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W dwudziestą trzecią jesień mego życia
z bagnetem na sercu
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Broniłem Ojczyzny
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Skrzydlata Nike
w granitach i marmurach (...)
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Grób nieznanego żołnierza polskiego w lesie pod Osową, 
fot. M. M. Dederko
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Hołd żołnierzom września

Niech niniejsza książka stanowi wyraz hołdu tym wszystkim, którzy w wrze-
śniu 1939 roku stanęli do walki o wolność naszej Ojczyzny, którzy bronili swoich 
pól, łąk, lasów i kwiatów, swojego podwórka, progu swojego rodzinnego domu, 
swoich sąsiadów niezależnie od pochodzenia, wyznania, przynależności partyj-
nej, swojej rodziny, swojej wolności, swojej czci i honoru...

Pochylamy czoło przed matkami, ojcami, żonami, dziećmi, którzy wysłali 
swoich ojców, mężów, braci na wojnę w nadziei, że skutecznie spełnią swój obo-
wiązek wobec Ojczyzny wypędzając agresorów z granic naszego kraju.

W szczególności hołd chcielibyśmy złożyć tym wszystkim, którzy w obronie 
wymienionych wyżej wartości złożyli swoje życie i może nawet nie mają swojej 
mogiły, których kości zostały rozrzucone po łąkach, polach i lasach, których mo-
giły nadal zagubione są wśród pól, łąk i lasów. Oddajmy tym wszystkim cześć za 
ich trud, odwagę i poświęcone życie.

Na tych mogiłach symbolicznie kładziemy wieniec z najpiękniejszych pol-
skich polnych kwiatów.

Cześć Ich pamięci!
 
 
 Mirosław Marek Dederko
 Hubert Wiciński
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Sesja popularnonaukowa w Sawinie 

We wrześniu 1939 r. między Sawinem, Łowczą, Malinówką, a Bukową roze-
grała się jedna z wielu bitew między nacierającymi wojskami niemieckimi, a co-
fającymi się wojskami polskimi. Bitwa ta jest mało znana, a przecież była bitwą 
zwycięską. Jeden z mieszkańców dawniej gminy Bukowa, obecnie mieszkający 
w Warszawie, pan Mieczysław Powaga od dłuższego czasu nosił się z zamiarem 
upamiętnienia w jakiś sposób tamtych wydarzeń. Chodziło mu o pomnik lub 
przynajmniej tablicę pamiątkową w miejscu rozegranej bitwy. Tak się złożyło, 
że wcześniej na terenie gminy powstało kilka pamiątkowych kapliczek, tablic 
i pomników upamiętniających potyczki w czasie powstania styczniowego, two-
rzenie oddziałów II Korpusu Pancernego w powiecie chełmskim, partyzantki 
na terenie gminy Sawin. Jednak do tej pory okres I wojny światowej, poza istnie-
jącymi cmentarzami, wojny bolszewickiej, walk obronnych w 1939 r. na terenie 
ówczesnej gminy Bukowa, nie był w żaden sposób upamiętniony. Mało tego, jest 
on mało znany nie tylko młodzieży nie pamiętającej tamtych czasów, lecz też 
zaciera się w pamięci starszego pokolenia, które rodziło się przed wojną, a czasy 
okupacji odczuwało na przysłowiowej własnej skórze. Z tej też racji padła myśl, 
aby przed postawieniem pomnika upamiętniającego wydarzenia z września 1939 
r. przypomnieć tamten okres. 

Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin, Przewodniczący Rady Gminy Sawin, 
Wójt Gminy Sawin, Dyrektor Zespołu Szkół w Sawinie oraz Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej postanowili razem zorganizować konferencję popularno-
naukową w Zespole Szkół w Sawinie poświęconą temu właśnie tematowi. Kon-
ferencja ta odbyła się w dniu 14 października 2008 r. Temat konferencji został 
sformułowany w sposób następujący:

Bitwa pod Malinówką – jako jedna z zwycięskich bitew 
kampanii wrześniowej 1939 r.

Do napisania referatów zostali zaproszeni: mgr Stanisław Błaszczuk, który 
miał wygłosić referat na temat: „Wrzesień 1939 r. w powiecie chełmskim”, mgr 
Zbigniew Lubaszewski, który miał wygłosić referat na temat: „Formacje wojsko-
we uczestniczące w bitwie pod Malinówką”, mgr Hubert Wiciński, który miał 
wygłosić referat na temat „Przebieg bitwy pod Malinówką we wrześniu 1939 
r.” i mgr Mirosław Marek Dederko, który miał wygłosić referat na temat: „Losy 
polskich o) cerów po wojnie obronnej 1939 r. na przykładzie Pawła Walczaka”. 
Wszyscy głoszący referaty są lub byli czynnymi nauczycielami historii, wszyscy 
są również zapalonymi regionalistami badającymi z wielką pasją, chociaż ama-
torsko, dzieje chełmskiej ojcowizny. Wyniki ich dociekań historycznych publi-
kowane były na łamach lokalnej prasy oraz w samodzielnych wydawnictwach. 
Tematy zgłoszone na konferencję zostały na niej wygłoszone, jednak do publi-
kacji książkowej w niektórych przypadkach zostały one zmody) kowane w celu 
rozszerzenia treści. Dodano też nowe artykuły, fragmenty pamiętników, wiersze 
nie wygłoszone na konferencji, ale ściśle się z nią wiążące.
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Na sesji zostały wygłoszone również na żywo, bez wcześniejszego pisemnego 
przygotowania, osobiste wspomnienia trzech mieszkańców naszej gminy. Bitwę 
wrześniową wspominali: Zdzisław Kałużny i Edward Łubkowski, którzy miesz-
kali przed wojną w Malinówce, a więc mieszkania ich znalazły się w centrum 
tejże bitwy oraz Czesław Kiszowara – mieszkaniec osady Sawin. Organizatorzy 
przewidywali, że po referatach i wspomnieniach odbędzie się dyskusja, co fak-
tycznie miało miejsce. Głosów z dyskusji nie włączyłem do niniejszej książki, 
gdyż niewiele wnosiły nowego, ale zarówno głoszone referaty, wspomnienia jak 
i dyskusja były nagrywane na płytę DVD.

Niektórzy uczestnicy konferencji po wysłuchaniu referatów postanowili 
w domu napisać swoją wersję wydarzeń wrześniowych, jakie zaszły w okolicach 
Sawina. Mirosław Marek Dederko pracując nad redakcją wystąpień konferen-
cyjnych doszedł do wniosku, że warto je uzupełnić fragmentami pamiętników 
opisujących ostatnie lata wolności, walki we wrześniu, przebieg okupacji i reper-
kusje powojenne wynikające z określonego zachowania się uczestników tamtych 
wydarzeń.

Sesja uzupełniona była dwoma wystawami: jedną stałą szkolną, która nosi 
charakter szkolnej izby pamięci związanej z dziejami walk o Sawin i otaczających 
go miejscowości, jak i udziale Sawiniaków na różnych frontach oraz tworzeniu 
się II Korpusu Pancernego w okolicach Chełma i Sawina, czyli na Podchyliniu 
i Podgrabowej oraz w Radzanowie. Na wystawie były prezentowane przedmioty, 
mapy, plansze z zdjęciami, dokumenty, odznaczenia, sztandary, książki, elemen-
ty uzbrojenia i umundurowania itp.

Ciekawym eksponatem znajdującym się w szkolnej izbie pamięci w Sawinie 
jest żołnierski guzik mundurowy przywieziony z Katynia przez delegację gminy 
Sawin, jaka tam jeździła w składzie: Adam Lackowski, Stanisław Błaszczuk, Syl-
weriusz Sotel, Mirosław Dederko i Hubert Wiciński. Żołnierz rosyjski na terenie 
grobów katyńskich w czasie porządkowania cmentarza przed wizytą ówczesnego 
prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego znalazł dwa guziki, w tym jeden ze 
strzępami munduru i z wielkim strachem w oczach przekazał znaleziska Sta-
nisławowi Błaszczukowi, ten zaś jeden z guzików przekazał szkole w Sawinie. 
Mirosław Marek Dederko spotkał na ścieżce wiodącej do willi stojącej nad Dnie-
prem kość ludzką, prawdopodobnie udową. Nie zdecydowaliśmy się jej zabierać 
z sobą, pogrzebaliśmy ją jedynie głębiej w ziemi w miejscu znalezienia, zaś Miro-
sław Marek Dederko zrobił zdjęcie znaleziska.

Druga wystawa była wystawą czasową. Głoszący swoje wspomnienia Łub-
kowski Edward obecnie mieszkający w Sawinie zajmuje się amatorsko poszuki-
waniem militariów. W swoim domu zgromadził sporą kolekcję, a część ekspona-
tów z tej kolekcji związanych tematycznie z konferencją, czyli II wojną światową, 
przyniósł na wystawę. Wśród tych eksponatów dało się zauważyć sporą kolekcję 
polskich nieśmiertelników, przy czym niektóre były przełamane, co świadczyło-
by chyba o tym, że ich posiadacz zginął, zaś inne całkowite, co oznaczałoby, że 
ich posiadacz po rozbrojeniu się oddziałów i przebraniu w ubranie cywilne po-
rzucił go, by w przypadku spotkania z Niemcami, uniknąć żołnierskiej niewoli. 
Szkoda, że kolekcjoner nie ewidencjonował miejsc ich znalezienia, co dałoby ob-
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raz rozlokowania oddziałów w czasie rozbrajania. Być może niektóre nieśmier-
telniki nabył drogą wymiany za inne eksponaty.

Stanisław Błaszczuk w swoim referacie porusza obok głównego tematu sy-
tuację na naszym terenie po wkroczeniu na ziemię chełmską Armii Czerwonej, 
a zwłaszcza zachowanie się Ukraińców, Żydów, niektórych Polaków należących 
do Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy [KPZU], która w niektórych wio-
skach gminy Bukowa miała bardzo silne poparcie. Partia ta w swoim programie 
miała między innymi oderwanie ziemi chełmskiej i przyłączenie jej do ZSRR, 
a ściślej mówiąc do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Stanisław 
Błaszczuk wspomina o morderstwach dokonywanych prawdopodobnie przez 
członków KPZU na zdemobilizowanych żołnierzach, policjantach, przeciwni-
kach tej partii. Wojna, a więc okres kiedy legalna władza ma ograniczony zasięg 
działania, wyzwala zazwyczaj nieludzkie instynkty. Objawiają się one rabunka-
mi, a także morderstwami, które nie zawsze nosiły charakter polityczny. Już po 
konferencji Hubert Wiciński napisał do IPN, skąd w połowie 2010 r. dostał ma-
teriały dotyczące jednego z takich morderstw. Postanowiłem je opracować i tak-
że włączyć do książki, aby maksymalnie rozszerzyć wiedzę, czyli przybliżyć do 
rzeczywistości obraz tamtych dni.

Po konferencji postanowiono, by prezentowane materiały zebrać, opracować, 
uzupełnić o dodatkowe zagadnienia związane z wybuchem wojny i opublikować 
je w formie książkowej, co niniejszym czynię.

Mam świadomość, że zarówno referaty, jak też wspomnienia, nie wyczerpują 
zagadnienia związanego z walkami wokół Sawina we wrześniu 1939 r., udziałem 
Sawiniaków w bitwach na rożnych frontach II wojny światowej i ich późniejszych 
losów. Mam jednak niezłomną nadzieję, że książka niniejsza będzie początkiem 
serii inicjatyw w zakresie dokumentowania wrześniowej wojny obronnej na zie-
mi chełmskiej. Osoby chcące coś wnieść nowego do tematów poruszanych w ni-
niejszej książce, sprostować, potwierdzić podane fakty lub po prostu podzielić się 
posiadanymi informacjami proszone są o pisemną informację na mój adres.

 Mirosław Marek Dederko
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Od redaktora

Okres popularnie zwany drugą wojną światową podzieliłbym na kilka czę-
ści: czas bezpośrednio przed wybuchem wojny, czyli okres wiosny i lata 1939 r., 
kiedy to społeczeństwo spodziewało się wybuchu wojny, wojna obronna, okupa-
cja, walki partyzanckie, wyzwolenie. Jeśli chodzi o okupację, walki partyzanckie 
i wyzwolenie na Polski, to na ten temat mamy sporo opracowań, jeśli zaś chodzi 
o wojnę obronną, jest ich nieco mniej, zwłaszcza w wymiarze lokalnym. 

W niniejszym opracowaniu interesuje nas udział mieszkańców naszej gminy 
w ważnych wydarzeniach historycznych, które wstrząsnęły Europą, ich przygo-
towywanie się do spodziewanej wojny, atmosfera jaka wówczas panowała, udział 
w bezpośrednich działaniach wojennych, ich postawy wobec miejscowych i ogól-
nych wydarzeń, dzień powszedni mieszkańców w warunkach wojennych, dzia-
łania wojenne na naszym terenie i jego najbliższej okolicy, czyli także sąsied-
nich gminach, powiecie i województwie, nawet późniejsze skutki tych wydarzeń. 
Jest to temat trudny, mało znany, wymagający szerokiej kwerendy dokumentów, 
w tym zagranicznych, obcojęzycznych. Z różnych powodów nie stać nas na razie 
na szerokie potraktowanie tego tematu. W niniejszej książce będą jednak ma-
teriały, które w zamierzeniu organizatorów sesji mają otworzyć ścieżkę, a może 
nawet szeroką drogę do dalszych badań w tym zakresie.

Materiał do tak sformułowanych zagadnień można pozyskać z bezpośrednich 
relacji ludzi pamiętających tamte czasy czy biorących udział w działaniach wo-
jennych. Jednak jest ich coraz mniej, a upływ czasu nie sprzyja wiernej relacji 
wydarzeń. Prasa, radio, telewizja, czyli szum medialny, mają poważny wpływ na 
jakość tych relacji. Często starzy ludzie pod ich wpływem opisywane zdarzenia 
na innym terenie lub w innym czasie przypisują sobie i temu, a nie faktycznemu 
miejscu. Do tego dochodzi często utrata pamięci spowodowana wiekiem i choro-
bami. Dlatego relacje w przypadku wątpliwości, należy skrupulatnie wery) kować 
podczas ich spisywania i opatrywać komentarzami. Starałem się tak czynić. Dla-
tego relacje wygłoszone na konferencji nie są wiernym stenogramem nagranych 
wystąpień poszczególnych osób. W przypadku relacji zawsze będzie to osąd su-
biektywny, czyli wydarzenia widziane oczami konkretnej osoby, który nie musi 
pokrywać się z syntezą historyczną opracowaną przez zawodowych historyków 
na podstawie dokumentów źródłowych. Kieruję to do tych czytelników, którzy 
mogą mówić, że w książce pojawiła się nieprawda. 

Nie sądzę, aby sesja wyczerpała zakreślony przez jej organizatorów temat. 
Ma się ona stać się zaczynem, swojego rodzaju podnietą do spisywania relacji 
żyjących jeszcze nielicznych ludzi, czyli wywoływaniem lub inaczej tworzeniem 
nowych źródeł pisanych. Mogą to też robić dzieci uczestników tamtych wyda-
rzeń. Wszak nieraz słyszeli o czym opowiadali ich ojcowie, dziadkowie w czasie 
rodzinnych biesiad.

Historia powtarzana z ust do ust jest historią szeptaną i na zasadzie głuchego 
telefonu – dziecinnej zabawy, a tym samym niezamierzonych przekłamań, czę-
sto po kolejnym powtórzeniu ulega znacznemu przekształceniu i w oczach wielu 
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osób staje się prawdą historyczną. Historia ta z chwilą śmierci człowieka ustnie 
opisującego zdarzenia, które obserwował, ulegną również unicestwieniu wraz 
z śmiercią jego mózgu, gdzie były zapisane. Informacja powtarzana przez tych, 
którzy ją słyszeli z ust człowieka już nieżyjącego, jest już relacją z ust drugich, 
trzecich, czwartych. Z czasem może stać plotką, legendą, informacją mało war-
tościową. Ma ona jednak pewne walory poznawcze, ale musi być jeszcze bardziej 
wery) kowana niż ta, którą słyszymy od bezpośredniego obserwatora. Ta sama 
historia odpowiednio wcześnie spisana już takim przekształceniom nie ulega, 
staje się pisemnym źródłem informacji. W ten sposób historia szeptana staje się 
zapisanym materiałem źródłowym, staje się historią zapisaną.

Ilość przekazów ustnych zapisanych przez bezpośrednich obserwatorów czy 
uczestników pewnych zdarzeń historycznych wpływa na wierność przekazu. 
Każdy z tych obserwatorów i uczestników inaczej postrzegał zdarzenia, inaczej 
je nazywał. Dlatego im więcej jest tych relacji, tym bardziej można uśrednić dane 
zdarzenie. Świadomie napisałem uśrednić, czyli wyciągnąć średnią historyczną, 
tak jak wyciąga się średnią statystyczną czy matematyczną, ponieważ każdy dane 
zdarzenie postrzega inaczej i może się zdarzyć, że oceny faktu historycznego 
mogą być zupełnie skrajne. Kto zatem będzie miał rację: czy ten, co ocenia zda-
rzenie pozytywnie, czy ten, co negatywnie? To właśnie jest przyczyną wielu nie-
ustających sporów, kłótni, polemik. Rolą historyka jest wyciągnąć, tu używam 
określenia przez siebie wymyślonego, średnią historyczną. Nie ma prawdy abso-
lutnej, jest tylko zbliżanie się do prawdy. Tą prawdą historyczną, według mnie, jest 
właśnie średnia historyczna. Im więcej mamy faktów, tym średnia historyczna 
jest bliżej prawdy. Wtedy nawet ktoś, kto ma już wyrobiony swój pogląd na daną 
sprawę, jeśli spotka poglądy skrajnie odmienne, nie będzie tym zdegustowany, 
lecz włączy ten odmienny pogląd w uśrednienie historii. To dlatego właśnie za-
chęcam do pisania pamiętników, zbierania relacji z różnych wydarzeń dziejących 
się na terenie naszej gminy i ich zapisywania. Zachęcam do opisywania zdarzeń 
nawet wtedy, jeśli jest to już relacja z ust drugich czy trzecich, przy czym w takiej 
spisanej relacji trzeba zaznaczyć, kto spisał relację, kiedy i od kogo ją usłyszeli-
śmy, kto pierwszy zrelacjonował dane zdarzenie oraz w jakich okolicznościach. 
Ma to ogromne znaczenie w czasie późniejszym w momencie analizy krytycznej 
zapisu dokonanego przez aktualnego badacza historii.

Po tak sformułowanym teoretycznym wstępie chciałbym omówić źródła, 
z których korzystałem redagując niniejszą książkę, w części, która nie była objęta 
opracowaniami przygotowywanymi na sesję. 

W moich domowych zbiorach mam pamiętnik Franciszka Nestorowicza 
pochodzącego z Jagodnego leżącego w ówczesnej gminie Staw, obecnie w gmi-
nie Sawin. Autor tego pamiętnika chodził do szkoły w Czułczycach, a uczyli go 
Paweł i Helena Walczakowie. Autor pamiętnika, bystry obserwator z dobrą pa-
mięcią do szczegółów, a także mający talent literacki, utrwalił szereg interesują-
cych szczegółów z życia wsi, szkoły, para) i, swojej pracy, w tym regulacji Uherki 
i Lepietuchy przez więźniów z obozu w Sajczycach. Nie wiem, kiedy pamiętnik 
został spisany, sądzę że pod koniec lat dziewięćdziesiątych, to znaczy dopiero 
wtedy, kiedy go o to poprosiłem. Dzisiaj Franciszek Nestorowicz już nie żyje. 



– 16 –

Zostawił jednak dość wierny obraz swojej wsi, swojego udziału w opisywanych 
wydarzeniach.

Pamiętnik Franciszka Nestorowicza składa się z dwóch części: 1) część, którą 
zatytułował „Kronikarskie wspomnienia” stanowiące tom I. Mam je w formie 
kserokopii na luźnych kartach zrobionych przez autora pamiętnika. Jest tego 191 
stron, przy czym jednej karty brakuje, zaś inna nosi podwójną numerację z doda-
niem litery A. Gdzie znajduje się oryginał tego tomu nie wiem. 2) część II to ze-
szyt formatu A–4, który autor zatytułował „Pamiętnikarskie wspomnienia tom 
II”. Jest to oryginał ręcznie pisany. Zawiera 185 zapisanych stron wspomnianego 
zeszytu oraz 3 wklejone przez autora karty, które są kserokopiami innych doku-
mentów. Na początku tego tomu wklejone jest zdjęcie autora w mundurze o) -
cerskim, które zamieszczam w niniejszym wydaniu. Autor w oddzielnym liście 
do Mirosława Marka Dederko pisze, że tom drugi pierwotnie miał inną formę. 
Oryginał tego tomu przed laty autor komuś pożyczył do przeczytania i wykorzy-
stania. Niestety, tom ten nigdy nie powrócił do autora, wobec czego Franciszek 
Nestorowicz zdecydował się napisać go po raz drugi. Nie jest to jednak wierna 
kopia wersji pierwszej. Być może z czasem pojawi się wersja pierwotna. Opisując 
ponownie te same zagadnienia zawarte w zaginionym tomie, autor ujął je za-
pewne nieco inaczej, jak sam pisze, w lepszej formie. Jest to osąd autora, który 
w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie zwery) kować. Franciszek Nestorowicz 
w liście do mnie pisze, że ręka jego była już niezbyt wprawna, że opuszczał litery, 
sylaby, które potem trzeba było poprawiać. Działo się tak dlatego, że myśl ciągle 
jeszcze sprawna była szybsza niż ręka, która w piśmie nie nadążała za tokiem my-
ślenia. Pisząc jedno zdanie myślał już o następnym. Stąd błędy, z których autor 
zdaje sobie sprawę. Oba tomy autor przysłał mi na moją prośbę na mój domowy 
adres z informacją, że jest to dar dla mnie, że mogę je dowolnie wykorzystywać.

Część pierwsza pamiętnika pod tytułem Kronikarskie wspomnienia Stani-
sława Nestorowicza znajduje się w książce „Szkice do dziejów Sawina”, następne, 
wybrane fragmenty części drugiej są w niniejszej książce. Ciekawostką jest to, że 
pamiętnik ten jest uzupełniony jego własnymi wierszami. Pozornie część wspo-
mnień nie wiąże się z bitwą pod Sawinem, ale jak pisze Stanisław Nestorowicz 
w swoich pamiętnikach i listach to właśnie nauczyciele z Czułczyc – Helena i Pa-
weł Walczakowie, to rodzinna bieda, to wojna, to udział w partyzantce, to walki 
na froncie ukształtowały jego charakter. Autor już pod koniec swojego znojnego 
życia pokazał nam drogę, którą szedł mały Franio z maleńkiej wioski Jagodne 
zagubionej pod Chełmem wśród lasów i bagien, gdzie dopiero niedawno dotarło 
światło, a szosy nadal nie ma, nim osiągnął znaczące sukcesy w swoim życiu. 

W Chełmskiej Bibliotece Publicznej w dziale rękopisów znajduje się pamięt-
nik Zbigniewa Waldowskiego, ówczesnego mieszkańca Leśniczówki, ucznia 
Szkoły Rolniczej w Okszowie, który jako przyspieszony z powodu wybuchu woj-
ny absolwent tejże szkoły brał aktywny udział w samoobronie we wrześniu 1939 
r. Potem stał się partyzantem działającym w okolicznych lasach. Był bystrym ob-
serwatorem ważnych spraw dziejących się w okolicy, ale najważniejsze jest to, że 
co zaobserwował to skrupulatnie na bieżąco zapisywał. Powstał w ten sposób 
swoisty dziennik wydarzeń na odcinku od Rudy Huty aż do Dorohuska i Cheł-
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ma. Po wojnie Zbigniew Waldowski został o) cerem i przepisując pamiętnik we-
ry) kował go nie tylko z punktu widzenia mieszkańca wioski, ale także z woj-
skowego punktu widzenia. Poprawiony pamiętnik jest pokłosiem konkursu na 
wspomnienia z lat okupacji, gdzie w skład jury wchodził wybitny znawca działań 
partyzanckich okresu II wojny światowej prof. dr hab. Zygmunt Mańkowski.

Dużo do historii działań wojennych w okolicach Sawina wnosi fragment pa-
miętnika Haliny Sieciechowicz w opracowaniu Huberta Wicińskiego umieszczony 
w książce „Szkice do dziejów gminy Sawin” pod redakcją Mirosława Marka De-
derko. Autorka pamiętnika w początkach wojny mieszkała w leśniczówce Borek 
stojącej na szlaku przejścia oddziałów polskich cofających się pod naporem wojsk 
niemieckich nadciągających od strony Włodawy. To właśnie tutaj mieścił się sztab 
wojsk zlokalizowanych w okolicy Sawina, które w rejonie Malinówki, Sawina, Łow-
czy, Bukowy zatrzymały zagony niemieckiej armii pancernej Guderiana. 

Już po sesji, na adres domowy Mirosława Marka Dederko nadszedł list od 
Bolesława Błaszczuka, który przed wojną mieszkał w wiosce Radzanowie, obok 
której odbywała się bitwa. Był więc jej bezpośrednim obserwatorem, przed bitwą 
kręcił się między żołnierzami, a po bitwie penetrował pobojowisko. Pamiętnik 
ten ma jeszcze i tę zaletę, że autor opisuje w nim dość wiernie sytuację jaka ist-
niała w wiosce i okolicy w ostatnim okresie przed wojną.

Już w trakcie prac redakcyjnych nad książką rodzina Aleksandra Łubkow-
skiego z Malinówki przekazała jego pamiętnik, dość obszerny, w którym jest nie-
wielki fragment poświęcony bitwie. Autor przed wojną i w czasie wojny mieszkał 
w sąsiedniej Bukowie, dopiero po wojnie zamieszkał w Malinówce na gospodar-
stwie dawnego kolonisty niemieckiego wysiedlonego przez Niemców w okresie 
wojny. Szkoda, że autor w swoim pamiętniku nie rozszerzył wątku bitwy pod 
Malinówką. Interesujący jest opis zachowania się niektórych kolonistów nie-
mieckich licznie mieszkających w tych stronach w obliczu całej wojny oraz bitwy 
w tej okolicy. Niemcy, obywatele polscy, często rezerwiści wojska polskiego, mu-
sieli w jakiś sposób odnieść się do zaistniałej sytuacji, podobnie jak dowództwo 
wojsk polskich stacjonujące w okolicy też na pewno w jakiś sposób odniosło się 
do mieszkańców pochodzenia niemieckiego. Pamiętnik ten przygotowywany 
jest do druku.

Jest również krótkie wspomnienie inicjatora i wielkiego zwolennika upamięt-
nienia bitwy pod Malinówką w formie pomnika Mieczysława Powagi z Warsza-
wy, który mieszkał w czasie wojny w Bukowskim Lesie, a więc w czasie bitwy 
przebywał z drugiej strony, czyli jak byśmy powiedzieli, na tyłach nacierających 
wojsk niemieckich. Samej bitwy nie widział, ale ją tylko słyszał.

Jest też krótkie wspomnienie Haliny Wołoszun zawarte w liście do Mirosława 
marka Dederko, w którym wspomina kilka epizodów związanych z oczekiwa-
niami mieszkańców na wojnę i samą bitwą.

Na koniec przytaczam kilka wierszy związanych z wojną i okupacją. Do wy-
darzeń wrześniowych wielu ludzi jeszcze i dzisiaj podchodzi emocjonalnie. Prze-
sycone są nimi zwłaszcza pamiętniki i wspomnienia, ale wydaje się, że nie da się 
lepiej emocji wyrazić niż poprzez wiersz. 

 Mirosław Marek Dederko
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Formacje wojska polskiego uczestniczące w bitwie
pod Sawinem w 1939 r. 

Zbigniew Lubaszewski

Starcie oddziałów polskich z Niemcami w rejonie Sawina i Malinówki, sto-
czone pod koniec drugiej dekady września, zostało rozegrane w dosyć szcze-
gólnym momencie działań wojennych na Lubelszczyźnie. Obszar między Wisłą 
i Bugiem w pierwszych dniach wojny nie był objęty działaniami wojennymi, sta-
nowiąc zaplecze do organizacji oddziałów w ramach mobilizacji powszechnej. 
Niestety przebieg walk w pierwszych dniach wojny, który przyniósł załamanie 
polskiej obrony i szybkie postępy wojsk niemieckich, wpłynął na zmianę tej sy-
tuacji. Operująca na zachodnio–północnych rubieżach kraju Armia „Pomorze” 
pod dowództwem gen. Władysława Bortnowskiego 3 września otrzymała rozkaz 
odwrotu1.

W północnej części Polski już 4 września 1939 r. załamały się pozycje Armii 
„Modlin” dowodzonej przez gen. Emila Krukowicz–Przedrzymirskiego, której 
oddziały zostały zmuszone do ewakuacji na południe2. W centralnej części fron-
tu główny wysiłek obronny spoczywał na Armii „Łódź” pod dowództwem gen. 
Juliusza Rómmla, która również po czterech dniach ciężkich walk została zmu-
szona do odwrotu3. Postępy wojsk niemieckich na tym kierunku doprowadziły 
do zaangażowania w walkę odwodowej Armii „Prusy” pod dowództwem gen. 
Stefana Dąb–Biernackiego, będącej w pierwszych dniach września w fazie kon-
centracji. W południowej części działań wojennych dowódca Armii „Kraków” 
gen. Antoni Szyling już 2 września podjął decyzję o odwrocie z głównych linii 
obronnych4. W takiej sytuacji Naczelny Wódz marszałek Edward Rydz–Śmigły 
zarządził 6 września generalny odwrót sił polskich za linię Wisły i Sanu5. Nieste-
ty realizacja i tego zadania okazała się niemożliwa z powodu szybkiego postępu 
wojsk niemieckich, które 8 września dotarły do Wisły w rejonie Góry Kalwa-
rii6. Czołówki wojsk niemieckich pojawiły się także pod Warszawą (4 Dywizja 
Pancerna), z której już od 4 września rozpoczęto ewakuację urzędów7. W takiej 
sytuacji już w połowie pierwszej dekady września Lubelszczyzna stała się rejo-
nem gromadzenia rozbitych i z trudem pokonujących Wisłę polskich oddzia-
łów z Armii „Łódź” i Armii „Prusy”, napływających z północy oddziałów Armii 
„Modlin” i wycofujących się z południa formacji Armii „Kraków”. 

Początkowo podstawą działań na Lubelszczyźnie miały być oddziały po-
wołanej 4 września Armii „Lublin” pod dowództwem gen. Tadeusza Piskora8. 

1 M. Porwit, Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 r., Warszawa 1983, t. 2, s. 22–23.
2 Tamże, t. 1, s. 185.
3 Tamże, s. 253.
4 Tamże, s. 171.
5 Tamże, t. 2, s. 42–47.
6 L. Głowacki, Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939, Lublin 1986, s. 67–68.
7 M. Porwit, dz. cyt., t. 2, s. 119.
8 L. Głowacki, dz. cyt., s. 19.
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Podstawę tworzonej armii miała stanowić, pozostająca w stadium organizacji, 
Warszawska Brygada Pancerno–Motorowa pod dowództwem płk. Stefana Ro-
weckiego, skierowana do obrony linii Wisły już 3 września9. Ponadto w skład 
armii miały wejść wycofujące się formacje, oddziały zatrzymane w drodze na 
zachodni brzeg Wisły rozkazem Naczelnego Wodza z 6 września oraz podod-
działy tworzone przez ośrodki zapasowe. Ostatecznie w skład armii włączono 
rezerwową 39 Dywizję Piechoty, improwizowaną grupę „Sandomierz” i inne 
drobne jednostki Armii „Prusy”10. Armia prowadziła walki z Niemcami od 8 
września. Jednak do 12 września Niemcy angażując się w likwidację resztek Ar-
mii „Prusy” i walki nad Bzurą, nie podejmowali szerszych działań nad Wisłą. Po 
przystąpieniu do intensywnych działań przez Niemców, Armia „Lublin” nie była 
w stanie utrzymać pozycji, przystępując 15 września do odwrotu w rejon Kraśni-
ka (w związku z rozkazem odwrotu na przedmoście rumuńskie), pozostawiając 
jedynie bataliony osłonowe w Lublinie11.

Główną część napływających na Lubelszczyznę oddziałów stanowiły forma-
cje Armii „Prusy”. W dniu 9 września do Lublina przybył jej dowódca gen. Stefan 
Dąb–Biernacki, który kolejnego dnia otrzymał rozkaz odtwarzania na Lubelsz-
czyźnie oddziałów swojej armii (na tyłach Armii „Lublin”)12. W tym celu wyzna-
czył 7 punktów zbornych dla rozbitych jednostek, w tym Lublin, Lubartów, Pia-
ski, Kraśnik, Krasnystaw, Chełm i Dorohusk13. Głównym miejscem odtwarzania 
sił miał być Chełm, gdzie od 11 września organizowano kombinowaną dywizję 
piechoty pod dowództwem gen. Jerzego Wołkowickiego14.

Kolejna ważna decyzja nastąpiła 11 września, kiedy przybyły do miejsca sta-
cjonowania Naczelnego Wodza w Brześciu Litewskim gen. Stefan Dąb–Biernacki 
otrzymał dowództwo powołanego Frontu Północnego15. Z odtwarzanych forma-
cji Armii „Prusy” w skład Frontu Północnego weszły: 29 Brygada Piechoty płk. 
Jana Bratry, złożona z dwóch brygad dywizja gen. Jerzego Wołkowickiego i 3 
Brygada Piechoty płk. Stanisława Tatara16. Ponadto gen. Dąb–Biernacki włączył 
do podległych sobie formacji związane z „Armią „Lublin” i operujące w rejo-
nie Wohynia i Czemiernik: zgrupowanie płk. Adama Zakrzewskiego, zastępcy 
dowódcy Pomorskiej Brygady Kawalerii (BK) i zastępcy dowódcy Ośrodka Za-
pasowego Kawalerii w Garwolinie, zgrupowanie płk. Tadeusza Komorowskiego, 
komendanta Centrum Wyszkolenia Kawaleri oraz zgrupowanie Ośrodków Za-
pasowych w Garwolinie (Mazowieckiej i Pomorskiej BK). 14 września do zgru-
powania dołączyły jeszcze pododdziały Wileńskiej BK pod dowództwem płk. 
Konstantego Druckiego–Lubeckiego17. Obok odtwarzanych sił Armii „Prusy”, 

9 Z. Mańkowski, Między Wisłą a Bugiem 1939–1944, Studium o polityce okupanta i postawach społeczeń-
stwa, Lublin 1982, s. 46.
10 Tamże, s. 47.
11 Tamże, s. 51–52.
12 J. Wróblewski, Armia „Prusy” 1939, Warszawa 1986, s. 232–233.
13 Tamże, s. 235.
14 L. Głowacki, dz. cyt., s. 172.
15 M. Porwit, dz. cyt., t. 2, s. 162.
16 L. Głowacki, dz. cyt., s. 172–173.
17 Tamże, s. 171–172.
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w skład frontu miały wejść wycofujące się z północy oddziały Armii „Modlin” 
gen. Emila Przedrzymirskiego–Krukowicza oraz Samodzielnej Grupy Operacyj-
nej „Narew” gen. Czesława Młot–Fijałkowskiego. Gen. Dąb–Biernacki nawiązał 
kontakt z gen. Przedrzymirskim 12 września18.

W wyniku tych zarysowanych dosyć ogólnie przemieszczeń, w rejonie na 
północ od Chełma znalazły się formacje Armii „Modlin” i SGO Narew”, któ-
re ostatecznie wzięły udział w działaniach w rejonie Sawina i Malinówki. Ar-
mia „Modlin” utworzona 23 marca 1939 w celu obrony północnego podejścia do 
Warszawy od strony Prus Wschodnich, składała się w początkowej fazie kampa-
nii wrześniowej z dwóch dywizji piechoty (8 i 20) oraz dwóch brygad kawalerii 
(Mazowieckiej i Nowogródzkiej)19. Odwód armii stanowiła utworzona 1 wrze-
śnia Grupa Operacyjna „Wyszków”, złożona początkowo z 1 Dywizji Piechoty 
Legionów i 41 Dywizji Piechoty (rezerwowej). Dowódcą GO „Wyszków” został 
mianowany gen. Stanisław Skwarczyński, który jednak nie zdołał objąć komendy 
(faktycznie dowodził gen. Wincenty Kowalski, dowódca 1 Dywizji Piechoty)20. 
Z czasem do GO „Wyszków” włączono jeszcze rezerwową 35 DP21. Po działaniach 
w pierwszych dniach wojny główna część Armii „Modlin” (8 i 20 DP, wykrwa-
wione w bitwie pod Mławą) zostały włączone do obrony Modlina i Warszawy22. 
Mazowiecka BK płk. Jana Karcza23 i Nowogródzka BK gen. Władysława Andersa 
(czasowo podporządkowana dowódcy powołanej 10 września Armii „Warszawa” 
gen. Juliuszowi Rómmlowi) mimo strat zdołały przedostać się na Lubelszczy-
znę24. Z formacji GO „Wyszków” (zwanej od 4 września Grupą Operacyjną gen. 
Kowalskiego25) po ciężkich walkach o Kałuszyn na południe tra) ły zdziesiątko-
wane pododdziały 1 DP Legionów26. Na południe z trudem przemieszczała się 
również 41 DP (w składzie GO gen. Kowalskiego wchodziły jeszcze pododdziały 
Mazowieckiej BK)27, natomiast 35 Dywizja Piechoty 7 września 1939 r. została 
włączona w skład SGO „Narew”28.

Samodzielna Grupa Operacyjna „Narew”, również utworzona 23 marca 1939 
r., miała zadanie osłaniać wschodnie skrzydło Armii „Modlin” w oparciu o gra-
nicę litewską, oraz utrzymanie linii Narwi i Biebrzy. Złożona była z dwóch dy-
wizji piechoty (18 i 33), 2 brygad kawalerii (Suwalskiej i Podlaskiej) oraz pułk 
KOP z dywizjonem artylerii. W pasie działań SGO „Narew” znajdowały się ufor-
ty) kowane miejsca oporu z własnymi załogami fortecznymi („Osowiec” i „Wi-

18 Tamże, s. 171.
19 T. Jurga, W. Karbowski, Armia „Modlin” 1939, Warszawa 1987, s. 20–21.
20 Tamże, s. 48–49.
21 M. Porwit, dz. cyt., t 1, s. 89.
22 Tamże, t. 2, s. 106–107. 
23 L. Głowacki, dz. cyt., s. 174.
24 Nowogródzka BK weszła w skład Grupy Operacyjne Kawalerii gen. Władysława Andersa, złożonej jesz-
cze z pododdziałów Wołyńskiej BK, Kresowej BK i I dywizjonu 54 Pułku Artylerii Lekkiej, L. Głowacki, dz. 
cyt., s. 176.
25 M. Porwit, dz. cyt., t 12, s. 65.
26 L. Głowacki, dz. cyt., s. 174.
27 Tamże, s. 67 – 75, 77, 79–82, 85, 96–98, 157, 205–211.
28 M. Porwit, dz. cyt., t 2, s. 75.
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zna”)29. 18 DP pod dowództwem płk. Stefana Kosseckiego w ciężkich walkach 
została rozbita pod Zambrowem30. Podlaska BK pod dowództwem gen. Ludwi-
ka Kmicic–Skrzyńskiego prowadziła walki z Dywizją Pancerną „Kempf”, mię-
dzy innymi w rejonie Broku31. 12 września razem z Suwalską Brygadą Kawa-
lerii utworzyła grupę gen. Zygmunta Podhorskiego (dowódcy Suwalskiej BK)32. 
Zdziesiątkowane formacje dotarły do Puszczy Białowieskiej, gdzie 18 września 
utworzyły Dywizję Kawalerii „Zaza” pod dowództwem gen. Podhorskiego. Do 
Bugu dotarły 24 września i ostatecznie weszły w skład Samodzielnej Grupy Ope-
racyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga33, jedynie 33 DP w ciężkich walkach 
przemieszczała się na południe34. Podporządkowana SGO „Narew” 35 DP zosta-
ła skierowana do obrony Lwowa35.

W wyniku przedstawionej sytuacji pododdziałów obu związków operacyj-
nych, pod dowództwem gen. Przedrzymirskiego i gen. Dąb–Biernackiego zna-
lazły się jedynie niewielkie pododdziały 1 Dywizji Piechoty Legionów, Mazo-
wieckiej BK i 41 DP z GO gen. Kowalskiego oraz 33 DP z SGO „Narew”36. Do 
15 września dowódca Armii „Modlin” nie posiadał łączności z podległymi sobie 
formacjami. 13 września znajdował się w Plebaniej Woli nieopodal Parczewa, 
a 15 września dotarł do Woli Wereszczyńskiej37. 1 DP 17 września dotarła do Ra-
dzynia. Dwa dni później do Parczewa dotarły pododdziały Mazowieckiej BK38. 
W takiej sytuacji w pasie nadbużańskim operowały jedynie 33 i 41 DP, których 
pododdziały wzięły udział w walkach w rejonie Sawina39.

33 Dywizja Piechoty (rezerwowa) nie występowała w pokojowej organizacji 
wojska. Została sformowana w mobilizacji alarmowej w dniach 24–27 sierp-
nia 1939 r. na terenie Okręgu Korpusu Nr III i OK Nr I, na bazie Brygady KOP 
„Grodno” w Grodnie, Pułku KOP „Wilno” w Wilnie, Centralnej Szkoły Podo) -
cerów KOP w Osowcu i 32 Dywizjonu Artylerii Lekkiej w Rembertowie40. Dy-
wizja złożona była z 133 Pułku Piechoty (z KOP „Wilno”) pod dowództwem płk 
Antoniego Wandtke, 134 Pułku Piechoty (Batalion KOP „Orany”) pod dowódz-
twem ppłk. Erwina Wolanka, 135 Pułku Piechoty z Centralnej Szkoła Podo) ce-
rów KOP) pod dowództwem ppłk. Tadeusza Tabaczyńskiego i 32 Pułku Artylerii 
Lekkiej pod dowództwem ppłk. Tadeusza Fabiszewskiego41. Dowódcą dywizji 
został płk. Tadeusz Zieleniewski, od 1932 r. szef Wojskowego Instytutu Geogra-

29 Tamże, t. 1, s. 87. 
30 Tamże, t. 2, s. 76, 193–199.
31 Tamże, s. 95, 187– 188.
32 Tamże, s. 199–200.
33 L. Głowacki, dz. cyt., s. 264–266.
34 M. Porwit, dz. cyt., t 2, s. 157, 206–212, 218–220.
35 Tamże, s. 187.
36 L. Głowacki, dz. cyt., s. 168.
37 Tamże, s. 175.
38 Tamże, s. 174.
39 Koncentrację obu dywizji zarządzał rozkaz gen. Przedrzymirskiego z 15 września 1939 r., Wojna obronna 
Polski 1939. Wybór źródeł, pod red. E. Kozłowskiego, Warszawa 1968, s. 841–843
40 T. Jurga, Regularne jednostki Wojska Polskiego w 1939 r.: organizacja, działania bojowe, uzbrojenie, me-
tryki związków operacyjnych, dywizji i brygad, Warszawa 1975, s. 280.
41 T. Jurga, Armia „Modlin”…, s. 454–455.
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) cznego. Zgodnie z planem operacyjnym 33 DP weszła w skład SGO „Narew” 
jako jej odwód (bez 135 Pułk Piechoty i II dywizjonu 32 Pułku Artylerii Lek-
kiej)42. Zgrupowana była w rejonie Czerwonego Boru z zadaniem działań głównie 
na kierunku Ostrołęka, a następnie Łomża i Nowogród. 135 Pułk Piechoty z II 
dywizjonem 32 Pułku Artylerii Lekkiej oraz batalionem fortecznym mjr Anto-
niego Korpala obsadził „Odcinek Osowiec” 43. Do 3 września dywizja miała tylko 
ograniczony kontakt z wrogiem. 5 września otrzymała rozkaz do uderzenia wraz 
z GO „Wyszków” na siły niemieckiej 3. Armii44. 6 września rozpoczęła przemarsz 
do miejsca koncentracji na północ od Wyszkowa45. Następnie uderzyła na Różan, 
aby utrzymać linię polskiej obrony na Narwi. 33 DP zmieniła jednak kierunek 
ataku z wschodniego na południowy. Wojska i tabory przemieszały się z sobą, 
a kolumny marszowe rozciągnęły się na dużej przestrzeni. W dodatku jej oddzia-
ły stłoczyły się i skrzyżowały w rejonie Goworowo–Ponikiew Mała z oddziałami 
41 DP. Niemcy zaatakowali bronią pancerną obie dywizje na szerokim froncie. 
Bitwa od razu rozpadła się na szereg poszczególnych starć. Okrążone bataliony 
i dywizjony 33 DP nie mogły się w nocy nawet rozwinąć do natarcia i po krótkiej 
walce z czołgami uległy panice. W efekcie oddziały obu dywizji rozpierzchły się, 
ponosząc duże straty w sprzęcie bojowym. Oderwanie się 41 DP od nieprzyjacie-
la i przesuwanie 33 DP na południe odbywało się bez żadnego współdziałania, 
gdyż w nocy z 6 na 7 września, mimo poszukiwań, dowódca 33 Dywizji Piechoty 
nie odnalazł gen. Piekarskiego, dowódcy 41 DP. 7 września dywizja cofała się 
w wielkim nieładzie na Wyszków i ostatecznie ześrodkowała się w sile 5 batalio-
nów prawie bez artylerii w pobliżu Trzcianki46. 8 września dywizję przydzielo-
no do Armii „Modlin”47. 9 września kontratak jej oddziałów wyrzucił Niemców 
z przyczółka nad Bugiem pod Brańszczykiem. 133 Pułk Piechoty kontratakował 
pod Brokiem, lecz na skutek przewagi wroga musiał się wycofać. 10 września, gdy 
dywizja była w marszu, pod Stoczkiem została zaatakowana i częściowo przez 
oddziały Dywizji Pancernej „Kempf”48. Dowódca dywizji zdołał jednak zebrać 
część ocalałych oddziałów i 13 września formacja stanęła w miejscowości Pisz-
czac, gdzie wypoczęła i uzupełniła wszystkie braki z pełnych magazynów w Bia-
łej Podlaskiej49. W nocy z 14 na 15 września otrzymała nagły rozkaz z Kowla 
od gen. Trojanowskiego przesunięcia się do rejonu Brześcia w celu wzmocnienia 
załogi tej twierdzy. Pułkownik Zieleniewski miał obiekcje czy gen. Trojanowski, 
jako dowódca terytorialny, miał prawo dysponować jednostkami Armii „Mo-
dlin”. Nie chcąc jednak być bezczynnym i nie mając żadnej łączności z dowód-
cą Armii, wydał rozkazy do wymarszu na Brześć o świcie 15 września. Zanim 
przygotowano dalsze rozkazy, przybył do Piszczaca dowódca Armii „Modlin” 

42 M. Porwit, dz. cyt., t 2, s. 87.
43 T. Jurga, W. Karbowski, Armia „Modlin”…, s. 50.
44 M. Porwit, t 1, s. 183.
45 Tamże, s. 188.
46 Tamże, t 2, s. 76–90.
47 Tamże, s. 96–97. 
48 Tamże, s. 208–210.
49 Tamże, t 3, s. 192.
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gen. Emil Krukowicz–Przedrzymirski i dywizja otrzymała rozkaz wymarszu na 
Włodawę. 17 września bezskutecznie atakowała oddziały niemieckie we Włoda-
wie50. Po przejściu w rejon Sobiboru i następnie Krobonoszy (dotarło tutaj zaled-
wie 700 żołnierzy), część pododdziałów (32 Pułk Artylerii Lekkiej mjr Władysła-
wa Passonderfera) wspierała walki 41 DP pod Sawinem. Następnie ruszyła wraz 
z oddziałami Frontu Północnego na południe. W rejonie Majdanu Ostrowskiego 
koło Wojsławic jej resztki zostały włączone do składu 41 DP51. Płk Tadeusz Ziele-
niewski włączony do sztabu 41 DP, stracił kontakt z dywizją i 25 września skupił 
pod swoją komendą oddziały znajdujące się w okolicach Krasnegostawu tworząc 
zgrupowanie złożone z 4 pułków piechoty, 2 dywizjonów artylerii i pułk kawale-
rii. Ostatecznie zgrupowanie skapitulowało 1 października 1939 r. w Momotach 
Górnych przed oddziałami Armii Czerwonej52.

41 Dywizja Piechoty (rezerwowa) również nie występowała w pokojowej or-
ganizacji Wojska Polskiego. Została sformowana w ramach mobilizacji miesza-
nej w końcu sierpnia 1939 r., głównie przez Szkołę Podchorążych w Komorowie 
oraz Ośrodek Szkolenia Piechoty w Różanie53. W jej skład wchodziły: 114 Pułk 
Piechoty pod dowództwem ppłk. Zygmunta Fili, 115 Pułk Piechoty (z Ośrodka 
Wyszkolenia Rezerw Piechoty w Różanie) pod dowództwem ppłk. Czesława Rze-
dzickiego, 116 Pułk Piechoty ( Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie) pod 
dowództwem ppłk. Mieczysława Chamerskiego oraz 61 Pułk Artylerii Lekkiej 
pod dowództwem płk. Floriana Grabczyńskiego54. Weszła w skład Grupy Ope-
racyjnej „Wyszków”. Jej dowódcą został gen. bryg. Wacław Piekarski, od 1938 
r. szef Departamentu Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych55. 4 września 
koncentrowała się w rejonie Różana z zadaniem obrony miejscowości oraz linii 
Narwi56. 5 września toczyła ciężkie walki w obronie Różana z wojskami niemiec-
kiego Korpusu „Wodrig” z 3 Armii. Podejmowane kilkakrotne próby opanowa-
nia przez Niemców miasta oraz sforsowania Narwi zostały odparte z dużymi dla 
nich stratami57. Sprzeczne rozkazy Naczelnego Dowództwa spowodowały chaos 
w dowodzeniu i w konsekwencji odwrót znad Narwi do nowego miejsca koncen-
tracji na północ od Wyszkowa. Tego samego dnia dywizja została przekazana 
do SGO „Narew” i przeznaczona do ponownego zajęcia Różana. Jednakże próba 
odzyskania utraconych pozycji zakończyła się z 6 na 7 września rozbiciem dywi-
zji58. Dodatkowo 33 DP skierowana nocnym marszem w rejon Różana, spotkała 
się| z odchodzącą 41 DP, która wzięła 33 DP za Niemców i doszło do nocnego 
boju obu polskich jednostek, który zakończył się utratą 2 batalionów piechoty 
i jednego dywizjonu artylerii lekkiej przez 41 DP oraz kompletnym przemiesza-

50 Tamże, s. 191–192; T. Jurga, W. Karbowski, Armia „Modlin”…, s. 346–347.
51 L. Głowacki, dz. cyt. s. 189.
52 Cz. Grzelak, Kresy w czerwieni. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 r., Warszawa 1998, 
s. 461–465.
53 T. Jurga, W. Karbowski, Armia „Modlin”…, s. 48–49; T. Jurga, Regularne jednostki…, s. 306.
54 L. Głowacki, dz. cyt., s. 342–344.
55 T. Jaruga, Obrona Polski 1939, Warszawa 1990, s. 191. 
56 M. Porwit, dz. cyt., t 1, s. 182, 186.
57 Tamże, s. 186–187.
58 Tamże, t 2, s. 71–75.
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niem się oddziałów obu dywizji. Zdezorganizowane pododdziały zostały wyco-
fane na południe na przeprawy na rzece Bug (rejon Broku)59. Następnie dowód-
ca dywizji otrzymał rozkaz ponownie podporządkowujący go GO „Wyszków”. 
Wobec przedwczesnego wysadzenia mostu w Broku 7 września dywizja znajdo-
wała się w pełnym odwrocie. Do wieczora dywizja ześrodkowała się w rejonie 
Stara Wieś–Białe Błota–Poręba w składzie 7 batalionów przy stanach sięgających 
35 % stanu wyjściowego. 8 września dywizję przydzielono do Armii „Modlin”60. 
W nocy z 8 na 9 września dywizja zdołała zgrupować się pod Łazami, Stra-
chowem i Gwizdałami bez kontaktu z Niemcami. Dowódca zwlekał z dalszym 
marszem na południe, aby dać odpocząć wymęczonym oddziałom. Następnie 
oddziały dywizji obsadziły rejon między Liwcem a Brokiem. 10 września, gdy 
dywizja była w marszu, pod Stoczkiem Węgrowskim rozbił ją atak niemieckiej 
dywizji pancernej „Kempf”61. Rozproszone pododdziały 41 DP zbierał dowódca 
w rejonie Włodawy (również w punktach utworzonych w Sosnowicy i Osowie 
nieopodal Sawina). Do 18 września gen. Piekarski zgromadził 3 tysiące żołnie-
rzy (w tym zorganizowany we Włodawie batalion piechoty i baterię)62. Wszystkie 
pododdziały 41 DP zgromadziły się w rejonie Sawina i wzięły udział w bitwie63. 
Po przemieszczeniu się na południe i połączeniu z 33 DP, dywizja walczyła w dru-
giej bitwie pod Tomaszowem i skapitulowała wraz z innymi formacjami Frontu 
Północnego 27 września64.

W działaniach w rejonie Sawina i Malinówki wzięły udział jeszcze inne for-
macje. Działania 41 DP wspierał 13 Pułk Ułanów Wileńskich z Wileńskiej BK, 
wchodzącej w skład zgrupowania północnego Armii „Prusy”. 13 Pułk Ułanów 
Wileńskich, którego pododdział stanowił 1 szwadron tatarski, dowodzony był 
przez ppłk. dypl. Józefa Szostaka65. Brał udział od 2 do 5 września w zaciętych 
walkach pod Piotrkowem Trybunalskim. W dniach 9 i 10 września poniósł do-
tkliwe straty w czasie przeprawy przez Wisłę, na przyczółku pod Maciejowicami 
i następnie przemieszczał się w kierunku Włodawy66. Po walkach w rejonie Sa-
wina resztki 13 Pułku Ułanów Wileńskich zostały włączone do Mazowieckiej BK 
płk. Jana Karcza i uczestniczył w walkach pod Tomaszowem67.

Kolejną formacją była 6 bateria II Dywizjonu 2 pułku artylerii ciężkiej z Cheł-
ma, dowodzona przez por. Bernarda Zielińskiego. Mobilizowany w 1 rzucie z ter-
minem gotowości w 7 dniu mobilizacji powszechnej, II Dywizjon 5 września wy-
ruszył koleją do Warszawy. 5 bateria pod dowództwem por. Zygmunta Wydry 
została włączona do obrony stolicy. 5 bateria został rozproszona pod Siedlcami. 
Pozostałe pododdziały 2 pac miały zostać włączone w skład Armii „Lublin”. Do-

59 Relacja dowódcy Grupy Operacyjnej gen. Wincentego Piekarskiego o udziale oddziałów w działaniach 
wojennych, /w:/ Wybór źródeł…, s. 1035–1039.
60 M. Porwit, dz. cyt., t 2, s. 88–90.
61 Tamże, s. 209.
62 Wojna obronna …., s. 864. 
63 Porwit, dz. cyt., t 2, s. 207–208.
64 T. Jurga, W. Karbowski, Armia „Modlin”…, s. 422–424.
65 L. Głowacki, dz. cyt., s. 178, 180.
66 J. Wróblewski, Armia „Prusy” 1939, Warszawa 1986, s. 245, 264–265. 
67 L. Głowacki, dz. cyt., s. 208.
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wództwo pułku utknęło jednak w miejscowości Mordy i 13 września powróciło 
do Chełma. Jako oddział pieszy pod dowództwem ppłk Bolesława Pyszora (do-
wódcy pułku) artylerzyści z Chełma weszli następnie do brygady płk Stanisława 
Tatara. 6 bateria 15 września tra) ła do Pieszowoli w rejonie Parczewa. Podpo-
rządkowana gen. Przedrzymirskiemu 16 września został skierowana do Sawina 
do dyspozycji dowódcy 41 DP. Po bitwie 19 września bateria tra) ła do Wólki 
Leszczańskiej i następnie uczestniczyła w walkach w rejonie Górecka Kościelne-
go i Aleksandrowa. 27 września wraz z pozostałymi siłami polskimi skapitulo-
wała przed oddziałami niemieckimi68.

Wszystkie formacje uczestniczące w bitwie pod Sawinem dotarły w rejon star-
cia w wyniku niekorzystnego dla wojsk polskich rozwoju sytuacji na poszczegól-
nych frontach. Koncentrowane w ramach działań Frontu Północnego stoczyły 
walkę, która częściowo umożliwiła realizację planów gen. Dąb–Biernackiego. 
Podstawową formacją uczestniczącą w bitwie była 41 Dywizja Piechoty gen. Wa-
cława Piekarskiego. Pozostałe pododdziały odegrały rolę pomocniczą.

68 P. Zarzycki, 2 Pułk Artylerii Ciężkiej Ziemi Chełmskiej im. Hetmana Jana Zamoyskiego, (z serii: Zarys 
historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, zeszyt 111)26–28, Pruszków 1999, s. 
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Walka pod Malinówką w 1939 roku
[Na podstawie opowiadań świadków wydarzeń]

płk rez. doc. dr Zbysław Szymczak

Andrzej Kunert w książce „Wrzesień 1939” pisze tak: „Są w historii takie dni 
i takie wydarzenia, które jak zmarszczka na twarzy człowieka żłobią wiecznym 
śladem oblicze zbiorowej pamięci. Są także w historii takie rany i takie blizny, 
które pozostają na zawsze...". Tych ran i blizn jest bardzo dużo w naszej histo-
rii. Jednak najbardziej bolą te, które jeszcze się nie zagoiły i ciągle są w naszej 
pamięci. Dotyczy to również białych plam dotyczących walk żołnierzy polskich 
z hitlerowskim i sowieckim najeźdźcą w 1939 r., jak również ludności cywilnej 
[partyzantki] podczas okupacji i za władzy ludowej. Jest również biała plama na 
ziemi sawińskiej, która nie pozostała w pełni wyjaśniona. Dotyczy ona walki żoł-
nierzy 41 i 33 Dywizji Piechoty Rezerwowej [DPRez.] pod Malinówką w 1939 r.

Walka pod Malinówką jest zasygnalizowana bardzo ogólnie w historiogra) i. 
Są podane tylko niektóre stwierdzenia i fakty, bez opisu organizacji i przebiegu 
walki. Dlatego chciałem w tym artykule przedstawić wiedzę i fakty podane przez 
obserwatorów [naocznych świadków] tej walki. Ludzi, którzy mieszkali w po-
bliżu pola walki, widzieli i pamiętają jej przebieg. Zastrzegam, że ich wiedza nie 
wyjaśnia w pełni organizacji i przebiegu walki, ale na pewno poszerza ją i wzbo-
gaca. Wydaje się, że powinna być ona skonfrontowana z informacjami innych 
obserwator lub uczestnikami tej walki, jeżeli jeszcze żyją.

Ludzie i ziemia gminy Sawin i okolicznych wiosek ma swoją piękną złotymi 
czcionkami zapisaną historię. Na tej ziemi toczyły się walki w okresie powstań 
narodowych, pierwszej wojny światowej, jak również w okresie wojny obronnej 
1939 roku, która zapoczątkowała drugą wojnę światową. Na ziemi sawińskiej 
i w sąsiednich gminach formowały się polskie jednostki wojskowe, tworzono 
oddziały zbiorcze i zapasowe oraz inne. Przez tą ziemię maszerowały związki 
taktyczne i oddziały zmierzające do miejsc koncentracji, odtwarzania zdolności 
bojowej lub prosto wchodziły do walki.

Pierwszym związkiem taktycznym, który się ześrodkował w rejonie Sawina 
we wrześniu 1939 roku była 41 DPRez., pod dowództwem gen. Wacława Pie-
karskiego. Dywizja ta po wcześniejszych bitwach z wojskami hitlerowskimi pod 
Różaną, Stoczkiem Węgrowskim i w innych rejonach poniosła poważne straty. 
W celu odtworzenia zdolności bojowej otrzymała zadanie ześrodkowania się 
w rejonie Włodawy, a następnie w rejonie Sawina. W dniu 14 września siły głów-
ne dywizji zajęły nakazane rejony, a sztab rozmieścił się w leśniczówce Borek. 
Stan liczebny dywizji w dniu 15 września wynosił około 5000 żołnierzy [Wojna 
obronna Polski 1939]. Oznaczało to praktycznie, że jej ukompletowanie wynosiło 
około 40–50 %.

Drugim związkiem taktycznym była 33 DPRez. pod dowództwem płk dypl. 
Tadeusza Zieleniewskiego, która po przegranej walce pod Różaną, otrzymała 
nowe zadanie zorganizowania obrony na rubieży rzeki Bug: od Tuchalina do 
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Broku. W dniu 10 września została zaatakowana przez niemiecką dywizje pan-
cerną „Kempf '”, poniosła znaczne straty. W celu odtworzenia zdolności bojowej 
w dniu 17 września ześrodkowała się w lasach Adampol, gdzie otrzymała zadanie 
natarcia na Włodawę. Natarcie prowadziła z powodzeniem, jednak w nocy zgod-
nie z rozkazem przerwała je i odeszła w rejon Sobiboru i w dniu 18–19 września 
ześrodkowała się w rejonie Krobonoszy i Sawina. [L. Głowacki, Działania wo-
jenne na Lubelszczyźnie w 1939 roku.] Dywizja była w składzie dwóch pułków 
piechoty bez 135 pułku i drugiego dywizjonu artylerii lekkiej. Do 41 i 33 dywizji 
ześrodkowanej w Sawinie i Krobonoszy dołączyły inne rozbite jednostki wojsko-
we wycofujące się z walki. One w większości stanowiły uzupełnienie obu dywizji 
w stany osobowe. Ponadto do uzupełnienia stanów osobowych dywizji wykorzy-
stano ośrodki szkolenia i oddziały zapasowe.

41 DPRez. po ześrodkowaniu się w rejonie Sawina, rozpoczęła uzupełnia-
nie stanów osobowych w oddziałach i pododdziałach, przystąpiła do naprawy 
uszkodzonego sprzętu i uzbrojenia, natomiast 33 DPRez. na odtworzenie zdol-
ności bojowej posiadała mało czasu, ponieważ w tym rejonie przebywała niecałą 
dobę. Jednak obie dywizje w pewnym zakresie uzupełniły zapasy amunicji, pali-
wa, żywności, środków medycznych i inne.

Jednocześnie w tym samym czasie w rejonie Sawina formowano zbiorcze puł-
ki i bataliony. W krótkim czasie sformowano pięć pułków piechoty i parę innych 
pododdziałów rodzajów wojsk i służb. Z tych pułków zorganizowano zgrupo-
wanie pod dowództwem gen. J. Wołkowickiego. Ześrodkowane dywizje i pułki 
w rejonie Sawina nie przedstawiały sobą większej wartości bojowej, z względu na 
słabe uzbrojenie, głównie w ciężką broń piechoty, artylerię i środki transportu. 
[Wojna Obronna Polski 1939]. Do tego trzeba dodać, że nie było w obu dywizjach 
czołgów.

Aby nie dopuścić do niespodziewanego zaatakowania wojsk polskich ześrod-
kowanych w rejonie Sawina przez oddziały hitlerowskie 3 Dywizji Pancernej gen. 
G. von Schweppenburga z kierunku Włodawy, dowódca 41 DPRez., wydzielił 
część sił piechoty i rodzajów wojsk do zorganizowania obrony na rubieży: Kolo-
nia Bukowa Wielka, Średni Łan, Malinówka. Do wsparcia ich działania została 
wydzielona cała artyleria 41. i 33. DPRez. Dokumenty historyczne nie precyzują, 
jaki oddział czy pododdział piechoty był wydzielony do zorganizowania obrony. 
Można przyjąć, że były to siły od wzmocnionego batalionu piechoty do pułku. 
Naoczny świadek Kazimierz Grzeluk [86 lat] mieszkaniec Malinówki dokład-
nie określił, jak przebiegała rubież obrony: droga prowadząca z Bukowy Wielkiej 
do szosy włodawskiej, gdzie teraz stoi wieża przekaźnikowa [przy przystanku 
autobusowym], i dalej fałdą terenową w kierunku zachodnim do lasu pod Ma-
linówką. Za nią w odległości około 300–500 metrów przebiegała druga rubież 
obrony, jak: szkoła [była] w Średnim Łanie, droga polna biegnąca od szkoły do 
szosy włodawskiej, fałdą terenową do wsi Malinówką. Informator nie jest pewny 
czy to była druga rubież obronna, czy zapasowe stanowiska ogniowe, które były 
wykonane do prowadzenia ognia z pozycji leżącej. Za fałdą terenową na południe 
od Malinówki, częściowo w lesie, była rozmieszczona artyleria i odwód ułanów. 
Najbardziej broniona była szosa włodawska. Po obu jej stronach były rozmiesz-
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czone działa przeciwpancerne. Jan Szymczak, mieszkaniec Bukowy Wielkiej [86 
lat] twierdzi, że ponadto w rejonie Kolonii Bukowa Wielka na wzniesieniu za 
zabudowaniami Wiktora Mazurka, pod lasem był rozmieszczony pododdział 
piechoty i kilkunastu kawalerzystów. Prawdopodobnie zadaniem ich było za-
bezpieczenie prawego skrzydła obrony i w razie potrzeby wykonanie kontrataku 
[samoocena].

Po ześrodkowaniu się 33 DPRez., w Krobonoszy dowódca dywizji pozosta-
wił piechotę w odwodzie, natomiast 32 Pułk Artylerii Lekkiej [bez II dywizjonu] 
i resztki 13 pułk ułanów ppłk Szostaka wydzielił do wsparcia walki 41 DPRez. 
[L. Głowacki, „Działania wojenne na Lubelszczyźnie 1939 rok"].

Teren po stronie przeciwnika był lesisty, co umożliwiało mu dobre maskowa-
nie swoich działań, ale również był podmokły i utrudniał wykorzystanie czołgów 
i transporterów w natarciu, jak również wykonanie manewru. Dlatego przemarsz 
czołgów i transporterów niemieckich odbywał się po drodze głównej z Włodawy 
w kierunku Sawina. Natomiast teren po stronie wojsk polskich zapewniał dobrą 
organizację obrony, ponieważ jej przedni skraj przebiegał po fałdzie terenowej, 
z której był dobry wgląd w kierunku podejścia przeciwnika. Środki ogniowe pie-
choty rozmieszczone na stanowiskach ogniowych miały dobre pole obserwacji 
i ostrzału. Działka przeciwpancerne rozmieszczone były w większości przy dro-
dze włodawskiej. Rzeźba terenu i lasy zapewniały dobre maskowanie odwodów, 
które w razie potrzeby mogły z zaskoczenia reagować na zmieniającą się sytuację 
bojową na polu walki.

Na podstawie relacji świadków i własnej znajomości terenu należy stwierdzić, 
że obrona wojsk polskich pod względem inżynieryjnym była słabo przygotowana 
[ względu na czas], natomiast system ognia był dobrze zorganizowany. Na wy-
brane odcinki newralgiczne, gdzie spodziewano się natarcia wojsk hitlerowskich 
artyleria zaplanowała i prawdopodobnie wykonała ogień zaporowy.

Podczas rozmowy w dniu 02.05 2010 r. z K. Grzelukiem na terenie gospodar-
stwa Piotra Pacały w Malinówce, [który był przy tej rozmowie] rozmówca bardzo 
ogólnie wskazał miejsca rozmieszczenia elementów ubezpieczenia i rozpoznania 
pododdziałów polskich na prawdopodobnym kierunku podejścia przeciwnika. 
Parę lat temu Zdzisław Łukaszuk mieszkaniec Podpakula [już nie żyje] twierdził, 
że tuż przed walką na rubieży: Malinówka–Średni Łan pod Podpakulem było 
słychać odgłosy wymiany ognia pomiędzy żołnierzami polskimi i niemieckimi, 
po czym żołnierze polscy wycofywali się z Podpakula w kierunku Łowczy. Tuż 
za nimi maszerowały pododdziały niemieckie w kierunku Łowczy. Na podsta-
wie analizy zaistniałej sytuacji bojowej i opowiadań świadków można przyjąć, 
że były to pododdziały polskie osłaniające od tyłu przemarsz 33. DPRez. w kie-
runku Sawina lub były to pododdziały rozpoznawcze 41. DPRez. mające na celu 
uprzedzenie wojsk własnych o podejściu przeciwnika z kierunku Włodawy.

W dniu 19 września 1939 roku po południu [tak stwierdzają świadkowie] 
wojska niemieckie zaatakowały obronę wojsk polskich. W pierwszej kolejności 
artyleria niemiecka pociskami zapalającymi oczyściła przedpole. W wyniku tego 
ostrzału spaliły się zabudowania wraz z inwentarzem i zbiorami w stodołach go-
spodarzy między innymi: Antoniego Grzeluka, Antoniego Polaka, Stanisława 
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Podolaka i wiele innych, natomiast w Malinówce, gdzie mieszkali w większości 
Niemcy zabudowania, za wyjątkiem jednego, nie spaliły się. Z rąk żołnierzy hi-
tlerowskich zginął Antoni Borkowski wraz z rodziną i wielu innych, których na-
zwisk nie pamięta. Świadek twierdzi, że w Malinówce byli informatorzy niemiec-
cy, którzy przekazywali dowódcom niemieckim wiadomości: o ruchach i stanie 
naszych wojsk, środkach ogniowych ich rozmieszczeniu. W niektórych zabudo-
waniach niemieckich były rozmieszczone karabiny maszynowe. Prawdopodob-
nie z tych i innych powodów w tej wiosce w zasadzie zabudowania gospodarcze 
nie zostały zniszczone czy spalone przez artylerię niemiecką.

Po ostrzale artylerii niemieckiej, piechota i czołgi przeszły do ataku. Piechota 
ruszyła, ale czołgi miały problemy, bo gdy wyjechały z ukrycia na szosę były 
niszczone. Pierwszy samochód pancerny i czołg zostały zniszczone w pobliżu za-
budowań Zdzisława Łoponga, jak twierdzi K. Grzeluk. W „Szkicach do dziejów 
gminy Sawin" Halina Sieciechowicz stwierdza, że słyszała z ust gen. W. Piekar-
skiego, jak pod Malinówką walczono z hitlerowskimi czołgami. Tak to opisuje: 
„Niemcy trzymali je osłonięte lasem na bocznej drodze, a chcąc się przedostać 
musieli wyjechać na szosę, czuli się bezpieczni za osłoną drzew. Nie przewidzieli, 
że na wysokiej sośnie siedzi z aparatem telefonicznym zwiadowca, w osobie 12 
letniego chłopca Antka Warszawskiego, tak go nazwali, bo przybłąkał się w War-
szawie i został z wojskiem. Otóż, gdy tylko czołg wyjeżdżał na szosę, chłopiec za-
wiadamiał artylerię i czołg został celnie tra) ony, tak zniszczonych zostało kilka, 
dokładnie nie pamiętam liczby”.

Przez całe popołudnie trwała zacięta walka. Wojska niemieckie nie mogąc 
przełamać obrony polskiej od czoła chciały ją obejść z kierunku zachodniego. 
Manewr się nie udał, ponieważ ułani ppłk Szostaka będący w odwodzie wyszły 
na rubież Malinówka–Bachus i go udaremnili. [M. M. Dederko „Sawin i jego 
region”]. Według relacji K. Grzeluka, gdy żołnierze polscy na prawym skrzydle 
obrony zostali zepchnięci na drugą rubież w rejonie szkoły w Średnim Łanie wte-
dy wzniesienia pod lasem z prawego skrzydła został wykonany kontratak i zmu-
sił żołnierzy niemieckich do wycofania. Walka trwała na tej rubieży do późnych 
godzin nocnych. Wojska hitlerowskie nie przełamały polskiej obrony. Natarcie 
ich zostało załamane, po zebraniu rannych i większości zabitych w godzinach 
nocnych wycofali się. Obrońcy spod Malinówki i Średniego Łanu ponieśli rów-
nież straty w ludziach i sprzęcie, ale zadanie bojowe wykonali. Na szczęście Sa-
win ocalał, bo walki nie przeniosły się w jego rejon. Ześrodkowane wojsko w nim 
mogło realizować dalsze odtwarzanie gotowości bojowej. Nad ranem wojsko 
polskie z rejonu obrony wycofało się. W nocy z 19 na 20 września obie dywizje 
z rejonu Sawina i Krobonoszy wykonały marsz ubezpieczony do rejonu Majdan 
Ostrowski koło Wojsławic, tam z tych dwu dywizji zorganizowano jedną – 41 
DPRez. pod dowództwem gen. W. Piekarskiego.

Na polu walki pozostali zabici polscy żołnierze, mało było niemieckich. Jak 
twierdzi Jan Szymczak zbieraniem zabitych żołnierzy zajął się sołtys Średniego 
Łanu Bolesław Dyczkowski. Zbierał on na furmankę zabitych i wywoził na cmen-
tarz. Na cmentarzu w Sawinie zostało pochowanych 6 żołnierzy z 41 DPRez., 
gdzie pozostali zostali pochowani do tej pory nie wiadomo. Główny organizator 
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wywozu i pochówku zabitych już nie żyje. Według niektórych źródeł po stronie 
polskiej poległo około 20 żołnierzy, natomiast według świadków było ich więcej. 
Żołnierzy niemieckich zabitych na polu walki znaleziono paru, bo pozostali zo-
stali zabrani przez wycofujące się wojska niemieckie. Do niewoli było wziętych 
kilkunastu żołnierzy niemieckich, których przesłuchiwano w dowództwie dy-
wizji w Borku. Polscy żołnierze zniszczyli kilkanaście czołgów, transporterów 
i samochodów. Dane odnośnie poniesionych strat w walce przez obie strony są 
rozbieżne.

Na uwagę zasługuje fakt, że Urząd Gminy Sawin, Kościół, Regionalne Towa-
rzystwo Gminy Sawin i społeczeństwo tych ziem pamięta o rocznicach ważnych 
wydarzeń na terenie gminy. Dowodem tego było w 70 rocznicę walki pod Mali-
nówką i Średnim Łanem zorganizowanie uroczystości patriotycznej i odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej tą walkę. Została ona umieszczona na głazie narzutowym 
przy ulicy Wygon w Sawinie. Poświęcona jest ona żołnierzom 41 i 33 DPRez., 
którzy w dniu 19 września 1939 roku odnieśli zwycięską walkę z wojskami hi-
tlerowskimi, pomimo przewagi ilościowej i technicznej nieprzyjaciela. Tablica 
i napis na niej są potwierdzeniem tamtych wydarzeń i świadectwem, że społe-
czeństwo pamięta. Miejsce pamięci o bitwie jest trochę oddalone od faktycznego 
miejsca walki, ale to nieistotne. Ważne, że obok tej tablicy codziennie przecho-
dzi dużo mieszkańców gminy sawińskiej i ludzi przyjeżdżających z innych stron 
Polski. Każdy przechodzeń powinien zatrzymać się przy niej, przeczytać treść 
napisu, zdjąć nakrycie głowy, pochylić głowę, pomodlić się lub w inny dowolny 
sposób oddać im część, bo to oni oddali swoje młode życie za Ojczyznę na ziemi 
Gminy Sawin.
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Walka na terenie gminy Sawin w 1939 roku

płk rez. doc. dr Zbysław Szymczak

mgr Hubert Wiciński

Gmina Sawin położna jest pobliżu dość znacznej przeszkody wodnej rzeki 
Bug, która stanowi dogodną rubież do obrony wojsk, ponadto położenie jego 
w obrębie dwóch subregionów geogra) cznych i przy głównej drodze Włodawa 
– Chełm oraz ze względu na ukształtowanie terenu (rzeźby i pokrycia) i innych 
zalet ma znaczenie operacyjno – strategiczne dla walczących wojsk. Dlatego na 
tej ziemi toczyły się walki i bitwy w okresie Powstania Styczniowego, pierwszej 
i drugiej wojny światowej. Przez te ziemie (drogi) wykonywały marsze wojska 
zaborców, które grabiły, niszczyły, paliły wsie, miasta i mordowały w sposób be-
stialski ludzi mieszkających na niej różnymi metodami. 

