
Jan Pisuliƒski 

Konflikt polsko-ukraiƒski
w powiecie przemyskim zimà

i wiosnà 1945 roku i udzia∏ w nim
grupy Romana Kisiela „S´pa”

Zagadnienie zasygnalizowane w tytule mimo jego skali i nat´˝enia jest wcià˝
praktycznie nieznane. Nawet dzisiaj trudno jest znaleêç wiarygodne informacje na
ten temat. G∏ównym êród∏em wiedzy sà zeznania Êwiadków znajdujàce si´ w aktach
Êledczych i procesowych z pierwszych lat powojennych, do których oczywiÊcie na-
le˝y podchodziç z w∏aÊciwym krytycyzmem, wiedzàc, w jaki sposób je uzyskiwano. 

W tym czasie, w okresie czterech miesi´cy, od poczàtku lutego do koƒca ma-
ja 1945 r., na stosunkowo niewielkim obszarze powiatu przemyskiego mi´dzy
Dubieckiem a PrzemyÊlem odnotowano wiele napadów na ludnoÊç ukraiƒskà,
którym niekiedy towarzyszy∏y masowe mordy. Chocia˝ by∏y one mniej nag∏oÊ-
nione ni˝ akcje w Wierzchowinach, Piskorowicach czy Paw∏okomie i ka˝da
z osobna przynios∏a mniej ofiar, to jednak potraktowane razem nale˝à do naj-
krwawszych kart walk polsko-ukraiƒskich tego okresu, gdy˝ w sumie liczb´ za-
bitych Ukraiƒców nale˝y szacowaç na 900–1000 (ró˝ne êród∏a podajà rozmaite
liczby ofiar poszczególnych napadów). O ile autorowi wiadomo, nikt nie zosta∏
w tej sprawie pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci sàdowej.

Jak wyglàda∏y okolicznoÊci tych wszystkich zdarzeƒ i kto by∏ ich sprawcà?
Genezy dzia∏aƒ polskich nale˝y szukaç w tlàcym si´ od kilku lat konflikcie pol-
sko-ukraiƒskim. Wprawdzie w powiecie przemyskim nie dochodzi∏o do maso-
wych morderstw ze strony OUN-UPA, tak jak np. w sàsiednim powiecie luba-
czowskim (19 kwietnia 1944 r. w Rudce zabito 57 osób) czy leskim (6 sierpnia
1944 r. – 42 ofiary), jedynie do pojedynczych morderstw, ale wzajemne stosun-
ki by∏y skrajnie napi´te. Przed rozpocz´ciem ofensywy styczniowej obszar ten
jako strefa przyfrontowa by∏ mocno nasycony jednostkami radzieckimi, co
utrudnia∏o operowanie partyzantce obu stron. Oddzia∏y UPA chwilowo wycofa-
∏y si´ i dochodzi∏o jedynie do pojedynczych morderstw na Polakach1. Nasili∏y si´

1 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. 234. 26 VIII 1944 r.
w Ma∏kowicach zosta∏a zamordowana szeÊcioosobowa polska rodzina Warcho∏ów. W paêdzierni-
ku w Zalesiu i Krasiczynie zgin´∏y pojedyncze osoby. W listopadzie cztery osoby ponios∏y Êmierç
w Piàtkowej (Zbrodnie nacjonalistów ukraiƒskich na ludnoÊci cywilnej w po∏udniowo-wschodniej
Polsce (1942–1947), red. Z. Konieczny, PrzemyÊl 2001, s. 89, 94, 96). 
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one zimà 1944/1945 r., zw∏aszcza na poczàtku 1945 r. 21 stycznia ze znajdujà-
cej si´ po drugiej stronie Sanu Paw∏okomy uprowadzono siedem osób, których
los pozosta∏ nieznany. W styczniu zginà∏ jeszcze jeden Polak w Jaworniku2. Po
rozpocz´ciu ofensywy styczniowej Armii Czerwonej i odejÊciu jednostek fronto-
wych oddzia∏y UPA powróci∏y na teren Polski. Nasili∏y si´ te˝ napaÊci na Polaków,
przy czym niektórych dokonywano w sposób bestialski. 2 lutego w Borownicy
zgin´∏y trzy osoby, tego samego dnia w Siedliskach jedna. 8 lutego w Jaworniku
Ruskim polska rodzina zosta∏a wrzucona ˝ywcem do studni. W ca∏ym powiecie
zamordowano te˝ jedenastu gajowych. Ofiarà pada∏y najcz´Êciej pojedyncze ro-
dziny polskie osiad∏e we wsiach zamieszkanych przez Ukraiƒców, co wskazywa-
∏o na planowà akcj´ „oczyszczania” z Polaków ziem ukraiƒskich3. Poniewa˝ nie-
liczne posterunki milicji by∏y s∏abe, zadanie ochrony miejscowej ludnoÊci polskiej
przyj´∏y na siebie oddzia∏y podziemia niepodleg∏oÊciowego lub ad hoc zorgani-
zowane formacje samoobrony4.

Akcje przeciwko cywilnej ludnoÊci ukraiƒskiej rozpoczà∏ napad na Iskaƒ
8 lutego, w czasie którego nieznani sprawcy zabili pi´tnaÊcie osób. 13 lutego
zgin´∏o trzech Ukraiƒców pe∏niàcych nocnà wart´ w PrzedmieÊciu Dubieckim.
Stopniowo intensywnoÊç napadów ros∏a. 16 lutego po∏àczone grupy Ryszarda
Kotwickiego „Âlepego” z Borownicy i Grodeckiego, liczàce razem 150–200
osób, napad∏y na wsie: Jawornik Ruski, ˚ohatyn, Piàtkowà i przysió∏ki Poruty
oraz Zahuty. W Jaworniku zgin´∏o co najmniej 27 osób5. Nasilenie ataków na
ludnoÊç ukraiƒskà nastàpi∏o w trzeciej dekadzie lutego. 22 tego miesiàca w Trój-
czycach zgin´∏o dziewi´ç osób, a w Kosienicach dwie. Wed∏ug informacji uzyska-
nych przez g∏ównego pe∏nomocnika rzàdu Ukraiƒskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej ds. repatriacji Ukraiƒców z Polski celem napadu dwudziestoosobo-
wej bandy na Kosienice by∏o obrabowanie osób przygotowujàcych si´ do wyjaz-
du na Ukrain´ (zabito trzy osoby). Nast´pnego dnia UPA w odwecie zabi∏a sie-
demnaÊcie osób w Borownicy, Jaworniku, Dobrzance, Tarnawce, Brzezawie6.
23 lutego w Babicach strza∏em w ty∏ g∏owy zamordowano grekokatolickiego
ksi´dza Anatola Sembratowicza. Towarzyszy∏ temu rabunek. Wed∏ug zebranych
przez miejscowy posterunek Milicji Obywatelskiej informacji, dokona∏a tego

2 14 grudnia w Por´bach w sàsiednim powiecie brzozowskim zginà∏ Polak, nast´pnego dnia w Bir-
czy zgin´∏a równie˝ jedna osoba, 16 grudnia kolejna w Jab∏onicy Ruskiej. 23 grudnia w Siedliskach
zamordowana zosta∏a ca∏a pi´cioosobowa polska rodzina. Jedna osoba zgin´∏a w tym miesiàcu tak-
˝e w Bachowie (Zbrodnie nacjonalistów..., s. 98–108).
3 Ibidem, s. 109–117.
4 Zob. szerzej na ten temat: J. Pisuliƒski, Pomi´dzy komunistycznà w∏adzà a Ukraiƒskà Powstaƒczà
Armià. LudnoÊç polska z terenów obj´tych konfliktem polsko-ukraiƒskim: losy, postawy, nastroje
[w:] Akcja „Wis∏a”, red. idem, Warszawa 2003, s. 84–86.
5 Czu˝yncze, idy ska˝y Ukrajini... Uwiczniennia trahediji Zakerzonnia w 1944–1947 rokach, red.
B. Huk, Peremyszl 2001, s. 185; por. G. Motyka, Tak by∏o w Bieszczadach. Walki polsko-ukraiƒskie
1943–1948, Warszawa 1999, s. 240, 255.
6 Notatka zast´pcy g∏ównego przedstawiciela rzàdu USRR ds. repatriacji Ukraiƒców z Polski dla
sekretarza KC KP(b)U, 5 III 1945 r. [w:] Deportaciji. Zachidni zemli Ukrajiny kinca 30-ch – poczat-
ku 50-ch rr. Dokumenty, materia∏y, spohady, Lwiw 1996, t. 1: 1939–1945, s. 453. W∏adys∏aw Pi´-
towski podaje, ˝e napadu na t´ ostatnià miejscowoÊç dokona∏a banda „koniokradów” (W. Pi´tow-
ski, Stosunki polsko-ukraiƒskie po wybuchu II wojny Êwiatowej. Zarys, Czarna k. ¸aƒcuta 1988,
s. 316).
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„banda” mówiàca po polsku, a w os∏onie by∏ oddzia∏, w którym mówiono po
rosyjsku i ukraiƒsku7.

