y siê z oddzia³ami kpt. Szarego (Mieczys³awa Pazderskiego) i Zemsty (Eugeniusza Walewskiego). Ca³e zgrupowanie liczy³o oko³o 300 ludzi. Zdaniem Janusza Wrony oko³o 30% partyzantów zgrupowania Szarego stanowili ¿o³nierze
27 Wo³yñskiej Dywizji Piechoty AK10. Byli oni wiadkami rzezi na Wo³yniu, niemal wszyscy stracili z r¹k ukraiñskich bliskie osoby, wielu, we wczeniejszym
okresie, bra³o udzia³ w akcjach odwetowych na wsie ukraiñskie.
Koniecznoæ zapewnienia ¿ywnoci tak licznej grupie ludzi zaowocowa³a kilkoma du¿ymi rekwizycjami. W Bia³opolu z Zamojskiej Klinkierni Drogowej ¿o³nierze NSZ zabrali oko³o 20 ton zbo¿a, w ¯mudzi, z gorzelni, wiêksz¹ iloæ spirytusu, a w Rejowcu, z tamtejszej cukrowni, kilkaset kilogramów cukru. Kilku miejscowych gospodarzy straci³o winie i krowy11. W celu zdobycia broni ciê¿kiej
oddzia³ Romana (Romana Jaroszyñskiego), przeprowadzi³ akcjê na znajduj¹ce
6

7
8
9
10
11

ASRL, SR 797/46, k. 41. Trzeba uwzglêdniæ fakt, ¿e powy¿sze informacje zaczerpniête s¹
z akt procesowych Wojskowych S¹dów Specjalnych, co stawia ich wiarygodnoæ pod znakiem zapytania. Materia³y te zawieraj¹ wiele przeinaczeñ czy b³êdów. Jednak¿e prowadz¹cym ledztwo zale¿a³o na dowiedzeniu siê prawdy, gdy¿ jedynie prawdziwe informacje
by³y u¿yteczne w walce z podziemiem. Odrzucenie prawdziwoci zeznañ, wy³¹cznie ze
wzglêdu na to, ¿e zosta³y wyprodukowane przez S¹dy Specjalne jest nieporozumieniem.
Oczywicie nale¿y do nich podchodziæ z najwiêksz¹ ostro¿noci¹ i krytycyzmem. W interesuj¹cym nas przypadku, na korzyæ wersji zawartej w zeznaniach przemawiaj¹ wydarzenia, jakie mia³y miejsce po 28 maja 1945 r. oraz to, i¿ mimo starañ oskar¿ycieli, w trakcie procesu, ¿adnemu oskar¿onemu (z wyj¹tkiem Romana) nie uda³o siê udowodniæ obecnoci w Wierzchowinach, co przy od pocz¹tku do koñca wyre¿yserowanym procesie by³oby
niemo¿liwe.
J. Wrona, op. cit., s. 6.
ASRL, SR 265/53, k. 68.
ASRL, SR 797/46, k. 34.
J. Wrona, op. cit., s, 36.
ASRL, SR 256/53, k. 6970.
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siê w Sielcu lotnisko wojskowe Armii Czerwonej. 22 maja jego oddzia³ w sile 30
 35 ludzi ubrany w mundury WP zaatakowa³ lotnisko. Partyzanci z³apali dwóch
lotników 3 Dywizji 16 Armii Powietrznej Armii Czerwonej: Konstanitina Dynowa z 71 pu³ku i lotnika o nieustalonym nazwisku z 70 pu³ku tej¿e Dywizji. Partyzanci zastrzelili schwytanych strza³ami w g³owê. Potem ¿o³nierze NSZ wymontowali ze stoj¹cego na lotnisku samolotu I³-2 trzy szybkostrzelne dzia³ka, a samolot ob³o¿yli s³om¹, oblali benzyn¹ i podpalili. Kiedy samolot stan¹³ w p³omieniach,
partyzanci wrzucili do ognia cia³a obu lotników12.
Du¿a aktywnoæ trzystuosobowego, operuj¹cego w niewielkim rejonie, oddzia³u
nie mog³a ujæ uwadze UB i NKWD. W krótkim czasie zosta³a zorganizowana
operacja, której celem by³o wytropienie i zlikwidowanie zgrupowania Szarego
4 lub 5 czerwca do ¯ulina przyjecha³ Zenon i wspólnie z Szarym przeprowadzili trwaj¹cy ponad godzinê przegl¹d broni i umundurowania ¿o³nierzy. Potem
fotograf zrobi³ zdjêcia oddzia³om13.
W trakcie wierzchowiñskiego procesu Zenon zezna³, ¿e celem koncentracji
by³o zdyscyplinowanie oddzia³ów przez bezporednie podporz¹dkowanie ich kpt.
Szaremu, wzajemne poznanie siê i wspólny marsz do powiatu tomaszowskiego.
Planowany przemarsz przez powiat hrubieszowski i tomaszowski musia³ wywo³aæ konflikt. Jeli oddzia³y NSZ wybra³yby drogê wiod¹c¹ przez ziemie kontrolowane przez Ukraiñców, to doprowadzi³oby to do odnowieniem dopiero co przerwanych walk, i w efekcie, do zerwania porozumienia zawartego pomiêdzy AK
 DSZ a OUN  UPA. Natomiast przemarsz przez tereny akowskie narusza³by
umowê z AK o nieprzechodzeniu na terytorium drugiej strony. Zdaniem szefa sztabu Okrêgu Lublin Irki (Mariana Go³êbiewskiego) faktycznym celem koncentracji by³o pokazanie, kto jest panem terenu, swoista reklama NSZ. Mówi on
W czerwcu nasz wywiad doniós³, ¿e zaczê³y siê koncentrowaæ oddzia³y sowieckie
NKWD z ¿ó³tymi otokami. Oni siê koncentrowali, a my ich obserwowalimy.
Balimy siê, ¿e to przeciwko nam, ale zorientowalimy siê, ¿e to pojawienie siê
oddzia³u NSZ spowodowa³o koncentracje. [...] To by³a g³upia bufonada, jechali
otwarcie w dziesi¹tki wozów14.
Nieco inaczej cele koncentracji oddzia³ów opisuje raport rezydenta NKWD
przy Ministerstwie Bezpieczeñstwa Publicznego Niko³aja Niko³ajewicza Seliwni12

13
14

Pañstwowe Archiwum Rosyjskiej Federacji (dalej  GARF), f. 9478, op. 1, d. 344. k. 17-22. Opis przebiegu wydarzeñ na lotnisku w Sielcu sporz¹dzony przez komisjê w sk³adzie: mjr Fiszman, zastêpca prokuratora wojennego podokrêgu che³mskiego garnizonu
kpt. Kalinowicz, starosta che³mski Flis, prezydent miasta Che³ma Zarembski, zastêpca sekretarza komitetu miejskiego PPR Jamroziñski, przedstawiciel WUBP Lublin Zarembiuk,
przedstawiciel PUBP w Che³mie Kruk, lekarz wojskowego szpitala garnizonowego mjr
Kenig, lekarz z Che³ma Sikorski.
ASRL, SR 256/53, k. 6970.
Relacja M. Go³êbiewskiego, w zbiorach autora.