Na terenie gminy Sawin we wrześniu 1939 roku prowadzone były działania 
wojenne. Wycofujące się z pola walki i bitew oddziały i związki taktyczne polskie 
w rejonie Sawina były ześrodkowane, odtwarzały zdolność bojową i jednocześnie 
prowadziły walkę z przeciwnikiem. Z jednostek wojskowych wycofujących się 
z pola walki tworzono oddziały zbiorcze i podporządkowywano je związkom 
taktycznym, które stanowiły jeszcze zdolność bojową do prowadzenia walki. 
Tworzono z nich nowe jednostki wojskowe i zgrupowania uderzeniowe piechoty. 
Oprócz tego w rejonie Sawina i Krobonoszy po wyjściu z walki i oderwaniu się 
od przeciwnika ześrodkowane były oddziały 41 i 33 Dywizja Piechoty Rezerwo-
wej (DPRez.), w celu odtworzenia zdolności bojowej i powstrzymania natarcia 
oddziałów niemieckich 3 DPanc gen. G. von Schweppenburga, która wchodziła 
w skład XIX Korpusu Pancernego gen. H. Guderiana. 

Zanim te związki taktyczne ześrodkowały się w rejonie Sawina i Krobonoszy 
przedtem stoczyły zacięte i krwawe boje z przeciwnikiem na wielu rubieżach: 

a/.41 DPRez., dowodził gen bryg. W. Piekarski. Wchodziła ona w skład GO 
„Wyszków” armii „Modlin”. Do 3 września 1939 roku miała tylko ograniczony 
kontakt z przeciwnikiem. W dniu 4 września ześrodkowała się w rejonie Różan 
z zadaniem jego obrony. W dniu 5 września została zaatakowana przez oddzia-
ły korpusu „Wodring” z 3 armii niemieckiej. W pierwszym dniu prowadzonych 
działań bojowych odparła z powodzeniem natarcie jego oddziałów, lecz w dru-
gim poniosła porażkę i została wycofana z walki w rejon Wyszkowa. Tam z po-
wrotem otrzymała zadanie wspólnie z SGO „Narew” opanowania miejscowości 
Różan69. W trakcie działań nocnych oddziały 41 DPRez. nie rozpoznały oddzia-
łów 33 DPRez., które wzięły za przeciwnika. Doszło do boju nocnego na rubieży: 
Gaworowo–Ponikiew Mała, w wyniku, którego obie strony poniosły znaczące 
straty. Po zebraniu oddziałów i odtworzeniu zdolności bojowej i wykonaniu in-
nych zadań bojowych w dniu 10 września w czasie wykonywania marszu pod 
Stoczkiem Węgrowskim dywizja została zaatakowana przez niemiecką dywi-

69 Boje polskie 1939–1945, Wojskowe Biuro Badań Historycznych (patrz Internet).
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zję pancerną „Kempf”, wyniku tego poniosła duże straty70. W celu odtworzenia 
zdolności bojowej wojsk otrzymała zadanie ześrodkowania się w rejonie Wło-
dawy, a następnie Sawina. W dniu 14 września już jej pierwsze oddziały ześrod-
kowały się w rejonie Sawina. W dniu 15 września stan osobowy dywizji wynosił 
około 5000 żołnierzy. 

18 września 41 DPRez posiadała w swym składzie: 
– 114 pułk piechoty (pp), którego dowódcą był ppłk Z. Fili;
– 3 batalion 115 pp, którym dowodził por T. Misiak, 
– 116 pp, którego dowódcą był M. Chamerski;
– artyleria posiadała: 1 dywizjon 61 pułku artylerii lekkiej (pal) mjr. Z Wila-

nowicza (dwie baterie po 2 działa i bateria artylerii konnej z Ośrodka Zapasowego 
nr 3 we Włodawie), 3 dywizjon 51 pal mjr. J Lisa (6 dział), 7 bateria 2pac (2 działa);

– szwadron 4 pułku ułanów zaniemeńskich z Wileńskiej Brygady Kawalerii, 
który dołączył do 41DPRez. – i inne pododdziały rodzajów wojsk i służb oraz te, 
które dołączyły do niej. 

33 DPRez., dowodził płk dypl. T. Zieleniewski. W początkowym okresie 
wojny dywizja wchodziła w skład SGO „Narew”. W dniu 6 września została 
podporządkowana dowódcy armii „Modlin” gen. bryg. E Przedrzymierskie-
mu. Otrzymała zadanie wykonania marszu do Wyszkowa i uderzenia na Różan 
i utrzymania linii obrony na rzece Narew. W czasie marszu nocnego jej oddzia-
ły w rejonie Goworowo – Panikiew Mała nie rozpoznały oddziałów 41 DPRez. 
i doszło pomiędzy nimi do walki. Straty w tej walce poniosła znaczące. Następ-
nie w czasie wykonywania marszu pod Stoczkiem Węgrowskim dywizja została 
zaatakowana przez niemiecką dywizję pancerną. Dywizja poniosła duże straty 
w ludziach i sprzęcie. Po tej walce dywizja wycofała się w kierunku na Wyszków 
i ostatecznie ześrodkowała się w rejonie Trzcianki, posiadając w swym składzie 
tylko 5 batalionów piechoty i część artylerii. Dywizja następnie wykonywała 
marsz w kierunku Włodawy. Po drodze marszu osłabiona dywizja ześrodkowała 
się w nocy z 13 na 14 w m. Piszczac, gdzie uzupełniła prawie wszystkie braki 
z magazynów Białej Podlaskiej w sprzęcie, materiałach i amunicji71.

17 września dywizja osiągnęła lasy Adampol na zachód od Włodawy, z za-
daniem natarcia na Włodawę w celu zmuszenia wojsk hitlerowskich do wyco-
fania się z niej. W godzinach wieczornych przeszła do natarcia dwoma pułkami 
po obu stronach traktu Wyryki – Włodawa. Rozbiła wysunięte ubezpieczenia 
wojsk hitlerowskich na przedpolach Włodawy i opanowała wzgórze dominujące 
nad miastem. W nocy dowódca armii „Modlin” nakazał wyjście jej z walki i ze-
środkować się w Sobiborze, a następnie w nocy 18 na 19 w rejonie Krobonoszy72. 
Oprócz wymienionych walk i bitew oddziały dywizji jeszcze na innych rubieżach 
oraz wykonywały kontrataki, dotyczy to również oddziałów 41 DPRez. zanim 
ześrodkowały się w Sawinie i Krobonoszy. 

Z 18 na 19 września 33. dywizja była w składzie: 
–133 pp, którym dowodził ppłk A. Wandke;

70 Wojna obronna Polski 1939, MON, Warszawa, 1979, s. 608–610.
71 T. Jurga, Wojsko Polskie, Warszawa 1975
72 L. Głowacki, Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939, Lublin 1976
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–134 pp, którym dowodził ppłk E. Wolanka;
(–bez 135 pp, który walczył w rejonie Osowiec, a następnie bronił Białegostoku);
–32 pal mjr Passendorfera (1 i 3dywizjon, 20 dział);
–13 pułk ułanów;–inne pododdziały rodzajów wojsk i służb i te, które dołą-

czyły do niej. 
W trakcie prowadzonych działań bojowych struktura obu dywizji i jej stany 

osobowe ciągle ulegały zmianom. Dlatego wymieniona struktura obu dywizji nie 
w pełni się zgadza z tą, jaka była w początkowym okresem wojny73. Wynika to 
z faktu, że niektóre jednostki wojskowe były rozbite, część z nich dostała się do 
niewoli, były wydzielane do wsparcia innych jednostek wojskowych wykonują-
cych główne zadanie bojowe lub z innych względów (ochrony, osłony, tworzenia 
nowych oddziałów wojskowych). 

Od 14 do 18 września wraz z odtwarzaniem zdolności bojowej 41 DPRez. 
w rejonie Sawina równolegle formowano pułki zbiorcze i bataliony z rozbitych 
oddziałów i ośrodków zapasowych. Z nich zorganizowano Zgrupowanie Pie-
choty pod dowództwem gen. J. Wołkowickiego. Były to siły w sumie dość 
liczne, w składzie 5 pułków piechoty, lecz nie przedstawiały sobą większej 
wartości bojowej, ze względu na niedostateczne uzbrojenie, głównie w broń 
ciężką piechoty i artylerię oraz samochody pancerne. Do tego brakowało cza-
su na ich zgranie w walce i wyszkolenie. Należy dodać, że służby logistyczne 
w tym okresie wojny źle działały. Nastąpiła całkowita ich dezorientacja i brak 
samochodów do przewozu materiałów. Dowodem tego są o zapasy broni 
i amunicji zmagazynowane w Stawach koło Dęblina74. Materiał w niej zma-
gazynowany był nie kompletami i zestawami oddziałowymi, lecz poszczegól-
nymi przedmiotami. Do tego należy dodać, że broń była niekompletna, na 
przykład bagnety były bez żabek, ciężkie karabiny maszynowe bez wózków 
itd. Z tych magazynów obie dywizje nie mogły skorzystać, ze względu na sy-
tuację bojowa, odległość i czas. Dlatego zaopatrzyły się częściowo maszerując 
w rejon Sawina w Białej Podlaskiej. 

Wojska niemieckie mając silną przewagą w ludziach, sprzęcie, w tym w czoł-
gach i lotnictwie w pierwszych dniach września przełamały w stre) e przygra-
nicznej obronę wojsk polskich i rozwinęły zdecydowane działania w celu okrą-
żenia oskrzydlającego ich i rozbicia na zachodnim brzegu rzeki Wisła. Wojsko 
Polskie po przegraniu bitwy granicznej przystąpiło do odwrotu na kolejne rubie-
że obronne w głębi kraju. Już w dniu 9 września wojska hitlerowskie opanowały 
Wyszków, 10 Poznań, 11 Węgrów. 12 września były pod Lwowem, a 15 walczyły 
o Przemyśl i Białystok. 16 września obrońcy Brześcia przebijają się przez okrąże-
nie wojsk niemieckich i opuszczają twierdzę. Gen H. Guderian na temat zdobycia 
twierdzy Brześć pisze następująco: „15 września pierścień wokół Brześcia został 
zamknięty na wschodnim brzegu Bugu. Próba zdobycia cytadeli nagłym ata-
kiem czołgów rozbiła się o to, że Polacy ustawili w poprzek bramy wjazdowej sta-
ry czołg typu Renault, tak, że nasze czołgi nie mogły się przez nią przedostać… 

73 Wojski Polskie 1939–1945. Barwa i broń, Warszawa 1984, s. 13
74 Wojna obronna Polski 1939, MON, Warszawa 1979, s. 615–616
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dopiero rano 17 września cytadela została zdobyta”75. Toczą się walki nad Bzurą, 
Tomaszowem Lubelskim, Kępą Oksywską, Modlinem i w innych rejonach kraju 
z wojskami hitlerowskimi. Warszawa dzielnie się broni. Przybywa do niej wiele 
nowych jednostek z pola bitew. Zorganizowanie obrony na rzece San, Bug i Na-
rew przez armię polską nie powiodło się, pomimo, że w tym rejonie było około 
340.000 tysięcy żołnierzy zdolnych do walki, 540 dział i moździerzy, 160 dział 
przeciwpancernych 70 czołgów. Z powodu braku koordynacji działań pomię-
dzy armiami, samodzielnymi grupami operacyjnymi, a nawet dywizjami celu 
nie osiągnięto. Zabrakło dobrego dowódcy i sztabu, do dowodzenia wojskami 
i koordynacji ich działań bojowych, do tego należy dodać, że pomiędzy dowódcą 
a wojskami nie było łączności. 

Całkowicie plany polskie i zamiary pokrzyżowała Armia Czerwona, ponie-
waż dniu 17 września w niedzielę o godzinie 4.20 koło Podwołoczysk na Podolu 
pierwsze jednostki radziecki przekroczyły granicę Polską. Polskie oddziały KOP 
podjęły walkę z nimi. Następnie o świcie (o godz. 5.40) dwa fronty wojsk ra-
dzieckich na całej szerokości przekroczyły granicę wschodnią Polski. Stan wojsk 
sowieckich wynosił: około miliona żołnierzy, 4800 czołgów, dużej ilości artylerii 
i lotnictwa. To działanie wojsk radzieckich wynikało z realizacji paktu podpi-
sanego przez Ribbentropa i Mołotowa w dniu 23 sierpnia 1939 roku. Uderzenie 
Armii Czerwonej ze wschodu było ostatecznie zadanym w sposób zdradziecki 
„ciosem nożem w plecy wojskom polskim”. 

Do Sawina również dotarły wojska radzieckie, bez większych walk z nimi. Zie-
mia chełmska w tym Sawin i okolice miały być po raz kolejny częścią Ukraińskiej 
Republiki Radzieckiej. Jednak rządy Niemiec i Związku Radzieckiego w dniu 28 
września ustaliły, że granica IV rozbioru Polski w tym rejonie będzie przebiegała 
wzdłuż rzeki Bug. W wyniku tych ustaleń oddziały Armii Czerwonej wycofały 
się za rzekę Bug. Władze niemieckie na tym terenie wprowadziły swoje rządy, 
prawa i terror wobec ludności cywilnej. 

W tej sytuacji polityczno – militarnej w dniu 17 września Naczelny Dowód-
ca Wojska Polskiego przesyła ostatnią dyrektywę do wojsk: „Sowiety wkroczyły, 
zarządzam ogólne wycofanie wojsk polskich na Rumunię i Węgry najkrótszymi 
drogami. Z Sowietami nie walczyć, tylko w razie natarcia z ich strony lub próby 
rozbrajania naszych jednostek…” W dniu 17 września Naczelny Dowódca wraz 
ze sztabem opuszcza terytorium Polski i udaje się do Rumunii. 

Pomimo tej dyrektywy i krytycznego położenia jednostki polskie w dalszym 
ciągu walczyły z oboma przeciwnikami na zachodzie i wschodzie, zadając im 
duże straty. 15 września sytuacja operacyjna po obu stronach rzeki Bug na kie-
runku: Biała Podlaska, Włodawa, Chełm, przed frontem działania armii„Mo-
dlin” była również krytyczna. Na północy w rejonie Siedlce – Łuków były już 
wojska hitlerowskie. Na południu między Annopolem i Zawichostem wojska 
hitlerowskie przeprawiły się przez rzekę Wisła i rozwinęły natarcie na Zamość. 
Patrole przeciwnika stwierdzono w rejonie Hrubieszowa i Krasnegostawu. Za-
łoga Brześcia w styczności z bronią pancerną przeciwnika, która równocześnie 

75 H. Guderian, Wspomnienia żołnierza, Warszawa 2003, s. 85
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rozwija działania w kierunku Kobrynia. 
W tej sytuacji dowódca armii „Modlin” wydaje rozkaz podległym wojskom 

odwrotu w kierunku Włodawa – Chełm. Głównym zamiarem dowódcy było 
wyprowadzenie wojsk z rejonu bitwy i zgrupowanie ich na północ od Chełma 
w rejonie Sawina i Krobonoszy w celu odtworzenia zdolności bojowej i realizacji 
postawionego zadania76.

Położenie i zadania 41 i 33 DPRez. w dniach 15–17 września77

W dniu 15 na 16 września oddziały 41 i 33 DPRez. prowadzą działania bojowe 
na szerokim froncie wycofując się w kierunku Biała Podlaska, Włodawa, Chełm. 
Oddziały 41 DPRez. są w następującym położeniu (patrz– tabela marszu): 

– 114 pp w trakcie wykonywania marszu z lasu Dąbrowica do rejonu Sława-
tycze. Odległość drogi marszu 30 kilometrów. Po ześrodkowaniu się w Sława-
tyczach otrzymał zadanie ubezpieczyć rejon na wschód i zachód na rzece Bug. 
Przyjąć luźne pododdziały i oddziały 1 Dywizji Piechoty Legionów, po czym 
w dniu z 16 na 17 września wykonać marsz do rejonu Komarówki, wschodnim 
brzegiem rzeki Bug i następnie ześrodkować się w rejonie 1 kilometr na południe 
od Sawina, przy cegielni. Długość całej drogi marszu 55 kilometrów;

– 116 pp ześrodkowany był na południowy zachód od Włodawy. W dniu 15 
na 16 września miał wykonać marsz w rejon Sawina i ześrodkować się przy szo-
sie włodawskiej. Długość drogi marszu 22 kilometry. Po zajęciu rejonu otrzymał 
zadanie ubezpieczyć rejon ześrodkowania dywizji, 

– pododdział kpt Sowińskiego wykonywał marsz z Włodawy do Sawina. 
Otrzymał takie samo zadanie, jak 116 pp, co sugeruje podporządkowanie jego 
dowódcy 116 pp, 

– artyleria kpt. Ignatowicza będąca na postoju w Pieszowoli z 15 na 16 miała 
wykonać marsz do lasu położonego na zachód Szcześniki, po czym w dniu 16 
września miała ześrodkować się w lesie Sawin. 

Oddziały 33 DPRez. były w następującym położeniu: 
– 133 pp w trakcie wykonywania marszu z rejonu Piszczac do lasu położonego 

na zachód od Sławatycz. Zadaniem pułku było utrzymanie przejść na rzece Bug 
w tym rejonie. Następnie z 16 na 17 września wykonać marsz po zachodniej stro-
nie rzeki Bug i ześrodkować się w lesie na zachód od Włodawy. W nocy z 15 na 
16 września długość drogi marszu wynosiła 28 kilometrów i 16 na 17 września 
35 kilometrów. (W tabeli marszu podany jest 113 pp zamiast 133 pp. Pomyłka 
w druku)78;

– 134 pp w marszu z m. Janówka do lasu Sławatycze. Z zadaniem utrzymania 
przejść na rzece Bug w rejonie Sławatycz. Dalsza treść zadania bojowego, jak 133 
pp. Długość marszu z 15 na 16 września 38 kilometrów, a 16 na 17 września 35 
kilometrów;

artyleria dywizji znajdowała się na postoju w lesie Zarzeka. Z 15 na 16 miała 

76 Ogólny rozkaz organizacyjny dowódcy armii „Modlin” do odwrotu w rejon Chełm, nr 435 z dnia 15. 09. 
1939 r. 
77 Centralne Archiwum Wojskowe [dalej: CAW], sygn. 11/10/3, Tabela marszu, maszynopis.
78 Wojsko Polskie 1939–1945. Barwa i broń, Warszawa 1984, s. 13.
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wykonać marsz do m. Sławatycz i wspierać ogniem pułki broniące przepraw na 
rzece Bug. Z 16 na 17 września miała wykonać marsz po zachodniej stronie rzeki 
Bug i ześrodkować się w lasach Adampol na zachód od Włodawy. Długość mar-
szu z 15 na16 wynosiła 22 kilometry i następnego 35 kilometrów. 

Analiza i ocena położenia pułków obu dywizji wykazuje, że były one w więk-
szości położone w oddali od siebie. W zasadzie wykonywały zadania bojowe sa-
modzielnie. Stany osobowe pułków były niepełne, brakowało ciężkiej broni pie-
choty i samochodów itd. Żołnierze byli zmęczeni, a nawet wyczerpani ) zycznie 
i psychicznie, ale za to byli zahartowani w walce. W dzień w większości walczy-
li, a nocą wykonywali marsz pieszy w pełnym wyposażeniu z rejonu do rejonu. 
Marsze były w odniesieniu do niektórych oddziałów forsowne. Żołnierze w ciągu 
nocy musieli pokonać odległość do 35 kilometrów. Marsze w nocy zapewniały 
im maskowanie i w ten sposób unikali nalotów lotnictwa niemieckiego. 

W rejonie Sławatycz oddziały 33 DPRez. ześrodkowały się i odtworzyły czę-
ściowo zdolność bojową do walki. Pomimo, to, że stany osobowe były małe, ale 
dywizja skutecznie realizowała zadania postawione przez dowódcę armii. Nato-
miast oddziały 41 DPRez. po ześrodkowaniu się w rejonie Sawina przystąpiły do 
odtworzyła gotowości bojowej i jednocześnie organizowały ubezpieczenie i obro-
nę rejonu prze niespodziewanym atakiem przeciwnika. 

Z analizy zadań zawartych w Tabeli Marszu wynika, że były one dobrze spre-
cyzowane przez dowódcę armii, dowódcom dywizji. Oddziały i samodzielne 
pododdziały otrzymały zadania w dzień prowadzić działania obronno – opóź-
niające mające na celu opóźnienie działań przeciwnika na kolejnych rubieżach 
obronnych, przeprawach, na rzekach i kanałach. Przed wycofaniem się otrzy-
mały zadanie mosty i przeprawy zniszczyć. Dotyczy to wszystkich oddziałów 
obu dywizji, a w szczególności 33 DPRez., która broniła i niszczyła przeprawy 
(mosty) na rzece Bug. 

Realizacja zadań dowódcy armii pozwoliła sprawne i zorganizowane prze-
grupowanie oddziałów obu dywizji do nakazanych rejonów. 41 DPRez. już czo-
łowymi oddziałami osiągnęła rejon ześrodkowania w rejonie Sawina w dniu 14 
września. Natomiast 33 DPRez. w dniu 17 września ześrodkowała się w lasach 
Adampol, gdzie otrzymała zadanie natarcia na Włodawę w celu wyparcia z niej 
wojsk hitlerowskich. Po zajęciu podstaw wyjściowych i artyleryjskim przygoto-
waniu natarcia dywizja dwoma pułkami uderzyła na przeciwnika. Rozbiła ubez-
pieczenie na wysuniętych pozycjach, opanowała dominujące wzgórze nad Wło-
dawą i jej natarcie zaczęło słabnąć. W nocy zgodnie z rozkazem wyszła z walki 
i została skierowana do Sobiboru, następnie do rejonu ześrodkowania w Krobo-
noszy79, który osiągnęła 18 września. Praktycznie miała tylko niecałą dobę na 
odtworzenie gotowości bojowe. 

Z rozkazu szczególnego dowódcy 41 DPRez80. wynika, że garnizon Włodawa 
był mu podporządkowany, dlatego wydał rozkaz dla dowódcy garnizonu płk J. 
Połubińskiego, którego była następująca: 

79 L. Głowacki, Działania wojenne na Lubelszczyźnie w 1939 r....
80 Rozkaz szczególny dowódcy 41 DPRez. Dla płk Jana Połubińskiego do wycofania oddziałów z Włodawy. 
Nr 449, Borek koło Sawina, dnia 16.09. 1939 r. godz. 18.50
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– natychmiast ewakuować z Włodawy Ośrodek Artylerii Konnej i wszystkie 
zbędne oddziały i służby po drodze: Włodawa, Łowcza, Bukowa Wielka, Łukó-
wek Górny, Ruda, Rudka, Świerże na Luboml;

–batalion mjr Kosiby skierować natychmiast do Sawina, gdzie odejdzie pod 
rozkazy dowódcy 116 pp mjr Mische;

– batalionem por. Sobczaka zabezpieczyć Włodawę po wschodniej stronie 
rzeki Bug oraz osłonić przeprawę 114 pp ze wschodniego brzegu rzeki Bug na 
Włodawę. Następnie zorganizować osłonę na linii Tomaszówka i Orchowa. Po 
obsadzeniu Włodawy przez 33 DPRez., wykonać marsz do Sawina i wejść w skład 
organizacyjny 114 pp, stanowiąc jego 3 batalion. 

Stanowisko dowodzenia 41 DPRez. było rozmieszczone w Leśniczówce Borek 
za szosą włodawską prowadzącą do Chełma po jej lewej stronie, w kierunku na 
południowy wschód od Sawina w odległości ponad 1 kilometra. Z tego stano-
wiska dowódca dowodził swoimi i przydzielonymi oddziałami i pododdziała-
mi. Nie dowodził oddziałami 33 DPRez., za wyjątkiem tych, które zostały mu 
przydzielone w ramach wsparcia. Płk dypl. T Zieleniewski twierdzi, że w Sawinie 
nie nastąpiło połączenie obu dywizji i nie powstało Zgrupowanie Uderzeniowe 
pod dowództwem gen. bryg. W. Piekarskiego. Dywizje te ze sobą współdziałały 
i się wspierały w walce81. Jak już zostało zaznaczone takie Zgrupowanie powstało 
w Sawinie, ale ze zbiorczych i zapasowych pułków piechoty pod dowództwem 
gen. bryg. J. Wołkowickiego.

Organizacja obrony przez oddziały 41 DPRez.

W celu niedopuszczenia do niespodziewanego zaatakowania wojsk ześrodko-
wanych w rejonie Sawina przez oddziały hitlerowskie 3 Dywizji Pancernej gen. G. 
von Schweppenburga z kierunku Włodawy, dowódca 41 DPRez. wydzielił część 
sił piechoty i rodzajów wojsk do zorganizowania obrony (ubezpieczenia) na ru-
bieży: Kolonia Bukowa Wielka, Średni Łan, Malinówka. Zgodnie z Tabelą Mar-
szu można wnioskować, że zadanie takie otrzymał dowódca 116 pp. Do wsparcia 
jego działania jego pułku została wydzielona cała artyleria 41 i 33 DPRez. i reszt-
ki 13 pułku ułanów82

. W rozkazie z dnia 16 września godziny 18. 50 zadania do 
obrony rubieży: Średni Łan – Malinówka nie ma. 

Naoczny świadek tych wydarzeń mieszkaniec Malinówki Kazimierz Grze-
lak (86 lat) dokładnie pamięta te wydarzenia. Według jego relacji rubież obro-
ny wojsk polskich przebiegała na południe od Tomaszówki: jak droga biegnąca 
z Bukowy Wielkiej do szosy włodawskiej, obok wieży przekaźnikowej (obecnie 
stojącej), za szosą fałdą terenową w kierunku zachodnim do lasu pod Malinów-
ką. Za nią w odległości 300–500 metrów przebiegała druga rubież obrony, jak: 
szkoła (była) w Średnim Łanie, droga polna biegnąca do szosy włodawskiej, za 
szosa fałdą terenowa do wsi Malinówka. Świadek wydarzeń nie jest pewny, czy to 
była druga rubież obrony, czy zapasowe stanowiska ogniowe, które były przygo-
towane do prowadzenia ognia z pozycji leżącej. Za fałdą terenową na południe od 

81 T. Zieliński, 33 DPRez w bitwie nad Bugiem we wrześniu 1939 roku, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 
nr 3–4, 1969
82 L. Głowacki Działania wojenne na Lubelszczyźnie...
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Malinówki w lesie była rozmieszczona artyleria i odwód ułanów. 
Kolejny świadek wydarzeń Jan Szymczak (86 lat) mieszkaniec Bukowy Wiel-

kiej (mieszkający obok remizy strażackiej) twierdzi, że dzień przed walką na jego 
podwórku byli ułani. Było ich ponad 20, napoili konie, zjedli posiłek i odjechali 
w kierunku na Średni Łan. Zatrzymali się na wzniesieniu, pod lasem za zabu-
dowaniami Wiktora Mazurka. Prawdopodobnie w tym rejonie był również roz-
mieszczony odwód piechoty. Zadaniem tego odwodu było wspieranie wojsk wal-
czących na pierwszej rubieży, osłona prawego skrzydła i w przypadku włamania 
się przeciwnika w głąb obrony wykonanie kontrataku (samoocena). 

Teren po stronie przeciwnika, był lesisty i podmokły. Z jednej strony zapew-
niał maskowanie i skryte działanie wojsk hitlerowskich, z drugiej nie pozwalał 
na wykorzystanie w pełni czołgów i transporterów w natarciu i na wykonanie 
nimi manewru. Dlatego przemarsz czołgów i transporterów niemieckich od-
bywał się po drodze głównej z Włodawy w kierunku Sawina. Natomiast teren 
po stronie wojsk polskich zapewniał dobrą organizację obrony i prowadzenie 
skutecznej walki. Przedni skraj obrony przebiegał po fałdzie terenowej, której 
wysokość dochodziła do 50 metrów (względnej wysokości)83, z której był dobry 
wgląd w teren na kierunku działania przeciwnika. Środki ogniowe piechoty były 
rozmieszczone na stanowiskach ogniowych, z których miały dobre pole obser-
wacji i ostrzału. Istniały możliwości zmiany stanowisk ogniowych nie naraża-
jąc się na ogień przeciwnika (, ale nie wszędzie). Działka przeciwpancerne były 
w większości rozmieszczone po prawej i lewej stronie szosy włodawskiej. Z tych 
stanowisk niszczono czołgi i transportery przeciwnika, jeżeli wyjechały z zakrę-
tu szosy spod drzew na jej środek chcąc nią przejechać na drugą stronę. Rzeźba 
terenu stwarzała dobre warunki do rozmieszczenia, odwodów ogólnych i artyle-
rii z możliwością wykonania nimi skrytego manewru. 

Artyleria, którą dowodził płk Sawczyński była rozmieszczona na polanie w le-
sie. Stwarzało to jej dobre maskowanie i ochronę przed ogniem broni piechoty. 
Teren pozwalał na wykonanie manewru sprzętem. Z tych stanowisk ogniowych 
skutecznie wspierała wysunięte przed główną rubieżą obrony ubezpieczenie, jak 
również wycofanie czaty spod Macoszyna. Ponadto skutecznie zabezpieczyła 
ogniem rubież: Malinówka–Bachus pozbawiając przeciwnika wykonania ma-
newru, jak również wspierała ogniem wykonywane kontrataki. 

Parę lat temu świadek wydarzeń Zdzisław Łukaszuk mieszkaniec Podpakula 
(już nie żyje) twierdził, że tuż przed walką na rubieży: Średni Łan – Malinówka 
było słychać odgłosy wymiany ognia pomiędzy żołnierzami polskimi i niemiec-
kimi pod Podpakulem. Żołnierze polscy byli na koniach i po tej potyczce ognio-
wej z przeciwnikiem wycofali się w kierunku Łowczy. Tuż za nimi wykonywały 
marsz wojska hitlerowski. Ta relacja pokrywa się prawdopodobnie z prawdą, po-
nieważ w rejonie Macoszyna czatę zorganizował szwadron z 4 pułku ułanów (są 
stwierdzenia, że 13). Czata po nawiązaniu styczności ogniowej z przeciwnikiem, 
rozpoznała jego siły i starała się, jak najszybciej oderwać od niego i powiadomić 
własne wojska o zbliżających się przeciwniku. 

83 M. M. Dederko, Sawin i jego region, Czułczyce Chełm, 2000, s. 21
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Na kierunku Włodawa–Chełm prowadziły działania oddziały 3 DPanc. 
W celu rozpoznania i rozbicia jednostek polskich i nawiązania styczności opera-
cyjnej z oddziałami 4 DLek (XXII korpusu pancernego) prowadzącej działania 
bojowe na kierunku: Zamość – Hrubieszów, dowódca dywizji niemieckiej wy-
słał silny oddział w składzie: batalionu strzelców zmotoryzowanych, kompanii 
pancernej i baterii artylerii zmotoryzowanej. Ubezpieczenie tego oddziału sto-
czyło walkę z czatą pod Macoszynem i Podpakulem. Następnie w rejonie w re-
jonie Średni Łan – Malinówka oddział napotkał na silny opór wojsk polskich. 
Wszyscy świadkowie twierdzą, że do walki doszło w godzinach południowych 
(niektóre materiały źródłowe podają, że o godzinie 08. 00 ) w dniu 19 września. 
Przeciwnik obejścia nie mógł wykonać ze względu na teren podmokły i roz-
mieszczenie wojsk polskich. Dlatego dowódca tego oddziału wojsk hitlerowskich 
zdecydował się na natarcie czołowe, w celu rozbicia przeciwnika. 

Przebieg walki i jej rezultaty

Przejście wojsk hitlerowskich do natarcia, zabezpieczała artyleria, obezwła-
dniając siłę żywą i środki ogniowe pododdziałów polskich będących w obronie. 
Jednocześnie pociskami zapalającymi oczyściła przedpole walki. W wyniku tego 
ostrzału spaliły się zabudowania wraz z inwentarzem i zbiorami w stodołach go-
spodarzy między innymi: Antoniego Grzeluka, Antoniego Polaka, Stanisława 
Podolaka i wiele innych. Ponadto niektóre zabudowania zostały tylko uszkodzo-
ne. Natomiast we wsi Malinówka, gdzie mieszkało prawie 90% Niemców, zabu-
dowania ich się nie spaliły, za wyjątkiem jednego. Z rąk żołnierzy hitlerowskich 
zginęło paru Polaków. Czasie natarcia żołnierze hitlerowscy wrzucali granaty do 
budynków i schronów ludności cywilnej. W ten sposób między innymi zginęła 
rodzina Antoniego Borkowskiego. Pan K. Grzeluk twierdzi, że we wsi Malinów-
ka byli informatorzy niemieccy, którzy obserwowali organizację obrony przez 
pododdziały polskie i wszystkie dane przekazywali dowódcom niemieckim. Do-
wodem tego jest fakt wykrycia radiostacji niemieckiej i parę karabinów maszy-
nowych w większości rozmieszczonych w stodołach na przygotowanych stano-
wiskach ogniowych. Prawdopodobnie z tych powodów nie zostały zniszczone 
(spalone) zabudowania gospodarcze przez artylerię niemiecką w Malinówce. 

Po ostrzale pozycji polskich przez artylerię niemiecką, piechota, transportery 
i czołgi przeszły do natarcia. Piechota atakowała, ale transportery i czołgi miały 
problemy, bo, gdy tylko wyjechały z ukrycia na szosę były niszczone przez polską 
artylerię przeciwpancerną. Pierwszy transporter (samochód pancerny) i czołg 
niemiecki zostały zniszczone (obezwładnione) w pobliżu zabudowań Zdzisława 
Łoponga. 

Halina Sieciechowicz–Dejnek84 stwierdza, że słyszała z ust gen. W. Piekarskie-
go ciekawą opowieść na temat walki z niemieckimi czołgami pomiędzy Łowczą 
a Malinówką. Generał powiedział, że„niemieckie czołgi stały na bocznej drodze 
osłonięte lasem, chcąc się przedostać musieli wyjechać na szosę. Nie przewidzie-
li, że na wysokiej sośnie siedzi z aparatem telefonicznym zwiadowca, w osobie 

84 H. Sieciechowicz – Dejnek, Mój Sawin, (w:) Szkice sawińskie, pod red. M. M. Dederko, Czułczyce – Sa-
win, 2001, s. 40–75.
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12 letniego chłopca „Antka Warszawskiego”, tak go nazwali, bo przybłąkał się 
w Warszawie i został z wojskiem. Otóż, gdy tylko czołg niemiecki wyjeżdżał na 
szosę chłopiec powiadamiał artylerię i natychmiast czołg został celnie tra) ony, 
tak zostało zniszczonych kilka, dokładnie nie pamiętam liczby…”

Gdy wojska hitlerowskie rozwijały się do natarcia dowódca artylerii 41 
DPRez. płk Sawczyński polecił artylerii wykonać zmasowany ogień na ich szy-
ki. Po ich zbliżeniu obrońcy polscy otworzyli ogień z broni piechoty. Przez całe 
popołudnie trwała zacięta walka na tej rubieży. Wojska niemieckie nie mogąc 
przełamać obrony wojsk polskich od czoła chciały ją obejść z kierunku zacho-
dniego, stosując manewr oskrzydlający. Dowódca wojsk polskich zorientował się 
w sytuacji i nakazał natychmiast odwodowi ppłk Szostaka obsadzić rubież: Mali-
nówka – Bachus85. Działanie wsparła artyleria dywizyjna obezwładniając wojska 
hitlerowskie wykonujące manewr. W wyniku zdecydowanego działania ułanów 
i silnego ognia artylerii manewr wojskom hitlerowskim się nie udał, zmuszone 
zostały do wycofania. 

Według relacji K. Grzeluka pod naporem przeciwnika żołnierze polscy na pra-
wym skrzydle obrony zostali zmuszeni do wycofania się na drugą rubież obrony 
w rejon szkoły w Średnim Łanie. W tej sytuacji dowódca wojsk polskich wydał 
rozkaz wykonać kontratak odwodem piechoty i ułanów będącym w lesie w pobliżu 
zabudowań Mazurka. Został on wsparty ogniem artylerii i przeciwnik zmuszony 
został do wycofania. Przedni skraj polskiej obrony został odtworzony. 

Walka w tym rejonie trwała do późnych godzin nocnych ze zmiennymi sy-
tuacjami. Była to walka zacięta, dynamiczna, manewrowa, co powodowało duże 
straty po obu stronach. Żołnierze 41 DPRez. walczyli dzielnie i bohatersko a na-
wet heroicznie, zadanie bojowe polegające na utrzymaniu rubieży i załamaniu 
natarcia wojsk hitlerowskich wykonali należycie i z honorem. Zadali duże straty 
przeciwnikowi i zmusili go do wycofania się w kierunku na Włodawę. Tym sa-
mym stworzyli dogodne warunki wojskom ześrodkowanym w Sawinie i Kro-
bonoszy do odtworzenia zdolności bojowej, w tym zapasów materiałowych na 
miarę możliwości. Nad ranem pododdziały polskie walczące na rubieży: Średni 
Łan – Malinówka zostały wycofane na rozkaz wyższego przełożonego i dołą-
czyły do swoich dywizji w rejonie Sawina. Nad ranem z 19 na 20 września obie 
dywizje z rejonu Sawina i Krobonoszy wykonały marsz ubezpieczony do rejonu 
Majdan Ostrowski koło Wojsławic. Ze względu na małe stany osobowe86, braki 
w uzbrojeniu i wyposażeniu przeszły reorganizację. Dla przykładu stan osobo-
wy obu pułków piechoty 33 DPRez. w Krobonoszy wynosił około 700 żołnierzy. 
Z tych względów i innych dowódca armii nakazał połączyć obie dywizje w jeden 
silny związek taktyczny. 33 DPRez. została włączona w struktury organizacyjne 
41 DPRez. pod dowództwem gen. W. Piekarskiego. 

W walce pod Średnim Łanem i Malinówką żołnierze polscy zniszczyli lub 
obezwładnili kilkanaście czołgów, transporterów i samochodów ciężarowych. 
Do niewoli wzięli kilkunastu żołnierzy niemieckich. W walce poległo ich około 

85 M. M. Dederko, Sawin i jego region, …, s. 21–22
86 T. Jurga, Armia „Modlin”..., s. 347
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65, zostali oni pochowani prawdopodobnie na cmentarzu w Łowczy. Żołnierzy 
polskich prawdopodobnie poległo 21 (dane są różne, według światków wyda-
rzeń było ich dużo więcej), z których 14 pochowano na cmentarzu w Łowczy, 6 
natomiast na cmentarzu para) alnym w Sawinie87

. Zbieraniem poległych z pola 
walki, jak twierdzi Jan Szymczak zajmował się sołtys Średniego Łanu Bolesław 
Dyczkowski. Wywoził poległych żołnierzy furmanką na wymienione cmentarze. 
Obecnie on już nie żyje i nie można potwierdzić tych danych. 

Pomimo, że minęło 71 lat od tamtych wydarzeń, walka na ziemi sawińskiej nie 
znalazła właściwego miejsca na mapie walk i bitew żołnierza polskiego w kampa-
nii wrześniowej. Autorzy opracowań naukowych (niektórzy) wspominają to wy-
darzenie w sposób bardzo ogólny. Najwięcej danych i opisu walk 33 i 41 DPRez., 
zawarta jest w internecie i książce „Wojna obronna Polski 1939”. I w tych mate-
riałach oraz innych jest wiele nieścisłości. Wydaje się, że najbardziej miarodajne 
relacje zawarte są w zeznaniach świadków wydarzeń tejże walki. 

Dla upamiętnienia tych wydarzeń na ziemi sawińskiej Urząd Gminy Sawin, 
Kościół i społeczeństwo tej ziemi w 70. rocznicę walki pod Średnim Łanem i Ma-
linówką, zorganizowało uroczystość patriotyczną i odsłoniło tablicę upamiętnia-
jącą tą walkę na obelisku przy ulicy Wygon w Sawinie. Poświęcona jest ona żoł-
nierzom 41 i 33 DPRez., którzy w dniu 19 września 1939 roku odnieśli zwycięską 
walkę z wojskami hitlerowskimi, pomimo ich przewagi ilościowej i technicznej. 
Napis na tablicy umieszczonej na obelisku ma zachować w pamięci te wydarzenia 
z 1939 roku. Są one świadectwem, że losy kampanii wrześniowej miały również 
swoje miejsce, w skromnym wymiarze na ziemi sawińskiej, o czym nie można 
zapomnieć. Dla udokumentowania tych wydarzeń Urząd Gminy Sawin prawdo-
podobnie wyda publikację opartą na materiałach źródłowych, w tym relacjach 
świadków, którzy jeszcze żyją i pamiętają te wydarzenia. 

Załączniki w brzmieniu oryginalnym: 
1 1939, wrzesień 15, godz. 10.00, Seplówka. Ogólny rozkaz organizacyjny do-

wódcy Armii „Modlin”, gen. E. Przedrzymirskiego, do odwrotu w rejon Chełma, 
nr 435. 

2 Tabela marszu. Oryginał, maszynopis CAW, 11/10/3. 
3 1939, wrzesień 16, godz. 18.50, Borek koło Sawina. Rozkaz szczególny do-

wódcy 41 dywizji piechoty dla płk Jana Połubińskiego do wycofania oddziałów 
z Włodawy, nr 449. 

4 1939, wrzesień 20, Berlin – Komunikat nr. 19 Oddziału Obrony Kraju OKW 
o położeniu na froncie w dniu 19 września1939 r. wieczorem nr. 495. 

nr 435
1939, wrzesień 15, godz. 10.00, Seplówka. – Ogólny rozkaz operacyjny dowódcy 

Armii „Modlin”, gen. E. Przedrzymirskiego, do odwrotu w rejon Chełma.
I. ZADANIA ARMII
Oderwać się od nieprzyjaciela i zgrupować w rejonie na północ od Chełma.
II.POŁOŻENIE.
a) Oddziały 33 i 41 DP zbierają się w ogólnym rejonie Sławatycze – Włodawa. 

87 Relacja ustna Zdzisława Kałużnego mieszkającego w dniu 19.09.1939 w Malinówce obecnie w Sawinie.
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1 DPLeg. I Mazowiecka BK przebijają się w ogólnym kierunku na Włodawę.
b) Na północy w rejonie Siedlce – Łuków nacisk około 4 DW nieprzyjacie-

la, w tym jednej zmotoryzowanej. Na południu nieprzyjaciel przerwał się przez 
Wisłę między Annopolem i Zawichostem posuwając się dalej na Zamość. Patro-
le pokazały się w Hrubieszowie i Krasnymstawie. Załoga Brześcia w styczności 
z bronią pancerną nieprzyjaciela, która równocześnie przenika w kierunku Ko-
brynia.

III.ZAMIAR
Zebrać i uporządkować wszystkie oddziały armii na rano dnia 17 IX w ogól-

nym rejonie Sawin – Włodawa.
IV. WYKONANIE
1. Tabela marszów w załączeniu. 
2. Rozpoznanie. Na kierunku Włodawa – Piszcza – Małoryta rozpoznaje 

kompania balonowa na samochodach ciężarowych z ckm; wszystkie oddzia-
ły mają prowadzić intensywne rozpoznanie zarówno w czasie marszu jak i też 
w czasie postoju. Szczególnie silnie rozpoznawać wzdłuż linii komunikacyjnych 
( szosy i linie kolejowe).

3. Ubezpieczenie. Ze względu na nie wyjaśnioną sytuację w rejonie Brześcia 
n. Bugiem istnieje możliwość w każdej chwili zetknięcia się wszystkich oddzia-
łów maszerujących jak i będących na postoju z jednostkami broni pancernej nie-
przyjaciela. Dlatego też należy: marsze ubezpieczać przede wszystkim od czoła 
i od tyłu kolumny( straże przednie i tylne); w czasie postoju ubezpieczać się ze 
wszystkich kierunków zarówno dyspozycyjną bronią ppanc, jak też przez nisz-
czenie najważniejszych obiektów komunikacyjnych. 

4. Ogólne zasady działań. Poszczególne zgrupowania winny działać zwar-
cie, unikając rozdrobnienia oddziałów, które jest powodem paniki i gubienia 
się. Zgrupowania winny utrzymywać wzajemną łączność i w walce natychmiast 
współdziałać. Należy organizować wypady na broń pancerną nieprzyjaciela, 
przełamując bierność i nastawienie psychiczne o własnej niższości. Opuszczając 
teren, nie czekać na pomoc saperów, lecz niszczyć za sobą komunikacje przez 
palenie mostów, barykadowanie dróg drzewami przydrożnymi niszczenie urzą-
dzeń łączności itp. Celem sprawnego wykonania niszczeń należy wcześnie (za 
dnia ) przeprowadzić odpowiednie rozpoznanie i przygotowanie obiektów. 

Od uciekinierów niezorganizowanych odbierać broń i amunicję, odsyłając ich 
w grupach w kierunku Chełma. Z rejonu Włodawy uciekinierów kierować do la-
sów w rejon południowy Luboml. Nadwyżki o) cerów używać do organizowania 
zapór dla [ zatrzymania ] uciekinierów, z których tworzyć oddziały zwarte. 

V. ŁĄCZNOŚĆ 
Mp. Kwatery Głównej przewiduje się od godziny 20.00 dnia 16 IX w m. Mszan-

ka( 4 km zachodni Bytyń 9 km na północny wschód od Sawina). 
Dowódca Armii „Modlin”
E. Przedrzymirski, gen. bryg.88

88 CAW, sygn. 11/10/3, Ogólny rozkaz operacyjny dowódcy Armii „Modlin” gen. E. Przedrzymirskiego do 
odwrotu w rejon Chełma, Oryginał, maszynopis 
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TABELA MARSZU

Maszerując w dniu 15 IX luźne oddziały z 1 DPLeg. Dołączają do 114 pp w m. 
Sławatycze.

Nr 449
1939, wrzesień 16, godz. 18.50, Borek koło Sawina. – Rozkaz szczególny 
dowódcy 41 dywizji piechoty dla płk. Jana Połubińskiego do wycofania 

oddziałów z Włodawy.
Mapy 1: 100 000, Włodawa – Opalin. 
1. Natychmiast ewakuować z Włodawy ośrodek artylerii konnej i wszystkie 

zbędne oddziały i służby.
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Marszruta: Włodawa – Łowcza – Bukowa Wielka – Bukówek Górny– Ruda– 
Rudka– Świerże na Luboml

2. Batalion mjr. Kosiby skierować natychmiast do Sawina, gdzie odejdzie pod 
rozkazy dowódcy 116 pp mjr Mische.

3.Batalionem por. Sobczaka zabezpieczyć Włodawę od wschodu po wschod-
niej stronie rz. Bug oraz osłonić odejście przeprawę 114 pp ze wschodniego brze-
gu Bugu na Włodawę. 

Osłonę zorganizować na linii Tomaszówki i Orchwa. Po obsadzeniu Włoda-
wy przez 33 DP baon por. Sobczaka odejdzie do Sawina i dołączy do 114 pp, do 
którego wejdzie jako 3 batalion.

4.114 pp po wycofaniu się z Włodawy przejdzie do lasu Borek( płd. Sawina) 
5.Miejsce postoju dowódcy 41 DP – Leśniczówka Borek( płd. zach. Sawin).
116 pp – zostanie przy szosie, 
114pp– po wycofaniu się do Sawina cegielnia 1km na płd. od Sawina.
Po przybyciu a miejsce przeznaczenia 114 pp wyśle 2 gońców konnych do 

miejsca postoju dowódcy dywizji. 
1 komplet map 1: 100 000 w załączeniu. 
Dowódca 41 Dywizji Piechoty 
W. Piekarski, gen. bryg. 89

Nr 495
1939, wrzesień 20, Berlin.– Komunikat nr 19 Oddziału Obrony Kraju OKW 

o położeniu na froncie w dniu 19 września 1939 r. wieczorem. 
A) WOJSKA LĄDOWE 
Grupa Armii „Południe”w ośmiodniowych zaciętych walkach [ Grupa Ar-

mii] otoczyła z obu stron Bzury i zasadzie zniszczyła armię polską wycofującą 
się z Poznania i z terenów nad dolną Wisłą. Dotychczas otrzymano meldunki 
o wzięciu przez 8 armię 80 000 jeńców, przez 10 armię 35 000 jeńców Oprócz 
tego zadano nieprzyjacielowi nadzwyczaj wysokie krwawe straty. Dotychczas nie 
zdołano zewidencjonować zdobytego materiału wojennego, a przede wszystkim 
dział, karabinów maszynowych i pojazdów. 

Grupa Armii „ Południe” walczyła z 9 dywizjami, oddziałami 10 innych dy-
wizji i 3 brygad kawalerii. Między Warszawą i ujściem Bzury stawiały zdecydo-
wany opór zdolne jeszcze do walki, znaczne siły przeciwnika. Inne próbowały 
przez Puszczę Kampinowską przerwać się do Warszawy. Próby te udaremniły 
oddziały 10 armii. Oczyszczanie tych terenów będzie trwało jeszcze jakiś czas. 
Południowe skrzydło 10 armii maszeruje na Leszno i naciera na nieprzyjaciela na 
północny wschód od Krasnegostawu.

14 armia forsownymi marszami ostatnio osiągnęła w zasadzie linię demarka-
cyjną. Dzięki energicznemu, przewidującemu dowodzeniu armii udało się, mimo 
rozległych przestrzeni i poważnych trudności terenowych, dogonić wycofujące 
się siły nieprzyjaciela, zmusić je do przyjęcia walki i częściowo okrążyć. Na po-
łudniowym skrzydle oddziały wprowadzają porządek w okręgu na_ owym. Wy-

89 CAW, sygn. II/10/3., Tabela marszu, rękopis, oryginał.
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gasły tam już walki z wojskami polskimi. Inne siły otaczają obecnie ze wszyst-
kich stron Lwów, udaremniając wszelkie próby wyrwania się z miasta. Centrum 
kontynuuje oczyszczanie masywu leśnego na północ od Żółkwi. Na północnym 
skrzydle wojska od wielu dni walczą zawzięcie w rejonie Tomaszowa. Dotychczas 
wzięto 6000 jeńców. Pozostałe siły 14 armii zaatakowały nieprzyjaciela na za-
chód od Zamościa i kontynuują natarcie na południe.

Grupa Armii „ Północ”położenie nieprzyjaciela na froncie Grupy Armii 
„Północ” na ogół pozostało bez zmian. Na przedpolu Pragi wzmogło się działa-
nie artylerii nieprzyjacielskiej; na obszarze tyłowym 3 armii, na wschód i połu-
dniowy wschód od Warszawy, wciąż jeszcze strzelanina. Pod Sawinem (30 km 
na południowy zachód od Włodawy) nieprzyjaciel prowadził kontrataki siłami 
wzmocnionego pułku piechoty. 

3 armia bez zmian. Oddziały odpierają ataki nieprzyjaciela pod Sawinem
4 armia wycofała związki taktyczne wysunięte najdalej na wschód koło Biel-

ska i Białegostoku poza tymczasową linią demarkacyjną osiągając częścią sił re-
jon zakwaterowania Janów – Knyszyn– Długołęka. 

Grupa Kaupischa: Reszki oddziałów polskich koło Gdyni skapitulowały 
o godz. 17.30.

Grupa Armii „C”
5 armia. Nieprzyjaciel wycofał się z miejscowości Maimuhle i Perl, które na-

sze rozpoznawcze zajęły ponownie.
1 armia. Oprócz odosobnionej działalności patrolowej i sporadycznego ognia 

artylerii – spokój. 
7 armia. Nadal spokojnie. Z obu stron nie było żadnej działalności lotniczej. 
B)MARYNARKA WOJENNA 
Bez zmian. 
C) WOJSKA LOTNICZE.
I. Wschód. Oprócz ograniczonej działalności rozpoznawczej w zasięgu 4  ̀oty 

powietrznej lotnictwo nie prowadziła działań. Artyleria przeciwlotnicza w rejo-
nie Modlina.

II. Zachód. Położenie w powietrzu bez zmian.
[Ruchy wojsk radzieckich]
Wojska radzieckie osiągnęły następującą rubież: Wilno – Brzostowica – ( 80 

km na wschód od Białegostoku) – Prużana – Kobryń – Poryck – Sokal nad Bu-
giem – Brody – Bóbrka – Rohatyn – Dolina.

Kawaleria i wojska pancerne osiągnęły północny i południowy skraj Lwowa. 
W połdnie 19 września doszło na wschód od Lwowa do starcia między niemiec-
kimi i radzieckimi pancernymi oddziałami rozpoznawczymi ( lekka wymiana 
strzałów). Rosjanie twierdzili, jakoby Lwów należał do nich. Osiągnięto porozu-
mienie90.

90 Maszynopis powielany WIH, MiD, VII/2/816 Komunikat nr 19 Oddziału Obrony Kraju OKW o położe-
niu  na froncie  w dniu 19 września 1939 r. wieczorem.
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Sytuacja ludności miasta i powiatu chełmskiego
na początku II wojny światowej

Stanisław Błaszczuk

Moja wypowiedź dotyczyć będzie wydarzeń w Chełmie i powiecie chełmskim 
we wrześniu i początkach października 1939 r. Z przykrością należy stwierdzić, 
że okres ten jest słabo zbadany i udokumentowany przez historyków. Brak jest 
wiarogodnych z źródeł i relacji świadków tamtych wydarzeń. Wiele z nich, szcze-
gólnie tych, pochodzących sprzed 1990 r. miało charakter tendencyjny, wiele fak-
tów celowo przemilczano.

W okresie międzywojennych Chełm pełnił ważną rolę strategiczną, głównie 
z względu na połączenie kolejowe z Polski centralnej do wschodniej oraz roz-
mieszczenie w mieście dwóch jednostek wojskowych: 7 pułku piechoty legionów 
i 2 pułku artylerii ciężkiej. Od wybuchu wojny mieszkańcy Chełma i okolic nie 
liczyli się z szybkim przeniesieniem frontu w te odległe od zachodniej granicy 
tereny. Odczuwało się wyraźnie stan wyczekiwania na dalszy bieg zdarzeń, czy-
niono nawet próby organizowania obrony, jednak generalnie ludność wierzyła 
w siłę armii, co czynione było przez ówczesne władze państwowe. Społeczeństwo 
nie zdawało sobie sprawy z wielkiej dysproporcji uzbrojenia wojsk niemieckich 
i polskich. Wprawdzie na apel władz rozpoczęła się zbiórka pieniędzy i wszelkich 
kosztowności na dozbrojenie armii, jednak wszystko to było kroplą w morzu po-
trzeb. Zbiórki pieniężne odbywały się też we wszytkach szkołach, także w Sawi-
nie, Czułczycach. 

Samoloty niemieckie już 2 września zbombardowały most w Dorohusku oraz 
stację kolejową w Rejowcu. Wkrótce też Niemcy zaatakowali z powietrza pociągi, 
nawet te oznaczone czerwonymi krzyżami. Wprawdzie na krótko, ale zapanowa-
ła radość chełmian, gdy 3 września 1939 r. Anglia i Francja wypowiedziały wojnę 
Niemcom, ale jak to się skończyło wszyscy dzisiaj wiemy. Dnia 8 września samo-
loty niemieckie zbombardowały okolice dworca kolejowego w Chełmie, a tak-
że ulice Sienkiewicza, Okszowską, Kolejową. Zginęło wtedy 17 mieszkańców 
Chełma i okolic. Wprawdzie tego dnia odbywał się tradycyjny odpust na Gór-
ce Chełmskiej, jednak nie uczestniczyły w nim tłumy pielgrzymów jak bywało 
to w latach poprzednich. Odprawiane nieszpory zostały przerwane. Naloty na 
Chełm odbyły się jeszcze w dniach: 10, 11, 13 i 18 września. W dniu 13 września 
w rejonie koszar zestrzelony został jeden samolot wroga. Na krótko zamknięte 
zostały sklepy i restauracje. Dopiero interwencja władz miejskich spowodowała 
ich otwarcie. 

25 września o godzinie 9.30 do Chełma weszły wojska sowieckie91, zaskakując 
znajdujące się tu jeszcze polskie jednostki wojskowe. Władze miejskie zadecydo-
wały o zaniechaniu obrony ewakuując się w kierunku Krasnegostawu i Lublina. 
Nie wszyscy chełmianie odnosili się niechętnie do „wyzwolicieli z Wschodu”. Je-

91 Jest to typowy rusycyzm w języku polskim używany w stosunku do obywateli państwa radzieckiego. 
Prawidłowo winno brzmieć „radzieckie”
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den z świadków tamtych wydarzeń, Wincenty Pietrzykowski, w swoim pamięt-
niku pisze:

„Wracając z szpitala mogłem dokładnie zaobserwować jak witali wkraczają-
cych żołnierzy bolszewickich Żydzi i Rusini, kwiaty czerwone na czołgach! Bra-
ma powitalna w Chełmie. Łzy stojące w oczach. Cholera niespodziewana. Tchó-
rze! Obywatele! Okazało się, co to są Żydzi. Lada jaki łapserdak z karabinem 
łazi, paraduje z czerwoną opaską... Znęcają się w okropny sposób nad polskimi 
żołnierzami, aż strach pisać. Głodnych i pobitych trzymają po tygodniu w ko-
mórkach. Naprowadzają bolszewików na domy o) cerów i podo) cerów... Obecnie 
Żydzi twierdzą niezbicie, że im Polacy będą czyścić buty... Żołnierze bolszewiccy 
wyglądają na dziadów zabuskich w za krótkich kusych sukmanach. Żywią się 
marchwią i karto  ̀ami. W plecakach noszą chleb i owies dla koni, a plecak to po 
prostu worek na siano... zegarek u nich to luksus, a noszącego zegarek uważają 
za bardzo uczonego i mądrego. Kupują więc sołdaty zegarki na potęgę, ale cóż 
z tego, mało który się na nim rozumie. Zauważyłem jednego bolszewika, który 
chodził od jednego do drugiego faceta i pytał która godzina, mimo że posiadał 
zegarek. Inny chodził z własnym, zegarkiem i prosił żeby mu powiedzieć która 
godzina, ale nasi udawali, że na takich precyzjach techniki nie znają się... Łobu-
ziaki sprzedawali im czasomierze i liczniki do samochodów, a brali ruble jak za 
zegarki...” 

Władzę stanowił Robotniczy Zarząd Miasta, ma czele którego stanął Żyd ko-
munista Czwiling. Rządy te to okres terroru oraz grabieży wszystkiego, co się 
tylko dało wywieźć. W celu utrzymania porządku powołana została „Czerwo-
na Milicja”. Ta wzywała ludność do zachowania porządku i oddawania broni. 
Zaczęła obowiązywać godzina milicyjna od godziny 19.00 do 6.00 rano. Zale-
cono w licznych plakatach do gorącego witania Armii Czerwonej. Funkcjona-
riusze NKWD bez litości aresztowali tych żołnierzy i o) cerów polskich, którzy 
mieli białe dłonie92. Schwytanych wywożono w głąb Rosji lub mordowano na 
miejscu. Taki los spotkał kilkudziesięciu o) cerów – późniejszych o) ar Katynia. 
Trzech z nich związanych było z obecną gminą Sawin: major Wiktor Truss, pod-
porucznik Paweł Walczak, i major Zieliński, zięć Iwanowskiego aptekarza z Sa-
wina. Mają w Katyniu wśród ponad 5000 swoje imienne tabliczki. Było dla nas 
szokiem, gdy je ujrzeliśmy. Tu powiem, że w 2003 r. w pięćdziesięcioosobowej 
delegacji wyjeżdżającej z Chełma do Katynia znaleźli się z Sawina: Adam Lac-
kowski, Stanisław Błaszczuk piszący te słowa, Hubert Wiciński, Mirosław Deder-
ko i Sylweriusz Sotel. Jeden z żołnierzy rosyjskich porządkujący tam cmentarz 
wręczył mi wówczas dwa guziki z fragmentami tkaniny pochodzącej z munduru 
żołnierza rozstrzelanego i pochowanego na cmentarzu w Katyniu. Jeden z tych 
guzików przekazałem do szkolnej izby pamięci w szkole w Sawinie. 

A jak wyglądał początek wojny w Sawinie? Halina Sieciechowicz w swoich 
wspomnieniach zatytułowanych „Mój Sawin” w redakcyjnym opracowaniu Hu-
berta Wicińskiego, a umieszczonych w „Szkicach do dziejów gminy Sawin” pod 

92 Gdy Bronisław Dederko z Czułczyc bronował pole położone pod lasem, z zarośli wypadł leśniczy, który 
na widok zbliżających się żołnierzy Armii Czerwonej, pomazał ręce ziemią, wziął od Bronisława lejce i zaczął 
bronować końmi wspomniane pole udając rolnika.
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redakcją Mirosława Marka Dederko tak pisze: „Po 20 września do Sawina wkro-
czyli sowieci. Widok ich był żałosny, a zachowanie ich pozostawiało wiele do 
życzenia. Zaczęli od plądrowania domów i pod pretekstem rewizji rabowali co 
im tylko wpadło w ręce, zarówno w mieszkaniu jak i obejściu gospodarskim. 
Byli tu krótko. W czasie ich pobytu niektórzy Polacy, Ukraińcy i Żydzi założyli 
czerwone opaski i współdziałali z agresorem.” 

Wieloletni nauczyciel szkoły sawińskiej Władysław Renowski [wówczas na-
zywał się Rent  ̀ejsz] wspomina tamten okres: „Dało się zauważyć u Sowietów 
oszołomienie stanem ogólnym naszego poziomu życia. Ich pierwsze hasło: „bij 
polskich panów” – szybko uległo zmianie na zdumienie: „ U was wsie paný”. 
Miało to swój wyraz w powszechnym wykupie białego pieczywa czy nocnych 
damskich koszul, jako modnych sukien”. Pan Renowski zauważył wrogi stosu-
nek Sawiniaków pochodzenia ukraińskiego do Polaków, np. Szusta czy Chirom-
ki. Kiedyś Renowski opowiadał mi, że Szust przychodził do niego w czasie wojny 
na pogawędki. Renowski nie krył się z swoimi poglądami, a potem w 1944 r., 
kiedy ponownie do Sawina wkroczyli Sowieci, wydał Renowskiego oraz kierow-
nika szkoły Romana dla NKWD. Obaj poszli na Syberię na 2 lata i 6 miesięcy. Re-
nowski powiedział, że wszystko o czym wtedy rozmawiał z Szustem, ten potem 
przekazał NKWD. O swoich syberyjskich przeżyciach Renowski również napisał 
wspomnienie i ja ten pamiętnik posiadam.

W tym czasie doszło w Sawinie do kilku bestialskich mordów na policjantach 
i żołnierzach, między innymi zamordowano Władysława Sokoła oraz kilku o) -
cerów i żołnierzy powracających z frontu, w tym w Jagodnym ppor Władysława 
Kostrzewskiego pochowanego na cmentarzu czułczyckim.

Chciałbym podać epizod z domu moich najbliższych. Otóż mój dziadek Ju-
lian Steć ukrywał porucznika Felicjana Pawlaka, o) cera Wojska Polskiego po-
chodzącego z poznańskiego, który potem poszedł szlakiem wojsk generała An-
dersa i walczył pod Monte Cassino. O nim właśnie wspominał w swojej słynnej 
książce „Monte Cassino” Melchior Wańkowicz. Potem moja rodzina otrzymała 
od majora Pawlaka w podzięce kilka listów. 

Dalej pani Halina Sieciechowicz w swoich pamiętnikach pisze: „W począt-
kach października 1939 r. Sowieci wycofali się za Bug, a wraz z nimi sawińscy 
zwolennicy nowej władzy. Na ich miejsce weszli Niemcy”.

Z Chełma Sowieci wycofali się 7 października, podpisali bowiem 28 września 
1939 r. z Niemcami „Układ o przyjaźni i granicach...”.

9 października 1939 r. około godziny 9.00 od strony Lublina weszły do Cheł-
ma oddziały niemieckie. Rozpoczęła się okupacja niemiecka, ale to już oddzielny 
rozdział naszej lokalnej historii.

Na zakończenie zapoznam państwa z jeszcze jedną sprawą, która jest zwią-
zana z wydarzeniami tamtych dni. Na ten temat siedem lat temu w „Gazecie 
Wyborczej” ukazał się artykuł, o którym, chciałem parę słów powiedzieć. Kilka 
minut wcześniej rozmawiałem z panem Kiszowarą i ten poświadczył, że na jego 
ulicy faktycznie mieszkał opisywany człowiek. Pozwolę sobie streść ten artykuł: 

Instytut Pamięci Narodowej wszczął śledztwo w sprawie mordu na dwóch 
sędziach wojskowych i na dwóch granatowych policjantach. Wszyscy czterej zo-
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stali w bestialski sposób zamordowani przez mieszkańca podchełmskiego Sawi-
na we wrześniu 1939 r. Mordercy współpracowali z stacjonującą w osadzie Ar-
mią Czerwoną. Śledztwo wszczęte zostało wskutek doniesienia pana Czesława 
G., który w czasie okupacji mieszkał w Sawinie u państwa Kozłowskich. W po-
łowie września 1939 r. Czesław G. miał 15 lat, w sam raz tyle, aby interesować 
się wydarzeniami dziejącymi się wokół niego. Do Sawina tra) ł z Grudziądza. 
W tamtych dniach w Sawinie stacjonowało dużo żołnierzy Wojska Polskiego. 
Kiedy wkroczyła Armia Czerwona wówczas założona została Czerwona Milicja. 
Wspomniana zbrodnia miała się wydarzyć 18 albo 19 września. Wracając z pie-
karni, gdzie wówczas pan Czesław pracował, zauważył jak miejscowi milicjanci 
z opaskami na rękawie uzbrojeni w karabiny wyprowadzili z posterunku dwóch 
emerytowanych sędziów wojskowych. Mężczyźni byli w randze pułkownika 
i podpułkownika, Miejscowi milicjanci wsadzili ich na furmankę, związali ka-
blem telefonicznym, następnie z tego samego budynku wyprowadzili komendan-
ta posterunku oraz kaprala, wsadzili ich również na furmankę i także związali 
kablem. Z zeznań wynika, że niektórzy mieszkańcy Sawina prosili by ich puścić 
wolno, ale w odpowiedzi usłyszeli, że to burżuje i trzeba ich zawieźć na posteru-
nek do Chełma. Furmanki ruszyły, ale wróciły do Sawina już po godzinie, czyli 
droga w jedną stronę trwała najwyżej pół godziny. Tymczasem niemożliwością 
jest dojechać furmanką do Chełma w jedną godzinę. Po wiezionych na furman-
kach o) cerach ślad zaginął, jednak do Chełma nie dojechali. Zbrodnia wyszła na 
jaw już po kilku dniach, gdy do Sawina weszli Niemcy. Zwłoki zostały wytropio-
ne i wygrzebane przez dzikie zwierzęta. Zeznający pan Czesław stwierdził, że wi-
dział, że kapral dostał kulę w głowę, pozostali mieli wydłubane oczy, obcięte ję-
zyki, piersi przekłute bagnetem. Mężczyźni, którzy dokonali mordu uciekli wraz 
z wycofującą się z Sawina Armią Czerwoną. Na razie nazwiska pomordowanych 
nie są znane, nie znamy także morderców. Myślę, że wszelkie niewiadome, wcze-
śniej czy później wyjaśnią się93.

93 Po tym stwierdzeniu H. Wiciński napisał do IPN w sprawie opisywanego mordu, skąd po długim czasie 
otrzymał komplet dokumentów
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Losy żołnierzy września 
(na przykładzie Pawła Walczaka)

Mirosław Marek Dederko

Losy o) cerów polskich, którzy brali czynny udział w obronie Polski we wrze-
śniu 1939 r. i wzięci zostali do niewoli da się przedstawić na przykładzie podpo-
rucznika Pawła Walczaka, nauczyciela i kierownika szkoły najpierw w Czułczy-
cach ówczesna gmina Staw, obecna gmina Sawin, potem szkoły w Stawie obecna 
gmina Chełm z siedzibą w Pokrówce. Znaczna część tych o) cerów, to byli rezer-
wiści. Prześledźmy zatem ich karierę zawodową i losy w czasie wojny.

W sierpniu 1939 r. nawet dla przeciętnego Polaka stało się jasne, że wkrótce 
dojdzie do wojny. Odczuwali to nie tylko politycy mający dostęp do tajemnic pań-
stwowych zdobywanych przez wywiad i kontrwywiad, ale także mieszkańcy wsi 
i miast. Od ostatniej wojny, zwanej dzisiaj pierwszą, minęło niewiele lat. Kryzys 
gospodarczy jaki dotknął również Polskę, miał pewien wpływ na rozwój polskiej 
zawodowej armii, która w stosunku do armii niemieckiej stała się przestarzała. 
Starano się wprawdzie unowocześnić sprzęt, lecz jak pokazała praktyka, zaczęto 
robić to zbyt późno. Pomyślano o zabezpieczeniu granic państwowych poprzez 
dwustronne sojusze z sąsiadami. To okazało się również zawodne, ponieważ 
taki system sojuszów dwustronnych: Polski z Niemcami, Polski z ZSRR, Polski 
z Francją i Polski z Anglią w przypadku kon  ̀iktu jednego z państw z drugim 
państwem wymuszał natychmiastową reakcję pozostałych państw, w tym Polski. 
Państwa w sytuacji kon  ̀iktu musiały się opowiedzieć po jednej ze stron. Politycy 
polscy liczyli, że w przypadku napaści Niemców na Polskę, pozostałe państwa 
opowiedzą się po stronie napadniętego, a w najgorszym wypadku nie będą po-
dejmować działań politycznych czy zbrojnych przeciwko Polsce. Dla skompliko-
wania sprawy okazało się, że Niemcy zawarli również dwustronny układ z ZSRR, 
który nakładał na stronę radziecką obowiązek pomocy Niemcom.

Na tak skonstruowanych sojuszach polscy politycy we wrześniu 1939 r. całko-
wicie się zawiedli. W momencie wybuchu wojny niemiecko – polskiej rząd ZSRR 
nie podjął żadnych działań w obronie Polski, gdyż zawarte sojusze nakazywały 
rządowi ZSRR pomoc zarówno Niemcom jak i Polsce. Polska nie wiedziała jesz-
cze wówczas o tajnych układach między ZSRR a Niemcami. W sytuacji kiedy nie 
wiadomo było na czyją stronę przechylą się losy wojny Stalin czekał chyba tylko 
po to, by zobaczyć, które państwo będzie zwyciężać, by potem opowiedzieć się 
po stronie zwyciężającego. W połowie września stroną silniejszą była niestety III 
Rzesza.

Armia polska do wojny przygotowywała się od pewnego czasu również or-
ganizacyjnie, zbrojnie. Robiono to jednak powoli w tajemnicy, by nie drażnić 
niemieckiego sąsiada. Polska miała oczywiście rezerwę, którą w przypadku kon-
 ̀iktu zbrojnego zamierzano powołać do wojska. Byli to nie tylko czynni zawo-

dowo szeregowcy, podo) cerowie i o) cerowie, ale także ogromna armia przeszko-
lonych o) cerów rezerwy. Byli to ludzie różnych zawodów, wykształceni, a nawet 
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naukowcy na skalę europejską. Spotykamy tu nauczycieli, profesorów szkół wyż-
szych, lekarzy, weterynarzy, aptekarzy, policjantów, księży...

Polska doktryna wojenna nie przewidywała jak mają się zachować wojska 
polskie w przypadku równoczesnej napaści z dwu przeciwnych stron przez dwa 
sąsiednie sojusznicze państwa, gdyż nie przewidywano takiej sytuacji. Wojsko 
polskie spychane przez armię niemiecką w przypadku zetknięcia się z armią ra-
dziecką nie mogło posłużyć się wcześniej opracowanymi instrukcjami, bo takich 
nie było, o) cerowie zdani byli na własną intuicję, musieli na własną odpowie-
dzialność podejmować decyzję. Walczyć czy poddać się do niewoli – to był dyle-
mat chwili, który szybko trzeba było rozwiązać. Dodatkowym utrudnieniem był 
brak możliwości bieżącej konsultacji z wyższym dowództwem, z którym kontakt 
był utrudniony albo nie było go wcale, brak rozeznania w sytuacji na ogólnym 
polu walki. Przez lata utrwalano opinię, że Niemcy to odwieczny wróg Polski, 
który w polityce zagranicznej zawsze kierował się hasłem: Drang nach Osten. 
Niektórym dowódcom, niekoniecznie o poglądach komunistycznych, wydawało 
się, że z Rosjanami, nawet komunistami, ale przecież Słowianami, łatwiej będzie 
można dogadać się niż z Niemcami. Nie przewidzieli jednego – że totalitarny sys-
tem komunistyczny, jaki panował wówczas w ZSRR, był równie bezwzględny jak 
totalitaryzm faszystowski. Nie wiedzieli tego nawet polscy komuniści – członko-
wie KPZU, którzy znali wprawdzie zasady komunizmu, ale nie znali metod jego 
budowania i utrwalania w ZSRR. Propaganda radziecka i blokada informacji były 
tak skuteczne, że rzekomymi jak dzisiaj wiemy, „osiągnięciami komunizmu ra-
dzieckiego”, zachwycało się wielu ówczesnych decydentów, naukowców, pisarzy, 
dziennikarzy, aktorów, reżyserów w Europie i na świecie. Pod tą przykrywką był 
bezwzględny terror objawiający się masowym zsyłaniem do łagrów i rozstrzeli-
waniem wyimaginowanych wrogów.

Po wielodniowych nieustannych walkach i odwrotach armii polskiej nastąpi-
ło wyczerpanie ) zyczne polskiego żołnierza, wyczerpanie się zapasów amunicji, 
lekarstw, paliwa, żywności. Nic dziwnego, że ciągłe parcie niemieckie na wschód 
u niektórych dowódców wywołało przekonanie o bezsensowności dalszej wal-
ki. Uważali, że to już nie obrona resztek państwa polskiego, lecz ) zyczne niepo-
trzebne niszczenie życia i zdrowia żołnierzy polskich. Wydawało się im, że lepiej 
poddać się do niewoli, że lepiej zachować potencjał ludzki, który może się jeszcze 
w przyszłości przydać w podziemnej walce z wrogiem. Żołnierze polscy, w za-
leżności od tego z kim związani byli walką, szli czwórkami do niemieckiej lub 
radzieckiej niewoli, szli w nieznane... Do dzisiejszego dnia nie można ustalić losu 
wielu żołnierzy wziętych do niewoli, zwłaszcza radzieckiej. Możemy się jedynie 
domyślać, że zginęli, ale nie wiemy kiedy, gdzie, w jakich okolicznościach, gdzie 
są ich mogiły, kto jest odpowiedzialny za zbrodnię wojenną? Tragiczne w tej sy-
tuacji jest to, że przed Armią Czerwoną złożyli broń dobrowolnie nie podejmując 
większych walk, co potem wykorzystali politycy twierdząc, że Polska nie była 
stroną wojującą na froncie wschodnim, a więc wzięci do niewoli żołnierze nie 
są w pojęciu prawa jeńcami wojennymi. Nie należą się więc im prawa żołnierza 
wziętego do niewoli.