Niektóre z tych dzia∏aƒ nale˝y powiàzaç z prowadzonà – na mocy uk∏adu za-
wartego przez PKWN i rzàd USRR 9 wrzeÊnia 1944 r. – akcjà dobrowolnego
przesiedlania ludnoÊci ukraiƒskiej na Ukrain´ Radzieckà. W tym czasie uleg∏a
ona zahamowaniu. Napady te mia∏y wi´c, jak si´ wydaje, sk∏oniç miejscowych
Ukraiƒców, by wyjechali na wschód. Tak na przyk∏ad w Ârednich 21 lutego na-
pastnicy mówili mieszkaƒcom wsi, by uciekali na Ukrain´8. 27 lutego zabito ko-
lejne dziesi´ç osób narodowoÊci ukraiƒskiej w Podbukowinie, a 28 lutego doko-
nano napadu na Ruskà WieÊ. W nocy z 28 lutego na 1 marca pi´ciu ludzi zabi∏o
w Be∏winie trzy osoby. Napastnicy polecili Êwiadkowi tego zdarzenia, by og∏osi∏
we wsi, ˝e jeÊli Ukraiƒcy w ciàgu trzech dni nie wyjadà na Ukrain´, to z lasu
przyjdzie dwustu ludzi i wymorduje ca∏à wieÊ. Równie˝ w Podbukowinie miano
daç Ukraiƒcom trzy dni na wyjazd9. W rezultacie mimo sprzeciwu OUN-UPA do-
sz∏o do masowej ucieczki ludnoÊci ukraiƒskiej z tych terenów i licznych zg∏oszeƒ
na wyjazd do USRR10.

Tak˝e w sprawozdaniu starosty przemyskiego z prze∏omu lutego i marca od-
notowano nasilenie napadów na ukraiƒskie wsie – ∏àcznie do poczàtku marca
dosz∏o do pi´ciu napadów rabunkowych na Ukraiƒców. Wed∏ug informacji sta-
rosty przemyskiego ich sprawcami mia∏y byç grupy z powiatów jaros∏awskiego
i brzozowskiego. Sam starosta przypuszcza∏, ˝e jest to zorganizowane w oddzia-
∏y partyzanckie „zbiorowisko ludzi spoÊród miejscowego elementu wywrotowe-
go i repatriantów polskich ze Wschodu”11. 

Podobne informacje znaleêç mo˝na w radzieckich meldunkach z tego okre-
su. Sekretarz lwowskiego komitetu obwodowego Komunistycznej Partii Ukrainy
i naczelnik przygranicznych wojsk NKWD okr´gu lwowskiego alarmowali sekre-
tarza Komitetu Centralnego KP(b)U o mordach na ludnoÊci ukraiƒskiej, których
sprawcami mieli byç miejscowi milicjanci. W Trójczycach 23 lutego zabili oni
dziesi´ciu Ukraiƒców, nast´pnego dnia w Ruskiej Wsi dwudziestu, 25 lutego
w Podbukowinie kolejnych dwunastu, 26 tego samego miesiàca w Kosienicach
szeÊciu, nast´pnego dnia w Be∏winie siedmiu. Z kolei 2 marca polscy ˝o∏nierze
mieli spaliç Siedliska i rozstrzelaç mieszkaƒców12. Wprawdzie informacja ta nie

7 AP PrzemyÊl, Starostwo Powiatowe [dalej: SP] w PrzemyÊlu 1944–1950, 49, Posterunek MO
w Krzywczy do Komendy Powiatowej MO w PrzemyÊlu, 24 II 1945 r., k. 39.
8 AP PrzemyÊl, SP w PrzemyÊlu, 49, Raport sytuacyjny Komendy Powiatowej MO w PrzemyÊlu
nr 3 za okres 8 II–12 III 1945 r., k. 173–174. 
9 Wed∏ug relacji jednej z mieszkanek tej miejscowoÊci napadu mia∏a dokonaç grupa „partyzantów”
z Dylàgowej (Czu˝yncze, idy..., s. 159). W napisie na grobie jedenastu ofiar podana jest data napa-
du: noc z 4 na 5 marca.
10 Przedstawiciel rejonowy Rzàdu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej ds. Ewakuacji do przed-
stawiciela wojewódzkiego RTRP ds. Ewakuacji, 6 III 1945 r. [w:] Repatriacja czy deportacja. Prze-
siedlenia Ukraiƒców z Polski do USRR 1944–1946, t. 1, red. E. Misi∏o, Warszawa 1996, s. 84–86.
11 AP Rzeszów, Urzàd Wojewódzki [dalej: UW] w Rzeszowie 1944–1950, 373, Sprawozdanie SP
w PrzemyÊlu dla Wydzia∏u Spo∏eczno-Politycznego Urz´du Wojewódzkiego za okres 20 II–5 III
1945 r., k. 281–284; ibidem, Wykaz ogl´dzin zw∏ok za okres 1 I–3 III 1945 r. sporzàdzony przez
Sàd Okr´gowy w PrzemyÊlu, k. 358.
12 Informacja sekretarza lwowskiego Komitetu Obwodowego KP(b)U i naczelnika przygranicznych
wojsk NKWD dla sekretarza KP(b)U Nikity Chruszczowa, 6 III 1945 r. [w:] Deportaciji..., s. 455.
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zgadza si´ z danymi strony polskiej, zarówno jeÊli chodzi o liczb´ zabitych, jak
i daty wydarzeƒ, zwraca jednak uwag´, ˝e jako sprawców podano milicjantów.
Fakt napadów na Ukraiƒców i ucieczki ludnoÊci ukraiƒskiej z Dubiecczyzny po-
twierdza∏ równie˝ meldunek pe∏nomocnika rzàdu USRR ds. repatriacji ludnoÊci
ukraiƒskiej na powiat przemyski13. 

W marcu dosz∏o do kolejnych napadów, tym razem, wed∏ug relacji, du˝o licz-
niejszych grup. 3 marca w Kosztowej ok. dwustu ludzi zaatakowa∏o Ukraiƒców
szykujàcych si´ do wyjazdu na wschód, zabijajàc pi´ciu ch∏opów i radzieckiego
komisarza wysiedleƒczego. Wed∏ug raportu radzieckiego pe∏nomocnika ds. repa-
triacji Ukraiƒców dokona∏ tego oddzia∏ AK. Napastnicy mieli mówiç, ˝e chcà
z Ukraiƒcami zrobiç to, co ci robili z Polakami na wschodzie. Pe∏nomocnik infor-
mowa∏ tak˝e dalej, ˝e komisarz wysiedleƒczy by∏ wprawdzie prowadzony na roz-
strzelanie, ale na proÊb´ ochraniajàcych go milicjantów zosta∏ wypuszczony14. 

Wed∏ug meldunku Komendy Powiatowej MO w PrzemyÊlu, zapewne ta sa-
ma grupa przeprowadzi∏a podobnà akcj´ w przysió∏ku S∏onnego, gdzie z kolei
zgin´∏o szesnaÊcie osób narodowoÊci ukraiƒskiej. W tym samym mniej wi´cej
czasie zamordowano nad Sanem jedenastu Ukraiƒców z Jawornika Ruskiego;
jedna osoba uznana przez sprawców za martwà prze˝y∏a egzekucj´. 5 marca
siedemnastoosobowa grupa, w której rozpoznano Polaków z Olszan i Birczy,
zastrzeli∏a siedemnastu mieszkaƒców Olszan (wed∏ug informacji uzyskanych
przez starostwo w nocy 6 na 7 marca zabito jedenaÊcie osób, w tym unickiego
parocha i jego rodzin´)15. 15 marca grupa ok. stu osób napad∏a na Ruszelczy-
ce (gm. Krzywcza), zabijajàc trzynastu Ukraiƒców (w tym szeÊcioro dzieci) i ra-
niàc trzy osoby16. 27 marca grupa o takiej samej liczebnoÊci, jak w przypadku
Kosztowej i S∏onnego, wesz∏a do Skopowa i zastrzeli∏a ok. szeÊçdziesi´ciu osób
narodowoÊci ukraiƒskiej i jednà narodowoÊci polskiej. Zbli˝ona liczebnoÊç
grupy wskazywa∏aby, ˝e chodzi∏o o ten sam oddzia∏. W wydanym niedawno
przez Zwiàzek Ukraiƒców albumie upami´tniajàcym miejsca pochówku ofiar
walk polsko-ukraiƒskich znajduje si´ informacja, niestety bez podania êród∏a,
˝e zbrodni tej dokona∏ 8 marca w∏aÊnie oddzia∏ Batalionów Ch∏opskich „S´-
pa”17. Ksiàdz W∏adys∏aw Pi´towski na podstawie zebranych relacji twierdzi∏, ˝e
zarówno na Skopów, jak i na Bachów napadli „partyzanci” z Babic przy wspar-
ciu podobnych im „awanturników” z Nienadowej i Dubiecka. Rzekomo jed-