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kowskiego do komisarza Bezpieczeñstwa Publicznego £awrientija Berii. Wed³ug
tej wersji, 5 czerwca Szary wyda³ oddzia³om AK (w dokumencie mylnie uznano oddzia³y NSZ za AK) rozkaz wybicia wszystkich Ukraiñców w rejonie Che³ma, Krasnystawu i Hrubieszowa. Nastêpnie zgrupowanie mia³o uderzyæ na Hrubieszów, by rozbiæ tamtejszy garnizon NKWD i koszary WP.15 Realizacja wymienionych celów si³ami podlegaj¹cymi Szaremu by³a niemo¿liwa, dlatego tê
wersjê nale¿y uznaæ za ma³o prawdopodobn¹.
Wierzchowiny uchodzi³y za wie skomunizowan¹. Ju¿ przed wojn¹ dzia³a³a tam
silna komórka Komunistycznej Partii Polskiej (KPP) i Komunistycznego Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej. W czasie wojny kilkunastu jej mieszkañców wst¹pi³o do
PPR i s³u¿y³o pomoc¹ komunistycznej partyzantce16. Kazimierz Podlaski w ksi¹¿ce
pt. Bia³orusini, Litwini, Ukraiñcy tak charakteryzuje tê wie: Wierzchowiny
stanowi³y orodek »postêpu«, daj¹cy w³adzy szereg »aktywistów« UB i MO, i organizuj¹c w³asne ORMO; postêpowcy owi dokonali wczeniej mordu kilku ¿o³nierzy NSZ przez spalenie ich ¿ywcem17.
6 czerwca, oko³o godziny 11.00, zgrupowanie Szarego dotarto do Wierzchowin. Wiêkszoæ ¿o³nierzy jecha³a na furmankach, niektórzy szli piechot¹, kilku
jecha³o wierzchem na koniach. Z przytaczanego ju¿ meldunku Seliwnikowskiego
do Berii dowiadujemy siê, ¿e ¿o³nierze NSZ byli ubrani w mundury WP, maszerowali ze piewem i kwiatami przypiêtymi do mundurów. Mieszkañcy wsi, przekonani o tym, ¿e maj¹ do czynienia z oddzia³ami regularnego wojska powracaj¹cymi z frontu, przywitali ich kwiatami i poczêstunkiem. Czêæ zgrupowania przesz³a przez wie i w pobliskim lesie zostawi³a tabory, pozostali ¿o³nierze NSZ zaczêli
sprawdzaæ dokumenty mieszkañców i zabijaæ Ukraiñców. Wed³ug innej wersji ca³e
zgrupowanie najpierw przesz³o przez wie, a nastêpnie, po pozostawieniu taborów oddzia³y wróci³y i rozpoczê³y wyszukiwanie Ukraiñców18.
O tamtych wydarzeniach opowiada meldunek wspomnianego ju¿ por. Romana. Trzeba przypomnieæ, i¿ poszed³ on na wspó³pracê z UB, lecz sta³o siê to
prawdopodobnie ju¿ po wydarzeniach wierzchowiñskich. Porednio, o prawdziwoci meldunku wiadcz¹ artyku³y zamieszczone w organie prasowym NSZ
Szczerbcu. Opublikowane tam szczegó³owe wiadomoci dotycz¹ce Wierzchowin (np. straty w³asne, lista poleg³ych dowódców) zgadzaj¹ siê z treci¹ cytowanego meldunku19.
15
16
17
18
19

NKWD i Polskoje podpolje 19441945, Po osobnym papkam I. W. Stalina, Moskwa 1994,
s. 198.
J. Wrona, op. cit., s. 6.
K. Podlaski, Bia³orusini, Litwini, Ukraiñcy, Bia³ystok 1990, s. 118. Nigdzie nie znalaz³em
potwierdzenia informacji dotycz¹cej spalenia ¿ywcem ¿o³nierzy NSZ
Rosyjskie Wojskowe Archiwum Pañstwowe w Moskwie (dalej  RGWA), f. 38669, op. 1,
dz. 22, k. 223  234.; NKWD i Polskoje (...), s. 198.
Szczerbiec z 23 czerwca 1945 r., s. 2.
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Czytamy w nim: Meldujê, ¿e dnia 6 VI 1945 r. oddzia³y NSZ pod dowództwem kapitana »Szarego«: por. »Jacka«, por. »Romana«, st. sier¿. »Zemsty«
i st. sier¿. »Soko³a« uda³y siê na akcjê na wie ukraiñsk¹ Wierzchowiny, która
jest po³o¿ona na granicy powiatu krasnostawskiego i hrubieszowskiego. Sama wie
sk³ada siê z Ukraiñców z wyj¹tkiem kilku rodzin polskich. [...] Mieszkañcy wsi
Wierzchowiny to sami konfidenci i byli tacy, a nawet wiêkszoæ, którzy pracowali w Resorcie lub NKWD w postaci wywiadowców, dostarczali swoim prze³o¿onym bardzo cennych materia³ów, a mianowicie praca ich polega³a na tym,
aby zniszczyæ jak najwiêcej Polaków zdrowo myl¹cych, znaczy takich, którzy
byli i s¹ przeciw obecnemu rz¹dowi. Tropili za oddzia³ami NSZ lub za oddzia³ami
AK. [...] Dowództwo Narodowych Si³ Zbrojnych, aby po³o¿yæ temu kres i zapobiec dalszemu mordowaniu Polaków i ich rodzin, wyda³o rozkaz, aby mieszkañców wsi Wierzchowiny co do jednego wymordowaæ, tote¿ dnia 6. 6. 1945 r.
powy¿sze oddzia³y pod dowództwem kpt. »Szarego« o godzinie 12 minut 15 przyby³y do wsi Wierzchowiny, by dokonaæ akcji na zbrodniarzach. Akcja trwa³a do
godziny 15 minut 10. W czasie akcji przede wszystkim strzelano do mieszkañców pochodzenia ukraiñskiego, m³odych za mêczono celem wydobycia broni,
która by³a u¿ywana na Polaków  co siê okaza³o s³uszne, gdy¿ wydobyto kilka
automatów, amunicji i granatów. W powy¿szej wsi zosta³y zamordowane 194 osoby
pochodzenia tylko ukraiñskiego20.
Oto jak po 50 latach przebieg wydarzeñ odtwarzaj¹ mieszkañcy Wierzchowin. Stanis³aw Cygañczuk wspomina: We wsi kto powiesi³ kartkê, ¿eby siê nie
baæ, bo bêdzie wraca³o wojsko ¯ukowa na odpoczynek. Pole tego, przed godzin¹ dwunast¹ wje¿d¿a wojsko elegancko ubrane, na plecach digtiarowy. Najpierwsze to by³o, ¿e jecha³a kobieta w bryczce, z ty³u kuchnia polowa i krowê prowadzili, harmonia gra³a. My siedzimy w starym domu, po teciach prawos³awnych,
ja ojczym, matka i ¿ona. Wchodz¹, ka¿¹ dowody pokazaæ i o mleko wo³aj¹. Matka
mleka da³a, a ¿onka siê ze strachu schowa³a. Oni mówi¹ ¿eby siê nie baæ, matula mówi, ¿e sk¹d siê ba polskiego ¿o³nierza? A oni na to, ¿e ich ludzie siê boj¹.