Z naszego terenu w czasie mobilizacji w sierpniu 1939 r. do wojska poszło 
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wielu rezerwistów, szeregowców, podo) cerów, o) cerów. Można tutaj wymienić 
takie nazwiska jak: ppor. Paweł Walczak, Stefan Czerwiński marynarz i jedno-
cześnie pilot, Czesław Dederko, Lucjan Drewnowski, Józef Grusza z Wólki Czuł-
czyckiej, Antoni Koszuk, Szczepan Łubkowski, Bogdan Polakowski z Czułczyc, 
Władysław Rent  ̀ejsz (potem zmienił nazwisko na Renowski), major Wiktor 
Truss Wiktor, Tadeusz Sawa, który w Czułczycach osiedlił się dopiero w 1956 r., 
Jan Witek, major Władysław Zieliński i wielu wielu innych, o których autor nie 
zdobył jeszcze informacji. Z pewnością było ich więcej, a wojenne losy każdego 
żołnierza zasługują na oddzielne opisanie.

Wojenna dola tych żołnierzy była różnorodna. Jedni z nich zginęli na polu 
walki bohaterską śmiercią, jak chociażby pilot marynarz Stefan Czerwiński, któ-
ry lecąc samolotem z Helu z ostatnim meldunkiem do Warszawy został nad Za-
toką Pucką zestrzelony przez artylerię niemiecką. Jego ciało pochowane zostało 
w Gdańsku, w Sawinie na cmentarzu jest tylko symboliczny grób. Inni, po za-
przestaniu walk, rozformowani wracali w różny sposób do domu, często piecho-
tą, jak na przykład Bogdan Polakowski, który aż spod rumuńskiej granicy przy-
szedł do Czułczyc. Żołnierz ten miał do wyboru – iść na emigrację na zachód 
lub wracać do domu. Wybrał to drugie. Józef Grusza, który tra) ł do radziec-
kiej niewoli razem z Pawłem Walczakiem, uciekł z jenieckiej kolumny pędzonej 
przez czerwonoarmistów na wschód i piechotą przyszedł do domu. Jak potem 
twierdził, proponował również ucieczkę Pawłowi Walczakowi, ale ten stwierdził, 
że jako o) cer nie będzie zdejmował munduru o) cerskiego porzucając go gdzieś 
w krzakach, gdyż na to nie pozwala mu honor o) cerski. 

Grusza powrócił szczęśliwie do domu, Walczak zginął w Katyniu otrzymując 
strzał w tył głowy. Interesujące w tym przytoczonym epizodzie jest to, że Grusza 
pochodzący z wioski, gdzie mieszkali Polacy i Ukraińcy. znał oba języki, kultur 
ukraińską i religię prawosławną, w tym pacierz rzymskokatolicki i prawosławny. 
W czasie ucieczki z głębi Rosji obserwował więc pilnie z która nacją ma aktual-
nie do czynienia i w zależności od tych spostrzeżeń zachowywał się albo tak jak 
Polak, albo tak jak Rusin czyli Ukrainiec. To mu pozwoliło bezpiecznie powrócić 
do domu. Wielu żołnierzy tra) ło do niewoli niemieckiej, do o  ̀agów, jak cho-
ciażby Drewnowski, który jednak wkrótce został przez Niemców zwolniony do 
domu, ponieważ był poważnie chory. Choroba ta wymagała poddania się opera-
cji żołądka, do czego w obozie nie było warunków. Widocznie Niemcy uznali, że 
Drewnowski tej choroby i operacji nie przeżyje, więc nie będzie zagrażał potędze 
III Rzeszy i zwolnili go do domu. Byli też tacy, którzy tra) li do niemieckiej lub 
radzieckiej niewoli i nigdy stamtąd nie powrócili, zmarli ze zmartwienia, cho-
rób, niedożywienia albo zastrzeleni w czasie ucieczki. Wielu z obozów jenieckich 
tra) ło do obozów koncentracyjnych tracąc tym samym status jeńca wojennego, 
którego w miarę chroniło międzynarodowe prawo wojenne. Niemcy jeszcze li-
czyli się z opinią światową.

Pobyt w o  ̀agach został już dostatecznie opisany i nie budzi dzisiaj większych 
emocji wśród Polaków, natomiast pobyt w gułagach czy radzieckich obozach dla 
jeńców wojennych, chociaż Rosjanie tak nie nazywali wziętych do niewoli, bu-
dzi u Polaków ciągle żywe reakcje, ciągle natra) amy na nowe niewiadome, któ-
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re trudno rozwiązać bez pełnego dostępu polskich historyków do dokumentów 
zgromadzonych w radzieckich archiwach. A te nadal są dla nas zamknięte, mimo 
ciągłych monitów naszych, a także obiektywnych i postępowych rosyjskich hi-
storyków.

Ta cała rzesza o) cerów rezerwy zmobilizowanych w związku z wybuchem 
wojny stanowiła elitę intelektualną narodu polskiego. Znaczna ich część z wojny, 
zwłaszcza z niewoli radzieckiej nigdy nie powróciła z powrotem do kraju. Za-
brakło ich potem w czasie późniejszej walki o wyzwolenie kraju, odradzania się 
państwa polskiego, wojska, szkół. Ci ludzie, zwłaszcza nauczyciele, byli dobrymi 
wychowawcami młodego pokolenia. Chciałbym zatem przykładowo szerzej opi-
sać losy jednego z wyżej przywołanych żołnierzy, mianowicie wówczas podpo-
rucznika, obecnie awansowanego do stopnia porucznika, Pawła Walczaka, który 
w 1939 r. poszedł na wojnę i zginął w Katyniu. 

O Pawle Walczaku dowiedziałem się po raz pierwszy od swoich rodziców, kie-
dy byłem już na tyle duży, że zacząłem interesować się historią mojej rodziny, wsi, 
szkoły, gminy, słowem historią regionalną, ale na tyle mały, by wypytać w śro-
dowisku czułczyckim i stawskim o większą ilość szczegółów z jego życia. Kiedy 
przed dniem zmarłych moja mama, Bronisława Dederko z domu Wróblewska, 
pisała kartki na wypominki za dusze zmarłych członków rodziny, zawsze dopi-
sywała na kartce: „za dusze zmarłych nauczycieli czułczyckich: Pawła Walczaka, 
który zginął w Katyniu i jego żony Heleny”. Kiedy ksiądz to czytał w kościele sły-
chać było szmery i szepty i niezrozumiałe dla mnie wówczas oglądanie się ludzi. 
Wtedy nie wiedziałem, dlaczego akurat przy tym nazwisku, dawało się odczuć 
pewne poruszenie zebranych w kościele. Pytałem wówczas rodziców, kim byli 
Walczakowie, gdzie jest grób Walczaków, skoro nie żyją i dlaczego daje na wypo-
minki za obcych sobie ludzi. Mama odpowiadała: „Oni mnie uczyli. Byli dobry-
mi nauczycielami i wychowawcami. Ciepło ich wspominam. Nauczyli mnie wie-
lu rzeczy, ale o okolicznościach śmierci Pawła Walczaka lepiej żebyś nie wiedział. 
Lepiej o tym nic nikomu nie mów, bo jak za dużo powiesz, to możesz pojechać ty 
albo twój ojciec, albo i cała nasza rodzina na białe niedźwiedzie”. Rodzice mówili 
to ściszonym głosem, bo jak twierdzili „może ktoś pod oknem stoi i podsłuchuje 
nas”. Zdawało mi się, że przy rozmowach na ten temat widziałem wówczas strach 
w oczach rodziców, że za oknem ktoś się poruszył. Dzisiaj muszę powiedzieć, że 
rodzice nie doznali z tego tytułu żadnej przykrości. Widocznie ówczesna władza 
albo nie dowiedziała się o domowych rozmowach o Pawle Walczaku i wypomin-
kach czytanych w kościele, albo uznała, że nie stanowi to większego zagrożenia 
bezpieczeństwu państwa, że w wymiarze wielkiej polityki takie lokalne wyda-
rzenie jest mało istotne, nie warte rozdmuchiwania. 

O Katyniu nic nie słyszałem ani w szkole podstawowej ani w średniej, ani 
nawet na studiach historycznych. Nikt zresztą nie śmiał o to pytać, nauczyciele 
zaś z własnej inicjatywy nie mówili z różnych powodów: może sami nie wiedzieli, 
może się bali, zresztą program nauczania tego tematu nie przewidywał. Prawdy 
o Katyniu dowiedziałem się dopiero na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu 
Leninizmu z ust lektora KW PZPR Leszka Piątkowskiego, pracownika nauko-
wego UMCS, wykładającego historię narodów Związku Radzieckiego, u którego 
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przecież wcześniej słuchałem wykładów z tego przedmiotu i składałem egzami-
ny. To on w siedzibie KW PZPR w Chełmie powiedział nauczycielom historii 
i wychowania obywatelskiego województwa chełmskiego całą prawdę o Katyniu, 
oskarżając o dokonanie zbrodni Związek Radziecki, a mówił to z wielkim prze-
jęciem i chyba jeszcze z pewną obawą. Wszak był to jeszcze PRL, kiedy cenzorzy 
nie pozwalali o sprawie katyńskiej pisać, a jeśli już, to w konwencji, że zbrodni 
tej dokonali Niemcy.

Ciągłe wspominanie Pawła Walczaka przez moją mamę i innych jego uczniów, 
spowodowało, że postać ta stała mi się również bardzo bliska. Przecież to on 
uczył moją mamę, przecież pracował w tym samym budynku, w którym uczył 
się mój dziadek, moja siostra, na końcu ja, potem zaś pracowałem 28 osiem lat 
jako nauczyciel i dyrektor. W swojej pracy starałem się naśladować mojego wiel-
kiego poprzednika, znałem go przecież z opowieści mojej mamy. Nagabywany 
ciągle przez dawnych uczniów i mieszkańców wsi o życiorysy Walczaków, po-
stanowiłem opracować ich biogra) ę, a następnie opublikować. Marzyłem też, 
aby kiedyś pojechać do Katynia, zobaczyć naocznie to miejsce, dokąd doszedł 
piechotą Paweł Walczak gnany przez czerwonoarmistów, i skąd już nigdy nie po-
wrócił. Chciałem wziąć garść ziemi z lasu katyńskiego, przywieźć do Czułczyc, 
złożyć ją na grobie jego ojca – Michała Walczaka – znajdującego się na cmentarzu 
rzymskokatolickim w Czułczycach. Marzenie moje spełniło się. Byłem w Katy-
niu, skąd przywiozłem ziemię, którą wysypałem na grobie jego ojca. Zostało to 
zauważone przez wielu ludzi. 

Marzeniem uczniów Pawła Walczaka: Franciszka Nestorowicza, Bronisławy 
Dederko, Marczuka, Bogdana Polakowskiego i wielu innych jego uczniów było 
umieszczenie na szkole tablicy pamiątkowej oraz nadanie szkole czułczyckiej 
imienia Pawła Walczaka i jego żony Heleny. Byli uczniowie nie doczekali szczę-
śliwej chwili upamiętnienia ich ulubionego nauczyciela w formie nadania szkole 
imienia. Jeśli chodzi o tablicę sprawa jest nadal otwarta, natomiast sprawa imie-
nia jest nieaktualna, gdyż szkoła otrzymała imię papieża Jana Pawła II.

W 2009 roku dowiedziałem się, że do nadania imienia Pawła Walczaka szy-
kuje się szkoła w Stawie. Byłem nawet zaproszony na uroczysty apel poświęcony 
tej postaci, gdzie wygłosiłem o nim pogadankę, zaprezentowałem posiadane ma-
teriały, zostawiłem kopie dokumentów, a w pojemniczku garść ziemi przywiezio-
nej z Katynia. W moim domu w słoiku czeka jeszcze następna porcja ziemi, którą 
chciałbym złożyć w szkole w Czułczycach w szkolnej izbie pamięci, pod tablicą 
poświęconą Walczakowi i dębem katyńskim z jego imieniem. Nie doczekał tego 
Franciszek Nestorowicz, mam nadzieję, że ja doczekam.

Kim zatem był Paweł Walczak, że tak ciepło wspominali go uczniowie, któ-
rych uczył, że przestraszyli się jego i jemu podobnych rozbrojonych już o) cerów, 
decydenci komunistyczni w potężnym, jak sami określali, państwie zwanym 
Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, że kazali go wraz z innymi 
polskimi o) cerami bez sądu zamordować? Prześledźmy dzieje jego życia, pracy, 
walki i pamięci o nim, chronologicznie dzień po dniu, aż do dnia dzisiejszego.

Paweł Walczak urodził w Bełżycach w województwie lubelskim dnia 31 grud-
nia 1895 r. z ojca Michała i matki Józefy z Toruniów małżonków Walczaków. 
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Tam chodził do szkoły powszechnej do 1913 r. Po jej ukończeniu wstąpił do Semi-
narium Nauczycielskiego w Siennicy. Wkrótce wybuchła wojna a jej teatr w 1915 r. 
przeniósł się na teren Lubelszczyzny. Rosjanie zaczęli uciekać, a jednocześnie 
wszystko, co się dało wraz z ludnością, przymusowo ewakuować w głąb Rosji. 
Fali tej dał się ponieść Paweł Walczak ostatecznie osiadając w Charkowie. Tu-
taj rozpoczął pracę w banku, przy okazji kończąc na miejscowym uniwersytecie 
kurs bankowości. Praca ta i pobyt w tym mieście zostały przerwane wraz z na-
dejściem do Charkowa wojsk austriacko – niemieckich. W obliczu nowej sytuacji 
wojennej Paweł Walczak mógł wrócić w swoje rodzinne strony, z czego natych-
miast skorzystał. W Lublinie wstąpił do prywatnego koedukacyjnego Semina-
rium Nauczycielskiego, które w 1919 r. zostało upaństwowione jako męskie semi-
narium. Ukończył je 1 czerwca 1920 r. Na razie nie podjął jednak pracy w szkole, 
ponieważ 17 lipca 1920 r. na ochotnika zgłosił się do wojska, by walczyć z armią 
bolszewicką. Otrzymał przydział do grupy akademickiej w Rembertowie, skąd 
skierowano go na kurs przy Wielkopolskiej Szkole Podo) cerów Piechoty nr 2 
w Biedrusku. Wraz z ukończeniem kursu otrzymał stopień kaprala i przydział do 
sformowanego w Lublinie 23 pułku piechoty. Zdążył jeszcze wziąć udział w koń-
cowej kampanii przeciwko bolszewikom. Pobyt jego w wojsku nie trwał długo, 
ponieważ w nowej Polsce potrzebni byli nie tylko żołnierze, ale przede wszyst-
kim polscy nauczyciele, których zadaniem było nie tylko uczyć pisać i czytać po 
polsku, ale także budzić i utrwalać polskiego ducha narodowego, by zjednoczyć 
mieszkańców trzech zaborów, ludzi różnych wyznań, różnego pochodzenia na-
rodowego w jednolity naród polski, tak by wszyscy zgodnie pracowali dla do-
bra jednej ojczyzny. Z dniem 15 grudnia 1920 r. został zdemobilizowany i prze-
niesiony do rezerwy. Dopiero wtedy zgodnie z wykształceniem pedagogicznym 
rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Kiełczewicach Dolnych. Nie wiadomo 
dokładnie kiedy przyszedł do Kiełczewic, ponieważ daty pobytu w wojsku i pra-
cy nauczycielskiej częściowo pokrywają się, przy czym jego staż nauczycielski 
o) cjalnie liczony jest od 1 sierpnia 1920 r. W Kiełczewicach pracował do 31 lipca 
1923 r. jako nauczyciel tymczasowy, po czym otrzymał zatrudnienie jako na-
uczyciel stały ale przebywał w tej szkole tylko do 31 sierpnia tego roku. 

W dniu 1 lipca 1923 r. ożenił się ze starszą od siebie Heleną Fleytuch urodzo-
ną 31 grudnia 1892 r. Helena z domu Fleytuch po mężu Walczak, córka Adama 
i Julii z Bączów małżonków Fleytuch, urodziła się we Lwowie jeszcze pod zabo-
rem rosyjskim. W mieście tym jednak dominował żywioł polski. Kiedy w za-
wierusze wojennej Ukraińcy chcieli zdobyć Lwów i przyłączyć go do tworzącego 
się państwa ukraińskiego włączyła się aktywnie w obronę swojego rodzinnego 
miasta tym samym zdobywając zaszczytne miano „orlęcia lwowskiego”. Dosko-
nale znała języki rosyjski oraz niemiecki. Kolejno pracowała: w szkole ludowej 
w Potyliczach od 1 września 1911 r., potem w biurze RSO we Lwowie, następnie 
w szkołach: w Żurawcach, Polanie, Głuchowcu i Strzyżewicach do 1 września 
1922 r. To chyba w ostatniej szkole dopadł Helenę i Pawła wiosenny amor, któ-
ry kazał się im pobrać. Nie wiadomo co było przyczyną, najprawdopodobniej 
ślub jaki zawarli, że młode małżeństwo zmieniło miejsce pracy w takiej szkole, 
gdzie były dwa etaty dla obojga małżonków. Od tej pory ich historia związana 
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jest z naszym terenem, z Czułczycami, Stawem, gminą Staw, a pośrednio z gminą 
Bukowa.

Po ślubie Walczakowie zamieszkali od 1 września 1923 r. w miejscowości Czuł-
czyce ówczesna gmina Staw, obecnie jest to tere gminy Sawin, 10 kilometrów na 
północ od Chełma, gdzie Paweł został kierownikiem szkoły, zaś jego żona nauczy-
cielką. Młode małżeństwo całkowicie poświęciło się pracy z dziećmi w szkole, mło-
dzieżą wiejską, samokształceniu, a także pracy społecznej w środowisku wiejskim 
Czułczyc, także na terenie gminy Staw, w ognisku nauczycielskim i chełmskim 
środowisku wojskowym.

Będąc nauczycielem nie zapominał o samokształceniu. Już w 1927 r. Paweł 
Walczak pojechał na pierwszy 4 tygodniowy kurs dla nauczycieli geogra) i. Potem 
były następne liczne kursy, które chronologicznie wymienię. Pierwsza wizytacja 
przeprowadzona 27 lutego 1927 r. zakończona została oceną: „Ogólny charakter 
pracy nauczyciela zadowalający” wpisaną do tak zwanego „Wykazu kwali) kacyj-
nego”. W dniach od 17 września do 20 października 1928 r. odbywał szkolenie 
wojskowe w 42 pułku piechoty im. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Bia-
łymstoku. Jak widzimy będąc już nauczycielem nie stracił łączności z wojskiem. 
19 czerwca 1929 r. Paweł Walczak był ponownie wizytowany przez zastępcę 
inspektora szkolnego Wadowskiego. Oceniano lekcje historii i geogra) i w kla-
sie IV i V. Ocena jaką wystawił wizytator brzmiała: „Lekcje historii i geogra) i 
w oddz. IV i V przemyślane i przeprowadzone pod względem metodycznym do-
brze. Wiadomości dzieci gruntowne. Wpływ wychowawczy widoczny. Jako kie-
rownik wywiązuje się dobrze z swoich obowiązków”. W dniu 31 grudnia 1929 r. 
Paweł Walczak otrzymał za okres od 23 lutego 1927 do 19 czerwca 1919 r. ocenę 
zadowalającą. Pod oceną podpisał się inspektor Leonard Krupczak. Te dotych-
czasowe osiągnięcia Pawła Walczaka zwróciły uwagę ówczesnych władz, skoro 
w 1929 r. odznaczono go medalem dziesięciolecia odzyskanej niepodległości.

16 stycznia 1930 r. Paweł był ponownie wizytowany przez inspektora 
Krupczaka, który tym razem napisał w arkuszu: „Byłem na lekcjach rachunków 
i historii w oddziale IV i V. Nauczyciel sumienny. Metoda pracy nie jest wyrazem 
dzisiejszych zdobyczy w tym kierunku, to jednakże widoczne przygotowanie i za-
dowalający rezultat. Społecznie pracuje chętnie i z pożytkiem. Kancelaria szkol-
na w należytym porządku. Na specjalne wyróżnienie zasługuje kronika szkoły”. 
Wielka szkoda, że wspomniana kancelaria jak i „Kronika Szkoły” w Czułczycach 
przepadły bezpowrotnie w czasie wojny. Zachowała się jedynie „Kronika szkoły 
w Stawie” pisana również ręką Pawła Walczaka. W „Kronice...” tej jest mowa nie 
tylko o sprawach samej stawskiej szkoły, lecz i całej gminy. Można domniemy-
wać na jej podstawie, że podobnie wyglądała „Kronika Szkoły” w Czułczycach.

W czasie rozbiórki szkoły w Czułczycach za szalunkiem znaleziono kilka 
mało istotnych kartek z czasów Pawła Walczaka, ale jakże ważnych w obliczu 
całkowitego braku przedwojennych dokumentów. Zachowało się ich kilka w ze-
spole o nazwie Inspektorat Szkolny w Chełmie znajdującym się w Chełmskim 
Oddziale Państwowego Archiwum w Lublinie. Jeden z tych dokumentów opie-
czętowany jest pieczątką o treści: „Dozór Szkolny Gminy Staw, pow. chełmskie-
go”. Jest to odpis protokołu posiedzenia Dozoru Szkolnego, jaki się odbył 9 marca 
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1930 r. w Szkole Podstawowej w Czułczycach. Porządek dzienny tego posiedzenia 
wyglądał następująco: 1.odczytanie protokołu poprzedniego zebrania, 2. spra-
wozdanie z budżetu szkoły do 1 III br, 3. odczytanie pism, 4. wolne wnioski. 
Niby w „Porządku dziennym” nie ma nic szczególnego, ale pisał go własną ręką 
sam Paweł Walczak. W zebraniu uczestniczyli oprócz Pawła Walczaka: sekretarz 
Dozoru Szkolnego, protokolant i gospodarz szkoły, w której odbywało się zebra-
nie, ksiądz Ludomir Tutlis z Czułczyc, jako przewodniczący Dozoru Szkolnego 
gminy Staw, pani J. Medyńska [wówczas nauczycielka w szkole w Parypsach], A. 
Nadolski, Łukasz Dedera, jako przewodniczący Dozoru Szkoły we wsi Czułczy-
ce, a jednocześnie skarbnik Dozoru Szkolnego gminy Staw oraz W. Mazurczuk. 
Na posiedzeniu tym odczytano, rozpatrzono i podpisano sprawozdanie z wyko-
rzystania budżetu za okres od 1 kwietnia 1929 r. do 1 marca 1930 r., czyli prawie 
za jeden rok budżetowy. Niestety, sprawozdanie to wprawdzie dołączone zostało 
do protokołu, lecz nie zachowało się. Zebrani zauważyli, że gmina Staw na opał 
wydała 2264 złotych 65 groszy licząc po 12 złotych za metr szczapu, a to oznacza, 
że do szkół winno tra) ć około 188 metrów sześciennych opału, gdy tymczasem 
szkoły otrzymały tylko 170 metrów, co z kolei oznacza, że 18 metrów ktoś so-
bie przywłaszczył. Ponadto dozór dowiedział się, że w gminie kupowano szczap 
po 10 złotych za metr, a nie po 12 jak zaksięgowano. To oznaczało, że za wyda-
ne pieniądze można było kupić 226 metrów drzewa. Oznaczało to, że nie tylko 
skradziono szczap, ale i nie zgadzały się ) nanse. Zażądano zatem wyjaśnienia ze 
strony gminy. Ponadto stwierdzono, że do 1 marca 1930 r. wydatkowano według 
asygnat dozoru szkolnego oraz wydatków uskutecznionych bezpośrednio przez 
samą gminę kwotę 10 710 złotych 73 groszy, a z pozostałości z lat ubiegłych 186 
złotych 70 groszy. Pozostała zatem do wykonania jeszcze kwota 2635 złotych. 
Na zebraniu tym odczytano pismo kierownika szkoły w Bezku w sprawie po-
krycia wydatków w sumie 78 złotych za wstawienie szyb w oknach, które popę-
kały w czasie pożaru sąsiednich zabudowań w dniu 1 bieżącego miesiąca i roku. 
Uchwalono pokryć koszty szklenia z funduszów tejże szkoły przeznaczonych 
na umeblowanie, które jeszcze mogło poczekać. Odnośnie szkoły w Parypsach 
uchwalono, aby 100 złotych, których nie wydano na wynajęcie izby lekcyjnej 
przeznaczyć na ogrodzenie szkoły i urządzenie boiska. Rozpatrzono odmownie 
pismo Urzędu Gminy Staw w sprawie kupna dodatkowego opału w ilości 1 metra 
sześciennego lub 200 kilogramów węgla na jedną klasę w związku z surową zimą 
w ubiegłym sezonie grzewczym. Z protokołu tego można się domyślać, że zaist-
niał kon  ̀ikt między gminą a Dozorem Szkolnym, zaś przyczyną były nadużycia 
w sprawie kupna drewna opałowego dla gminnych szkół. Nic więc dziwnego, że 
ksiądz Ludomir Tutlis z para) i czułczyckiej stwierdził, że Gminny Dozór Szkol-
ny uzależniony jest od kaprysów gminy, co powoduje utrudnienie w pracy, ale 
nie zmniejsza odpowiedzialności. W tej sytuacji ksiądz Tutlis złożył rezygnację 
z funkcji przewodniczącego Dozoru Szkolnego w gminie Staw. W ślad za nim 
poszedł Paweł Walczak, który mówił nie tylko o utrudnieniu pracy Dozoru, ale 
także dodatkowym niepotrzebnym obciążeniu sekretarza Dozoru pracą admi-
nistracyjną. Z pracy w Dozorze zrezygnował też Łukasz Dedera, twierdząc, że 
jako skarbnik chodzi do gminy po pieniądze, a spotyka się z odmową jej wypła-
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cenia o co ludność ma pretensje, bo nie można realizować rachunków za wyko-
nane różne prace na rzecz szkół. Prezydium Dozoru stwierdziło, że po to układa 
się budżet, by na bieżąco zaspokajać potrzeby szkół, tymczasem Urząd Gminy 
w Stawie nie dostarcza gotówki. Pozostali członkowie dozoru szkolnego również 
nie mają moralnego zadowolenia z pracy w takich warunkach i z członkostwa 
w Dozorze Szkolnym rezygnują. Podejście Dozoru Szkolnego do zaistniałej sytu-
acji, a zwłaszcza Pawła Walczaka, świadczy o jego uczciwości, odpowiedzialno-
ści, a nie chęci trwania przy władzy.

9 stycznia 1931 r. Paweł Walczak po raz kolejny wizytowany był przez inspekto-
ra Leonarda Krupczaka, tym razem z lekcji rachunków i historii w oddziale IV i V. 
Inspektor napisał: „Praca atrakcyjna, sumienna i w dosłownym zrozumieniu rze-
telna. Wiadomości dzieci zadowalające, a wpływ szkoły na uczniów widoczny”.

W dniach od 6 lipca do 29 sierpnia 1931 r. Paweł Walczak ponownie powo-
łany został na ćwiczenia wojskowe. Ukończył wówczas kurs w Batalionie Pod-
chorążych Rezerwy Piechoty nr 7 w Śremie. W wystawionej mu wówczas opinii 
służbowej czytamy: Charakter ustalony i zrównoważony o dość dużej inicjatywie 
[…]. Towarzysko obyty. […] nadaje się na stanowisko dowódcy plutonu. 1 wrze-
śnia 1931 r. otrzymał stopień podporucznika rezerwy oraz przydział mobiliza-
cyjny do 7 pułku piechoty stacjonującego w Chełmie. W pułku tym odbywał 
kolejne ćwiczenia w latach 1932 i 1934. Po tych ostatnich zakwali) kowano go 
jako o) cera żywnościowego batalionu na czas wojny, co oznaczało, że nie musiał 
iść na pierwszą linię frontu, mógł pozostawać na zapleczu.

W 1931 r. brał udział w przeprowadzaniu spisu powszechnego, o czym świad-
czy instrukcja spisowa spisu rolnego znaleziona za szalunkiem szkoły. Na in-
strukcji tej zachowały się odciski pieczęci biblioteki szkolnej w Czułczycach oraz 
Dozoru Szkolnego gminy Staw, co dodatkowo świadczyłoby, że to tutaj była sie-
dziba tegoż dozoru. Znaleziona karta pocztowa Administracji „Ogniska Nauczy-
cielskiego” Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych [Z.P.N.S.P.] 
w Lublinie skierowana nie na adres szkoły, lecz imiennie do Pawła Walczaka 
z Czułczyc świadczyłaby, że czytał to czasopismo. Zapewne był członkiem tej or-
ganizacji związkowej. Prenumerował także dla dzieci „Płomyk”, udostępniał go 
na lekcjach, wypożyczał do domu, o czym wspominali jego uczniowie do późnej 
starości. Pokwitowanie na 3 złotych poniesione tytułem opłaty radiofonicznej za 
miesiąc październik i listopad 1931 r. świadczy, że posiadał radio, oczywiście na 
baterie, ponieważ we wsi nie było prądu. Słuchał audycji radiowych, a więc na 
bieżąco zorientowany był w wydarzeniach krajowych i zagranicznych. To z tego 
radia mieszkańcy słuchali „Lwowskiej Fali” Tońcia i Szczepcia. Znaleziono rów-
nież, szkoda, że pustą kopertę z pieczątką „Kramik Szkolny Jedność w Czułczy-
cach”, co świadczy, że w szkole była spółdzielnia uczniowska. Kramik ten nie 
tylko zaopatrywał uczniów w potrzebne materiały szkolne, ale także uczył pra-
widłowego gospodarowania pieniędzmi, uczył zasad spółdzielczości. Władze 
Uczniowskiej Spółdzielni sprawowali uczniowie, oczywiście pod opieką Walcza-
ka. W szkole była Rada Nadzorcza powołana spośród uczniów, która decydowała 
o sprawach sklepiku. W 1931 r. w uznaniu kolejnych zasług Paweł Walczak po-
nownie został odznaczony, tym razem brązowym krzyżem zasługi.
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18 maja 1932 r. Paweł Walczak wizytowany był po raz kolejny przez inspek-
tora Krupczaka. Tym razem inspektor napisał, że „wysiłki nauczyciela w kie-
runku wychowawczym są widoczne. Jako kierownik taktowny, pracuje chętnie 
społecznie”. 23 marca 1933 r. Walczak po raz kolejny był wizytowany z udziałem 
wizytatora okręgowego Romana Wiśniewskiego z języka polskiego w klasie IV 
i V. W ocenie pracy sporządzonej po wizytacji wizytator napisał, że Walczak jest 
tak dobry, że „należałoby go wykorzystać na bardziej odpowiedzialnym stano-
wisku lub w większej szkole”. Wizytator wpisał także, że „na uwagę zasługuje 
jego stosunek do starszego społeczeństwa wioski oparty na pełnym zaufaniu 
bez względu na różnice wyznaniowe i narodowościowe”. Trzeba tutaj dodać, że 
szkoła w Czułczycach graniczyła z plebanią prawosławną, a naprzeciwko szkoły 
po drugiej stronie drogi stała czynna murowana cerkiew prawosławna. Kościół 
rzymskokatolicki w Czułczycach i plebania księdza katolickiego były oddalone 
od szkoły mniej więcej o kilometr. Ponadto w obwodzie szkolnym była duża 
grupa kolonistów niemieckich, którzy mieli u siebie we wsi kaplicę, cmentarz, 
prowadzili też własne nauczanie. Zaraz po wyzwoleniu Polski spod zaborów za-
równo Ukraińcy jak i Niemcy z Czułczyc II [dzisiaj wieś tą nazywa się Mały-
mi Czułczycami] domagali się narodowych szkół, a więc planowali bojkotować 
polską szkołę. Ostatecznie jednak Ukraińcy poszli do wspólnej polskiej szkoły, 
gdzie uczyli się języka polskiego, ale już nie chodzili do kościoła, tylko do cer-
kwi. O Niemcach chodzących do szkoły w Czułczycach dawni absolwenci jakoś 
mało wspominali. Na zdjęciu szkolnym na tle budynku szkolnego i dużej grupy 
uczniów obok Pawła Walczaka siedzi ksiądz prawosławny, nie ma natomiast księ-
dza katolickiego. Jego dawni uczniowie wspominają, że Walczak każdej niedzieli 
był w kościele, gdzie opiekował się też dziećmi szkolnymi w czasie nabożeństw, 
witał biskupa, uczył religii, jednym słowem brał czynny udział w życiu para-
) i rzymskokatolickiej. Nie przeszkadzało mu to jednocześnie czytać „Płomyka” 
czasopisma nielubianego przez hierarchów kościelnych, należał do organizacji 
Z.P.N.S.P., której kler nie tolreował, a nawet zwalczał, odmówił uczestnictwa 
w Chrześcijańskim Związku Nauczycielstwa Polskiego, mimo że do tworzenia 
takiego związku w środowisku nauczycielskim zaocznie namaszczony został 
przez lubelskiego biskupa. Biorąc pod uwagę skład narodowościowy i religijny 
obwodu szkolnego, najpierw Czułczyc, potem Stawu, trzeba stwierdzić, że zda-
rzały się drobne napięcia między nacjami, ale Walczak faktycznie znalazł sposób 
na godzenie obu zwaśnionych stron, umiał się dogadywać ze wszystkimi.

Nie oznacza to, że nie miał drobnych kon  ̀iktów w środowisku, jednak nie 
wynikały one z przekonań religijnych czy narodowościowych. 16 lutego 1933 r. 
odbyła się rozprawa sądowa z wniosku Pawła Walczaka zamieszkałego we wsi 
Czułczyce skierowana przeciwko Ludwikowi i Feliksie Witkom z Czułczyc II. 
Z akt sprawy wynika, że w połowie listopada 1930 r. przybył do Walczaka Wi-
tek z prośbą o pożyczenie 100 złotych na opłacenie sekwestratora, który zajął 
jego inwentarz za niezapłacone podatki. Walczak pożyczył wymienioną kwo-
tę, jak twierdzi grzecznościowo, co należy rozumieć, że bez procentu, ale pod 
warunkiem, że Witek dług odda najdalej za 2 tygodnie. W październiku Witek 
faktycznie zwrócił 40 złotych oraz 100 kg pszenicy wartości 25 złotych, ale jed-
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nocześnie nabył od Walczaka słomę na kredyt na sumę 55 złotych, przez co dług 
ponownie urósł do kwoty 90 złotych. 2 stycznia 1933 r. dług nie był jeszcze odda-
ny, więc sprawa tra) ła do Sądu Rozjemczego przy Sejmiku Powiatowym. Koszta 
procesu wyliczono na 3 złotych 80 groszy. Świadkiem w sprawie był Stanisław 
Grzesikowski z Jagodnego. W składzie sędziowskim byli: Stefan Ruciński jako 
przewodniczący Urzędu Rozjemczego do Spraw Kredytowych Małej Własności 
Rolnej oraz Jan Baran z Koła Rolników i Tomasz Błaszczuk z Sawina z Koła In-
nych Zawodów. W czasie rozprawy Witek uznał racje Pawła Walczaka, jednak 
prosił o rozłożenie długu na raty. Walczak przychylił się do prośby Witka, więc 
Sąd rozłożył dług na raty karząc jednak zapłacić oprócz dłużnej sumy jeszcze 8% 
odsetek licząc od 16 lutego 1931 r. 

W opinii mieszkańców i jego byłych uczniów Paweł Walczak wypada nad-
zwyczaj dobrze. Zajmował się nie tylko szkołą, brał udział także w życiu wsi. 
Uczył mieszkańców nowoczesnego gospodarowania, wprowadzał nowe odmiany 
drzew i krzewów, w tym winogrona, uczył szczepić, uczył walki z chwastami 
i wiele innych spraw związanych bezpośrednio z rolnictwem oraz gospodarstwem 
domowym. Pokazywał na przykładach jak sadzić i szczepić drzewa owocowe, 
walczyć z chwastami, a nawet jak prowadzić własne gospodarstwo. W tym celu 
założył szkolny sad, ogród, hodowlę królików. Wiedzę teoretyczną przekazywał 
na kursach wieczorowych. Brał czyny udział w pracach miejscowego Kółka Rol-
niczego, jeździł na wykłady do sąsiednich wiosek. 

Zajmował się nie tylko rolnictwem, ale i szeroko pojętą oświatą i kulturą. Pro-
wadził szkolny zespół teatralny, który dawał przedstawienia za opłatą. Za zaro-
bione pieniądze kupował wyposażenie do szkoły, między innymi zakupił książ-
ki, mapy, globus, scenę, kotarę do sceny teatralnej, stroje, radio, zaprenumerował 
„Płomyk”. Organizował wycieczki dla uczniów, przy czym dla biedniejszych 
robił dopłaty z własnych pieniędzy, brał dla nich chleb upieczony przez Walcza-
kową oraz baniaczek smalcu do jego smarowania, dopłacał do biletów. Zajmo-
wał się miejscową drużyną „Strzelca”, opowiadał młodzieży strzeleckiej o POW, 
Marszałku Józe) e Piłsudskim, organizował patriotyczne pochody pod krzyże 
powstańcze. Mając własną broń uczył strzelania na miejscowej strzelnicy, którą 
młodzież pod jego kierunkiem sama usypała, organizował zawody strzeleckie. 
Należał do Ligi Morskiej i Kolonialnej, Ligi Obrony Powietrznej Kraju. W szkole 
i we wsi za jego przyczyną zbierano po 20 groszy na budowę łodzi podwodnej. 
Nic dziwnego, że w 1934 r. Paweł Walczak po raz trzeci został odznaczony, tym 
razem Złotym Krzyżem Zasługi.

Rok szkolny 1934/1935 był ostatnim okresem jego pracy w szkole w Czułczy-
cach. Jak już pisałem, zgodnie z sugestią inspektora, wzięto go do szkoły wyżej 
zorganizowanej, a była to szkoła w sąsiedniej gminnej miejscowości Staw. Kiedy 
Walczak był jeszcze w Czułczycach w styczniu 1935 r. radni gminy Staw podjęli 
uchwałę o potrzebie budowy nowej gminnej szkoły. Do tej pory dzieci stawskie 
uczyły się w budynku aresztu gminnego bądź wiejskich chatach wynajętych od 
rolników. Od podjęcia uchwały o budowie do faktycznego rozpoczęcia budowy 
droga była krótka. Już w kwietniu rozpoczęto prace ziemne przy fundamentach 
szkoły. 15 maja ponownie podjęto uchwałę o budowie nowej szkoły i jednocze-
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śnie o nadaniu jej imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Nie 
jest jasne czy uchwała ta została zrealizowana.

W „Kronice Szkolnej w Stawie” zachowały się zdjęcia zrobione 21 czerwca 
1935 r. Na pierwszym zdjęciu widzimy grupę 17 osób stojących na murach budu-
jącej się szkoły, zaś wśród nich Paweł Walczak. Na drugim zdjęciu przed budyn-
kiem starej szkoły w Stawie stoi grupa 40 osób, wśród nich również Paweł Wal-
czak. Na trzecim zdjęciu jest przemawiający proboszcz para) i Czułczyce ksiądz 
Sławiński, zaś obok niego stoi Paweł Walczak. Na wszystkich zdjęciach postać 
Walczaka jest nie na centralnym miejscu, lecz skromnie z boku. W momencie 
rozpoczęcia budowy szkoły w Stawie Paweł Walczak formalnie do końca roku 
szkolnego nadal był nauczycielem szkoły w Czułczycach. Widać jednak, że już 
był czynnie zaangażowany w budowę nowej szkoły w Stawie. W początkach lipca 
szkoła była już pod dachem, a Paweł Walczak z końcem tego miesiąca przeniósł 
się ze szkoły w Czułczycach do sąsiedniej szkoły w Stawie.

Obowiązkiem kierowników szkół przed wojną było prowadzenie kronik. 
Zasady tej przestrzegano bardzo pilnie. Jeśli chodzi o Czułczyce to z opowieści 
wiemy, że była taka kronika, ale nie wiemy dokładnie co zawierała, ponieważ 
w pierwszych dniach okupacji wraz z całą dokumentacją szkolną oraz sztanda-
rem wywieziona została przez Ukraińców do Stawu i tam na stosie po Urzędem 
Gminy wszystko zgromadzone a następnie spalone. Zachowała się jedynie „Kro-
nika szkoły w Stawie” pisana ręką Pawła Walczaka i gdzieś ukryta. Kronikarz 
rozpoczął ją od dokładnej analizy sytuacji społecznej, politycznej, gospodarczej, 
kulturalnej, wyznaniowej gminy Staw. Opisał szkoły, wioski, organizacje poli-
tyczne i inne jego zdaniem ważne sprawy. Prowadząc kronikę z roku na rok po-
dawał szczegóły nie tylko z życia szkoły stawskiej, ale również z życia pozostałych 
szkół gminy. Dowiadujemy się z niej, że 11 listopada 1935 r. z okazji odzyskania 
niepodległości odbyło się uroczyste nabożeństwo w kościele w Czułczycach, po-
tem udano się, by sypać wspomniane wcześniej wały na strzelnicę. Należy do-
mniemywać, że w podobny sposób prowadził „Kronikę Szkoły w Czułczycach”.

24 maja 1936 r. w Czułczycach odbyły się gminne uroczystości Dnia Pieśni 
i Zabawy dla szkół całej gminy. Uroczystość rozpoczęła się równoległymi na-
bożeństwami w kościele i w cerkwi, potem o godzinie 14.00 odbyła się de) lada 
przez wieś. W pochodzie na leśną polanę przemaszerowało około 1200 dzieci 
z całej gminy. Powrót odbył się już wieczorem z zapalonymi lampionami. Pocho-
dy takie organizowane były również przy okazji innych uroczystości. Ten epizod 
zapisany ręką Walczaka moja mama wspominała do końca życia.

Wielka uroczystość na skalę powiatu odbyła się 21 czerwca 1936 r. Było to 
uroczyste poświęcenie szkoły w Stawie. Należy zauważyć, że pomysł budowy tej 
szkoły zrodził się zaledwie na wiosnę ubiegłego roku, a już półtora roku później 
szkoła była gotowa na przyjęcie uczniów. Piszę, że była to uroczystość na skalę 
powiatu, ponieważ w kronice są wpisy wielu wybitnych osobistości, zarówno cy-
wilnych władz powiatowych, sąsiednich gmin, lekarzy, redaktorów, nauczycieli, 
jak i wojskowych, które zaszczyciły swoją obecnością wmurowanie kamienia wę-
gielnego i oddanie szkoły do użytku.

W 1936 r. Paweł Walczak uczestniczył w 3 tygodniowym kursie metodycz-
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nym dla nauczycieli wychowania ) zycznego. W kronice szkoły stawskiej znaj-
duje się zdjęcie zrobione 12 czerwca 1937 r. prawdopodobnie już w nowej szkole. 
Widoczny jest na nim Paweł Walczak jak pochylony nad uczniem udziela mu ja-
kichś instrukcji. W teczce personalnej Pawła Walczaka jest wpis oceny jego pracy 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1938 r. Dokonał jej inspektor Roman Jackl. 
Był to już ostatni rok szkolny przed wojną. Rząd polski czynił już przygotowa-
nia do wojny ogłaszając mobilizację, która objęła również bohatera niniejszego 
artykułu. Kiedy Paweł Walczak otrzymał kartę powołania i kiedy poszedł do 
wojska, dokładnie nie wiadomo. Było to chyba już pod koniec wakacji. Pracująca 
razem z nim Apolonia Juziuk opowiadała, że Paweł Walczak spokojnie spako-
wał swój żołnierski ekwipunek, pożegnał się czule z żoną i pracownikami szkoły 
i poszedł na spodziewaną wojnę. Apolonia Juziuk twierdziła, że jednak w czasie 
pożegnania dał się wyczuć pewien niepokój zarówno ze strony odchodzącego 
na wojnę, jego żony, jak i żegnających go nauczycieli. Wojny jeszcze nie było, ale 
się jej rychło spodziewano. Nikt nie wiedział co przyniosą najbliższe dni. Jednak 
wykształcony o) cer, który już wcześniej brał czynny udział w wojnie bolszewic-
kiej, mógł przewidywać jej przebieg. Żołnierski los jest taki, że żołnierz idąc na 
wojnę musi się liczyć z tym, że kula może go nie ominąć, że może z tej wojny 
nigdy nie powrócić, że może nie mieć nawet własnego grobu. Jednakże żołnierz 
w skrytości ducha zawsze liczy na to, że może jednak kula wroga go nie dosię-
gnie, że szczęśliwie powróci do domu, żony, dzieci, pracy, rodziny, znajomych. 
Takie kalkulacje zapewne krążyły w głowie Pawła Walczaka. Nie spodziewał się 
jednak Paweł Walczak, że kula, która go jednak tra) ła wystrzelona zostanie z bli-
skiej odległości bezpośrednio w tył głowy i że zrobi to przedstawiciel sąsiedniego 
słowiańskiego narodu, któremu zaufano bardziej niż Niemcom i poddano się bez 
walki. Przecież Paweł pracując w Czułczycach żył w zgodzie z prawosławnymi 
Ukraińcami i kolonistami niemieckimi. Jak pokazał czas z wojny tej Paweł nigdy 
nie powrócił, mimo że jego żona być może oczekiwała go do końca życia. Helena 
Walczakowa nie wiedziała, gdzie podział się jej mąż, może nigdy nie poznała 
okoliczności śmierci swego męża. Wszak po wojnie była zmowa milczenia, a jeśli 
nawet mówiono o Katyniu, to w sposób wypaczony.

Data mobilizacji i wojenna droga podporucznika Pawła Walczaka we wrze-
śniu 1939 r. nie jest dokładnie nam znana. Należy domniemywać, że tra) ł do 
pułku, do którego miał przydział. Pułk ten był blisko miejsca zamieszkania, 
a Pawła podobno widziano we wrześniu 1939 r. w okolicach Chełma. Czy jednak 
zdążył dojechać do swego pułku zanim ten pułk z Chełma wyjechał? W przypad-
ku trudności z dostaniem się do pułku, do którego o) cer miał przydział mobili-
zacyjny, zazwyczaj przyłączał się do jednostki wojskowej, którą spotkał po dro-
dze. Franciszek Grusza syn Józefa z Wólki Czułczyckiej, który poszedł na wojnę 
razem z Walczakiem i razem z nim tra) ł do niewoli, twierdzi, że jego ojciec Józef 
służył w 44 pułku piechoty. Pułk ten zmobilizowany został już w dniach 14 – 15 
sierpnia 1938 r. Stacjonował w Równem, a batalion zapasowy tegoż pułku we 
Włodzimierzu Wołyńskim. Pułk ten wchodził w skład 13 Dywizji Piechoty, któ-
ra w odwrocie zahaczyła o Łowczę, Sawin, Chełm, a nawet tutaj stoczyła bitwę. 
Tymczasem w teczce personalnej Pawła Walczaka jest informacja, że 1 września 
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1931 r. otrzymał stopień podporucznika rezerwy oraz przydział mobilizacyjny 
do 7 pułku piechoty stacjonującego w Chełmie. Są tu zatem rozbieżności, któ-
rych przy obecnym stanie wiedzy nie potra) my jasno rozstrzygnąć. W zawieru-
sze wojennej mogła nastąpić zmiana przydziału lub w czasie walk Paweł Walczak 
mógł na wskutek zamieszania bitewnego stracić kontakt z macierzystym puł-
kiem i przyłączyć się do innego. Nic o jego wojennych losach nie wiedziała żona, 
nie wiedzieli też jego współpracownicy, miejscowi urzędnicy, jego uczniowie. 

Tymczasem 17 września 1939 r. wojska radzieckie bez wypowiedzenia Pol-
sce wojny, wypełniając dwustronną umowę niemiecko – radziecką, przekroczyły 
naszą wschodnią granicę. Ze strony polskiej Korpus Ochrony Pogranicza posia-
dał do obrony rozległej wschodniej granicy 265 batalionów, zaś ZSRR rzuciło do 
walki przeciwko walczącej już z Niemcami Polsce blisko 600 tysięcy żołnierzy 
wspomaganych przez 5000 czołgów. Wojska radzieckie dość szybko posuwały się 
do przodu nie napotykając na większy opór, gdyż dyrektywa marszałka Edwar-
da Rydza Śmigłego zalecała podejmowanie walki z Armią Czerwoną, jedynie 
w razie natarcia przez oddziały Armii Czerwonej i próby rozbrajania polskich 
jednostek wojskowych. Jak się potem okazało niektóre polskie jednostki jednak 
podejmowały walkę z Armią Czerwoną, ale większość jednostek same dobrowol-
nie zgłosiły się do rozbrojenia.

Już 18 września Armia Czerwona zajęła Sarny, Łuck, Stanisławów, Krasne, 
Buczacz, Dubno gdzie rozbrojono 18 i 26 pułk piechoty biorąc do niewoli 5800 
żołnierzy i 500 o) cerów. W rejonie Łucka do niewoli tra) ło 9000 żołnierzy i 1000 
polskich o) cerów. Po wejściu do Halicza Armia Czerwona wzięła do niewoli 
20000 żołnierzy polskich. 19 września dowódca Frontu Ukraińskiego Timoszen-
ko raportował do Stalina, Mołotowa i Szaposznikowa, że jego brygada pancerna 
zajęła Włodzimierz Wołyński biorąc do niewoli 6000 polskich jeńców. Komuni-
kat radzieckiego Sztabu Generalnego głosił, że w okresie od 17 do 20 września 
1939 r. niezwyciężona Czerwona Armia rozbroiła 3 polskie dywizje piechoty, 
dwie brygady kawalerii i wiele drobniejszych grup Armii Polskiej biorąc do nie-
woli 60000 żołnierzy i o) cerów. Liczba wziętych do niewoli polskich żołnierzy 
przez Armię Czerwoną podawana jest różnie przez różnych historyków i pewnie 
długo tak będzie, ponieważ Polacy ciągle nie mogą się doliczyć wielu żołnierzy, 
którzy w tajemniczy sposób znikli na wschodzie, zaś strona radziecka, obecnie 
rosyjska, nie były i nie są zainteresowane w podaniu pełnej prawdy. 

O stosunku czerwonoarmistów do wziętych do niewoli polskich żołnierzy 
i o) cerów może świadczyć rozstrzeliwanie ich od razu na miejscu. Przykładem 
niech będzie zdarzenie z 22 września 1939 r., kiedy to dowódca gen. Józef Kon-
stanty Olszyna – Wilczyński, który zadał poważne straty atakującym Grodno 
bolszewikom, został zatrzymany przez patrol bolszewicki składający się z trzech 
czołgów. Dowódca patrolu wyprowadził generała i jego adiutanta kapitana Mie-
czysława Strzemieńskiego, kazał im stanąć przed szopą koło drogi i obu zastrzelił 
na oczach żony generała i jego kierowcy. 

Atak „dwóch niedźwiedzi” na Polskę z obu stron był rezultatem wcześniejsze-
go porozumienia Ribbentrop – Mołotow, zaś konsekwencją tego ataku był IV roz-
biór Polski. Granica między ZSRR a III Rzeszą miała się znaleźć na Wiśle, jednak 
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wskutek kolejnego porozumienia z 5 października ustalona została między tymi 
państwami nowa granica na Bugu. Od tej pory rozpoczęła się okupacja zajętych 
polskich ziem przez Niemcy przy czym w latach 1944 – 194 ziemie polskie na za-
chód od tej granicy były wyzwalane spod okupacji niemieckiej 5 – nomen omen 
– przy pomocy Armii Czerwonej, zaś ziemie na wschód od granicy niemiecko ra-
dzieckiej ustalonej w 1939 r. nigdy już do Polski nie powróciły. Powiat chełmski 
w pierwotnych planach miał znaleźć się w granicach ZSRR, lecz po och korekcie 
ostatecznie pozostał w Polsce tyle, że tuż przy granicy. Nie muszę dodawać, że 
po zakończeniu okupacji niemieckiej ziemie polskie na zachód od Bugu długo 
pozostawały pod wpływem radzieckich towarzyszy z Moskwy, a gwarantem sta-
bilności tego wpływu była pozostająca w granicach państwa polskiego potężna 
Armia Czerwona, jak się potem okazało, wyposażona nawet w broń atomową. 
Nie muszę dodawać, że polskie władze nie miały na nią żadnego wpływu. 

A co z wziętymi do niewoli radzieckiej w 1939 r. żołnierzami polskimi? Jeśli 
chodzi o żołnierzy wziętych do niewoli przez Niemców, to podlegali oni między-
narodowemu prawu o jeńcach wojennych, które podpisała Polska a także Niemcy. 
Ci w większości wojnę przetrwali. Inny los spotkał żołnierzy polskich wziętych 
do niewoli radzieckiej. Nie ogłoszenie przez rząd polski na emigracji żadnego 
stanowiska wobec radzieckiej agresji, nie podejmowanie walk obronnych przez 
wojsko polskie pozwoliło władzom radzieckim wobec ujętych żołnierzy polskich 
zamienić status jeńców wojennych na status elementów kontrrewolucyjnych uję-
tych z bronią w ręku na terytorium ZSRR. Armia Czerwona ujęła blisko ćwierć 
miliona żołnierzy polskich, w tym około 16 do 18 tysięcy o) cerów. Są to dane 
szacunkowe. Historycy ustalili, że NKWD przejęło blisko 125 tysięcy żołnierzy 
w celu ich indoktrynacji albo w przypadku odmówienia współpracy, ) zycznego 
zniszczenia. Warto zwrócić uwagę na to, że żołnierzy tych ujęto na terytorium 
Polski dopiero po zbrojnym przekroczeniu granicy przez Armię Czerwoną, a sta-
tus ujętych rzekomo na terytorium ZSRR pojawił się dopiero później, czyli post 
factum. Ponadto większość wojsk polskich nie była ujęta z bronią w ręku, lecz 
poddała się dobrowolnie. Jak widać Stalin dla realizacji celów swojej tajnej poli-
tyki wobec Polski dowolnie manipulował faktami nie licząc się zupełnie z opinią 
światową. 

Wziętych do niewoli żołnierzy umieszczano pierwotnie w prowizorycznych 
obozach przejściowych, których w pierwszych dniach października powstało 138 
tylko na terenach zajętych przez ZSRR. Nad wziętymi do niewoli żołnierzami 
od razu intensywnie zaczęło pracować NKWD stosując własne metody śledcze, 
a głównym celem było wysondowanie, jaki był stosunek żołnierzy i o) cerów do 
ZSRR oraz co zamierzali zrobić, gdyby zostali zwolnieni z obozów. W wyniku 
tego śledztwa pogrupowano żołnierzy i o) cerów umieszczając ich w odpowied-
nich obozach, zwalniając do domu, wysyłając do Moskwy na Łubiankę do dal-
szego śledztwa lub na Sybir. Wydzielono o) cerów, którzy mieli zdecydowanie 
negatywny stosunek do ZSRR i umieszczono ich w trzech dużych obozach: Ko-
zielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Po zakończeniu wszelkich działań wojen-
nych żołnierze zdemobilizowani, ci, którzy nie poddali się do niewoli albo z niej 
uciekli, lub zostali zwolnieni zaczęli jesienią 1939 r. wracać do domów. Ci, którzy 
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tra) li do niewoli z czasem zaczęli pisać do domu listy, oczywiście ocenzurowane 
przez cenzurę obozową. Dla rodzin pozostałych w kraju był to jakiś ślad, że żyją, 
chociaż są w niewoli. Tliła się nadzieja, że z czasem powrócą do domu. W przy-
padku jeńców wziętych przez Armię Czerwoną, mimo pewnej liczby wysłanych 
listów, była to nadzieja płonna.

A co stało się z Pawłem Walczakiem, który odmówił ucieczki z konwoju idą-
cego do niewoli? Jak już pisałem, trudno odtworzyć jego drogę wojenną, jednak 
po dostaniu się do niewoli zetknął się z Józefem Gruszą z sąsiedniej Wólki Czuł-
czyckiej. Grusza opowiadał, że był z Pawłem Walczakiem w jednym oddziale, 
który ze Zdołbunowa poprzez Szepietówkę zdążał do granicy rumuńskiej. Kiedy 
byli już w Sokalu Paweł Walczak pewnego wieczoru powiedział do Gruszy: Gru-
sza, wiecie, że jutro o godzinie 2.00 w nocy przekroczymy granicę państwową 
i udamy się na emigrację? Szykujcie się, bądźcie w nocy czujni”. Takie mieli pla-
ny. Nie wiedzieli jednak, że po bitwie o Lwów Rosjanie szczelnie zabezpieczyli 
granice z Węgrami i Rumunią, by nie dopuścić do ucieczki polskich oddziałów 
wojskowych. I wtedy ślad Pawła Walczaka, jako wolnego jeszcze żołnierza, ury-
wa się. Prawdopodobnie, a właściwie na pewno, wszyscy tra) li do radzieckiej 
niewoli w czasie próby przekroczenia granicy. Przybyli tutaj o jeden dzień za 
późno. Kiedy czerwonoarmiści pędzili ich w stronę obozu przez bagienny las, 
Grusza wraz z kilkoma kolegami postanowili uciekać. Namawiali do tego także 
Pawła Walczaka proponując mu przebranie się w mundur zwykłego żołnierza. 
Panie poruczniku, nasz los niepewny w niewoli. Damy panu mundur zwykłe-
go żołnierza i uciekamy. Ja znam język chachłacki94, ich zwyczaje, nawet znam 
ruskie modlitwy, tutaj damy sobie rady, bo jak nas popędzą w głąb Rosji, to po 
nas. – powiedział Józef Grusza. Paweł Walczak odmówił twierdząc, że jest o) ce-
rem i postąpiłby niehonorowo zrzucając mundur o) cerski i uciekając z niewoli. 
W tym momencie drogi Gruszy Józefa i Pawła Walczaka rozstały się. Grusza Jó-
zef z czasem powrócił do domu, zaś po Pawle Walczaku wszelki ślad zaginął. Do 
czasu, kiedy Niemcy dokonali pierwszej ekshumacji pod Katyniem.

21 listopada 1939 r. z obozu w Kozielsku do żony mieszkającej w Chełmie przy 
ulicy Trubakowskiej napisał list Jan Szymon Komendecki. W liście tym pisze, 
że razem z nim w obozie przebywają: kapitan Piotr Łazowski z Chełma, oraz 
podporucznik Paweł Walczak, kierownik szkoły z Stawu koło Chełma. Obaj byli 
znajomymi rodziny, o innych o) cerach z Chełma nie wspomina. Był to jedyny 
i ostatni list napisany przez Komendeckiego z Kozielska potwierdzający rów-
nież pobyt Walczaka w tym obozie. Duża fala listów z obozów radzieckich dla 
polskich jeńców wojennych nadeszła około Bożego Narodzenia 1939 r. Wtedy 
okazało się, że jest trzy duże obozy, w których znajdują się polscy o) cerowie. 
Ostatnie listy do rodzin w kraju nadeszły z tych obozów w lutym 1940 r. Po tej 
dacie listy wysyłane do wymienionych obozów pozostawały bez odpowiedzi, nie 
było też zwrotów. Na liczne zapytania w tej sprawie strona radziecka nie udzielała 
żadnych odpowiedzi. Nikt wówczas nie wiedział, że listy od o) cerów do rodzin 

94 Mieszanina języków w pasie nadbużańskim, którym posługiwała się społeczność ukraińska, białoruska 
wyznania prawosławnego. Język ten znany był również Polakom i katolikom, chociaż nim się nie posługiwali 
na co dzień, z względu na to, że posługiwali się nim na co dzień prawosławni sąsiedzi. 
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nadejść nie mogły, bo ci już nie żyli, a zwrotów listów nie robiono, bo jaki powód 
mieli podać radzieccy towarzysze? Że polscy o) cerowie wyjechali do Mandżurii, 
jak potem rubasznie zażartował sobie Stalin?

Dzisiaj, po kilku ekshumacjach przeprowadzonych w Katyniu przez komi-
sje: niemiecką radziecką i polską, po badaniach archiwalnych przeprowadzanych 
przez historyków i polityków, z grubsza wiemy, co się stało z polskimi o) cerami 
wziętymi do radzieckiej niewoli. Otóż 5 marca 1940 r. szef NKWD Ławrientij 
Beria napisał do Stalina, że Polacy znajdujący się w obozach jenieckich są zatwar-
działymi nie rokującymi poprawy wrogami władzy radzieckiej i najlepiej jak się 
ich rozstrzela. Sugerował przy tym, że niepotrzebne jest wzywanie skazanych, 
informowanie ich o zakończeniu śledztwa, stawianie zarzutów, oskarżanie. Na 
wspomnianej notatce Berii są podpisy zatwierdzające Stalina, Woroszyłowa, Mo-
łotowa, Nikojana oraz informacja, że zapoznali się z tym Kalinin i Kaganowicz. 
Jeszcze tego samego dnia Biuro Polityczne KC WPK (b) wydało decyzję zatwier-
dzającą propozycję Berii, jednak bez podania liczby osób przeznaczonych do roz-
strzelania. Od tej pory zbrodnicza machina szybko i bezbłędnie ruszyła naprzód, 
by wykonać wolę Stalina.

Fala mordów rozpoczęła się właściwie 24 grudnia 1939 r., a więc w wigilię 
Bożego Narodzenia, kiedy z obozu wywieziono 200 kapelanów wojskowych, któ-
rych następnie rozstrzelano. Ocalał chwilowo tylko jeden, który akurat siedział 
w karcerze za jakieś przewinienia wobec władz obozowych. To znowu pokazu-
je ile było per) dii, by dokonać mordu w dniu Wigilii Bożego Narodzenia tych 
dwustu kapelanów, których zabrakło wśród żołnierzy. Tu już nie tylko chodziło 
o zwykłą walkę państwa radzieckiego z religią i jej funkcjonariuszami w postaci 
księży, zakonników i zakonnic, ale chodziło o załamanie ducha polskich żołnie-
rzy. Przecież wszyscy wiemy, czym dla Polaka, nawet tego niewierzącego, jest 
Wigilia Bożego Narodzenia. Tym bardziej w niewoli, w rozłące z rodziną.

Systematyczna fala mordów odbywała się w marcu, kwietniu i maju, jednak 
z przerwą na święto 1 majowe, które w ZSRR zaliczało się do najważniejszych 
świąt państwowych. Potem znowu ruszyła fala eksterminacji polskich jeńców. 
8 marca 1940 r. z obozu w Kozielsku wywieziono 14 o) cerów, których zamordo-
wano w nieznanym miejscu. 14 marca 1940 r. w gabinecie szefa Głównego Zarzą-
du Gospodarczego NKWD szefowie Zarządów NKWD obwodów smoleńskiego, 
kalinińskiego, charkowskiego, ich zastępcy oraz wojskowi komendanci tych tere-
nów otrzymali zlecenie wymordowania polskich jeńców wojskowych. 22 marca 
1940 r. Beria wydał rozkaz nr 00350 „o rozładowaniu więzień NKWD USRR 
i BSRR”. Beria rozładowanie to rozumiał w sposób jednoznaczny – wymordowa-
nie wszystkich o) cerów. Do rozpoczęcia akcji brakowało jedynie list imiennych. 
Pierwsze trzy zlecenia zawierające 343 nazwisk wysłano z Moskwy do obozu 
ostaszkowskiego w dniu 1 kwietnia. Pierwszy transport odszedł z Ostaszkowa 
4 kwietnia, z Starobielska 5 kwietnia, z Kozielska 3 kwietnia, ostatni 12 maja. Każ-
dy transport liczył od 50 do 344 ludzi, a dziennie odchodziło i po trzy transporty. 
Pociągi te szły do stacji kolejowej Gniezdowo, skąd zabierano na samochody po 
30 żołnierzy, które następnie znikały w leśnej drodze, skąd wracały puste. Potem 
dopiero okazało się, że droga polskich żołnierzy kończyła się w lesie katyńskim, 
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gdzie pozostali do dnia dzisiejszego. Była to ich ostatnia droga na tym świecie. 
Byli nieświadomi swojego losu do samego końca, do momentu wyprowadzenia 
ich na miejsce kaźni.

W czasie późniejszej ekshumacji przy ciele majora Adama Solskiego znalezio-
no notatki, w których pisał nie wiedząc, że jedzie na śmierć w lesie katyńskim: 
„Godz. 3.30 wyjazd ze stacji Kozielsk na zachód, 9.45 na stacji Jelnia, od godziny 
12.00 stoimy na stacji w Smoleńsku na bocznicy. 9 kwietnia przed piątą pobud-
ka w więziennych wagonach i przygotowanie do wychodzenia. Wyjazd karetką 
więzienną (straszne). Przywieziono nas gdzieś do lasu, coś w rodzaju letniska. Tu 
szczegółowa rewizja. Zabrano zegarek, na którym była 6.30. Pytano o obrączkę, 
ruble, pas główny, scyzoryk”. Na tym zapis urywa się. Zapewne chwilę potem 
Solski nie żył. Na liście zamordowanych i potem ekshumowanych przypisano 
mu numer 490. Związanym z naszym terenem: majorowi Wiktorowi Zygmun-
towi Trussowi w czasie ekshumacji nadano numer 1832, majorowi Stanisławowi 
Zielińskiemu numer 800, zaś Pawłowi Walczakowi numer 2752. Zakłada się, że 
zwłoki pochowane później, skutkiem tego leżące z wierzchu, czyli tym samym 
ekshumowane wcześniej, noszą niższe numery, zaś położone głębiej, a więc eks-
humowane później noszą numery wyższe. Pośrednio świadczyłoby to o kolejno-
ści rozstrzelania wymienionych o) cerów.

13 kwietnia 1940 r. zginął Jan Szymon Komendecki, który w jedynym swoim 
liście skierowanym do Chełma wspominał Pawła Walczaka. Myślę, że lista o) -
cerów związanych z tym miastem i regionem jest większa, do końca nieznana 
i zasługuje na oddzielną publikację książkową. 

Ostatnie transporty z Kozielska i Starobielska odeszły 12 maja, zaś z Ostasz-
kowa 16 maja tegoż roku. Z wymienionych trzech obozów ocalało zaledwie 449 
jeńców, przy czym powodu ich ocalenia władze radzieckie nie podały. Możemy 
się jedynie domyślać, że przy badaniu lojalności jeńców wobec władz radziec-
kich mogli wyrazić chęć współpracy uważając, że szybciej w ten sposób wydo-
staną się z obozu. Są to jednak tylko przypuszczenia. Od początku kwietnia do 
połowy maja 1940 r. zamordowano łącznie [na razie tyle udowodniono) 21 857 
polskich więźniów i jeńców. Z obozu w Ostaszkowie zabito 6311 osób i pocho-
wano ich w Miednoje w ponad 20 zbiorowych mogiłach. Jeńców ze Starobielska 
w liczbie 3820 osób rozstrzelano w siedzibie NKWD w Charkowie, a pochowano 
w Piatichatkach, zaś internowanych w Kozielsku w liczbie 4421 osób mordowano 
nad dołem śmierci strzałem w tył głowy lub kark i chowano w lesie katyńskim. 
Niektórych dodatkowo przebijano czworokątnym bagnetem. Pochowano ich 
w ośmiu zbiorowych mogiłach. 

Już 25 kwietnia 1941 r. gen. Władysław Sikorski zgłosił do Międzynarodo-
wego Czerwonego Krzyża prośbę o zbadanie sprawy zaginionych w ZSRR o) ce-
rów. Tego samego dnia z identyczną prośbą do MCK wystąpili również Niemcy. 
W kwietniu 1942 r. ambasada polska wydobyła z ZSRR jedynego żywego o) cera 
prof. Swaniewicza, który przebywał w jednym z trzech obozów, wieziony był na 
miejsce rozstrzelania, skąd go z nieznanych nam powodów cofnięto. Był on jedy-
nym polskim żywym o) cerem, który był tylko 3 km od miejsca rozstrzeliwania 
polskich o) cerów, widział też ich transport do miejsca zagłady. Na zachodzie 
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złożył dokładny raport, który został zlekceważony. 
Tymczasem 22 czerwca 1941 r. rozpoczęła się wojna niemiecko – radziecka. 

Niektórzy radzieccy historycy dopiero tę datę uważali i nadal uważają za począ-
tek II wojny światowej. Tereny, które Armia Czerwona za zgodą Niemiec zdobyła 
na Polsce przed tą datą uważali za wyzwolenie Zachodniej Ukrainy okupowanej 
przez Polskę. Włączyli ją do ZSRR, a ludność polską i ukraińską zamieszkującą 
te tereny uważano za obywateli ZSRR. Rząd radziecki nie spodziewał się, że Hi-
tler planuje zbrojną napaść na ZSRR. Atak armii niemieckiej na ZSRR zaskoczył 
Stalina i Armię Czerwoną, która cofała się początkowo na całej linii, gdyż fak-
tycznie nie była przygotowana do wojny z potężną wówczas III Rzeszą. Hitler już 
nawet zaplanował de) ladę zwycięskich wojsk niemieckich na Placu Czerwonym 
w Moskwie i był bliski zrealizowania tego planu.

Po rozpoczęciu wojny niemiecko – radzieckiej wielu mieszkańców gminy 
Staw, gminy Bukowa, Sawina wziętych było przymusowo przez Wehrmacht na 
tak zwane furmanki. Tra) ł tam też Bronisław Dederko z Czułczyc. Pewnego razu 
jego szkolny kolega, kolonista niemiecki z Rudy, będący w mundurze żołnierza 
Wehrmachtu powiedział mu: Bhonek, Niemcy kaput. Niemcy nie zajmą Rosji, bo 
aby zająć Rosję, trzeba zająć całą Syberię, a ona jest zbyt ogromna i Niemcy tego 
nie zdołają zrobić. Za daleko, za zimno, za mało ludzi. Nie zrobił tego Napoleon, 
nie zrobią i Niemcy.

Stalin także wiedział o tym, bo wszystkie fabryki zostały ewakuowane wła-
śnie na teren Syberii. Zdaje się, że Stalin bał się, by nie padła Moskwa, więc go-
rączkowo szukał sojuszników do walki z Niemcami. I tu wyszła cała obłuda Sta-
lina, bo okazało się, że dopiero teraz zaczął próbować dogadywać się z rządem 
polskim na emigracji, z rządem kraju, któremu nieco wcześniej wbił nóż w plecy 
napadając na cofającą się polską armię, potem najlepszych synów skrytobójczo 
zamordował. Polacy już domyślali się, co stało się z polskimi o) cerami, jednak 
wobec sukcesów niemieckich na różnych frontach rządowi polskiemu na emi-
gracji wydało się, że nie ma w danej chwili innego wyjścia jak nawiązać współ-
pracę w szczególności wojskową z niedawnym wrogiem. Chodziło też i o to, by 
do walki z Niemcami wciągnąć liczne rzesze Polaków znajdujących się na terenie 
ZSRR, zwłaszcza na Syberii. Rozpoczęły się rozmowy polsko – radzieckie w wy-
niku, których 10 sierpnia 1941 r. Naczelny Wódz powierzył dowodzenie przyszła 
polską armią, która miała powstać na terenie ZSRR generałowi Władysławowi 
Andersowi, przetrzymywanemu wcześniej w więzieniu NKWD na Łubiance.

14 sierpnia 1941 r. podpisano umowę wojskową, która dała formalną pod-
stawę do rozpoczęcia formowania Armii Polskiej w ZSRR. Generał rozpoczął 
jej organizację ściągając polskich robotników i rolników wcześniej wysiedlonych 
z terenów nadbużańskich przeważnie na Syberię, jak też osadzonych na Syberii 
w czasie zaborów za przestępstwa polityczne w rozumieniu władz carskich. Ale 
do organizowania wojska potrzebni byli przede wszystkim wykształceni o) cero-
wie i do tego z praktyką wojskową. Zaczęto więc usilnie poszukiwać nie tyle sze-
regowych żołnierzy, którzy masowo zaczęli napływać do miejsc rekrutacyjnych, 
co właśnie polskich o) cerów, których przecież Armia Czerwona wzięła do nie-
woli we wrześniu 1939 r., a więc stosunkowo niedawno. Na liczne pytania o ich 
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los odpowiedzi Stalina nie były konkretne, aż w końcu przyparty do ściany po-
wiedział w formie „żartu”, że może uciekli do Mandżurii. Tylko, że ucieczka kil-
kunastu tysięcy o) cerów byłaby zauważalna, jeśli nie w ZSRR, to w Mandżurii. 
Innym razem powiedział, że z tymi o) cerami polskimi popełniony został błąd. 
Tylko że był to błąd, którego w żaden sposób nie dało się już naprawić. Wcześniej 
Stalin uważał, że nieprzyjacielski żołnierz jest dobry wtedy, gdy jest martwy. 
Wydał więc odpowiednie rozkazy. Teraz dopiero zdał sobie sprawę z tego, że ci 
martwi polscy o) cerowie, gdyby żyli, przydaliby się mu do walki z Niemcami, ale 
było już za późno, gdyż nie dało się ich wskrzesić. Ale jak wytłumaczyć polskim, 
niedawnym nieprzyjaciołom, teraz już wobec wspólnego zagrożenia ze strony 
Niemców polskim przyjaciołom, nieobecność licznej rzeszy polskich o) cerów 
wziętych wcześniej do niewoli?

W wojnie zwanej przez historiogra) ę radziecką Wielką Wojną Ojczyźnianą 
nadszedł czas, kiedy tereny, na których zlokalizowane były interesujące nas obozy 
dla jeńców polskich, zajęte zostały przez Niemców. Zatrudnieni w okolicy przez 
okupanta niemieckiego polscy przymusowi robotnicy dowiedzieli się od robot-
ników rosyjskich o masowych grobach polskich żołnierzy. Po odkopaniu dwóch 
polskich o) cerów w mundurach robotnicy poinformowali władze niemieckie, 
które początkowo tym faktem nie zainteresowały się, być może dlatego, że w roz-
dmuchaniu sprawy eksterminacji polskich o) cerów przez Rosjan nie widzieli dla 
siebie interesu. Sami przecież popełniali zbrodnie. Kiedy jednak na frontach za-
częły ich trapić niepowodzenia i trzeba było szybko rozbić koalicję antyhitlerow-
ską, która powiększyła się o tworzącą się Armię Polską gen. Andersa utworzoną 
wprawdzie na terenie ZSRR, ale walczącą na zachodzie, powrócono do sprawy 
katyńskiej w lutym 1943 r. Już na początku w trakcie ekshumacji wydobyto 400 
ciał polskich o) cerów. O fakcie tym zaczęto pisać w niemieckich i radzieckich 
gazetach, mówić w radio, z tym, że każda ze stron interpretowała niezbite fakty 
na swój własny, wygodny dla siebie sposób. Niemcom chodziło również i o to, 
by opinii publicznej świata dać do wiadomości, że nie tylko Niemcy dokonują 
masowej zagłady przeciwnika.

W tej sytuacji Niemcy postanowili dokonać ekshumacji. Powołano międzyna-
rodową komisję włączając do niej również Polaków. Niemcom zależało, by w ko-
misji ekshumacyjnej nie byli wyłącznie sami Niemcy. Dlatego 10 kwietnia 1943 r. 
zebrano w Warszawie i Krakowie grupę polskich intelektualistów zmuszając ich 
do wyjazdu do Katynia. Już 13 kwietnia 1943 r. radio berlińskie poinformowało, 
że w Katyniu odkryto ciała polskich o) cerów zamordowanych przez NKWD.