13 Pe∏nomocnik rzàdu USRR w powiecie przemyskim do Przewodniczàcego Rady Komisarzy Ludo-
wych USRR Nikity Chruszczowa, 10 III 1945 r. [w:] ibidem, s. 457–458. Wed∏ug tego meldunku
23 lutego w Babicy zabito rodzin´ parocha i dwie inne rodziny ukraiƒskie, 25 lutego w Ruczycy [Ru-
szelczyce?] dziewi´ç osób, tego˝ dnia w Kosienicach zgin´∏y 3 osoby, 4 marca w Ujkowicach jedena-
Êcie, 3 marca w Kosztowej pi´ç, a 5 marca w Bachowie spalono ok. szeÊçdziesi´ciu gospodarstw.
14 Notatka zast´pcy g∏ównego pe∏nomocnika rzàdu USRR ds. repatriacji ludnoÊci ukraiƒskiej dla se-
kretarza KC KP(b)U, 10 IV 1945 r. [w:] ibidem, s. 476–481. 
15 Czu˝yncze, idy..., s. 117–118.
16 AP Rzeszów, UW w Rzeszowie 1944–1950, 307, Posterunek MO w Krzywczy do SP w Przemy-
Êlu, 16 III 1945 r., k. 32; AP Rzeszów, UW w Rzeszowie 1944–1950, 373, SP w PrzemyÊlu do Wy-
dzia∏u Spo∏eczno-Politycznego UW w Rzeszowie, 22 III 1945 r., k. 285–288; AP Rzeszów, Woje-
wódzki Urzàd Informacji i Propagandy w Rzeszowie, 64, Wykaz pomordowanych osób i spalonych
gospodarstw w powiecie przemyskim w okresie 8 II–19 XI 1945 r. sporzàdzony przez SP w Prze-
myÊlu, k. 40–43.
17 Czu˝yncze, idy..., s. 167.
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nym z przywódców mia∏ byç saletyn, ks. Franciszek ˚urawski18. Kolejny atak
odnotowano 28 marca w Be∏winie. Ze sprawozdania starosty wynika, ˝e zgin´-
∏o pi´ciu Ukraiƒców, natomiast wed∏ug meldunku posterunku MO w Kuƒkow-
cach kilkudziesi´ciu zbrojonych ludzi mia∏o zabiç siedem osób (w tym jedna
zmar∏a z ran), a trzy raniç19.

Na poczàtku marca dosz∏o do licznych najÊç na plebanie ksi´˝y grekokatolic-
kich. 4 marca niezidentyfikowana grupa dokona∏a napadu rabunkowego na pro-
bostwo w Ujkowicach (gm. Orzechowce), zabijajàc dziewi´ç osób, w tym pro-
boszcza i cz∏onków jego rodziny, Êmierç poniós∏ te˝ jeden Polak20. W nocy z 6 na
7 marca napadni´to na probostwo w Skopowie, zgin´li wszyscy domownicy,
w tym dzieci (dwanaÊcie osób). Meldunek miejscowego posterunku milicji dono-
si, ˝e 6 marca zamordowano siedmiu ludzi na plebanii greckokatolickiej w Sko-
powie, a trzech w czasie odwrotu napastników21. Wed∏ug sprawozdania PUBP
w PrzemyÊlu w gminie Kuƒkowce na prze∏omie lutego i marca mia∏a grasowaç
nieznana banda, która mordowa∏a Ukraiƒców22.

Dzi´ki relacji jednego z mieszkaƒców wi´cej wiadomo o napadzie na Maç-
kowice. Na poczàtku kwietnia UPA powiesi∏a tam dwóch Polaków, zostawiajàc
list do w∏adz. 11 kwietnia oddzia∏ „polskiej partyzantki” przyby∏ do Maçkowic
(wed∏ug PUBP ok. dwustu osób) i zabi∏ 28 Ukraiƒców. Spalono te˝ jedenaÊcie
domów. Zaalarmowany oddzia∏ Armii Czerwonej przyby∏ do wioski w poszu-
kiwaniu winnych i zastrzeli∏ jednego Polaka (milicjanta), u którego znaleziono
broƒ23.

Wieczorem tego samego dnia, w którym napadni´to na Maçkowice, dosz∏o
do chyba najwi´kszej napaÊci na Ukraiƒców. Niezidentyfikowany oddzia∏ zaata-
kowa∏ Bachów, napotka∏ tam jednak silnà obron´. Po dwóch godzinach opano-
wa∏ w koƒcu wieÊ, spali∏ wi´kszoÊç zabudowaƒ, a nast´pnie uderzy∏ na Brzusk´
(Berezk´) i Sufczyn´. Wed∏ug meldunku wójta Birczy w Brzusce zabito ok. dwu-
stu Ukraiƒców i jednego Polaka (rzekomo poràbano ich te˝ siekierami), a w Suf-
czynie wed∏ug pierwszych, niepe∏nych najprawdopodobniej danych, ok. pi´tnastu
Ukraiƒców24. Opis napadu na Bachów znamy z relacji jednej z ocala∏ych miesz-
kanek. Wed∏ug niej zza Sanu mia∏o przybyç siedmiuset „polskich partyzantów”,

18 W. Pi´towski, Stosunki..., s. 187.
19 AP PrzemyÊl, SP w PrzemyÊlu 1944–1950, 79, Zarzàd Gminy Kuƒkowce do SP w PrzemyÊlu,
31 III 1945 r., k. 39.
20 Ibidem. Informowano te˝ o dwóch napadach na Bachów: nocà 3/4 i 4/5 marca. W czasie pierw-
szego z nich dwudziestoosobowa banda mia∏a dokonaç rabunków i spaliç osiemnaÊcie gospodarstw,
zabijajàc przy tym cztery osoby, a w czasie drugiego puÊciç z dymem czterdzieÊci zabudowaƒ zarów-
no polskich, jak i ukraiƒskich. Jednak w polskich dokumentach z tego okresu nie ma informacji
o tych zajÊciach.
21 AP Rzeszów, UW w Rzeszowie 1944–1950, 307, Posterunek MO w Krzywczy do SP w Przemy-
Êlu, 8 III 1945 r., k. 22. 
22 AIPN Rz, IPN-Rz 04/231, Raport sytuacyjny Powiatowego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego
w PrzemyÊlu za okres 26 II–6 III 1945 r., k. 4.
23 Ibidem, Meldunek o sytuacji politycznej PUBP w PrzemyÊlu za kwiecieƒ 1945 r., k. 36; AP Rze-
szów, UW w Rzeszowie 1944–1950, 307, Zeznanie delegatów z Maçkowic z∏o˝one w SP w Prze-
myÊlu, 16 IV 1945 r., k. 57; ibidem, Meldunek o sytuacji politycznej PUBP w PrzemyÊlu za kwie-
cieƒ 1945 r., k. 36.
24 Ibidem, Wójt gminy zbiorowej Bircza do SP w PrzemyÊlu, 12 IV 1945 r., k. 52.
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którzy po sprawdzeniu kenkart zabijali Ukraiƒców. Ich ofiarami pad∏o ok. osiem-
dziesi´ciu osób (siedemnaÊcie wymienionych z nazwiska). Podobnie wyglàda∏ na-
pad na Brzusk´ (gdzie wed∏ug Êwiadka mia∏y zginàç 182 osoby) i w Sufczynie (tu
ok. osiemdziesi´ciu ofiar)25. Natomiast oficer UPA wspomina∏, i˝ w Brzusce na-
liczy∏ 187 ofiar, a w Bachowie 95, w tym dzieci26. 

Tego samego dnia grupa oko∏o trzystu osób dokona∏a pogromu w Ma∏kowi-
cach. Jeden z mieszkaƒców relacjonowa∏, ˝e w niedzielne popo∏udnie (Wielka
Niedziela wed∏ug kalendarza juliaƒskiego) na miejscowoÊç napad∏ oddzia∏ Kisie-
la i Zwierzyƒskiego (chodzi∏o zapewne o by∏ego partyzanta, komendanta poste-
runku MO w Orzechowcach Jana Dêwierzyƒskiego, podkomendnego „S´pa”)
z Or∏ów. By∏ to odwet za zabicie przez Ukraiƒców pewnego Polaka za przyna-
le˝noÊç jego brata do BCh. Napastnicy szli od domu do domu, strzelajàc do
mieszkaƒców. Niektórzy z atakujàcych byli podpici. W trakcie napadu zabito
153 osoby (znane sà nazwiska 116 ofiar), w tym kobiety i dzieci27. Wed∏ug mel-
dunku posterunku MO w Krzywczy w tym samym okresie zamordowano
oÊmioro Ukraiƒców w Âredniej28. Z kolei 14 kwietnia nieznana banda obrabo-
wa∏a i zamordowa∏a w Nehrybce miejscowego proboszcza grekokatolickiego
wraz z ˝onà i synem (córka zosta∏a ci´˝ko ranna)29. Nast´pnego dnia rano gru-
pa ok. 150 osób (szacunki podane przez MO i PUBP) zamordowa∏a w Woli
Krzywieckiej (gm. Krzywcza) 27 osób narodowoÊci ukraiƒskiej, uprowadzajàc
kilka koni i kilkanaÊcie krów; wczeÊniej miano te˝ obrabowaç Ârednià30.
17 kwietnia w czasie napadu na Krzywcz´ stupi´çdziesi´cioosobowa grupa za-
bi∏a pi´ciu Ukraiƒców i uprowadzi∏a trzydziestu innych, których wykorzystano
do p´dzenia zrabowanego byd∏a31. 