[...] Wyszli, pole tego wrócili i mówi¹: tu po s¹siedzku jest maciorka z prosiakami, bêdziecie sobie mogli wzi¹æ. To matka powiada: nie potrzebujemy, mamy swoje.
Przestrzegaj¹ nas, ¿e jak bêdzie strzelanina, to, ¿eby k³aæ siê na pod³odze. Wyszli. Ojciec wo³a s¹siada, Tywoniuka, ¿eby siê u nas w stodole schowa³, bo to nie
¿adne wojsko, tylko bandziory. A Tywoniuk, ¿e siê nie ma czego baæ, bo niczego
z³ego nie zrobi³. Pole tego wiedzia³em, jak go zastrzelili. Kilku na raz strzelali,
jeden siê jeszcze rusza³, to go z krótkiej broni dobili. Jeszcze przygonili kobietê
z ma³ym dzieckiem, kazali jej stan¹æ pod wiszni¹ i trrrach, zastrzelili. [...] Tu Ukra20

ASRL, SR 265/53, odpis meldunku z 17 czerwca 1945 r. ppor. Romana, k. 15, 20; A Szymañska, Obowi¹zkiem jest modliæ siê za nich, Gazeta Lubelska, dodatek lokalny Gazety
Wyborczej z 9 wrzenia 1995 r., s. 3.
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iñcy co drugi mieli bunkry pod domami albo w piwnicach, ale nie zd¹¿yli siê schowaæ. Prawie ka¿dy mia³ broñ, ale strzelaæ niewiele zd¹¿yli. By³ jeden bogaty dom,
w ogóle tam nie weszli, ale jaki g³upi zacz¹³ za nimi z tego domu strzelaæ, to
wrócili i wszystkich szpadami zat³ukli. S¹siad wozi³ trupy i mówi³, ¿e na koñcu to
jeszcze gwa³cili kobiety i wbijali im w przyrodzenie flaszki. Inny s¹siad, który
prze¿y³, bo akurat nie by³o go w wiosce, potem strasznie siê mci³. By³ w UB,
robi³ ob³awy. Potem siê rozpi³, zachorowa³ na p³uca i zmar³ na ulicy21.
W protokole komisji dla badania zbrodni we wsi Wierzchowiny czytamy: Z zeznañ przes³uchiwanych osób, które by³y naocznymi wiadkami zajcia wynika, ¿e
napastnicy oprócz broni palnej u¿ywali dla wykonania zabójstw siekier, ³opat i motyk. Nie obesz³o siê równie¿ bez gwa³cenia kobiet. [...] Zamordowano w powy¿szy sposób 194 osoby, w tym 45 mê¿czyzn, 65 dzieci w wieku od dwóch tygodni
do 11 lat, a pozosta³e osoby to kobiety i dzieci powy¿ej 11 lat. Rabowano równie¿
mienie mieszkañców, odzie¿, bieliznê, obuwie, mniejsze sprzêty napastnicy za³adowali na wozy i wywieli ze sob¹. Zabrano te¿ ze wsi znaczn¹ iloæ krów, wiñ
i koni. Z ogólnej liczby 140 koni, jak¹ posiada³a ludnoæ przed 6 czerwca 1945 r.
pozosta³o obecnie tylko 5  6 par22. Cytowany dokument powsta³ dziewiêæ dni
po rzezi, cz³onkowie komisji dokonali ekshumacji tylko jednego grobu, w którym
le¿a³y dwa cia³a, w tym jedno bez g³owy. G³ówna zbiorowa mogi³a i kilka pomniejszych nie zosta³y rozkopane. Protokó³ sporz¹dzono wy³¹cznie na podstawie zeznañ wiadków i ladów mordów w poszczególnych mieszkaniach. Brak ekshumacji pozosta³ych mogi³ nie pozwala stwierdziæ czy podawana liczba zabitych jest
prawdziwa.
Organ NSZ Szczerbiec 23 czerwca 1945 r. zamieci³ artyku³ powiêcony
Wierzchowinom. Czytamy w nim: Dla zdrajców Komitetu Lubelskiego bêdziemy ¿a³owaæ kuli. Dla nich sucha ga³¹. Ten komitet obstawi³ siê bolszewickimi
komunistami, ¿ydami i bulbowcami. Ca³a ta trójca wyprawia harce szatañskie.
Lecz pró¿ny trud. Walka z ¿ydokomun¹ i hajdamaczyzn¹ rozpoczê³a siê.
Wierzchowiny by³y jednym z wielu przyk³adów panoszenia siê paso¿yta hajdamackiego, który za Bugiem morduje Polaków w otwartej walce, a z tej strony
wchodzi do resortu, PPR i likwiduje Polaków. Za zbrodnie te spotka³a ich kara,
i spotka ka¿dego zdrajcê. W walce bezkompromisowej nie zawahamy siê przed
radykalnymi ciêciami. Do Wierzchowin nie tylko siê przyznajemy, ale zapowiadamy jeszcze niejedno Psie Pole hajdamaczyzny. To odpowied na zaburzañskie
mordy dokonywane na bezbronnej ludnoci23.
Do wierzchowiñskich wydarzeñ odnios³a siê te¿ prasa AK  Wolnoæ i Niezawis³oæ (WiN). W gazetce W Ogniu Walki z 17 czerwca 1945 r. czytamy:
21
22
23

P. Lipiñski, Czerwone dalie, Gazeta Wyborcza z 1011 lutego 1996 r., s. 11.
Archiwum Akt Nowych (dalej  AAN), Mit. t. 926, s. 57, 1945, k. 4. Raport komisji do
badania zbrodni we wsi Wierzchowiny.
Szczerbiec z 23 czerwca 1954 r.

http://rcin.org.pl

Wierzchowiny i Huta

79

W ostatnich dniach nie schodzi ze szpalt dzienników lubelskich wykorzystywana w propagowaniu nienawici kwestia zdarzeñ zasz³ych we wsi Wierzchowiny,
gm. Sienica Ró¿ana, pow. Krasnystawskiego. Fakty, które mia³y tam miejsce
wymagaj¹ spokojnej oceny i rzeczowego ich przedstawienia. Wierzchowiny, wie
czysto ukraiñska, po³o¿ona na pograniczu Che³mszczyzny daje sta³y kontyngent
do organizacji komunistycznych, w czasie okupacji hitlerowskiej przechodzi na ¿o³d
niemiecki, wysy³aj¹c m³odzie¿ do oddzia³ów ukraiñskich SS. Z chwil¹ odejcia
germañskich patronów, pozostaj¹ Wierzchowiny nadal wrogie Polakom. Resort
bezpieczeñstwa w Che³mie, agenci niszczenia wszystkiego co naprawdê narodowo polskie w Che³mszczynie zosta³o, rekrutuje siê znowu z tych¿e Wierzchowin. Pomimo wezwañ ze strony organizacji polskich do opuszczenia terenów
i przesiedlenia siê na wschód, Ukraiñcy z Wierzchowin nie tylko nie opucili, lecz
prowadzili dalej sw¹ antypolsk¹ akcjê, to te¿ zgodnie z prawem wojennym, gniazda
antypolskiej roboty, musia³y byæ unieszkodliwione. W skali mordów ukraiñskich
na wschodnich rubie¿ach Polski, wielu dziesi¹tków tysiêcy pomordowanych Polaków, fakt Wierzchowin to drobny odcinek walki przez Ukraiñców sprowokowany24.