14 kwietnia 1943 r. „Nowy Kurier Warszawski” poinformował swoich czy-
telników o grobach katyńskich. Już następnego dnia w „Nowym Kurierze War-
szawskim” przedstawiono dalszy ciąg informacji na temat Katynia. W następ-
nych numerach drukowano sukcesywnie nazwiska zidenty) kowanych o) ar 
NKWD nadając numery zwłokom w kolejności ich wydobycia oraz spisując 
przedmioty przy nich znalezione. Wśród znalezionych przedmiotów były nie-
raz rzeczy bardzo cenne, a więc ruble, złote przedmioty, pamiętniki, listy, 
dokumenty, przedmioty religijne, adresy i co szczególnie ważne, fragmenty 
radzieckich gazet, które pozwalały pośrednio ustalić datę morderstwa. Świad-
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czyłoby to, że morderstwa dokonywane były w pośpiechu bez rewizji osobistej. 
Być może nie robiono też rewizji, aby uśpić czujność o) cerów w czasie mordu. 
Znaczna część czytelników ówczesnych gazet w informacje te nie była zdol-
na uwierzyć albo może chciała mieć w dalszym ciągu nadzieję, że o) cerowie 
gdzieś jednak żyją. Jerzy Łojek pisze, że gdyby władze polskie wówczas prze-
konały Polaków o mordzie katyńskim, to po wojnie nie byłoby okupacji Polski 
przez wojska radzieckie. Nie pozwoliłaby na to strona zachodnia. A Zachód 
w sprawie Katynia milczał, chociaż znał sprawę.

W obliczu informacji niemieckich dnia 5 kwietnia 1943 r. odezwało się wresz-
cie radio moskiewskie podając, że w tym miejscu, gdzie Niemcy obecnie roz-
poczęli ekshumację pomordowanych polskich o) cerów, pracowali polscy jeńcy 
wojenni zatrudnieni przez władzę radziecką przy robotach drogowych, którzy 
wpadli w czasie ofensywy Niemiec na ZSRR w ręce niemieckie i to Niemcy ich 
wymordowali. Komunikat nie wyjaśniał, dlaczego wbrew prawu międzynaro-
dowemu polskich jeńców użyto do prac ) zycznych. Tego samego dnia rząd pol-
ski postanowił zwrócić się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o zba-
danie losu polskich o) cerów, jednak wniosek ten złożono dopiero 17 kwietnia, 
gdy tymczasem Niemcy zrobili to dzień wcześniej zapraszając Międzynarodowy 
Czerwony Krzyż do zbadania sprawy Katynia. 

Rozpoczęła się szybka wymiana not i oświadczeń w związku z zaistniałą spra-
wą katyńską. Rząd polski 20 kwietnia 1943 r. wystosował notę do ZSRR w sprawie 
Katynia, ale odpowiedzi nie otrzymał. Już następnego dnia rząd ZSRR oskarżył 
rząd polski o współpracę z Niemcami przeciwko Sprzymierzonym. 25 kwietnia 
1943 r. Międzynarodowy Czerwony Krzyż odrzucił prośbę Polski zbadania spra-
wy Katynia wobec tego, że podobny wniosek złożyli również Niemcy. Dodatko-
wym argumentem odmowy było to, że ZSRR temu się sprzeciwia. 26 kwietnia 
1943 r. rząd ZSRR zerwał stosunki z rządem polskim na emigracji motywując to 
współpracą Polski z Niemcami. 27 kwietnia 1943. Polski Czerwony Krzyż skie-
rował do Katynia specjalistę w zakresie medycyny sądowej dr. Mariana Wodziń-
skiego z Krakowa, dodając mu paru pomocników zajmujących się sekcją zwłok. 
Komisja przybyła do Katynia 29 kwietnia 1943 r. i rozpoczęła pracę. Pracowała 
pod kierownictwem Niemca prof. Gerharda Buhtza, który pozostawił im swobo-
dę w działaniu. Komisja pracowała do 3 czerwca 1943 r.

30 kwietnia 1943 r. o) cer łącznikowy USA przy Armii Polskiej na Bliskim 
Wschodzie przesłał do Waszyngtonu obszerny raport i dokumentację, z której 
wynika całkowita odpowiedzialność Rosjan za mord katyński. Rząd w Wa-
szyngtonie nakazał tą informację głęboko ukryć i przyjąć wersję radziecką. Tego 
samego dnia do siedziby premiera Wielkiej Brytanii przybył generał Sikorski 
i przedstawił mu sprawę Katynia. Oświadczył, że ma dowody wymordowania na 
polecenie rządu radzieckiego 14 500 o) cerów i innych polskich jeńców, ale woj-
skowa cenzura nie pozwalała o tym pisać w ówczesnej prasie. 30 kwietnia 1943 r. 
Komisja ekshumacyjna stwierdziła, że większość gazet rosyjskich znajdujących 
się w kieszeniach mundurów pochowanych żołnierzy pochodziła z kwietnia 1943 
r., zaś ostatnia data gazety wydobytej z grobów katyńskich nosiła datę 6 maja. 25 
maja 1943 r. ambasador brytyjski przy polskim rządzie emigracyjnym skierował 
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do swego rządu szczegółowy raport oskarżając o zbrodnię Rosję. Raport ten zo-
stał utajniony.

Pracę ekshumacyjną w Katyniu z powodu upałów oraz z powodu zbliżania 
się frontu wschodniego komisja PCK zakończyła 3 czerwca 1943 r., zaś ostatnie 
groby katyńskie zamknięto 7 czerwca. W sumie wydobyto z grobów katyńskich 
4143 ciał o) cerów, z tego 2815 zwłok zidenty) kowano.

Już 10 czerwca 1943 r. Niemcy ogłosili pierwszy komunikat z prac komisji, 
który uwzględniał wszystkie polskie wnioski, między innymi to, że jeńcy mordo-
wani byli niemiecką amunicją, co potem według władz radzieckich miało świad-
czyć o czymś zupełnie innym, mianowicie, że mordu jednak dokonali Niemcy. 
Tymczasem wiadomo, że w latach dwudziestych amunicja niemiecka masowo 
była eksportowana do różnych krajów, między innymi do ZSRR. 

Niezwykle interesujące pismo znajduje się w Chełmskim Oddziale Lubelskiego 
Archiwum Państwowego. Nosi ono datę 26 czerwca 1943 r. i numer OL. 2839/43/
Inf/K. Wysłano go z Lublin do pełnomocnika ZG PCK Hrubieszów. W piśmie 
tym czytamy: „Przesyłam w załączeniu dalszy ciąg listy wojskowych polskich 
zmarłych w miejscowości Kozie Góry (Katyń) koło Smoleńska, przy czym za-
wiadamiamy, że w załączonej liście znajdują się nowe pozycje nie podane od poz. 
01771 do poz. 02500”. Właśnie na cytowanej liście pod numerem 02065 widnieje 
nazwisko Pawła Walczaka z dodatkową informacją: „ppor. leg. urz. państw., na-
ucz, szkoły w Stawie, zaśw. szczepienia w Kozielsku, różne fotogr.” 

Jest podobno jeszcze jedno źródło informacji o śmierci Pawła Walczaka w le-
sie katyńskim, które dotarło do Chełma bezpośrednio po ekshumacji dokona-
nej przez Niemców. Mieczysław Nestorowicz z Ochoży twierdzi, że w okresie 
okupacji do Stawu przybył niemiecki o) cer, który pokazywał zebranym przed 
urzędem gminy mieszkańcom Stawu, zdjęcie zwłok Walczaka leżące w grobie 
obok zwłok generała Smorawińskiego. Właściciel stacji CPN–u w Ochoży, eme-
rytowany policjant Jaworski, któremu jakiś stary mieszkaniec Stawu powiedział, 
że CPN buduje na działce należącej do policjanta z posterunku w Stawie, który 
zginął w Katyniu. Nie podał jednak nazwiska tego policjanta.

W 1943 r. w czasie ekshumacji z dołów śmierci wydobyto kolejno i oznaczono 
numerami zamordowanych żołnierzy związanych z ziemią chełmską: 

!""627 pod tym numerem zapisany Marian Liśkiewicz porucznik z 2 pac, zna-
leziono przy nim znak tożsamości, dowód osobisty, okulary, kwit,

!"" 800 pod którym zapisany jest major Stanisław Zieliński mający związki 
z Sawinem. Znaleziono przy nim legitymację o) cerską, odznakę pułkową, dwa 
listy, pocztówkę, fotogra) ę, trzy monogramy ZS, świnkę szczęścia, ćwikiery,

!"" 1045 pod tym numerem zapisany jest nie rozpoznany o) cer. Wiadomo 
o nim tylko tyle, że był kapitanem. Znaleziono przy nim: receptę z apteki Szcze-
śniewskiego A. z Krasnegostawu, tel 47, wyblakłą fotogra) ę z adresem: Warsza-
wa, inż. Mzak (Mazak), Saska Kępa, ul Walecznych 46. Nazwa apteki sugeruje, że 
mógł mieć jakieś związki z Krasnymstawem,

!""1051 pod tym numerem zapisany kapitan Piotr Łazowski urodzony 5 sierp-
nia 1895 r. zamieszkały w Chełmie przy ulicy Pierackiego 16, o) cer legionowy, 
miał przy sobie książeczkę oszczędnościową PKO, kartę szczepień, dwa listy,
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!""1333 pod tym numerem zapisany jest Szymczak Piotr, kapitan z 7 ppleg., 
znaleziono przy nim papierośnicę z grawurą, medalik z łańcuszkiem,

!""1664 zapisany pod tym numerem major Stanisław Wiktor Marszałek,
!""1832 zapisany pod tym numerem major Wiktor Zygmunt Truss. Znaleziono 

przy nim legitymację o) cerską, kartę mobilizacyjną,, urodzony 6 marca 1883 r. 
w Sawinie,

!""1956. zapisany pod tym numerem Kazimierz Wojcieszczak, podporucznik, 
urodzony 26 stycznia 1912 r. zamieszkały w Chełmie ulica Kolejowa 74, dowód 
osobisty, książeczka oszczędnościowa, karta szczepień, fotogra) e, znak tożsa-
mości,

!""2065 zapisany pod tym numerem podporucznik Paweł Walczak, nauczyciel, 
legitymacja urzędnicza, fotogra) a, karta szczepień,

!"2388 zapisany pod tym numerem Witold Marian Ratajski, kupiec w mundu-
rze urodzony 23 stycznia 1899 r. w Krasnymstawie. Dowód osobisty, legitymacja 
odznaki sportowej, listy, pocztówki,

!""2751 zapisany pod tym numerem Adam Bieńkowski, w mundurze, dwie 
pocztówki Urodził się w Baku na Kaukazie 2 lutego 1904 r. Ojciec jego żony Bo-
lesław Łoniewski był powiatowym lekarzem weterynarii w Chełmie. W 1939 r. 
Adam Łoniewski tra) ł do Starobielska. Stamtąd żona otrzymała dwie karty pocz-
towe, ostatnią depeszę w 1940 r. W 1944 r. jego została nauczycielką w Mszannie 
ówczesna gmina Bukowa. W teczce jest jej zdjęcie z legitymacji z 1945 r.95 

!""Chmura był w Ostaszkowie, o) cer. Jego żona Bronisława Chmurowa twier-
dzi, że mąż zginął w czasie okupacji w Katyniu. Na listach katyńskich jest trzech 
Chmurów: 1. Chmura Franciszek por. piechoty, urodzony 1900 r., Częstochowa, 
2. Chmura Józef kapitan rezerwy urodzony w1899 r., dyrektor Gimnazjum we 
Włocławku i 3. Chmura Józef porucznik rezerwy z Kańczugi. Wszyscy przeby-
wali w Ostaszkowie. Bronisława Chmurowa była nauczycielką w Rejowcu, potem 
w Chełmie. Nie podaje imienia męża, więc nie wiadomo, który w wymienionych 
Chmurów to jej mąż. A może był jeszcze czwarty?

!"Gwardian Andrzej, kapitan, lekarz oddelegowany do Chełma do 21 pp,
!""Jankowski Adam Arnold major
!""Komendecki Jan Szymon nr nie podany. Na liście katyńskiej takiego na-

zwiska nie znalazłem. Urodzony w 1897 r., pracował jako o) cer rezerwy w PKU 
w Chełmie. Córka pisze, że w sierpniu zmobilizowany został do Kowla do ma-
cierzystego pułku. Stąd matka otrzymała list, po czym na pewien czas kontakt 
urwał się. Dopiero w początkach grudnia otrzymała list datowany na 21 listopa-
da, który nadszedł z Kozielska. List, a właściwie tylko koperta, była reproduko-
wana w chełmskiej gazecie. Na zdjęciu widoczny stempel pocztowy radzieckiej 
poczty i adres zwrotny – Kozielsk. Komendecki zawiadamiał swoją żonę, że ra-
zem z nim w obozie przebywają kapitan Piotr Łazowski, a także Paweł Walczak. 

!""Mielniczuk – W 2008 r. w telewizji Lublin Zuzanna Mielniczuk opowiadała, 
że w Katyniu zginął jej brat, ale nie podała ani imienia, ani nazwiska. Pochodzili 
z Chełma.

95 APLOCh, Inspektorat Szkolny w Chełmie, teczki osobowe, sygn. 28 Bieńkowska Irena.
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!""W internecie znalazłem wklejone zdjęcia o) cerów, którzy podobno zginęli 
w Katyniu. Wśród tych zdjęć uwagę moją zwróciły zdjęcia Karolewskiego Fer-
dynanda podporucznika piechoty oraz Koralewskiego [brak imienia] kapitana. 
Nie podane ich miejsce pochodzenia ani też inne bliższe szczegóły, ale podaję je, 
ponieważ w Stawie był policjant milicjant o podobnym nazwisku Koralewski, 
jako być może pochodzących ze Stawu. Zajrzałem listy Katyńskiej i obaj są jako 
więźniowie z Starobielska. Bliższych danych brak. 

!""Padlewski Michał kapitan – Stanisław Padlewski z Chełma twierdzi, że jego 
ojciec zginął w Katyniu, natomiast brat był rozstrzelany w Chełmie na Targowicy. 
Świadkiem rozstrzelania była matka, a dowódca plutonu niemieckiego dokonu-
jącego rozstrzeliwania więźniów był kolonistą niemieckim, obywatelem polskim, 
służącym przed wojną w wojsku polskim w Chełmie właśnie pod dowództwem 
rozstrzeliwanego Padlewskiego. Z tego tytułu matka znała niemieckiego dowód-
cę, a nawet przed rozstrzelaniem prosiła go o darowanie „winy”, czyli o łaskę 
dla swego przedwojennego dowódcy. Jednak Niemiec miał powiedzieć, że rozkaz 
musi wykonać, a dlatego, że ich zna, Padlewskiego zasypie w jamie na wierzchu, 
więc w nocy może go sobie zabrać. Matka w nocy wykradła ze zbiorowej mogiły 
ciało męża i przeniosła na pobliski cmentarz. Stanisław Padlewski opowiadał też, 
że do matki tra) ł pochodzący z Chełma człowiek, który pracował w radzieckiej 
poczcie sortującej korespondencję przychodzącą do jeńców. Widząc list z Cheł-
ma i nazwisko Padlewskiego przepuścił go, ponieważ również przed wojną słu-
żył pod jego dowództwem. Padlewski był jednym z nielicznych o) cerów, który 
otrzymywał dość liczną korespondencję. Syn zabitego o) cera Stanisław Padlew-
ski był w Miednoje na grobie swego ojca. Obiecał to wszystko co opowiadał opi-
sać i dostarczyć do chełmskiego Archiwum. 

Być może nie o wszystkich o) cerach – katyńczykach związanych w różny spo-
sób z Chełmem napisałem. Rodziny informacje o swoich bliskich, którzy zginęli 
w Katyniu i innych miejscach w ZSRR i pamiątki po nich do tej pory trzymali 
w ukryciu, teraz jest czas i najwyższa pora, by je przekazać dla dobra publicz-
nego do muzeum, archiwum, biblioteki czy pasjonatom, którzy zechcą pisać na 
ten temat. Pamięć po ludziach, których NKWD unicestwiło w bestialski sposób, 
winna żyć jak najdłużej.

W sprawie Katynia w APLOCh, jest jeszcze jedno niezwykle ciekawe pi-
smo Kurii Biskupiej w Lublinie [nr pisma 2069/43], z datą 1 lipca 1943 r. skie-
rowane do księdza dziekana w Chełmie. Czytamy w tym piśmie następujące 
słowa: „W związku z zarządzeniem władz cywilnych, akcja niesienia pomocy 
wdowom i sierotom pozostałym po tych, których prochy spoczywają w brat-
nich mogiłach Katynia oraz po wszystkich żołnierzach polskich poległych 
na wojnie, została wstrzymana. Ci księża Proboszczowie, którzy jeszcze tacy 
nie ogłosili z ambony niech nadal nie ogłaszają, ci zaś, którzy już ogłosili 
i zebrali niech pieniędzy nie nadsyłają ani do P.C.K., ani do Kurii, lecz tako-
we zużyją na cele kościelne, względnie na miejscową akcję charytatywną. W. 
Księża Dziekani zechcą łaskawie powiadomić o powyższym swoich kondeka-
nalnych księży Proboszczów. Zarządzenie niniejsze proszę łaskawie natych-
miast wykonać, gdyż ze względu na różne przeszkody odwołanie nie mogło 
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być podane do wiadomości we wcześniejszym terminie ks. Dr J. Kruszyński. 
Wikariusz Generalny”.

Sprawa katyńska odkryta i nagłośniona w czasach okupacji przez Niemców 
stała się niewygodna dla władz ZSRR i trudna do wytłumaczenia. Dlatego już 
w styczniu 1944 r. po odzyskaniu terenu Katynia przez ZSRR powołano radziec-
ką grupę pod kierownictwem chirurga prof. Burdenki, która miała dokonać eks-
humacji grobów katyńskich by udowodnić, że zbrodni dokonali Niemcy jesienią 
1941 r., a więc wtedy, kiedy już na tych terenach nie było władzy radzieckiej. 
Takie dostali wytyczne i to mieli udowodnić. W wyniku pośpiesznie przeprowa-
dzonych badań stwierdzili, że Rosjanie w lesie katyńskim zgrupowali polskich 
jeńców w celu budowy dróg, zaś po zajęciu tego terenu przez Niemców, ci prze-
jęli obozy razem z jeńcami i dokonali mordów. Dowodem miała być niemiecka 
amunicja i gazety rosyjskie. Jednak w komisji Burdenki nie było przedstawicieli 
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, nie było Polaków, nie było specjalistów 
od spraw ekshumacyjnych. Komisja składała się wyłącznie z Rosjan, była więc 
mało wiarygodna. Komisja ta pracowała rzekomo od 16 do 23 stycznia, a więc 
tylko tydzień i to wtedy kiedy ziemia była mocno zmarznięta. Komisja Burden-
ki stwierdziła, że Niemcy dokonując ekshumacji odkopali zwłoki, wymienili 
w kieszeniach zamordowanych o) cerów gazety radzieckie na wcześniejsze, usu-
nęli dokumenty późniejsze i ponownie zakopali zwłoki. Teraz Komisja Burden-
ki odkopała je i ponownie dokonała analizy dokumentów i zwłok. W wyniku 
ponownych badań wyszło im, że mordu dokonali Niemcy. Nie było to zgodne 
z prawdą, ale za to zgodne z wytycznymi władz i według ich przekonania tłuma-
czyło Rosjan w oczach świata i obciążało Niemców. Wobec licznych zbrodni hi-
tlerowskich, po ogłoszeniu przez Rosjan, że zbrodni katyńskiej dokonali Niemcy, 
społeczność międzynarodowa przeszła wobec tego faktu do porządku dzienne-
go. Ale w raporcie ambasadora brytyjskiego przy rządzie polskim z 11 lutego 1944 r. 
jest krytyczna analiza radzieckich badań komisji Burdenki w Katyniu. Raport 
ten również został utajniony. Opublikowano go dopiero w 1972 r. i to tylko na 
Zachodzie. Do Polski o) cjalnie nie dotarł.

Tymczasem w dniach 13 i 14 lutego 1946 r. w Norymberdze odczytano akt 
oskarżenia, w czasie którego radziecki prokurator Pokrowski oskarżył Niemców 
między innymi o to, że we wrześniu 1941 r. wymordowali w lesie katyńskim 11 
tysięcy o) cerów polskich. Sprawą tą zajmował się Trybunał w czasie od 1 do 3 
lipca, więc wyjątkowo krótko. Przesłuchano zaledwie trzech świadków, w tym 
nikogo z Polaków, nie przedstawiono żadnych dokumentów zgromadzonych 
przez Brytyjczyków i Amerykanów, nie dopuszczono dokumentów i świadków 
niemieckich, odwołano szereg wcześniejszych oświadczeń. Wyrok norymberski 
ogłoszony 30 września i 1 października o Katyniu w ogóle nie wspominał. Skoro 
odczytany był akt oskarżenia Trybunał winien się do niego w jakikolwiek sposób 
odnieść i zająć stanowisko w wyroku. Nie można było rozpatrywanych faktów 
całkowicie pominąć milczeniem. A jednak tego dokonano. Wyrok odczytano 
tak, że Niemcy od zbrodni katyńskiej praktycznie zostali uniewinnieni, chociaż 
w uzasadnieniu na ten temat nie było ani słowa. Do przebiegu sprawy katyńskiej 
w procesie norymberskim nie wniósł żadnych protestów ani rząd polski, ani inne 
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rządy aliantów, ani też radziecki, chociaż ten wnosił protesty, co do innych mniej 
ważnych spraw. Zakłada się, że tajne służby ZSRR już wcześniej tak sterowały 
polityką, że wyrobiły przekonanie u Aliantów, że w przypadku podjęcia sprawy 
Katynia, Stalin może zawrzeć odrębny pokój z Hitlerem zostawiając aliantów 
sam na sam z Niemcami. A do tego zachodnie mocarstwa nie chciały dopuścić. 
Doszły również nowe powojenne założenia polityki USA wobec Europy i ZSRR. 
Nadal więc nie było formalnie jasne, kto dokonał zbrodni katyńskiej i innych 
przeciwko jeńcom wojennym na terenie ZSRR.

W „Kronice Szkoły Podstawowej w Stawie” zapisy prowadzone ręką Pawła 
Walczaka urywają się na ostatnim przedwojennym roku szkolnym. Po wojnie 
prowadzenie „Kroniki” wznowiono, jednak nie ma w niej ani jednego słowa 
o losie Pawła Walczaka, zaś o Helenie pisze tylko tyle, że w początkach wojny 
dokuczali jej Ukraińcy, zapewne z KPZU lub Czerwonej Milicji, która powstała 
w Stawie w okresie okupacji tych ziemi przez Armię Czerwoną we wrześniu 
1939 r. Potem na jej temat nie ma w „Kronice” ani jednego słowa.

27 marca 1952 r. Helena Walczakowa wysłała do swego byłego ucznia Fran-
ciszka Nestorowicza list, w którym pisała, że zdawała dwa kolokwia i czeka ją 
jeszcze egzamin państwowy, że jest jej ciężko, że już dłużej pracować nie może 
i chce odejść na emeryturę, którą wyliczono tylko na 270 złotych, a to było za 
mało na godne życie. A przecież jej mąż zginął na wojnie, więc powinna brać 
dodatek kombatancki nie tylko za męża, ale i za swoją walkę w obronie Lwowa. 
Dalej pisze, że musiała uczyć się „Pedagogiki” Kairowa, by móc pracować w po-
wojennej szkole, gdyż uznano, że przedwojenne przygotowanie do zawodu i wie-
loletnia praktyka są obecnie niewystarczające. O mężu w liście nie wspomniała 
ani słowa. Franciszek Nestorowicz rozmawiał po wojnie z Heleną Walczakową, 
ale również o mężu w ogóle nie wspominała. Apolonia Józiuk pracująca razem 
z Walczakami w Stawie, stwierdziła, że Helena Walczakowa zmarła w Lublinie 
w 1968 r. w osamotnieniu. Nie miała przecież własnych dzieci. Nikt nie wie, na-
wet Franciszek Nestorowicz, który z Heleną utrzymywał osobiste kontakty czy 
umierając znała prawdę o losie swego męża, czy wiedziała, gdzie jest pochowany, 
czy też zmarła w nieświadomości. 

Dopiero w 1980 r. w wydawnictwie „Głos” w Białymstoku ukazała się dru-
kiem książka Jerzego Łojka pseudonim Leopold Jerzewski pod tytułem „Dzieje 
sprawy Katynia”, którą napisał w 1977 r. w hołdzie swemu ojcu majorowi Le-
opoldowi Łojkowi, doktorowi medycyny, który został rozstrzelany jako jeden 
z pierwszych w Katyniu, zaś ekshumowany jako jeden z ostatnich. Dziewięć lat 
później ukazało się, również w Białymstoku, drugie wydanie książki „Dziejów 
sprawy Katynia” tego samego autora. Odnotowuję ten fakt tylko dlatego, że 
w tekście są liczne wykropkowania dokonane w myśl „Ustawy z dnia 31 lipca 
1981 r. o kontroli publikacji i widowisk, art. 2 pkt 3” opublikowanej w „Dzien-
niku Ustaw nr 20 pozycja 99 z późniejszymi zmianami”. A więc nadal w Polsce 
ukrywano prawdę.

Jest takie polskie przysłowie, które mówi, że Polak jak chce to potra) . Otóż 
znalazł się pewien odważny historyk, Andrzej Leszek Szczesniak, który w okre-
sie zmian programowych w szkolnictwie, a jednocześnie lekkiej odwilży, chciał 
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napisać dużo prawdy o Katyniu. O sprawie Katynia wówczas można było pisać 
jedynie zgodnie z wynikami prac komisji Burdenki. Tymczasem Szcześniak 
otrzymawszy zamówienie na napisanie podręcznika do historii dla klasy VIII 
szkoły podstawowej napisał w nim sporo prawdy o Katyniu, przy czym otwar-
cie napisał, że dokonało tego NKWD. Oczywiście, natychmiast został wezwany 
przez cenzora, gdzie kategorycznie kazano mu wspomniany tekst usunąć jako 
niezgodny z o) cjalną polityką państwa. Na te słowa Szcześniak powiedział: 
„Dlaczego nie mogę pisać prawdy o Katyniu, skoro towarzysze radzieccy napi-
sali o tym w swoich książkach historycznych, one zostały przetłumaczone na 
język polski, wydane w Polsce, a ja stamtąd tylko przepisałem, ja tylko cytuję”. 
Po sprawdzeniu słów Szcześniaka cenzorowi ręce opadły, gdyż stwierdził, że au-
tor mówił prawdę, stracił więc argumenty na zatrzymanie tekstu, który poszedł 
do druku w wersji opracowanej przez Szcześniaka. Nie mógł przecież ocenzuro-
wać książki radzieckich autorów przetłumaczonych na język polski i wydanych 
w Polsce. Nauczyciele, uczniowie i rodzice narzekali, że podręcznik napisany jest 
na wyrost, że mocno wykracza poza program nauczania, że jest trudny. Faktycz-
nie tak było, tylko że ani uczniowie, ani nauczyciele nie zdawali sobie sprawy 
z tego, dlaczego Szcześniak tak zrobił. Była to jedyna okazja wykiwać cenzurę 
i napisać o) cjalnie po raz pierwszy w kraju prawdę o Katyniu i to w podręczniku, 
który poprzez uczniów klas ósmych mógł dotrzeć do szerokiej rzeszy Polaków. 
Od tej pory historycy i politycy nie mogli nie mówić, kto tego mordu faktycznie 
dokonał, musieli zająć stanowisko w sprawie. Każdy historyk piszący o okresie 
wojny i okupacji musiał zająć stanowisko w sprawie katyńskiej. Od tej pory ru-
szyła o) cjalna, szeroka dyskusja, badania archiwalne, przeprowadzono następną 
ekshumację, ale przede wszystkim ruszyły naciski na stronę radziecką, by przy-
znała się do winy. Za czasów Gorbaczowa i jego następców była szansa wyjawić 
całą prawdę. Pod wpływem nacisków z różnych stron władza radziecka, a potem 
rosyjska była już blisko, aby przyznać się do zbrodni ludobójstwa. Od momentu, 
kiedy Szczesniak napisał swój podręcznik do historii dla klasy 8, ludzie zaczęli 
śmielej mówić o Katyniu. Nadszedł czas, by upamiętniać bohaterów, którzy od-
dali krew za wolność ojczyzny. 

W 1990 r. w „Przeglądzie Kresowym” wydawanym w Chełmie ukazał się dru-
gi artykuł z cyklu „Nie wrócili z łagrów (2)”, w którym pod numerem 19 jest 
informacja: „Walczak Paweł, porucznik, rez. 7 pp. leg., ur. 31.12.1895, kierow-
nik szkoły na Lubelszczyźnie (Krasnystaw?). Znaleziono legitymację, fotogra) ę, 
kartę szczepień”. Ponieważ w tej notatce doszukałem się błędów i niedomówień, 
postanowiłem napisać list do gazety, chcąc jednocześnie przybliżyć sylwetkę 
Pawła Walczaka. W „Przeglądzie Kresowym” nr 9 z 1990 r. w cyklu „Nie wrócili 
z łagrów (4)” wydrukowano fragmenty mojego listu dotyczące Pawła Walczaka, 
który rozszerza podane wcześniej informacje o tej postaci. 

27 kwietnia 1990 r. na prośbę Franciszka Nestorowicza w kościele w Czułczy-
cach odprawiona została specjalna msza święta za duszę świętej pamięci Pawła 
Walczaka. Na uroczystość Franciszek Nestorowicz zaprosił obecnych uczniów 
szkół w Czułczycach i Stawie i przedwojennych absolwentów, a zarazem uczniów 
Walczaków. Mszę celebrował proboszcz czułczycki ksiądz Marian Pastuszka. 
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W starej szkole w Czułczycach, w której uczył Paweł Walczak, odbyło się spotka-
nie Franciszka Nestorowicza, byłego ucznia szkoły czułczyckiej i Apolonii Józiuk, 
która pracowała w stawskiej szkole razem z Pawłem Walczakiem z młodzieżą, 
nauczycielami, uczniami i dyrektorem Mirosławem Markiem Dederko. Goście 
wspominali Pawła Walczaka, jego żonę Helenę. Padła wówczas wstępnie suge-
stia, aby szkole nadać imię byłego jej kierownika Pawła Walczaka. Franciszek Ne-
storowicz 8 sierpnia 1991 r. do Bronisławy Dederko wysłał list, w którym pisał, 
że chciałby ufundować szkole czułczyckiej tablicę upamiętniającą Pawła Walcza-
ka. Tablica ta miała być pamiątką po męczenniku Katynia, przy niej miały się 
odbywać uroczystości patriotyczne. Urzędujący wówczas dyrektor zasugerował, 
aby z nadaniem imienia poczekać do czasu ukończenia budowy nowej szkoły, co 
okazało się błędną decyzją, ponieważ inwestycja przeciągnęła się w czasie, nastą-
piła dwukrotna zmiana dyrekcji, proboszcza w para) i, wójta w gminie, a nade 
wszystko zmiana sytuacji politycznej. Zamieszanie z budową nowej szkoły, roz-
biórka starego budynku odwlekły sprawę w czasie. Nowe władze nie podjęły już 
tego tematu.

Fundator, czując się już poważnie chory, nie czekał oddania nowej szkoły 
do użytku. Tablica odsłonięta została na szkole w Stawie w dniu 22 września 1991 r. 
Na placu szkolnym słowo o walce narodowowyzwoleńczej wygłosili: czułczycki 
proboszcz ksiądz Marian Pastuszka i Franciszek Nestorowicz – uczeń Pawła Wal-
czaka, któremu poświęcona była tablica, również emerytowany nauczyciel, który 
przedstawił sylwetkę swojego mistrza oraz odczytał napisane przez siebie na jego 
cześć wiersze. W uroczystości uczestniczyła rodzina Pawła (Walczakowie nie mieli 
własnych dzieci), władze powiatowe, gminne, przedwojenni absolwenci obu szkół, 
byli i aktualni uczniowie. Przygotowując się do uroczystości zaczęto usilnie po-
szukiwać zdjęcia Pawła Walczaka. Znaleziono dwa zdjęcia typu legitymacyjnego: 
jedno z tych zdjęć przedstawia Pawła Walczaka w mundurze o) cerskim, być może 
w tym samym, w którym zginął, drugie w ubraniu cywilnym.

Oba zdjęcia opublikowane zostały w grudniu 1994 r. w „Gazecie Chełmskiej” 
nr 18, gdzie ukazał się mój artykuł pod tytułem „Pod Katyniem szumią drzewa 
– wspomnienie o Pawle Walczaku”.

W roku następnym nakładem UMCS ukazała się praca zbiorowa zatytuło-
wana „Lubelska Rodzina Katyńska”. Jest w niej artykuł „Paweł Walczak ppor. 
rez. WP.” Jako autor podany jest Mirosław Dederko znajomy. Tutaj należy się 
małe wyjaśnienie. W poszukiwaniu materiałów o Pawle Walczaku tra) łem na lu-
belski cmentarz przy ulicy Lipowej, gdzie Lubelska Rodzina Katyńska urządziła 
symboliczną kwaterę żołnierzy zamordowanych w Katyniu pochodzących z Lu-
belszczyzny. Umieszczono tam imienne tabliczki, wśród których nie znalazłem 
nazwiska Pawła Walczaka. Wówczas udałem się do biura Lubelskiej Rodziny Ka-
tyńskiej z prośbą o wyjaśnienie i naprawienie błędu. Miałem z sobą brudnopis 
artykułu o Walczaku oraz jego zdjęcie w mundurze. Myślałem, że w biurze są 
jakieś dodatkowe materiały o interesującej mnie postaci, ale tam nie było o nim 
nawet najmniejszego śladu. Nie pamiętam już nazwiska tej urzędniczki, z którą 
wtedy rozmawiałem i która poprosiła o materiały dotyczące Walczaka, jakie po-
siadałem wówczas przy sobie, jak mówiła dla celów dokumentacyjnych, by wpro-
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wadzić go również do ewidencji katyńczyków. Uległem sugestii i pozostawiłem 
je, mimo że to był tylko brudnopis. Nie wiedziałem, że Lubelska Rodzina Katyń-
ska szykuje wydanie księgi pamiątkowej. Mój materiał został bez mojej wiedzy 
potraktowany jako czystopis i umieszczony w tej książce. Nikt też nie dawał mi 
ani tak zwanej szczotki, ani też nadbitki do merytorycznego przejrzenia. W arty-
kule tym pojawiły się trzy poważne błędy. Błąd pierwszy to zniekształcona nazwa 
miejscowości, gdzie ostatnio Paweł Walczak pracował i skąd poszedł na wojnę. 
Napisano „w Stawach”, co sugeruje, że nazwa miejscowości brzmiała Stawy. Pra-
widłowo powinno być w „Stawie” od nazwy Staw. Błąd drugi, to przy moim pod-
pisie dodano wyraz „znajomy”, co sugeruje, że ja znałem osobiście Pawła Walcza-
ka. Otóż Paweł Walczak urodził się w 1898 r., ja zaś w 1947 r., czyli w chwili, kiedy 
Paweł już dawno spoczywał w bratniej mogile katyńskiej. Błąd trzeci to nazwisko 
współpracowniczki Pawła Walczaka, które winno brzmieć Apolonia Józiuk, a nie 
Jóźwik jak napisano w tekście. Gdybym otrzymał artykuł do sprawdzenia, błędy 
te można było wyeliminować. Proszę zatem powyższe rozważania potraktować 
jako sprostowanie.

Pisałem już, że moim pragnieniem było pojechać do Katynia i zobaczyć 
to miejsce, gdzie zginął ukochany nauczyciel wielu mieszkańców Czułczyc 
i Stawu. 5 maja 2000 r. władze miasta Chełma zorganizowały wycieczkę szla-
kiem polskich bohaterów narodowych: Kościuszki, Mickiewicza, I Korpusu 
Pancernego, ale głównym celem było oddanie hołdu tym żołnierzom z Cheł-
ma i powiatu, którzy zginęli rozstrzelani w Katyniu. Z terenu gminy Sawin 
uczestniczyli w tej wycieczce: Stanisław Błaszczuk nauczyciel – metodyk, Hu-
bert Wiciński i Mirosław Marek Dederko wszyscy trzej nauczyciele historii 
i wiedzy o społeczeństwie, jednocześnie członkowie Regionalnego Towarzy-
stwa Gminny Sawin, Sylweriusz Sotel nauczyciel muzyki z Sawina oraz Adam 
Lackowski ówczesny inspektor oświaty gminny Sawin. W Katyniu złożono 
wieńce, była msza święta za pomordowanych, oraz droga krzyżowa. Otrzy-
małem propozycję odczytania tekstów przy stacjach katyńskiej drogi krzyżo-
wej, ale nie byłem tego w stanie uczynić, gdyż wczucie się w sytuację, w jakiej 
dokładnie w tym miejscu znaleźli się oficerowie, moje przeżycia związane 
z tą myślą i wzruszenie odebrało mi głos. Zrobiłem wówczas zdjęcia, wziąłem 
ziemię z cmentarza wraz z igłami i szyszkami sosen posadzonych i wyrosłych 
już na mogiłach katyńskich, na ziemi użyźnionej krwią Polaków. Kiedy spoj-
rzałem na pozostałych uczestników wycieczki, nie widziałem osoby, której 
łza w oku by się nie zakręciła. 

W czasie uroczystości na cmentarzu katyńskim, gdzie nadal trwały prace 
porządkowe, do Stanisława Błaszczuka podszedł jeden z żołnierzy rosyjskich, 
zatrudnionych przy urządzaniu cmentarza specjalnie na wizytę prezydenta RP 
i w wielkiej tajemnicy i konspiracji dał mu znalezione w wykopach guziki od 
polskich żołnierskich mundurów, w tym jeden guzik z fragmentem munduru. 
O ile mi wiadomo, Stanisław Błaszczuk jeden z otrzymanych guzików dał do izby 
tradycji chełmskiej jednostki wojskowej, drugi guzik dał dla Huberta Wicińskie-
go do szkolnej izby pamięci w Sawinie, trzeci rodzinie Padlewskiego. Fragment 
munduru zatrzymał dla siebie. Byłem świadkiem tego wydarzenia. Patrzyłem 
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wówczas na Godło Państwa Polskiego, godło państwa, którego we wrześniu 1939 
r. bronili ci właśnie żołnierze, a dzisiaj spoczywają na ziemi rosyjskiej. Ponad-
to idąc ścieżką przez świeżo zrytą glebę w kierunku dawnej siedziby NKWD 
zauważyłem już poza granicami o) cjalnego cmentarza fragment kości chyba 
udowej zamordowanego tutaj, pochowanego żołnierza, którego mogiła została 
przekopana niekoniecznie w celach ekshumacyjnych. Nie wiadomo czy to kość 
żołnierza polskiego, czy też obywatela radzieckiego, bo tacy też byli tam mordo-
wani i zakopywani. Znalezisko utrwaliłem aparatem fotogra) cznym, kość po-
została, chociaż zastanawialiśmy się czy jej nie zabrać do Polski. Tylko co z nią 
potem robić? Postanowiliśmy, że lepiej zrobimy, jeśli pozostawimy ją na miejscu. 
Wszyscy obecni wpisali się do księgi pamiątkowej znajdującej się w baraku ) rmy 
urządzającej cmentarz. Długo staliśmy koło tablic, na których uwieczniono na-
zwiska Walczaka, Trussa i Zielińskiego. 

W 2006 r. na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych 
w Lublinie poznałem Marię Walczak – Gruner z Bełżyc, która powiedziała, że 
Paweł Walczak to jej stryjek. Na dowód tego podała z pamięci rok i miejsce uro-
dzenia, imię ojca, nazwisko panieńskie żony i inne szczegóły z jego życia. Pro-
siła o zdjęcie tablicy pamiątkowej poświęconej Pawłowi Walczakowi. 4 kwietnia 
2006 r. otrzymałem od dyrektorki szkoły w Stawie zdjęcie tej tablicy, na której 
wypisano następujące słowa:

POR. PAWŁOWI WALCZAKOWI
1895 – 1940 PIERWSZEMU DYREKTOROWI

SZKOŁY POWSZECHNEJ W STAWIE
ŻOŁNIERZOWI WRZEŚNIA

ZAMORDOWANEMU W KATYNIU
W DOWÓD PAMIĘCI I WDZIĘCZNOŚCI

SPOŁECZNOŚĆ STAWU
STAW 1995

Wkrótce przekazałem je Marii Gruner – Walczak, która pokazała je księ-
dzu Peszkowskiemu, kapelanowi Rodziny Katyńskiej, który jako jeden z nie-
wielu został w niewyjaśniony sposób cofnięty z transportu jadącego do lasu 
katyńskiego. 

2 października 2007 r. w internecie znalazłem artykuł zatytułowany: „Zo-
stały po nich tylko guziki?” Artykuł, nie wiadomo dlaczego, opatrzony zna-
kiem zapytania. Tu mi się przypomniała nasza wycieczka – pielgrzymka do 
grobów katyńskich, kiedy Stanisław Błaszczuk otrzymał nie jeden, ale aż trzy 
guziki. Widocznie przypadków takich było więcej. Czy świadczą one o ra-
bunku grobów podczas niedawnych ekshumacji i prac porządkowych? Czy 
robotnicy wręczający Polakom guziki chcą za to zapłaty? Rosyjski żołnierz 
od nas nic nie chciał. Wydawało mi się, że raczej nam współczuł, rozumiał 
nasz ból, smutek. Przyglądał się z ciekawością naszej grupie, naszemu zacho-
waniu, mszy odprawianej przez chełmskiego zakonnika ojca Cezarego. Dla 
niego była to dobra lekcja historii, tak samo jak dla nas. Nie znam jego adresu 
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i nazwiska, a mimo to chciałbym go spotkać i podziękować mu za dar jakim 
nas obdarzył.

W dniu 10 listopada 2007 r. wszyscy zamordowani w Katyniu, Charkowie, 
Twerze, Miednoje i rozpoznani awansowani zostali pośmiertnie o jeden stopień 
wyżej, a ich nazwiska odczytywane były w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. 
Na liście tej widnieje nazwisko Pawła Walczaka syna Michała urodzonego w 1895 
r. zamordowanego w Katyniu zapisanego pod numerem 7664, który pośmiertnie 
awansował do stopnia porucznika. Nazwisko jego odczytano w katedrze 10 listo-
pada 2007 r. między godziną 7.35 a 8.55.

„Tragicznie rozstrzelani o' cerowie kształtowali nasze postawy” – powie-
dział marszałek Sejmu Bronisław Komorowski na cmentarzu w Charkowie 
podczas uroczystości 68 rocznicy zbrodni popełnionej na polskich o' cerach. 
„Oni uczyli odróżniać honor od tchórzostwa, prawdę od kłamstwa, zło od dobra” 
– podkreślał. „Do dnia dzisiejszego pytamy, dlaczego musieli zginąć, dlaczego 
musiała dokonać się tak straszliwa zbrodnia?” „Pytamy, dlaczego przez pół wie-
ku skutecznie kłamano, oszukiwano, chowano prawdę, eksponowano kłamstwo 
zbrodni katyńskiej” – mówił marszałek. Na Cmentarzu O) ar Totalitaryzmu 
odprawiono w niedzielę mszę św. ku pamięci polskich i ukraińskich o) cerów 
zamordowanych przez NKWD. W modlitwach ekumenicznych uczestniczyli 
duchowni katoliccy, prawosławni, protestanccy i rabini. W homilii biskup polo-
wy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski zwrócił uwagę, że „moralny spadkobierca 
odpowiedzialny za mord, reprezentowany przez rosyjski wymiar sprawiedliwo-
ści, oddalił zażalenie adwokatów rodzin o) ar uznając, że wśród pomordowanych 
w 1940 r. przez NKWD Polaków mogli być szpiedzy, dywersanci i terroryści. 
Niestety ciągle trzeba pokonywać opór ludzi i instytucji, które zasłaniają i defor-
mują kształt prawdy. Ciągle przed wami rodziny katyńskie, bój o prawdę, której 
domagają się te mogiły, której domaga się cała Rzeczpospolita” – mówił biskup 
Płoski. Zdaniem Komorowskiego, „musi boleć i niepokoić sięganie po tylu latach 
do argumentów rodem z komunizmu. Odnoszę wrażenie, że władze rosyjskie 
czekały i chyba już się doczekały momentu, w którym ostatni bezpośredni wyko-
nawcy zbrodni katyńskiej nie żyją”. Marszałek Sejmu zwrócił także uwagę, że po-
została jeszcze jedna wielka prośba do przyjaciół ukraińskich – o upamiętnienie 
Bykowni koło Kijowa, gdzie także spoczywa duża grupa rozstrzelanych polskich 
jeńców. Marszałkowi Sejmu podczas uroczystości towarzyszyli przedstawiciele 
rodzin, których ojcowie czy dziadkowie zginęli w Charkowie. Barbara Grecz-
ner z Gorzowa Wielkopolskiego wspominała w rozmowie z dziennikarzami, że 
pierwsza kartka od ojca przyszła w grudniu 1940 r., w której prosił o ciepłą odzież 
i pastę do zębów. „A potem przychodziły dziwne telegramy: pisał, że zdrów i pisał, 
że powróci” – powiedziała. Anna Wolińska z Warszawy powiedziała, że nazwisk 
jej ojca i wuja nie było na listach katyńskich, a informacje o miejscu pochówku 
ojca uzyskała dopiero z dokumentów, jakie Michaił Gorbaczow przekazał Woj-
ciechowi Jaruzelskiemu w 1990 r. Ci, którzy walczyli w okolicach Sawina i tutaj 
polegli, ci, którzy dostali się do niewoli niemieckiej lub radzieckiej i tam zginęli, 
w jednakowym stopniu zasługują na naszą pamięć.
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Przejawy zachowania się ekstremistów KPZU wobec 
żołnierzy i policjantów w Sawinie we wrześniu 1939 r.

Mirosław Marek Dederko

Stanisław Błaszczuk w swoim referacie umieszczonym w niniejszej książce 
omawia sytuację w Chełmie i na terenie powiatu chełmskiego po wkroczeniu 
Armii Czerwonej, a zwłaszcza zachowanie się Ukraińców, Żydów, niektórych 
Polaków należących do Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy [KPZU] 
oraz sympatyków ZSRR. Partia ta w niektórych wioskach gminy Bukowa miała 
bardzo silne poparcie. W swoim programie dążyła między innymi do oderwa-
nia ziemi chełmskiej i przyłączenia jej do ZSRR, a właściwie do Ukraińskiej So-
cjalistycznej Republiki Radzieckiej, czyli jak mówiono wówczas połączenia obu 
części Ukrainy w jedną całość. Jeśli można zrozumieć Ukraińców popierających 
tą ideę, to już trudniej Polaków i Żydów. Być może komuniści znali założenia 
teoretyczne komunizmu, które same w sobie nie były aż tak złe, lecz nie znali 
praktycznej realizacji tych założeń w ZSRR. 

Stanisław Błaszczuk w swoim referacie wspomina o morderstwach dokona-
nych na zdemobilizowanych żołnierzach, policjantach, antykomunistach. Woj-
na, a więc okres, kiedy polska legalna władza miała ograniczony zasięg działania, 
wyzwalała często w ludziach nieludzkie, wręcz zwierzęce instynkty. Objawiały 
się one bezlitosnymi rabunkami, a także morderstwami połączonymi z dręcze-
niem o) ar, które nie zawsze nosiły charakter polityczny, lecz czysto sadystycz-
ny. Wydaje się, że autor jednak pisząc referat oparł się o jeden artykuł i źródła 
mówione, gdyż jak do tej pory nie odnaleziono bezpośrednich źródeł pisanych 
związanych z sprawą mordu dokonanego we wrześniu 1939 r. przez działaczy 
lub sympatyków KPZU. Wydarzenie to było wcześniej często wspominane wśród 
mieszkańców Sawina, a przez Stanisława Błaszczuka przypomniane, gdyż młode 
pokolenie o tych wydarzeniach prawie w ogóle nie słyszało.

Już po konferencji Hubert Wiciński napisał do IPN, skąd w pierwszych dniach 
sierpnia 2010 r. dostał materiały dotyczące morderstw dokonanych we wrześniu 
1939 r. na terenie ówczesnej gminy Bukowa obecnej Sawin. O tych morderstwach 
w Sawinie z większym lub mniejszym natężeniem mówiło się od dawna. Jest to 
jednak historia szeptana, podawana z ust do ust i dopiero dokumenty z IPN na 
trwałe przetwarzają ją w historię pisaną. Na podstawie tych dokumentów po-
stanowiłem prześledzić sprawę mordu dwóch policjantów i dwóch żołnierzy we 
wrześniu 1939r.

Ogólnie treść niniejszej książki ma przypominać nam zwycięską bitwę żoł-
nierzy polskich z Niemcami toczącą się między Sawinem a Łowczą z centrum 
w Malinówce i wszytko, co z tym wydarzeniem było przedtem i potem związane. 
Przygotowania do bitwy trwały kilka dni. Wspomniana bitwa była przez Polaków 
wygrana, Niemcy zmuszeni do wycofania się w stronę Włodawy. Jednak wojska 
polskie już wykrwawione, zmęczone, rozproszone w obliczu nieprzyjacielskiej 
nawałnicy ruszyły w kierunku południowym, by tam dokonać koncentracji i re-
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organizacji. Był to już okres, kiedy wschodnia granica została zaatakowana przez 
ZSRR, czyli inaczej mówiąc na tyłach walczących z Niemcami Wojsk Polskich 
znalazł się drugi agresor – Armia Czerwona. Wojska radzieckie dość szybko 
przemieszczały się w kierunku zachodnim i 25 września znalazły się w Chełmie 
i Sawinie. Na tym terenie przebywały do 7 października, po czym na ich miejsce 
weszły wojska niemieckie. Wtedy właśnie nastąpiły wydarzenia, o których wspo-
mniał Stanisław Błaszczuk. Były one także przedmiotem dochodzenia prokura-
torskiego z IPN na okoliczność dokonania zbrodni wojennej przez nieznanych 
mieszkańców Sawina. Dochodzenie to było wynikiem wysłania przez Czesława 
G. do IPNu listu opisującego zdarzenie, którego był świadkiem. List datowany 
jest na 26 czerwca 1995 r. Ale o tym później.

Tymczasem Helena Frejek, wdowa po jednym z zamordowanych policjantów, 
wcześniej niż Czesław G., bo w 1992 r. napisała do Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej podanie 
z prośbą o nadanie pośmiertnie jej mężowi uprawnień kombatanckich. W piśmie 
tym podaje więcej szczegółów niż później Czesław G. odnośnie morderstwa do-
konanego na jej mężu oraz jego komendancie. Z jej podania wynika, że Fran-
ciszek Frejek, był posterunkowym na posterunku w Olchowcu [obecnie gmina 
Wierzbica]. Jego przełożony, komendant posterunku, nazywał się Leon Sokół. 
Obaj w momencie wybuchu wojny otrzymali rozkaz bez względu na okoliczności 
pełnić służbę w Olchowcu, co też starali się czynić. W drodze na posterunek obaj 
zostali zatrzymani przez wojska radzieckie, rozbrojeni, a potem wypuszczeni. 
Mimo, że obaj byli już bez broni, ale pozostając w policyjnych mundurach nadal 
czuli się policjantami i kontynuowali marsz na posterunek w Olchowcu. We wsi 
Kozia Góra zostali po raz drugi aresztowani, potem związani kolczastym drutem, 
a następnie zmasakrowani i zamordowani przez grupę uzbrojonych cywili z czer-
wonymi opaskami na rękawach jadących konno. Świadkiem momentu areszto-
wania była żona komendanta Leona Sokoła, która prosiła o litość dla męża. Kiedy 
spotkała się z groźbą jej zamordowania oddaliła się, zaś cywile z aresztowanymi 
poszli dalej. Dopiero potem okazało się, że ten marsz z aresztowanymi zakoń-
czył się w miejscu, które lokalnie nazywano Piaskami, gdyż była tam piaskownia, 
z której mieszkańcy Koziej Góry brali piasek i paśli tam krowy. To właśnie tutaj 
prawdopodobnie dokonano mordu, ponieważ tym miejscu potem znaleziono oba 
ciała. Świadkami zdarzenia, ale nie wiadomo czy aresztowania, marszu, czy też 
momentu mordu, byli: Helena P., Tadeusz Z., Olga B. Przez wiele lat wdowa po 
zamordowanym milczała, chociaż doskonale znała fakty, ponieważ był to okres, 
kiedy na granatowych policjantów i ich rodziny patrzono bardzo podejrzliwie. 
Dopiero w 1992 r. zdecydowała się sprawę wnieść do Urzędu do Spraw Kom-
batantów, aby pośmiertnie zdobyć dla męża usprawnienia kombatanckie, które 
chciała potem jako wdowa po kombatancie przejąć dla siebie. Nie bez znaczenia 
było również przywrócenie dobrej pamięci o mężu, podkreślenie, że zginął na 
posterunku sprawując swoją funkcję, jaką mu wyznaczono na czas wojny. Wdo-
wa chciała mieć moralną satysfakcję z ujawnienia prawdy o zamordowanym jej 
mężu. Helena Frejek do swego pisma dołączyła akt zgonu wydany przez para) ę 
rzymskokatolicką w Sawinie już w dniu 6 listopada 1939 r. Dokument ten podpi-
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sał Komendant Powiatowy Policji Polskiej major Walter. W aktach nie ma śladu 
mimo, że była wojna i rozpoczynała się okupacja, aby ówczesna policja prowadzi-
ła jakieś dochodzenie w tej sprawie. Z posiadanych dokumentów nie wiadomo 
czy sprawa z wniosku Heleny Frejek, została załatwiona po jej myśli, to znaczy, 
czy przywrócono dobre imię zamordowanemu policjantowi uznając go za kom-
batanta. Być może sprawa utknęła w szu  ̀adach urzędu.

Dopiero list Czesława G., syna przedwojennego policjanta z Grudziądza, ru-
szył sprawę z miejsca. Z jego listu skierowanego do IPN dowiadujemy się dalszych 
szczegółów odnośnie zbrodni. W pierwszych dniach września 1939 r. Czesław 
G. wraz z matką i siostrą był ewakuowany na wschód Polski. Tra) ł najpierw do 
Chełma, potem do Sawina. Miał wówczas zaledwie 15 lat. W Sawinie zamieszkali 
na ulicy Brzeskiej w domu przedwojennego prezesa jakiejś spółdzielni, nazwy 
której nie pamiętał. Istotne jest to, że dom ten stał naprzeciwko szkoły, a w szkole 
mieścił się Posterunek Policji Państwowej. Ponieważ w Sawinie wówczas brako-
wało żywności, więc młody Czesław, zapewne za protekcją gospodarza domu, 
podjął pracę w miejscowej piekarni. Mógł stąd czasami do domu przynieść legal-
nie, lub nielegalnie kawałek chleba. Pewnego wrześniowego dnia, kiedy wracał 
z pracy będąc już blisko domu, przypadkowo stał się świadkiem zdarzenia, które 
było początkiem tragedii dla żołnierzy i policjantów, jednocześnie rzucającego 
cień na postawy niektórych mieszkańców Sawina w pierwszych tygodniach woj-
ny. Czesław G. nie wiedział wówczas, że w innym końcu Sawina wydarzyła się 
podobna druga tragedia, której o) arą padło dwóch policjantów. I tu również ne-
gatywnymi bohaterami, czyli sprawcami zbrodni, byli mieszkańcy Sawina. Cze-
sław G. w swoim liście – skardze – donosie do IPN pisze, że być może wydarzyło 
się to 18 lub 19 września 1939 r. Wydaje się, że data ta jest nieprawdziwa. Są na to 
co najmniej dwa dowody. W kancelarii para) alnej w Sawinie jest metryka zgonu 
jednego z zamordowanych z datą śmierci 28 września 1939 r. W ciągu dziesię-
ciu dni, czyli od daty podanej przez Czesława G., trudno byłoby pomylić datę 
śmierci, zwłaszcza, że opisywane incydenty widziane były przez wielu świad-
ków. Ponadto w dniu 18 września w okolicach Sawina rozgrywała się bitwa 
oddziałów polskich z kolumną marszową niemieckich wojsk pancernych Gu-
deriana. Sawin był więc wówczas tak nasycony wojskiem polskim, że publiczne 
paradowanie cywilów z bronią, założenie czerwonych opasek symbolizujących 
przynależność do komunistycznej partii przez mieszkańców Sawina byłoby 
wręcz „samobójstwem”. Opaski zaczęto dopiero nakładać po wejściu wojsk 
Armii Czerwonej do Sawina, co zaktywizowało środowiska komunistycz-
ne w samym Sawinie i jego okolicach. To wtedy sympatycy połączenia ziemi 
chełmskiej z Ukrainą założyli czerwone opaski, samowolnie przejęli lokalne 
urzędy, ustanawiali własną władzę i zaczęli przekonywać społeczeństwo do 
władzy radzieckiej, często siłą. Wspierani byli przez Armię Czerwoną, mieli 
karabiny, które zastępowały im nieraz przepisy przedwojennego prawa polskie-
go. Jak się okazuje w egzekwowaniu wymyślanych przez siebie doraźnie niele-
galnych przepisów prawa skutecznie z tych karabinów korzystali. 17 września 
Armia Czerwona dopiero przekroczyła wschodnią granicę Polski i niemożliwe 
było, aby w ciągu jednego dnia dotarła do Sawina. 
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Wskutek złożenia przez Czesława G. zawiadomienia o popełnieniu przestęp-
stwa prokurator IPN wszczął w tej sprawie śledztwo. Przesłuchano wielu świad-
ków, którzy zazwyczaj w 1939 r. mieli zaledwie kilkanaście lat, nie bardzo rozu-
mieli rozgrywające się wówczas w okolicy zdarzenia, podawali szczegóły, które 
słyszeli od innych, często już zniekształcone poprzez wielokrotne powtarzanie, 
zaś upływający czas te szczegóły dodatkowo zatarł. Dlatego wiele faktów mogło 
z czasem przerodzić się w zwykłą plotkę. W czasie dochodzenia nie odnaleziono 
ani jednego świadka momentu mordu, więc nikogo nie oskarżono, tym bardziej, 
że większość biorących udział w zdarzeniu wyjechała przeważnie do ZSRR, chy-
ba wszyscy już nie żyją, więc sprawa została w rezultacie umorzona. Dodatko-
wym utrudnieniem jest fakt, że niektóre dane są z sobą sprzeczne i dzisiaj nie ma 
już ) zycznej możliwości konfrontacji świadków i sprawców w celu zwery) kowa-
nia faktów i ustalenia obiektywnej prawdy.

Czesław G. w swoim piśmie do IPN podał, że widział na własne oczy jak gru-
pa cywili z karabinami oraz opaskami na rękach, wyprowadzała z sawińskiego 
posterunku policji czterech mężczyzn, z których jeden był pułkownikiem, drugi 
podpułkownikiem, oraz komendanta posterunku i jego podwładnego. Wojskowi 
o) cerowie byli emerytowanymi sędziami Sądu Wojskowego i pochodzili także 
z Grudziądza. Autor skargi mógł więc znać ich osobiście, tym bardziej, że jego 
ojciec był policjantem i mógł współpracować z wymienionymi wojskowymi. Au-
tor listu twierdzi, że słyszał rozmowę, z której wynikało, że aresztowanych bur-
żujów mają dostarczyć do jakiegoś „sztabu” w Chełmie. Co to był za „sztab” nikt 
nikomu nie tłumaczył. Czesław G. widział, że aresztantów powiązano kablem 
telefonicznym, wsadzono na furmanki i powieziono rzekomo do Chełma. Od-
ległość z Sawina do granic Chełma wynosi około 16 kilometrów. Jeśli doliczymy 
do tego czas potrzebny na jazdę przez miasto, gdzie miał się mieścić rzekomy 
„sztab”, przekazanie w tym „sztabie” aresztowanych, krótki odpoczynek koni, 
wreszcie drogę powrotną, to taka podróż zajęłaby, co najmniej pół dnia. Tym-
czasem ci, którzy mieli odstawić „burżujów” do Chełma, powrócili już po około 
dwóch godzinach. Fizycznie pokonanie trasy w ciągu dwóch godzin, nawet kon-
no, z Sawina do Chełma w obie strony jest niemożliwe. Zdaje się, że niektórzy 
miejscowi zaczęli głośno i publicznie zastanawiać się co się stało z aresztowanymi 
i zaczęli zadawać niewygodne pytania. Dlatego, jak Czesław G. pisze, cywile, któ-
rzy powrócili do Sawina bez policjantów tłumaczyli się, że aresztanci po drodze 
im uciekli. Po dwóch albo trzech dniach od tego incydentu do Sawina wkroczyły 
wojska niemieckie. Niespodziewanie miejscowy pastuch pasący krowy w okolicy 
Sawina przybiegł z wieścią, że jego krowy odkryły zwłoki pomordowanych po-
licjantów. Przywieziono je do Sawina i wystawiono na widok publiczny. Niemcy 
spędzali mieszkańców Sawina, a żołnierz znający język polski, kazał patrzeć na 
to, w jaki sposób komuniści pomordowali Polaków. Niemcom oczywiście cho-
dziło wyłącznie o propagandę dla własnych celów poprzez napuszczanie jednych 
na drugich. Czesław G. twierdzi, że widział osobiście te zwłoki, opisuje je jako 
zmasakrowane, to znaczy pokaleczone, z wydłubanymi oczami, obciętymi języ-
kami i klatkami piersiowymi przekłutymi bagnetami, co może świadczyć o tym, 
że nie zginęli od kuli, jak potem sugerowano. Zatem oświadczenie tych, którzy 
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ich aresztowali, że zostali zastrzeleni w czasie ucieczki, wobec opisanego stanu 
zwłok całkowicie upada. 

Czesław G. twierdzi, że morderstwa dokonali mieszkańcy Sawina. Nie poda-
je ich nazwisk, chociaż wcześniej widywał ich na ulicy w Sawinie, jednocześnie 
twierdzi, że wszyscy którzy brali udział w aresztowaniu i morderstwach uciekli 
razem z cofającą się Armią Czerwoną. Ich dalszych losów autor oskarżenia nie 
podaje. Jak widzimy w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa Czesław G. 
podaje mniej szczegółów o zbrodni, a nawet niektóre fakty [miejsce aresztowa-
nia] podaje odmiennie niż zawiera je pismo wdowy Heleny Frejek do Urzędu do 
Spraw Kombatantów napisane kilka lat wcześniej. 

Po otrzymaniu listu Czesława G. Oddział w Lublinie IPN wszczął śledztwo. 
Polegało ono na przesłuchaniu aż kilkunastu świadków, w tym wdowy, której 
pismo do Urzędu do Spraw Kombatantów załączone zostało do akt IPNu jako 
dowód rzeczowy, oraz Czesława G., którego zawiadomienie o przestępstwie zna-
lazło się również w aktach, a także poszukiwaniu metryk zgonów i dokumentów 
w Lubelskim Archiwum i jego Chełmskim Oddziale, oględzinach miejsc po-
chówków. Odnaleziony został jedynie jeden akt zgonu, który ustala datę mordu 
na 28 września, co jest bardziej prawdopodobne niż data podana przez Czesława 
G., a także nazwiska przedwojennych policjantów, którzy mogli mieć jakiś zwią-
zek ze sprawą, chociaż brzmienie ich jest różne od podanych w skardze. Zapewne 
pracownikom IPNu chodziło o to czy w aktach Archiwum nie ma bezpośred-
nich dokumentów pochodzących z czasów okupacji bezpośrednio świadczących 
o zbrodni. Dokumentów takich nie odnaleziono. Nie wiadomo było, którzy z wy-
mienionych przez Archiwum Państwowe w Lubinie i jego Oddział w Chełmie 
policjantów zginęli na początku okupacji w okolicach Sawina. Trzej pozostali, co 
do których w aktach IPNu nie ma dokumentów poświadczających ich tożsamość, 
wymienieni przez Czesława G., są również pochowani na cmentarzu rzymsko-
katolickim w Sawinie. Para) a jednak nie dysponuje ich aktami zgonu, być może 
dlatego, że pochowani zostali bez wcześniejszej wiedzy proboszcza, a rodziny nie 
ubiegały się o sporządzenie takich dokumentów. 

Jako pierwszy z długiej liczby świadków przesłuchany został Czesław G. 
W protokole z jego przesłuchania nazwę Sawin protokolant wpisał jako „Sa-
bin”, przy czym w dokumentacji nie ma sprostowania. Czesław G. potwierdził 
wszystko, co wcześniej napisał w zawiadomieniu o zbrodni. W zeznaniu dodat-
kowo podał, że na każdą furmankę z aresztowanymi usiadło po czterech cywili, 
z których każdy miał karabin, zaś furman jako piąty również trzymał przy sobie 
karabin. Zastanawiające jest to, skąd cywile mieli tyle karabinów. Można domy-
ślać się, że zostały zebrane z pobliskiego pobojowiska, przechowane, a następnie 
użyte przeciwko Polakom. Również fakt, że furman zaopatrzony był w karabin, 
świadczy, że nie był człowiekiem przypadkowym, co często się zdarzało, kiedy 
brano podwody. Czesław G. podaje, że uzbrojeni cywile początkowo aresztowali 
tylko komendanta posterunku, zaś jego podwładnego w stopniu kaprala wypusz-
czono wolno. Ten jednak nie chciał oddalić się twierdząc, że tam gdzie jest jego 
komendant i on musi być. Wsadzono go więc na furmankę i związano razem 
z komendantem, po czym furmanki udały się rzekomo do Chełma. Tymczasem 
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Helena Frejek podaje, że mord odbył się w Koziej Górze, a właściwie na pogra-
niczu Koziej Góry i Sawina w miejscu zwanym lokalnie Piaski w części Osowca. 
Ci, którzy znają topogra) ę Sawina, wiedzą, że z ówczesnego posterunku policji 
mieszczącego się w szkole, można było jechać do Chełma dwoma drogami: ulicą 
Kościelną i dalej skręcając w kierunku południowym na włodawską szosę. Szosa 
ta wówczas brukowana była polnymi kamieniami, czyli tak zwanymi kocimi łba-
mi. Furmanką na żelaznych kołach na takiej szosie trzęsło niesamowicie, szybko 
nie dało się jechać, dlatego też furmani raczej takich szos unikali jadąc pobo-
czem, czyli tak zwaną rezerwą. Jednak z Sawina w kierunku Chełma można było 
jechać dawnym traktem chełmskim, czyli gościńcem zachowanym od Sawina 
aż do cmentarza z I wojny światowej w Czułczycach. Z posterunku trzeba było 
wtedy wyjechać w kierunku na Rynek, następnie skręcić na południe w ulicę 
Chełmską, która kończyła się właśnie wspomnianym gościńcem. Po przejecha-
niu kilkuset metrów ulicą Chełmską jest skrzyżowanie, skąd prowadziła droga 
w stronę Koziej Góry i dalej Wierzbicy. Można dzisiaj zadać pytanie: co się stało 
na odcinku posterunek policji w Sawinie, a wspomnianym skrzyżowaniem uli-
cy Chełmskiej i drogi prowadzącej na Kozią Górę, że furmanki nie pojechały 
w stronę Chełma, lecz skręciły w kierunku zachodnim? Widocznie po drodze 
musiała być jakaś ostra dyskusja między aresztowanymi a konwojentami, której 
zapewne nigdy nie poznamy, a która spowodowała zmianę pierwotnego planu 
w stosunku do aresztowanych. 

Czesław G. w swoim zeznaniu podaje jeszcze jeden ważny szczegół. W czasie 
aresztowania wokół furmanki znajdowało się więcej polskich żołnierzy w mun-
durach już rozbrojonych, którzy prosili uzbrojonych cywili, aby aresztowanych 
puścić wolno. Czy ci żołnierze to pozostałości wojsk biorących udział w bitwie 
z Niemcami? Kto ich w takim razie rozbroił – Niemcy, Rosjanie czy wspomniani 
cywile? Z opisu podanego przez Czesława G. wynika, że tych uzbrojonych cywili 
na posterunku było co najmniej dziesięciu na czterech aresztowanych. A przecież 
oprócz tych, którzy mieli jechać do Chełma, ktoś zapewne pozostał na posterun-
ku. Mieli więc więcej niż 10 karabinów. Skąd zatem je wzięli? Z pobojowiska czy 
od rozbrojonych polskich żołnierzy? Tylko że polski żołnierz nie pozwoliłby się 
rozbroić cywilowi nie posiadającemu broni. A więc musieli tą broń już posiadać 
wcześniej. Zatem kto im ją dał? A może rozbrojenia polskich żołnierzy doko-
nali żołnierze Armii Czerwonej, a potem przekazali broń cywilom? Jeśli tak, to 
dlaczego nie aresztowali rozbrojonych żołnierzy, zwłaszcza o) cerów, na których 
szczególnie zwracano uwagę? Przecież wiadomo, że NKWD wszystkich polskich 
o) cerów bez wyjątku aresztowało, by potem ich po przeprowadzeniu badań wy-
wieźć do rożnych obozów i tam zamordować. Czy w Sawinie robiliby wyjątek? Co 
stało się z żołnierzami, którzy byli świadkami aresztowania dwóch policjantów 
i dwóch o) cerów wysokiej rangi? Czy również zostali aresztowani? Czy znane są 
ich nazwiska? Z jakiej jednostki pochodzili? Pytań tego typu można oczywiście 
mnożyć w nieskończoność, Są to pytania, na które na razie nie ma odpowiedzi 
i nie wiadomo czy kiedykolwiek się znajdzie. Jeśli tak, to będą to tylko domysły. 

Jest także rozbieżność w sposobie pochowania zwłok. Helena Frejek podaje, 
że zwłoki jej męża i komendanta zakopane były na dawnej piaskowni, zaś Cze-
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sław G. podaje, że były przykryte liśćmi. Również jest rozbieżność w sposobie 
pozbawienia życia. Helena Frejek podaje, że zwłoki nie nosiły śladów kuli, zaś 
Czesław G. w zeznaniu podaje, że kapral posiadał ranę postrzałową z tylu gło-
wy. Po ujawnieniu zbrodni Czesław G. podaje, że wszystkie cztery trupy złożone 
zostały na placu przed gminą, pilnował ich uzbrojony żołnierz niemiecki, inni 
zatrzymywali i zmuszali ludzi do oglądania zwłok, zaś jeszcze inny znający język 
polski tłumaczył, że są to o) ary komunistów. Czesław G. również oglądał z bli-
ska te zwłoki. Zeznający nie podaje co się dalej z tymi zwłokami stało. Dodaje 
jeszcze, że zanim z Sawina wyszła Armia Czerwona, do Sawina wrócił ich ojciec. 
W miejscowym posterunku zdał swoją broń. W Sawinie byli jeszcze mężczyźni, 
którzy dokonali wcześniej opisanej zbrodni. Zaczepiali ojca Czesława G. zarzu-
cając mu, że także jest burżujem, ale na szczęście niczego więcej nie zrobili, tylko 
go bacznie obserwowali. Nie podaje też żadnych nazwisk zarówno zbrodniarzy 
jak i ich o) ar, gdyż ich nie znał. Stwierdził tylko, że sprawcy zbrodni uciekli ra-
zem z cofająca się armią. 

Kolejną czynnością w sprawie mordu było rozeznanie w sprawie mordu w Sa-
winie przez posterunek policji w Sawinie. Z pisma komendanta tegoż posterunku 
wynika, że bezpośrednich świadków zbrodni dokonanej we wrześniu 1939 r. na 
polskich policjantach i żołnierzach w Sawinie lub jego okolicach nie odnaleziono. 
Jeśli nawet żyją tacy ludzie w okolicy, to komendant w końcowych akapitach swe-
go pisma do IPN zaznaczył, że zeznający proszą o całkowitą anonimowość, po-
nieważ w okolicy nadal żyją rodziny osób podejrzanych o morderstwo. Przesłu-
chiwani świadkowie znali relacje, lecz z ust osób drugich lub trzecich, co obniża 
ich wartość w trybie procesowym. Z pisma tego wynika, że w Sawinie aresztowa-
no nie czterech policjantów, lecz tylko dwóch. Podano ich nazwiska: Sokół i Tar-
czewski lub Tarkowski z posterunku w Wierzbicy. Co do nazwiska Leon Sokół, 
to w dalszym dochodzeniu zostało potwierdzone, zaś nazwisko Tarczewski lub 
Tarkowski w dalszym dochodzeniu nie przewija się, zastąpione zostało innym 
nazwiskiem, mianowicie Frejek. Czyżby zatem był trzeci policjant, który został 
w tamtych czasach zamordowany? Grupa osób, wśród których byli mieszkańcy 
Sawina S., U. i H. aresztowała policjantów i miała ich zawieźć na posterunek do 
Wierzbicy. Po drodze w miejscu zwanym Sawin – Niwa – Osowiec dokonano 
mordu. Zamordowanych policjantów prowizorycznie pochowano na znajdującej 
się tam piaskowni. Ustalono, że ciała po wydobyciu ich z prowizorycznego grobu 
na Niwie zostały zabrane przez rodziny, które przyjechały gdzieś z głębi Polski, 
a miejsce pochówku nie jest znane. Tymczasem zarówno Leon Sokół i Franciszek 
Frejek są pochowani na miejscowym cmentarzu, a ich mogiły znajdują się na nim 
do dzisiejszego dnia. Policjanci z miejscowego posterunku nie ustalili obecnego 
miejsca zamieszkania rodzin zamordowanych policjantów. Stwierdzono, że dwie 
pozostałe o) ary mordu, to nie policjanci, lecz żołnierze. Tutaj podano nazwiska 
zamordowanych żołnierzy: por. Władysław Żołądkiewicz i por. rez. Edward Na-
tolski, które prawdopodobnie spisano z grobów znajdujących się na miejscowym 
cmentarzu. Podano też informację, co stało się z kilkoma osobami biorącymi 
udział w mordzie. Otóż jeden z nich, [S.], był aresztowany i zamordowany przez 
Niemców. W piśmie nie ma informacji w jakich okolicznościach to nastąpiło, 
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czyli z jakiego powodu został aresztowany, gdzie zginął, gdzie jest pochowany 
czy rodzina wzięła za niego jakieś odszkodowanie. Drugi z uczestników gru-
py podejrzanej o mord, [U.], zmarł śmiercią naturalną już po wojnie. Również 
w tym przypadku nie ma informacji, co robił ten człowiek, czy było w jego spra-
wie przeprowadzone jakieś dochodzenie, a jeśli tak, to z jakimi skutkami. Wresz-
cie trzeci, [H.], z uczestników grupy wyjechał z Sawina i podobno w momencie 
śledztwa nadal żył w Polsce. W jego sprawie nie przeprowadzono chyba dalszego 
dochodzenia, chociażby w tym celu, aby ustalić aktualny adres i przesłuchać go 
w sprawie sawińskiego mordu.

