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OD REDAKCJI 
Drodzy Czytelnicy, mamy dobrą wiadomość: z Rady Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa otrzymaliśmy dofinansowanie na 3 
tegoroczne numery KRESOWYCH STANIC. Bardzo dziękujemy. 

W sobotę – 22 czerwca odbyło się zebranie sprawozdawczo-
wyborcze naszego stowarzyszenia. Najważniejszym punktem było 
wybranie nowego prezesa. Jednogłośnie funkcję tą powierzono 
Mieczysławowi Wójcikowi. Gratulujemy i liczymy na owocną 
współpracę Zarządu z redakcją KS. 

Na przełomie sierpnia i września odbędzie się kolejny Zjazd 
Rodzin Osadników Wojskowych Kresów Wschodnich. Zachęcamy 
naszych czytelników do uczestnictwa. 

W roku 2013 mija 70. rocznica zbrodni dokonanej przez UPA 
na Polakach zamieszkujących południową część Kresów 
Wschodnich. Największe nasilenie zbrodni miało miejsce 11 i 12 
lipca 1943 r. Mordów dokonano wówczas w 150 miejscowościach 
powiatów włodzimierskiego, horochowskiego i kowelskiego. 
Zabijano również ludzi zgromadzonych na mszy w kościołach. Tak 
było m. in. w Kisielinie i Porycku. Do największych masakr ludności 
polskiej dokonanych przez UPA na Wołyniu doszło m.in. w Janowej 
Dolinie (ok. 600 zabitych), Woli Ostrowieckiej (572-620 zabitych), 
Ostrówkach (476-520 zabitych). Według Ewy i Władysława 
Siemaszków, badaczy zbrodni UPA na Wołyniu, w latach 1943-1944 
zamordowanych zostało, co najmniej, 33 tys. Polaków, lecz 
najbardziej prawdopodobna liczba ofiar wynosi 50-60 tysięcy. 
Masowych mordów dokonywała UPA na ludności polskiej także na 
terenach dawnej Galicji Wschodniej (do 1939 r. województwa 
lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie). Zaczęły one narastać od 
lutego 1944 r. Do akcji wypędzania Polaków, palenia wsi 
połączonego z mordowaniem mieszkańców UPA przystąpiła na 
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wiosnę 1944 roku. Zbrodni dokonano m.in. w Podkamieniu (100-150 
zabitych), Berezowicy Małej (130 ofiar), Lipnikach (180 ofiar). 
Zbrodni na Polakach oprócz UPA dopuszczali się również Ukraińcy 
z 4 pułku policyjnego SS należącego do dywizji SS Galizien (m.in. 
w Hucie Pieniackiej – około 1000 ofiar, w Chodaczkowie Wielkim – 
832 zamordowanych). Według Grzegorza Motyki na terenie dawnej 
Galicji Wschodniej zamordowano 30-40 tysięcy Polaków. Łączna 
liczba Polaków zabitych przez ukraińskich nacjonalistów wynosi 
najprawdopodobniej około 100 tysięcy. 

Pierwsze strony KRESOWYCH STANIC poświęcamy pamięci 
ofiar tej zbrodni. 

Dalej nasi Czytelnicy znajdą artykuły znanych, stałych 
autorów: Mieczysława Metlera Twardy facet z Saranac Lake N.Y. 
Był przyjacielem Polski., Michała Bronowickiego Sowietyzacja 
kultury, Antoniego Lenkiewicza Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość 
oraz inne. 

Na progu tegorocznych wakacji życzymy wszystkim 
Czytelnikom dobrego i radosnego wypoczynku, który będzie miłym 
wspomnieniem przez resztę roku, samych słonecznych i pięknych 
dni, a także, aby wszyscy z tegorocznych wakacji wrócili wypoczęci 
i szczęśliwi. 
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