Jak widaæ, autor artyku³u jest przekonany, o tym, ¿e mieszkañców Wierzchowin spotka³a zas³u¿ona kara, wymierzona przez ¿o³nierzy podziemia. Pada tu nowy
interesuj¹cy argument uzasadniaj¹cy wierzchowiñski mord. Ukraiñcy nie chc¹
wyjechaæ z Polski, wiêc trzeba ich do tego nak³oniæ. Wydaje siê, ¿e jedn¹ z przyczyn podjêcia decyzji o likwidacji mieszkañców Wierzchowin by³a chêæ wymuszenia na Ukraiñcach wyjazdu do ZSRR.
Jeden z ¿o³nierzy NSZ, uczestnik tych wydarzeñ, w licie do redakcji programu Rewizja nadzwyczajna pisze: Jestem by³ym ¿o³nierzem lenym NSZ, który wtedy by³ i uczestniczy³ w pacyfikacji. Widzia³em te straszne wydarzenia i tragedie ludzkie. Wtedy nie robi³o to na mnie wiêkszego wra¿enia, ale dzi mam je
wszystkie przed oczyma, przeladuj¹ mnie. Bez przerwy proszê Boga, aby mi to
wszystko przebaczy³, a i wszystkim innym, których los tej okrutnej wojny na taka
drogê rzuci³. Wiem, ¿e niewielu z nas prze¿y³o to piek³o. ale ci co prze¿yli myl¹
ju¿ inaczej, i robi¹ inaczej, aby zas³u¿yæ przed Bogiem na przebaczenie. Chcemy,
aby nasze dzieci i wnuki nie by³y wychowywane na przyk³adach tych pseudobohaterów. To by³y wyczyny barbarzyñskie z naszej strony. Mordowalimy ludzi
bez powodu, pod wp³ywem emocji, na bezmylny rozkaz, czêsto tylko dlatego, ¿e
by³ z innego oddzia³u, mia³ innego orze³ka, wzi¹³ ziemiê z reformy25.
Do wierzchowiñskiego mordu odnios³a siê w te¿ UPA. W skierowanej do polskiej ludnoci ulotce, rozpowszechnianej na terenie wschodniej Lubelszczyzny,
24
25

W Ogniu Walki I  nr 8 z 17 czerwca 1945 r., s. 3.
List by³ego partyzanta Lonta ze zgrupowania Szarego do programu Rewizja nadzwyczajna z 13 czerwca 1995 r.
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czytamy: Ca³a polska prasa i radio grzmi¹ od kilku tygodni o zbrodni wierzchowiñskiej. Partyzanckie oddzia³y NSZ wymordowa³y we wsi Wierzchowiny
196 osób sporód ludnoci ukraiñskiej, w tym du¿o kobiet, dzieci i starców wród
nieludzkich mêczarni. Straszna i nieludzka zbrodnia, godna chyba hitlerowskich
lub stalinowskich zboczeñców. S³usznie nale¿y siê jej sprawcom najsurowsze potêpienie. Zbrodnia to niestety nie pierwsza i nie dziesi¹ta, a tylko jedna z d³ugiego
szeregu podobnych aktów masowych, ludo¿erczych morderstw dokonywanych
na ludnoci ukraiñskiej. Dlaczego wiêc milczy siê o nich, dlaczego mówi siê tylko
o wierzchowinach?26. W dalszej czêci tekstu autor opisuje zbrodnie pope³nione
na ludnoci ukraiñskiej przez ¿o³nierzy WP i funkcjonariuszy UB w Zawadce
Morochowskiej, Kory³kowie i Liszczowie. Po czym konkluduje: S¹dziæ nale¿y
nie za jedyne Wierzchowiny, ale za wszystkie Wierzchowiny i Zawadki, za wszystkie masowe mordy, grabie¿e i pogromy, jakim dzisiaj rachunku nie ma koñca!
S¹dzic trzeba na sam przód owych dzisiejszych czerwonych marsza³ków i prezydentów, pod³ych stalinowskich s³ugusów, najwiêkszych bandytów i morderców!
[...] Myl¹, ¿e procesem o jedne Wierzchowiny uda im siê zas³onic dziesi¹tki i setki
podobnych Wierzchowin. Myl¹, ¿e ten, kto czyta przebieg procesu wierzchowiñskiego nie uwierzy, by ci sami ludzie, którzy s¹dz¹ i krzycz¹ w gazetach za Wierzchowiny, zdolni byli w tym samym czasie robiæ takie same pogromy. [...]Przedstawiciele obecnego rz¹du polskiego staraj¹ siê przy pomocy ca³ej swej propagandy wykazaæ, przy okazji procesu wierzchowiñskiego, ¿e oni nie prowadz¹
w stosunku do ludnoci ukraiñskiej polityki szowinistycznej, ale ¿e stosuj¹ politykê tolerancji i humanizmu. Winne wszystkich zbrodni, terroru przeciwukraiñskiego s¹ wiêc wed³ug nich, wy³¹cznie elementy szowinistyczne, dzia³aj¹ce w opozycji do obecnego rz¹du. Podane u góry fakty przecz¹ jednak temu wyranie27.
Autor tej ulotki nie ma w¹tpliwoci co do tego, ¿e za mord wierzchowiñski odpowiedzialne s¹ NSZ. Trzeba te¿ przyznaæ, i¿ trafnie zdiagnozowa³ prowadzon¹ przez
komunistyczne w³adze propagandow¹ manipulacjê
Wróæmy do Wierzchowin. Po dokonanej rzezi oddzia³y NSZ za³adowa³y zrabowany sprzêt na wozy i odjecha³y w kierunku wsi Sielec. Tymczasem wiadomoæ o rzezi dotar³a do Che³ma, sk¹d natychmiast wys³ano grupê pocigow¹ z³o¿on¹ z 9 funkcjonariuszy UB, 16 milicjantów, 4 oficerów i 42 podchor¹¿ych 12 baterii szko³y podchor¹¿ych artylerii WP z Che³ma. Przyjechali oni do Wierzchowin
dwoma samochodami typu Studebackier i samochodem opancerzonym, sk¹d
wyruszyli w pocig za oddzia³ami NSZ. Wycofuj¹cy siê ¿o³nierze Szarego
zauwa¿yli tropi¹c¹ ich grupê. Oko³o godziny 18.00 kolumna pocigowa dogoni³a
przygotowany na przyjêcie nieprzyjaciela oddzia³ Szarego. Czêæ partyzantów
26
27

Centralne Archiwum Wy¿szych Organów W³adzy i Administracji w Kijowie, f. 3833, op. 3,
dz. 7, k. 47, ulotka Wierzchowiny, sygnowana: Ukraiñcy, W. M. Kwietniu 1946 r..
Ibidem.