Przesłuchanie najbardziej zainteresowanej w rozwikłanie zagadki sprzed lat, 
wdowy po zamordowanym Władysławie Frejek, Heleny Frejek nastąpiło dopiero 
w 2001 r. Za podstawę przesłuchania wzięto jej pismo do Urzędu do Spraw Kom-
batantów. Przy okazji okazało się, że Helena Frejek pisała również do Związku 
Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego 1939–1989 w Lublinie. Proku-
ratorowi z IPN chodziło o potwierdzenie słów zawartych w piśmie do Urzędu do 
Spraw Kombatantów. Przesłuchiwana Helena Frejek w połowie września 1939 r. 
przebywała w Chełmie. Kiedy dotarła do niej wiadomość o śmierci jej męża uda-
ła się do Sawina, by sprawdzić czy to prawda. Towarzyszył jej syn. Kiedy przybyła 
na miejsce powiedziano jej, że to prawda, a zwłoki leżą na placu przy cmenta-
rzu, a nie pod budynkiem urzędu gminy. Twarz męża była zmasakrowana, oczy 
wydłubane, wszystkie zęby wybite, co świadczy o znęcaniu się. Helena Frejek 
podaje, że przy pomocy znajomego po cichu pochowała męża na miejscowym 
cmentarzu, gdzie leży do dzisiejszego dnia. Zwraca uwagę, że obok Heleny Frejek 
pojawia się jej znajomy, który również widział nieboszczyka, a także pomagał 
go chować. Zeznająca nie podała jego nazwiska. Helena Frejek w zeznaniu nic 
nie wspomina o drugim nieboszczyku, mianowicie Leonie Sokole. Dopiero po 
jakimś czasie skontaktowała się z Sokołową, wdową po zabitym policjancie, od 
której dowiedziała się, co stało się z ich mężami. Sokołowa w momencie prze-
słuchania Helena Frejek już nie żyła, nie mogła więc potwierdzić swoich słów, 
ale zeznająca Helena Frejek stwierdziła, że Sokołowa stwierdziła, że była naocz-
nym świadkiem tegoż mordu. Sokołowa oświadczyła Helenie Frejkowej, że obaj 
policjanci po aresztowaniu byli związani drutem, wyprowadzeni z posterunku 
w Sawinie, następnie popychani i bici kolbami pędzeni w kierunku Koziej Góry. 
A więc okazuje się, że nie na furmankach, a więc grupa dokonująca aresztowania 
nie jechała konno, a więc nie do Chełma. Sokołowa próbowała przekupić ludzi 
z czerwonymi opaskami na rękawach złotymi przedmiotami czyli pierścionkiem 
i obrączką ściągniętymi z palca i łańcuszkiem zdjętym z szyi. Oprawcy nie dali 
się przekupić. Nie słuchali próśb o litość, nie wzruszały ich łzy proszącej. Kiedy 
skierowano w jej stronę lufy karabinów twierdząc, że ją zabiją, Sokołowa oddaliła 
się. Po wojnie wyjechała do Wrocławia, obecnie nie żyje, więc nie może potwier-
dzić swoich słów wypowiedzianym do Heleny Frejkowej. W 1989 lub 1990 r. do 
syna Frejkowej zgłosił się Józef D. z Busówna, mający lat 90, z oświadczeniem, 
że ma coś ważnego do przekazania. Oświadczył, że wie, kto jest mordercą obu 
policjantów. Podał nowe nazwiska. Jeden z nich [P.] pochodził z Busówna. W tej 
chwili wymieniony domniemany morderca już nie żyje. Dochodzenie w jego 
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sprawie może mieć jedynie znaczenie historyczne. Dalej Helena Frejek w cza-
sie przesłuchania oświadczyła, że ma trzech świadków, mianowicie Tadeusza Z., 
Helenę P., Antoniego B. i prosi o ich przesłuchanie, gdyż mogą wnieść do sprawy 
nowe dane na okoliczność wyjaśnienia przyczyn dokonanej zbrodni.

Jak z dalszych dokumentów wynika przesłuchano nie tylko wymienionych 
przez Helenę Frejek świadków, ale i innych, którzy wnieśli do sprawy wyjaśnie-
nia mordu nowe dane. W dalszych przesłuchaniach wymieniono rodzinę P., 
a także Żyda o nazwisku Cały, którzy również sprzyjali Armii Czerwonej i mogli 
brać udział w aresztowaniu policjantów i żołnierzy a nawet w morderstwie. Oka-
zuje się, że w toku dalszych przesłuchań wymieniono popówkę, pod którą leżały 
przywiezione z miejsca morderstwa ciała zamordowanych policjantów. Ktoś z ze-
znających stwierdził, że ciała te były związane kolczastym drutem, inny, że zwło-
ki miały obcięte języki, uszy, wydłubane oczy. Pojawiają się też wątki, że rozbro-
jenia policjantów dokonali żołnierze Armii Czerwonej, że mord był w Osowcu 
na wysokości suszarni pasz, lub w miejscu, gdzie były mogiły żołnierzy z I wojny 
światowej, że żona jednego z zamordowanych policjantów, rodowita sawinianka, 
wyszła po śmierci męża za Ukraińca, jednak potem się z nim rozeszła, gdyż ten 
wyjechał do ZSRR, że na jednym z morderców Niemcy wykonali wyrok, że inny 
został zabity, gdy uciekał z Sowietami na wschód, że żona zamordowanego Soko-
ła przyjechała po niego najętą furmanką, która kierował nieznany Żyd, że udział 
w mordzie mieli brać trzej bracia W. 

Odnośnie zamordowanych żołnierzy, to zeznania przyniosły mniej informa-
cji niż o policjantach. Stwierdzono, że żołnierzy złapano w Borku, gdy jechali ro-
werami od strony Chełma w kierunku Włodawy. Twierdzili, że wracają do domu 
z frontu po zakończonych działaniach ich jednostek. Nie wiadomo co to były za 
jednostki i gdzie walczyły. Zeznający twierdzą, że obaj pochodzili z Lwowa. Byli 
w młodym wieku, jeden z nich miał dziecko w wieku 2 lata, drugi w wieku 1 
roku życia. Obaj żołnierze jednak zostali zamordowani, czego naocznym świad-
kiem był D., który powiedział o tym ojcu zeznającego B., że nie tylko widział 
morderstwo, ale również wie kto tego dokonał. Wymienił tutaj dwa nazwiska: 
S. i P. Zresztą świadkowie wymieniali więcej osób zamieszanych w morderstwo. 
Na cmentarz ciała zamordowanych zawiózł Władysław B. ojciec jednego z prze-
słuchiwanych świadków, gdzie sam je pogrzebał. Zrobił to na polecenie wyżej 
wymienionych sprawców S. i B. Mord żołnierzy miał miejsce już po mordzie po-
licjantów. Warto zwrócić uwagę, że we wcześniejszych zeznaniach wymieniono 
nazwiska dwóch o) cerów z Grudziądza, którzy byli już w wieku emerytalnym, 
więc określano ich jako staruszków. Czy oni mogli mieć dzieci w wieku jednego 
i dwóch lat? Ponadto byli oni aresztowani na posterunku w Sawinie. A może tych 
morderstw było więcej niż te cztery wymienione w dokumentach w sprawie któ-
rych toczyło się śledztwo? 

Rozbieżności w składaniu zeznań, brak bezpośrednich świadków, brak bez-
pośrednich dokumentów o zbrodni, śmierć większości zamieszanych w areszto-
wanie zakończone zbrodnią nie pozwoliły prokuratorowi IPN postawić kogokol-
wiek w stan oskarżenia. Prokurator stwierdził jedynie, że zaistniałe fakty mogą 
świadczyć o zbrodni przeciwko ludzkości, która nie ulega przedawnieniu i jeśli 
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znajda się nowe fakty, można dochodzenie wznowić. Zarówno wnoszący o ści-
ganie tej zbrodni, jak i rodziny osób pokrzywdzonych mogły wnosić odwołanie 
od decyzji prokuratora, jednak takiego odwołania nie wniosły. Będąc na cmenta-
rzu w Sawinie spójrzmy na groby pomordowanych, przypomnijmy w jaki sposób 
zginęli.

Ciekawe, że zachowały się na cmentarzu groby pomordowanych policjantów 
i żołnierzy, natomiast nie ma grobów żołnierskich poległych w bitwie z Niemca-
mi pod Malinówką. Ponieważ świadkowie twierdzą, że widzieli poległych pol-
skich żołnierzy, więc musieli być gdzieś pochowani. Henryk Wojciechowski, ale 
też są i inni, twierdzą, że pochowano ich w Łowczy na cmentarzu z I wojny świa-
towej. Nie ma tam jednak na powierzchni żadnego śladu tych mogił. Wiadomo 
natomiast, że na zachód od rzymskokatolickiego cmentarza w Sawinie w trój-
kącie wyznaczonym przez ulicę Brzeską, Wygon i mur cmentarny znajdował się 
cmentarz wojenny. Więcej niż pewne, że byli tam pochowani żołnierze polscy 
i radzieccy polegli w okolicach Sawina w 1944 r. Byli oni potem ekshumowani na 
cmentarz wojenny we Włodawie, zaś sawiński cmentarz, na którym pochowani 
byli żołnierze został zlikwidowany. W archiwum zachował się jedynie plan tego 
cmentarza. W internecie po wpisaniu odpowiedniego hasła ukazują się zdjęcia 
z włodawskiego wojennego cmentarza. Wśród licznych zdjęć są inskrypcje z ta-
blic nagrobnych nieznanych żołnierzy, przy czym nie podana jest ani data, ani 
miejsce śmierci. Są też tablice z nazwiskami, stopniem wojskowym, datą i miej-
scem śmierci. Najwięcej podanych miejsc zgonów to okolice Włodawy, ale data 
wielu poległych żołnierz to 17, 18, 19 wrzesień. Wiadomo, że wtedy Niemcy już 
nacierali na Sawin, a opór wojsk polskich rozciągał się od Włodawy aż po Sawin. 
Polegli polscy żołnierze mogli być pochowani w Sawinie we wspomnianym trój-
kącie, lecz po zakończeniu wojny razem z nowymi poległymi w 1944 r. ekshumo-
wani do Włodawy. Ale są to na razie tylko przypuszczenia. 
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Wspomnienie o bitwie pod Malinówką

Zdzisław Kałużny

Przed wojną mieszkaliśmy w Malinówce w bezpośrednim zasięgu rozgrywa-
jącej się bitwy. Moje wspomnienie oparte jest o własne obserwacje oraz opowia-
dania rodziców. 

Nadciągające wojska niemieckie od strony północnej puściły w kierunku 
Chełma zwiad. W tym czasie w sawińskich lasach stało już wojsko. Zwiad nie-
miecki, chociaż przez Polaków zauważony został przepuszczony bez ostrzału. 
Kiedy wrócił, ponownie na szosie Włodawa Chełm pojawiła się duża kolumna 
czołgów niemieckich, która parła w kierunku Chełma. Artyleria polska ukryta 
w Borku koło Sawina zaczęła strzelać w kierunku północnym, skąd nadciągały 
wojska nieprzyjacielskie. Niemieckie czołgi dojechały do zabudowań Kowalskie-
go. Tutaj został tra) ony pierwszy czołg. Rozpoczęła się wielka bitwa, która trwała 
aż do poniedziałku, może wtorku do godziny 10 lub 11 rano.

W bitwie tej zginęło 21 polskich żołnierzy i 65 niemieckich. Liczbę zabitych 
żołnierzy niemieckich usłyszałem z ust kapitana niemieckiego gdy rozmawiał 
z sołtysem wsi Malinówka mówiąc, że zginęło wielu niemieckich młodych żoł-
nierzy. Powiedział, też że już swoich poległych pochowali, a polskimi żołnierza-
mi ma się zająć sołtys. Dał też termin do czwartku do godziny 15.00. Czternastu 
polskich żołnierzy zostało pochowanych w Łowczy, siedmiu na cmentarzu ka-
tolickim w Sawinie. Byli to ci, którzy zginęli w lesie sawińskim. Informuje o po-
wyższych faktach według swojej najlepszej wiedzy Kałużny.

Mówiono wówczas,m że Niemcy będą palić wioskę. Obawiano się zemsty, po-
nieważ przed wojną 15 sierpnia grupę miejscowych Niemców aresztowano i wy-
wieziono do Berezy Kartuskiej. Nie wiem z jakiego powodu, ale w czasie tej bitwy 
spłonęło w okolicy mnóstwo domów.
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Moje wspomnienie o bitwie pod Malinówką 

Edward Łubkowski

Urodziłem się w miejscowości w 1938 r. W Bukowie Wielkiej na zachód od 
szosy włodawskiej prawie pod Malinówką. Moi rodzice Jan i Józefa z Łubkow-
skich byli właścicielami skromnego gospodarstwa rolnego położonego jakieś 100 
metrów od szosy Chełm Włodawa. Na południe od gospodarstwa rozciągał się 
las sawiński, za którym leżało miasteczko Sawin, na północ było wzgórze zwane 
Łukiem Uhruskim, za nim wieś Łowcza, na wschód szosa włodawska, a za nią 
wieś Średni Łan, na zachód wieś Malinówka, w której mieszkało dużo koloni-
stów niemieckich. Mieli oni tutaj swoją kaplicę, szkołę i cmentarz. Ta część, gdzie 
my mieszkaliśmy należała do Bukowy Wielkiej zwanej też Dużą. Muszę zastrzec, 
że panorama tego terenu jest dzisiaj zupełnie inna niż była w 1939 r., zwłaszcza 
jeśli chodzi o zalesienie i zabudowania. Ale właśnie na tym terenie między wy-
mienionymi wioskami rozgrywała się we wrześniu 1939 r. zacięta bitwa między 
nacierającymi Niemcami, a cofającymi się Polakami, bitwa, w której Niemcy zo-
stali pokonani a Polacy odnieśli zwycięstwo.

Ja byłem wówczas właściwie jeszcze dzieckiem i nie mogę powiedzieć, że 
wszystko wiem, wszystko widziałem i wszystko pamiętam. Jednak w moim domu 
tyle się mówiło o tej bitwie, że w mojej głowie powstał obraz taki, jakbym to ja na 
własne oczy tę bitwę oglądał.

Rodzice opowiadali, że w lasach sawińskich już na kilka dni wcześniej pojawi-
ło się polskie wojsko. Niektóre oddziały można powiedzieć, że cofały się w pani-
ce, ponieważ porzucili ciągnik artyleryjski i samochód ciężarowy polski ) at. Na 
niebie pojawiały się niemieckie samoloty, które na widok jakiegokolwiek ruchu 
zrzucały bomby. Wspomniane pojazdy były właśnie obrzucone bombami, ale 
żadna nie tra) ła w cel, może je tylko uszkodziła. Bomby spadały po obu stronach 
szosy, jedna z nich spadła jakieś 50 do 70 merów od budynków mojego ojca.

Innym razem niemiecki pilot spostrzegł cywilnych uciekinierów, którzy na 
widok niemieckiego nadlatującego samolotu schronili się w krzakach. Lotnik 
niemiecki pewnie ich zauważył, ponieważ również w ich kierunku zrzucił dwie 
bomby. Na szczęście żaden odłamek nawet nikogo nie drasnął. Bomby również 
spadły po obu stronach szosy, ale były niecelne i w szosę nie tra) ły.

Następne oddziały wojskowe, które nadciągnęły w sawińskie lasy zaczęły się 
już okopywać. Oznaczało to, że wojsko przygotowywało zasadzkę, ponieważ 
spodziewało się tutaj niemieckich oddziałów wojskowych. Żołnierzom nie wol-
no było wychodzić nie tylko z lasu, ale nawet z okopów. Mimo że nasz dom był 
blisko nikt z nich do nas nie przychodził, z wyjątkiem nieznanego nam z nazwi-
ska porucznika. Moja matka, tak z dobrego serca gotowała jedzenie żołnierzom, 
którzy zalegali w okopach w pobliżu naszych zabudowań, a ojciec im nosił do 
okopów, to co matka ugotowała. Jak się okazało po bitwie, żołnierze chyba od-
płacili rodzicom za dobre serce, ponieważ wszystkie zabudowania wokół były 
spalone z wyjątkiem naszego.
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W dniu kiedy rozegrała się sama bitwa, była przepiękna jesienna już pogoda. 
Nagle po południu rozległy się strzały. Ojciec mój siedząc w mieszkaniu począt-
kowo je zlekceważył. Mówił: 

– Pewnie do samolotów strzelają. 
Matka odpowiedziała: 
– Może i tak.
Jednak w pewnym momencie ktoś z domowników zauważył, że co jakiś czas 

w mieszkaniu w powietrzu pojawiają się białe smugi. Rodzice zainteresowali się 
tym, ponieważ w domu nigdy wcześniej takiego zjawiska nie było. Dopiero po 
jakimś czasie doszli do wniosku, że to pociski przebijały cienką ścianę ciągnąc za 
sobą kredę z ściany. Wtedy ojciec stwierdził, że to nie żadne strzelania do samo-
lotów, że to już nie żarty. Ponieważ w mieszkaniu od północy nie było okien, więc 
wyszedł na podwórko zobaczyć co się dzieje. Okazało się, że już palą się zabudo-
wania Antoniego Grzeluka, a zza góry widać wieżyczki niemieckich czołgów. Na 
polach zaczęli pokazywać się niemieccy piechurzy ubezpieczający czołgi. Okaza-
ło się, że Niemcy jechali kolumną czołgów szosą od strony Włodawy w kierunku 
Chełma. Na czele tej kolumny jechał pojazd według jednych nazwany czołgiem, 
według innych samochodem opancerzonym. 

Dopiero wtedy ojciec stwierdził, że trzeba uciekać i to szybko, bo to nie żar-
ty. Wszyscy tak jak stali niczego nie zabierając uciekali w stronę Malinówki, ale 
z ucieczką były kłopoty, ponieważ jej droga wiodła między polskimi stanowi-
skami. Żołnierze krzyczeli na nas, aby się kłaść na ziemi, bo przeszkadzamy im 
strzelać, bo nawet przypadkowa, obojętnie czyja kula, może tra) ć biegnącego 
człowieka.

Słyszałem, że w kierunku polskich żołnierzy padały strzały z zabudowań ko-
lonisty niemieckiego Zelmera i Lamberta, naszych sąsiadów. Zelmer mieszkał 
tam, gdzie po wojnie była szkoła i sklep w Średnim Łanie, a Lambert mieszkał 
bliżej szosy. Strzelano stamtąd z karabinów maszynowych w kierunku nacierają-
cych polskich żołnierzy. Prawdopodobnie byli to niemieccy dywersanci. Zresztą 
Zelmer miał trzech synów: jeden z nich chodzący do szkoły w Sawinie miał tam 
przyjaciela, ale na jego nieszczęście, Polaka. Pewnego razu mały Zelmer poszedł 
z nim do kościoła rzymskokatolickiego w Sawinie na jakieś nabożeństwo. Kiedy 
dowiedział się o tym ojciec tak zbił syna, że ten wkrótce zmarł. Jego zadbany 
grób do dzisiejszego dnia jest na cmentarzu ewangelickim w Malinówce. Dwóch 
pozostałych synów w czasie okupacji wstąpiło do służby niemieckiej, przy czym 
jeden z nich był polakożercą, natomiast drugi, mimo że służył w SS, nie szko-
dził, a nawet wielu Polaków zawdzięcza mu ocalenie. Mógł więc stary Zelmer być 
w tak zwanej V kolumnie i jeśli nawet nie miał sam broni, to przygarnąć pod swój 
dach innych dywersantów.

Moi rodzice uciekli wraz z całą rodzinę w kierunku kamienia powstańczego. 
Był tam las staropienny i w tym lesie przesiedzieliśmy całą noc. Oczywiście spa-
nia nie było. Słychać różne komendy, strzały, jęki rannych, krzyki. Widać było 
ogromne łuny licznych pożarów.

Na górze przy szosie rosła wtedy duża brzoza. Pod tą brzozą było stanowisko 
polskiego działa przeciwpancernego. Podobno artylerzysta już pierwszym strza-
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łem tra) ł pojazd jadący na czele kolumny niemieckich czołgów. Pojazd został 
rozbity i spalony wraz z całą załogą. Nie pamiętam, by ten pojazd stał na pobo-
czu, zdaje się Niemcy go zaraz zabrali. Pamiętam jednak w tym miejscu obok 
szosy na polu mogiłę otoczoną niebieskim płotkiem. Mówiono, że jest to mogiła 
spalonych Niemców z rozbitego pojazdu. Podobno Niemców tych potem prze-
niesiono na ewangelicki cmentarz w Malinówce, gdzie pojawiły się dwie mogiły 
niemieckich żołnierzy. Potem stąd ich ponownie ekshumowano tym razem na 
cmentarz żołnierzy niemieckich w Chełmie koło Borku, ale i stamtąd ich zabra-
no na cmentarz koło Puław. Pozostałych żołnierzy niemieckich poległych w tej 
bitwie Niemcy zabrali z sobą. Chować i zbierać poległych pomagali podobno 
miejscowi niemieccy koloniści.

Kiedy na następny dzień głosy bitwy ucichły, rodzice zdecydowali się wra-
cać do domu. Wojsko polskie już mniej liczne, ale jeszcze w lasach było obecne. 
Spotkaliśmy tych żołnierzy, których ojciec z matką dożywiali. Jeden z nich po-
wiedział: 

– Nic się nie martwcie, chałupka wasza stoi, tak strzelaliśmy, że ją uratowa-
liśmy. 

Kiedy wróciliśmy do gospodarstwa stwierdziliśmy, że faktycznie zabudowa-
nia stoją. Oczom naszym ukazała się też całkowicie wypalona okolica. Zabudo-
wania sąsiadów były popalone. W naszych zabudowaniach widać było wpraw-
dzie ślady ognia, ale widać też było, że zasypywano go piaskiem, że ktoś ten ogień 
gasił. Spalił się wprawdzie stóg i bróg, ale najważniejsze, że stało mieszkanie. Szła 
przecież jesień i zima.

Pod spalonym brogiem zaleźliśmy stopioną aluminiowa tacę, salaterką, lub 
coś podobnego, dość głęboką. Na naczyniu tym były niemieckie napisy oraz 
orzeł ze swastyką, co oznaczałoby, że należała do niemieckiej armii. Doszliśmy 
do wniosku, że tutaj najpierw ułożono ciężko rannego Niemca, który potem być 
może spalił się, gdyż nie dał rady uciec od ognia. W naczyniu tym być może 
dawano żołnierzowi jedzenie, wodę, może przemywano rany. Naczynie to posia-
dam do dzisiejszego dnia. 

Pan Kałużny twierdzi, że w bitwie poległo 21 polskich żołnierzy. Wydaje mi 
się, że może w tej liczbie być jakaś nieścisłość, bo mój ojciec twierdził cały czas, że 
poległo w tej bitwie 22 polskich żołnierzy. Nie wiem, skąd ojciec wziął tą liczbę, 
ale może ktoś doliczył do liczby 21 tego polskiego żołnierza, który pochowany 
jest na ewangelickim cmentarzu w Malinówce, jednak z tym żołnierzem, to jest 
zupełnie inna historia. Być może, że w terminie późniejszym i w innym miejscu 
zmarli ci, którzy zostali ciężko ranni w bitwie pod Malinówką. Tak więc nie zna-
my dokładnie liczby poległych polskich żołnierzy pod Malinówką. 

Kiedy wracaliśmy z lasu do domu, niedaleko zabudowań wówczas Pajły, dzi-
siaj Mila, w pożniwnej gryce leżał zabity polski żołnierz. Stało przy nim kilka 
osób. Podeszliśmy i my do tej grupki. W pewnym momencie przyszedł polski 
kapitan z grupą żołnierzy. Odszukali identy) kator, przełamali go, zabrali wraz 
z ciałem zabitego. Z dokumentów oraz identy) katora wynikało, że zabity żoł-
nierz pochodził z Wileńszczyzny. Kapitan, który zbierał poległych był bardzo 
rozgoryczony sytuacją. Miał pretensję do polskich władz, że dopuścili do takiej 
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sytuacji, że Polski może już nie być. Kapitan ten miał w ręku niemiecki hełm 
wojskowy. Powiedział: 

– Wziąłem ten hełm, zaniosłem do sztabu, bo oni tam pewnie jeszcze nie-
mieckiego hełmu nie widzieli.

Nikt z obecnych mieszkańców nie chciał z nim dyskutować, bo każdy był 
w bardzo złym nastroju, każdy był niepewny jutra, bo bitwa podziałała na wszyst-
kich jednak przygnębiająco.

Oprócz poległych żołnierzy w tej walce byli także zabici cywile, miejscowi 
mieszkańcy, którzy nagle znaleźli się w samym środku bitwy, czasami między 
dwoma liniami ognia. Po sąsiedzku mieszkała rodzina Borkowskich. Mieli troje 
dzieci. Mieszkańcy jeszcze przed bitwą widząc, że okopuje się wojsko, również 
przygotowali sobie schrony. Właściwie to były zwykłe doły, które miały chronić 
przed przypadkowymi kulami. W czasie bitwy Borkowscy schronili się do tego 
schronu, który chyba nawet nie był niczym przykryty. W pewnym momencie 
do schronu podszedł żołnierz niemiecki, może nawet grupa żołnierzy i wywołał 
Borkowskiego na powierzchnię. Nie wiadomo o co poszło. Po wymianie zdań, 
która niczego nie dała, ponieważ Niemcy nie znali polskiego, Borkowscy nie-
mieckiego, niemiecki żołnierz pchnął bagnetem Borkowskiego, a do dołu, w któ-
rym była żona Borkowskiego i ich dzieci wrzucono granat. Nastąpił eksplozja, 
w wyniku której zginęła również Borkowska, ale zdarzył się chyba także i cud, 
ponieważ żadne z trojga dzieci Borkowskich nie zostało nawet skaleczone. Naj-
młodszy z nich miał 7, natomiast najstarszy 11 lat.

Słyszałem jeszcze o dwóch zabitych cywilach. Okoliczności śmierci jednego 
z nich nie znam, drugi mieszkał w Łowczy. Kiedy w czasie bitwy zapaliły się jego 
zabudowania wpadł do mieszkania, by ratować dobytek. Nie wiadomo jak to się 
stało, bo potem znaleziono go częściowo spalonego leżącego na progu i ściska-
jącego pod sobą jakieś wynoszone z mieszkania rzeczy. Były ślady, że wcześniej 
tra) ła o kula.

Po bitwie polskie wojska wskutek ogólnej sytuacji wycofały się z sawińskich 
lasów, Niemcy zresztą również. Odczuliśmy, że właściwie nie ma żadnej władzy, 
ale szybko luka ta wypełniona została przez wojska radzieckie, czyli jak mówili 
nadal mówią miejscowi mieszkańcy, sowieckie. Swój obóz założyli na polu Szym-
czaka. Na zwołanym wiecu zapewniali, że oni tutaj już zostaną po wieczne cza-
sy. Stwierdziliśmy, że żołnierze ci byli bardzo wygłodniali. U Szymczaka kupili 
karto  ̀e za swoje ruble, na okrągło je gotowali i jedli. Pewnego wieczoru ojciec 
posłyszał w tym obozie jakiś niezwykły ruch. Okazało się, że sowieci szykowali 
się już wtedy do drogi, bo na drugi dzień już ich nie było, gdyż pojechali w stronę 
Włodawy. Pieniądze, które Szymczak otrzymał za karto  ̀e można było wyrzucić, 
ponieważ za nie nigdzie nic nie mógł kupić.

Po jakimś czasie już bez walki przyszli Niemcy. Rozpoczęła się okupacja nie-
miecka.
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Wspomnienie o bitwie pod Malinówką 

Czesław Kiszowara

Przed wojną mieszkaliśmy w Sawinie na ulicy Kątek. Obserwowałem wów-
czas ostatnie przygotowania do bitwy pod Malinówką, jakie czyniło wojsko na 
terenie miasteczka a właściwie osady Sawin. W ciągu dwóch, może trzech dni do 
Sawina napłynęła duża liczba żołnierzy wojska polskiego, którzy ciągle musieli 
chronić się po lasach, krzakach przed nalotami niemieckich samolotów. Od uli-
cy Kątek w odległości 200 może 300 metrów były na łąkach spore zadrzewienia 
i tam właśnie skryły się wojskowe tabory, które po stoczonych wcześniej bitwach 
cofały się od strony północnej. Było to chyba cofanie się na z góry upatrzone 
pozycje, ponieważ słyszałem z wielu ust żołnierzy pytania czy to tutaj jest Sawin. 
Wśród licznych samochodów widoczna była spora ilość koni, furmanek. Widać 
było, że żołnierze doprowadzają sprzęt wojskowy do stanu używalności, reperu-
ją go, czyszczą z piasku, oliwią. Amunicja była mocno zanieczyszczona ziemią, 
więc ją czyszczono w pierwszej kolejności. Podobno pod Chełmem w lasach była 
już zakopana, teraz ją odkopano i ponownie szykowano do użycia.

Po trzech dniach zauważyłem, że wojsko szykuje się do odjazdu. W tej sy-
tuacji również mieszkańcy Sawina zaczęli uciekać, w osadzie został;i wyłącznie 
staruszkowie. Nasza rodzina wraz z innymi uciekała przez łąki w kierunku Ko-
ziej Góry do miejsca zwanego Osowcem, gdzie było sporo gęstych zarośli. Za-
braliśmy niezbędne rzeczy, konie, krowy. Inni uciekali w kierunku Podchylinia, 
inni być może w kierunku Chutcza. Pewnego dnia, może o godzinie 14.00, może 
15.00 po południu, w Borku za Sawinem usłyszeliśmy gęste wystrzały artyleryj-
skie. Kanonada trwała do ciemnej nocy. W nocy nikt nie spał. Wszyscy nasłu-
chiwali odgłosów walki. Potem artyleria umilkła, ale nadal słychać było gęstsze 
strzały karabinów maszynowych. Trwało to gdzieś do północy. Potem umilkły 
i karabiny, jednak słychać było nadal wybuchy. Przypuszczaliśmy, że to nasze 
wojsko wysadza okoliczne mosty. Odgłosów walki nasłuchiwaliśmy do białego 
rana. Rano poszliśmy z bratem do Sawina zobaczyć co tam się dzieje. Gdy szli-
śmy przez pastwisko sawińskie nadleciał samolot, który zaczął do nas strzelać. 
Padliśmy na ziemię, na szczęście nikomu nic się nie stało, a samolot poleciał dalej 
i już nie wracał. W Sawinie jeszcze mieszkańców nie zastaliśmy, było zaledwie 
kilku staruszków, był też mój ojciec. Taki stan trwał kilka dni. Któregoś dnia 
znalazłem się w Urzędzie Gminy. Zobaczyłem, że przyjechał jakiś wojskowy 
i kazał sekretarzowi spakować wszystkie ważne dokumenty i ukryć je. Potem 
przyszli Rosjanie. W Sawinie powołana została nowa władza. W skład tej wła-
dzy wszedł Kubiak [rozmówca imienia nie podał] oraz jeszcze dwóch albo trzech 
ludzi, których nazwisk nie pamiętam. Tak trwało blisko tydzień, do czasu kiedy 
przyszli Niemcy. Pozostali oni w Sawinie do końca okupacji.
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Wojna, okupacja, terror, walka
(fragmenty pamiętnika)

Franciszek Nestorowicz 

  Jam nie walczył o zasługi,
  o medale, złote krzyże.
  Chciałem tylko spłacić długi,
  którem winien mej Ojczyźnie
     F. N.

Wiosna 1939 r. była podobną do wiosen z lat minionych. Nie uświadamia-
liśmy sobie, że krwawo zapisze się w historii narodu polskiego, że wielu straci 
życie, straci dorobek pokoleń.

Jak każdego roku w końcu marca poszliśmy do pracy w lasach państwo-
wych. Darliśmy gracami darninę, sadziliśmy sadzonki sosen i dębów. Ponad 
dolinami sadziliśmy sadzonki świerka i modrzewia. Sprowadzono sadzonki 
buka, który u nas nie był znany. Gdy się rozwija, liście ma podobne do liści lipy. 
Ludzie młode drzewka buka wyrywali i sadzili w przydomowych ogródkach. 
Sadziliśmy przy leśnej drodze, niedaleko gajówki. Każdego roku wycinano je-
den pas lasu, kilka hektarów. W okresie zimy zrąb uprzątnięto, a my przystę-
powaliśmy do zalesienia.

Dzień był pogodny, słoneczny. Przyszedł do nas gajowy Kozłowski i oznaj-
mił nam, że będzie wojna. Hitler ogłosił żądania odnośnie Gdańska i wolnego 
przejazdu przez „korytarz” do Prus Wschodnich. Przyjęliśmy tę wiadomość 
bez większych emocji. Uczono nas, pisała prasa, że „armia polska z węgierską 
jest siłą, z którą każdy musi się liczyć”. Mieliśmy sojusznika w Rumunii, jedynie 
Czesi byli wrogo do nas nastawieni po oddaniu Polsce Zaolzia. Wiedzieliśmy, że 
Czesi wykorzystali naszą trudną sytuację militarną w czasie powstania wolnej 
Polski i zajęli tą ziemię. Wiedzieliśmy też, że za życia Marszałka Józefa Piłsud-
skiego Hitler z władzami polskimi zawarł pakt o nieagresji na okres dziesięciu 
lat. Najbardziej wierzyliśmy w pomoc potężnych państw Francji i Anglii. Hitler 
nie może pokonać wielkich sił koalicji antyhitlerowskiej. Ta wiara dodawała 
nam sił moralnych. Do wojny psychicznie byliśmy przygotowano od dłuższego 
czasu. Działała LOPP, wiedzieliśmy, że Polska produkuje „groźne bombowce 
Łoś”, że posiadamy samoloty myśliwskie i że polska artyleria przeciwlotnicza 
jest niezawodna, że Anglicy kupują od nas działa przeciwlotnicze. Mówiono, 
że Polska posiada „tajną” skuteczną broń, której skonstruowanie przypisywa-
no profesorowi Ignacemu Mościckiemu, prezydentowi RP. Wiedzieliśmy, że 
mamy silną wielką marynarkę wojenną, która skutecznie broni polskiego mo-
rza. Posiadamy liczną dobrze wyszkoloną armię. Tylko w Chełmie stały dwa 
pułki wojska: 7 pułk piechoty legionowej i 2 pułk artylerii ciężkiej. W miastach 
i wioskach są wyszkoleni rezerwiści, którzy gotowi są na każde wojskowe we-
zwanie. Nie pokona Hitler Polski!
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A gdy hitlerowcy coraz natarczywiej wysuwali swoje żądania, gdy minister 
spraw zagranicznych płk Józef Beck w Sejmie wypowiedział historyczną mowę 
i parlament polski powiedział Hitlerowi: „nie!” – nie ugnie się naród polski, od-
rzuca żądania niemieckie, podejmuje walkę obronną – pojawiły się hasła: silni, 
zwarci, gotowi. Nie oddamy nawet guzika od munduru. Na plakatach narysowa-
no mapę Polski, a nad nią wielka swastyka i łapa hitlerowska, którą żołnierz pol-
ski przebijał bagnetem. Jesteśmy silni, zwarci, gotowi mimo różnic majątkowych, 
społecznych i narodowościowych. 

Poseł społeczności ukraińskiej ogłosił, że na kongresie ukraińskim we Lwowie 
podjęto uchwałę o czynnym włączeniu się do walki w razie napadu Niemiec na Pol-
skę. W Polsce żyło ok. 4,5 miliona Ukraińców, 3 miliony Żydów, milion Białorusi-
nów i milion Niemców. Wszyscy obywatele RP mieli jednakowe prawa i obowiązki 
wobec ojczyzny, w której mieszkali, żyli, pracowali i służyli w armii WP.

Czy naprawdę równe prawa? W praktyce było różnie. Ukraińcom nie powie-
rzano urzędów państwowych, nie mogli być funkcjonariuszami policji i admini-
stracji państwowej. Jeżeli prawosławny przyjął wiarę katolicką, mógł piastować 
wszystkie urzędowe funkcje. Leon Szady, były prawosławny, po matce wnuk Jó-
zefa Nestorowicza piastował stanowisko sekretarza gminy w Stawie. Podobnie 
Wasyl Marczuk, również wnuk Józefa Nestorowicza po drugiej córce był w stop-
niu kapitana policji państwowej – warunek: został katolikiem. Antoni Marczuk, 
również wnuk J. Nestorowicza po przejściu na katolicyzm został przyjęty do 
Szkoły Uzbrojenia w Warszawie i był zawodowym podo) cerem. Wymienieni byli 
potomkami babki Nestorowiczowej, wyznającej wiarę obrządku wschodniego 
grekokatolickiego, siłą zmuszona do przejścia na prawosławie, o czym wcześniej 
pisałem96. Wszystkie cztery córki Marii i Józefa przeszły na wiarę katolicką, któ-
rą stopniowo przyjmowali ich mężowie i dzieci. Jednak nie wszyscy. Mąż jednej 
z córek, Szady, był wrogo nastawiony do wiary katolickiej, a żonę za potajem-
ne przejście na katolicyzm poniewierał, bił i ta wkrótce umarła pozostawiając 
dwóch synów: Leona i Jana. Leon przyjął wiarę katolicką, natomiast Jan wyjechał 
do ZSRR jako Ukrainiec. Nie pomogły moje tłumaczenia, że z jednego dziadka 
– Polaka pochodzimy. Kontaktów rodzinnych z nim nie utrzymujemy. Były teo-
rie, że wiara nie ma nic wspólnego z polskością. Tylko w nielicznych przypad-
kach ta teoria sprawdzała się. W czasie okupacji niemieckiej każdy prawosławny 
na kenkarcie otrzymał literę rozpoznawczą „U” – Ukrainiec. 

Na terenie Ziemi Chełmskiej było dużo wiosek zamieszkanych przez prawo-
sławnych, których Niemcy przerobili na Ukraińców. Znam prawosławnych, któ-
rzy czuli stałą więź z Polską, nie wyjechali do ZSRR, są dobrymi Polakami. Jako 
przykład podaję Szymona Bejdę i jego siostrę Genowefę z Jagodnego oraz trzech 
Onuszczuków. Daj Boże dużo takich Polaków jakim był Szymon Bejda. Obecnie 
mieszka w województwie olsztyńskim. Genowefa założyła rodzinę w Jagodnem. 
Mniejszość Białoruska w Chełmszczyźnie nie występowała.

Żydzi mieszkali w miastach i miasteczkach. W wioskach Żydów było bardzo 
mało. Żydzi zajmowali się handlem, rzemiosłem, byli też lekarzami, adwokatami. 

96 W niniejszej książce publikuje część pamiętnika. Całość szykuje do druku w formie samodzielnej 
ksiazki.
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Sławnym adwokatem pochodzenia żydowskiego był doktor Bonchard. Rzemieśl-
nicy pochodzenia żydowskiego byli fachowcami: dobrymi szewcami, krawcami, 
stolarzami, szklarzami, ale szczególnie dominowali w handlu. Byli wśród nich 
ludzie bardzo bogaci – „wasze ulice, nasze kamienice” – ale była też żydowska 
biedota granicząca z nędzą. Żydów zwalczali endecy. „Nie kupuj u Żyda, bo bę-
dzie bieda” – pisali na chodnikach, na murach; zdarzały się przypadki wybijania 
szyb lub niszczenia szyldów. Szczególną wrogością do Żydów odznaczał się foto-
graf „Fotokupś.” „Żydzi do ghetta” – wypisywali. „Fotokupś” rozpowszechniał 
napisany przez niego wiersz, w którym napiętnował kupujących u Żydów. Zapo-
wiadał, że będzie kupujących u Żydów fotografował. 

 
  „Czy to będzie inżynier,
  albo jego żonusia,
  żeby nie wleźć na kliszę,
  niech omija Lejbusia.
  Czy to będzie ksiądz,
  który na żydowskim straganie
  czynił sobie zakupy,
  też się w kliszę dostanie.
  Często widzą go ludzie
  i nie wiedzą dlaczego?
  Kapłan głuchy na hasło:
  swój po swoje do swego”.

W gazecie pisano na Żydów: „Chamy w jedwabnej bieliźnie!” Ale Żyd hurtow-
nik mówił – „ U mnie kupują kupcy żydowscy, kupują też katolicy”. 

W okresie przedwojennym „Społem” wybudowała duży magazyn – hurtownię, 
a „Rolnik” duży magazyn skupu zboża. Inicjatywę zaczęli przejmować Polacy. 

Niemcy mieszkali w mieście, ale więcej mieszkało ich w wioskach. Oni byli 
z czasów Hakaty – „sprzedaj chłopie ziemię, będziesz miał talary”97. Mieszkali tu 
od dawna i trzymali się razem większymi grupami. W kolonii Czułczyce poło-
wa wioski była niemiecka. Dużo ich było w Leśniczówce98, w Janowie. W każdej 
gminie, w każdej para) i byli Niemcy. Byli bogaci, ale byli też i biedni, niezaradni, 
z których naśmiewali się sąsiedzi. W Jagodnym mieszkała rodzina niemiecka. 
On – Ludwik – nosił wodę z doliny ćwiercią (zrobionym z klepek drewnianym 
naczyniem służącym do odmierzania Ľ q zboża), żona Ludwika nosiła wodę 
miską. Był Niemiec, który pracował u gospodarzy przy karczowaniu krzaków, 
kopaniu rowów. Za marną zapłatę dobrze pracował. To były przypadki spora-
dyczne. Niemcy posiadali więcej maszyn aniżeli Polacy. Lepsze mieli wyniki go-
spodarcze. Wynajmowali polskich chłopców na pastuchów i parobków. Niemiec 
zapłacił, dał jeść, ale wymagał solidnej pracy. Ci polscy Niemcy odegrali w czasie 

97 Tutaj autor pamiętnika myli się. Tak było w zaborze pruskim, ale w Królestwie polskim byli to koloniści, 
którzy początkowo dzierżawili ziemię zazwyczaj od dworów, potem carat ich uwłaszczył. Tutaj pozostali do 
czasu wysiedlenia ich przez okupanta niemieckiego w czasie II wojny światowej.
98 O kolonistach niemieckich w Leśniczówce, Nowinach pisał w swoim pamiętniku Zbigniew Waldowski. 
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okupacji paskudną rolę – byli „piątą kolumną” Hitlera. Znali Polaków, znali pol-
skich działaczy i gestapo z łatwością eliminowało przy ich pomocy tych ludzi: 
więziono ich i zabijano.

W Chełmie były dwie fabryki maszyn rolniczych i obie należały do Niemców: 
R. Dratta i Gasnera. Byli obywatelami polskimi, darzono ich zaufaniem i powa-
żaniem. Sprzedawali dobrą, potrzebną rolnikom produkcję. Gdy Niemcy przy-
szli do Chełma, Dratt i Gasner poprzypinali hitlerowskie swastyki.

Melchior Wańkowicz pisał o działalności Volksdeutschów w powiązaniu 
z hitlerowcami z Rzeszy Niemieckiej. Polacy ustępowali, zgadzali się spełniając 
żądania Niemców, którzy mieli swojego senatora, swoje polityczne organizacje, 
przeszkolili burmistrzów do przyszłej administracji w Polsce pod niemieckimi 
rządami. Niemców cechowała wielka wrogość do Polaków podsycana przez ge-
belsowską propagandę. Polak dla Niemców był tylko „polską świnią”.

Nadeszło lato
Zebraliśmy z łąk siano i z pól zboże. Ludzie pracując zapomnieli o zbliżającej 

się wojnie. Propaganda wojenna była zakazana, ścigana przez policję. Gdy przy-
jechał mężczyzna ze Śląska i opowiadał o działalności Niemców, policja areszto-
wała go. Nie wolno było prowokować Niemców!

Na terenie para) i Czułczyce działało KSM – Katolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży,któremu ze szczebla hierarchii powiatowej przewodził Aleksy Jan Moch. 
Odbywały się zebrania. Śpiewaliśmy hymn młodzieży katolickiej na melodię 
Roty Marii Konopnickiej:

Hej do apelu wstańmy wraz
budować Polskę nową.
Ojczyzna wolna woła nas
do pracy ręką, głową.

Sztandarem naszym będzie krzyż,
co ojców wiódł do chwały.
I nas powiedzie także krzyż,
gdzie buja Orzeł Biały.

Zwyciężym znój i stromość dróg–
Tak nam dopomóż Bóg,
tak nam dopomóż Bóg!

Gdy z nami Bóg, przeciw nam, któż? On jest najwyższą siłą! Według Niemców 
Bóg był z nimi: „Got mit uns” – wytłaczano na sprzączkach pasów wojskowych. 
Pozdrawialiśmy się słowami: Gotów! Byliśmy gotowi służyć Bogu i Ojczyźnie.

Sierpień 1939 r.

16 sierpnia w kościele para) alnym pod wezwaniem świętego Rocha w Czuł-
czycach odbywał się odpust, który był świętem para) alnym, ale też jednocze-
śnie dniem rozrywki, zabawy. Ściągali kramarze z różnych stron. Na przestrzeni 



– 102 –

około kilometra99 rozpięli swoje stragany kryte plandekami – katolicy i Żydzi. 
Przybyli różni wydrwigrosze, oszuści, którzy namawiali do przeróżnych gier. Na 
ściernisku ustawiano karuzelę.

Szły do kościoła procesje z sąsiednich para) i z krzyżami, chorągwiami. Z pa-
ra) alnego kościoła wychodziła procesja witać przybyłych. Pochylały się krzyże, 
całowano je, schylały się na powitanie chorągwie. Potem i ci, którzy przybyli i ci, 
którzy ich witali, szli wielką procesją do drewnianego kościoła i powierzali swoje 
dusze, swoje troski Bogu Najwyższemu.

Na odpust poszedłem w czapce KSM. Była to rogatywka z zielonego ma-
teriału, a na otoku dwa kolory: niebieski i zielony. Byłem dumny, prawie że 
żołnierzem z hasłem Gotów! W klapie marynarki nosiłem odznakę z Niepoka-
lanowa: niewielka tarcza z krzyżem w środku i dwiema literkami: MI – Militis 
Immakulate (Milicja Niepokalanej). „Gdy z nami Bóg, przeciw nam któż? On 
jest najwyższą siłą”.

Od dłuższego czasu Leonia chorowała, u której stwierdzono chorobę nerek. 
Przypisywano leki mało skuteczne: jagody z jałowca, liście z czerwonych kwa-
śnych borówek. Zalecono dietę. Leonia nie dawała się chorobie. Jeszcze pracowa-
ła, ile mogła pracować, na ile siły jej pozwalały. 

Z Czułczyc przychodził do niej Julek Miszczuk z poważnymi zamiarami ma-
trymonialnymi. W maju Leonia już poważnie zachorowała. W czerwcu siostra 
Marysia powiozła Leonię koniem do kościoła do spowiedzi, jednak spowiedź od-
bywała się już z wozu. Źle – pomyślałem, ale nie uświadamiałem sobie, że Leonia, 
ta dzielna i pracowita dziewczyna może umrzeć.

Od wczesnej wiosny 1939 r. do Chełma szły transporty węgla. Robiono zapasy. 
Gdyby Niemcy zajęli Śląsk, parowozy, przemysł, elektrownie przestałyby funk-
cjonować. Szli mężczyźni rozładowywać wagony ręcznie, łopatami. Za rozłado-
wanie z wagonu 20 ton węgla płacono 5 zł. Poszedłem i ja zarobić. Wzdłuż toru 
leżały potężne wały węgla górnośląskiego. Na te wały sypano węgiel z następnych 
wagonów. Trzeba było węgiel rzucać daleko i wysoko. Niektórzy po deskach no-
sili na ramionach wielkie bryły. Rozładować trzeba było w ciągu jednego dnia, 
bez przerwy. Jeżeli ktoś mógł uzyskać pomoc z domu, to rozładował. Kiedy prze-
pchali wagony 30 tonowe to rzucałem z nich węgiel cały dzień – w górę i w górę. 
Oblewał pot, opadały ręce, ale trzeba było wyładować, bo jeżeli zostawię nie roz-
ładowany do dna, w nocy przyjdzie ktoś inny, dokończy rozładunku i zapisze na 
własne nazwisko. Zbliżał się zachód słońca, a dzień w czerwcu jest długi, bardzo 
długi. Bardzo zazdrościłem tym, którzy na początku akcji magazynowania wę-
gla na kolejowej stacji mogli łopatami zrzucać na ziemię trochę wyżej, ale nie na 
górę, jak ja teraz. Słońce zaszło. Opuściłem wagon nie rozładowany do końca, 
ktoś inny skorzystał z mojej pracy. Miałem wówczas 18 lat.

Przechodząc przez Cegielnię (tak nazywano osiedle przyfabryczne) dowie-
działem się, że siostra Marysia pojechała do Chełma po trumnę – umarła Leonia. 
Na drodze pod domem spotkałem kilku znajomych ludzi. Starszy ode mnie Fra-
nek Grzeszczuk zaczął mówić, że Marysia pojechała... Chciał mnie poinformo-

99 Autor chyba przesadził, ponieważ na Przysiółku nie ma takich odległości, a przed wojną w Czułczycach 
była czynna cerkiew.
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wać, ale chciał to zrobić delikatnie. Odpowiedziałem, że już wiem.
Uklęknąłem przed zmarłą Leonią i zacząłem odmawiać modlitwę za duszę 

zmarłej siostry. Modliłem się: „Daj jej Panie światło wiekuiste!” Nie zaznała 
szczęścia na tej ziemi. Niech dobry Bóg wynagrodzi ją za ciężką jej pracę, za 
zapobiegliwość, za wiarę w lepsze życie, za optymizm mimo choroby, za dobre 
rodzinne serce.

Na pogrzeb przybyli ludzie z wielu wiosek. Przybyła młodzież: koleżanki i ko-
ledzy. Przybyli krewni i znajomi. Ani na moment nie opuścił trumny Julek. Do 
grobu został jej wiernym. Przemawiał dwukrotnie nasz wielki przyjaciel, wujek, 
Jan Wojtiuk z Rożdżałowa, działacz katolicki, franciszkanin Trzeciego Zakonu. 
W dzień Bożego Ciała w południe wyruszył kondukt pogrzebowy z Jagodnego 
do Czułczyc, odprawiono nabożeństwo, trumnę złożono do grobu. Padały na 
trumnę grudki ziemi i kwiaty. Rzucałem i ja. 

– Śpij spokojnie, snem wiekuistym moja droga Siostro, która pracowałaś cięż-
ko i mnie do pracy zachęcałaś. Śpij!

Zrobiono wiele zdjęć fotogra) cznych. Leonia miała 21 lat. Wyroki Boże nie 
są zbadane. Mówili ludzie, że przyjdą czasy, że żywi będą zazdrościć umarłym. 
Wiem, że Niemcy byliby ją ciągnęli w głąb Rzeszy do przymusowej pracy, jak 
wywieźli wiele innej młodzieży, jak chcieli wywieźć moją młodszą siostrę Jasię, 
która w 1939 r. miała zaledwie 15 lat. 

Tuż przed wybuchem wojny zaszło nieszczęśliwe zdarzenie w sąsiedniej wsi 
Horodyszcze. Była to wieś o zwartej zabudowie. Słomiane dachy. Często budynki 
odgradzał postawiony płot na między. Był czas sianokosów, więc ludzie byli na 
łąkach, bydło pospędzali do obór. Wieś leżała na dwóch przydrożnych polach. 
Krótsza, boczna ulica ciągnęła się od łąki leżącej na wschodzie wsi do drogi głów-
nej, a ta od rzeki Garki w kierunku Cegielni i Chełma – z północy na południe. 

Dwaj chłopcy z ostatniego gospodarstwa nad krótszą drogą przypędzili kro-
wy z pastwiska i zaczęli bawić się puszczając z zapałek rakietki. Płonąca rakiet-
ka wpadła w wysuszoną strzechę, wybuchł wielki pożar. Widzieliśmy z dala jak 
wiatr podnosił strzechę na następnym budynku i wybuchł wielkim płomieniem 
następny pożar. Paliły się budynki jeden za drugim. Wiatr wiał ze wschodu na 
zachód. Gdy ogień objął ostatnie budynki przed drogą główną, wiatr zmienił kie-
runek na północny i zaczął płonące strzechacze przerzucać dalej i dalej. Bywało 
i tak, że ogień wybuchał w budynkach położonych dalej od głównego pożaru 
i wtedy środkowe zabudowania były atakowane przez żywioł w dwóch stron – od 
tyłu i przodu.

W ciągu 15 minut płonęła połowa dużej wsi. Ogień zatrzymał się na dwóch 
wielkich rozłożystych topolach stojących na resztówce dawnego majątku. Przyje-
chały liczne straże pożarne, które wobec tego żywiołu były bezsilne. Spłonął cały 
dobytek ludzkiej pracy. Spaliły się budynki, zwierzęta, narzędzia, pasieki i w więk-
szej części sady rosnące przy budynkach. Ciężki cios spadł na tych mieszkańców. 
Odszkodowania z tytułu asekuracji od ognia nie zdążyli otrzymać. Zamieszkali 
w ziemiankach, w budach z niedopalonych na pół zwęglonych smolaków. Jeszcze 
długo po wojnie wieś ta nie mogła wyleczyć ran po kataklizmie pożaru. Gdy 
jeden z gospodarzy zdołał zgromadzić trochę cegły kupionej w cegielni, to przy-
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jechali Niemcy i zrabowali. Wszystkiego im było za mało, a przecież cegielnia 
pełną mocą produkowała cegłę, o której decydowali esesmani. 

Wrzesień 1939 r.

Mój szwagier Jan poszedł na łąkę kosić potraw. Naraz biegnie zdyszany. 
W ręku trzymał wezwanie mobilizacyjne. Dostarczył mu je na łące goniec z gmi-
ny. Słyszymy ruch u innych sąsiadów. Także wezwanie rezerwistów do macierzy-
stych posiłków. Po pierwszych emocjach napięcie upadło. Wojna jeszcze się nie 
rozpoczęła. Nie wszyscy rezerwiści poszli do miejsc przeznaczenia według karty 
mobilizacyjnej, ponieważ mobilizację wstrzymano. A więc to jeszcze nie wojna.

W piątek 1 września 1939 r. jedziemy do Chełma. Na murach rozklejono ogło-
szenie: „Niemcy hitlerowskie w dniu dzisiejszym dokonały na Polskę agresji, co 
stwierdzam wobec Boga i historii”. W podpisie: Ignacy Mościcki, Prezydent Rze-
czypospolitej Polski.

Wojna! Nowy rozdział ludzkości.
Na polach pod Chełmem zostały rozlokowane gniazda karabinów maszyno-

wych opl, ale działa nie widzieliśmy ani jednego. Z niedowierzaniem słuchamy 
wiadomości, że w nocy 1 września zostały zbombardowane polskie miasta. Ej, 
czyżby to była prawda, że wróg bezkarnie bombarduje polskie miasta? A gdzież 
są polskie myśliwce, gdzie artyleria obrony przeciwlotniczej?

Władze wojskowe drogą radiową wezwały kolejowych rezerwistów. Pojechał 
i Stach do Równego, do 13 pułku artylerii lekkiej. Jego brat Antek pełnił zasad-
niczą służbę wojskową, był w jednostce, która od pierwszej chwili uczestniczyła 
w powstrzymywaniu agresora. Radio powtarzało zaszyfrowane wyrazy, które 
nam niczego nie mówiły: „Laske 13, O wa ka 23; przeszedł”. Wiemy, że wojna, 
wiemy, że są to rozkazy lub zaszyfrowane ostrzeżenia. Nie wierzyliśmy, że Niem-
cy do nas przyjdą, że zwyciężą polskie siły zbrojne.

Zastanawialiśmy się, jak to się stało, że Niemcy po przegranej pierwszej woj-
nie światowej doszli do potęgi zagrażającej Europie i nie tylko...

[….] Chwytając się przysłowiowej deski ratunku oczekiwano zmiany pogo-
dy; oczekiwano deszczów, które rzekomo miały utrudnić poruszanie się czołgów 
nieprzyjaciela. Niemcy otoczyły Polskę z zachodu, północy i południa planowali 
„Blitzkrieg”, wojnę błyskawiczną. Na skrzynkach z amunicją mieli wypisane: nie 
żałuj amunicji.

Polscy żołnierze mieli ograniczoną ilość naboi. Pokazywał mi żołnierz ka-
rabin francuski z czasów pierwszej wojny światowej. Twierdził, że otrzymał 15 
sztuk naboi – i powiedział:

– Kogo ja tym karabinem zabiję? 
[…] Mieszkańcy Jagodnego i sąsiednich wiosek bali się lotnictwa niemieckie-

go. Nad Chełmszczyzną coraz częściej pojawiały się pojedyncze samoloty roz-
poznawcze. Kaemy opl strzelały, ale ani jednego samolotu nie zestrzeliły. Ludzie 
zaczęli bać się ptaków, które w powietrzu zawisały widząc żer na ziemi, gdyż 
upodobniali ich z samolotami. Gdy pod naszymi brzozami rosnącymi na skraju 
podwórza chronili się przechodzący mężczyźni, bali się rozmowy, aby ich hitle-
rowcy nie usłyszeli. Nawoływali do ciszy, gdy do nich ktoś przemówił, a byli to 
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ludzie pochodzący z miast. W naszej stodole schroniły się żydowskie rodziny, 
znajomi i nieznajomi. Żyd mówił:

– Po co te wojny, żeby człowieka zabić? Czy nie lepiej, żeby jemu rzucić lekar-
stwa, żeby dłużej żył?

Rozumowanie logiczne. Niestety, wielki przemysł wojenny pracował całą 
mocą, żeby ludzi zabijać, zabijać masowo. Kilku ludzi, a właściwie pojedynczy 
szaleńcy ściągnęli na ludzkość kataklizm zbrodniczej wojny.

W naszej wiosce w 1939 i 1940 r. wszystkie młode mężatki urodziły dzieci. 
Moja siostra Marysia, która przez 7 lat nie miała dzieci urodziła syna. Jej ko-
leżanka M., która również od siedmiu lat nie miała dzieci urodziła córkę i była 
to córka jedynaczka, gdyż więcej potem dzieci nie miała. Rodzenie się dzieci 
w pierwszych latach wojny rekompensowało straty w ludziach na frontach i pod-
czas bombardowania miast i dróg. 

Ósmego września jak co roku odbywał się w Chełmie w katedrze usytuowanej 
na wzgórzu zwanym katedralnym albo „na górce” odpust Matki Boskiej Siewnej. 
Odprawiały się nabożeństwa, przybyła ludność z miasta i okolicznych wiosek, 
nawet więcej jak każdego roku. Oddawali siebie i swoje rodziny w opiekę Matki 
Bożej, której kult był wielki. „Gdy z nami Bóg, przeciw nam któż...”. Ja również 
poszedłem na odpust. Patrzyłem na balkon, na którym w 1933 r. w nocy służyłem 
biskupowi do mszy świętej. W 1933 r. odbył się w Chełmie Kongres Euchary-
styczny. Wielkie przeżycie, wielka uroczystość dla wiernych z całej Polski. Teraz, 
gdy życie ludzkie każdej godziny, a nawet w każdej chwili było zagrożone, wierni 
szukali opieki Bożej, otuchy, nadziei na przeżycie strasznych dni.

Tuż po nabożeństwie ogłoszono alarm lotniczy. Pojedynczy samolot pojawił 
się nad miastem, polatał i odleciał. Dziewczęta z opl z opaskami na rękawach za-
pędzały przechodniów do bram. Zanim przeszedłem miasto, trzy razy ogłaszano 
alarm lotniczy i trzy razy zapędzano mnie do bramy. Nad wieczorem nad Chełm 
nadleciała eskadra nieprzyjacielskich samolotów. Tym razem nie dla obserwacji, 
ale dla bombardowania. Padały bomby wzdłuż torów kolejowych, niecelne, upa-
dły na przedmieście, na ulicę Okszowską. Ostały się cało wielkie zbiorniki zakła-
dów spirytusowych Daumana, płonęły inne budynki. Dym przesłonił niebo. Od 
czasu do czasu słychać było terkot kaemów opl. Nie tra) ono żadnego samolotu. 
Potem uspokoiło się, samoloty wyrzuciły bomby i odleciały. W czasie następnych 
nalotów został zbombardowany magazyn „Społem”. Ludność, która wiedziała, 
że wojna zbliża się, zaopatrywała się dostatnio w sól i na_ ę, ale „Społem” zaprze-
stało sprzedaży soli.

–Zamknąć sprzedaż soli dla sklepów – zarządził dyrektor magazynier.
Podobnie stało się z na_ ą, a przecież wszystkie wioski były oświetlone lam-

pami na_ owymi. Jeszcze nie tak dawno za 100 zł kupowano krowę lub pięć wiel-
kich wełnianych chust, którymi w niepogody okrywały się kobiety, teraz litr naf-
ty kosztował 100 zł. Dobrze było, jeżeli ktoś prywatnie chciał sprzedać litr na_ y. 
Moja mama kupiła i zakopała do ziemi pięć litrowych butelek na_ y w obawie 
przed zniszczeniem. Sól z magazynu „Społem” ludzie zabrali bezpłatnie, która 
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była zmieszana z ziemią i drzewnym węglem pochodzącym z pożaru100. Taką sól 
gotowano, ) ltrowano wodę i sprzedawano słoną wodę na rynku. Jedni zarabiali, 
a drudzy ratowali się jak mogli – kupowali.

Wrzesień – miesiąc wykopków ziemniaków i siewu zbóż ozimych. Kopa-
liśmy ziemniaki motykami, gdy wtem zadrżała ziemia. To strzelała ciężka 
artyleria. Widzieliśmy błysk rakiet naprowadzających ogień artylerii na cel. 
Niemcy podeszli na północ od Chełma, gdzie przywitała ich ciężka artyleria101. 
Jak później opowiadano, leżało wiele trupów niemieckich. Ta salwa ciężkiej 
artylerii wzmocniła w nas ducha, że jeszcze armia walczy, że i Niemcy nie są ze 
stali, że padają pod pociskami polskiej artylerii. A większość wieści z frontów 
była przygnębiająca.

Na polu pod cegielnią stanęła bateria dział przeciwlotniczych. Baterię ma-
skowały pojedyncze brzózki pozatykane w ziemię. Antoni Marczuk zaprzągł ko-
nia i pojechał w pole orać pod zasiew żyta. Wrzesień jest miesiącem siewu żyta. 
Wojna – wojną, a pracować na chleb trzeba. Rozejrzał się wokoło. Od zachod-
niej strony jego pola był stary szeroki rów, a nad nim duże dwa krzaki. Idealne 
miejsce do chowania się przed samolotami. Leciały ze wschodu trzy niemieckie 
samoloty. Artyleria spod Chełma otworzyła ogień. Jeden samolot został tra) ony. 
Ratował się wyrzucając bomby. Wyrzucił kilka bomb. Dwie spadły na łąkę koło 
rzeki Uherki, inne na pole. Antoni poganiał konia, był w końcu pola od wschod-
niej strony. Chciał zdążyć do upatrzonej przedtem kryjówki. Zawrócił konia i już 
był pośrodku pola, gdy zaczęła lecieć ziemia w górę. Dobiegł do karto  ̀i, położył 
się między rządkami. Prysnęła w górę fontanna ziemi. Antoni zbytnio nie prze-
straszył się, był bowiem żołnierzem z wojny japońsko – rosyjskiej. Wstał i zoba-
czył, że w szeroki rów uderzyły dwie bomby, jedna prosto w krzak, pod którym 
miał się schować, ale nie dobiegł. Świeca jego życia jeszcze długo miała się palić. 

Nocą na szosie chełmsko – włodawskiej wrzało, łomotało, szumiało. Po szosie 
chodziła straż cywilna, która rzekomo miała ochraniać mosty102. Chodził mój oj-
ciec, poszedłem i ja. Cóż mogłem zrobić z kijem w ręku! Tyle było z nas pożytku, 
że udzielaliśmy informacji na pytania jak daleko jest do Chełma, gdzie znajduje 
się ta czy inna wieś. Szosą i wioskami szli grupkami lub pojedynczo żołnierze. 
Szli rzekomo na punkt zborny do Chełma. W lasach koło Chełma skupiło się 
dużo wojska. W Jagodnem pojawili się o) cerowie lotnictwa: majorowie, podpuł-
kownicy, pułkownicy. Byli przez dzień, przed nocą odjechali.

Koszary wojskowe zostały opuszczone. Ludzie z miasta i z okolic okradali 
mieszkania z resztek pozostawionych w opuszczonych domach o) cerskich ro-
dzin. Poszło od nas dwóch gospodarzy do koszarowych stajni artylerii po konie. 
Każdy wziął po jednej klaczy i wracał do domu. Gdy uszli dwa kilometry, rozpo-
czął się wielki nalot, który trwał parę godzin. Nam zdawało się, że trwa wiecznie. 
Samoloty latały nad dachami zabudowań. Bombardowali. Wystarczyło, że dopa-

100 Bronisław Dederko opowiadał, że kiedy w sąsiedztwie spalił się sklep, w którym była sól, zabrał ją do 
domu, gdyż był kimś w zarządzie tego sklepu. Za kilogram spalonej soli ludzie cały dzień motyką kopali 
ziemniaki, a przyjeżdżali z Bukowy, i dalszych stron długo jeszcze, mimo że już dawno tej spalonej soli nie 
było.
101 To pewnie ten epizod wojenny opisywał w swoim pamiętniku Waldowski.
102 Działalność takiej straży opisuje w swoim pamiętniku Waldowski.
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trzyli się pojedynczego żołnierza, posyłali mu bombę. 
Jan Wawrzysiuk wyprowadził klacz z koszar i włodawską szosą prowadził ją 

do domu. Kiedy nadleciały samoloty szybko zbiegł na pole i położył się mocno 
trzymając klacz w ręku. Gdy bomba leciała wydając ostry gwizd, instynkt samo-
obronny wciskał go w ziemię, robił się plackiem. Gdy na chwilę bombardowanie 
ustało wstał, popatrzył dookoła. Około 15 m od niego leżała bomba – niewypał. 
I jego świeca życia nie miała jeszcze tutaj zgasnąć. Klacz przyprowadził piękną, 
potem musiał dostarczyć ją Niemcom.

Nad wieczorem żołnierze grupkami, pojedynczo szli w kierunku północnym. 
17 września 1939 r. Sowieci przekroczyli granicę Polski. Czołgi parły na zachód. 
Zajęli Chełm i doszli pod Lublin. Na ulicach Chełma stały czołgi. Były inne ani-
żeli teraźniejszej produkcji. Znawcy twierdzili, że były to czołgi z płyt stalowych 
połączone grubymi nitami. Na naszym terenie był koniec wojny z Niemcami, 
przyszli nowi agresorzy, sowieci. Rubel sowiecki był przed wojną tanią walutą, 
30 gr za rubla. Dolar amerykański kosztował 9 zł, a potem 6 zł. Wartość rubla 
zrównano ze złotówką.

W Jagodnym mieszkało czterech braci B.. Były jeszcze dwie rodziny o tym 
samym nazwisku, ale nie byli spokrewnieni z pierwszymi B. Ci pierwsi byli wiel-
kimi wrogami Polski. Józef B. był sołtysem naszej wsi. Był carskim żołnierzem, 
potem był kłusownikiem, umiał celować i strzelać. Na tzw. Zabłociu mieszkało 
trzech braci S. Dwaj z nich spokojni ludzie. Pierwsi i drudzy prawosławni, sym-
patyzujący z Rosją. Łukasz S był komunistą z czym się nie krył. Chwalił ustrój 
bolszewicki i lekkie życie w bolszewickiej Rosji. „W stołówce śmiesznie bajecznie 
tanie obiady” – tłumaczył nam. Był rolnikiem kilkuhektarowym, ale też przyj-
mował zlecenia z zakresu prac kołodzieja. Robił koła, wozy, czasami prace stolar-
skie. Teraz mógł zrealizować swoje prosowieckie ideały. Mógł służyć Rosji.

W olszynie pod Jagodnem zebrała się grupa ukraińskich nacjonalistów, teraz 
sympatyków bolszewików. Wśród nich Łukasz S. i Józef B. Na okazję nie czeka-
li długo. Polną, wiejską drogą szybko wycofywała się grupa polskich żołnierzy, 
wśród nich podporucznik. Podobne grupy żołnierzy można było spotkać na każ-
dej drodze. Nagle z olszyny rozległ się strzał! Upadł na ziemię śmiertelnie ranny 
porucznik103. Strzelał Józef B. – obywatel Polski, którego polska ziemia karmiła 
i dała mu możność sprawowania władzy wiejskiej – sołtysa. Żołnierze rozpierz-
chli się po polu. Uciekali. Podporucznik został na zawsze. Aleksander Marczuk 
z Janem Wawrzysiukiem zawieźli ciało zamordowanego o) cera do para) alnego 
kościoła, gdzie obok na cmentarzu został pochowany. Była to pierwsza zbrodnia 
w Jagodnym. Podobnych było więcej. […] W maju 1942 r. Józef B. zginął z rąk 
niemieckich za udzielanie pomocy zbiegłym z chełmskiego obozu jeńcom ra-
dzieckim [...].

Sowieci na dobrze rozpanoszyli się w Chełmie. Zagarnęli zapas cukru z cu-

103 Zapewne chodzi o ppor. Władysława Kostrzewskiego, który faktycznie zginął w Jagodnym od kuli 
miejscowego Ukraińca. W aktach para) i rzymskokatolickiej Czułczyce jest jego akt zgonu. Pochowany zo-
stał na cmentarzu w Czułczycach. Przed laty było kilka mogił poległych żołnierzy z 1939 r., jednak do tej pory 
zachowały się tylko dwie mogiły, a i te nie są niczym oznaczone. Dokładnie nie wiadomo, w której mogile 
pochowany jest ppor. Władysław Kostrzewski. Opiekę nad grobem sprawuje szkoła w Czułczycach. 
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krowni Rejowiec. W Chełmie zobaczyli „polską biedę” – młyny zawalone zbo-
żem i mąką, sklepy załadowane różnymi towarami. „Za adnoho rubla kiłohram 
sacharu?” dziwili się sowieccy żołnierze. Za tani rubel kupowali w sklepach tek-
stylnych drogie towary. Każdy żołnierz niósł pod pachą zwinięty towar. Męż-
czyźni zaczęli sprzedawać im zegarki nie zawsze na chodzie. Gdy drudzy widząc 
transakcje drwili, wtedy sowiet głośno odpowiedział: – „ja w maszyni maju”.

Żydowski kupiec posiadał duży skład skór twardych, podeszwowych, a były 
tam skóry bardzo dobrej jakości, tzw. „dębowej wyprawy”. Sowieci wyczyścili do 
jednej sztuki cały magazyn. Wszystko zabrali. W biednej Polsce podratowali się. 
Słyszałem, że sowieckim żołnierzom dowództwo odebrało wszystkie zakupione 
towary. Nie wolno było pokazać, że w innym kraju jest lepiej, aniżeli w sowiec-
kim komunizmie. Tymczasem męty społeczne nałożyły czerwone opaski i stali 
się bolszewickimi milicjantami. Niski, kulawy Żyd z opaską czerwoną na rękawie 
paradował z karabinem po ulicy Lubelskiej. Nad rzeką Uherką, tuż koło przejaz-
du kolejowego stała stara kapliczka świętego Jana.

– Brasaj w ryku! – wyrzucili do rzeki statuę świętego Jana z kapliczki. 
Administracja polska rozpadła się. Urzędowali sowieci z tutejszymi Ukraiń-

cami. Urząd wójta przejął Ukrainiec. Polacy poczuli się upokorzeni, pokonani, 
sponiewierani.

Płakałem po stracie wolności. Pocieszała mnie mama. Z wojny powrócili 
Stach z moim szwagrem Janem. Długo nie powracał z wojny Stacha brat – An-
tek. Nie powrócił z wojny Antoni Marczuk syn Antoniego podo) cer zawodowy. 
Dostał się w ręce sowieckie, a ci wydali go Niemcom. W Niemczech przebywał 
do końca wojny.

Nie powrócił z wojny Paweł Walczak, podporucznik, mój nauczyciel, kie-
rownik szkoły w Czułczycach, następnie w Stawie. Dostał się w ręce sowieckich 
oprawców i podzielił los kolegów o) cerów w Katyniu. 

W Chełmie spotkałem z laską w ręku kulejącego Stanisława Waszczyńskiego. 
Odłamek granatu ugodził go w nogę powyżej kolana. Leżał w niemieckim szpi-
talu. Nie dobili go.

Pojechałem ze szwagrem na pole pod Horodyszczem siać żyto. Ścieżką przez 
nasze pole z czerwoną szmatką na piersi szedł Łukasz S. Jest u nas zwyczaj, że 
przechodzący obok człowieka pracującego mówi: „Szczęść Boże!” lub „Boże do-
pomóż!” Tamten odpowiada: „Daj Boże!” lub „Bóg zapłać!” Łukasz S. mijając nas 
zamiast powiedzieć: „Szczęść Boże!” powiedział: „Cześć praci, towariszczi” na co 
szwagier odpowiedział: „Daj Boże!” 

Widziałem przejeżdżające sowieckie ciężarówki, każdą ubezpieczał sołdat 
z wintowkuju gotową do strzału. Bali się Polaków. Mówili ludzie, że polski o) cer 
rzucił w sowietów granatem w czasie wchodzenia ich do Chełma. Ja sam wi-
działem na ulicy Reformackiej polskiego żołnierza uzbrojonego w broń palną 
i granaty, tuż przed wejściem wojsk sowieckich. Żołnierz oświadczał, że nigdy 
nie złoży broni, zabiłby o) cera, który kazałby mu złożyć broń. 

Polacy – katolicy z odrazą odnosili się do zaborczej armii sowieckiej. Nazwa-
nie kogoś komunistą było obrazą, gdyż komuniści, przeważnie Ukraińcy, byli 
uważani za agentów Rosji Sowieckiej. Wśród Ukraińców powtarzano ironiczne 
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powiedzenie: „to samyje komunisty, bat'kie budut' robety, a ani budut' jisty” (to 
są sami komuniści, rodzice będą pracowali, oni będą jedli).

W myśl porozumienia Ribbentrop – Mołotow sowieci wycofali się za Bug. 
W obawie przed Niemcami poszli za nimi ukraińscy komuniści. Poszedł też Łu-
kasz S. i ślad po nim zaginął. Za sowietami poszli młodzi komuniści, synowie 
gospodarzy ukraińskich. Sowieci pomordowali swoich komunistów, podobny los 
zgotowali polskim. Polscy komuniści niedługo korzystali z gościnności „śmiesz-
nie bajecznie tanich stołówek”. Powracali przez zamarznięty Bug, poodmrażali 
sobie nogi.

Strzelały dwa niemieckie działa – bach, bach – gwizd i dwa wybuchy. Pociski 
padały na łąki pod Chełmem. Było to pukanie zapraszających się Niemców do 
wejścia do Chełma. Nikt nie zapraszał, ale nikt im nie przeszkadzał. Na drugi 
dzień weszli Niemcy. 

–Niech przyjdą niebiescy, zieloni, aby nie czerwoni – mówił Stach. Niemcy za-
jęli koszary i budynki administracji państwowej. Potem zajęli dzielnicę willową 
tzw. Dyrekcję. W głównym gmachu Dyrekcji usadowił się Landrat, w budynkach 
mniejszych żandarmeria, gestapo, policja granatowa polska – o) cerowie mówili 
po niemiecku. Niemcy do służby powołali 20 policjantów w mundurach polskiej 
policji. Jeszcze nie tak dawno państwowa policja, tzw. granatowa była ) larem 
polskiego państwa, teraz przyjęła służbę u okupanta i wielu z policjantów wiernie 
Niemcom służyło ze szkodą dla Polaków. Dla przykładu podam, że było wspólne 
ściganie partyzantów, Żydów lub egzekwowanie kontyngentów.