W odwecie za polskie akcje dwie sotnie UPA napad∏y na Borownic´ (jedynà
wieÊ polskà po∏o˝onà na prawym „ukraiƒskim” brzegu Sanu), gdzie mia∏a stacjo-
nowaç grupa „Âlepego”. W trakcie tej akcji zabito 66 ludzi32. Nie powstrzyma∏o
to jednak dalszych napadów na Ukraiƒców. 25 kwietnia w Korytnikach zamor-
dowano osiemnastu ukraiƒskich mieszkaƒców i spalono szesnaÊcie gospodarstw.
Dopiero w nast´pnym miesiàcu napaÊci na ukraiƒskie wsie prawie usta∏y. Wed∏ug
sprawozdania starosty przemyskiego w maju dosz∏o tylko do trzech takich napa-
dów, m.in. na wsie Wyszatyce i Korytniki. W tej ostatniej miejscowoÊci zgin´∏o
ok. pi´çdziesi´ciu Ukraiƒców. Równie˝ w tym ostatnim wypadku sprawcà napa-

25 Czu˝yncze, idy..., s. 97–98.
26 G. Motyka, Tak by∏o..., s. 254.
27 W. Pi´towski, Stosunki..., s. 317–318. 
28 AP PrzemyÊl, SP w PrzemyÊlu 1944–1950, 79, Posterunek MO w Krzywczy do KP MO w Prze-
myÊlu, 14 IV 1945 r., k. 75. Wed∏ug relacji mieszkanki tej miejscowoÊci, tydzieƒ póêniej zabito sie-
demnaÊcie osób, z tym ˝e wi´kszoÊç pochodzi∏a z sàsiednich wsi (Czu˝yncze, idy…, s. 163).
29 Ibidem, s. 149–152; W. Pi´towski, Stosunki..., s. 248.
30 AP Rzeszów, UW w Rzeszowie 1944–1950, 307, Posterunek MO w Krzywczy wed∏ug rozdziel-
nika, 16 IV 1945 r., k. 66. 
31 AP PrzemyÊl, SP w PrzemyÊlu 1944–1950, 79, Posterunek MO w Krzywczy do KP MO w Prze-
myÊlu, 17 IV 1945 r., k. 86; AP Rzeszów, UW w Rzeszowie 1944–1950, 307, Posterunek MO
w Krzywczy do SP w PrzemyÊlu, 16 III 1945 r., k. 32; ibidem, MO w Krzywczy do KP MO w Prze-
myÊlu, 27 IV 1945 r., k. 65. 
32 Zbrodnie nacjonalistów..., s. 135–136.
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Êci by∏ niezidentyfikowany oddzia∏, który najpierw sprawdza∏ kenkarty. Wycofa∏
si´ dopiero na apel miejscowego milicjanta33. 

Zapewne przyczynà ustania napaÊci na wsie ukraiƒskie by∏a zmiana postawy
miejscowych struktur OUN-UPA. Wed∏ug zgodnych w tym wzgl´dzie sprawo-
zdaƒ starostwa i przemyskiego PUBP, od prze∏omu kwietnia i maja w ulotkach
wzywa∏y one Polaków do zgody i wspólnej walki z bolszewikami34. Nale˝y to
∏àczyç z zawartymi pod koniec kwietnia lokalnymi porozumieniami mi´dzy pod-
ziemiem ukraiƒskim i miejscowymi strukturami poakowskimi (Siedliska, 25 kwiet-
nia35). Czy oznacza∏oby to, ˝e odpowiedzialnoÊç za napaÊci ponoszà stacjonujà-
ce na tym terenie jednostki AK? Do dzisiaj kwestia sprawców poszczególnych
napadów nie zosta∏a wyjaÊniona. W ulotce skierowanej do Polaków z powiatu
jaros∏awskiego, przemyskiego i innych UPA obwinia∏a o nie zarówno AK, jak
i miejscowà milicj´ oraz mieszkaƒców sàsiednich wsi, m.in. Nienadowej, Bachó-
rza, Bachowa, Harty, Dylàgowej, Bartkówki, Huty Brzuskiej36. Wed∏ug raportu
PUBP w PrzemyÊlu do WUBP w Rzeszowie mordów dokona∏ oddzia∏ AK „˚bi-
ka” Kisiela. Niektóre z nich przypisywano nawet UPA, co wyraênie Êwiadczy
o braku rozeznania37. 

Ustalenie sprawców wszystkich napadów dzisiaj, po przesz∏o pi´çdziesi´ciu
latach, wydaje si´ niemo˝liwe. Mo˝na jednak przynajmniej zanalizowaç dost´p-
ne informacje. Wi´kszoÊci masowych mordów dokonano we wsiach mieszanych,
z licznà spo∏ecznoÊcià polskà, co u∏atwia∏o napastnikom zadanie. Warto tu zwró-
ciç uwag´, i˝ w napadach na ukraiƒskie plebanie powtarza∏ si´ sposób dzia∏ania
napastników. Za ka˝dym te˝ razem zabijano zbli˝onà liczb´ osób. Podobny mo-
dus operandi oraz zlokalizowanie dzia∏aƒ na stosunkowo niewielkim terytorium
wskazywa∏yby, ˝e przynajmniej w niektórych przypadkach mamy do czynienia ze
zorganizowanà akcjà.

Wydaje si´ jednak, ˝e nie mo˝na wszystkich tych napadów przypisywaç jedne-
mu oddzia∏owi. Wskazuje na to chocia˝by prosty fakt, i˝ nawet najwi´ksze zgru-
powanie partyzanckie, a na tym terenie nie odnotowano oddzia∏ów wi´kszych ni˝
liczàce od 100 do 150 ludzi, nie by∏oby w stanie zorganizowaç tylu akcji ani za-
atakowaç jednoczeÊnie kilku miejscowoÊci, jak to mia∏o miejsce np. 11 kwietnia.
Drugà kwestià, którà nale˝y wziàç pod uwag´, jest ró˝ny – mo˝e poza wspo-
mnianymi ju˝ napadami na parochów – sposób przeprowadzenia tych dzia∏aƒ,
nie mówiàc ju˝ o liczebnoÊci napastników. Wreszcie zapewne za cz´Êç tych mor-
dów odpowiadajà miejscowe bandy rabunkowe38. Tego rodzaju zdarzenia by∏y

33 AP Rzeszów, 373, Sprawozdanie SP w PrzemyÊlu dla Wydzia∏u Spo∏eczno-Politycznego UW za
maj 1945 r., k. 301; Czu˝yncze, idy..., s. 137. Autor zamieszczonych w tym albumie wspomnieƒ po-
daje liczb´ 48 ofiar (kilkanaÊcie wymienia z nazwiska).
34 AIPN Rz, 04/231, Sprawozdanie PUBP w PrzemyÊlu za kwiecieƒ 1945 r., 6 V 1945 r.,
k. 36–38.
35 Szerzej: G. Motyka, R. Wnuk, Pany i rezuny. Wspó∏praca AK-WiN i UPA 1945–1947, Warszawa
1997, s. 128–131.
36 Polakam Peremyskoho, Jaros∏awskoho i druhych powitiw do zahalnoho widoma, kwiecieƒ–maj
1945 r. [w:] Deportaciji…, s. 491–494.
37 AIPN Rz, 04/231, PUBP w PrzemyÊlu do kierownika Sekcji II Wydzia∏u I WUBP w Rzeszowie,
24 V 1945 r., k. 9a.
38 Zob. np. W. Pi´towski, Stosunki..., passim.
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charakterystyczne dla pierwszych lat powojennych nie tylko na omawianym ob-
szarze. Grzegorz Motyka w swojej fundamentalnej pracy na temat walk polsko-
-ukraiƒskich w tym okresie podaje, ˝e od po∏owy lutego 1945 r. w pasie od Lu-
baczowa po Sanok dosz∏o do licznych napadów na miejscowà ludnoÊç ukraiƒskà.
Dokonywa∏y ich zarówno zwyk∏e bandy rabunkowe, jak i oddzia∏y poakowskie,
BCh i NZW, wreszcie milicja i wojsko, gdy˝ powszechne by∏o wówczas zjawisko
„bandycenia si´” wielu formacji39. Motyka wspomina te˝ o wykonaniu wyroków
na kilku Ukraiƒcach w Dynowie przez miejscowà placówk´ AK. W przypadku
innych napaÊci z powiatu przemyskiego nie podaje ich sprawców40. 

Z faktu, ˝e w pewnym okresie dosz∏o do wielu napadów, nie mo˝na jednak
wnioskowaç, i˝ dokonali ich ci sami ludzi. Wydaje si´, ˝e wydarzenia, o których
traktuje ten tekst, nie by∏y pod tym wzgl´dem powiàzane z napadami w innych
powiatach. Wyklucza to zresztà sama rozleg∏oÊç obszaru. Ksi´dzu Pi´towskiemu
równie˝ nie uda∏o si´ ustaliç sprawców wi´kszoÊci akcji. O napad na Krzywcz´
17 kwietnia obwinia on oddzia∏ BCh Kisiela, który zamierza∏ w ten sposób „za-
ch´ciç” Ukraiƒców do wyjazdu z Polski. W odwecie UPA zaatakowa∏a Krzywcz´
i Reczpol. W tej pierwszej miejscowoÊci zabito oÊmiu Polaków41. Jednak do usta-
leƒ tej pracy nale˝y podchodziç z du˝à ostro˝noÊcià, gdy˝ powsta∏a g∏ównie na
podstawie relacji miejscowych ksi´˝y i mieszkaƒców, które zawierajà wiele nie-
Êcis∏oÊci, np. daty niektórych wydarzeƒ sà przesuni´te nawet o rok lub wi´cej. 