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zajê³a pozycje w wysokim zbo¿u, a reszta pozorowa³a odwrót, tak by pogoñ dopad³a ich na wysokoci pola obsadzonego przez partyzantów. Kiedy grupa pocigowa zbli¿y³a siê do uciekaj¹cych na nieca³y kilometr samochody zatrzyma³y siê,
a podchor¹¿acy, funkcjonariusze UB i MO ustawili siê w tyralierê i pieszo, przy
wsparciu samochodu pancernego kontynuowali pocig. Gdy cigaj¹cy oddalili siê
o jakie 600 metrów od samochodów, uciekaj¹cy partyzanci zatrzymali siê i otworzyli ogieñ. Jednoczenie prawa flanka tyraliery zosta³a zaatakowana przez ukryty w zbo¿u oddzia³ eneszetowców. Partyzanci wybiegli ze zbo¿a z okrzykiem
hurra i odciêli grupê pocigowa od samochodów. W chwilê potem, zaci¹³ siê
karabin maszynowy w samochodzie opancerzonym. Pozbawieni wsparcia cekaemów funkcjonariusze UB i MO ratowali siê ucieczk¹, natomiast wiêkszoæ podchor¹¿ych podda³a siê. Efektem potyczki by³o zabicie dwu ¿o³nierzy WP, wziêcie
do niewoli dwóch funkcjonariuszy UB, kilku policjantów i 15 podchor¹¿ych.
Funkcjonariuszy UB zlikwidowano zaraz po walce, a podchor¹¿acy przy³¹czyli
siê do zgrupowania Szarego. Partyzanci zdobyli oba samochody i transporter.
Jeden samochód typu Studebackier zosta³ w czasie walki czêciowo spalony i nie
nadawa³ siê do u¿ytku28.
W miêdzyczasie, o godzinie 19.30, do Wierzchowin przyby³a grupa operacyjna z³o¿ona z 30 ¿o³nierzy 98 pu³ku pogranicznego NKWD pod dowództwem kapitana Bielika. Kpt. Bielik dowiedzia³ siê od cz³onków grupy pocigowej, którym
uda³o siê uciec z zasadzki, o przebiegu wypadków. Wys³a³ on odzia³ z³o¿ony
z 20 enkawudzistów oraz 13 milicjantów, ubeków, i ¿o³nierzy WP pod dowództwem st. lejtnanta Podojnikowa, z zadaniem zaatakowania wycofuj¹cego siê zgrupowania. Tymczasem g³ówne si³y partyzanckie odesz³y z miejsca potyczki. W okolicy Kasi³ana przebywa³ jedynie oko³o 70-osobowy oddzia³ pod dowództwem
ppor. Soko³a. Jad¹ca dwoma samochodami grupa pocigowa bez trudnoci dogoni³a obci¹¿ony ³upami oddzia³ NSZ, oskrzydli³a go i zaatakowa³a z dwóch stron.
Kompletnie zaskoczeni ¿o³nierze Soko³a nie potrafili wykorzystaæ przewagi liczebnej. Na skutek ostrza³u nieprzyjaciela zginê³o 28 partyzantów, jeden dosta³
siê do niewoli, a Sokó³ zosta³ ciê¿ko ranny. Oddzia³ NSZ straci³ te¿ oba zdobyte samochody oraz zrabowane w Wierzchowinach ³upy, m.in. 65 krów. ¯o³nierze
Soko³a uciekli w kierunku Kisielina. Goni¹ca ich grupa pocigowa lejtnanta
Podojnikowa dotar³a do po³udniowych granic Kisielina i tam, oko³o godziny 23.30,
z powodu zapadniêcia ciemnoci, przerwa³a pocig. Noc pozwoli³a uciekaj¹cym
odskoczyæ na bezpieczn¹ odleg³oæ i zgubiæ grupê Podojnikowa. W czasie walki
28

Opis potyczki sporz¹dzony na podstawie ASRL, SR 265/53: Raport o przebiegu potyczki
z band¹ w Sielcu, 6 czerwca 1945 r., ppor. T. Kociuka, k. 5; Raport dowódcy pierwszej
baterii kpt. J. F. Iwaszkiewicza z 7 czerwca 1945 r., k. 8; Protokó³ oglêdzin zw³ok pracowników PUBP w Che³mie, k. 10. Raport o starciu z band¹ dywersyjn¹ w dniu 6 czerwca 1945 r., dowódcy 131 plutonu, ppor. Kwiatkowskiego, k. 6; NKWD i Polskoje (...),
s. 198199.
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dwóch ¿o³nierzy NKWD odnios³o ciê¿kie rany, w nastêpstwie których obaj zmarli.
Dzieñ póniej umar³ od ran dowódca oddzia³u NSZ Sokó³. Trzeba te¿ wspomnieæ o konflikcie pomiêdzy ¿o³nierzami NKWD i WP o odbity samochód pancerny. Podchor¹¿acy uruchomili nale¿¹cy do ich szko³y pojazd i chcieli odjechaæ
do Che³ma. Pogranicznicy zatrzymali ich i odebrali maszynê, uzasadniaj¹c to tym,
¿e nie jest to ju¿ w³asnoæ WP, lecz zdobycz wojenna NKWD. W efekcie pancerka pozosta³a w rêkach pograniczników29.
Bezporednio po wyruszeniu w pogoñ grupy lejt. Podojnikowa, kpt. Bielik
wys³a³ drog¹ radiow¹ meldunek, do stacjonuj¹cego w Krasnymstawie komendanta
pu³ku pp³k. Miedwiediewa o wytropieniu oddzia³u, który uczestniczy³ w wierzchowiñskiej rzezi. Komendant pu³ku natychmiast uda³ siê do Wierzchowin. Wraz z nim,
samochodami, przyjecha³y posi³ki NKWD w liczbie 100 ludzi. Pp³k Miedwiediew
rozkaza³ kpt. Bielikowi sformowaæ 100-osobowy zmotoryzowany oddzia³ pocigowy wyposa¿ony w dwa ckmy, 10 rkemów oraz broñ indywidualn¹ i radiotelegraf. 7 czerwca o wicie oddzia³ rozpocz¹³ przeczesywanie terenu. Zastêpca
dowódcy pu³ku do spraw wywiadu kpt. Pietrow i oficer sztabowy Alczikow zostali wys³ani do 3 batalionu, by tak¿e jego si³ami prowadziæ poszukiwania zgrupowania NSZ.
Pierwszy dzieñ penetrowania terenu nie przyniós³ rezultatu. Ale 8 czerwca
NKWD natrafi³o na zbieg³ego (byæ mo¿e wypuszczonego) z niewoli milicjanta,
który zosta³ pojmany przez partyzantów Szarego w trakcie walki ko³o Kisielina. Zezna³ on, ¿e z³o¿one z oko³o 300 ludzi zgrupowanie, od 7 czerwca obozowa³o w lesie ko³o Bia³opola. Wys³any tam 9 czerwca zwiad NKWD dowodzony przez
lejt. Jelisiejewa ustali³, ¿e zgrupowanie Szarego rano opuci³o Bia³opole i o godz.
10.00 przesz³o przez Putnowice w kierunku wsi Huta. Oko³o godziny 23.00 podkomendni Jelisiejewa zatrzymali dwóch mieszkañców Huty, od których dowiedzieli siê, i¿ zgrupowane oddzia³y NSZ zatrzyma³y siê w tej wsi na nocleg. Lejt.