Niemcy rozpoczęli swoją działalność od wydawania zarządzeń uświadamia-
jących mieszkańców Chełma, że winę za obecny stan ponosi polska władza. Ży-
dom nakazali założyć na rękawy opaski z gwiazdą Dawida. Nie wszyscy Niemcy 
wrogo ustosunkowali się do Żydów. Widziałem żołnierza niemieckiego korzysta-
jącego z usługi fryzjera – Żyda, ale za usługę jednak nie zapłacił.

Aresztowano studentów. Lista nazwisk była wcześniej przygotowana. Po ty-
godniu studenci „zachorowali”. Jeden zachorował na serce, drugi na zapalenie 
płuc, inny na zapalenie żeber, itp. Rodzicom Niemcy odesłali ubrania. Areszto-
wany został sekretarz gminy Staw. Po kilku dniach żonie odesłali pokrwawione 
ubranie. To było preludium działalności hitlerowców w Polsce.

Niemcy nakazali Żydom, żeby zebrali się na chełmskim rynku. Lojalni Żydzi 
przyszli, inni zostali w swoich mieszkaniach, przeczuwali, że „coś” im hitlerow-
cy zgotowali. Zebranym kazano ustawić się w czwórki i biec w stronę Bugu. Na 
motocyklach jechała niemiecka uzbrojona eskorta. Kto upadł, ten był dobijany. 
Niemcy w „prezencie” przypędzili Żydów sowietom. „Swój po swoje, do swego” 
jak pisał Fotokupś.

Żydów pędzono do różnych robót. Szli czwórkami i śpiewali:

  A ten Bek, zrobił drek, zrobił drek,
  a ten Rydz nie radził nic, nie radził nic.
  A nasz Hitler złoty,
  nauczył nas roboty.
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Polacy słysząc ich śpiewanie, drwili: No, nareszcie Hitler nauczył was robo-
ty. Było wielu ludzi, którzy współczuli Żydom. Tyle lat współżyli, handlowali, 
zamawiali u nich różne fachowe usługi. Nasza rodzina miała wielu znajomych 
Żydów. Mieliśmy znajomych szewców, u których każdego roku robiliśmy buty na 
obstalunek z materiałów własnych i powierzonych. Nigdy roboty nie spartaczyli, 
gdyż szanowali klienta i swoją ) rmę. Mieliśmy znajomych Żydów handlujących 
bydłem. Każdego roku u mojego ojca kupowali jałówki i byki na rzeź. Targowali 
się, ale płacili i wzajemnie nie mieliśmy do siebie pretensji. Jeden z nich miał na 
imię Beniamin. Drugiego zwali Mordku, nie wiem czy to było jego nazwisko, 
czy przezwisko104. Żona Beniamina handlowała drobiem. W naszej wiosce czuli 
się jak u siebie w domu. Pewnego razu Beniamin z Mordką nocowali w naszym 
domu. Wyjęli z torby wódkę i po malutkim, jak dwa naparstki, kieliszku wypili. 
Potem obydwaj tańczyli, a my z ich tańca śmieliśmy się. Powstało w domu przy-
słowie: – „tak robisz, jak Beniamin z Mordką tańcowali”. W miesiąc po przyjściu 
Niemców Beniamin został na ulicy zastrzelony przez żandarma niemieckiego. 
Jego żona nadal handlowała drobiem, przecież z czegoś musiała żyć. Miała ślicz-
ną córeczkę Reginę (Ry� ę). Gdy nasiliły się prześladowania Żydów, Beniamino-
wa z Ryfcią przechowywała się w naszej wsi, przeważnie u katolików. Nigdy nie 
zapomnę tragedii tej matki z dzieckiem. Niemcy nakazali, aby z każdej wioski 
wyznaczyć jednego człowieka do łapania Żydów ukrywających się w wioskach. 

Rano szedłem do pracy. Przed domem Starka stał wóz, a pod ścianą klęczała 
Żydówka. Matka pod siebie tuliła Ryfcię. Głośno, bardzo głośno płakała, głową 
biła o ścianę. Stanąłem, pytam – Co się tutaj dzieje? 

– Co zrobisz bracie, co zrobisz? – odpowiedział Hryć, bardzo biedny gospo-
darz, którego bogaci Ukraińcy wyznaczyli na łapacza Żydów. Rozłożył ręce – co 
zrobisz bracie?,co zrobisz? – pytał jakby sam siebie. Tragedia, ludzka tragedia. 
Człowiek człowiekowi zgotował taki los. To wydarzenie działo się na początku 
1942 r. I na to wydarzenie patrzył Chrystus z dębowego krzyża stojącego w naszej 
wiosce. 

Zima 1939/40 r. była bardzo mroźna i śnieżna, że wymarzły kuropatwy. Niem-
cy rozpoczęli eksploatację polskich dóbr materialnych. Nadleśnictwo Chełm ad-
ministrowało lasy państwowe. Pod swoją opiekę wzięło prywatny las Moraczew-
skich105. Jeżeli dawniej u jednego gajowego wycinano drzewa przez karczowanie 
na jednym zrębie, to teraz u tego samego gajowego wyznaczano do ścięcia trzy 
szerokie pasy lasu. Las był piękny, gruby, wysoki, mieszany, przeważała sosna.

Niemcy spędzili do lasu młodych mężczyzn. Dostarczyli piły, pilniki, siekie-
ry ) rmy Pawłowskiego, zresztą bardzo dobre. Zaczęła się rabunkowa gospodar-
ka w państwowych lasach. Żeby ręczną piłą ściąć grubego dęba czy grubą sosnę 
trzeba było mieć trochę doświadczenia i dużo dobrej chęci. Koniecznie trzeba 
było siekierami podciąć drzewo z jednej strony, by się nie rozłupało. Przyszli do 

104 Nie jest to ani nazwisko, ani przezwisko, lecz imię, którego zdrobniałe odmiany brzmią: Majzel, Mord-
chel, Mordka, Morduch, Morduś, Mordysz, Mote, Motek, Motel, Motje, Motke, Motuś, Moszko, Mordko, zaś 
o) cjalna poprawna forma Mardocheusz lub lepiej Mordechaj. Wszystkie formy tego samego imienia używa-
ne były zamiennie i jednakowo ważne. Stąd nieporozumienia wśród nie znających tych zasad Polaków.
105 Dziedzic majątku Czułczyce.
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lasu młodzi chłopcy, wśród nich synowie kościelnego i organisty, którzy nigdy 
na zrębie nie pracowali. Drzewo trochę podcięli i zaczęli powoli piłować. Jeżeli 
drzewo stało prosto, można było piłą głęboko podpiłować, ale jeżeli było nachy-
lone, a szczególnie dęby, szybko rozłupywały się na połowy. Sterczały „szkabary”, 
na widok których gajowy klął. Dawniej taki przypadek był nie do pomyślenia. 
Obciążono by za to robotnika. 

Poszedłem i ja do lasu z sąsiadami. Pracowaliśmy w grupie ośmiu osób. Grupa 
za duża, ludzie nie zgrani. Jeden nie może rąbać, bo ma pęknięty obuch, drugiemu 
toporzysko się łamie. Trochę porobią, siadają przy ognisku, palą papierosy. Miałem 
ojcowską, ciężką siekierę ) rmy Pawłowskiego. Papierosów nie paliłem. Nie czułem 
potrzeby odpoczywania przy ognisku. Rąb i rąb – i tak przez cały dzień. I tak przez 
całą zimę. Gdy wiosną wziąłem do ręki gazetę, ręka drżała razem z gazetą.

Niemcy ogłosili, że chętnie najmą robotników do prac rolnych w Niemczech. 
Każdego miesiąca będzie można z Niemiec do swoich rodzin przysłać 100 zł, ale 
nie było ochotników. Posłali więc imienne wezwania, by stawić się w gminie. Przy-
jechali Niemcy z Arbeitsamtu czyli z Urzędu Parsy, z żandarmerii. Ludzi jak na 
odpuście. Zadzwoniono do Nadleśnictwa. Przyjechał oberförster, nadleśniczy, 
Niemiec. Porozmawiali, potem kazali robotnikom leśnym iść do pracy w lesie. Las 
był wielkim majątkiem, więc należy wywieźć go do Rzeszy. Nadleśnictwo dało 
nam w języku niemieckim zaświadczenia stwierdzające, że jesteśmy zatrudnieni 
w charakterze robotników leśnych i że nie wolno nas zabierać do prac polowych 
w Rzeszy. U Niemców „Ordnung mus sein”, porządek musi być. Poszczególne dzia-
ły gospodarcze miały przyznany limit ludzi zarejestrowanych w Arbeitsamcie.

Dłużyce sosen padały obok siebie. Jedne na drugie. Obrąbywałem gałęzie na 
ściętej sośnie, której odziomek leżał na innej i w powietrzu wystawał na długość 
ok. 3 m. Obrąbywałem wierzchołek sosny. Naraz upadła druga, całą siłą uderzyła 
w odziomek mojej sosny. Podrzuciło mną do góry. Poczułem, jakby mnie kto dy-
szlem w głowę uderzył. Upadłem. Dobrze, że nie dostałem wstrząsu mózgu.

Szymon Bejda, prawosławny, bardzo mądry i zdolny człowiek budował domy. 
Był traczem, cieślą, stolarzem, ślusarzem, szewcem i krawcem – złota rączka. 
Wszystko sam zrobił, był przy tym bardzo uczynnym człowiekiem. Poznał się 
na mojej pracy. Wziął mnie w swoją opiekę, nauczył zrzynania piłą drzew. Nie 
wystarczy ciągnąć piłę, trzeba umieć ją poprowadzić, żeby nie poszła w pniak, 
lub do góry w pień. A pnie drzew były grube, niektóre bardzo grube, tak zwane 
matki. Dawniej pozostawiano nie ścięte sosny, aby swymi nasionami zasiewały 
zrąb. Te były bardzo grube, do ścięcia „matki sosny” trzeba było mieć długa piłę, 
dużo dłuższą od normalnej piły.

Klęknąłem w śnieg, pod kolana podkładałem korę, wióry, igliwie sosen, ale to 
nie wystarczało – wlazł mi w kolana ból, który do dzisiaj odczuwam. Zrzynali-
śmy dęba nad głęboką doliną, który był pochylony do wody. Jeżeli tam wpadnie, 
któż go stamtąd wyciągnie? Trzeba najpierw dobrze podrąbać. Potem poderżnąć 
głębiej jeden bok, drugi mniej i ten będzie ściągał padające drzewo ponad doliną. 
Dąb nie był bardzo gruby. Wszystko, co trzeba było zrobić, zrobiliśmy. Rżniemy. 
Naraz dąb pękł, zwiódł się na stojącej połowie i pada na ziemię. Ja odskoczyłem, 
uciekam w bok, bo z tego boku podrzynałem. Dąb w powietrzu zrobił obrót, 
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upadł półtora metra przede mną. Gdybym był się pośpieszył o sekundę, uderzył-
by mnie prosto w głowę. Jeszcze śmierć mi nie była sądzona. 

Rozpoczęły się łapanki i wywóz młodzieży do Niemiec. Od wschodniej strony 
za lasem była wieś Leśniczówka. Mieszkało tam dużo Niemców volksdeutschów. 
Pozbierali Polaków, przypędzili do lasu. Kazali pozdejmować koszule. Bili po 
kolei. Krew bryzgała, a oni bili106. Jeszcze nie tak dawno byli sąsiadami, teraz 
są katami, zbrodniarzami. Poszli volksdeutsche do sąsiadów łapać młodzież do 
wywózki do Niemiec. Polska rodzina kładła się do snu. Zastukali, załomotali do 
drzwi. – Otwieraj! Otworzono. Matka zdążyła córkę schować pod siennik, poło-
żyła się na niej. –Gdzie córka? Bili ojca, bili matkę. Córki nie znaleźli. Tym razem 
ocalała, ale jaki jej dalszy los?

Z tejże wsi uciekł Polak, młody mężczyzna i skrył się u Wróblewskiego107 na 
Przysiółku koło Czułczyc. Siedział w ciemnej wiejskiej komorze. Cień pozostał 
z tego człowieka, ale wierzył, że przeżyje i przeżył. Hitlerowcy utworzyli Gene-
ralną Gubernię. Polaków wypędzili z ziem przyłączonych do Rzeszy, a volks-
deutschów zabrali do siebie. Wtedy wyszedł z komory ów człowiek i powrócił do 
swojej wioski. Pisząc patriotyczne wiersze napiętnowałem „wrogów i zdrajców 
spodlonych”.

Miałem zaświadczenie z nadleśnictwa, ale Niemcom nie wierzyłem. Na wy-
żkach nad oborą w jęczmiennej słomie wydarłem otwór. Włożyłem długi lniany 
worek i jakby w śpiwór wlazłem do worka. Jęczmienna słoma ogrzewała mnie. 
Wystawała głowa i część pleców, ale zakrywałem je kurtką. Przyszła zima, a z nią 
mróz, a ja ciągle spałem w swojej kryjówce. Latem młodzież uciekała w nad-
brzeżne trzciny. Żyliśmy jak zające.

Mój siostrzeniec, Maniuś, miał dwa latka. Gdy wieczorem ujadały psy, on 
wpatrywał się w okno i do ojca mówił: –tatuś, a mozie to łapanka? – Już takie 
dzieciątko znało pojęcie łapanki.

Raz po północy zastukano do naszego mieszkania. Otworzono. Do miesz-
kania weszli: sołtys – Ukrainiec i urzędnik z arbeitsamtu. Szukali, kogo zabrać 
do Niemiec. Z Majdanu jagodzińskiego dawne pracownice dworskie zostały wy-
wiezione do Niemiec. Tra) ły nie do baora108, ale do fabryki, gdzie trzeba było 
ciężko pracować, a wyżywienie było marne – kiszona brukiew, do tego śmier-
dząca. Miałem możność poznać zapach kiszonej brukwi109. Całe szczęście, że nie 
musiałem jej jeść. 

Działania konspiracyjne

Gdy w Chełmie zmienili się okupanci w kraju trwały ostatnie bohaterskie 
walki żołnierzy polskich z najeźdźcą. Cofała się armia „Modlin”. Bohatersko za-

106 O tym, incydencie szerzej pisze w swoim pamiętniku Waldowski z Leśniczówki, który był wśród bitych. 
Pisze, że nie robili tego volksdeutsche. Oni tylko wskazali, kogo należy bić, bili zaś gestapowcy z chełmskiego 
gestapo, potem wszystkich aresztowano i wywieziono do obozu.
107 Na Przysiółku oraz w całej okolicy mieszkało mnóstwo ludzi z nazwiskiem Wróblewski posiadających 
jednakowe imiona, a nawet imiona ojców. Stąd wynikały czasami nieporozumienia. Aby ich uniknąć nada-
wano przezwiska. Autor w swoim pamiętniku nie podał ani imienia, ani przezwiska. 
108 Słowo urobione przez Polaków od niemieckiego słowa der Bauer czyli rolnik.
109 Pewnie w obozach pracy dla Żydów
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pisała się w polskiej historii obrona Wizny – Polskie Termopile, gdzie dowódca 
obrony Wizny kapitan Raginiz popełnił samobójstwo odbezpieczając granat.

Od 8 do 27 września trwała bohaterska obrona Warszawy kierowana przez 
Prezydenta Warszawy Starzyńskiego; został potem zamordowany przez okupan-
ta. W rejonie Łęczycy i Łodzi armie „Poznań” i „Pomorze” 9 września atakowały 
Niemców. Bitwa nad Bzurą, pod Kutnem jedna z największych bitew trwała do 
22 września.

Rząd Polski i naczelne dowództwo udali się do Rumunii, rząd premiera Skład-
kowskiego podał się do dymisji, a Ignacy Mościcki zrezygnował z prezydentury.

Powstał nowy rząd Polski na emigracji. Władysław Raczkiewicz został pre-
zydentem RP, Władysław Sikorski premierem i naczelnym dowódcą polskich sił 
zbrojnych we Francji a następnie w Anglii. 

2 października 1939 r. skapitulował Hel, zaś 27 września 1939 r. po bohater-
skiej obronie pod dowództwem gen. Juliusza Rómmla skapitulowała Warszawa. 
5 października 1939 r. pod Kockiem ostatnia kampania: Niemcy likwidowali 
oddziały polskie dowodzone przez generała Franciszka Kleeberga. Nad Polską 
zapanowała czarna noc okupacji. Ziemie wschodnie Polski zajęli sowieci, na po-
zostałej ziemi zapanowali Niemcy.

Hajli – hajlu – rozlegał się śpiew Niemców. Adolf Hitler, führer, czczony jak 
bożek. „Bóg z nami” – napisane na sprzączkach pasów

Niemcy w Chełmie zaczęli wydawać gazetę „Chelmer Nachrichten” czyli 
„Chełmskie Wiadomości”. Opisywali historię powstania i rozwoju Chełma. Pi-
sali, jacy oni są dobrzy dla Polaków, między innymi, że gładzili drogi. Chodziło 
o drogę do Włodawy, którą wykładano cegłą klinkierem, a która nie zdała egza-
minu, gdyż była bardzo śliska, później pokryto ją asfaltem. W Lublinie zaczęto 
wydawać „Nowy Kurier Lubelski”.

W „Chełmskich Wiadomościach” Niemcy napisali, że na początku panowa-
nia władzy carskiej w Chełmie było zaledwie ośmiu prawosławnych urzędników. 
Wraz z rusy) kacją tych ziem przybywali prawosławni. Dla nich wybudowano 
na koszt rządu cerkwie w Chełmie110 i w Czułczycach111. Prawosławie – ostoją 
caratu. Kościołem dla wyznawców obrządku grekokatolickiego była dzisiejsza 
archikatedra112 na Górce, która przechodziła z rąk do rąk w zależności od tego 
jak zmieniały się władze Chełma: rosyjska – polska – niemiecka i znowu polska.

Na ulicach Chełma Niemcy rozplakatowali Bekantmachungi. Obwieszczali, 
że został napadnięty niemiecki żołnierz, a za karę zostało wziętych 50. zakładni-
ków, wszyscy zostali skazani na karę śmierci, a wyrok został wykonany. Nastę-
pował wykaz nazwisk. Był to pretekst do likwidacji polskich patriotów i polskiej 
inteligencji w myśl „odpowiedzialności zbiorowej”. Podobne Bekantmachungi 
pojawiały się częściej113. Powiększała się lista zakładników osądzonych na śmierć 
do stu nazwisk. Po wojnie chodziłem z córką i jej koleżanką do muzeum w Cheł-
mie w nadziei zobaczenia list osób zamordowanych przez hitlerowców, ale nie-

110 Zbudowana w latach 1848–1852
111 W Czułczycach wybudowano w 1905 r., od 1875 do 1905 r. prawosławni korzystal z byłej cerkwi unickiej.
112 Obecnie jest to już bazylika mniejsza
113 Na jednym z nich widnieją nazwiska mieszkańców Sawina
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stety, nie pokazano114. Na jednej liście zobaczyłem nazwisko: Grzegorz Dziemski. 
Był właścicielem apteki przy ulicy Lwowskiej. Człowiek cieszący się szacunkiem. 
Wielu ludziom pomagał w krytycznych sytuacjach. Byłem świadkiem podob-
nego wydarzenia. Do apteki przyniosła kobieta trzyletniego chłopca pokrytego 
krostami i czyrakami.

– Panie doktorze – pokazywała i prosiła o lekarstwa.
– Ja nie mogę, nie mogę – bronił się pan Dziemski.
– Panie doktorze, ja nie mam pieniędzy na lekarzy. Dziecko umrze!
– Ja nie mogę – powtarzał, ale wyjmował leki, podawał matce i objaśniał jak 

należy je stosować. Zabili faszyści pana doktora Dziemskiego!
Zima 1939/1940 r. pod względem działań wojennych była spokojna. Tylko raz 

jeden leciał samolot. Wasyl Bejda drwił – O, to leci angielski. Była to przysłowio-
wa cisza przed burzą. [….]

W naszej okolicy były rozpowszechniane wiadomości z nasłuchów radio-
wych, drukowane na cienkiej przebitce i nazywane „bibułą”. Docierały pisemka 
od różnych organizacji. Zostało wydane „Quo vadis”; okładki i pierwsze strony 
z powieści Henryka Sienkiewicza. W następnych rozdziałach rozważano przyszłe 
losy Polski; walkę z okupantem, przemiany polityczne i ekonomiczne. Wszystkie 
organizacje propagowały nowy, sprawiedliwy ustrój społeczny.

Rozpowszechnieniem „bibuły” zajmował się Stach. Podobni jemu szukali 
kontaktów z podziemiem, zakonspirowanym, do którego niełatwo można było 
dotrzeć. 

I wreszcie: na terenie Chełmszczyzny powstała Organizacja Zbrojna Obroń-
ców Polskości – OZOP. Miejscem kontaktowym na naszym terenie był warsz-
tat szewski u pana Korniszuka pod Cegielnią. Do szewca wszyscy mieli prawo 
przychodzić i nie być podejrzanym. Teraz systematycznie napływała podziemna 
„bibuła” i prasa.

Stach rozpoczął werbunek do OZOP. W liście werbunkowej znajdowały 
się wszystkie dane personalne z pseudonimami. Nazwisko i imiona odcinano 
i przechowywano w zamkniętych naczyniach, a te zakopywano. Na tej liście 
znalazło się i moje nazwisko oraz pseudonim, miałem 19 lat. Pseudonim Stacha 
był „Jowisz”.

Gdy rozpadała się armia polska było dużo porzuconej broni. Dwa karabiny 
utopiłem w sadzawce. Teraz się przydały. Stach chodził do różnych osób prawie 
w całej gminie. Do niego też przychodzili w biały dzień, w niedzielę po nabożeń-
stwie, my uważaliśmy to co najmniej za nieostrożność. Ode mnie przysięgę od-
bierali „Czarny Michał” z Warszawy pracujący w grupie pomiarowej Urzędu Go-
spodarki Wodnej oraz Stanisław Jabłoński – gajowy nadleśnictwa Chełm (zginął 
w obozie115). Od 19–go roku życia zostałem żołnierzem Polski Walczącej. Ludzie 
się pocieszali: Boże Narodzenie spędzimy razem z żołnierzami armii w Londy-
nie, później mówiono, że Wielkanoc spędzimy razem. „Im słoneczko wyżej, tym 
Sikorski bliżej” – powtarzano w placówkach walki podziemnej. OZOP została 

114 Autor nie pisze dlaczego nie pokazano, wiadomo mi, że oryginalne Bekantmachungi w Muzeum istnieją.
115 Tak podaje autor pamiętnika, zaś Waldowski z Leśniczówki podaje inną, zupełnie odmienną wersję 
śmierci Jabłońskiego.
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włączona do Armii Krajowej. Stałem się więc żołnierzem A.K. Te dwie litery szły 
za mną w wojsku, do którego poszedłem w 1944 r. na ochotnika, później w pracy 
zawodowej. Władze, te z wyższej hierarchii, niemile widziały AK–owców w pra-
cy urzędów państwowych, zarówno też wśród nauczycieli. W każdym, pisanym 
przeze mnie kwestionariuszu osobowym ) gurowało: przynależność – AK.

Za rzeką Uherką działała organizacja NSZ, która do dzisiejszego dnia nie zo-
stała zrehabilitowana. Gdybym tam mieszkał, należałbym, do niej. Jest prawdą, 
że poszczególne grupki NSZ współdziałały z Niemcami. Jeden z członków NSZ 
złapał dwoje Żydów i zastrzelił. Gdy poszedł do WP i został o) cerem, gdy wy-
wiad dowiedział się o jego zbrodni, ten nie miał innego wyjścia, z automatu za-
strzelił się. Pozostawił piękną młodą żonę, która wyszła za mąż za majora. 

Każdy polski młody chłopiec powinien był należeć do organizacji zbrojnej 
walczącej z okupantem. Sprawy wyższej polityki pozostawiliśmy osobom kom-
petentnym. Naszą sprawą była walka!

Usłyszeliśmy tragiczne wiadomości: 4 lipca 1943 r. pod Gibraltarem zginął 
generał Władysław Sikorski. W Warszawie został aresztowany przez gestapow-
ców Stefan Rowecki – Grot. Pod Lublinem Niemcy wybudowali obóz koncentra-
cyjny – Majdanek, pod Włodawą Sobibór i Krychów116. Zapełniło się więzienie 
przy ulicy Kolejowej w Chełmie.

  Płakałem nad Tobą, moja Ojczyzno,
  Płakałem, lecz nie z rozpaczą.
  Chwyciłem karabin w swoje dłonie silne
  I szedłem w nieznane, do tych, co walczą.

  A kiedy innym dusza zamarła,
  I czynów w rekach zabrakło,
  Tyś mnie powiodła do Zmartwychwstania
  Dałaś moc walki, wiarę i światło.

  I choć ból srogi serce przeszywał,
  Gdy wróg ogłaszał śmierć bliskich,
  Mój Bekantmachung – na śmierć i życie
  Przysięgam – pomszczę Was wszystkich
      Chełm, 1942 r.

Wiersz napisałem po przeczytaniu powiadomienia przez Niemców o rozstrze-
laniu „zakładników” – jako odpowiedzialność zbiorową za rzekomy napad na 
niemieckiego żołnierza. Wśród rozstrzelanych wyczytałem nazwisko właściciela 
apteki przy ulicy Lwowskiej magistra Grzegorza Dziemskiego. Moja zapowia-
dana zemsta – walka w 63 pułku artylerii przeciwpancernej – rozbite i spalone 
czołgi. Wróciłem z frontu jako zwycięzca. [...]

Wiosną 1940 r. zostałem wciągnięty na listę robotników leśnych. Robotnicy 

116 Obóz ten zbudowany był już przed wojną przez polskie władze. Przytrzymywano tam więźniów chyba 
politycznych, których zatrudniano przy melioracjach okolicznych łąk.
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stali mieli zapewnione ubezpieczenie: zwrot kosztów leczenia, które wypłacało 
Nadleśnictwo. Wydano nam zaświadczenia o stałej pracy w lesie zabezpiecza-
ło przed wywózką do Niemiec. Pracowałem z Władkiem Onuszczukiem o rok 
młodszym ode mnie, ale silniej zbudowanym. On wyznania prawosławnego przez 
Niemców przerobiony na Ukraińca. Nam to nie przeszkadzało. Byliśmy kolega-
mi, sąsiadami. Łączyły nas te same cele: walka o przetrwanie. Gajowy Kozłowski 
powierzył nam prace wykończeniowe na zrębie, gdzie rosły pojedyncze drzewa, 
które trzeba było spiłować oraz leżały drzewa z nie obciętymi gałęźmi. Trzeba 
je było obciąć, poprzerzynać, w korze wyciąć średnice dla zmierzenia grubości 
pnia, a drzewo opałowe porozrzucane należało ułożyć w metry sześcienne.

Był kwiecień. Słońce przygrzewało. Przyroda budziła się do życia. Na zrębie 
leżał średniej grubości dąb, zaś jego odziomek na skraju lasu, a konary w wodzie 
głębokiej doliny. Szliśmy z Władkiem po pniu i obcinaliśmy dość grube gałę-
zie. Im bliżej wierzchołka, tym bliżej wody i coraz głębiej. Władek zagrodził mi 
drogę, straciłem równowagę i wpadłem po pas w wodę. Władek uciekał po pniu. 
Dopadłem go i pchnąłem do wody. Taki niemądry żart.

– Władek, jeżeli jesteśmy obaj zamoczeni, utnijmy w wodzie wierzchołek!
Weszliśmy do wody i z trudem przepiłowaliśmy wierzchołek dębu. Dąb zo-

stał obrobiony, gotowy do odbiórki117. Wyszliśmy z wody, rozpaliliśmy ognisko, 
ubranie wykręciliśmy z wody i dalej suszyć, sami będą w stroju Adama. Słońce 
zaszło za las. Wstrząsnął mną dreszcz. Niedosuszone ubranie wciągnęliśmy na 
siebie i biegiem do domu odległego o około 6 km.

W nocy rozbolała mnie głowa, ale do pracy poszliśmy. Dostaliśmy po trzy 
dni zwolnienia. Po trzech dniach zrzynaliśmy kopalniaki. Uklęknąłem pod 
drzewem. Zrobiło mi się słabo. Szymon Bejda popatrzył na mnie i posłał do ko-
rowania żerdzi. Okorowałem kilka sztuk, a gdy słońce schowało się za drzewa, 
dreszcze przebiegły po moim ciele. Pobladłem, bolała głowa.

– Idź Franiu do domu!
Poszedłem. Na drugi dzień powieziono mnie do Chełma do lekarza. Ale czy 

myśmy znali lekarzy? Zobaczyliśmy tabliczkę – lekarz medycyny,więc poszliśmy 
do niego. Lekarz popatrzył, popatrzył, wziął mocz do analizy i napisał receptę. 
Antybiotyków nie było. Dostałem gorzkie proszki, po zażyciu pot wystąpił na czo-
ło, potem na całe ciało. Za dwa dni znowu stanęliśmy u tego samego lekarza. Tym 
razem stwierdził, że jest to tyfus i że trzeba udać się do szpitala. Zaoponowałem. 
Znowu gorzkie proszki i znowu ból głowy rozsadzał czaszkę. Po trzecim razie 
lekarz skierował na rentgen do doktora Radajewskiego, który mnie prześwietlił. 
Okazało się, że to zapalenie lewego płuca. Do lekarza prowadziła mnie mama, 
bo o własnych siłach nie mogłem wejść na schody. Dobrze, że nie poszedłem do 
lekarzy w szpitalu zakaźnym leczyć się na tyfus. Prawdopodobnie zakończyłbym 
tam życie. Chorowałem długo, bardzo długo. Byłem bielszy od ściany. Kiedy już 
trochę przychodziłem do zdrowia usiadłem na trawie obok mężczyzn dyskutują-
cych o upadku Francji. Wieczorem trzęsły mną dreszcze, było mi bardzo zimno. 
Na nic zdały się dodatkowe nakrycia. Trzęsło mną... Mama znalazła jeden roz-

117 Czynność służbowa leśniczego polegająca na zakwali) kowaniu drzewa do odpowiedniej grupy, nada-
niu numeru i wpisaniu do dokumentacji
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moknięty proszek. Spożyłem go. Zacząłem się pocić i zwalać z siebie nakrycia. 
Przez głupi żart przy obróbce drzewa ciężko zachorowałem. Mogłem stracić ży-
cie. Władek chorował tydzień. Człowiek całe życie pracuje na swoją chorobę. Po-
woli przychodziłem do zdrowia. Nadleśnictwo zwróciło koszta leczenia, zdrowia 
nikt mi nie zwrócił.

Urząd Gospodarki Wodnej, Wasserwirtschatsamt, rozpoczął przygotowa-
nia do regulacji rzeki Uherki i melioracji łąk. W Wólce Czułczyckiej u państwa 
Mazurków partia pomiarowa pod kierownictwem technika pana Alfonsa Taci-
kowskiego wynajęła lokal. Jego brat był proboszczem w para) i Podgórze, atmos-
fera dobra, polska, katolicka. Zostałem zaangażowany do pracy. W pierwszych 
dniach chodziliśmy do pracy bardzo daleko, po kilkanaście kilometrów. Doko-
nywaliśmy zdjęć tachymetrycznych. Po tygodniu wyszliśmy na rozległe, torfowe 
łąki wsi Sajczyce. Zakopywaliśmy stałe punkty pomiarowe, cementowe repery. 
Pomiędzy reperami wbijaliśmy pale drewniane jako dodatkowe punkty pomia-
rowe, oznaczone numerami i dodatkowymi palikami, tzw. świadkami. Miałem 
dobrą pamięć z dobrą orientację w terenie. Szybko odszukiwałem w trawach 
punkty pomiarowe, a numery reperów pamiętam do dzisiaj. Na naszej łące reper 
nosił numer 20. Stanowiliśmy zgraną i pracowitą grupę pomiarową. Z Antonim 
Marczukiem mierzyliśmy taśmą stalową długości 20 m przestrzenie pomiędzy 
polami, obowiązkowo po dwa razy. Różnica pomiarów nie mogła być większa od 
12 cm. Jeżeli była większa, należało mierzyć trzeci raz i przyjąć średnią długość. 
A. Marczuk wbijał w ziemię metalowe szpilki. Ja naciągałem taśmę, trzeba było 
mocno trzymać szpilkę w pionie, nie naciągać do tyłu, ani też nie nachylać do 
przodu. Doszliśmy do wprawy, że różnica pomiarów ograniczała się do 3 lub 5 
cm. Dwadzieścia pięć moich kroków równało się 20 metrów.

Przy zdjęciach tachymetrycznych ustawialiśmy cztery łaty po cztery metry 
długości z podziałką centymetrową. Cyfry pisane odwrotnie w aparacie odwra-
cały się. Używaliśmy teodolitu i niwelatora. Był to sprzęt dość ciężki, który co-
dziennie nosiliśmy, bo nie było gdzie złożyć. Dopiero po miesiącu przybliżyliśmy 
się do zabudowań i tam na noc składaliśmy, co było ryzykowne. Wojna – wszyst-
ko mogło się zdarzyć. 

Wyszliśmy na łąki wsi Czułczyce i dokonywaliśmy pomiarów. Chłopcy pasąc 
krowy naśmiewali się z mężczyzny w średnim wieku, z bródką, z bardzo obdar-
tymi spodniami, bosym. Od kolan w dół wisiały wydarte łaty spodni. Żartowa-
li, przewracali się i coraz częściej zwracali się do obdartego: batiuszka. Byli to 
chłopcy z Czułczyc. Razem chodziliśmy do szkoły. 

– Dlaczego nazywacie go batiuszką?
– To jest nasz pop – odpowiedzieli
– Takiego popa dorobiliście się!118

Stanąłem. On z tą bródką i podartymi spodniami wyglądał na „durnego mysi-
gina”. Znałem popa sprzed wojny. Starszy wiekiem. Był arystokratą. Broda długa, 

118 Potwierdzał to Wróblewski Józef s. Nicyfora, który mówił, że ów pop rozpił się i często wierni w nie-
dzielę musieli go szukać, by odprawił nabożeństwo. Znajdowano go najczęściej na łące przy wołach.
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jasna, równo rozczesana, włosy zadbane119. Jego dwie wnuczki120 chodziły razem 
ze mną do szkoły, miały harcerskie mundurki. Przyszła wojna, nie wiem co się 
z nim stało. Przysłali człowieka, według mojego zdania nieodpowiedniego. 

W cerkwi obchodzono odpust. Szła procesja. Nieśli obraz „Matier Bożuju”. 
Zatrzymali się przed drzwiami cerkwi. Popłynął śpiew: „Wikraina, Wikraina”. 
Stanąłem, pomyślałem: Tam na łące wyglądałeś jak pomylony żebrak. Teraz przy-
odziany w szaty liturgiczne agitujesz za Ukrainą121. Za Ukrainą proniemiecką.

Podobnie w Zarzeczu nauczyciel ukraiński spod Lwowa, Metiatiuk, zbierał 
wiejską młodzież i uczył nienawidzić Polaków: „smert' lacham, smert' komuny, 
smert'!”.

Rozpoczęła się walka nacjonalistów ukraińskich z Polakami, inspirowana 
przez Niemców. Przez skłócanie narodów do panowania nad nimi – hitlerowska 
metoda, hitlerowska taktyka. „Lecz hitlerowcy karmiąc świat obłudą, wszczepia-
li nienawiść bratni lud gubiąc” pisałem w 1944 r.

Niemcy nie wszędzie i nie do wszystkich mogli dotrzeć. Pomagali im Ukra-
ińcy. J. U. z Czułczyc był kryminalistą. Wspólnie obrabowali kasę gminną, a po-
tem J. U. nie chcąc się dzielić pieniędzmi z kolegą, więc go zastrzelił. Wydało 
się. Policjanci rozpoznali ślady butów na ogrodowej ziemi uciekającego U. Sąd 
wymierzył mu karę 12 lat więzienia, siedział na Świętym Krzyżu. Gdy w czasie 
wojny wypuścili go z więzienia, stał się gorliwym sługą faszystów niemieckich. 
Nazywali go „Josko”! Uczył się na popa, zakochał się w Żydówce. Porzucił se-
minarium duchowne. Ożenił się z dziewczyną prawosławną, nauczycielką, ona 
przejęła szkołę w Czułczycach i uczyła ukraińskie dzieci. On pracował w Landra-
cie. Skupiał wokół siebie nacjonalistów, ukraińską, dorosłą młodzież. Dawniej 
prawosławni gospodarze gardzili nim jako kryminalistą, teraz stał się ich przy-
wódcą. Przez niego ucierpiało wielu Polaków122. Wydano na niego wyrok. Prze-
nocował w Czułczycach u żony. Rano jechał do Chełma rowerem, samochodów 
tak jak dzisiaj nie było. Na szosie włodawskiej padł strzał. Uryn „Josko” spadł 
z roweru. Dosięgła go sprawiedliwość z ręki Polaka123

W Zarzeczu gm. Staw Stanisław G., młody chłopiec, jedynak, który rozpo-
czął współpracę z esesmanami kierującymi cegielnią i przyfabrycznym mająt-
kiem rolnym. Można było u nich kupić setkę cegły na budowę kuchni czy pieca. 
Stanisław G. zaczął u nich często przebywać. Skarżył mieszkańców wsi, którzy 
nielegalnie skorzystali z usług młyna124 lub jeśli któryś zabił świnię na mięso. 

119 Pop ten jest na zdjęciu szkolnym szkoły w Czułczycach
120 Popi mogli się o) cjalnie żenić
121 O agitacji za Ukrainą w Czułczycach opowiadał Antoni Pokorski, który początkowo nawet chodził do 
ukraińskiej szkoły.
122 To on wskazał Polaków do aresztowania po zerżnięciu słupów telefonicznych na szosie włodawskiej. 
Siedzieli wówczas jako zakładnicy między innymi: Józef Szymański, Franciszek Wróblewski i jego brat Piotr 
Wróblewski, Józef Palonka.
123 Do zastrzelenia jego przyznawał się partyzant Małysz z Nowej Wsi, w czasie okupacji mieszkający na 
innym terenie. O to samo posądzano też partyzanta Krzywickiego, który podobno nie miał ręki lub palców.
124 Każdy rolnik otrzymywał kartę przemiałową na zmielenie ściśle określonej ilości zboża. Zmielenie 
większej ilości było nielegalne
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Wszystkie zwierzęta były kolczykowane125. Za te informacje Niemcy Stachowi 
dawali bezugschein pozwalający na kupno materiału tekstylnego. „Załatwiał” to 
dla dziewcząt na sukienki, imponowało mu to.

O) cer SS Skwarczyna posługujący się językiem polskim powiedział mu: 
Mąka i świnie to ważne sprawy, ale ważniejsi są partyzanci. Poszukaj ich! Niem-
cy poinstruowali go, jak rozpoznać partyzantów – obcych ludzi we wsi. Stach G. 
przyglądał się i przyjrzał się. Dom swój zamienił w fortecę, pozakładał okiennice 
i grube zasuwy. Mówią, że Pan Bóg chcąc kogoś ukarać, najpierw odbiera mu 
rozum. Poszedł ów szpicel do młodego sąsiada, sołtysa we wsi i pochwalił się, 
że wie u kogo zbierają się partyzanci. Jutro pójdę do esesmanów – powiedział. 
Uważał, że sołtys powinien służyć Niemcom, ale sołtys szybko powiadomił kogo 
trzeba było. Stach siedział u Marysi sąsiadki, tam partyzanci czekali na niego. 
Gdy wchodził do domu, ci wbiegli. Stach nie zdążył zamknąć się w „fortecy”. 
Uciekł po drabinie na strych. Dopadli go, zrzucili na ziemię, dwa metry od pro-
gu zastrzelili, prosto w głowę. Matka rozpaczała – a czy on był zbrodniarzem? 
– mówiła. Jej brat, zawodowy sierżant WP z portfela wyciągnął żółtą wstążeczkę, 
na niej było napisane V–man, czyli szpicel, donosiciel. – Gdzie byliście, czy nie 
wiedzieliście do kogo chodził? Dlaczego u was, tylko u was są takie okiennice 
z zasuwami? Stach zginął, niepotrzebnie, z głupoty. […

  Siłą Polski – to jedność narodu
  to praca na zagonie.
  To praca uczciwa każdego zawodu,
  złączone wspólnie dłonie...

  ...Dzisiaj jesteś cichy, skromny,
  Zwyciężyłeś trud i znój
  Lecz o tobie nikt nie wspomni,
  że w wolności wkład jest twój. 
  Zapomnianyś przez twych braci, 
  przez przyjaciół grono twe, 
  niewdzięcznością ci się płaci, 
  Żeś poświęcał życie swe.

  Jan nie walczył o zasługi, 
  o medale,. Złote krzyże,
  Chciałem tylko spłacić długi
  Którem winien mej Ojczyźnie.
    F. Nestorowicz

125 Wszystkie świnie były pod ścisłą kontrolą niemiecką, poprzez ich zakolczykowanie i wprowadzenie 
numerów do ewidencji. Rolnicy nauczyli się jednak przenosić kolczyki z dorosłych świń na prosięta. Dorosłą 
zabijano, a mniejsza, która nie miała wagi, by ją sprzedać, nadal rosła. W ten sposób za okupacji świnia „ro-
sła” nieraz dwa – trzy lata i nie osiągała nawet 80 kg wagi. Proceder ten był nielegalny a za jego stosowanie 
groziła kara śmierci.
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  ...Jeżeli piszesz, pisz sercem i duszą,
  Nie żądaj wieńców z wawrzynu,
  Pomniki sławy, i te się skruszą.
  Słowa poety nie giną...
   Dla Franciszka Nestorowicza napisała
   plutonowy Bogusława Murczuk, 
   frontowa koleżanka 
   z dowództwa 14 Brygady Art. p.Panc.

   Bogusiu, Twoje Imię zapisałem w moich wspomnieniach. F. 

Był piękny czerwcowy poranek. Różowy świt budził przyrodę. Miało wkrótce 
wzejść słońce. Niedziela... Dzisiaj ludzie później się obudzą. W niedzielę kosiarze 
nie wychodzą na łąkę. Ptaki szczebiotem witały nowy dzień. Nie wiedzieliśmy, że 
za chwilę straszliwy huk, łoskot zakłóci ich beztroskie życie

Zaczęło się!... Jakby milion kowali uderzyło młotami w kowadła. Jakby tysiące 
piorunów uderzyło w jednej minucie. Zda się, że niebo zakołysało się. Niemiec-
kie siły zbrojne uderzyły na Związek Radziecki. Spod Lublina wyleciały niemiec-
kie bombowce. Trójkami. Leciały nisko. Nad lasem wzbijały się wyżej.

Granica na rzece Bugu niedaleko. Zrzucały swój śmiercionośny ładunek i po-
wracały. Powracały po bomby, by znów powtórzyć lot w głąb ZSRR. Loty trójek 
bombowców niemieckich były mi znane. Nie tak dawno bombardowały Chełm. 
Nie tak dawno spadały bomby pod Chełmem nawet na jednego zauważonego 
żołnierza. Jeszcze nie tak dawno w Brześciu sowieci z Niemcami uzgadniali bez-
względną walkę z polskim ruchem oporu. Polski już nie ma – tak uzgodnili nasi 
wspólni wrogowie.

Stalin był informowany o przygotowywanym napadzie na ZSRR. Uważał te 
informacje za prowokacje. Chciał ukarać (oczywiście śmiercią lub zsyłką do ła-
gru) tych, którzy informacje te przekazywali. Czyżby zaślepienie? A może zdrada 
narodu radzieckiego? Uważam, że jedno i drugie. Żaba skrzeczy i lizie w pasz-
czę węża. Niemcy czołgami wbijali się klinami w sowiecką armię: dalej i dalej 
jak wody powodzi zalewały Kraj Rad. Gdzie są wasze armie, które w ciągu paru 
dni zalały Polskę? Gdzie są wasze czołgi, które 17 września 1939 r. wtargnęły 
do Chełma i dalej? Gdzie jest wasze bojowe lotnictwo? A gdzie są wasi rosyjscy 
dowódcy, którzy potra) liby zorganizować obronę dowódców? Nie ma. Stalin wy-
mordował ich w latach trzydziestych. Dlaczego? W imię czego? Dzisiaj narody 
Ukrainy, Białorusi, Rosji płacą krwią za politykę swojego (swojego?) nieomyl-
nego wodza Stalina. Bardzo współczułem narodom Związku Radzieckiego. My 
Polacy wiemy, czym jest barbarzyński najazd hitlerowców. [...]

Poszedłem do Chełma. Na ulicy Lubelskiej, naprzeciw kina ustawili wielką 
tablicę, a na niej mapę. Na mapie wbijali szpilki i sznureczkiem wyznaczali linię 
frontu w Związku Radzieckim. Zajęli Kijów. Na balkonie kina mężczyźni roz-
wieszali duże białe płótno z napisem: Deutschland siegt an allen Fronten (Zwy-
cięstwo Niemiec na wszystkich frontach). Zastanowiło mnie to, że ci mężczyźni 
rozmawiali po polsku. W kinach przed każdym ) lmem pokazywali kronikę walk 
na wschodzie. Butni Niemcy na czołgach, na samochodach, na motocyklach parli 
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naprzód i naprzód. „Niemcy walczą i zwyciężają dla nowej Europy” – krzyczeli 
głośno. 

Na polach pomiędzy Chełmem i Okszowem Niemcy zbudowali duży lagier 
dla jeńców sowieckich. Nie było tam ani jednego baraku. Splątane w siatkę kol-
czaste druty ogradzały duży obszar pól. Wokół ogrodzenia stały strażnicze wie-
życzki z re  ̀ektorami. Na nich wachmani z bronią maszynową. Wkrótce pole 
zaludniło się jeńcami radzieckimi. Z odebranych jeńcom płaszcz–pałatek zbu-
dowano wielki namiot. Namiot był ich domem. Czerwiec, zarówno lipiec szybko 
przeminęły. Kończyło się lato. Przyszła jesień. Początkowo pogoda, ale już we 
wrześniu zaczęło padać. Pokazał się na trawie szron.

Urząd Gospodarki Wodnej w Chełmie po krótkim, przed niemiecką ofen-
sywą, czasie, rozpoczął intensywną działalność. Ja z partii pomiarowej pod 
kierownictwem Alfonsa Tacikowskiego przeszedłem pod kierownictwo Alek-
sandra Bukojemskiego, kierownika prowadzącego regulację rzeki Uherki. 
W dorzeczu Uherki rozciągały się rozległe, podmokłe łąki. Niemcy melioro-
wali je. Kierownictwo Wasserwirtschatsamtu, tak po niemiecki nazywał się 
Urząd Gospodarki Wodnej, doszło do porozumienia z komendanturą lagru 
w Okszowie w sprawie zatrudnienia jeńców przy pracach melioracyjnych. Jeń-
cy pracowali cztery godziny, a jako zapłatę każdy jeniec otrzymywał pół kilo-
grama chleba. Jeńcy maszerowali kompaniami, czwórkami. Na Bieławinie pod 
Chełmem w stodole zorganizowano magazyn sprzętu. Jeden magazynier poda-
wał cztery szpadle, drugi podawał dwu kilogramowy bochenek chleba, prze-
krojony na cztery porcje po pół kilograma każda. Szły kompanie za kompa-
nią. „Luz, luz” – wykrzykiwali wachmani. Te tłumy ludzi, krzyki wachmanów, 
nieraz i bicie jeńców przeżywałem nerwowo. Jeńcy to są też ludzie. Niedawno 
wolni, uzbrojeni, a teraz podporządkowani często okrutnym wachmanom. Po-
zbawieni godności, siły i woli walki.

Kierownik Bukojemski powierzył mi prace melioracyjne pod Stańkowem. 
Jedna grupa jeńców szpadlami wycinała prostokątną darninę do wykładania nią 
skarp rowów i rzeki. Wszyscy chcieli iść ciąć darninę. Wybrałem pięciu i poka-
załem najlżejszy sposób pozyskiwania darniny. Nad tą grupką ludzi stał jeden 
wachman. Spokojny, nie krzyczał, nie ponaglał do pracy. Druga grupa licząca 
około 35 ludzi stanęła do wykopu rowu. Każdy miał wyznaczoną, równą działkę 
do wykopania. Praca przy kopaniu rowu nie była ciężka, przeważał torf. Wach-
man z orlim nosem, okazał się dużo gorszym od tamtego przy darninie. Ponaglał 
do pracy grożąc kijem. Poczułem do niego odrazę. Traktował jeńców gorzej od 
zwierząt roboczych.

Na drugi dzień znowu wachman z orlim nosem przyprowadził jeńców do pra-
cy. Stanęli na wyznaczonych działkach. Wachman zachowywał się agresywnie. 
Powiedział mi, że „hojte cwaj ruski kaput”, to znaczy, że nim przyprowadził jeń-
ców dwóch zastrzelił. Zapytałem: „Warum?” Dlaczego? Prowadził przez pole po 
karto  ̀ach. Jeniec zobaczył leżącego na polu ziemniaka. Nachylił się by go pod-
nieść. Niemiec mając broń gotową do strzału pociągnął za spust. Jeniec upadł, 
pozostał na polu, zabrali go w drodze powrotnej. Podobnie zabił drugiego. 

Zacząłem się go bać. Nie byłem mu podporządkowany, ale bandycie wachma-
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nowi nie wolno było zaufać. Jeńcy prosili o kiszone ogórki, o cebulę, o czosnek, 
o owoce. Przynosiłem. Miałem dużą wojskową torbę, w którą nakładałem dużą 
ilość jabłek i cebuli. Chowałem w darninę, mówiłem do jeńca: „Idi w darniow-
ku, wozmi jabłuszka, tolku cztob giermaniec nie uwidił”. Udawało się. Każdego 
dnia nosiłem obciążoną torbę owocami i warzywami, a idąc do bazy na Bieławin 
przechodziłem przez teren mojej pracy. Torbę chowałem między darniny. Powia-
damiałem o niej jeńca, ale tylko jednego, żeby nie zrobili zbiegowiska. Ryzyko-
wałem. Niemiec zakazywał, żeby od ruskich nic nie brać i ruskim nic nie dawać. 
Zaczął pokazywać karabinem: „Ruski (cmoknął) kaput i polnisz (znów cmoknął 
niby naciskał na spust) kaput”, czyli, że ruskiego i Polaka zastrzeli. Chował się za 
krzak łozy, celował, czekał czy któryś jeniec nie odejdzie od rowu.

Przestrzegałem ruskich. Nie odchodźcie. On tylko czeka na okazję, by czło-
wieka zabić. Ja od dziecka wychowywałem się na przykładach bohaterskich czy-
nów młodych chłopców. Literatura historyczna od lat dziecięcych była moim 
przewodnikiem życia. Czytałem o tym, jak ludzie pomagali powstańcom nara-
żając własne życie. Chociażby dzielna dziewczyna z „Wiernej rzeki” Żeromskie-
go. Przykłady z wojny bolszewickiej opisywane w „Płomykach” i „Płomyczkach”. 
Teraz ja, wiejski chłopiec, mogę pomagać ciemiężonym jeńcom. To nic, że oni 
pomagali Niemcom pokonać Polaków. Czy to od nich zależało? Postanowiłem, 
że jak długo będę mógł, będę jeńcom pomagał. Z postanowienia nie wycofałem 
się, ale nerwy rozstrajały się, bo ciągle żyłem w stresie. 

Ciężko przeżyłem śmierć młodego chłopca – jeńca. Ustawili się do kopania 
rowu. Przechodząc obok pracujących zobaczyłem, że jeden jeniec bardzo mało 
wykopał. Skarpomierzem mierzyłem ile należy podkopać na skarpach. Takie 
miałem zadanie. Zapytałem: „Dlaczego tak mało wykopałeś?” Poinformowa-
li mnie pracujący obok chłopca jeńcy: „On jest balnoj, kale chleba pakuszajet, 
budiet rabotat'”. Pod dwóch godzinach pracy była przerwa na jedzenie chleba. 
Powiedziałem im, żeby natychmiast jemu pomogli: „Ty kop z tej strony, a ty 
z tej strony”. „Kak giermaniec uwidit, budiet bił”. Giermaniec uwidił. „Luz luz” 
– krzyczał. Zaczął go szpadlem bić. „Byte Her, er ist krank” – powiedziałem do 
wachmana. „Nyma krank” – wrzeszczał coraz bardziej rozwścieczony wachman 
(Proszę pana, on jest chory. Nie ma chory!). Rozległ się gwizdek na przerwę, na 
jedzenie chleba. Wachman z orlim nosem chleba mu nie dał. Po przerwie zno-
wu go szpadlem bił, aż trzonek się ułamał. Chłopiec płacząc wołał: „Jezu! Jezu!” 
Szwab dobył z pochwy bagnet i kantem pobił po karku. Znęcał się nad nim aż do 
zakończenia pracy. Wzięli go pod ręce i prowadzili, ale na rowach nie było kładek, 
trzeba było przeskakiwać lub wchodzić do rowu. Z daleka zobaczyłem jak wach-
man bandyta uderzył kolbą w głowę jeńca zabijając go. To było coś przerażające-
go. Gdy na drugi dzień zobaczyłem znowu wachmana prowadzącego kompanię 
jeńców do pracy, zadrżały we mnie wszystkie nerwy. Widok zabijanego chłopca 
był przerażający – przez długie lata śnili mi się po nocach okrutni Niemcy.

Po pewnym czasie zabrali okrutnego wachmana na front. Przyszli nowi, dwaj 
młodzi wachmani. To byli zupełnie inni ludzie. Każdego dnia rozdawali jeńcom 
dwie paczki papierosów. Gdy wyciągał zapakowane dwie kromki chleba, jedną 
sam jadł, drugą oddawał jeńcowi. A przecież to też byli Niemcy, ale inni ludzie. 
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Nie zauważyłem, żeby któryś z nich uderzył jeńca. Mówiłem do kolegów: „Gdy-
bym nie poznał tamtego okrutnego Niemca, mówiłbym, że Niemcy byli dobrymi 
ludźmi”. Wszystko zależy od człowieka. Wśród Polaków też są różni ludzie – do-
brzy i źli. 

Ucieczki z niewoli

Kiedy szedłem ponad rzeką zauważyłem poruszającą się ziemię. Wylazł z niej 
jeniec pracujący przy regulacji rzeki. Torf był lekki, Jeńca przysypali koledzy. Po-
siedział chwilę w tor) e, potem wylazł, wszedł do płytkiej rzeki i korytem oddalał 
się od stojącej grupy jeńców. Wachmani wrzeszczeli, liczyli i znowu wrzeszczeli. 
Poszli do lagru bez jednego jeńca. Innym razem na szosie okszowskiej uciekł 
jeniec przy wymijaniu furmanek. Szedł w ostatniej czwórce, a kiedy mijali fur-
mankę, odwrócił się do tyłu i poszedł za nią. Wachman z karabinem na ramieniu 
szedł za kolumną. Nie zauważył, rozliczą go w lagrze. W ten sposób, przy różnych 
okazjach uciekali jeńcy. Zimowali w wioskach. Na wiosnę Niemcy otaczali wio-
ski. Spędzali ludność na plac lub drogę. Żandarmi pytali: „Kto trzymał sowie-
tów?” Nikt nie trzymał. Wybierali kilku lub kilkunastu ludzi mówiąc im, że będą 
rozstrzelani. Znowu cisza. Żandarmi zabijali leżących. W ten sposób spacy) ko-
wano wioski: Staw, Parypse, Jagodno, Krobonosz. W Krobonoszy wymordowali 
kobiety i dzieci. Za wioską jest mogiła i pomnik poświęcony pomordowanym. 
Wieś Pawłów otoczyli wojskiem. Z samolotów zbombardowali i spalili wieś. Gdy 
ktoś uciekał z wioski ginął od niemieckiej kuli. Pod cmentarzem są wspólne mo-
giły. U mojego kuzyna Stacha w stodole w ziemiance przechowywało się dwuna-
stu jeńców sowieckich, którzy po pacy) kacji wioski odeszli w lasy. 

Zbliżała się zimna jesień i zima. Niektórzy sowieci mieli płaszcze i mundury, 
inni tylko bluzy, pod które napychali suchą trawę lub wióry i tak bronili się przed 
zimnem. W czasie przemarszu grupy jeńców wachmani kopali butami po no-
gach. To nie byli Niemcy. To byli ruscy jeńcy zwerbowani do służby dla Niemców. 
Płaszcze ruskie były przefarbowane w czarnej farbie. Lecz było znać przebijający 
się kolor pierwotny. Kopanie w nogi niedawnych towarzyszy niedoli odczułem na 
równi z kopanymi jeńcami. Cierpienia zadawane przez swoich gorzej bolą aniżeli 
zadawane przez wrogów.

W rozmowach pytałem: „Jak to się stało, że was tak dużo uwięzili w lagrze?” 
Jedni odpowiadali chełpiąc się: „My sami arużje brosili”. Myśleli, że ich Niemcy 
za to pochwalą. „Nada było wojowat', a tipier pagibajesz”. Odpowiadałem im. 
Niektórzy sowieci bardzo brzydko przeklinali: „Job twoju w Boha mat'”. Odpo-
wiadałem: „Ty pogibajesz, a iszczo Boha proklinajesz?”

Spotkałem starszego wiekiem jeńca, który rozmawiał poprawnie po polsku. 
Mówił, że jest lwowiakiem, Polakiem. Został wcielony do Czerwonej Armii i ra-
zem z innymi dostał się do niewoli do lagru. Prosił o żywność, więc przyniosłem. 
Opowiadał, że gdy sowieci rzucili broń i rozeszli się do domów, Niemcy pod 
surową karą nakazali przybyć do gminnych urzędów po wojskowe dokumenty. 
Potem otoczyli ich i przypędzili do lagru. Szeregi sowietów topniały od głodu 
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i zimna. Początkowo zakopywali ich za depem126 kolejowym, potem w Borku 
zbudowali krematorium. W okresie zimy zniszczyli wszystkich jeńców. W póź-
niejszym czasie w lagrze tym więzili Włochów, gdy Włosi odmówili wspólnej 
walki z ZSRR. Tak hitlerowcy traktowali niedawnych przyjaciół. Uważam, że 
przynosząc jeńcom radzieckim żywnościową pomoc spełniłem swój ludzki, pol-
ski, młodzieńczy obowiązek. Narażałem swoje zdrowie i życie. Nie żałuję tego.

Relacja A. P. z Zarzecza [w pamiętniku F. Nestorowicza]

Mieszkałem z kolegą w Chełmie przy ulicy Okszowskiej, u pani Różyckiej, 
wdowie po kolejarzu, u matki studenta, którego Niemcy aresztowali, a po tygo-
dniu odesłali matce ubranie. Matki zbierały się i wróżyły z kart, z różańca, ksią-
żeczki do nabożeństwa, chleba, węgla. Stawiały jedno ważne pytanie: Czy syn 
żyje? Przy okazji i ja nauczyłem się wróżyć z kart. Wróżyłem młodym i starszym. 
Trochę dokładałem według wiedzy o danym człowieku. Paweł Bejda z Jagodnego 
zapytał mnie: „Franek, czy pamiętasz o czym mi wróżyłeś?” Powiedziałem, że 
pamiętam, ale nie pamiętałem. On patrząc mi z rozrzewnieniem w oczy powie-
dział: „Franek, wszystko się sprawdziło”. 

Wieczorem przyszedł do nas do naszej kwatery A. P. młody chłopiec około 
24 lat życia. Opowiadał nam i trząsł się z przerażenia. Szedł szosą, która przebie-
gała niedaleko lagru. Ściemniało się. Zobaczył w świetle lamp z wieżyczek straż-
niczych dużą grupę jeńców radzieckich, otoczonych przez uzbrojonych Niem-
ców. Z grupy tej zaczęto wydzielać jeńców i stawiać pod drutami. Jeden Niemiec 
oświetlał ich re  ̀ektorem, inni Niemcy z broni maszynowej oddawali serie do 
stojących. Rozstrzeliwali ich. Padały trupy. Stawiali następnych i do następnych 
oddawali serie z broni maszynowej. Zabili wszystkich tu przyprowadzonych jeń-
ców. Oto metoda ludobójstwa przez tych, „którzy walczą i zwyciężają dla nowej 
Europy”. A jak się przedstawia realizacja konwencji o ochronie jeńców wojen-
nych? Zwycięzców nie zobowiązuje! Sąd norymberski wydał wyrok!

1942 r.

Nie spełnił się niemiecki Blitzkrieg – wojna błyskawiczna. Nie spełniły się 
przewidywania Niemców pokonania Związku Radzieckiego127 w ciągu trzech 
miesięcy. Niemcy podeszli pod Moskwę, ale jej nie zdobyli. Daremnie oblegali Le-
ningrad. Walki o Stalingrad stały się początkiem końca niemieckich zwycięstw. 
Szósta niemiecka armia, 330 tysięcy żołnierzy pod dowództwem feldmarszałka 
Rzeszy von Paulusa, skapitulowała. Teraz Armia Czerwona inicjatywę przejęła 
w swoje ręce.

W Polsce działał ruch oporu. Coraz częściej pociągi zdążające na wschód wy-
latywały w powietrze. Niemcy wzdłuż torów kolejowych wycięli lasy na szero-
kość ok. 30 m. Chcieli mieć lepszą widoczność. Na niemiecki terror podziemna 
armia odpowiadała zbrojnym odwetem – ginęli Niemcy. Ogarnęła ich psychoza 

126 Depo to stacja lokomotyw
127 Bronisław Dederko mówił, że znajomy sprzed wojny kolonista niemiecki z Rudy Huty powiedział, że 
Niemcy Związek Radziecki mogą dopiero wtedy pokonać, gdy zajmą Syberię, a tego żaden Niemiec nie do-
kona
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niepewności. „Za lata łez już zemsty nadszedł czas”.
W głąb ZSRR wysłali polskie furmanki. Na ulicy pojawili się polscy chłopi 

w płaszczach niemieckich żołnierzy – to byli ci, których okupant zmuszał do 
wyjazdu na wschód. Żaden Niemiec nie pytał, dlaczego polski chłopiec chodzi 
odziany w płaszcz przeznaczony dla niemieckiego żołnierza128. 

Niemcy Żydom nakazali oddać futra, kożuchy i futrzane kołnierze. Niejeden 
polski chłop stracił kożuch udając się do miasta. Podobnie było z ciepłymi buta-
mi. Polskie podziemie informowało Polaków, że rabunek żydowskich futer, ko-
żuchów i futrzanych kołnierzy nie uratuje Niemców. Rosyjska zima złamała siły 
Napoleona, teraz dawała się we znaki niemieckiej armii. 

Niemcy zrabowali w kościołach dzwony, przetopili na armatnie lufy. „Już nie 
biją polskie dzwony” – napisano w wierszu podziemnej prasy. W czułczyckiej pa-
ra) i był dzwon odlany na pamiątkę tolerancji religijnej. Doniosły głos wzywał do 
modlitwy na Anioł Pański i na nabożeństwa. Niemcy zrabowali go. Tego dzwo-
nu do dzisiaj żałuję. Zarzucam organizacji podziemnej, że pozwoliła wywieźć 
dzwon129. Mniejszy dzwon kościelny Józef Bakun zakopał na cmentarzu. Długo 
tam spoczywał, gdyż kościelny, stary człowiek, zmarł. Po wojnie został odnale-
ziony i do dnia dzisiejszego dzwoni na wieży kościelnej na Przysiółku130.

Urząd Gospodarki Wodnej w Chełmie działał jak dawniej. Nie reagował na 
losy wojny. Aby nie utracić personelu technicznego niższego szczebla, zorgani-
zował trzymiesięczny kurs techniczny melioracyjny i drogowy. O drogach były 
małe wzmianki, natomiast melioracje i zakulturowaniu łąk poświęcono wiele 
wykładów. Kurs był prowadzony w języku polskim, chociaż wykładowcami byli 
też Ukraińcy, a nawet niemiecki szachmajster. Głównym Inspektorem Wasser-
wisrtscha_ s Amt był Holzajmer. Niemiec wysokiego wzrostu, blondyn. Rzadko 
u nas się zjawiał. Wydawano o nim pozytywne opinie, że dbał o swoich pracow-
ników. Gdy jego pracownika aufsehera – nadzorcę robót melioracyjnych, złapali 
Niemcy w ulicznej łapance, on w Łodzi go odebrał i powiedział, że jego pracow-
ników nikt nie może łapać. Ordnung muss sein – porządek musi być.

Każdy dział gospodarczy miał przydzielony limit ludzi, którzy byli zarejestro-
wani w arbeitsamcie – urzędzie pracy. Podobnie melioracja miała przydzielony 
limit ludzi. Faktycznym kierownikiem robót melioracyjnych w Urzędzie Go-
spodarki Wodnej był Ukrainiec, inżynier Słysz – podpisywał się po niemiecku 

128 Do Czułczyc przyjechali Niemcy z przygotowaną listą, kazali zakładać konie i stawić się w wyznaczo-
nym miejscu. Nie informowano gdzie i dlaczego pojadą. Z Czułczyc pojechali, między innymi Bronisław 
Dederko, z Jagodnego Antoni Marczuk, miał jechać Józef Wróblewski, ale z bratem ustalili, że Józef jako 
młodszy zostanie na gospodarce, zaś pojedzie starszy Wawrzyniec. Niemcy po sprawdzeniu tożsamości ode-
słali Wawrzyńca do domu, konie i furmanka zostały przydzielone innemu furmanowi, a Józef Wróblewski 
tra) ł do obozu w Krychowie na okres 10 miesięcy. Szczęśliwie stamtąd powrócił. Z furmanek powrócili też 
Dederko i Marczuk, ale furman z Sawina, który uciekł z frontu, przepadł bez wieści. Po pewnym czasie Niem-
cy puścili furmanów do domu płacąc im niewielkie odszkodowanie za konie konie i wóz, które pozostały na 
froncie.
129 Zupełnie niesłusznie. Biskupi na polecenie władz niemieckich rozesłali pisma do księży, że mają oddać 
dzwony. Niemcy mając je wcześniej spisane, tych księży, którzy dzwonów nie oddali, aresztowali i zsyłali 
do obozów. Po pewnym czasie zwrócono kościołom dzwony o wadze do 16 kg, czyli tzw. sygnaturki. To ten 
dzwon wisi do tej pory na dzwonnicy na Przysiółku.
130 W poszukiwaniu tej sygnaturki brał udział Jan Szymański, Jan Tywoniuk, Bronisław Dederko i inni. 
Rozkopano kilka mogił, ale dzwonu długo po wojnie nie można było odnaleźć. Dopiero za księdza Kozyry 
w czasie gruntownego remontu dzwonnicy odnaleziono ten dzwon, który był schowany pod podłogą.
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– Slysch. Pomiędzy Stańkowem i Chełmem dopływała do Uherki mniejsza rzeka, 
nazwana jego nazwiskiem – Słyszówka. Sprawdzałem po wojnie i nazwy tej nie 
zmienili, bo i po co mieliby zmieniać? Ta rzeka osuszała podmokłe łąki. 

Przy ulicy Kolejowej w Chełmie został zbudowany Bauhof – baza dla potrzeb 
melioracyjnych, biuro, magazyny, stołówka, a przy stołówce kuchnia. W Bau-
ho) e pracowali cywilni Niemcy, Polacy i Żydzi. Urząd Gospodarki Wodnej dla 
60 kursantów zapewnił wykłady, płace jak przy pracy: 240 zł (minus podatek) 
oraz dość ob) ty obiad. Chłonąłem wiedzę nam podawaną z przedmiotów: ma-
tematyka, miernictwo, kreślenie techniczne, maszynoznawstwo, zakulturowanie 
zmeliorowanych łąk, roboty ziemne, a raz w tygodniu chodziliśmy do fabryki 
narzędzi i maszyn rolniczych Romualda Dratta: do kuźni, do stolarni i ślusarni. 
Języka niemieckiego uczył zastępca inspektora szkolnego. Zadaniem było opano-
wanie w mowie i piśmie 300 wyrazów.

Ten kurs zadecydował o moim przyszłym życiu – to był bardzo pożyteczny 
kurs techniczny dla młodych chłopców. Kurs był zakończony egzaminem. Wy-
dano nam świadectwa w języku niemieckim i polskim. Prawo używania tytułu: 
aufseher – nadzorca – majster tak byliśmy po polsku określani. Za główny przed-
miot erdearbeiten – roboty ziemne otrzymałem ocenę: bardzo dobry, z matema-
tyki – dobry, z języka niemieckiego – dobry, z miernictwa – dobry, zakulturowa-
nie łąk – bardzo dobry, za ślusarstwo, stolarstwo i kowalstwo dali nam po trójce, 
czyli dostateczny, wszystkim jednakowo. 

Gdy się ociepliło, z Chełma napłynął tłum Żydów: mężczyźni i kobiety oraz 
młodzież obojga płci. Zorganizowano grupy robocze po 60 osób. Pracami kie-
rował Aleksander Bukojemski, a nadzorował inżynier Słysz. Raz jeden na teren 
pracy przybył inspektor Holzajmer. My, niedawni kursanci, kierowaliśmy pracą, 
a nadzór nad nami mieli cywilni Niemcy, mówiący po polsku. Tylko jeden Nie-
miec nie znał języka polskiego. 

Uważam, że przy pracach Żydów bardziej nas kontrolowali, aniżeli w roku 
ubiegłym, gdy pracowali jeńcy sowieccy. Niemieccy esesowcy i żandarmi od cza-
su do czasu urządzali pogromy Żydów. Żądali złota. Gdy przyszła wiadomość 
o pogromie Żydów w Chełmie, Urząd Gospodarki Wodnej nakazał wszystkich 
robotników – Żydów skierować do Bauhofu. Tutaj dali Żydom kolację, nocleg 
i śniadanie. Całą noc rozlegał się płacz, lament kobiet. Rano po śniadaniu wszy-
scy poszli do pracy. Tym razem przeżyli. Za pracę przy robotach melioracyjnych 
Żydzi otrzymywali zapłatę w gotówce oraz około 40 dkg chleba na dzień, bez-
płatnie. Chleb dowoził żydowski piekarz, polscy magazynierzy stwierdzali nie-
dowagę bochenków chleba. Na Żydach zarabiał Żyd piekarz131.

Dla personelu technicznego praca była bardziej spokojna. Nikt nikogo nie po-
ganiał, nie bił. Żydzi za bardzo nie wysilali się, szczególnie kobiety. Nigdy przy 
takich pracach nie pracowały. Zarobki też nie były wysokie. Mimo to, dużo przy 
pracach melioracyjnych w okresie lata zrobiono. Przyszła jesień, a z nią koniec 

131 Bronisława Dederko opowiadała, że kiedy przez Czułczyce prowadzono do obozu w Sajczycach, a może 
do Sobiboru, chełmskich Żydów, to pasący krowy, mały Żydek Abram, poznał jednego z prowadzonych Ży-
dów i na jego widok podskakiwał, wygrażał pięściami i cieszył się mówiąc: A chaliera, widzisz? Gnębiłeś 
biednych Żydków, a teraz sam idziesz! Dobrze ci tak!
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prac melioracyjnych, a także koniec życia Żydów. W zimowe wichury pędzono 
Żydów drogą włodawską do Sobiboru. Tylko niektórzy przechowywali się w ster-
tach i stogach. Za przechowywanie Żyda groziła śmierć całej rodzinie132. Nowa 
tragedia ludzka. Nowa zbrodnia Niemców, wyrok śmierci na naród!

Rola środków przekazu niemieckiej prasy – gadzinówki133 i prasy podziemnej. 

Młodzi chłopcy, będący chełmskimi gazeciarzami głośno wykrzykiwali nowe 
wiadomości z frontu. Wiadomości te nie były pomyślne dla Niemców. „Skracali” 
fronty, to znaczy wycofywali się z zajętych ziem ZSRR. Ludność zmaltretowana 
przez okupanta zaczęła wierzyć w upadek sił militarnych Niemiec hitlerowskich. 
W kinach, w kronikach ) lmowych nadal pokazywali bohaterstwo niemieckiego 
żołnierza – „Niemcy walczą dla wolnej Europy” wykreślili dwa wyrazy „i zwy-
ciężają”. Już nie zwyciężają, tylko „walczą dla nowej Europy”. Nowa otucha wstą-
piła w serca Polaków. Przechodząc obok kina „Apollo” przeczytałem: „Z powodu 
utraty szóstej armii pod Stalingradem na znak żałoby przez trzy dni kino będzie 
nieczynne.”

[…] Hitlerowcy Pod Lublinem zbudowali obóz koncentracyjny: Majdanek, 
który był „fabryką śmierci”. Do dzisiaj stoi krematorium, w którym spalano 900 
ciał na dobę. Obok krematorium stoi wysoki kopiec, obsiany trawą z ocemento-
wany dołem około 20 m długim i 15 m szerokim, w którym jest kopiec z popiołów 
spalonych ciał ludzkich134. Znaczną część tych popiołów wysypywali na pola jako 
nawóz pod rosnącą kapustę. Gdy krematoryjne piece nie nadążały (pięć pieców) 
palić ciał ludzkich, palili je na podwoziu ciężarówki lub zakopywali w rowach. 
Ciała trupów ludzkich leżały warstwami przysypane wapnem. Taki rów widzia-
łem 13 sierpnia 1944 r., gdy byłem wcielony do 3–go zapasowego pułku piechoty 
na Majdanku. Ludzie wołali: „Boże, czemu nie ukarzesz morderców”!

Gdy zapadł wyrok śmierci na wszystkich Żydów, tylko jednego dnia esesowcy 
zabili 10 tysięcy Żydów na Majdanku. Oto do czego byli zdolni Niemcy, któ-
rzy „walczyli dla nowej Europy”. Podobnie mordowali w Sobiborze, w Treblince 
i w wielu innych miejscowościach, nie tylko w Polsce. Dopiero teraz ujawnione są 
dokumenty zbrodni ludobójstwa we Francji oraz w Szwajcarii, w „wolnej ziemi” 
gdzie oddano Żydów w ręce gestapo, a złoto zdeponowane w bankach szwajcar-
skich. Aż wierzyć się nie chce!

W Oświęcimiu oglądałem bunkier śmierci ojca Maksymiliana Kolbe, który 
poświęcił swoje życie, by ratować życie współwięźnia. Bunkier ten podobny był 

132 Mimo tak surowej kary Tymochowicz z Wólki Czułczyckiej przechowywał Żydówkę, z którą po wojnie 
ożenił się. Żydówka ta potem przyjęła wiarę katolicką. W czasie okupacji chyba ktoś naskarżył, ponieważ 
Niemcy przyjechali z wytresowanym psem szukać jej. Wejście do kryjówki znajdowało się pod klatką z kró-
likami. Pies nieomylnie skierował się do wejścia, ale Niemcy źle odczytali jego zamiary – myśleli, że pies 
kieruje się tam, ponieważ chce zaatakować króliki. Ostatecznie kryjówki nie znaleźli. Żydówka ta w kryjówce 
nieopalanej nabawiła się takiego reumatyzmu, że potem powykręcało jej palce. Dominika Wołoszkiewicz 
z Małych Czułczyc, ale w czasie okupacji mieszkająca za Bugiem, przechowała żydowską dziewczynkę, za co 
otrzymała medal „sprawiedliwy wśród narodów świata”. Żydów przechowywała też Majówkowa z Bukowy, 
o czym piszę w swojej książce i podaję zdjęcia oraz dedykacje ocalonych dla rodziny Majówków.
133 Z tej właśnie pracy zarówno Nestorowicz Franciszek jak Dederko Bronisława dowiedzieli się o śmierci 
Pawła Walczaka w Katyniu.
134 Po wizycie Nestorowicza na Majdanku kopiec ten przebudowano tworząc okrągły, niczym nie obsiany 
– przykryto go dachem. 
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do szafy, dołem wpychano więźnia, nie mógł usiąść ani się położyć, stojąc zagło-
dzony umierał.