W przytaczanych ju˝ êród∏ach jako sprawca najcz´Êciej wymieniany jest do-
wódca miejscowych struktur BCh z czasów okupacji Roman Kisiel „S´p”. By∏ on
niewàtpliwie postacià malowniczà, przynajmniej taki obraz wy∏ania si´ z jego
wspomnieƒ wydanych w 1969 r. (Bez munduru my, ˝o∏nierze 1939–1944). Uro-
dzi∏ si´ 1 lipca 1916 r. w Bystrowicach w powiecie jaros∏awskim w rodzinie
ch∏opskiej (rodzice posiadali 9,5 morgi ziemi). Ojciec zginà∏ na wojnie, gdy Ro-
man mia∏ dziewi´ç miesi´cy. Uczy∏ si´ w seminarium w PrzemyÊlu, którego nie
ukoƒczy∏ (w protokole przes∏uchania przez UB zanotowano, ˝e mia∏ 7 klas szko-
∏y powszechnej). W 1933 r. wstàpi∏ do Zwiàzku M∏odzie˝y Wiejskiej „Wici”,
a dwa lata póêniej do Stronnictwa Ludowego. Wkrótce zosta∏ prezesem ko∏a
w Or∏ach. W latach 1936–1937 by∏ prezesem ZMW „Wici” w powiecie przemy-
skim i wiceprezesem Zarzàdu Powiatowego Stronnictwa. W tym te˝ czasie Za-
rzàd Okr´gowy SL w Krakowie oddelegowa∏ go do organizowania struktur par-
tii w Dobromilu, Samborze i Sokalu. Od 1938 r. sprawowa∏ funkcj´ prezesa
Zarzàdu Powiatowego SL w powiecie dobromilskim. Za swojà dzia∏alnoÊç poli-
tycznà by∏ wi´ziony i karany trzynaÊcie razy. Od kwietnia 1938 r. do maja
1939 r. s∏u˝y∏ w wojsku w dywizjonie taborów w Radymnie, dochodzàc do stop-
nia kaprala. Uczestniczy∏ w wojnie obronnej 1939 r. W czasie okupacji prowa-
dzi∏ sklep w Or∏ach, gdzie mieszka∏. Od 1942 r. ukrywa∏ si´. Zorganizowa∏ struk-
tury SL „Roch” w powiecie przemyskim, nale˝a∏ tam do „trójki” kierowniczej.
Tworzy∏ te˝ miejscowà Stra˝ Ch∏opskà, przekszta∏conà nast´pnie w Bataliony
Ch∏opskie, w których do koƒca wojny pozosta∏ komendantem obwodu przemy-
skiego w stopniu podporucznika. 18 maja 1944 r. podpisa∏ umow´ scaleniowà

39 G. Motyka, Tak by∏o..., s. 239–242.
40 Ibidem, s. 254.
41 W. Pi´towski, Stosunki..., s. 189.
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oddzia∏ów „Ch∏ostry” z Armià Krajowà42. Na mocy tego dokumentu mia∏ prze-
kazaç AK cztery plutony ∏àcznie w sile 214 ludzi. Najprawdopodobniej do tego
nie dosz∏o, a ˝o∏nierze ci nadal pozostawali pod jego komendà43. Nale˝y jednak
w tym miejscu zaznaczyç, ˝e w∏aÊciwie wszelkie informacje, nie tylko o jego ˝y-
ciu i dzia∏alnoÊci w czasie wojny, ale równie˝ o dziejach ca∏ej przemyskiej orga-
nizacji Stronnictwa Ludowego „Roch” i Batalionów Ch∏opskich, z których ko-
rzystali dotychczas piszàcy na ten temat badacze, pochodzi∏y w du˝ym stopniu
– a w niektórych wypadkach praktycznie wy∏àcznie – od samego Kisiela bàdê te˝
z dokumentów przez niego przekazanych.

Wed∏ug informacji zebranych przez Wojewódzki Urzàd Bezpieczeƒstwa Pu-
blicznego w Rzeszowie przez ca∏y okres okupacji dzia∏alnoÊç BCh sprowadza∏a si´
do dozbrajania i trwania w g∏´bokiej konspiracji. Dopiero w czasie akcji „Burza”
zgodnie z rozkazami i w porozumieniu z AK powiatowe struktury BCh wystàpi-
∏y zbrojnie i rozpocz´∏y przejmowanie w∏adzy w powiecie44. O wyolbrzymianiu
swoich zas∏ug Êwiadczy zawarta we wspomnieniach Kisiela i powielana póêniej
przez niektórych historyków relacja o walce stoczonej 18 czerwca 1944 r. po ak-
cji na Batycze, kiedy to dwunastu jego ˝o∏nierzy mia∏o odeprzeç atak policji gra-
natowej, niemieckiej i ukraiƒskiej w sile kilkuset ludzi, zmuszajàc ich do uciecz-
ki45. Mia∏ te˝ byç awansowany w drugiej po∏owie 1944 r. na majora, nie uznano
mu jednak tego stopnia i pozosta∏ porucznikiem. Jak zauwa˝a Alina Fitowa, to
ostatnie by∏o wysoce prawdopodobne w ówczesnej praktyce BCh46. 

W oficjalnym ˝yciorysie Kisiela istnieje w tym miejscu luka do 13–14 lipca na-
st´pnego roku, kiedy to ujawni∏ si´ wraz podleg∏ymi mu ludêmi. Wype∏nia jà po
cz´Êci siedem tomów akt Êledczych spraw prowadzonych przez UBP przeciwko
Kisielowi. Po wyzwoleniu wspó∏organizowa∏ on Stra˝ Obywatelskà w powiecie,
po przej´ciu w∏adzy przez komunistów struktury te pos∏u˝y∏y mu za podstaw´ do
organizowania posterunków MO i obsadzania ich swoimi ludêmi (m.in. gminy
Dubiecko, Krzywcza, Orzechowce). W samej gminie Orzechowce utworzy∏ dwa-
naÊcie posterunków. Nie zgodzi∏ si´ jednak na wyjÊcie swoich ludzi z konspira-
cji, jak to uczyni∏y struktury BCh w innych powiatach. W swoich zeznaniach po-
dawa∏ póêniej, ˝e przez szeÊç tygodni pe∏ni∏ funkcj´ komendanta powiatowego
MO, co nie by∏o prawdà. Gdy we wrzeÊniu 1944 r. Komenda Powiatowa MO

42 AIPN Rz, 050/1938 C, Przes∏uchanie Romana Kisiela w PUBP w PrzemyÊlu, 7 V 1946 r., k. 19;
AIPN Rz, 050/1938 D, ˚yciorys Romana Kisiela [napisany w∏asnor´cznie], b.d., k. 82; AIPN Rz,
0094/107, Kwestionariusz agenta informatora Romana Kisiela ps. „Korfanty”, b.d., k. 2; Kisiel
Roman [w:] S∏ownik biograficzny dzia∏aczy ruchu ludowego. Makieta, Warszawa 1989, s. 180;
J. Marcinkowski, A. Fitowa, Ruch ludowy w Ma∏opolsce i na Âlàsku 1939–1945, Warszawa 1987,
s. 649–652.
43 Zob. W. Wilbik-Jagusztynowa, Bataliony Ch∏opskie na Rzeszowszczyênie. Dokumenty, wspo-
mnienia, relacje, Warszawa 1973, s. 308.
44 AIPN Rz, 050/1938 A, Charakterystyka bandy rabunkowej terrorystyczno-dywersyjnej Kisiela
Romana ps. „Korfanty”, „S´p”, 20 I 1951 r., k. 12–13.
45 AP Rzeszów, Komitet Wojewódzki PZPR w Rzeszowie. Wspomnienia, 456, Relacja Romana Ki-
siela „S´pa” o dzia∏alnoÊci BCh w powiecie PrzemyÊl i Dobromil, 11 X 1961 r., k. 31–42; por. te˝
jego meldunek zamieszczony w: W. Wilbik-Jagusztynowa, Bataliony Ch∏opskie..., s. 405.
46 R. Kisiel, Bez munduru my, ˝o∏nierze 1939–1944, Warszawa 1969, s. 294; A. Fitowa, Bataliony
Ch∏opskie w Ma∏opolsce 1939–1945. Dzia∏alnoÊç organizacyjna, polityczna i zbrojna, Warszawa–Kra-
ków 1984, s. 370.
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w PrzemyÊlu przeprowadzi∏a reorganizacj´, uda∏o mu si´ zachowaç na posterun-
kach swoich ludzi. We wrzeÊniu 1944 r., po uzyskaniu informacji o gro˝àcym mu
aresztowaniu przez NKWD, przeszed∏ do konspiracji. Posiada∏ rzekomo fa∏szywe
papiery powiatowego kontrolera MO, co pozwala∏o mu poruszaç si´ po powiecie. 