Jelisiejew zameldowa³ o wszystkim drog¹ radiow¹ kpt. Bielikowi30.
Oddzia³y NSZ nie stara³y siê ukryæ swojej obecnoci, wrêcz przeciwnie, po
wkroczeniu do Huty urz¹dzi³y tam festyn ludowy. Gra³a orkiestra, tañczono, pito
alkohol, strzelano na wiwat, zorganizowano wiele zabaw, jak wycigi w workach
czy zawody we wdrapywaniu siê na nasmarowany t³uszczem s³up.
29
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Rosyjskie Wojskowe Archiwum Pañstwowe w Moskwie, f. 38669, op. 1, dz. 22, k. 228,
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Tymczasem, zaniepokojony operacj¹ NKWD wywiad AK bacznie obserwowa³ zarówno ruchy NSZ, jak i przemieszczanie siê ob³awy NKWD. Wed³ug
M. Go³êbiewskiego: w przeddzieñ rozbicia zgrupowania »Szarego«, a wiêc
9 czerwca. »lepy« (ppor. Czes³aw Hajduk) zosta³ wys³any jako pierwszy do
»Szarego« aby ich zawiadomi³ o pocigu. Oni to zlekcewa¿yli [...] Potem, o pierwszej w nocy jeszcze »Ci¹g« (por. Józef miech) poszed³ do nich i ich zawiadomi³,
ale oni jego te¿ zlekcewa¿yli. Nie by³o sensu z nimi wspó³dzia³aæ. Jak gówniarze
post¹pili. Najpierw Wierzchowiny, potem kukuryniak [chodzi tu o spalony w Sielcu
samolot I³  R. W.] i festyn31. Wed³ug mieszkañców Huty partyzanci Hulali bez
pamiêci przez trzy dni [wiadomoæ nieprawdziwa, partyzanci spêdzili we wsi tylko
jeden dzieñ  R. W.]. Prosilimy ich [mieszkañcy wsi  R.W.] aby siê wynieli,
bo ci¹gn¹ na wie nieszczêcie. I ci¹gnêli... Wojsko okr¹¿y³o oddzia³ »Szarego« i wystrzela³o jak kaczki, jak pijane dzieci. Przy okazji wie posz³a z dymem32.
Dowódca 2 batalionu NKWD kpt. Bielik po otrzymaniu meldunku o kwaterowaniu zgrupowania NSZ w Hucie skontaktowa³ siê z dowódc¹ 3 batalionu kpt. Prokopienko w celu skoordynowania dzia³añ. Jednoczenie wys³a³ meldunek sytuacyjny do dowódcy pu³ku pp³k. Miedwiediewa. W odpowiedzi otrzyma³ rozkaz
zlikwidowania bandy. Noc¹ z 9 na 10 czerwca 100 ¿o³nierzy 2 batalionu i 60 ¿o³nierzy 3 batalionu NKWD, pod komend¹ kpt. Alczikowa skoncentrowa³o siê
w Teratynie. 14 kilometrów dziel¹cych ich od Huty pokonali samochodami. Dowodz¹cy ca³oci¹ tak powsta³ego zgrupowania kpt. Bielik dysponowa³ transporterem opancerzonym i dwoma cekaemami. 10 czerwca, o godzinie 2.00 w nocy
oddzia³ dotar³ w okolice Huty. Kpt. Bielik rozdzieli³ zadania: dwudziestoosobowa
grupa lejt. Jelisiejewa ustawi³a zasadzki na po³udniowym krañcu wsi Turowiec
na pó³noc od Wólki Putnowickiej w celu zablokowania odwrotu na w kierunku
pó³nocnym. Trzydziestu podkomendnych pod komend¹ st. lejt. Prohorowa zajê³o
pozycje na zachodnim obrze¿u lasu od strony wsi Feliksów, odcinaj¹c tym samym drogê odwrotu na po³udniowy wschód. Po³¹czone oddzia³y st. lejt. Gorie³owa (20 ludzi) i kpt. Alczikowa (30 ludzi) wspomagane przez samochód pancerny
mia³y przeprowadziæ g³ówny atak, nacieraj¹c z po³udniowego wschodu, wzd³u¿
drogi ³¹cz¹cej Hutê z Wojs³awicami. Kpt. Bielik z odwodami licz¹cymi 60 ¿o³nierzy sta³ na po³udniowy wschód od Huty, w Uchaniach.
O godzinie 6.00 rano ruszy³a do akcji grupa Alczikowa i Gorie³owa. 2 kilometry od wsi enkawudzici pochwycili dwóch mieszkañców Huty, którzy zeznali, ¿e
zgrupowanie NSZ w³anie przygotowuje siê do wyjazdu i partyzanci zbieraj¹ siê
w centrum wsi. Komendanci NKWD postanowili nie dopuciæ do wymaszerowania zgrupowania Szarego do lasu. Wydali decyzjê o natychmiastowym ata31
32
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ku. Samochody podjecha³y na skraj wsi, tam wysiedli z nich enkawudzici. Kpt.
Alczikow obj¹³ dowodzenie nad piechurami, a st. lejt. Gorie³ow komenderowa³
za³og¹ transportera. Grupa uderzeniowa NKWD ruszy³a szybkim marszem do
centrum wsi, gdzie natknê³a siê na przygotowuj¹cych siê do wymarszu, kompletnie zaskoczonych eneszetowców33.
Ppor. Roman tak opisa³ moment ataku Sowietów: Ko³o swojej kwatery,
w odleg³oci 40 metrów zauwa¿y³em sowieckie samochody. Tu stwierdzi³em, ¿e
nasze oddzia³y s¹ zaskoczone, jak równie¿ stwierdzi³em, ¿e ubezpieczenie powy¿szych oddzia³ów, tzn. »Jacka«, »Soko³a« i »Zemsty«, nie by³o na odpowiednich
stanowiskach, a mo¿e nawet wcale ich nie by³o34. Meldunek ten wiêc potwierdza, i¿ oddzia³y NZS nie podjê³y niezbêdnych rodków ostro¿noci, co umo¿liwi³o
Sowietom ca³kowicie zaskoczyæ ¿o³nierzy Szarego.
Grupa uderzeniowa NKWD natychmiast otworzy³a zmasowany ogieñ w kierunku partyzantów. Samochód opancerzony za wjecha³ do rodka wsi i otworzy³ ogieñ z cekaemu. Partyzanci Szarego zaczêli siê ostrzeliwaæ, lecz si³a ognia
nacieraj¹cych zmusi³a ich do porzucenia taborów i ucieczki. Od pocisków zapalaj¹cych wystrzeliwanych w centrum wsi przez ¿o³nierzy sowieckich zaczê³y p³on¹æ
zabudowania, co pog³êbi³o dezorientacjê i wywo³a³o panikê w zaatakowanym
zgrupowaniu. W tej fazie walki poleg³o oko³o 50 ¿o³nierzy NSZ, w tym g³ównodowodz¹cy Szary. Wiêkszoæ partyzantów wycofywa³a siê w nie³adzie w kierunku Turowca, gdzie wpadli w zasadzkê przygotowan¹ przez st. lejt. Jelisiejewa.
Niewielka grupa stara³a siê uciec na pó³noc. Tê zlikwidowali podkomendni kpt.