Wysiedlenia

Niemcy utworzyli z części ziem polskich jednostkę administracyjną Guber-
nię Generalną. Naczelną władzą w GG sprawował Hans Frank, zacięty wróg 
Polaków. Z ziem zajętych przez Niemców wypędzono Polaków do GG. Według 
naocznego świadka przesiedlenie odbywało się według następującego scenariu-
sza: mieszkańcom wsi kazano stawić się pod budynkiem urzędu gminy. Przy 
stole siedzieli niemieccy urzędnicy. Pomiędzy rolników wpadł Niemiec z kijem 
w reku. Bił wszystkich po głowach, gdzie popadło. Chciał wywołać psychozę stra-
chu. Zmaltretowani rolnicy podchodzili do stołu i podpisywali listę – dokument 
sprzedaży Niemcom swojego gospodarstwa. Oczywiście, niczego od Niemców 
nie otrzymywał. Niemcy mieli dokument, że gospodarstwo kupili od polskiego 
rolnika135. 

Na Zamojszczyźnie i w przyległych powiatach Niemcy wysiedlili ludność 
polską, a na ich miejsce sprowadzili volksdeutschów z krajów sąsiednich. Było 
to „niemieckie państwo” w państwie polskim. Wysiedlenie było okrutne. Nicze-
go nie wolno było zabrać. Dzieci oddzielano od rodziców. Jeden z ojców zajrzał 
do pomieszczenia, w którym znajdowało się jego dziecko: leżało na gnoju, przez 
dziurawy dach sypał się śnieg.

Niemcy nie byli bezpieczni na nowej ziemi. Chłopcy z organizacji Batalionów 
Chłopskich wpadali do wiosek i Niemcom urządzali gorącą łaźnię. Wreszcie hi-
tlerowcy uznali, że tutaj żyć nie mogą. Opuścili wioski. Przeniesiono ich w bez-
pieczniejsze miejsce. Ludność powracała do swoich zabudowań.

Rodzice mojej synowej z Krasnobrodu koło Zamościa byli wysiedleni, uwię-
zieni za drutami Majdanka. Obecnie mają uprawnienia kombatanckie jako 
„Dzieci Zamojszczyzny”.

Niemcy działali według wytycznych Hitlera: „Warstwy uznane przez nas 
obecnie za kierownicze w Polsce należy zlikwidować; co znowu wyrośnie, należy 
wykryć i w odpowiednim czasie znowu usunąć”. „Zniszczcie narodowi zabytki 
i pamiątki historyczne, a przestanie on istnieć”.

Hitlerowcy zniszczyli zabytki kultury polskiej, polskiej nauki, niszczyli polską 
inteligencję, nie mogli zniszczyć polskiego patriotyzmu, woli walki z wrogiem. 

Od samego początku wojny nikt z Polaków nie wątpił, że Hitler wojnę prze-
gra. Teraz, gdy szale zwycięstw przechylały się na stronę aliantów powstawało 
pytanie – kiedy wojna się skończy? Jaka będzie Polska po wojnie? Organizacje 
Polski Podziemnej wysuwały różne plany, różne koncepcje. Były hasła nierealne: 
„Polska będzie od morza do morza”. To znaczy, że Polska zechce zaanektować 
ziemię sąsiednich krajów. Ukazała się gruba książka „Quo vadis”. Na okładce 
tytuł: „Quo vadis”, autor Henryk Sienkiewicz i pierwsze strony zaczynały się jak 
w powieści oryginalnej. Dla zmylenia w ewentualnej rewizji. W książce, jak zwy-
kle u Polaków, było dużo krytyki czasów poprzedniej władzy. Wysuwanie no-

135 O sposobie wypędzenia Polaków z ich gospodarstwa pisał w liście do mnie Kubiak, osiedlony w Małych 
Czułczycach na gospodarstwie kolonisty, którego Niemcy wywieźli z kolei do III Rzeszy.
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wych koncepcji, nowych planów politycznych i gospodarczych. Nikt nie pragnął 
bezrobocia i stagnacji jak w latach trzydziestych. Ludzie pragnęli „pracy, ziemi 
i wolności”. Dochodziła sprawa oświaty i dostęp do kultury dla ludu. Oświata 
była sprawą bardzo istotną. Przygotowanie młodzieży do życia, do zawodu.

Mam o trzy lata młodszą siostrę Janinę. Gdy wojna wybuchła ja miałem 18 
lat, piętnastoletnia siostra Jasia była młodą, urodną panienką. Pracując w insty-
tucjach rządowych miałem becukszajny, na które coś niecoś mogłem kupić. Jasia 
nie miała niczego. Opiekowałem się młodszą siostrą. Jeżeli mogłem coś kupić, to 
najpierw kupowałem siostrze. We dwoje chodziliśmy do kościoła, we dwoje na 
potańcówki. Odwiedzaliśmy w Rożdżałowie i w Krzywicach naszych krewnych, 
a rodzina mojej mamy była bardzo liczna. W rodzinie ludzie się bardzo szanowa-
li i byli bardzo gościnni. Szczególnie odwiedzaliśmy krewnych. Młodzi kuzyni 
byli nam bardzo życzliwi. 

Niemcy wywozili polską młodzież do Rzeszy na przymusowe prace. Wszy-
scy drżeliśmy na myśl, że porwą nam siostrę Joasię. Sołtysem we wsi był Ukra-
iniec. Jego żona była spokrewniona z rodziną mojego ojca136. Mama co mogła, 
to niosła do sołtysa: a to gęś, a to kurę. W ten sposób szukała obrony dla cór-
ki. Zdecydowała, że odda ją do gospodarstwa swojej siostrzenicy po drugiej 
stronie Chełma. Jasia znikła z oczu ukraińskiego sołtysa. W nowej sytuacji 
nie było jej lekko. Była bezpłatną pracownicą u kuzynki. Gospodarstwo duże, 
zbiór zboża tradycyjną kosą. Od rana do wieczora Joasia podbierała zboże za 
kosiarzem. Bolały ją wszystkie mięśnie i dzisiaj i jutro, przez cały tydzień! Po-
tem zwózka zboża z pola, a później omłoty kieratówką. Oj dała się jej we znaki 
gościna u krewnych!

Joasia wyrosła na piękną pannę. Mając lat 19 poślubiła z sąsiedniej wioski Sta-
nisława. Oboje ciężko pracowali, w czasie okupacji dorabiali się. Czy można było 
się czegoś dorobić, jeżeli okupant wyznaczał kontyngenty na zboże, ziemniaki: 
każda sztuka hodowlana od cielęcia, od prosięcia była zakolczykowana. Była niby 
twoją własnością, ale nie masz prawa tą własnością rozporządzać. Gdy mieszka-
niec Wólki Czułczyckiej Jan Wróblewski schował w stodole w skrzyniach zboże 
zakrywając słomą, a Niemcy znaleźli, to zabrali zboże właściciela osadzając go na 
Majdanku i tam potem go mordując.

Gdy Ukraińcy w ramach repatriacji wyjechali za Bug, Jasia wraz z mężem we-
szli w posiadanie gospodarstwa po ukraińskiej rodzinie. Wychowali troje dzieci. 
Doczekali się wnuków i dwoje prawnuków i nadal pracują pomagając najmłod-
szej córce Małgosi.

Organizacja Zbrojna Obrońców Polskości działająca na terenie Chełmszczy-
zny została włączona do Armii Krajowej. Ja zostałem AK–owcem. Przysięgę ode 
mnie odbierali Czarny Michał, inżynier z Warszawy oraz gajowy Stanisław Ja-
błoński, bardzo szanowany przez miejscową ludność. St. Jabłoński został aresz-
towany i nigdy nie powrócił. Aresztowany został drugi gajowy Zygmunt Uliasz 
ze wsi Leśniczówka. Żandarmi niemieccy prowadzili Uliasza do Chełma. Za-
trzymali się przed budynkiem nadleśnictwa Chełm w Stańkowie. Jeden żandarm 

136 Na tych terenach prawie każda rodzina katolicka w jakiś sposób była spokrewniona z rodzinami unic-
kimi, potem prawosławnymi. 
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poszedł do biura nadleśnictwa, drugi pozostał z gajowym. Uliasz zaryzykował 
ucieczkę. Puścił się pędem między drzewa.

– Halt! halt! – krzyknął żandarm i oddał serię z broni maszynowej. Siedem 
kul tra) ło uciekającego gajowego. Padł między drzewami. Za mało było drzew, 
które mogły go uchronić. Przynajmniej nie męczyli go gestapowcy na przesłu-
chaniach.

Tragicznie zginęli gajowy Zygmunt Kozłowski z dwoma synami, również 
w późniejszym czasie gajowymi137. Pisałem, że gajowy Kozłowski był bardzo su-
miennym specjalistą w swoim zawodzie. Byli tacy, którym się sumienność gajo-
wego nie podobała. Późnym wieczorem do gajówki weszło trzech uzbrojonych 
mężczyzn. Rozmawiali z rodziną gajowego. W czasie tej rozmowy jeden z nich 
strzelił w pierś gajowego po czym spokojnie odeszli. Gajówka uważana była za 
bogatą – sporo ziemi, cztery krowy, para ładnych koni, buhaj. Została żona gajo-
wego, córka Halina i dwóch synów: Jerzyk i Zdzisiek. Zdecydowano, że po ojcu 
przejmie gajówkę starszy syn Jerzyk. Pełnił swoją funkcję gajowego w trudnej 
okupacyjnej sytuacji. Banda138 zabiła Jerzyka. Najmłodszy Zdzisiek miał niespeł-
na 17 lat i też objął funkcję gajowego. Nocą bandyci usiłowali dostać się do gajów-
ki. Zdzisiek z drugim gajowym ostrzeliwali się. Bandyci nie weszli do gajówki. 
Na drugi dzień rano przyjechała furmanka z dwoma mężczyznami. Chcieli, by 
im gajowy wskazał drewno opałowe ) gurujące na asygnacie. Młody gajowy wziął 
do ręki asygnatę i odczytywał. Wtedy padł strzał. Zdzisiek upadł na ganek przed 
gajówką. Zabili, zabili jeszcze młode dziecko! Polskie dziecko! 

W Chełmie spotkała mnie zapłakana Halinka. „Franiu, zabili Zdziśka„ zawo-
łała płacząc. Gdy kiedykolwiek znajdziesz się na rozdrożu leśnej drogi, przystań 
przed krzyżem i odczytaj imiona i nazwiska zamordowanych gajowych: Stani-
sław Jabłoński, Zygmunt Uliasz, Zygmunt Kozłowski, Jerzy Kozłowski, Zdzisław 
Kozłowski139. Na tym krzyżu wyryto jeszcze jedno nazwisko: gajowego Matkow-
skiego. Nie znałem go i nie znam historii jego życia i śmierci140. 

Ile razy jestem w mojej rodzinnej wiosce, w Jagodnem, idę pod krzyż z wią-
zanką kwiatów. Składam je i chwilę pozostaję w głębokiej zadumie – jak wielka 
może być podłość ludzka, jak wielka zemsta rzekomych Polaków. Pisałem, że 
Chrystus z krzyża oglądał niejedną zbrodnię. Banda w celu rabunkowym napa-
dła na mieszkanie Władysława Weremy, rolnika z Przysiółka Czułczyckiego. Gdy 
Władysław próbował uciekać, został powalony strzałem w głowę141. Podobnie za-

137 Synowie zostali gajowymi po śmierci ojca. Na temat okoliczności śmierci pisze w swoim pamiętniku 
Waldowski Zbigniew z Leśniczówki, który w tym czasie działał bardzo aktywnie w partyzantce.
138 Według Waldowskiego, to partyzanci wykonali wyrok.
139 Krzyż stał przy drodze skręcającej do gajówki, w której po wojnie mieszkał gajowy Baranowski. W 2008 
r. nadleśniczy Osiński powiedział mi, że krzyż ten został odnowiony.
140 W lasach nadleśnictwa Stańków zginęło więcej ludzi, w tym gajowych, leśniczych i innych pracowni-
ków lasu, między innymi już po wojnie w katowni UB w Lublinie zginął nadleśniczy 
141 Napaść ta była już po wojnie. Znam inną wersję śmierci Weremy. Bronisław Dederko, jako ówczesny 
zastępca sołtysa, był przy ekshumacji i sekcji zwłok Weremy przeprowadzonej na cmentarzu. Opowiadał, 
że zdjęto wierzch czaszki, wymyto ją i oglądano pod światło. Prokurator twierdził, że były w czaszkę wbite 
szpilki. Ciało Weremy znaleziono w mieszkaniu położone na łóżku w pierzynach i poduszkach. W ten sposób 
upozorowano, że po pijanemu zadusił się. Podobno poszło o jakieś sprawy ) nansowo – handlowe, a zabójcy 
udawali zwykłych handlarzy, by zbliżyć się do Weremy.
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bili gospodarza w Sajczycach; zginał od kul z broni maszynowej Józef Dedera, 
młody chłopiec, mój kolega szkolny oraz z pracy na melioracji142. Bandzior J. W. 
uprowadził do143 lasu za Wólkę Czułczycką Ilczyszyna i tam go zabił. Pretekstem 
było 50 kg owsa, którego Michał Ilczyszyn nie oddał, które rzekomo pożyczył od 
J.W. W Wólce Czułczyckiej zostały uprowadzone do lasu i zamordowane matka 
z córką Marią Krzywicką. Pod przykrywką organizacji podziemnych tworzyły 
się bandy rabunkowe. Wieczorem do domu Stanisława Odziomka w Jagodnem 
weszli trzej zamaskowani osobnicy. Sterroryzowali domowników i zrabowali 
odzienie, ubrania i mniej wartościowe rzeczy domowego użytku. Szczególnie 
krwawo zapisali się Heniek z Chełma, chwilowo zamieszkały w Jagodnem oraz 
J. S. z Sajczyc ożeniony z dziewczyną w Jagodnem. Heniek został zastrzelony 
z broni maszynowej przez nieznanych mężczyzn nie wiadomo z jakiej organiza-
cji. J. S. po ujawnieniu się wyjechał do województwa szczecińskiego. Gdy byłem 
w rodzinnej wiosce, idąc z kościoła, szwagier pokazał mi w lesie samotny grób 
porosły zielenią, ogrodzony czterema żerdkami. W grobie tym spoczywa młody 
mężczyzna, który szedł z Chełma na wesele do Czułczyc. Spotkali go wyżej wy-
mienieni zbrodniarze. Zabili go i zabrali skórzaną kurtkę. Tyle było warte życie 
młodego człowieka.

W Chełmie tuż przed wojną wybudowano przy ulicy Kolejowej 106 nowe wię-
zienie na ówczesne czasy bardzo nowoczesne. W tym więzieniu Niemcy więzili 
polską inteligencję, duchownych i wszystkich skazanych przez hitlerowski reżim 
w myśl doktryny hitlerowskiej: warstwy uznane w Polsce za kierownicze należy 
zlikwidować. Mniejsze więzienie w Trawnikach leżące przy trasie Chełm – Lu-
blin zostało przez partyzantów rozbite, a więźniowie uwolnieni144. 

Zapadła decyzja – zdobyć siłą wiezienie w Chełmie i uwolnić więźniów. 
Oprócz Niemców w straży więziennej pracowali Polacy. Żona strażnikowi przy-
nosiła w koszyku żywność. Na bramie nie była sprawdzana. Spod Włodawy na 
furmankach w nocy przyjechał oddział partyzantów. Zostali skierowani do le-
śniczówki w Sajczycach. Atak na więzienie w Chełmie był przygotowany. Mnie 
również posyłano jako łącznika. Kiedy miał być przygotowywany atak na wię-
zienie, żona strażnika przyszła z koszykiem. W bramie czekało już na nią ge-
stapo. Na dnie koszyka znaleźli rozłożony automat. Zdradził Polak. Partyzanci 
rozjechali się. Wieczorem, przyszli do Polaka – zdrajcy trzej mężczyźni. Żonę 
poprosili o herbatę. W tym czasie odczytali wyrok i wykonali go. 

Pewnego razu obok majątku w kierunku Czułczyc szli dwaj mężczyźni. We 
dworze stacjonowali esesowcy. Niemiec próbował zatrzymać przechodzących 
mężczyzn. Ci nie zareagowali, popatrzyli na Niemca i poszli dalej. Wkrótce 
trzech esesmanów wyruszyło na saniach w pościg. Dopadli ich na drodze pod 
Sajczycami. Dwaj z bronią maszynową, tak zwanymi „klarnetami” skoczyli do 
nich z okrzykiem: „Hände hoch”! Ci niby podnosili ręce, ale niedbale. Wówczas 
jeden esesman swoim empi podbił rękę do góry. W tym momencie padły dwa 

142 Inna wersja mówi, że stało się to w czasie napadu partyzantów na obóz pracy w Sajczycach.
143 Autor nie podał pełnego nazwiska.
144 Pisał o tym Waldowski, jednak opisywane przez Nestorowicza więzienie w Trawnikach nazywał obo-
zem pracy. 
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strzały: po jednej kuli w esesmanów i następnie po drugiej. Niemcy popadali. 
Trzeci, ten na saniach, wjechał końmi między nich, uciekał do przodu, bo zawró-
cić końmi nie mógł. Mężczyzna z bronią gonił go i strzelał, postrzelił dół ciała, 
ale nie zabił. Niemiec uciekł. Może i dobrze, że uciekł, gdyż zeznał przełożonym, 
że byli to mężczyźni nie z tej wsi, ale przechodzący obok dworu. Zastanawiam 
się, gdzie on miał broń, gdy Niemcy kazali im podnosić ręce do góry145. Jak się 
później okazało, tym strzelającym do esesmanów był Janek Krzywicki, syn kole-
jarza z Chełma. Janek też zginął, zabili go potem swoi.

W zimowy późny wieczór przyszło dwóch niemieckich żołnierzy uzbrojonych 
w karabiny. Chcieli przenocować w stodole w sianie. Mówiłem im, że jest bardzo 
zimno. Mówili, że w „hoj”, czyli w sianie będzie im ciepło. Mówili też, że nie boją 
się partyzantów, gdyż mają karabiny. To byli niemieccy dezerterzy. Nie wiadomo 
jak potoczyły się dalsze losy ich życia czy nie wpadli w ręce żandarmów.

Miałem kolegę Józia W. Był bardzo grzecznym chłopcem. Długo ze mną słu-
żył do mszy w czułczyckim kościele, ale wojna demoralizuje ludzi. Kiedy napo-
tkał we wsi dwoje Żydów, z karabinem w ręku146 pogonił ich na dworski teren. 
Tutaj kazał im rozebrać się i zastrzelił ich, a ubranie zabrał.

Gdy przepędzono Niemców z Lubelszczyzny Józio już jako dorosły Józef wstą-
pił do O) cerskiej Szkoły Artylerii i brał udział w walkach II Armii WP. Ożenił 
się z piękną dziewczyną. Wywiad wojskowy „prześwietlał” wszystkich o) cerów. 
Kiedy dowiedzieli się o zbrodni por. Józefa, ten długo nie czekał, zastrzelił się 
z broni maszynowej. Młoda, urodziwa wdowa wyszła za mąż za majora z tego 
samego pułku.

Do mojej wioski również przysłali dwóch milicjantów celem zasięgnięcia opi-
nii o mnie. Wypytywali dwóch moich kolegów, z którymi pracowałem Ja zawsze 
ze wszystkimi starałem się żyć w zgodzie. Taki wywiad nie zawsze jest wiary-
godny. Przypuśćmy, gdyby natra) li na ludzi dla mnie nieprzychylnych, czy ich 
relacja byłaby prawdziwa? A ja nie miałbym możliwości wytłumaczenia się. [...]

1943 – rok przełomowy na frontach walki

Urząd Gospodarki Wodnej skierował mnie do pracy w Sajczycach. Było to 
tak zwane „Baustelle”, czyli baza placówki melioracyjnej. W tymże Baustelle był 
mały obóz dla Żydów. Stało tu kilka pustych baraków. Jest w Sajczycach tzw. 
„rów żydowski”, który wykopali Żydzi. Teraz baraki były puste, gdyż Niemcy 
Żydów wymordowali. Ponieważ prace melioracyjne musiały być kontynuowane, 
więc rolnikom wyznaczono pewne ilości kubików do wykopania rowu w zależ-
ności od posiadanych morgów. 

145 Na polecenie Niemców: „Personalausweis bite” – jeden z nich włożył rękę do kieszeni i zamiast dowodu 
osobistego wyjął pistolet, czego nie spodziewali się Niemcy. Niemcy partyzantów zlekceważyli dlatego, że 
jeden z nich nie miał ręki lub palców. Chyba w latach osiemdziesiątych do kolonii Czułczyce do sołtysa Jana 
Grzywaczewskiego przyjechał wnuk zabitego w opisywanej akcji Niemca zobaczyć, gdzie i w jaki sposób 
zginał jego dziadek. Znalazł jego grób na cmentarzu w powiecie chełmskim. Był w domu Mirosława Marka 
Dederko i rozmawiał z Bronisławą Dederko. Bronisława znała język niemiecki, gdyż uczyła się tego języka 
w szkole w Sawinie, zaś ów Niemiec znał rosyjski, ponieważ uczył się tego języka w byłej NRD. Na pytanie, 
czy po co jego dziadek tutaj przyszedł, odpowiedział, że jako Niemiec musiał służyć w armii, ale on wnuk 
zabitego rozumie tą akcję Polaków.
146 Niemcy współpracującym z nimi Polakom w akcji poszukiwania Żydów wydawali karabiny.
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Kierownikiem Baustelle był Stanisław Augustyniak, przesiedleniec z Poznań-
skiego, człowiek starszy wiekiem, dobry. Miał dorosłego syna imieniem również 
Stanisław. Pan Augustyniak często uskarżał się, że bolą go „giry”, po poznańsku 
tak nazywały się nogi. Reumatyzm dokonywał swojego dzieła. 

Z wykonawstwem zadań melioracyjnych przez rolników było różnie. Pod Sa-
winem trzeba było przekopać się przez spore wzniesienie. Tutaj ludzie musieli się 
napracować. Rów głęboki i szeroki, skarpy gliniaste. Natomiast na łąkach były 
stare rowy. Należało je poszerzyć i pogłębić. Na takich rowach robotnik mógł 
wykonać trzy dniówki w jeden dzień. Zasięgiem bazy melioracyjnej było obję-
tych sześć wiosek, z których ludzie przychodzili odrabiać szarwark melioracyjny. 
Wyprostowano koryto rzeki Uherki, wykopano rowy opaskowe – odwadniające 
i nawadniające oraz wiele rowów, które osuszyły torfowe łąki. W dalszej kolejno-
ści łąki miały być zakulturowane: zaorane i zasiane szlachetnymi trawami. Tych 
prac Urząd Gospodarki Wodnej już nie wykonał, ponieważ zbliżał się front. Po 
odejściu Niemców prace melioracyjne kontynuowały polskie władze. 

Kilkakrotnie na Baustelle w Sajczycach napadali niby partyzanci147. Niewie-
le można było tu zrabować148, ale rabowali, co się dało zrabować. Pan kierow-
nik zarządził nocne warty, które miały być pełnione przez chłopców z nadzoru 
technicznego. Niewiele to skutkowało, bo cóż mógł uczynić chłopiec z pałką149 
w ręku? Tutaj został zastrzelony z broni maszynowej Józef Dedera, nasz współ-
pracownik i kolega, jeszcze z ławy szkolnej. Takie były warunki pracy młodych 
polskich chłopców z nadzoru technicznego w Sajczycach. 

We wsi Zarzecze było gospodarstwo rolne prowadzone przez gospodarzy 
w podeszłym już wieku. Gospodyni z pracy i starości ociemniała, gospodarz 
choć stary, jeszcze chodził za pługiem. Starsze dzieci usamodzielniły się, mia-
ły swoje rodziny i swoje karłowate gospodarstwa. U starych rodziców pozostała 
najmłodsza córka, Marysia. Była młoda, szczupłej budowy więc siły też miała 
niewielkie. Pomagała staremu ojcu w domu i w polu. Trzeba było wyprodukować 
wiele produktów rolnych, by wykonać nałożone kontyngenty i żeby coś jeszcze 
dla siebie zostało. Trzeba było też wykonać szarwark melioracyjny. 

Marysia przyszła na teren prac melioracyjnych. Prace nadzorował jej sąsiad 
przez drogę, młody chłopiec, forarbeiter. Kazał jej kopać w gliniastym błocie. 
Marysia kopała, ale bardzo się męczyła. Napracowała się, chociaż nie było widać 
większych efektów. Na drugi dzień też przyszła. Tym razem ja nadzorowałem 
prace.

– Marysiu, nie będziesz kopała, szpadlem oczyścisz ścieżki ponad rowem.
Marysia z chęcią wykonała wyznaczoną pracę. W domu opowiedziała ro-

dzicom o stosunku do niej sąsiada, czyli o mnie, że ją pożałowałem przy pracy. 
Matka kazała jej zaprosić mnie do ich mieszkania. Poszedłem. Zastałem matkę 
Marysi przy obieraniu ziemniaków. Dziwiłem się, jak ona ociemniała może obie-
rać ziemniaki? Po krótkiej rozmowie matka zapytała mnie:

147 Ocena tych ludzi przez miejscowe społeczeństwo nie jest jednoznaczna.
148 Jeden z napadów dokonany był w czasie wypłaty pieniędzy za dostarczoną faszynę
149 Pałka taka, niejednokrotnie wykonana ozdobnie, była symbolem warty i była przynoszona z domu do 
domu, do tej osoby, która miała akurat tej nocy wartować. 
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– Franiu, będziesz żenić się z naszą Marysią?
Nic nie odpowiedziałem. Nie byłem przygotowany do żeniaczki należałem 

do zbrojnej organizacji. Front zbliżał się. Każdej chwili mogli mnie powołać do 
walki czynnej z wrogiem, do której, jak się potem okazało, poszedłem dopiero za 
rok – na ochotnika! 

Nadeszła jesień. Prace w terenie kończyły się, zbliżał się front. Urząd Go-
spodarki Wodnej został przeniesiony z Chełma do Tomaszowa Mazowieckiego. 
Poszedłem z Władkiem Onuszczukiem do pracy w lesie, na zrąb. Przy okazji 
zrobiłem sporo drzewa opałowego. Niemcy kazali po całym lesie wycinać brzozy, 
z których produkowano tzw. holzgaz, gdyż brakowało im paliw.

1944 r.
Rok ten był rokiem decydującym o moim przyszłym życiu. Był rokiem wy-

zwolenia spod okupacji hitlerowskiej. Niemcy nadal „skracali” fronty, czyli cofali 
się. Nad Chełmem zaczęły pojawiać się radzieckie samoloty. Niemiecka artyleria 
przeciwlotnicza ostrzeliwała je. „Wiezu, wiezu” – warczały samoloty. Niemieckie 
opl pytały – „komu, komu, komu, komu?” „Wam, wam, wam” – odpowiadały 
samoloty i zrzucały bomby. Tak ludzie dowcipkowali. Radziecka bomba spadła 
na dworzec kolejowy w Chełmie i zniszczyła budynek dworcowy, ale po torach 
nadal jechały niemieckie pociągi. Po wojnie dworzec został odbudowany i uno-
wocześniony.

Pracowałem w leśnictwie przy zakulturowaniu zrębów. Niemcy dużo lasu 
wycięli i wywieźli. Zręby należało uporządkować, oczyścić i zasadzić nowe sa-
dzonki. Dobrze znałem te prace, gdyż od dziecka pracowałem przy zalesianiu. 
Leśniczy powierzył mi nadzór nad pracami przy zakulturowaniu zrębów. 

Z mojej strony nastąpiło przegapienie zameldowania w Arbeitsamcie 
o zmianie pracy. Uważałem, że jeżeli pracuję w lesie państwowym, to biuro 
leśnictwa wszystkie formalności samo załatwi. Arbeitsamtem nikt z nas nie 
interesował się. 

Pod Chełmem była duża cegielnia. Wyrabiała dużą ilość cegły. Niemcy wszyst-
ką produkcję zabierali i wywozili. Do pracy w cegielni zmuszali okolicznych 
rolników. Praca ciężka, mechanizacja niewystarczająca, odbiór cegły surowej 
od formującej maszyny odbywał się na taczkach. Cegielnią kierowali esesmani: 
Skwarczyna – o) cer SS i Weber podo) cer SS. Skwarczyna kierował gospodar-
stwem rolnym po byłym szpitalu psychiatrycznym i cegielni. Obydwaj esesmani 
mówili po polsku, ale Weber zniekształcał wyrazy polskie. 

Otrzymałem wezwanie do stawienia się do pracy w cegielni, ale wezwanie 
zlekceważyłem. Nadal chodziłem na zrąb nadzorować zalesianie. W domu nie 
spałem. Spałem u kuzyna w stodole na sianie. W niedzielę bardzo rano zaczęły 
szczekać psy. Wyjrzałem przez szparę i zobaczyłem esesowców stukających do 
mieszkania. Otworzyłem tylne drzwi i pobiegłem w zboża. Postałem, pomyśla-
łem i wróciłem do domu. Zapłakana siostra Marysia mówi, że zabrali mamę. 
W innym domu również zabrali matkę, w Horodyszczu wzywali młodego rolni-
ka, nie poszedł. Zabrali obojga starych rodziców. Wszystkich zamknęli w piwni-
cy – składzie drzewa opałowego. Poszedłem do leśniczego i oznajmiłem o zaist-



– 135 –

niałej sytuacji. Przebrałem się i z Józkiem Wawrzysiukiem poszliśmy do majątku 
esesmanów. Wypuścili nasze matki, zamknęli nas. Starsi Wróblewscy zostali 
z nami. Przy okazji nakazywali, żeby syn nie przychodził, tylko żeby zasiewał 
pola. Siedzieliśmy w piwnicy do środy. Siostra przyniosła żywność i podawała 
przez kratę. Patrzyłem na chodzących ludzi. Wolałbym najcięższą pracę wyko-
nywać, byle nie siedzieć w piwnicy za kratami. We czwartek ukraiński esesman 
poprowadził nas do pracy. I tak, do soboty taczkami trzeba było we dwóch wy-
wieźć od maszyny 13 tysięcy surowej cegły. Jeżeli przyjmiemy wagę cegły 4 kg, 
ale surowa jest cięższa, to: 13 000 x 4 = 52 000 kg = 52 tony. Nie było chwili od-
poczynku. Odwoziliśmy taczki biegiem po stalowych deskach. Odwieziesz jedną, 
przybiegasz, a tu już stoją dwie następne. I tak do wieczora, i tak jutro, i pojutrze. 
Gdy o stalową deskę zbiłem palec u nogi, nie miałem chwili czasu by go zawiązać. 
W sobotę Weber kazał nam iść do domu mówiąc:

– Tylko żebym więcej po was nie „jeździł”!
W poniedziałek przyniosłem świadectwo z kursu technicznego, Weber popa-

trzył, przeczytał. Więcej taczek nie woziłem. 
Miałem sąsiada, który był dalekim krewnym mojego ojca. Był wyznania pra-

wosławnego, czyli Ukraińcem. Nazywał się Demian S. To właśnie on doniósł es-
esmanom, że ja już na melioracji już nie pracuję. Weber pojechał do Arbeitssam-
tu i sprawdził. Wezwali mnie do pracy w cegielni. Tutaj praca trwała od godz. 7 
do czasu wyprodukowania 13 tysięcy cegły. To mogło trwać i do wieczora. Płace 
bardzo niskie, na przysłowiową „sól do śledzia”.

Posłał mnie Weber niby do stolarni, ale bez narzędzi i odpowiednich pił. Zwy-
kłymi stolarskimi piłami rżnęliśmy deski wzdłuż na łaty. Mój współpracownik 
starszy mężczyzna kazał mi robić jak najwolniej. Wydajność pracy była mała. 
Pewnego razu przyszedł do mnie kierownik pracy, Polak pan Pisarski.

– Chodź, Weber cię wzywa.
– A co on mówił?
Zawsze, prawie każdego dnia, przyjeżdżali o) cerowie niemieccy. Nigdy nie 

byłem pewnym czy nie przyjechali po mnie aresztować za przynależność do pod-
ziemnej organizacji wojskowej. Czy nie lepiej uciec?

– Weber mówił, idż żawołaj Nestorowycza, tego sztolarza.
Stolarzem nie byłem. Na świadectwie ze stolarstwa miałem dostateczny, jak 

i pozostali kursanci, natomiast siekierą władałem bardzo dobrze. Gdy we dwóch 
rozbijaliśmy grubą, metrową sosnę na szczapy, jeden uderzał w koniec, drugi 
uderzał siekierą tuż obok siekiery pierwszego i cofał się. Tamten uderzał obok 
siekiery aż do skutku – drewno rozszczepiało się. Popisywaliśmy się, kto ude-
rzy bliżej obucha siekiery wbitej w drewno. Odległość ostrza siekiery od obucha 
wbitego w drewno wynosiła około 3 cm. Trzeba zważyć, że uderzało się zza ucha, 
z wielką siłą. Zmniejszaliśmy odległość siekiery uderzającej do 1,5 cm. Raz się 
zdarzyło, że czubek siekiery uderzającej zawadził o obuch i trochę go rozciął, 
czyli uderzenie było za blisko siekiery. 

Do hali z maszynami wlewała się woda z zewnątrz. Trzeba było podnieść 
wysokość progu, pozciesywać brzegi deski, żeby taczki mogły przejeżdżać przez 
próg. Nasz polski kierownik, pan Pisarski, próbował siekierą to zrobić, rąbał pod 
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słój drewna, pod sęk. Pozadzierał deskę. Przyszedłem. Weber mi powiedział, co 
trzeba zrobić. Tą samą deskę odwróciłem i raz, raz, siekierą obrąbałem. Cała ope-
racja nie trwała dłużej jak pięć minut.

– O widżisz, czo sztolarż, to sztolarż – posłał mnie Weber i mojego sąsiada 
Demka do przygotowania placu pod surową cegłę. Należało plac dobrze wyrów-
nać. Przyszedł Weber, pooglądał, a Demko chcąc się przymilić Weberowi poka-
zał, co on myśli zrobić na tym placu. Weber odpowiedział:

– Nystorowycza masz, jego się żapytaj! – A przecież Weber nie zlecał mi żad-
nego kierowania tą pracą. 

Na moim świadectwie było: Erde arbeiten sehr gut, czyli: roboty ziemne bar-
dzo dobry. Każda nauka przydaje się. Zlecił mi Weber odwodnienie terenu ce-
gielni. Kopałem rowki, darniowałem je. Tej roboty starczyło mi aż do zamknięcia 
cegielni, czyli do przyjścia wojsk radzieckich. Pewnego dnia Weber przystanął 
obok mnie; padał gęsty, ulewny deszcz. W rozmowie ze mną narzekał na Pola-
ków, że są leniwi do pracy. Gdy mojego starszego szwagra Janka spotkał stojące-
go podczas pracy, uderzył go w twarz. Ja mu powiedziałem: 

– Proszę się nie dziwić, wy przyszliście jako zwycięzcy, a Polacy czują się jak 
niewolnicy. – Popatrzył na mnie i więcej ze mną nie rozmawiał.

Przed południem spotkał mnie przy pracy mój sąsiad Stach, który był dowód-
cą plutonu AK. Stach mi oznajmił:

– Do Jagodnego na czterech furmankach przyjechali niemieccy żandarmi. 
Robią rewizje. Na moich wyżkach w słomie schowałem dwanaście karabinów.

Stach poszedł do Chełma, rodzinę zostawił swojemu losowi. Ja czekałem, kiedy 
przyjadą po mnie. Jakoż po dwóch godzinach przyjechali esesmani. Rozmawia-
li z Weberem. Ja kołując podchodziłem coraz bliżej. Przysłuchiwałem się czy nie 
będą wymieniać mojego nazwiska. Byłbym uciekał. Rewizji u Stacha nie robili.

W gospodarstwie rolnym u esesmana Skwarczyny było dorodne bydło. Sły-
szałem, że niektórym polskim gospodarzom sprzedawali jałóweczki na chów. 
Zwróciłem się do Webera czy mogliby i mnie sprzedać jałówkę? Weber powie-
dział:

– Napisz podanie, ja w Landracie załatwię.
W ciągu tygodnia dostałem ładną jałóweczkę. Dałem ją swojemu szwagrowi 

Jankowi. Z tej jałówki szwagier dochował się ładnej krowy i od niej hodowlanych 
cieląt.

Zbrodnia w Chełmie 

W dzień targowy 14 marca 1944 r. Niemcy spędzili na plac targowy wszyst-
kich napotkanych ludzi. Zbliżał się front. Niemcy chcieli pokazać jacy oni są sil-
ni. Tłum ludzi został otoczony niemiecką żandarmerią i policją, z chełmskiego 
więzienia na samochodach przywieźli czterdziestu więźniów, powiązanych po 
pięciu drutami. Usta mieli zagipsowane, żeby nie krzyczeli „niech żyje Polska”. 
Stawiali po pięciu nad wykopanym wcześniej dołem. Zabili wszystkich czterdzie-
stu. Obecnie nad tą mogiłą jest pomnik z tablicą upamiętniającą tę zbrodnię. Gdy 
będziesz przechodził tamtędy, przystań i przeczytaj. Oddaj cześć pomordowa-
nym więźniom polskim. W wierszu pisałem: 
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  Na nic się zdały tortury wroga,
  Bo my wierzyli, że Orzeł nasz wzleci,
  Otworzy się dla nas wolności droga

Na wschodzie huczały działa. Dymy pożarów wzbijały się w powietrze. Nad 
Chełm nadleciał radziecki samolot. Leciał nisko. Niemiecka artyleria otworzyła 
ogień. Zestrzelony samolot spadł na pola od północnej strony miasta. Zginął ra-
dziecki pilot, major. Stawialiśmy sobie pytanie, dlaczego lekceważyli niemiecką 
obronę opl? Dlaczego leciał tak nisko, w biały dzień, w porze obiadowej? Dlacze-
go tak nisko150? Taki jest los żołnierza. Jeszcze niejeden spadnie samolot, jeszcze 
niejeden zginie pilot.

Cegielnia pracowała do 20 czerwca. Weber kazał p. Pisarskiemu pozdejmo-
wać z maszyn pasy i schował je. My poszliśmy do swoich domów, żeby nigdy do 
tej cegielni nie wracać. Front się zbliżał. Radziecki samolot rzucił ulotki nastę-
pującej treści: 

„Na tereny Ziemi polskiej wkrótce wkroczy Czerwona Armia niosąca narodo-
wi polskiemu wyzwolenie z niewoli niemieckiej. Wraz z Czerwoną Armią idzie 
wielka, niezwyciężona, pod sztandarami Białego Orła,. Pod dowództwem gene-
rała Zygmunta Berlinga Armia Polska”.

Jedną ulotkę włożyłem do butelki i zakopałem pod krzakiem nad rowem. 
Trzeba było przygotować się do sytuacji frontowej. Na polu wykopałem dwa doły: 
jeden jako schron dla bydła, drugi schron dla naszej rodziny151.

W Chełmie gwałtowne wybuchy, jakby całe miasto miało wylecieć w powie-
trze. Niemcy podminowali i wysadzili rampy kolejowe, kolejowy wodociąg. Pod 
) lary mostu kolejowego założyli ładunki wybuchowe. Sterczały przewody. Mo-
stu nie wysadzili, widocznie uznali, że jeszcze im się przyda przy ostatnim wy-
cofywaniu wojsk. 

Najbardziej żałowałem zbudowanego przed wojną nowego wielkiego budyn-
ku, w którym miała się mieścić dyrekcja PKP przeniesiona z Radomia. Budynku 
tego nie zburzyli. Obecnie jest siedzibą Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie152

Nad włodawską szosą góruje „Dziewicza Góra”153. Niemcy kazali ludziom 
okopać górę z trzech stron. Nie było to łatwe do wykonania; margiel, skała kre-
dowa. Mieli zamiar z góry tej ostrzeliwać niżej położone tereny154.

W schronie przesiedzieliśmy całą noc. Myśleliśmy, że machina wojny przeto-
czy się przez nasze tereny, jak w czasie pierwszej wojny światowej155. Nad ranem 
wyszedł Stach i zawołał:

150 Właśnie dlatego, aby opl niemiecka miała mniejsze możliwości zestrzelenia.
151 Podobne schrony przygotował na Starośle oraz w okolicy zabudowań Dederko Bronisław, Wróblewski 
Franciszek, Wołoszun Teo) l i inni.
152 Pamiętnik był pisany, kiedy Chełm był stolicą województwa chełmskiego. Przed tym gmachem odczy-
tany został tekst Manifestu PKWN, co niektórzy błędnie kojarzą z jego przygotowaniem.
153 Jest to teren kolonii Horodyszcze
154 Okopy wokół tej góry pozostały do dnia dzisiejszego.
155 O ciężkich bojach w czasie I wojny światowej w okolicy Jagodnego, Wólki, Czułczyc świadczą dwa 
cmentarze wojenne: jeden w kolonii Czułczyce, drugi na południowym skraju wsi Wólka Czułczyce, a właści-
wie już w lesie należącym do Stańkowa. Grusza, ojciec Szymona Gruszy, pochodzący z Jagodnego opowiadał 
synowi, ten zaś mnie, że zwoził poległych z terenu Jagodnego na cmentarz w kolonii Czułczyce.
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–Wychodźcie z schronu, już przyszli sowieci!
Wyszliśmy. Sowieci ustawili armatę i oddali kilka wystrzałów w kierunku 

widniejących okopów. Cisza! Okopy były puste. Poszli zwiadowcy. Rano rozległy 
się dwie salwy „katiusz”. Tararara! Sowieci wypędzili Niemców ukrytych w gó-
rzystym lesie, po zachodniej stronie Chełma. Po południu ucichło. Miasto i wio-
ski wokół Chełma były wolne. Nasuwa się pytanie – czy trzeba było mordować 
ludzi? Czy trzeba było zniewalać ludzi, traktować z pogardą? Czy trzeba było 
antagonizować spokojnych mieszkańców? Czy trzeba było z przyjaciół czynić 
wrogów? Wszystko minęło, jak upiorny sen. Oby na zawsze!!!

Przygotowania sił podziemnych do walki zbrojnej

12 maja 1944 r. w lesie pod Krobonoszą odbył się przegląd gotowości bojowej 
oddziałów AK. Pod osłoną nocy maszerowały oddziały AK w umówione miejsce 
w lesie. Nasz pluton prowadził Stach pseudonim „Jowisz”. Szedł z nami Antoni 
Marczuk, starszy już człowiek, żołnierz z japońskiej wojny. Nie narzekał na długa 
drogę i ciemną noc. Chciał jeszcze raz podjąć walkę o wolną Polskę. 

– Stać! Zbliżyć się do podania hasła!
Stanęliśmy. W kierunku naszym były wycelowane lufy broni maszynowej. Po 

odebraniu hasła poszliśmy na wyznaczone miejsce, duża polana, tutaj zaczęliśmy 
poznawać swoich kolegów.

– I ty tu jesteś? I ty? I ty?
Dopiero tutaj wolno było nam poznać żołnierzy walki podziemnej. Obowią-

zywała konspiracja. W górze leciały niemieckie samoloty. Zostaliśmy powita-
ni przez o) cera AK Powiedział nam, że dzisiejsza zbiórka oddziałów zbrojnych 
AK jest sprawdzianem gotowości bojowej. Zbliża się Armia Czerwona. Zbliża 
się dzień walki z hitlerowskim zaborcą. Razem z Czerwoną Armią pójdziemy do 
walki o ostateczne po zwycięstwo. Zapowiedź wspólnej walki nie sprawdziła się. 
Stalin z nikim nie zamierzał dzielić się władzą. 

Sprawa zbrodni katyńskiej.
„Nowy Kurier Lubelski” pisał o wielkiej zbrodni popełnionej na polskich 

o) cerach przez NKWD. Zapoznawał w jaki sposób odkryto groby masowej 
zbrodni. W kolejnych wydaniach gazety drukowano nazwiska zamordowanych 
strzałem w tył głowy o) cerów. Czytałem, ale jako Polak przeżywałem razem 
z rodzinami pomordowanych wielki ból. Bezsens zbrodni! Czym kierowali się 
mordercy zabijając bezbronnych o) cerów? Czy prawa międzynarodowe, między-
ludzkie, moralne i religijne nie obowiązują władców komunistycznego reżimu? 
Przecież komunizm głosił sprawiedliwość ponadwiekową! Co innego jest głosić, 
co innego jest czynić. Za tę zbrodnię żaden sąd nie ukarał zbrodniarzy. Zarówno 
władcy USA i Wielkiej Brytanii zamilkli, by nie urazić Stalina i współpracują-
cych z nim hierarchów partyjnych i rządowych. Prezydent Jelcyn, Rosjanin po-
wiedział, gdzie leżą dokumenty tej niesamowitej zbrodni. – „wystarczy sięgnąć 
do sejfu, nie trzeba powoływać żadnej komisji”. Na dokumencie skazującym na 
śmierć polskich o) cerów są podpisy Stalina, Berii i innych wysokich hierarchów. 
Decyzja – zabić bez śledztwa i bez sądu. Nawet hitlerowcy w Oświęcimiu wyda-
wali wyroki sądowe.
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Informacja Wojskowa i UB ścigali tych, którzy odważyli się powiedzieć praw-
dę o tej zbrodni. Ludzie czytali gazety, ludzie mówili i pisali. Do nich i ja należa-
łem. Gdy przeczytałem w gazecie nazwisko Pawła Walczaka, mojego kierownika 
szkoły, mądrego obywatela RP, o) cera, przyjaciela dzieci, myślałem o nim każ-
dego dni. Właśnie w drodze do pracy zacząłem rymować wiersz: „Pod Katyniem 
szumią drzewa”. Nie znałem nawet mapy z umiejscowionym na niej Katyniem, 
ale w umyśle swoim tworzyłem obrazy: oto las, więzienne samochody przywożą 
skazańców, wiodą ich na miejsce stracenia, strzelają w tył czaszki, wrzucają do 
rowu – wspólnej mogiły.

  O szatańskie plemię, kacia,
  cóż wam winni nasi bracia,.
  Żeście straszną śmierć zadali 
  i w tył czaszki im strzelali?

  Zbrodnia wasza słynie wszędzie,
  każdy Polak pamiętać o niej będzie
  w swoim kraju, czy też w świecie
  zemsty naszej nie ujdziecie!

Gdy byłem na Majdanku w 3–cim Pułku Zapasowym wiersz „Pod Katyniem 
szumią drzewa” dałem do pułkowej gazetki. O) cer informacyjny nie przyjął, bo 
nie napisałem, że zbrodni tej dokonali Niemcy. Nazwisko moje zapamiętali i po-
tem inwigilowali: 

– Trzy razy w tygodniu musiałem zdawać sprawozdanie o czym ty mówisz 
– tak poinformował mnie mój kolega z szkoły podo) cerskiej.

Znienawidziłem ten szpiegowski system. Gdy nadarzyła się okazja zwolni-
łem się z wojska. Raz już mnie wozili z Legionowa do Informacji w Warszawie. 
Gdybym pozostał dłużej w wojsku, na pewno podzieliłbym los zamordowanych 
o) cerów. Oto wypowiedzi moich przyjaciół:

– Masz szczęście, że za ten wiersz nie wywieźli cię na białe niedźwiedzie.
Pani Halina Auderska, pisarka, posłanka, prezes pisarzy polskich napisała:
– W tym czasie dawać wiersz o Katyniu było bardzo niebezpieczne i ryzy-

kowne.
Ja wiedziałem, że Rosjanie robili ekshumacje. Robili, by zrzucić z siebie odpo-

wiedzialność. Religia uczy nas, że gniew, szczególnie zemsta są „grzechami głów-
nymi”, ale również uczy, że gniew może być „słuszny, święty, sprawiedliwy”.

Sytuacja po wkroczeniu Armii Czerwonej

Wszyscy rosyjscy żołnierze i o) cerowie mówili: 
– Idiot balszaja polskaja armia.
Mówili tydzień i drugi, a armii polskiej nie było widać. Ktoś widział w Cheł-

mie przejeżdżających samochodem polskich o) cerów. Poszliśmy do Chełma: 
Stach, Stanisław Odziomek, ja i Ukrainiec Wasyl Bejda. Był bratem Józefa Bejdy, 
naszego sołtysa, który we wrześniu 1939 r. zastrzelił polskiego o) cera (Józefa 
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Bejdę zabili Niemcy za przetrzymywanie zbiegłych z lagru sowietów). Gdy Stach 
zaczął mówić, że Rosjanie mówią:

– Idiot balszaja polskaja armia.
Wasyl przystanął, wyciągnął rękę i gromkim głosem zawołał:
– Idiot, idiot piz...z chu... jdiot. Bude polszcza kak minia na dołoni wołosa 

wyrastut'.
Był 24 lipca 1944 r. Szliśmy ulicą Szpitalną do ulicy Lubelskiej. Na murach był 

rozplakatowany „Manifest do Narodu Polskiego”. Oto 21 lipca powstał w Cheł-
mie Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego156. 22 lipca ogłoszono Manifest do 
narodu polskiego. Mamy władzę, mamy ogłoszony program działania PKWN.

Ulicą Lubelską na koniu jechał polski żołnierz, ale właściwie to był wielki bu-
kiet kwiatów. Gdzie tylko można było wtykano kwiaty. Ludzie wołali:

– Niech żyje polska kawaleria!
A żołnierz ręką raz w par stronę, raz w lewą podnosił i odpowiadał:
– Niech żyje, niech żyje!
Pan Chromiak, właściciel baru zatknął polską  ̀agę. Jest polski żołnierz, jest 

Polska!
Poszliśmy dalej, do śródmieścia. Obok niewielkiego chełmskiego parku przy-

stanęła wojskowa odkryta ciężarówka. Siedzieli żołnierze chłopcy i żołnierze 
dziewczęta. Żołnierz zagrywał na akordeonie melodię „Biały zamek”, inni śpie-
wali „Wtem przyleci kula rozpalona i wyrzuci z rzędu precz”. Z szoferki wyszli 
dwaj młodzi polscy o) cerowie. Zobaczyłem na ich mundurach bojowe odznacze-
nia. Zaczęli gromadzić się ludzie, dwie młode panie, jedna jednego o) cera, druga 
drugiego zaczęły z wielką czułością całować. Starszy pan zapytał:

– Czy to są krewni, a może znajomi?
– Polacy, proszę pana! 
Polacy, oto największe pokrewieństwo. Tak polskie społeczeństwo witało pol-

skich żołnierzy.
– Biegnij córeczko do ogrodnika, może choć kilka kwiatów dostaniesz.
– Mamusiu, wszystkie kwiaty już wyrwane i oddane żołnierzom.
W poprzek jezdni przechodziła polska dziewczyna – żołnierz. Drogę jej zabie-

gła mała dziewczynka. Wtuliła się w jej płaszcz i bardzo głośno płakała. Głaskała 
jej włosy dziewczyna żołnierz, całowała. Była dla niej przyjaciółką, drugą matką. 
Dziewczyna w żołnierskim płaszczu przynosząca na równi z innymi żołnierzami 
wolność umęczonemu narodowi polskiemu.

Poszliśmy dalej pod wzgórzem katedralnym stał z swoim sztabem generał 
Zygmunt Berling. Zaczęli gromadzić się ludzie. Stanąłem obok generała. Podje-
chał na koniu o) cer. Szablą zasalutował i zameldował:

– Obywatelu generale...! – Meldował, że oddział wojska maszeruje inną uli-
cą. Generał przyjął meldunek. Wojsko maszerowało od Hrubieszowa w stronę 
Lublina. Szło, szło i szło – oddział za oddziałem. Maszerowała 1 Armia Wojska 
Polskiego. Maszerował batalion kobiecy – Platerówki, batalion nosił imię Emilii 
Plater. Zgrzane, zmęczone, obciążone żołnierskim ekwipunkiem, a lipiec był go-

156 Zdecydowana większość historyków twierdz, że powstał na terenie Związku Radzieckiego, a jego część 
działaczy przyleciała do Chełma w terminie późniejszym
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rący. Podprowadziła matka dziesięcioletnią córeczkę do generała.
– Podziękuj temu panu, ten pan Polskę wyzwolił.
I dziękowała polska dziewczynka polskiemu generałowi tak, jak umiała, 

z szczerego dziecięcego serca. Przypomniałem powitanie polskiej armii na Li-
twie z Pana Tadeusza: „Jenerale, na ciebie czekała ojczyzna nasza, długo...”

Dzień przemarszu I Armii Wojska Polskiego przez Chełm nazwałem „naj-
szczęśliwszym dniem mojego życia”. Gdy piszę, jeszcze raz przeżywam wydarze-
nia tego dnia, do oczu cisną mi się łzy, których się nie wstydzę. 

Było już po południu. Stach powiedział do Odziomka:
 – Chodźmy, trzeba żyto kosić.
– Ja ten dzień pięć lat czekałem – odpowiedział Odziomek.
Armia przemaszerowała, my poszliśmy do domów zbierać plony z pól. Ale 

co z walką zapowiadaną od kilku lat? Żadnych instrukcji, zarządzeń. Gdzie się 
podział ten, który nas zgromadził pod Krobonoszą?

W gminie rządził wójt z czasów okupacji. Mówiono mu, że jest volksdeut-
schem. Służył Niemcom, ale w jego szopie chłopcy z AK trzymali broń, czyli był 
„swój”.

Antoni K. z Czułczyc, Ukrainiec, z pepeszą ustanawiał rządy. Reprezentował 
Polską Partię Robotniczą. Polską? Przecież on Polaka utopił by w łyżce wody. 
Aresztował wójta. Zebrano podpisy wydające pozytywną wójtowi opinię. Wójta 
wypuszczono, znowu rządzi w gminie. Ponownie K. go aresztował. Inny Ukra-
iniec z Horodyszcza objął stanowisko w Lublinie. Syn Wasyla B. nałożył na rękaw 
opaskę biało–czerwoną – reprezentował Milicję Obywatelską. 

Poszedłem do Stacha. Źle się dzieje! Gdy we wrześniu 1939 r. przyszli sowieci, 
Ukraińcy objęli w gminie rządy. Hitler tworzył im Samostijną Ukrainę – wszyst-
kie instytucje znalazły się w rękach Ukraińców. Gdy przyszli Polacy, znowu 
Ukraińcy przechwycili władzę.

– Stachu idźmy, obejmujmy posterunki, niech wreszcie władza znajdzie się 
w rękach Polaków.

Porozmawiałem z ojcem. Wzięliśmy się ostro do żniw. Pomogę zebrać zboże 
i pójdę, ale dokąd? We trzech 9 sierpnia 1944 r. poszliśmy do Chełma, do Ko-
mendy. W bramie stał cywil z opaską na rękawie, z karabinem, ale boso. Gdyby 
jakiekolwiek panto  ̀e założył. W naszym powiecie wszyscy ludzie latem chodzili 
boso nawet po ściernisku, ale tu nie pasowało! 

Gromadzili się ludzie. Przybył o) cer i przemówił do nas:
– I cóż obywatele. Chcecie zapisać się do Milicji Obywatelskiej? Piszcie poda-

nia i życiorysy.157

Posłuchałem i postanowiłem:
– Koledzy, jeżeli iść, to do wojska!
Poszliśmy na ulicę Lubelską, na chodniku stał mały stolik. Siedział przy nim 

o) cer i werbował ochotników do Wojska Polskiego
– Proszę nas zapisać.
Zapisali się wtedy: 1. Nestorowicz Franciszek,

157 Z Jagodnego w Milicji Obywatelskiej był Dziekański Mirosław
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2. Odziomek Marian, syn Stanisława, tego który mówił, że pięć lat czekał na 
przyjście Armii Polskiej

3. Wojtysiak Marian z kolonii Czułczyce
Za trzy dni, tj. 12 sierpnia mamy zameldować się w Komendzie w Lublinie. 

Ojciec moją decyzję przyjął z powagą. Mama początkowo się śmiała, a gdy zoba-
czyła, że ja szyję dla siebie plecak, zaczęła mi odradzać. 

Gdy 12 sierpnia 1944 r. w sobotę odchodziliśmy do wojska, szła za mną ki-
lometr drogi i płakała. Do Lublina dotarliśmy radziecką, wojskową ciężarówką, 
znaleźliśmy komendę wojskową, dostaliśmy skierowanie do 3–go zapasowego 
pułku piechoty na Majdanu. Zakwaterowali nas w baraku na uboczu Majdanka. 
Nie było ani jednych drzwi, ani jednego okna, ani wiązki słomy, tyle, że dach 
nad głową. Zgromadziła się dość duża grupa ochotników, poznaliśmy chłopców 
z Chełma. Pozbieraliśmy kawałki tektury, położyliśmy na podłodze – to były 
nasze posłania. Pokładliśmy się jeden obok drugiego, plecy do pleców, tak ogrze-
waliśmy się. Nikt z nas nie wziął z sobą jakiegokolwiek nakrycia. Pozbieraliśmy 
z śmietników puszki po konserwach, kawałek drucika i już jest menażka. Kuch-
nia polowa: wyrwany kocioł do gotowania bielizny na dwóch drutach, na dwóch 
kołkach. Puszka po konserwie przymocowana do kija była chochlą. Poszliśmy po 
zupę. Po dwóch tygodniach uformowano z nas kompanię. We trzech tra) liśmy 
do kompanii łączności Ti, ti, ta – ti, ti, ta – ćwiczyliśmy na radiostacji RBM–16. 
Aż do znudzenia. Na Majdanku dużo ludzi: mężczyzn i dwa baraki dziewcząt 
– ochotniczek. Różne orientacje polityczne. Każda organizacja chwali siebie. 
Chłopcy z BCh przybyli z  ̀agami, śpiewają swoje pieśni partyzanckie. Akowcy 
swoje – istna wieża Babel. 

Dowódcą naszej kompanii były radziecki kapitan, niewiele umiał mówić po 
polsku. Jego zastępcą był młody podporucznik, Polak. Chwalę jego mądrość. 
Zebrał nas w dwuszeregu. Chciał się przekonać o przynależności chłopców do 
organizacji politycznych.

– AL – wystąp! – wystąpiło kilkunastu.
– BCh – wystąp! – Tych było trochę więcej
– AK ochotnicy – wystąp! Do nich ja należałem. Było nas najwięcej.
– AK przywiezieni wystąp! – spora była grupa chłopców „przywiezionych”, 

niektórzy wzięci na polu od pługa. W ten sposób zabezpieczali się przed two-
rzeniem „nowego podziemia”. Był kolega znad Wisły. Wzięty od pługa w har-
cerskim ubraniu: krótkie spodenki i bluza z krótkimi rękawami. Z harcerskie-
go drelichu.

– Bezpartyjni wystąp! – tych było najmniej, może 10 lub 12. Chłopcy krzyk-
nęli:

– To ci, co niemieckie masło i miód jedli! Każdy chłopiec powinien legitymo-
wać się przynależnością do organizacji wojskowej.

– Wstąpić do szeregu!. Od dzisiaj nie ma AL, AK, BCh, jest tylko wojsko pol-
skie. Ani wschód, ani zachód nie odbuduje nam Polski. Musimy odbudować ją 
sami!

Od tego dnia ustały utarczki na tle przynależności politycznej. Bardzo chwalę 
tego, młodego, ale mądrego o) cera.
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Każdego dnia rano był apel. Orkiestra pułkowa odegrała hymny radziecki 
i polski, a później popłynął śpiew – „Rota” Marii Konopnickiej. Cały pułk śpie-
wał: Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg! Wszystkie trudy dnia żoł-
nierskiego, niedostatek ta pieśń niwelowała.

We wrześniu przyszła słota. Na trawie pokazał się szron. My ciągle w tych 
samych warunkach. Ja nie tak dawno bardzo ciężko chorowałem na zapalenie 
lewego płuca. Bałem się ponownego zachorowania.

Staliśmy w kolejce po zupę. Stały i nasze dziewczęta, w perkalikowych sukien-
kach zziębnięte, na buziach pokazały się wykwity z przeziębienia. Ciężka dola! 
Do domu daleko, mundurów nie dają. Zaczęła szerzyć się dezercja. 

Przyszedł październik. Tworzyła się II Armia WP. Powołano do wojska cztery 
roczniki. Na Majdanek przyjeżdżali „kupcy”, tak nazywaliśmy o) cerów, którzy 
werbowali ochotniczo do nowo tworzonych jednostek wojskowych. Zawołano 
nas. Tworzy się brygada artylerii przeciwpancernej. A więc idziemy do artyle-
rii! Maszerowaliśmy w kierunku Chełma całą noc. W południe przybyliśmy do 
miejscowości Kanie, niedaleko Rejowca, gdzie było MP dowództwa 14 Samo-
dzielnej Brygady Artylerii Przeciwpancernej. O) cerowie zachęcali nas, żeby nie 
wykazać zmęczenia.

– Zaśpiewajcie!
Jeszcze tego dnia odmaszerowaliśmy do miejscowości Krasne w sąsiedztwie 

Rejowca. Skierowali nas na duży strych nad dworską oborą, w siano. Było to stare 
siano, starte na drobne kawałeczki, jak gruba sieczka. Zakopaliśmy się w siano. 
Usnęliśmy, bo byliśmy zmęczeni. W nocy budziliśmy się, bo starte siano włazi-
ło pod koszulę, w ubranie. W nocy wytrzepywaliśmy z koszul okruchy siana. 
I znów dawaliśmy nura w siano. Było zimno, słota.

Koszary nasze mieściły się w wielkim dworze. Najpierw z obór wywieźliśmy 
obornik, oczyściliśmy posadzki. Z lasu przynieśliśmy żerdzie, z których zrobili-
śmy długie wzdłuż nary, krótkie w poprzek. Na drągi nakładliśmy słomy. Leżeli-
śmy w słomie jak cielęta lub prosięta, ale już na słomie. 

Kuchnia mieściła się na brzegu parku dworskiego. Jak na Majdanku, kocioł 
od gotowania bielizny, na dwóch drutach powieszony na dwóch kołkach. Każ-
dego dnia przychodził pułkowy lekarz i pytał: czy jest ktoś „balnoj”, czy „sup 
wkusnyj”. Przedstawili się nam dowódcy:

– Jestem sztabskapitan Bobrow.
– Jestem podpułkownik Kalentjew dowódca 63 pułku artylerii przeciwpan-

cernej.
Rosjanie byli dla nas bardzo dobrzy. Właśnie tą dobrocią zdobywali serca żoł-

nierzy i uznanie. 
– Nie przyszliśmy na wczasy. Musimy przygotować się do walki z naszym 

okrutnym wrogiem na śmierć lub życie.
Zaczęły się zajęcia wojskowe: musztra, a gdy otrzymaliśmy działa kaliber 57 

ćwiczyliśmy celowanie, zmiana stanowisk: po ściernisku, po zaoranym polu. Czoł-
gi z prawa, czołgi z lewa! Glina lepiła się do butów, do kół armatnich. Od mojego 
becukszajnowego kamasza oderwał się w glinie obcas. Chodziłem na jednym obca-
sie. O) cerowie pomagali nam wtaczać działa na podwyższone podwórze.
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– Za kolesa, chłopcy, za kolesa! 
Opis działa: o) cer po rosyjsku nazywał części działa:
– Eto jest stwoł. Ja będę nazywał po rusku, wy przetłumaczajcie po polsku. 

Eto stwoł. To jest lufa. Da eta jest lufa. Eto jest lulka.
Chłopcy mówią:
– To jest fajka.
Lulka w języku rosyjskim na podwójne znaczenie: fajka i kołyska. Mój szwa-

gier służył w artylerii, opowiadał o działach, więc ja wiedziałem, że lulka, to jest 
kołyska, po której po wystrzale przesuwa się lufa. 

I tak opanowaliśmy wiedzę o budowie działa ppanc. Najważniejsze, że umie-
liśmy kierować lufą, celować i strzelać. „Daleko i głośno” – dowcipkowali żoł-
nierze, gdy pocisk poleciał nie tam, gdzie trzeba było. Bywały i takie przypadki. 
Szczególnie jedno działo było rozregulowane. Sporo czasu poświęcił dowódca 
pułku, zanim je uregulował.

W niedzielę o) cerowie radzieccy w polskiej jednostce prowadzili nas do ko-
ścioła w Pawłowie. Między sobą rozmawiali, jak mają się w kościele zachować.

– Patrzcie na nas. Róbcie to co my – my klękamy, klękajcie i wy. 
Powstała I bateria szkoły podo) cerskiej: 60 żołnierzy. Mnie również do niej 

skierowali. Szkolną baterię jako pierwszą umundurowali. Dali na dwóch żołnie-
rzy jedną płaszcz – pałatkę, która była prześcieradłem, kocem i poduszką. Za-
kwaterowali nas w wozówce: trzy ściany, czwartą zbudowaliśmy z słomy. W tej 
wozówce umieścili również VI baterię. Leżeliśmy obok siebie jak palce na ręce. 
Jeżeli któryś chłopiec przeskoczył przez ogrodzeniowy mur do dziewczyny, gdy 
wrócił, nie miał gdzie się położyć. Kładł się na wierzch, dopiero wtedy koledzy 
rozsuwali się.

Do pułku przybył por. Józef Pirko jako zastępca dcy pułku do spraw polit. –
wychowawczych. Przybył również kapitan do spraw „informacji wojskowej” zaj-
mujący się wywiadem i kontrwywiadem. Por. Pirko był po wyższych lwowskich 
studiach, socjalista. Po wojnie spotkałem go w Warszawie w stopniu pułkownika. 
Miał naukowy tytuł: docent niemcoznawca. O) cerem żywnościowym był po-
rucznik Dominienko, bardzo dobry człowiek. Jego pomocnikiem był Polak, por. 
Grochowski. Przybył również do nas w starszym już wieku por. Kopyciński. Ten 
wydawał nam mundury i płaszcze. Od spraw technicznych artylerii i dowodzenia 
byli o) cerowie radzieccy. Mieli obowiązek opanowania języka polskiego. Gdy po 
zajęciach my odpoczywaliśmy, oni uczyli się języka polskiego. 

Do naszej jednostki przybyli poborowi z woj. lwowskiego i tarnopolskiego. 
„Ta gdzie ty idziesz tam, ta nie idź tam”. My ich przedrzeźnialiśmy, później prze-
konaliśmy się, że i my mówimy: ta idź, ta weź.

Wyżywienie w pułku było marne. Brakowało chleba. Piekarnie wojskowe 
w Chełmie nie nadążały z wypiekiem. Zaczęto wypiekać chleb u wiejskich ko-
biet. Później przejęto piekarnię pożydowską w Siedliszczu. Chleba już nie brako-
wało, natomiast była monotonność w gotowanych posiłkach – jeżeli jaglanka, to 
przez dwa tygodnie, gdy dostarczono kiszoną kapustę to znowu dwa tygodnie aż 
pozakwaszaliśmy żołądki. Dawali nam po jednej łyżce cukru na dzień. 

Gdy zaprowadzono nas do Pawłowa do kościoła, ludzie nam się przyglądali:
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– O, jacy ładni nasi żołnierze!
Mężczyźni obeznani z wojskiem wydawali o nas pozytywne opinie:
– Będą z nich dobrzy żołnierze.
Porucznik Pirko, z–ca d–cy do spraw polit–wych. organizował w terenie TPŻ 

– Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza. W tym celu w niedziele jeździliśmy do po-
bliskich wiosek, do świetlic lub do szkół. Śpiewaliśmy wojskowe piosenki, dekla-
mowaliśmy wiersze. Atmosfera spotkania bardzo przyjemna. Ludzie już przed 
wojskiem nie uciekali, darzyli nas życzliwością. 

Pani kierowniczka szkoły poprosiła mnie bym się wpisał do pamiętnika jej 
córki, młodej panienki. Wpisywać z twórczości Mickiewicza nie wypadało. Na-
pisałem wówczas: 

  „Gdy myśl twa sięgnie brzegów Wisły 
  I się powstrzyma o mury Warszawy
  Wspomnij o polskim żołnierzu,
  Który szedł walczyć o święte sprawy”

Przysięga wojskowa odbyła się w lesie na dużej polanie. Przybył z Pawłowa 
ksiądz. Przybyła miejscowa ludność. Były deklamacje wierszy, śpiewaliśmy żoł-
nierskie piosenki. Ja deklamowałem wiersz własnego pióra. Oto fragmenty”

  Tyś Chryste głosił miłość wśród ludu,
  pokój i zgodę braciom niosącą, 
  Lecz hitlerowcy karmiąc świat obłudą
  wszczepili nienawiść bratni lud gubiącą.
  Ty Panie widzisz gniew słuszny i święty,
  Gniew Słowian sprawiedliwy
  A zemstą naszą na wrogu wywartą
  O$ arą palną Ci odwdzięczymy
  Przyjmij te zgasłe życia żołnierzy
  W wszystkie trudy od świtów do zmroków
  Wonią Ci przyjemną niech będzie 
  Woń krwi żołnierzy
  A dymem kadzideł niech będzie
  Dym prochów 

W przysiędze brał udział major Kłos – z–ca dcy brygady do spraw polityczno 
– wychowawczych. Był w starszym wieku, więc miał wielki autorytet w Bryga-
dzie. Czytałem o nim w wydawnictwie MON. Rozmawiał mną. Pytał czy to ja 
sam napisałem ten wiersz.

W dzień Wszystkich Świętych pod pałacem majątku rozpalono wielkie ogni-
sko. Zebrało się dużo ludzi z tutejszej para) i. Przemawiał por. Pirko, przemawiali 
podo) cerowie i żołnierze. Przemawiałem i ja. Por. Pirko mówił ogólnikowo, on 
mało znał wydarzenia z niedalekiej przeszłości. Gdy ja przemawiałem nawiąza-
łem do cierpień ludności z gmin Staw i Pawłów. Gdy mówiłem o zbiorowych mo-
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giłach pod cmentarzem w Pawłowie, ludzie, szczególniej kobiety zaczęły płakać.
Dzwoniła do mnie koleżanka plut. Bogusia Murczak do dowództwa brygady:
– Franek, czy ty wiesz co o tobie mówią w Brygadzie? Mówią, że swoim prze-

mówieniem rozczuliłeś ludzi do łez.
A ja mówiłem o tym, co sam przeżywałem. Taka uroczystość jak ta, była bar-

dzo potrzebna. Jednoczyła ludność z wojskiem.
Zakończone były wykłady w Szkole Podo) cerskiej w Krasnem. Były egza-

miny. Wyszkolono nowych podo) cerów. Otrzymałem awans: plutonowy (trzy 
belki). Nie było gdzie nabyć tasiemek. Dziewczęta z Krasnego naszyły na swoich 
maszynach i podarowały je nam.

Doszła do nas smutna wiadomość – kapitulacja Powstania Warszawskiego. 
Jeszcze nie możemy im pomóc. Powstał Rząd Tymczasowy. PKWN zaprzestał 
swej działalności. 12 stycznia 1945 r. zaczęła się radziecka ofensywa na Wiśle. 
17 stycznia Warszawa została wyzwolona. Okaleczona, zagruzowana, ale wolna. 
Warszawa potem została odbudowana.

W naszym pułku wzmogły się przygotowania do wyjazdu na front. Suszono 
suchary. Uzupełniano paliwa i amunicję. 12 lutego 1945 r. kolumna samochodów 
z działami i żołnierzami wyruszyła drogą do szosy lubelskiej, a dalej do Tomaszo-
wa Mazowieckiego na trzecią linie frontu. Następnie skierowano nas do Krzyża 
(Kreutz), to pierwsze miasto nad granicą z Niemcami. Po paru dniach powie-
ziono nas do Obornik Śląskich pod Wrocławiem. Mieliśmy zdobywać Wrocław. 
I znowu zmiana, tym razem nad Nysę Łużycką. 16 kwietnia 1945 r. nad ranem 
rozpoczęła się ofensywa na Odrze i Nysie Łużyckiej. Zmasowany ogień wszyst-
kich środków ogniowych zmusił Niemców do cofania się. II Armia WP walczyła 
w Saksonii. Po tygodniowym sukcesie 22 kwietnia marszałek Szőrner z Czech 
wyruszył na odsiecz Berlina. Wielką siłą uderzył na wojska II Armii WP, młodej, 
niedoświadczonej. Odcięte zostały tyły – dostawy amunicji i paliw.

– Panie poruczniku, ostatni nabój!
– Bij – otrzymał rozkaz.
Cóż warte jest działo bez amunicji, a co jest wart samochód bez benzyny? Sy-

tuacja stawała się tragiczna. Oddziały polskie zostaly rozproszone. Wielkie straty 
w ludziach i sprzęcie. Bitwa budziszyńska przeszła do historii jako jedna z wiel-
kich zmagań z hitlerowcami. 

Siegt oder Sibiren, Todt des rotes Hordens Stalins, Totalen Krieg – pisali na mu-
rach. (Zwycięstwo albo Syberia), Śmierć czerwonej hordzie Stalina, Totalna wojna.

W książeczce wydawnictwa MON „Pod Budziszynem” piszą o „Czarnej nocy” 
14 brygady art. ppanc. Piszą o „łące śmierci”. Zginęli wszyscy dowódcy 1 baterii. 
Zginęli o) cerowie i podo) cerowie sztabu 63 pułku art. ppanc. Ocalał dowód-
ca pułku płk. Sawicki. Zginał śmiercią męczeńską dowódca 5 dywizji generał 
Waszkiewicz – Niemcy wykluli mu oczy. Podobnie zginał kapelan. Zagrożony 
był sztab II Armii z gen. Karolem Świerczewskim na czele. 

Zginął nasz kolega Marian Wojtysiak z kol. Czułczyce. Zginął nasz dobry ko-
lega Staszek, ten którego od pługa przywieziono na Majdanek. Duży odłamek 
z miny moździerzowej uderzył go w plecy. Marian Odziomek dostał się do nie-
woli. Własowcy chcieli rozstrzelać. Aż do jesieni był odosobniony od żołnierzy 
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z pułku. Do niewoli dostał się szef sztabu 14 brygady, młody szlachetny człowiek, 
bardzo lubiany przez żołnierzy. Po powrocie do Tomaszowa Mazowieckiego zo-
stał wywieziony do Moskwy i tam podzielił los kolegów w myśl dekretu Stalina. 
„Informacja„ sowiecka w polskim wojsku była bezwzględna.

Na wielki cmentarzu wojennym w Zgorzelcu spoczywają żołnierze II armii 
Wojska Polskiego – cmentarz dużo większy od cmentarza pod Monte Casino. 
Poległych żołnierzy z 63 pułku art. Ppanc przywieziono do Tomaszowa Mazo-
wieckiego i tu pochowano. Z wojskowym honorem pochowano na cmentarzu 
w Tomaszowie Maz. por. St. Ciężkiego z Chełma. Ukończył szkołę o) cerską ar-
tylerii w Chełmie. Skierowany do naszej brygady. Padł pod Budziszynem. Ojciec 
Ciężki z narzeczoną porucznika byli obecni podczas ekshumacji na polu bitwy. 
Ja również uczestniczyłem w tej tragicznej drodze do tymczasowego spoczyn-
ku o) cera. Ojciec porucznika Stanisław Ciężki158 był właścicielem młyna gospo-
darczego w Chełmie, stąd bliska znajomość mojego ojca i moja. Ile razy byłem 
w Chełmie, zawsze odwiedzałem pana Stanisława. Był działaczem spółdzielczym. 
Założył sklep spółdzielczy przy ulicy Lubelskiej.