Przemianowa∏ swoje oddzia∏y na Ludowà Stra˝ Bezpieczeƒstwa. Sam wyst´-
powa∏ jako kierownik dywersji powiatu przemyskiego, pos∏ugujàc si´ pseudoni-
mem „Korfanty”. Nadal podlega∏y mu dawne placówki BCh-AK w okolicy.
W aktach UB zachowa∏y si´ jego rozkazy i inne dokumenty z tego okresu po-
zwalajàce odtworzyç ich organizacj´ i funkcjonowanie. Ludowa Stra˝ Bezpie-
czeƒstwa wzorowa∏a si´ na dawnej strukturze BCh. Powiat mia∏ kryptonim
„nadleÊnictwo”, gmina „leÊnictwo”, placówki w poszczególnych gromadach to
„gajówki”. Kisiel zajmowa∏ si´ m.in. szkoleniem podleg∏ych mu ludzi, kolporta-
˝em gazety „˚ywià i Bronià”; stara∏ si´ utrzymywaç w LSB surowà dyscyplin´.
Sam dysponowa∏ bezpoÊrednio oddzia∏em liczàcym 113 ludzi. Wiosnà komen-
dantem Obwodu LSB mianowa∏ por. Franciszka Dorosza „Dàbskiego”, by∏ego
dowódc´ placówki BCh-AK MoÊciska, który wraz ze swoimi ludêmi (ok. 130
osób) przeszed∏ granic´ i podporzàdkowa∏ si´ Kisielowi. W maju przeprowadzi∏
koncentracj´ podleg∏ych mu placówek i urzàdzi∏ prawdziwà leÊnà defilad´
z udzia∏em ok. 2 tys. osób47. W dniach 13 i 14 lipca 1945 r. po negocjacjach
z kierownikiem WUBP w Rzeszowie mjr. W∏adys∏awem Sobczyƒskim prowadzo-
nych za poÊrednictwem prezesa SL w województwie rzeszowskim Piotra Âwie-
tlika zorganizowa∏ manifestacyjne ujawnienie podporzàdkowanych sobie ludzi.
Warunkiem ujawnienia by∏o niepociàgni´cie ˝adnego z nich do odpowiedzialno-
Êci karnej. Odby∏a si´ wówczas leÊna defilada w obecnoÊci szefa WUBP. W sumie
ujawni∏o si´ wtedy a˝ 1746 osób48. 

Nie mniej bogate ˝ycie mia∏ po ujawnieniu. Jeszcze w lipcu wstàpi∏ do SL,
obejmujàc od razu stanowisko prezesa Zarzàdu Powiatowego. Póêniej wraz z in-
nymi dzia∏aczami przeszed∏ do PSL, gdzie kontynuowa∏ swà dzia∏alnoÊç.
29 kwietnia 1946 r. zosta∏ aresztowany przez PUBP w PrzemyÊlu, wed∏ug nieofi-
cjalnie uzyskanych przez w∏adze stronnictwa informacji za to, ˝e interweniowa∏
w sprawie aresztowanych cz∏onków BCh, w rzeczywistoÊci prewencyjnie przed
referendum. Chocia˝ w Êledztwie uzyskano relacje o jego udziale w masowych
morderstwach ludnoÊci ukraiƒskiej, jeszcze przed lipcem zosta∏ zwolniony w za-
mian za zobowiàzanie do wspó∏pracy, której jednak nie nawiàza∏. 7 paêdziernika
1947 r. znowu zatrzymano go wraz z ˝onà i szwagrem za przynale˝noÊç do WiN,
ale w nast´pnym roku spraw´ umorzono49. We wrzeÊniu 1949 r. zosta∏ ponow-
nie zwerbowany do wspó∏pracy przez WUBP we Wroc∏awiu, zdecydowa∏ si´ jed-

47 AIPN Rz, 050/1938 A, Charakterystyka bandy rabunkowej terrorystyczno-dywersyjnej Kisiela
Romana ps. „Korfanty”, „S´p”, 20 I 1951 r., k. 12–13; ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Jana Dêwie-
rzyƒskiego, 4 VI 1946 r., k. 21–22; AIPN Rz, 050/1938 C, Protokó∏ przes∏uchania Romana Kisie-
la, 7 V 1946 r., k. 19; ibidem, Rozkaz nr 20/87 powiatowego kierownika dywersji „Korfantego” do
kierowników gminnych, 23 V 1945 r., k. 40.
48 AIPN Rz, 05/54, Charakterystyka nr 34 grupy Romana Kisiela „S´pa”, 1976 r., k. 7–8. 
49 AP Rzeszów, Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie, 6727, Postanowienie o tymczaso-
wym aresztowaniu Romana Kisiela, 7 X 1947 r., k. 1; ibidem, Postanowienie Prokuratury Sàdu
Okr´gowego w PrzemyÊlu o umorzeniu sprawy, 19 III 1948 r., k. 11; A. Daszkiewicz, Polskie Stron-
nictwo Ludowe na Rzeszowszczyênie 1945–1947, Rzeszów 1993, s. 9, 30, 59, 68, 79, 85. 
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nak ukrywaç w rodzinnych stronach. W 1950 r. wraz ze swoimi dawnymi pod-
komendnymi rozpoczà∏ formowanie organizacji podziemnej Polskie Powstaƒcze
Si∏y Zbrojne, która wkrótce rozros∏a si´ do ponad stu ludzi. Funkcjonariuszom
bezpieczeƒstwa uda∏o si´ go ujàç dopiero w 1952 r. W 1953 r. wyrokiem Okr´-
gowego Sàdu Wojskowego w Rzeszowie skazano go na kar´ Êmierci, którà za-
mieniono na 15 lat wi´zienia. W 1956 r. zosta∏ warunkowo zwolniony. Wkrót-
ce podjà∏ aktywnà prac´ w ZBoWiD i ZSL, zajà∏ si´ te˝ pisaniem wspomnieƒ
o swojej dzia∏alnoÊci w konspiracji. W 1965 r. SB ponownie nawiàza∏a z nim
kontakt. Wspó∏pracowa∏ z nià przez kilka nast´pnych lat pod pseudonimem
„Roman”. Zmar∏ na poczàtku 1981 r. w PrzemyÊlu50.

Z braku êróde∏ trudno okreÊliç stosunek Kisiela do Ukraiƒców przed 1945 r.
Jednym z zadaƒ Stra˝y Ch∏opskiej i BCh w powiecie przemyskim by∏a ochrona
miejscowej ludnoÊci przed dzia∏aniami nacjonalistów ukraiƒskich oraz policji
ukraiƒskiej. W 1943 r. Kisiel powo∏a∏ Oddzia∏ Specjalny „Ch∏ostry”. Wykona∏
on m.in. kilka wyroków Êmierci na konfidentach narodowoÊci ukraiƒskiej
i cz∏onkach policji ukraiƒskiej. 18 czerwca 1944 r. Kisiel przeprowadzi∏ likwida-
cj´ „kilku prowodyrów” ukraiƒskich w Batyczach, na których skar˝y∏a si´ miej-
scowa ludnoÊç polska, a wkrótce takie same dzia∏ania podj´to wobec „instrukto-
rów UPA” w PrzedmieÊciu Dubieckim, Nienadowej, Ruskiej Wsi, Bachowicach,
Iskani, Skopowie. Cytowane wy˝ej sformu∏owania zosta∏y zaczerpni´te ze wspo-
mnieƒ samego Kisiela, z∏o˝onych w KW PZPR w Rzeszowie na poczàtku lat
szeÊçdziesiàtych. Z tekstu wynika, ˝e zabójstwa te nie by∏y wykonaniem wyroku
jakiegoÊ sàdu podziemnego, ale samodzielnà inicjatywà komendanta bàdê podle-
g∏ych mu ludzi. W ksià˝kowej wersji wspomnieƒ znalaz∏a si´ natomiast informa-
cja, ˝e w czasie pobytu w Kosienicach w ostatniej chwili uda∏o mu si´ zapobiec
zabiciu przez podkomendnych kilku Ukraiƒców51. 

Na odpowiedzialnoÊç „S´pa” i jego ludzi za przynajmniej cz´Êç wspomnia-
nych wy˝ej napaÊci na Ukraiƒców wskazujà zeznania zwiàzanych z nim osób, z∏o-
˝one w przemyskim PUBP w trakcie dwóch Êledztw toczonych przeciwko niemu
w 1946 i 1951 r. Przes∏uchiwany w maju 1946 r. Kisiel twierdzi∏, ˝e otrzymaw-
szy jesienià 1944 r. informacj´ o gro˝àcym mu aresztowaniu przez NKWD, uciek∏
z PrzemyÊla i ukry∏ si´ w okolicach Dubiecka. Na pytanie o akcje przeciwko