Alczikowa. Czêæ uciekaj¹cych przedosta³a siê do lasu rozci¹gaj¹cego siê na
wschód od wsi. Kpt. Alczikow zawiadomi³ o tym kpt. Bielika przez radiostacjê.
Ten ostatni wydzieli³ z odwodów dwie grupy, jedn¹ z nich pod dowództwem lejt.
Jerniszewa wys³a³ w rejon wsi Aurelin, a drug¹ w okolice Bokinina35. Nim dotarli tam ¿o³nierze NKWD kilkudziesiêciu partyzantów, w ma³ych grupach zdo³a³o wyjæ z okr¹¿enia i ukryæ siê w Teremcu i okolicznych wioskach36.
Po dotarciu wydzielonych z odwodów pododdzia³ów NKWD do Bokinina
i Aurelina, niedobitki zgrupowania Szarego znalaz³y siê w ca³kowitym okr¹¿eniu. Tymczasem g³ówna grupa NSZ, po nieudanej próbie ucieczki przez Turowiec,
przesz³a przez Wólkê Putnowick¹, w kierunku Aurelina i wpad³a prosto w zasadzkê lejt. Jerniszewa. Oddzia³ NSZ straci³ kolejnych 20 ludzi, a tak¿e trzy furmanki i cekaem. Niedobitki rozpierzch³y siê na wszystkie strony. Czêæ przedosta³a siê do pobliskiego lasu, a niewielka grupa posz³a w kierunku Bokinina, gdzie
natknê³a siê na kolejn¹ zasadzkê. Ci tak¿e zostali rozproszeni, a kilku uciek³o do
lasu. Po ca³kowitym rozbiciu zgrupowania Szarego oddzia³y NKWD rozpoczê33
34
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³y przeczesywanie terenu i likwidowa³y wytropione grupki ¿o³nierzy NSZ. O godzinie 14.00 do oddzia³ów pocigowych do³¹czy³o jeszcze 80 enkawudzistów.
W lesie ko³o Huty ¿o³nierze NKWD, pod dowództwem lejt. Sorokina, wytropili
dziesiêciu partyzantów. Wed³ug meldunku NKWD eneszetowcy zostali okr¹¿eni,
a nastêpnie rozbici. Piêciu poleg³o, trzech dosta³o siê do niewoli, a dwóch pope³ni³o samobójstwo. To by³a ostatnia wiêksza grupa partyzantów zlikwidowana tego
dnia przez ¿o³nierzy 98 pu³ku NKWD37.
Nazajutrz oddzia³y sowieckie kontynuowa³y pocig za niedobitkami zgrupowania Szarego. 11 czerwca w lesie ko³o Huty, po³¹czone pododdzia³y kpt. Alczikowa i st. lejt. Gorie³owa otoczy³y i wybi³y 12-osobow¹ grupê partyzantów. Z meldunku pp³k. Miedwiediewa dowiadujemy siê, ¿e w Kolonii Rogalin oddzia³ pocigowy st. lejt. Niepochoriewa rozbroi³ i zlikwidowa³ grupê bandytów z³o¿on¹
z 6 ludzi. Na podstawie tego cytatu trudno jest rozs¹dziæ, czy ¿o³nierze NSZ zginêli
w walce, a potem ich rozbrojono, czy te¿ poddali siê, zostali rozbrojeni i potem
rozstrzelani. Oddzia³om NKWD nie uda³o siê wytropiæ ju¿ wiêcej partyzantów.
Ci, którym uda³o siê wydostaæ z tej masakry porzucili lub poukrywali broñ, a po
dotarciu do wiosek, wolnych od oddzia³ów NKWD, zmieniali mundury na cywilne ubrania. Oko³o trzydziestoma eneszetowcami ukrywaj¹cymi siê na terenie
powiatu hrubieszowskiego zaopiekowa³a tamtejsza AK  DSZ. Ranni trafili do
rejonu por. Ma³ego (Kazimierza Witamborskiego), AK-owcy z tamtejszej siatki udzielili im pomocy medycznej38. Otrzymali oni od komórki legalizacyjnej fa³szywe dowody to¿samoci i ubrania39.
Pomiêdzy 6 a 11 czerwca NSZ straci³a oko³o 200 ludzi, w tym trzech dowódców oddzia³ów: Szarego, Soko³a i Jacka. Ciekawe jest porównanie rozbie¿noci w dokumentach. Z meldunku dowódcy 98 pu³ku Miedwiediewa wynika, ¿e
w walce poleg³o 166 ¿o³nierzy NSZ, ranionych zosta³o 30, a do niewoli wziêto
dziewiêciu, sporód których czterech zmar³o od ran. Zastanawia tu oddzielne potraktowanie 30 rannych i czterech rannych wziêtych do niewoli. Czy¿by owych
30 rannych nie dosta³o siê do niewoli? W sprawozdaniu Sielwanowskiego do Berii
czytamy, i¿: w walce zabito 170 bandytów, do niewoli wziêto 7 ludzi40. Nowoci¹ jest to, ¿e w podpalonych domach sp³onê³o do 30 bandytów, byæ mo¿e za
eneszetowców uznano te¿ zabitych w trakcie walki przypadkowych mieszkañców Huty? Jeszcze inn¹ wersjê znajdujemy w aktach hrubieszowskiego PUBP.
Dowiadujemy siê z nich mianowicie, i¿ zabito 200 partyzantów, a do niewoli wziêto
trzech41. Wiele wiêc wskazuje na to, ¿e oddzia³y NKWD zabi³y oko³o 200 party37
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zantów, a do niewoli dosta³o siê od trzech do siedmiu ludzi. Takie proporcje zabitych i rannych (lub wziêtych do niewoli) daj¹ podstawy do podejrzeñ o to, ¿e
Sowieci wymordowali rannych i poddaj¹cych siê eneszetowców. Nie by³oby to
wydarzenie wyj¹tkowe, zasada nie braæ jeñców obowi¹zywa³a w obu dywizjach NKWD stacjonuj¹cych w Polsce.
Jak twierdzi znawca tematu G. Motyka dowództwo stacjonuj¹cych w Polsce
si³ NKWD uzna³o likwidacjê zgrupowania Szarego za jedn¹ z najlepiej przeprowadzonych operacji przeciwko reakcyjnemu podziemiu. Jej przebieg analizowano podczas szkoleñ dowódców, i prezentowano jako wzorcow¹, doskonale
dowodzon¹ i perfekcyjnie przygotowan¹.
Podsumowuj¹c, oprócz ludzi, NSZ straci³y zdobyty transporter opancerzony,
dwa samochody typu Studebecker, 44 furmanki wy³adowane ¿ywnoci¹ i zrabowanymi w Wierzchowinach ³upami, 93 konie, 65 krów, jeden nadajnik radiowy,
dwa radioodbiorniki i archiwum oddzia³u. Sowieci zdobyli te¿ 110 sztuk broni, w tym
jeden cekaem i szybkostrzelne dzia³ka samolotowe.
Straty cigaj¹cych wynios³y dwóch zabitych ¿o³nierzy WP i dwóch funkcjonariuszy UB. NKWD straci³o jednego zabitego oraz szeciu rannych, z czego czterech zmar³o w wyniku odniesionych obra¿eñ.