50 AIPN Rz, 04/55, Charakterystyka nr 35 grupy Polskie Powstaƒcze Si∏y Zbrojne, 1976 r.,
k. 1–10; AIPN Rz, 0094/107, Raport referenta Sekcji V Wydzia∏u IV WUBP we Wroc∏awiu, 23 IX
1949 r., k. 7; ibidem, Charakterystyka tajnego wspó∏pracownika ps. „Roman”, 28 IV 1966 r.,
k. 9–10; ibidem, Wniosek kierownika Grupy II Wydzia∏u III KW MO w Rzeszowie dotyczàcy wy-
eliminowania TW „Romana” z czynnej sieci agenturalnej, 20 I 1970 r., k. 47; S∏ownik biograficz-
ny…, s. 180. 
51 AIPN Rz, 050/1938 C, Protokó∏ przes∏uchania Romana Kisiela, 7 V 1946 r.; AP Rzeszów, Komi-
tet Wojewódzki PZPR w Rzeszowie, Wspomnienia, 456, Relacja Romana Kisiela „S´pa” o dzia∏alno-
Êci BCh w powiecie PrzemyÊl i Dobromil, 11 X 1961 r., k. 31–42; W. Wilbik-Jagusztynowa, Batalio-
ny Ch∏opskie..., s. 405–409; A. Fitowa, Bataliony Ch∏opskie..., s. 438–441; por. G. Motyka, Tak
by∏o..., s. 159–165. 7 VI 1943 r. zabito sekretarza Sàdu Grodzkiego w Dubiecku, w tym˝e roku za-
strzelono w Ni˝ankowicach Ukraiƒca nazwiskiem Sokó∏ za zamordowanie Polaka, 17 kwietnia na-
st´pnego roku zabity zosta∏ „prowodyr i wachmistrz bojówki ukraiƒskiej” z PrzedmieÊcia Dubieckie-
go, który mia∏ odgra˝aç si´, ˝e b´dzie „r˝nàç Polaków”, a nocà 15/16 czerwca zgin´li dwaj inni
Ukraiƒcy – ojciec i syn – rzekomo konfidenci gestapo w Nienadowej. Poza tym podczas napadu na
posterunek policji ukraiƒskiej w Mi˝yƒsku zabito dwóch tamtejszych agentów gestapo.
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ludnoÊci ukraiƒskiej odpar∏, ˝e jeszcze w 1943 r. otrzyma∏ rozkaz, by tych
„Ukraiƒców, którzy mordujà Polaków, wszystkich chwytaç i strzelaç, by nas nie
mordowali”. Niewiele jednak powiedzia∏ o tym, jak wykonywa∏ te rozkazy. Ze-
zna∏, ˝e w maju 1945 r. na wieÊç o zabiciu Polaka na drodze w okolicach Koryt-
nik wys∏a∏ dziewi´çdziesi´cioosobowy oddzia∏ „Dàbskiego” do przeczesania
tamtejszego lasu. Stoczy∏ on walk´ z obozujàcym tam oddzia∏em UPA. OÊwiad-
czy∏ te˝, ˝e nie dawa∏ rozkazów zabijania czy rabowania Ukraiƒców52. Nato-
miast przes∏uchiwany wczeÊniej by∏y komendant MO w Orzechowcach i jedno-
czeÊnie szef tamtejszej placówki BCh stwierdzi∏, ˝e Kisiel dowodzi∏ atakami na
Ma∏kowice, Trójczyce i Ujkowice. W protokole przes∏uchania znalaz∏a si´ infor-
macja referatu Êledczego Komendy Powiatowej MO, i˝ w dwóch ostatnich
wsiach zamordowano po dziesi´ç osób narodowoÊci ukraiƒskiej. Oddzia∏owi
„S´pa” Êledczy przypisali równie˝ zabicie w Skopowie ok. 130, a w Bachowie
ok. dwustu osób53. Dêwierzyƒski zezna∏ te˝, ˝e Kisiel mia∏ we wrzeÊniu 1944 r.
zamordowaç i obrabowaç Ukraiƒca na posterunku MO w Or∏ach, jednak infor-
macje o tym czerpa∏ z drugiej r´ki. Zdaniem przes∏uchiwanego Êwiadka „S´p”
dowodzi∏ ok. 3 tys. ludzi nie tylko z powiatu przemyskiego. Jedna z podleg∏ych
mu grup pod dowództwem kpt. Aleksandra ¸aby „Groênego” dokona∏a ataku
na Maçkowice54. 

Przes∏uchiwany w tym samym czasie Franciszek Dorosz zezna∏, ˝e na pole-
cenie Kisiela, który powo∏ywa∏ si´ zawsze na rozkazy zwierzchników, z oddzia-
∏em 130 osób przeprowadzi∏ akcje na Ma∏kowice, Bachów i Brzusk´. Wsz´dzie
dosz∏o do starç. W Ma∏kowicach z zabudowaƒ otworzono ogieƒ – straty wy-
nosi∏y czterech ludzi. W Bachowie poleg∏ jeden cz∏owiek, siedmiu zosta∏o ran-
nych. OdpowiedzialnoÊç oddzia∏u LSB za napad na Ma∏kowice potwierdzi∏ te˝
inny z zatrzymanych55. Uzupe∏nieniem tych zeznaƒ jest meldunek „Dàbskiego”
z akcji „oczyszczania” wsi Korytniki, który zachowa∏ si´ w aktach UB. Wed∏ug
niego 24 maja LSB natkn´∏a si´ na grup´ ukraiƒskà. W walce zgin´∏o siedmiu
Ukraiƒców, a podczas poÊcigu, w strzelaninie we wsi Krasne – trzynastu. Na-
st´pnego dnia „Dàbski” dokona∏ wspomnianego „oczyszczenia” wsi Korytni-
ki. W jego wyniku zgin´∏o czterdziestu Ukraiƒców i spalono dwadzieÊcia do-
mów56. 

W Êledztwie z 1951 r. dawna ∏àczniczka BCh potwierdzi∏a, ˝e Kisiel by∏ od-
powiedzialny za napady na Ma∏kowice, Orzechowce i Ujkowice. Na wiarygod-
noÊç jej zeznaƒ wskazuje fakt, i˝ wspomnia∏a o wi´kszej liczbie osób zabitych
w Ma∏kowicach (poda∏a, i˝ by∏o to oko∏o stu osób), natomiast w przypadku Uj-
kowic pami´ta∏a jedynie zabicie ksi´dza grekokatolickiego57. Zeznajàcy ponow-

52 AIPN Rz, 050/1938 C, Protokó∏ przes∏uchania Romana Kisiela, 7 V 1946 r., k. 19–22. Auto-
rowi nie uda∏o si´, niestety, dotrzeç do akt procesu Kisiela z lat pi´çdziesiàtych, które zosta∏y
wypo˝yczone przez Archiwum Paƒstwowe w Rzeszowie do sàdu w Katowicach i do dzisiaj nie
wróci∏y.
53 Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Jana Dêwierzyƒskiego, 2 V 1946 r., k. 15–16. 
54 AIPN Rz, 050/1938 A, Protokó∏ przes∏uchania Jana Dêwierzyƒskiego, 4 VI 1946 r., k. 21. 
55 Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Franciszka Dorosza, 20 V 1946 r., k. 25; AIPN Rz, 050/1938 D,
Protokó∏ przes∏uchania Franciszka Anio∏a, 27 X 1945 r., k. 154.
56 Ibidem, Sprawozdanie „Dàbskiego” z oczyszczenia wsi Korytniki, 30 V 1945 r., k. 54.
57 Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Janiny Tadli, 3 XII 1951 r., k. 21.

Jan Pisuliƒski

120



nie Jan Dêwierzyƒski i Franciszek Anio∏ (by∏y szef ∏àcznoÊci komendy powiato-
wej BCh) potwierdzili zorganizowanie przez Kisiela napadów na Ma∏kowice,
gdzie mia∏o zginàç ponad sto osób, Trójczyce (dziewi´tnaÊcie ofiar), Ujkowice
(trzynaÊcie). Dodali te˝ nowe szczegó∏y napadów. Wed∏ug Dêwierzyƒskiego po-
wodem akcji na Ma∏kowice by∏o zamordowanie przez Ukraiƒców rodziny Pola-
ka nazwiskiem Warcho∏, z kolei atak na Trójczyce stanowi∏ odwet za powiesze-
nie w Maçkowicach dwóch Polaków58.

W 1976 r. na podstawie posiadanych materia∏ów S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa spo-
rzàdzi∏a charakterystyk´ oddzia∏ów podleg∏ych Kisielowi. Przypisano im prze-
prowadzenie 38 napadów, w wyniku których Êmierç ponios∏y 522 osoby cywil-
ne. WÊród wymienionych akcji znalaz∏y si´ m.in. mordy: w Ma∏kowicach, gdzie
liczb´ ofiar szacowano na 138 osób, Bachów-Brzuska – 69, Skopów – 67, Ba-
chów – 54, Korytniki – 53, Trójczyce – 28, Wola Krzywiecka – 27, S∏onne – 16,
Ujkowice – 15, Olszany – 11, Dubiecko – 8, Kosztowa – 5. Kisiel mia∏ obsadziç
swoimi ludêmi posterunki MO w Krzywczy, Babicach, Dubiecku. Trzeba jednak
wyraênie zaznaczyç, ˝e informacje do tego opracowania wzi´to z akt sàdowych,
milicyjnych i aparatu bezpieczeƒstwa, nie przeprowadzajàc, jak si´ wydaje, ich
weryfikacji. We wczeÊniejszej charakterystyce, jeszcze w 1951 r., przypisywano
oddzia∏om Kisiela zabicie 29 oficerów i ˝o∏nierzy Armii Czerwonej. Na potwier-
dzenie tego nie przytoczono jednak ˝adnych dowodów, nie ma ich równie˝
w zgromadzonych aktach kontrolno-Êledczych59.

Podchodzàc z ca∏ym krytycyzmem do zeznaƒ sk∏adanych w UB, nale˝y zauwa-
˝yç, ˝e na ludzi „S´pa” jako sprawców przynajmniej cz´Êci z tych napadów wska-
zujà te˝ inne, chocia˝ poÊrednie przes∏anki. Przede wszystkim warto zwróciç
uwag´, ˝e w wi´kszoÊci mieszanych wsi, na które dokonano napadów, za czasów
okupacji funkcjonowa∏y „trójki” SL „Roch”60. Wszystkie miejscowoÊci le˝à w pa-
sie, na którego jednym kraƒcu znajduje si´ wieÊ Or∏y; w niej ukrywa∏ si´ w cza-
sie wojny Kisiel. Sam wówczas przyznawa∏, ˝e dzia∏a∏a tam najskuteczniejsza
samoobrona przed UPA. Zresztà ludowcy mieli ju˝ wczeÊniej, w okresie mi´dzy-
wojennym, najsilniejsze poparcie wÊród ludnoÊci polskiej tych terenów. Ze
wspomnieƒ „S´pa” wynika, ˝e w∏aÊnie tutaj funkcjonowa∏y stosunkowo najlepiej
zorganizowane struktury SL61. Drugi kraniec pasa stanowi∏a Dubiecczyzna. Ju˝
w czasie okupacji Kisiel przedsi´wzià∏ tam szereg dzia∏aƒ wymierzonych w kon-
fidentów i miejscowà policj´ ukraiƒskà.

Zastanawiajàc si´, kto jeszcze móg∏by ewentualnie przeprowadziç opisane
wy˝ej akcje, nale˝y wziàç pod uwag´ przede wszystkim oddzia∏y zgrupowania
AK „Warta”, które przebywa∏y w tym czasie na Rzeszowszczyênie. Najbli˝ej

58 Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Jana Dêwierzyƒskiego, 28 X 1950 r., k. 156; ibidem, Protokó∏
przes∏uchania Jana Dêwierzyƒskiego, 29 X 1950 r., k. 167.
59 AIPN Rz, 050/1938 C, Charakterystyka bandy rabunkowej terrorystyczno-dywersyjnej Kisiela
Romana ps. „Korfanty”, „S´p”, 20 I 1951 r., k. 12–13; AIPN Rz, 05/54, Charakterystyka bandy Ro-
mana Kisiela „S´pa”, 1976 r., ibidem, „Karty na czyn przest´pczy” dotyczàce poszczególnych napa-
dów, k. 3–5.
60 M.in. w Babicach, Bachowie, Iskani, Kosienicach, Kosztowej, Krzywczy, Maçkowicach, Niena-
dowej, Reczpolu, Ruszelczycach, Skopowie, S∏onnem, Âredniej, Trójczycach, Woli Krzywieckiej
(aneks w: R. Kisiel, Bez munduru...).
61 AIPN Rz, 050/1938 D, Wykaz placówek AK i BCh w powiecie przemyskim, b.d., k. 145–146.
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stacjonowa∏a liczàca ok. stu ludzi kompania „D 26” por. Józefa Bissa „Wac∏awa”.
Bra∏a ona udzia∏ w napadzie na Paw∏okom´, gdzie zabito 365 mieszkaƒców. Od
marca do lipca 1945 r. na prawym brzegu Sanu w okolicy Dylàgowej rozloko-
wa∏a si´ kompania „C 8” por. „åwik∏y” (Tomasz Matyszewski). Wiosnà tego
roku liczy∏a ona ok. stu ludzi. Wed∏ug jej dowódcy obszar na prawym brzegu Sa-
nu mi´dzy PrzemyÊlem a Ustrzykami Dolnymi (do granicy polsko-radzieckiej)
by∏ pasem „ziemi niczyjej”, znajdowa∏ si´ poza kontrolà w∏adz. Oddzia∏ „åwi-
k∏y” wspó∏pracowa∏ z nieujawnionymi miejscowymi strukturami AK i BCh62. Na
po∏udnie od Dynowa kwaterowa∏a z kolei kompania „D 14” pod dowództwem
kpt. Dragana Sotirovicia „Dra˝y”. Pod koniec kwietnia, cz´Êciowo pod nacis-
kiem miejscowej placówki AK domagajàcej si´ zaprzestania akcji odwetowych
na Ukraiƒcach, podj´∏a ona rozmowy z UPA, zakoƒczone wspomnianym poro-
zumieniem w Siedliskach63. Sam Sotiroviç w swoich wspomnieniach pisa∏ o ak-
cjach represyjnych oddzia∏ów Józefa Bissa „Wac∏awa”, „Belabesa”, Ryszarda
Kraszki „Pirata” i „Zycha”, które mia∏y zmusiç UPA do uznania przewagi AK64.
Chocia˝ operowa∏y one w sàsiedztwie interesujàcych nas obszarów (np. oddzia∏
„Pirata” w gminie Krasiczyn, m.in. w Iskani, Sufczynie, Hucie Brzuskiej), to nie
mamy dowodów, by by∏y odpowiedzialne za te akcje. Ponadto w okolicy dzia∏a-
∏y inne mniejsze grupy, które postawi∏y sobie za cel ochron´ polskiej ludnoÊci
przed OUN-UPA, m.in. „Samoobrona AK” powsta∏a w Dynowie, grupy W∏ady-
s∏awa Sàsiadka „Sana” i „Âmia∏ego” (N.N.). Ta ostatnia mia∏a w kwietniu 1945 r.
zabiç kilku Ukraiƒców w Âredniej, a w maju 1945 r. w Woli Krzywieckiej. Apa-
rat bezpieczeƒstwa przypisywa∏ te˝ oddzia∏om „Wac∏awa” i Ludwika Kordeckie-
go „Stacha” z dynowskiej „Samoobrony AK” napad na Kosztowà wiosnà 1945 r.
i zabicie tam pi´tnastu Ukraiƒców gotowych do wyjazdu na Ukrain´, ale nie by∏
w stanie ustaliç nawet dok∏adnej daty tego wydarzenia. Z kolei 27 lutego inna
cz´Êç dynowskiej „Samoobrony AK” z Mieczys∏awem ˚eƒczakiem „˚urkiem” na
czele mia∏a zamordowaç podobnà liczb´ osób w ¸ubnej. Najprawdopodobniej
informacje te pochodzi∏y jedynie z zeznaƒ zatrzymanych, dlatego do tych usta-
leƒ nale˝y podchodziç ostro˝nie65. Opublikowany kilka lat temu raport wywia-
du lwowskiego zgrupowania AK „Warta” wspomina, ˝e oddzia∏y podporzàdko-
wane „Korfantemu” mia∏y cechy band rabunkowych. Jako przyk∏ad podano
napad na Skopów. Ponadto cechami „wybitnie bandyckimi” charakteryzowa∏ si´
oddzia∏ Aleksandra ¸aby „Groênego”, a tak˝e dzia∏ajàca na omawianych tere-
nach grupa pod dowództwem Zdzis∏awa Pienià˝ka „Juranda” z przemyskiego
Inspektoratu AK, o jej akcjach nic jednak bli˝ej nie wiadomo66.

62 J. W´gierski, Armia Krajowa na zachód od Lwowa, Kraków 1993, s. 189–190.
63 Idem, Lwowskie oddzia∏y leÊne „Warta” na Rzeszowszczyênie 1944–1945, Kraków 1998,
s. 109–111.
64 D. Sotiroviç, Europa na licytacji, Warszawa 2000, s. 288.
65 Zob. AIPN Rz, 05/1, Charakterystyka oddzia∏u Dragana Sotirovicia „Dra˝y”, k. 13; AIPN Rz,
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Podsumowujàc, nale˝y zaznaczyç, ˝e prawdopodobnie dzisiaj nie da si´ ju˝ na
pewno ustaliç, które ze wymienionych wy˝ej napadów przeprowadzili ludzie
podlegli „S´powi”, a które sà dzie∏em innych formacji, np. wspomnianej grupy
„Âlepego”. Jest ona zapewne odpowiedzialna za wiele z tych mordów, o czym
Êwiadczy fakt, i˝ to przeciw niej zosta∏ skierowany odwet UPA. Za niektóre za-
bójstwa byç mo˝e odpowiadajà te˝ lokalne grupy samoobrony, z∏o˝one z miesz-
kaƒców sàsiednich miejscowoÊci, bàdê jakieÊ miejscowe grupy rabunkowe. Nie-
wàtpliwie ca∏a sprawa wymaga dalszych wnikliwych badaƒ. 
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A Polish-Ukrainian conflict in the Przemysl district in winter and spring of 1945. The
contribution to the conflict of the Roman (“S´p”) Kisiel’s group 

The article discusses hitherto little-known events of a Polish–Ukrainian conflict in the
north-western part of the Przemysl district (between Dynow and Przemysl) during the first
months of 1945. The conflict was embittered by murders which had been committed on
individual Poles in the beginning of 1945. In turn, over thirty assaults on Ukrainian people
took place from February till June that year. Attacks on: Skopow village on the 27th of
March (61 were killed), Brzuska on 11th of April (187 victims), Bachow (95 victims) and
Malkowice (at least 116 were killed) rank among the biggest ones. At the time of other at-
tacks amid those killed were Greek Catholic priests and the members of their households.
Partly, those murders were committed to pressurize local Ukrainians into emigrating to the
Soviet Ukraine within the framework of the contemporary population displacement. Both
the police and the Security Service failed to ascertain and capture the perpetrators. The as-
saults on the Ukrainian population stopped in June 1945, probably as a result of an agree-
ment between the underground independence movement and representatives of the local
OUN–UPA structures. 

It is impossible to establish who committed the murders of the local Ukrainians. After
having analyzed the available documents (Polish and Ukrainian), reports of the suspects
who were questioned by SB officers and witness accounts and also the course of events, the
author came to a conclusion that at least some of those attacks were carried out by groups
of the Polish underground movement under command of Roman “S´p” Kisiel, who during
the occupation was a commandant of BCh in the Przemysl district. In autumn 1944 on the
basis of his former subordinates from local posts of BCh, part of whom worked in the po-
lice, he created the People Security Service in order to protect the Polish locals. It is hard to
asses the exact numbers of this organization but in July 1945 1746 people revealed them-
selves as its members to the chief of the WUBP in Rzeszow. The SB officers ascribed to Ki-
siel’s groups twelve raids that caused the deaths of over 500 people. Nevertheless he was
not brought to account for that. The responsibility for some of those attacks is probably
held by minor Polish robber bands or neighbouring units of the underground movement.
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123