Inaczej bilansuje straty w swym meldunku ppor. Roman. ÿWed³ug niego ze
strony NSZ poleg³o 17 ludzi, w tym dowódcy: Szary, Sokó³ i Jacek oraz
trzy kobiety. Straty Sowietów w oceni³ na oko³o 40 zabitych i rannych. Si³y atakuj¹cych za oszacowa³ na 1800 ¿o³nierzy NKWD wspieranych przez dwa samoloty i szeæ samochodów pancernych42. Trudno powiedzieæ, dlaczego meldunek zawiera b³êdne informacje. Byæ mo¿e spowodowane to by³o brakiem rozeznania Romana co do faktycznych rozmiarów klêski, a mo¿e Roman celowo
wprowadza³ w b³¹d swoich prze³o¿onych.
W Hucie, w wyniku po¿aru wywo³anego strzelanin¹ sp³onê³y 164 domy,
praktycznie ca³a wioska43. Nie uda³o siê ustaliæ strat wród ludnoci cywilnej.
Lubelska Komenda Okrêgu NSZ otrzyma³a meldunki dotycz¹ce Wierzchowin
8 i 10 czerwca. Natomiast wiadomoci o wydarzeniach w Hucie dotar³y 13 lub
14 czerwca44. Natychmiast po otrzymaniu informacji o klêsce Zenon pojecha³
do Che³ma w celu zapoznania siê z zaistnia³¹ sytuacj¹. Brzechwa (NN) powiadomi³ go o udzieleniu pomocy przez AK i rozejciu siê resztek zgrupowania
do macierzystych placówek. W cytowanym ju¿ numerze Szczerbca zamieszczono nekrologi poleg³ych dowódców NSZ i podano, zaczerpniête najprawdopodobniej z raportu Romana, dane dotycz¹ce strat w³asnych zgrupowania
Szarego.
42
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Wydaje siê, ¿e mord dokonany w Wierzchowinach by³ spowodowany b³êdn¹
ocen¹ nastrojów spo³ecznych i sytuacji politycznej w Polsce. Lubelskie dowództwo NSZ aspirowa³o do objêcia przywództwa w podziemiu. W 1945 r. pamiêæ
wo³yñskiej rzezi by³a wci¹¿ bardzo ¿ywa. Wykorzystanie powszechnej wrogoci
wobec Ukraiñców mog³o daæ niema³y kapita³ polityczny w walce o rz¹d dusz
Polaków. Dwa tygodnie przed wymordowaniem ludnoci Wierzchowin przedstawiciele Lubelskiego Okrêgu AK  DSZ zawarli z delegatami OUN  UPA umowê
zak³adaj¹c¹ zaprzestanie wzajemnych walk i ograniczon¹ wspó³pracê. Najprawdopodobniej akcja Szarego by³a wymierzona przeciwko owemu porozumieniu.
NSZ móg³ spodziewaæ siê, ¿e wyst¹pienie przeciwko Ukraiñcom przyci¹gnie ludzi zwi¹zanych z AK  DSZ do ich obozu politycznego. Spekulacje takowe (jeli
faktycznie by³y czynione) okaza³y siê b³êdem. Zmêczona wojn¹ domow¹ (1944 r.
we wschodnich rejonach Lubelszczyzny by³ okresem polsko-ukraiñskiej wojny
domowej) ludnoæ z rejonów etnicznie mieszanych z ulg¹ przyjê³a porozumienie
AK  DSZ i UPA.
Mord w Wierzchowinach odpowiednio nag³oniony przez now¹ w³adzê sta³
siê koronnym argumentem uzasadniaj¹cym koniecznoæ bezwzglêdnej walki z si³ami najczarniejszej reakcji. Organizacjê odpowiedzialn¹ za taki mord ³atwiej by³o
oskar¿aæ o zbrodnie przez ni¹ nie pope³nione. Komunici otrzymali do rêki bezcenny argument. Dziêki Wierzchowinom mogli na arenie miêdzynarodowej wystêpowaæ w roli mniejszego z³a. Alternatyw¹ dla ich rz¹dów mia³a byæ dyktatura
zbrodniarzy spod znaku NSZ. I trzeba przyznaæ, ¿e szansê tê wykorzystali
perfekcyjnie.
Bezustanne podkrelanie antyukraiñskiego charakteru NSZ s³u¿y³o jeszcze jednemu celowi. Tworzy³o ono zas³onê dymn¹ dla dzia³añ pañstwowego aparatu
terroru. Wszystkie niemal tytu³y oficjalnej prasy pisa³y o potwornociach zbrodni
wierzchowiñskiej, konsekwentnie przemilczaj¹c zbrodnie pope³niane przez UB,
MO, Korpusu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego (KBW) i WP. Formacje te pomiêdzy 1945 a 1947 r. wymordowa³y oko³o cztery tysi¹ce ukraiñskiej ludnoci cywilnej.
Patrz¹c z obecnej perspektywy, Wierzchowiny wydaj¹ siê byæ najwiêksz¹
klêsk¹ NSZ. Po pierwsze, przegran¹ militarn¹, bo skoncentrowane m. in. w celu
likwidacji wsi oddzia³y straci³y oko³o 200 ludzi, du¿¹ iloæ sprzêtu i broni. Po drugie, zbrodnia ta sta³a siê jednym z fundamentów czarnej legendy NSZ. Propaganda PRL stara³a siê przedstawiæ NZS jako faszystowsk¹ bandyck¹ organizacjê zrzeszaj¹c¹ zatwardzia³ych reakcjonistów. W jêzyku historyków i publicystów
tamtego okresu obowi¹zywa³y okrelenia banda (nigdy oddzia³) NSZ, zdradziecka organizacja itp. Konsekwentnie przemilczano wk³ad NSZ w walkê
z Niemcami w okresie okupacji niemieckiej. Wci¹¿ podkrelaj¹c, i¿ cz³onkowie
NSZ prowadzili walkê bratobójcz¹ z partyzantk¹ komunistyczn¹, równoczenie
nie wolno by³o wspomnieæ, i¿ Armia Ludowa (AL) z ca³¹ bezwzglêdnoci¹ têpi³a
nie tylko prawicow¹ konspiracjê, lecz te¿ atakowa³a AK.
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Zgrupowanie Szarego, wybijaj¹c ludnoæ Wierzchowin zada³o dotkliwy, jeli
nie miertelny, cios etosowi NSZ. Mord rzuci³ cieñ na ca³¹ organizacjê. Zbrodnia
ta obci¹¿a konkretnych ludzi, wykonawców i rozkazodawców. Nie mo¿na obwiniaæ poszczególnych cz³onków NSZ, którzy niejednokrotnie wykazali siê najwiêkszym powiêceniem w walce o niepodleg³oæ i nieprzeciêtnymi kwalifikacjami moralnymi. Mordu dokona³y oddzia³y NSZ i na nich spoczywa odpowiedzialnoæ,
jednak rozci¹ganie tej odpowiedzialnoci na wszystkich ludzi zwi¹zanych z narodowym nurtem konspiracji i stawianie ich w jednym rzêdzie z organizacjami
nazistowskimi, wydaje siê byæ powa¿nym nadu¿yciem zarówno z historycznego,
jak i etycznego punktu widzenia.
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