Marszałek Szőrner pod Berlin nie przedarł się, później parł na zachód nie 
chcąc się poddać Armii Czerwonej i WP. Polacy wyzwalali bratnie narody sło-
wiańskie Czechosłowacji. Nasza brygada również tu uczestniczyła.

  Z trudu naszego i znoju 
  Polska powstała, by żyć

Na front wyruszyliśmy z Tomaszowa Mazowieckiego i tu wróciliśmy. Zgo-
towano nam wspaniałe powitanie. Brakowało wielu żołnierzy i armat. Artylerię 
ppanc nazywano „jednorazówką”. Czołg niemiecki nie czekał aż pocisk z na-
szego działa tra)  w niego. On starał się pierwszy oddać strzał. Nie każdy pocisk 
z działa 57 mm był dla czołga śmiertelny. Nasz sąsiedni pułk posiadał działa 45 
mm. Skutecznym pociskiem był pocisk specjalny – „podkalibernyj”. O ile po-
cisk ppanc wystrzelony pod kątem ostrym odbijał się, pocisk „podkalibernyj” 
przylepił się, a rdzeń przebijał pancerz. Tych pocisków było mało. W ostatniej 
fazie wojny Niemcy używali groźnych dla czołgów „pancerfaust” – pięść ppanc. 
Wystrzelony z bliska, najczęściej z ukrycia, przepalał pancerz.

Na zakręcie drogi z lasu do miasta Niesky stały wraki rozbitych polskich czoł-
gów. Na rynek Niesky wjechał radziecki czołg z rozdartą lufą.

– Od Stalingrada idu, a iszczo takoho słuczaja nie widał. –
Mój bardzo dobry kolega Bolek Mitruk z Lublina pod Niesky mówił:
– Napiszę do swojej Halinki, że wojna to nie zabawa.
W tych paru słowach zawarta była prawda, groźna prawda, prawda o bez-

sensie wojny. W Tomaszowie Mazowieckim nastąpiła reorganizacja 14 brygady. 
Z trzech pułków stworzono jeden pułk artylerii i skierowano go do Ełku. Zor-
ganizowano również dwa samodzielne dywizjony. Ja dostałem się do samodziel-
nego dywizjonu przy I WDP (Warszawska Dywizja Piechoty imienia Tadeusza 

158 W roku szkolnym 1928/1929 do 1931 w Sajczycach, potem w Czułczycach uczył Stanisław Ciężki. 
W 1926 r. miał młyn w Sajczycach.
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Kościuszki). Dowódca 14 brygady nadał mi stopień: starszego ogniomistrza. 
Zwalniano młodszych o) cerów radzieckich. Płacząc żegnali się z kolegami:

– Ja z taboj wojował.
Na ich miejsce kierowali frontowych podo) cerów. Wysłali wnioski do Kra-

jowej Rady Narodowej o nadanie stopni o) cerskich., poszedł i mój wniosek, ale 
dwie litery – „AK” – opóźniały dla mnie awans. Nasz samodzielny dywizjon zo-
stał rozwiązany, wcielono nas bezpośrednio do 1 WDP. Zostałem skierowany do 
20–go Berlińskiego Pułku Piechoty w Modlinie, gdzie otrzymałem stopień cho-
rążego, Krzyż Walecznych i medale pamiątkowe. W Warszawie attache radziec-
ki przypiął mi do munduru radzieckie odznaczenia wojenne „za pobiedu” – za 
zwycięstwo nad hitlerowską armią. 

Starałem się być dobrym żołnierzem. Zostałem o) cerem. Przed wojną o stop-
niu o) cerskim nawet bym nie śnił. Dbałem o honor munduru żołnierskiego. Do 
pracy nie trzeba było mnie namawiać ani zmuszać. Zawsze byłem aktywnym 
człowiekiem. Była zima. Większych zajęć wojskowych nie było. Wkrótce do-
wództwo pułku zaczęło mnie wyróżniać. Otrzymywałem pochwały w rozkazach 
dowódcy pułku. To mobilizowało. W pułku były bardzo doceniane prace o cha-
rakterze kulturalno – społecznym. O) cerowie pochodzący z Związku Radziec-
kiego pochodzili z ludu. Drwili z hasła i do dzisiaj drwią, że „nie matura, lecz 
chęć szczera, zrobi z ciebie o) cera”. Na froncie potrzebni są ludzie z inicjatywą, 
mądrzy, bo szybka i trafna decyzja, to zaleta o) cera.

Widziałem żony przyjeżdżające do o) cerów na stanowisku dowódców bata-
lionu lub kompanii – ubrane w stroje ludowe, wiejskie, w chustkach na głowach. 
Jednakże ci „ludowi o) cerowie” zwyciężyli Niemców.

W Modlinie świętowaliśmy święto Bożego Narodzenia, Żołnierze otrzymy-
wali urlopy, pojechali odwiedzić rodziny. Kompania wartownicza pełniła swoje 
zadania, w dwóch wielkich salach zebrano żołnierzy. Wigilia – piękne święto 
katolickie i rodzinne. Żołnierze stanowili jedną wielką rodzinę. Dowódca puł-
ku ppłk. Baranowski z wszystkimi żołnierzami dzielił się opłatkiem. Wszystkim 
złożył świąteczne życzenia. Zaśpiewano kolędę: Gdy się Chrystus rodzi. Żołnie-
rze z kolegami łamali się opłatkiem, składali sobie życzenia, a byli i tacy, którzy 
z wzruszenia mieli w oczach łzy. Jakże inaczej świętowali w łagrach, w syberyj-
skiej tajdze. 

Na drugi dzień rano w Boże Narodzenie ksiądz kapelan w kaplicy odprawił mszę 
świętą,. Ja służyłem do mszy świętej. Ministranturę łacińską umiem do dzisiaj:

– In troibo ad altare Dei.
– Ad Deum kwilitifakat juwentutem meam.
Wnijdę do ołtarza Bożego, do Boga, który uwesela młodość moją. 
Atmosfera w pułku była dobra. Współżycie z nowymi kolegami o) cerami bar-

dzo dobre. W naszym pokoju mieszkało pięciu o) cerów: trzech Polaków i dwóch 
Rosjan. Łazienka obszerna. Mieliśmy jedną miednicę, która nam służyła do pra-
nia bielizny. Suszyliśmy w łazience. Wyżywienie w kasynie o) cerskim.

30 czerwca 1946 r. odbyło się referendum 3 x TAK. Oddziały wojskowe wysła-
no w teren celem wyjaśniania i propagowania Referendum; oblepiono wszystkie 
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płoty i mury. „Szpilki159” narysowały drapacz chmur, a na nim od fundamentów 
po ostatnie piętro: głosuj 3 x TAK. Podpisały – jak to dobrze, że u nas nie ma 
drapaczy chmur.

W czasie przejazdu ciężarówki z żołnierzami z kompanii łączności z karto  ̀i 
posypała się seria z erkaemu. Na miejscu poległ żołnierz z wiosennego poboru. 
Strzelającego z karto  ̀i dopadli go żołnierze, przywieźli do pułku. Rodzice zabi-
tego żołnierza pytali:

– Dlaczego zabiłeś naszego syna?
Odpowiedzi nie było. Odbył się manifestacyjny pogrzeb. Jeszcze jedna niepo-

trzebna śmierć żołnierza160. Co się stało z napastnikiem? – Nie wiem. Można się 
domyślać. W czasie głosowania przychodziły kobiety i pytały:

– Panie, gdzie to pisać „nie”?
19 stycznia 1947 r. odbyły się pierwsze po wojnie wybory do Sejmu Ustawo-

dawczego. W prasie zawrzała walka. Była PPR, były partie polityczne chłopskie SL 
i PSL Mikołajczyka. PSL żądało ľ mandatów w Sejmie, gdyż oni reprezentują lud 
polski161. Przeciw nim prasa skierowała swoje ostrze. Przezwali ich „trzy czwarte”. 
Wzajemnie obrzucali się błotem. Znowu w teren wysłano grupy wojskowe jako 
grupy ochronno–agitacyjne. Do każdej wojskowej grupy był przydzielony w woj-
skowym mundurze funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa. Aby zapewnić zwy-
cięstwo lewicy w wyborach organizowano w wioskach zebrania. Z powiatu przy-
jeżdżała urzędniczka z księgą ewidencyjną mieszkańców gminy, nazwiska osób 
„niepewnych”, którzy nie będą głosowali na blok stronnictw politycznych na ukos 
przekreślała. Osoby te mogły składać odwołania, ale bez rezultatu. Nie dopuszczo-
no ich do głosowania. Skreślani byli mężczyźni i kobiety. Władza ludowa utrwalała 
się. Wybrano Prezydenta Polski. Został nim ponownie Bolesław Bierut162

Portretami Bieruta oblepili wszystkie mury. Mieszkańcy miast byli przeciwni 
rozrzutności papieru i kosztów. Przecież to ta sama osoba, Polakom już znana! 
Cel uświęca środki. W czasie referendum rozlepili i rozrzucili wiele ton plakatów 
i ulotek. „To były duże koszty, ale wygraliśmy!” podobnie w czasie wyborów do 
sejmu nie żałowano papieru, ale trochę już mniej!

Podobnie i teraz nie żałuje się milionowych, ba, miliardowych nakładów na 
propagandę radiową, telewizyjną, prasową i wizualną. Każda partia nalepia, 
gdzie się tylko da nalepić, a partii jest wiele. Pokazano ) lm z ostatniej kampanii 
wyborczej. Grupy młodych ludzi ubliżały prezydentowi, wypinali tyłki, używali 
wulgarnych słów. Czy tacy ludzie mogą rządzić krajem, 40 mln narodem? Jedna 
jest odpowiedź: to zdziczenie. 

My, nauczyciele z uczniami zbieraliśmy makulaturę. Każdego roku brakowa-
ło podręczników. Wyszła z Ministerstwa Oświaty instrukcja jakich i ile uczeń 
może zużywać zeszytów szkolnych.

Wiedziałem, że brakuje mi wykształcenia, celu mojego życia. Czytałem o lu-

159 Ówczesny tygodnik satyryczny
160 W czasie tego referendum również w Sajczycach doszło do zabójstwa dwóch ludzi: aktywisty powiato-
wego oraz przewodniczącego komisji referendalnej w Czułczycach Łubkowskiego.
161 Szacowało się wówczas, że ľ ludności Polski mieszka na wsi.
162 Miał rodzinę w powiecie chełmskim, zdaje się, że i w Bachusie ówczesna gmina Bukowa obecnie Sawin
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dziach, którzy doszli do stabilizacji życiowej. Próbowałem zorganizować w woj-
sku zespół samokształceniowy w oparciu o wyższą szkołę zaoczną w Poznaniu. 
Wojsko miało swoje zadania, a bieg wydarzeń politycznych w kraju uniemożli-
wiał pogodzenie zadań służby wojskowej z kształceniem ogólnym kadry o) cer-
skiej. Wysłano mnie na dwutygodniowy kurs kierowników zespołów kultural-
nych przy Zarządzie Głównym Polit. – Wych. w Warszawie. Dużo skorzystałem. 
W dzień wykłady, wieczorem wieziono nas do teatrów. Poznawaliśmy technikę 
budowy sceny, oświetlenia, wyposażenie przeciwpożarowe, również aktorów 
i ich pracę w teatrze. Teatr to wielka rzecz. 

Uczono nas jak zorganizować klub o) cerski, świetlicę. Mieliśmy fachowców 
profesorów, którzy uczyli nas ludowych tańców. Na zakończenie kursu odbyło 
się galowe przedstawienie z udziałem wyższych rangą o) cerów i przedstawicie-
li kultury i sztuki. To było podsumowanie naszej pracy i sprawdzian naszych 
możliwości. Szczególnie mile zapisał się w naszej pamięci profesor śpiewu. Gdy 
w pułkach zabraniano śpiewu partyzanckich piosenek, on nas uświadomił, że na 
naradzie z dowódcami wyższego szczebla uzgodniono, że wolno śpiewać wszyst-
kie patriotyczne pieśni, również partyzanckie. 

Pamiętam, gdy ciężarówka nas przewożąca na zajęcia stanęła na ulicy Aleje 
Jerozolimskie, my kursanci śpiewaliśmy piosenkę „Po partyzancie dziewczyna 
płacze”, przyczepił się do nas pułkownik i dopytywał się, z której jesteśmy jed-
nostki? Było nas 40 o) cerów z całego DOW Warszawa, więc jego dopytywania 
się o naszą jednostkę zignorowaliśmy, dawniej partyzantów bali się Niemcy, te-
raz oni się boją. Prawdą jest, że w terenie nadal działały różne grupy, szczególnie 
NSZ–owskie, nie mówiąc o UPA.

Kurs chociaż krótki, bo tylko dwutygodniowy, zakończono egzaminami. 
Trzeba było również wykazać się aktorstwem. Otrzymaliśmy zaświadczenia 
z oceną ogólną. Ja otrzymałem ocenę bardzo dobrą. Zaświadczenie mam do 
dzisiaj razem z dokumentami wojskowymi. Gdy przybyłem do pułku, obecnie 
już w Legionowie, bo z Modlina przeniesiono nas, dowódca pułku powierzył mi 
funkcję kierownika klubu o) cerskiego. Mieliśmy piękną parkietową salę, dzie-
sięcioosobową orkiestrę. Urządzaliśmy zabawy dla o) cerskich rodzin. Zaprasza-
liśmy znaczące w Legionowie osobistości, od burmistrza zaczynając.

Dowiedziałem się, że mną interesuje się Informacja czyli wojskowy Urząd 
Bezpieczeństwa. Zawieźli mnie z inżynierem pułkowym do Informacji w War-
szawie, do dzisiaj nie wiem czego chcieli? Zacząłem poważnie myśleć o mojej 
przyszłości, ale już w służbie cywilnej. Na front poszedłem na ochotnika. Patrio-
tyczne zadanie: służba wojskowa dla ojczyzny – wykonałem. Kariera wojskowa 
wątpliwa. Dzisiaj jestem im potrzebny. Ale jak długo? Wykorzystałem okazję: 
o jeden batalion zmniejszali stan liczbowy żołnierzy w pułku. Skorzystałem 
z okazji. Stoczyłem niemiłą walką z personalną DOW kapitanem Potocką, Ży-
dówką. Przyjęła nazwisko hrabiowskie. Od niej zależało czy na rogu podania 
napisze: zdemobilizować.

Poszedłem do cywila. Nowa era mojego życia. Wojna zabrała mi osiem lat 
młodzieńczego życia: 5 lat okupacji i 3 lata w służbie wojskowej – w służbie trud-
nej, niebezpiecznej, ale jednocześnie budującej moją osobowość.
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Ostatnie dni wolności i pierwsze dni wojny
na terenie mojej wsi i najbliższej okolicy

Bolesław Błaszczuk

Gdyby nie agresja niemiecka na Polskę, nie byłoby bitwy pod Malinówką163. 
Zanim do tego doszło, pojawiały się zdarzenia potęgujące nadchodzącą gro-
zę wojenną nie tylko w Bukowie Wielkiej, Sawinie, Radzanowie czy Średnim 
Łanie. Czuło się atmosferę przedwojenną. Coraz więcej ludzi na ten temat roz-
mawiało z niepokojem w różnych miejscach i przy każdej okazji. Na jarmar-
ku, przy kościele lub przy kapliczce w Bukowie Wielkiej i ) gurze164 w Średnim 
Łanie, przy wiatraku Łubkowskich na Przytułach, skąd pochodzi Stanisław 
Łubkowski mieszkający dziś w Piszu, gdzie gromadzili się chłopi oczekując na 
mąkę, wszędzie rozmawiano o zbliżającej się wojnie. Mówiono wówczas: Jak 
świat światem, nigdy Niemiec nie był Polakowi bratem. Byli i tacy, którzy się 
z tym nie zgadzali. 

Były też schadzki na ganku naszego sąsiada Antoniego Misiury z udziałem 
jego dzieci: Zosi, Bogusi, Józka oraz innych panien i kawalerów nawet z sąsied-
nich wsi, np. z Radzanowa, skąd przychodził mieszkający obecnie w Elblągu 
Henryk Dąbrowski. Oprócz zalotów miłosnych, sprośnych żarcików, piosenek 
również i młodzież dyskutowała na tematy polityczne.

Tęskniono za swymi bliskimi, którzy służyli w wojsku, przeważnie w Łucku 
i w Równem. Często śpiewano Wróć Jasieńku […], dam ci za to najpiękniejszy 
róży kwiat oraz legionowe i ludowe. W chłodne i słotne dni, niemal codzien-
nie przychodzili gospodarze do szewca Majówki mieszkającego na Kąciku – ojca 
Zdzisława Majówki z Sawina. Wyrażano między innymi ostry protest przeciw 
układowi monachijskiemu.

Na pierzakach165, prządkach lub łuskaniu fasoli, z udziałem młodej kawalerki, 
dziewczęta straszyły chłopaków wojną, choć same się jej najbardziej obawiały.

Na tradycyjnych wieczórkach u mego dziadka Jana Grzyba w Bukowie 
Wielkiej najczęściej bywali nasi sąsiedzi: W. Polak spod wahy166, czyli wieży 
triangulacyjnej, K. Serdowski sołtys i sąsiad mego dziadka, Józef Błaszczuk 
mój ojciec, Jan i jego brat Aleksander zwany Olechem Łubkowscy, Misiura, A. 
Łopąg nawiązywali do wojny światowej i własnych przeżyć podczas rewolucji 
w Rosji. Celował w tym szczególnie W. Polak i Jan Grzyb mój wujek. Chwalili 
nasz rząd za Centralny Okręg Przemysłowy zwany w skrócie COPem, mobi-
lizowanie rolników do unowocześniania gospodarstw wiejskich, za stosowa-

163 Była to już w czasach nowożytnych trzecia bitwa pod Malinówką: pierwsza w 1863, druga w 1915 i trze-
cia w 1939 r. 
164 Figurą nazywano drewniany krzyż przydrożny.
165 Zbiorowe darcie pierza gęsiego lub kaczego
166 Nie znalazłem znaczenia tego słowa wiążącego się z wieżą triangulacyjną. W slangu młodzieżowym 
waha znaczy paliwo, ale w Sitnie koło Zamościa w 2010 r. słyszałem zdanie: Czy ktoś przyszedł na wahę. Kie-
dy zapytałem co to oznacza usłyszałem odpowiedź, że waha to czuwanie, pełnienie posterunku przy zmar-
łym. Tak więc mieszkańcy widząc ludzi obok wieży triangulacyjnej chyba uznali ich za obserwatorów, więc 
miejsce to nazwali z niemiecka wahą.
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nie preferencji przy zakupie prosiaków i zarodowych sztuk bydła. Działania te 
praktycznie wspierał dziedzic Niemirycz z Uhruska, chociaż z drugiej strony 
nadal słabo opłacał ciężką pracę ludzi przy żniwach czy kopaniu ziemniaków 
płacąc za dniówkę 1 złotówkę, za co można było kupić 1 kg cukru lub 1 litr naf-
ty względnie chustkę na głowę. Jego brat z Kazimierzówki dostarczał sadzonki 
owocowych drzew, z których i my korzystaliśmy. Przysyłał nawet ogrodnika, 
by nadzorował nasadzenia tych drzewek. 

Ostro krytykowano Hitlera za przygotowania Niemiec do wojny. Dziwiono 
się, że cywilizowany naród niemiecki tak łatwo daje mu się zwieść. Na imprezach 
loteryjnych czy zabawach tanecznych w Sawinie lub w Bukowie Wielkiej odby-
wających się obok nowo zbudowanej remizy strażackiej, grupa bukowskiej star-
szyzny ubolewała nad wzrostem wrogości Ukraińców do Polaków na Wołyniu 
i Podolu, gdzie kiedyś osiadło wielu Legionistów. Mój ojciec Józef jako legionista 
również miał otrzymać na Podolu „czarnoziemne pole”. Kiedy z kolegą pojechali 
na miejsce, zauważyli, że przypadły by im gospodarstwa po wysiedlonych Ukra-
ińcach, a nie z parcelacji, więc zrezygnowali i wrócili do domu na dotychczasowy 
piasek. Takie wówczas były dylematy. Po prostu, przy każdej okazji – nawet ci, 
co byli dotychczas skłóceni, to chętnie zaczynali z sobą rozmawiać. Już nie miało 
znaczenia to, że sąsiad niby podorał miedzę, że obca kura weszła na grządkę.

Rozmowy stawały się coraz mniej banalne, gdyż coraz częściej słuchano radia 
„Telefunken” na baterie znajdującego się w szkole w Bukowie Wielkiej u Boguc-
kich, czasami w Sawinie. Ponadto mieliśmy w Bukowie dwa radia słuchawkowe 
na tak zwany kryształek znajdujące się u Bartosza w Kalnem oraz u dziadka Jana 
i wuja Władysława Grzybów, którzy kupili je za 60 złotych zaoszczędzonych na 
niepaleniu papierosów. Radia tego słuchano i za czasów okupacji, za co groziła 
kara śmierci. Odbiorników radiowych w Sawinie było więcej, na przykład u mego 
dziadka Jana Błaszczuka, kierownika szkoły Lucjana Drewnowskiego, Tomasza 
Błaszczuka, A. Koszuka, Rychtera i zapewne u innych. Ten rzadki wówczas śro-
dek masowego przekazu pozwalał na uzyskiwanie coraz nowszych informacji. 
Podobnie było z prasą chociaż ta była o rożnym zabarwieniu politycznym.

Tematyka dyskusyjna w różnych środowiskach była, co oczywiste, zależna od 
wieku, kwali) kacji, płci. Były schadzki w sklepie „Społem”, u garbatego subiekta 
Króla mającego sklep koło szkoły. Pewnego razu, czego byłem świadkiem, wstą-
piło do niego dwóch jego znajomych, którzy niedawno wrócili z saksów167, gdzie 
pracowali przy budowie autostrad. Twierdzili, że Niemcy intensywnie koncen-
trują liczne formacje wojskowe przy granicach z Polską. Mówili już wtedy, że 
obiecana pomoc Francji i Anglii Polsce w przypadku wojny, to tylko „cacanki”, 
wyraźnie wątpili w skuteczność układów Polski z innymi krajami, co dbają tylko 
o swoje tyłki. Mówili, że przecież mamy układ z Niemcami i co? Później okazało 
się, że mieli wtedy rację. 

W Anglii autentycznie przeklinano Hitlera za „Anschluss” Austrii i napaść na 
Czechy168, że ze Słowacji uczyniono wasalne państwo. To przecież blisko u połu-

167 Saksy to dobrowolny wyjazd polskich robotników do Niemiec szczególnie do Saksonii, skąd nazwa, 
potem zresztą upowszechniona na całe Niemcy, a nawet na inne kraje szczególnie na zachodzie Europy.
168 Wojska polskie wówczas również weszły do Czechosłowacji
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dniowych granic Polski. W ten sposób zostaliśmy „otoczeni przez siły nieczyste 
z trzech stron, co z względów strategicznych dla nas było wyjątkowo niebezpiecz-
ne. W uniesieniu nerwowym wołano Niech tego Hitlera, weźmie cholera.

W tych zaciętych nieraz dysputach liczył się głos Władka Króla, który był jed-
nocześnie znanym „kasanową” wobec panienek w Bukowie, Radzanowie, Sawi-
nie i Średnim Łanie. Podrywał, podrywał na przykład Stasię służącą u sąsiadów, 
a gdy później co do czego, to umywał ręce. To samo czynił nie wiadomo skąd 
przybyły jego kolega, który uwodził „piękną Helenę” z Siedlisk. A gdy zawiódł 
i wybył, to ona w niedzielne południe, gdy ludzie pojechali do kościoła truła się 
esencją octową.

U Bolesława i Bronisława Jaczyńskich odbywały się planowe ćwiczenia stra-
żackie, przeważnie w niedzielne popołudnie. Oprócz musztry posługiwano się 
sprzętem ogniowym. Coraz częściej poszczególne drużyny zagłębiały się w po-
ważną tematykę polityczną. Trudno się dziwić, boć to organizacja paramilitar-
na. Czasem przyjeżdżał instruktor z Komendy Powiatowej w Chełmie, spec od 
spraw polityczno – wojskowych. Wyjaśniał wkroczenie Wojska Polskiego na 
Zaolzie, przy czym nie wyrażał swojego osobistego zdania, lecz o) cjalne stano-
wisko władz. Niektórych strażaków nie zdołał przekonać, gdyż twierdzili, że to 
„usprawiedliwia agresję hitlerowską”, że jest to Hitlerowi na rękę.

Bardzo pasjonowały mnie i Felka zdarzenia z czasów wojny światowej i cza-
sów powojennych sugestywnie opowiadane przez Jana Grzyba mego wuja a jego 
ojca, które trwały godzinami. Czarującym tłem tych opowieści były dumki i cza-
stuszki ukraińskich dziewcząt, które przy zachodzącym słońcu i romantycznym 
księżycu, kończyły swoje prace na polach Łukówka. Ich koloraturowy głos wi-
brował powiewnie i chwytał za serce młodych chłopaków. Opowieści te i pieśni 
wywarły znaczny wpływ na moją osobowość. 

Wspominam Władysława Misiurę zwanego „Kwoczką” z Ciemniejowa, które-
go przypomniał mi Adam Kędzierawski z Białej Rzeki. Niesamowity, wszędobyl-
ski i lubiany podrywacz dorastających panien w Bukwie Wielkiej, Radzanowie, 
Sawinie i Średnim Łanie. Był ich idolem. Kiedy wpadł na pierzaki czy inną „im-
prezę”, kobitki, gdyż tak je określał, były uszczęśliwione. Częstowały go najlep-
szymi wiktuałami. Bardzo lubił powidła i pieczone pierogi z kapustą i grzybami. 
Był oczytany, znał nawet książkę „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, 
która czytał pod pierzyną. Potem cytował z pamięci całe jej fragmenty. Do nas 
przychodziła Marysia Szymczak i czytała ją prządkom do późnej nocy, potem 
wracały do domu zapłakane. 

Władysław Misiura był utalentowanym samorodkiem artystycznym. Potra) ł 
skupić uzdolnioną artystycznie młodzież wiejską z gminy Bukowa, z Uhruska, 
skąd przychodziła Zo) a Kulbicka, nasza kuzynka. Pracować pod jego kierownic-
twem to był dla nich zaszczyt, wyjątkowo starali się, by podołać jego wymaga-
niom artystycznym. Grali w Bukowie Wielkiej, Sawinie, Woli Uhruskiej, a nawet 
w Chełmskiej Resursie. Pewnego razu po zebraniu w bukowskiej szkole „Kwocz-
ka” grał skecze satyryczne. Na sali było ludzi jak śledzi w beczce – ciasno i gorąco 
niesamowicie, a Władzio grał różne role rozśmieszające widzów. To było dobre 
lekarstwo na odreagowanie napięcia wojennego. W pewnym momencie podczas 
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skeczu niby to przypadkiem, opadły mu spodnie i został na golasa. Zrobił to na 
wzór Dymszy, zawodowego artysty we Lwowie. Śpiewał też lwowskie piosenki 
Toncia i Szczepcia, słuchane i w domach przez radio. Chętnie naśladował tych 
artystów w piosence „Gdybym się jeszcze raz urodzić miał, to tylko we Lwowi”. 
Świetnie też parodiował Hitlera na wzór Stępkowskiego „Ach ten wąsik, ten pą-
sik”. To powodowało, że ściany bukowskiej szkoły pamiętającej przecież I wojnę 
światową, trzęsły się od gromkich oklasków. Aż dziw, że wytrzymywały gromkie 
kaskady śmiechu i oklasków. Władzio zasłużył sobie na skromny pomnik lub 
tablicę pamiątkową w Ciemnogórze169, Bukowie Wielkiej albo Sawinie.

W pewien słoneczny dzień 1939 r., kiedy skowronki śpiewały nad polami, szli-
śmy z Sawina z Piotrem Krzakiem pochodzącym z Podpakula. Na szosie chełm-
sko – włodawskiej przegoniliśmy chuliganów, którzy rozbijali izolatory na słu-
pach telefonicznych. Byliśmy też świadkami, jak motocyklista rozrzucał ulotki 
przy szosie, a później po wioskach i na drogach polnych. Były ich dwa rodzaje. Na 
jednej grożono końcem świata, co padało wówczas w obliczu wojny na dogodny 
grunt. Na innych z piękną bryłą klasztoru i kościoła na Jasnej Górze, z obrazem 
Matki Boskiej, przekonywano o pożytku duchowym, jaki daje pielgrzymka do 
Częstochowy. Pisano, jak cudownie obroniła się Jasna Góra podczas oblężenia 
przez Szwedów. Jak kalecy zostawiają tam swoje laski i kule inwalidzkie, po czym 
wracają zdrowi do domu. Nawet mieliśmy wielką ochotę tam się udać, ale jak się 
dostać? Oto dylemat. Powiedziałem Piotrowi, że dla chcącego, to nic trudnego. 
Z tłumokiem z butami i jedzeniem na plecach będziemy iść na bosaka. Dołączy-
my do jakiejś pielgrzymki i dotrzemy do celu, ale twarde realia dnia codziennego 
nie pozwoliły nam na spełnienie tego zamierzenia.

Kiedy moja mama Antonina zaczęła chorować na suchoty, to zatrudniliśmy 
jako pomoc domową Stasię, która potem wyszła za mąż za Franciszka Misiu-
rę. Z mamą byłem u specjalisty doktora Nejmana przy ulicy Hrubieszowskiej 
w Chełmie, by prześwietlić płuca. Wówczas choroba ta była wstydliwa i ludzie 
często ją ukrywali. Czasami stosowali domowe leczenie pijąc psi smalec, który 
rzekomo miał leczyć tę chorobę. Niewiele to jednak pomagało. Lekarz w Sawinie 
przyjmujący przy wschodniej pierzei rynku zalecił picie kompotu z jabłek. Wła-
snych już nie mieliśmy, udałem się więc do bogatego gospodarza w Bukowie Ma-
łej, który miał duży sad. Prosiłem, by sprzedał choć z 2 kilogramy. Opowiedział, 
że „przestał wspierać biedaków i basta”. W ogóle nie chciał rozmawiać, mimo, że 
uklęknąłem przed nim na kolana. Dał do zrozumienia, że jak sobie nie pójdę, to 
poszczuje psami. 

Był też bardzo nieprzyjemny incydent. W Lublinie odbywała się rozprawa 
przeciwko Antoniemu Misiurze, który miał rzekomo zabić policjanta podczas 
orgii pijackiej na jarmarku w Sawinie. Misiura otrzymał wiele lat więzienia i od-
bywał karę w ciężkich więzieniach w Rawiczu i we Wronkach. Wyrok tu i ówdzie 
komentowano jako polityczny. Matka Antoniego, nazywana „Janiuczką”, pędziła 
na bosaka piechotą przez pola i lasy z Bukowy do Lublina, by zdążyć na godzi-
nę 10–tą na rozprawę. Potem wracała również piechotą z powrotem. Mówiła, że 

169 Nie wiem czy nie powinno być: w Ciemniejowie?
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proces celowo wyznaczono w Lublinie a nie w Chełmie. Twierdziła, że wojna bę-
dzie na pewno, bo jej syn został osądzony niesprawiedliwie. Na początku wrze-
śnia 1939 r. Antoni wrócił do domu, co widziałem na własne oczy, kiedy tłukłem 
u nich w stepie proso na kaszę jaglaną. Jednak parę dni później gdzieś wybył 
i nigdy już do domu nie powrócił. Nie wiadomo co się z nim stało.

W atmosferze wojennej, jaka się wytworzyła, każdy przejaw działania władzy 
o charakterze sankcyjnym bardzo drażnił ludzi. Karano, że ktoś 3 Maja kończył 
sadzić w polu karto  ̀e, że ktoś miał zapalniczkę benzynową albo krzesiwo, a nie 
kupował zapałek wytwarzanych przez szwedzki monopol zapałczany, za rosnące 
za stodołą 4 krzaki machorki, które nie wiadomo skąd się tam wzięły. W przypad-
kach takich pojawiał się kominiarz, żebrak, lub ktokolwiek inny, który okazywał 
się często być policjantem, lub po prostu policjant w mundurze. Zaraz wsadzano 
do aresztu w Sawinie mieszczącym się na zapleczu Urzędu Gminy. W ostatnich 
dwóch tygodniach kwietnia przydarzyło się to również mojemu ojcu. Aresztan-
ci widzieli przez okno, jak w pobliskiej obórce znęcano się nad dziewczętami 
z Chutcza, wlewając im wodę przez nos i usta. Niektórzy aresztanci mówili, że to 
„metody faszystowskie”, że to tak jak w Berezie Kartuskiej. Oburzały ludzi pod-
stępne działania policjantów, którzy brali dzieci na kolana, częstowali cukierka-
mi i przy okazji wypytywali o różne sprawy. Atmosfera gniewu utrzymywała się 
u prawosławnych, za zburzenie w 1938 r. pięknej cerkwi sawińskiej. Gniew ten 
podzielali niektórzy katolicy. Oprotestowano gwałtowne nakazy malowania ko-
minów, furtek oraz budowania sławojek”, by „miny” nie zalegały za stodołą. Dla 
światlejszych ludzi, było to oczywiste, ale inni byli zaskoczeni i oburzeni takimi 
nakazami. Należało najpierw wyjaśnić ludziom cel tych podjętych działań, prze-
konywać, co sugerował sołtys Serdowski. Najbardziej oburzające było znaczne 
podwyższanie podatków, a tym samym pogłębianie i tak już istniejącej biedy. 
Sołtys i kierownik szkoły próbowali tłumaczyć, że „idzie wojna, dlatego państwo 
potrzebuje dużo pieniędzy na zbrojenia”. Takie patriotyczne argumenty jednych 
przekonywały, ale innych nie. Mimo ogólnego poparcia dla Funduszu Obrony 
Narodowej [składano pieniądze i wyroby szlachetnych kruszców], to jednak 
niektórzy pytali, jak dla przykładu Łubkowski, Mroczek czy Czmielewski: „To 
już tak źle z uzbrojeniem naszego wojska, że za te nasze skromne o) ary, ma być 
kupione kilkanaście cekaemów i uroczyście przekazanych wojsku”? „Kacper” 
z Kącika, ten który chodził z maszyną omłotową, pytał: „To z czym my mamy 
iść wobec nimieckiej machiny militarnej”? Za o) arność na rzecz FON otrzyma-
liśmy piękne metalowe tabliczki z napisami „FON”, którą chyba jeszcze można 
spotkać na futrynie u wejścia do dawnej apteki Papużyńskiego znajdującej się na 
placu Łuczkowskiego w Chełmie170. 

Zaczęła się nasilać nagonka na Żydów i to nie tylko z strony władz. Wracając 
z apteki wstąpiłem na stację PKP w Woli Uhruskiej. Zauważyłem na ścianie po-
czekalni a) sze i plakaty z napisami: „Nie kupuj u Żyda”, „Bij Żyda”. Widziałem 
też obrazek, jak Żydzi wieszają Chrystusa na krzyżu. Dalej był apel do rodziców, 

170 W 2009 r. apteka została zlikwidowana, wyposażenie zabrał „Cefarm” do Lublina, zaś w tym, miejscu 
powstała restauracja, w której wymieniono nie tylko drzwi, ale wszystkie tynki
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by chronili swoje dzieci przed Żydami, gdyż Żydzi porywają dzieci „na macę”171. 
W pobliżu słyszałem głosy kolejarzy, jak gorąco rozmawiali na te tematy, ale ża-
den z nich nie zerwał tych plakatów, chociaż ten wysoki, mówiący zachrypłym 
głosem, był szczególnie oburzony na paszkwile na nich wypisane.

Będąc pod wrażeniem treści wypisanych na plakatach wstąpiłem do Żyda Da-
wida, który prowadził sklepik na Przytułach. Zastałem całą jego rodzinę. Powie-
działem o tym co widziałem na stacji w Woli Uhruskiej. Zamyślił się głęboko. 
Jego córka Gola172, zdolna koleżanka z tej samej klasy, do której ja chodziłem, 
jak też inna Żydówka Ry� a, przypomniała moje imię. Dawid za chwilę wrócił 
z kuchni pokazując pokwitowania na pożyczone ludziom pieniądze oraz zeszyt, 
do którego wpisywał, tych którzy brali towar na kredyt i powiedział: „Nu, Bolek, 
zobacz, ile ja biedny Żyd ludziom biednym robię dobrze, ile sprzedaję na kajet173. 
Nu, a co do Chrystusa, to ja do tego ręki nie przykładał i nigdy nie przyłożę. Ja 
chcę z ludźmi dobrze żyć, z pełnym poszanowaniem”. W tym momencie przy-
pomniałem sobie, jak w 1938 r. Dawid pożyczył nam 70 złotych na wykupie-
nie naszej ostatniej krowy „rabuli”, która sekwestrator zabrał za zaległy podatek 
gruntowy. W tym samym dniu w naszym domu zapaliła się sadza w kominie, 
ale Dawid pierwszy zauważył ogień i zaczął krzyczeć, że się pali!. To dzięki nie-
mu w porę zauważono pożar i ugaszono go, bo gdyby nie, to dom kryty słomą 
a wraz z nim całe gospodarstwo poszłoby z dymem, natomiast my zostalibyśmy 
bez środków do życia. W tym dniu była ogromna wichura, która mogła przenieść 
ogień na inne budynki, a więc ucierpiałaby może i cała wieś.

Już w czasach okupacji hitlerowcy dokonali zbrodni na rodzinie Dawida, czyli 
Duwida, gdyż tak go niektórzy we wsi nazywali. Mówili mi o tym koledzy Cze-
sław i Jan Jurek [Jurek to nazwisko], którzy byli sąsiadami Dawida oraz mój stryj, 
który wracając z Osowy do Ciemniejowa przypadkiem widział scenę mordu. 
Było wówczas dwóch gestapowców oraz cywil w kapeluszu, ponoć volksdeutsch 
z V kolumny. Kula, którą wystrzelono w kierunku Dawida, tra) ła go w twarz. 
Padł trupem na progu swojego mieszkania z chlebem w ustach. Młodsza cór-
ka Gala z pięknymi długimi rozczesanymi włosami rzuciła się do nóg opraw-
ców i zaczęła całować ich buciska, a swoim bolesnym jękiem, który powinien 
przeszyć najtwardsze serca, prosiła o darowanie życia jej i matce. Jednak jeden 
z gestapowców kopnął ją silnie, a ona z jękiem upadła tuż pod płotem. Swoimi 
buciorami zaczął gnieść jej młode piersi. W tym czasie podszedł drugi i strzelił 
jej w głowę. To samo uczynił z matką. U sadystów nie było litości, wzięło górę 
okrutne zdziczenie. Starsza córka Ry� a, w tym czasie kopała ziemniaki w polu 
u Stanisława Pulikowskiego. To ją uratowało. Do domu już nie wróciła, a dzię-
ki wtajemniczonym i zaufanym osobom, między innymi Jana Pulikowskiego, 
u którego w oborze w specjalnym schowku mieszkała całą zimę. Pomagali jej 
przetrwać Łubkowscy ci od wiatraka, Anna Grzyb moja babka i ja – Bolesław 
Błaszczuk. Latem mieszkała w stogu siana, celowo w pobliżu posterunku żan-

171 Maca to placek z mąki pszennej, pieczony przez Żydów, do której rzekomo Żydzi mieli dodawać kroplę 
krwi chrześcijańskiej. W celu zdobycia tejże krwi mieli porywać katolickie dzieci.
172 Czy nie powinno być Golda?
173 Zeszyt
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darmerii mieszczącym się w nowozbudowanym budynku szkolnym w Toma-
szówce. I tak Ry� a dzięki ludziom dobrej woli wytrwała, przeżyła okupację, a po 
wyzwoleniu wyjechała do Izraela.

Mieszkańcy wcale nie uspokoili się oświadczeniem Józefa Becka wygłoszo-
nym w Sejmie na wiosnę 1938 r., w którym powiedział, że nie oddamy ani guzika 
od płaszcza. Była to riposta Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski na coraz 
to nowsze żądania z strony Hitlera. Chodziło wówczas o eksterytorialny kory-
tarz między III Rzeszą a Prusami Wschodnimi, który miał przecinać terytorium 
Polski, ale należeć do Niemiec oraz o całkowite zniemczanie Gdańska. Rząd bał 
się, że autostrada do Prus może Polsce zamknąć dostęp do morza. Echa tych nie-
pokojów docierały również do naszej wsi. 

U Bogackich nauczycieli z Bukowy często bywali goście, między innymi in-
żynier Józef Pajor [ewentualnie Pajur] mierniczy geodeta mieszkający na ulicy 
Narutowicza w Chełmie, Jan i Stanisław Pulikowscy, których ojca Seweryna 
ostatniego żyjącego powstańca styczniowego w powiecie chełmskim pochowano 
na cmentarzu w Sawinie, Władysław Grzyb, Bolesław i Bronisław Jaczyńscy, Lu-
cjan Drewnowski kierownik szkoły w Sawinie, Antoni Łopąg, Stanisław Misiura, 
Franciszek Michalski i inni, których nazwisk już nie pamiętam. Na tych spotka-
niach nie tylko grali w brydża lub szachy, słuchali dykteryjek inżyniera Pajora, 
lecz i „politykowali” jak mawiała Maria żona nauczyciela Boguckiego podając 
im do stołu różnego rodzaju wiktuały. Ich córka Halinka, oczko w głowie ojca, 
przytakiwała mamie. 

Niektórzy z tych facetów mieli pistolety, niekoniecznie zawsze legalnie. By 
odpędzić niepokojące widmo wojny wychodzili wieczorem na łąkę porośniętą 
krzakami i strzelali w powietrze. Mówili, że trzeba mieć broń gotową, „prze-
strzeloną”. Liczyła się także wprawa strzelecka i celność w strzelaniu. Miałem 
wówczas wielką chrapkę, by także postrzelać. Ponieważ inżynier Pajor bardzo 
mnie lubił, a także przez wzgląd na to, że podczas komasacji gruntów w Bukowie 
mieszkał u mojej babki Anny Grzyb, to czasami dawał mi pistolet nie żałując 
naboi. Miał ich całą wojskową torbę, a także poupychane po kieszeniach. Był 
o) cerem rezerwy, więc broń posiadał legalnie. Oswajałem się z bronią, co później 
przydało mi się w czasie okupacji do poważniejszych celów. Zaprawa z bronią 
bardzo mi się przydała. 

W tym, niespokojnym przedwojennym czasie, ja jako młody chłopiec, wtry-
niałem swego nosa wszędzie, gdzie cokolwiek ciekawego się działo. Przeważnie 
wszędzie mnie akceptowano, z rożnych zresztą powodów. Lubiano mnie, co wy-
raźnie czułem. To mi dodawało odwagi i pewności siebie, mogłem słuchać do 
końca o czym starsi rozmawiają. Na razie byłem za młody, aby być równopraw-
nym partnerem w czasie dyskusji dorosłych. Gdy ekipa od Boguckich, jak mó-
wiono w tym gronie, była na raucie wyższego stopnia, nazywano mnie pieszczo-
tliwie „synem pułku”, co wymyślił inżynier Pajor. U dyskutantów było wszystko 
proste, rozstrzygali na „tak” lub „nie”. Dzięki przysłuchiwaniu się tej dyskusji 
coraz więcej wiedziałem, na czym polega pojęcie patriotyzmu. Przypominam so-
bie, jak ich wkurzały „Anschluss” Austrii przez Niemcy czy agresja Benito Mus-
soliniego „kumpla” Hitlera na Abisynię, potem na Albanię. 
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W 1939 r. od kilku miesięcy w szkole odbywały się oprócz normalnych lek-
cji także pogadanki prowadzone przez specjalistów z Chełma. Często odbywało 
się to w asyście kogoś z władz z Sawina. W czasie pogadanek wykorzystywano 
pomoce naukowe, takie jak nosze, gaza opatrunkowa, jakieś klepki, szmatki, ga-
zmaska, butelki z kolorowymi płynami, których znaczenia nie pamiętam, hełm 
wojskowy, atrapy pistoletów, min, granatów ręcznych i wreszcie karabinu bojo-
wego [kb]. Były także plansze z sylwetkami samolotów, czołgów, bomb. Pokazy-
wano szkice schronów i okopów obronnych i coś tam jeszcze, nie wszystko już 
pamiętam. Wpajano nam, że ważna jest sama świadomość, że w razie czego, nie 
będziemy bezradni. Mówiono, że w razie nagłego zagrożenia gazowego, nie mając 
pod ręką maski, można ratować się własnym moczem. Kładziono nacisk na to, że 
schron ma być nie taki jak w czasie ostatniej wojny światowej, ma to być jedno-
cześnie schron przeciwczołgowy, to znaczy zygzakowaty, łamany, dość głęboki, 
długi na miarę potrzeb rodzinnych. Do tego musi mieć u góry zabezpieczenie 
na tyle mocne, by czołg nie zgniótł schronu, a bomba lotnicza nie zniszczyła go. 
Moja babka Anna Grzyb powiedziała wykładowcy, że w czasie ostatniej wojny 
światowej cała wieś ukryła się w lesie, który wkrótce został ostrzelany przez arty-
lerię niemiecką. Ci, którzy kryli się w lejach po bombach przeżyli. Instruktor po-
chwalił ją za celne spostrzeżenie i wyciąganie właściwych wniosków. Było wiele 
innych ciekawych, ale i fachowych wypowiedzi, głównie ze strony rezerwistów. 

Młodzi i starsi uczestnicy pogadanek nie tylko słuchali, oglądali również po-
moce. Wiedza z szkoleń przydała się wkrótce podczas budowy schronu u dziad-
ka J. Grzyba, a także w 1944 r., gdy front przesuwał się już wschodu na zachód. 
Ktoś doradzał mamie Antoninie, nie wiadomo czy na poważnie, czy w formie 
żartów, by w czasie nalotu brać stołek na głowę lub chować się pod stół. Takich 
wskazówek nie było na szkoleniu, dlatego mama nie traktowała ich poważnie, 
a radzącego wyśmiała.

Latem 1939 r. z Chełma przybył specjalista wojskowy w towarzystwie policjan-
ta z posterunku w Sawinie. Ten policjant zaimponował mi oraz moim kolegom 
swoim eleganckim mundurem. W czasie zorganizowanego zebrania wiejskiego 
mówili o V kolumnie, że III Rzesza usiłuje mobilizować niemieckich kolonistów 
mieszkających w wielu wioskach w tym gminy Sawin, między innymi w Mali-
nówce, Piaskach, Tomaszówce. Namawiają ich do szpiegowania, a w przypadku 
wojny wskazywania celów niemieckim lotnikom poprzez wykładania na dachach 
strzałek z białego płótna. 

Wkrótce miało się to sprawdzić, gdy z nieco starszym bratem wujecznym Fe-
liksem Grzybem z Siedlisk, złapaliśmy szpiega, który z dużą sękatą lagą udawał 
wędrownego żebraka. Szpieg ten nie zauważył, że mój ojciec Józef widzi, jak on 
na wygonie przy kopcu triangulacyjnym wyjmuje coś z tej lagi. Byliśmy wówczas 
przy pracach polowych, ojciec więc zawołał mnie i Felka i kazał złapać szpiega. 
Ruszyliśmy ku niemu. Okazało się, że to wcale nie stary niedołężny dziad, tylko 
rosły wysportowany mężczyzna. Zaczął uciekać w kierunku krzaków, jednak my 
wiejscy chłopcy dopadliśmy go. Wtem uciekający wyrwał z torby coś w rodzaju 
bagnetu, takiego jakie były przy niemieckich mauzerach i rzucił się do nas. Na 
szczęście dla nas w ręku Felka zobaczyłem pistolet wymierzony w kierunku tego 
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osobnika. Zdziwiłem się, że Felek ma pistolet, najprawdopodobniej nielegalnie. 
To podziałało uspokajająco na szpiega. Kiedy rozbiłem lagę o kamień, to z po-
mysłowo urządzonych schowków wypadły mapy sztabowe, które udający dziada 
przy punkcie triangulacyjnym korygował dla potrzeb Wehrmachtu. Zaprowa-
dziliśmy go na Posterunek Policji w Sawinie, gdzie pochwalono nas za ten pa-
triotyczny czyn, jak z naciskiem zaznaczył sam komendant. Za parę dni starszy 
Felek został wezwany na posterunek, gdzie otrzymał wyrazy uznania oraz rower 
przysłany specjalnie dla nas z Chełma. Rower ten Felek wykorzystywał inten-
sywnie do czerwca 1943 r., to jest do chwili zamordowania go przez hitlerowców 
w lesie sawińskim, gdy jako łącznik BCh szedł gdzieś wypełniać powierzone mu 
zadanie konspiracyjne. Ten rower przydał mi się później, gdyż powierzono mi 
w partyzantce podobną rolę, a miałem dość znaczy teren do obsłużenia.

Czasem z Tadziem Guzem, Bronkiem Czerwińskim moim bratem ciotecz-
nym i Jankiem Majówką, moim serdecznym przyjacielem zmarłym tragicznie 
w lutym 1942 r. kalikowaliśmy w kościele sawińskim. Za to, że pasłem krowę, 
moja babka Anna kupiła mi czerwoną książeczkę do nabożeństwa. Bardzo chcia-
ła, abym był księdzem. Gdy się wczytywałem w litanię do Matki Boskiej, to moja 
„raba” najczęściej wtedy czyniła szkodę w pszenicy sąsiada. Pewnego razu sąsiad 
podszedł po cichu do mnie z tyłu i niespodziewanie „zainkasowałem” kilkana-
ście bolesnych ciosów kijem po plecach. Będąc z babką Anną w Sawinie, spotka-
liśmy koło dzwonnicy księdza Zygmunta Grzegorzewskiego. Wówczas zapytała 
go, co mamy teraz robić. Ksiądz na to: „Trzeba się modlić, a Bóg będzie łaskawy”. 
Jednakże księdzem nie zostałem. Moje losy potoczyły się zupełnie inaczej niż 
chciała tego babcia.

W czasie tej wyprawy do Sawina wstąpiliśmy z babcią także do zaprzyjaź-
nionych Koszuków, u których bywaliśmy z rodzinami z okazji jarmarków czy 
odpustów. Bywaliśmy także u Rychterów, gdzie miałem kolegę Gienka Rychtera. 
Uczestnicy biesiad w tych rodzinach zawsze mieli coś ciekawego do powiedzenia, 
zwłaszcza przy narastającej grozie wojennej. 

W obliczu wojny Boguccy, Drewnowscy i inni bogatsi mieszkańcy poważnie 
zastanawiali się czy nie wycofać swoich oszczędności z PKO, które tam latami 
gromadzili. Pieniądze Boguckich na pocztę do Sawina początkowo nosiła służąca 
Hanka, a kiedy kupił sobie motocykl, to sam odwoził je co miesiąc. W Bukowie 
był to pierwszy jednoślad. Nieco wcześniej Antoni Kędzierawski ojciec Kazika, 
zwany „Złotą rączką”, mojego kolegi z Przytuł, przytwierdzał do koła roweru 
motorek, którego terkotanie słychać było nieomal na całą gminę. Wszyscy się 
z niego śmieli, ale on jechał nie kręcąc pedałami. W Sawinie kierownik szkoły 
Lucjan Drewnowski miał motocykl z boczną przyczepą, zaś do Bukowy przy-
jeżdżał inżynier Pajor dużym motocyklem, którego dzieci nazywały „jedzie du! 
du! du!” Pamiętam, że tylko raz do naszej wioski zapuścił się czarny kabriolet. 
Ugrzązł w błocie i trzeba było go wyciągać końmi. 

W czasie żniw przyjechało do szkoły kino objazdowe na rowerze. Wstęp kosz-
tował 10 jaj lub 20 groszy. To było pierwsze kino w Bukowie Wielkiej. Wyświe-
tlanie odbywało się późnym wieczorem. Wiedzieliśmy, że coś będzie wyświetla-
ne o wojnie. Halina Bogucka przyniosła białe prześcieradło, które zawiesiliśmy 
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na ścianie, mocno je naciągając. Chłopcy kręcili pedałem roweru na zmianę, bo 
było ciężko. Im szybciej kręciło się, tym dynamo i specjalna żarówka powodo-
wały wyraźniejszy obraz. Na wyświetlanym ) lmie było nawiązanie do zasług 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pokazano nowoczesną hodowlę trzody chlewnej. 
Było trochę o zbrojeniu Wojska Polskiego, w tym o bardzo dobrych armatach 
z Stalowej Woli, które Polska eksportowała do Turcji. Później okazało się, że za-
brakło takich armat na uzbrojeniu Wojska Polskiego.

Pewnego razu w niedzielne południe jechaliśmy z wujem W. Grzybem do Sa-
wina, nie pamiętam już w jakiej sprawie. W Białej Rzece spotkaliśmy eleganc-
ko ubranego w granatowy mundur policjanta jadącego na rowerze. Zatrzymał 
nas i zapytał: „Dlaczego nie bierzecie udziału w strajku przeciw koniokradom 
w Ciemniejowie?”. Rzeczywiście, z kierunku Ciemniejowa słychać było jakieś 
krzyki. Policjant powiedział nam, że trzeba z tym złodziejem skończyć. Jest tam 
około trzydziestu chłopa. Chcieli go złapać, ale złodziej wywija siekierą jak cyr-
kowiec. Ludzie powybijali szyby w oknach i chcą go dosięgnąć drągami, ale on 
wywija się jak piskorz. Policjant powiada: „Może, gdyby było więcej strajkują-
cych, to by go złapali”. Z tej zachęty do „strajku” nie skorzystaliśmy. Grzyb zdzie-
lił konia batem i mocno trzymając lejce ruszyliśmy galopem do Sawina. Byliśmy 
już na szosie, a zwykle mówiło się, „Aby do szosy”, co i koń rozumiał, bo na dro-
dze był piach, zaś w lesie niesamowite bajora aż po całe szprychy. Powiedziałem 
wujowi, że tego policjanta nie rozumiem. Jeśli człowiek naprawdę kradnie, to 
policja powinna go aresztować i zamknąć do kryminału. Wujek na to: „Ty masz 
rację. Widać, że oni chcą się kimś wyręczyć”, a może chodziło o to, by odcią-
gnąć chłopów od prawdziwych strajków, jakie organizowali chłopi i nauczyciele. 
I w takiej re  ̀eksyjnej atmosferze dotarliśmy do Sawina. 

Jednak nie zawsze była we mnie pewna doza respektu dla ludzi w granato-
wych mundurach, we względu na ich niewdzięczną, ale i odpowiedzialną pracę. 
Podzielone były i nadal są opinie, co do ich roli w czasie okupacji. Dopiero po 
wojnie okazało się, że niektórzy z nich współpracowali z naszym ruchem oporu 
i to zarówno przed wymianą posterunków między Sawinem a Wojsławicami, jak 
i po wymianie. Dzięki temu wiedzieliśmy wcześniej o zbrodniczych zamiarach 
gestapo czy żandarmerii niemieckiej i nieraz w porę mogliśmy zareagować. 

Jeszcze w ostatniej fazie pokoju, tuż przed wojną przyjeżdżał na wieś szmatnik 
Icek. Już z daleka słychać było „Szmaty, szmaty, może coboli, coboli!” Śmialiśmy 
się z tych jego okrzyków, ale tak naprawdę to był przez kobiety bardzo ceniony. 
To był prawdziwy sklep na kółkach, a płaciło się często starymi niepotrzebnymi 
szmatami. Mówiło się, że u niego można było wszystko kupić oprócz pługa, ma-
szyny do młocki czy kieratu. Można było wyzbyć się rzeczy mało ważnych, zuży-
tych, szczególnie samodziałowych zrobionych z lnu lub konopi. U Icka nabywało 
się czajniki, żelazka z duszą, garnki, dzbanki, w tym z dwoma uchami, które były 
przydatne do noszenia wody żniwiarzom podczas spiekoty. Icek miał też bania-
ki, sagany, szklanki, kieliszki. Najczęściej kupowaliśmy u niego igły, nici, ha_ -
ki, agra� i, zatrzaski, spinki do włosów, broszki, pastę do butów, chociaż u nas 
w domu robiło się ją z sadzy i tłuszczu, zabawki dla dzieci czyli lalki, pajacyki, 
kołatki, aniołki, świeczki na choinkę,  ̀akoniki z wodą kolońską, brylantynę do 



– 161 –

włosów, którą jako pierwszy w Bukowie zaczął używać Janek Kędzierawski. Icek 
sprzedawał wyroby z gliny, a więc różne gwizdki, i inne malowane cudaki. Były 
także patelnie, gromnice, które na wszelki wypadek stawiano w oknie w czasie 
burzy, by odstraszyć pioruny mogące uderzyć w chałupę. Były osełki, młotki, 
obcęgi, gwoździe, talerze, miski, łyżki, widelce oraz inne „cymese”, do których 
kupna szmatnik bardzo namawiał, na przykład przetaki i sita, bańki na mleko 
z kranikiem i szkiełkiem, a nawet korkowce. Kiedy już zostawał sam, wołał: „Nu, 
ludzie, kupujta moje cymese, bo wojna bedzi”! On miał szczególne powody do 
obaw, bowiem słyszał już o pogromach Żydów w Niemczech organizowanych 
przez nazistów.

Coraz częściej ludzie zastanawiali się nad sensem wojny. Jedni ją z góry prze-
klinali, inni, szczególnie starsze kobiety, w tym moja babcia Anna, modliły się 
gorliwie, by do niej nie doszło. Dziwiono się, że człowiek jest z jednej strony istotą 
rozumną, z drugiej zaś ułomną pod względem moralnym, ponieważ doprowa-
dza do masowej zagłady swego gatunku, jak to już nieraz miało miejsce w prze-
szłości, tym bardziej, że szykowała się nowa wojna, być może na skalę świato-
wą z zastosowaniem nowoczesnych środków masowego zabijania, mordowania, 
niszczenia. Takie i inne wypowiedzi słyszeliśmy nie tylko z ust inżyniera Pajora. 
Kiedy w klasie mówiliśmy o wojnie, to Witolka Kędzierawska, najwyższa w kla-
sie, powiedziała, że wojnę wymyślił sam Lucyfer. I dodała, że dzisiaj takim Lucy-
ferem jest Hitler. To było echo tego, co mówili niektórzy „prorocy” powołując się 
na jakieś dawne mądrości.

Wielu rodzinom dokuczała bieda. Były gadki, „biednyś, boś głupi, a głupiś, 
boś biedny”. Koło się zamykało. To hasło było dobrym argumentem dla tych, 
którzy z pokolenia na pokolenie żyli kosztem innych, biedniejszych od siebie. 
Bronek Czerwiński, złota rączka, sam biedny, mawiał często, że być biednym, to 
przykra sprawa. Trudno mu się dziwić, gdyż od dziecka jako sierota, był ponie-
wierany przez macochę, która tłumaczyła się, że to z biedy. 

W tamtych czasach bywał problem z opałem. W lesie można było zbierać 
chrust w cenie 60 groszy za metr sześcienny, jednak chrust szybko bzyknął pło-
mienie i już po nim. Nie dawał dostatecznej ilości ciepła. Grubsze konary moż-
na było nabywać na zrębie, ale tych było mało. Sytuację ratował torf, doskonały 
torf sawiński znajdujący się po prawej stronie drogi wiodącej z Sawina do Koziej 
Góry. Kopaliśmy go razem z ojcem. Było ciężko, a im głębiej, tym ciężej. Torf 
trzeba było wysuszyć na pryzmach. Zależało to od pogody, jeśli było słońce, to 
w trzy dni torf nadawał się do palenia, ale gdy padał deszcz, torf lasował się i cięż-
ka praca szła na marne. Torfem tym paliło się w kuchni jak węglem, chociaż 
trochę śmierdziało i kopciło.

W Bukowie Wielkiej dzięki nauczycielom Boguckim dużo się czytało. Nie-
którzy bardziej oczytani wywodzili biedę aż z czasów niewolnictwa i feudalnej 
pańszczyzny. Sprawy te wyjaśniał nasz czołowy wiciarz Jan Kędzierawski z Przy-
tuł. Uczył się w szkole rolniczej w Okszowie koło Chełma. Wyróżniał się w nauce 
oraz w działalności harcerskiej i wiciowej. Cieszył się dużym uznaniem w szkole 
i autorytetem w swojej wsi Bukowie Wielkiej. 

U Sawków na Przytułach były schadzki młodopanieńskie i kawalerskie 
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z udziałem Jasi, która pięknie czytała, późniejszej żony kierownika szkoły w Stru-
pinie, Heli Czerwińskiej późniejszej żony kierownika szkoły w Bukowie Konrada 
Piwońskiego. Między Polą Czerwińską a Jankiem już wtedy coś zakiełkowało. 
Można to było poznać po oczach, które nawzajem ciągle się szukały. Ona zawsze 
miła, przyjacielska, oczytana, dostojna do dzisiejszego dnia, ceniona w gminie 
mistrzyni ha_ u ludowego. Pobrali się w 1943 r. Mieszka nadal na Przytułach 
w Bukowie Wielkiej. W tych schadzkach uczestniczyło wiele młodych i dora-
stających osób. Rozmawiano na różne tematy, między innymi na temat chorób 
wynikających z biedy. We wsi chorowano najczęściej na świnkę, odrę, ospę, któ-
rą szybko zlikwidowano, dzięki masowych szczepieniom, do których czasami 
przymuszano, wreszcie na podstępną chorobę jaką były suchoty. Jak już wspo-
minałem na tę chorobę chorowała moja mama Antonina. Nikt do tej choroby nie 
chciał się przyznać względu na izolowanie się otoczenia wobec takiego chorego. 
To była groźna choroba, która pojawiała się nagle i szybko nie leczona nie dawała 
żadnej szansy na wyleczenie. Chorzy zostawali zazwyczaj sami i nieuchronnie 
umierali. Zresztą, śmiertelność we wsi była duża, ludzie przeciętnie żyli wówczas 
tylko około 40 lat.

Młodzi, jak to młodzi, pragnęli radości życia. Korzystali z tego przy każ-
dej okazji. We wsi odbywały się wówczas pierzaki, podczas których do jednego 
domu schodziły się kobiety wspólnie drzeć pierze z gęsi i kaczek. Przychodziło 
dużo panien, a w ślad za nimi zaglądała też kawalerka. Wówczas baraszkowano, 
przekomarzano się, śpiewano, czasami ktoś celowo kichnął, by pierze fruwało 
po całym mieszkaniu. Bywało też, że chłopcy wpuszczali do pokoju wróbla, któ-
ry latał jak oszalały, wzniecając w powietrze tumany puchu. Było wesoło, tylko 
gospodyni potem miała dużo roboty z zbieraniem pierza z całej izby. Śpiewanie 
zależało od składu obecnych. Czasami śpiewano pieśni poważne, patriotyczne, 
częściej jednak były to piosenki żartobliwe, lub nawet wręcz sprośne, w czym ce-
lowała „Matłaczka”, wiejska akuszerka. Pięknie śpiewały Władzia Kędzierawska, 
Krysia Michalska, Zosia i Bogusia Misiurówne, Hela Szymczak, z którą chciał się 
żenić jej stary kuzyn, Kazia i Zosia moje siostry. Czasami na śpiewy przychodziły 
Halinka Bogucka i Jasia Szynalska. Kiedy zaczynano śpiewać mało dotychczas 
znaną piosenkę, to Halinka nadawała ton, potem szło już jak po maśle. Oczywi-
ście na tych schadzkach pojawiali się chłopcy. Przychodził Janek Kędzierawski, 
Kazik Kędzierawski, który potem zginął tragicznie w lipcu 1944 r., Janek Szym-
czak, Józef Misiura, Czesiek Jurek Władek Kędzierawski, Janek Majówka, Kazio 
Grzeluk, Bronek Czerwiński, Tadzio Guz i także ja czyli Bolek Błaszczuk. Oczy-
wiście, nie zawsze wszyscy byli obecni, ale to była zżyta grupa, w której przyjaźń 
zawarta jeszcze w szkole długo przetrwała. 

Halinka córka kierownika szkoły, ciekawa skądinąd postać, nie zachowywała 
się „jaśniepańsko” i nie gardziła nami. Nie stroniła od rówieśników wiejskich, 
koleżanek i kolegów. Kiedy z rodzicami dostojnym krokiem szła drogą zwaną 
granicą do koleżanki nauczycielki w Średnim Łanie, wszyscy idący z nią nie-
śli parasolki przeciwsłoneczne. Widać było wyraźnie, że jej parasolka przeszka-
dzała, że krępowała się jej wobec nas, którzy w pocie czoła ciężko pracowaliśmy 
w polu. 
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Z Halinką graliśmy w jakieś sztuce, gdzie ona miała rolę pszczółki, ja ślimaka, 
który podgryzał „imć borowika, czerstwo zdrowego”. To właśnie ona inicjowała 
z harcerskim podrygiem pieszą wycieczką na pasterkę aż do Sawina, oczywiście 
z udziałem dorosłych. Było fajnie, kiedy szliśmy w gwiaździstą, mroźną noc po 
iskrzącym od blasku gwiazd i księżyca śniegu. Gdy wkraczaliśmy w pierwsze 
opłotki Sawina koło Rychtera i Koszuków, to śpiewaliśmy kolędy aż do samego 
kościoła. Mnie bardzo podobały się widniejące w oknach choinki z różnokoloro-
wymi stroikami. U nas w domu choinka była skromniejsza, za to z dużą ilością 
małych pachnących przepięknych jabłuszek, których nadwyżkę rozdawaliśmy 
mieszkańcom Bukowy, Średniego Łanu a nawet Sawina.

Z inicjatywy Władzi Kędzierawskiej, a przy technicznej pomocy jej stryja An-
toniego, organizowaliśmy tak zwaną gwiazdkę, czyli grupę młodzieży chodzącą 
z kolędą. Jako kolędnicy chodziliśmy z nią od domu do domu i kolędowaliśmy. 
Najczęściej śpiewaliśmy „Wśród nocnej ciszy”, „Lulajże Jezuniu” i inne. Kiedy 
śpiewaliśmy „Bóg się rodzi”, jeden z gospodarzy poprawiał nas, że „Bóg się nie 
rodzi co roku, Bóg jest zawsze”. Kazał śpiewać inne kolędy, tej nie chciał słuchać. 
Witolka Kędzierawska usiłowała mu wytłumaczyć jak to rozumieć, ale on uwa-
żał, że jest starszy od niej i wie lepiej. 

Ludzie w Bukowie zbulwersowani byli tym, że szkoła nasza zakwali) kowana 
została do kategorii, w której uczono się 7 lat, a mimo tego nie uzyskiwano świa-
dectwa ukończenia 7 klasy. Kto chciał mieć takie świadectwo musiał chodzić do 
szkoły w Sawinie. A to dla większości uczniów było nieosiągalne. W naszej szko-
le oprócz normalnych lekcji odbywały się różne zajęcia rekreacyjno – sporto-
we, ważne dla prawidłowego rozwoju psycho) zycznego. Były one zróżnicowane 
w zależności od wieku. Najciekawsze zabawy to odbijany, pikar, świnka, palant, 
gry w piłkę i inne. Chętnie braliśmy w nich udział. Nauczycielka Maria Bogucka 
nagradzała nas pochwałami, czasami truskawkami. To był u nas jeszcze bardzo 
rzadki rarytas. Do takich należały także pomidory i rzodkiewka. A popularnym 
warzywem była u nas rzepa, którą siano po żniwach. Zdążyła jeszcze urosnąć 
przed zimą, na pożyteczną paszę dla bydła, a nawet trzody chlewnej. Jedli ją też 
ludzie. Zabawy te często kolidowały z domowymi obowiązkami. Pasienie bydła 
było zmorą dla niektórych uczniów. 

Tuż przed wojną chełmska jednostka wojskowa przeprowadziła u nas manew-
ry. Pojawił się nawet samolot, z którego na naszym polu zrzucono worek z pia-
chem, a w nim rozkazy bojowe. Wieczorem piechurzy odpoczywali. Pamiętam, 
że u dziadka na stosie kamieni rozsiadł się cały pluton. Żołnierze przewijali prze-
pocone onuce. Babcia z moją mamą wystarały się dla nich o chleb i zsiadłe mleko. 
Za to chłopaki całowali je po rekach. Jeden z nich chciał się od razu żenić z naszą 
kuzynką Helą. Babcia dopytywała się ich czy będzie wojna. Wśród nich były na 
ten temat podzielone zdania. Biorąca udział w manewrach kawaleria też miała 
swoje zadania. W naszej stodole zakwaterowano osiem dorodnych koni maści 
karej i gniadej. Dostojnie, jakby byli dumni z swojej roli, zajadali siano i koniczy-
nę bezpośrednio z zapoli. Ja z ojcem podchodziliśmy do nich. Ojciec je poklepy-
wał, ja częstowałem kostkami cukru, które dostałem od jednego z ułanów. Ojciec 
cmokał i mówił „Co to do nich naszemu poczciwemu siwkowi”.
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Gdy nocą kawaleria „odcumowywała”, to braliśmy udział w ich pożegnaniu 
w cywilnej banderii zorganizowanej przez wieś. Nasze konie były pomysło-
wo i pięknie udekorowane. Następnego dnia kiedy spotkaliśmy się stryjkiem 
Władkiem Rymczukiem z Ciemniejowa i innymi mieszkańcami wsi, rozpo-
częło się politykowanie na temat aktualnej sytuacji. Dało się odczuć wielkie 
zatroskanie i niepokój, że Niemcy mają wysokie i ciężkie, ale i szybkie tygrysy, 
my zaś mamy się z nimi mierzyć na koniach. Mój ojciec jednak bronił koni, co 
wywodziło się z jego doświadczeń w walkach w dawnych latach. Ojciec sza-
nował tradycje piłsudczykowskie. Często chodził w maciejówce i o) cerkach, 
chociaż nie był o) cerem. 

Wojna zbliżała się milowymi krokami. Coraz więcej bukowiaków zaczęło 
otrzymywać karty mobilizacyjne. To pogłębiało pesymistyczny nastrój, choć po-
litycy pocieszali Polaków układem obronnym Polski z Francją i Anglią. Niektó-
rzy przypominali układ Polski z Niemcami sprzed kilku lat, ale docierały do nas 
sprzeczne, krzyżujące się informacje. Trudno więc było sobie wyrobić rzetelną 
opinię.

Dnia 27 sierpnia 1939 r. w niedzielę byliśmy zaproszeni jako kuzyni na ślub 
i wesele córki Łopągów. Wesele było wspaniałe, dostojne, jak przystało na sza-
nownych gospodarzy. Tymczasem parę dni potem pan młody otrzymał kartę 
mobilizacyjną do wojska. Kiedy rano z ekwipunkiem na plecach w słoneczną 
pogodę wyruszył do Chełma, jego młoda, wyjątkowo piękna żona, szła za nim 
parę kilometrów i niesamowicie płakała. Jeszcze nigdy nie słyszałem takiego ża-
łosnego i wyjątkowo bolesnego płaczu. Jego echo niosło się daleko, zdawało się że 
ziemia też płacze ostatnimi letnimi kroplami rosy. Będąc na polu przy pracy cały 
czas patrzyliśmy na nią z głębokim współczuciem, bo wiedzieliśmy, że z wojną 
nie ma żartów, jak mawiał nieraz nasz dziadek. Nie zawsze się z niej wraca. 

I wreszcie nadszedł ten dzień. Spadł jak miecz Demoklesa. Przepowiadany 
od dawna, omawiany, wszyscy domyślali się, że nastąpi, tylko nikt nie wiedział 
kiedy, gdzie, w jaki sposób. Rano 1 września 1939 r. w piątek przybiegła do nas 
Halinka Bogucka i krzyczy z daleka, że Niemcy o świcie napadli na Polskę. An-
toni Misiura, nasz sąsiad, był w pobliżu i słysząc te słowa powiedział: „To zaczęło 
się, to było do przewidzenia”. I dodał: „To zaczęła się II wojna światowa”. 

W parę dni później nad Chełm nadleciały pikujące samoloty z czarnymi 
krzyżami. Tego dnia z babcią Anną suszyliśmy proso za stodołą i widzieliśmy 
pierwszy raz lecące samoloty. Podniosła ręce do góry i krzyknęła: „O Boże, wi-
dzisz i nie grzmisz!”. Tak chciała wyrazić swój żal. Następnego dnia pojechaliśmy 
z ojcem do Chełma. Trudno opisać to spustoszenie jakiego dokonały wraże bom-
by wroga. Po powrocie opowiedzieliśmy ludziom, którzy u nas się zebrali, to co 
w Chełmie widzieliśmy po nalocie. Docierały do nas coraz nowsze wiadomości 
o nalotach na Lublin, na inne miasta. Chociaż już wrzesień, niebo nadal lazu-
rowe, pełne słońce ani jednej chmurki. Doskonałe warunki do nalotów. Tylko 
babiego lata jakby więcej. Słyszało się, że „niebiosa” pomagają wrogom Polski.

We wsi, a także u nas, zaczęła się gorączkowa krzątanina z gromadzeniem 
środków żywności. Pojechałem do wiatraka Łubkowskich, a tam blokada kolej-
kowa, pojechałem więc na Ciemniejów do kolejnego wiatraka, a tam to samo. 
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Jak na złość przy spiekocie słonecznej słaby wiatr leniwie poruszał skrzydłami 
wiatraków. Pojechałem więc do Sawina do poruszanego silnikiem młyna Błasz-
czuka. Tam dołączył do mnie mój dziadek Jan Błaszczuk. A Sawinie przed mły-
nem jeszcze większy zawóz. W pewnym momencie zauważyła mnie idąca w tiu-
lowej sukience Basia, córka Tomasza właściciela młyna, dzisiejsza Barbara Korol 
mieszkająca w Chełmie. Podeszła do ojca i coś powiedziała mu na ucho. Ten za 
chwilę podszedł do nas i mimo protestów stojących w kolejce, kazał jechać na 
sam przód. W godzinę później ku mojej i dziadka, a może i siwka uciesze mie-
liśmy na wozie mąkę pszenną i żytnią. Dziadek wysoki postawny mężczyzna 
z długimi wąsami, gdy mu zawiozłem jego dolę do domu, cieszył się jak małe 
dziecko, a mnie poczęstował lampką wytrawnego wina i salcesonem włoskim, 
jakiego świat nie widział. Taki salceson, mógł zrobić tylko mój dziadek. Pamię-
tam jego smak na końcu języka, mimo wielu poszukiwań, do dzisiejszego dnia 
nie mogę kupić podobnego, mimo że o identycznej nazwie w sklepie pojawia się 
dość często. 

W Polsce zaczął się exodus ludzi z dużych miast, uciekających z zachod-
nich stron w kierunku wschodu. Na szosach, na drogach polnych pojawiła 
się masa uciekinierów. Faszystowskie samoloty z czarnymi krzyżami coraz 
częściej siały spustoszenie, już nie tylko w miastach, ale na wioskach, a nawet 
na polach. Usłyszeliśmy od inżyniera Pajora, że w dniu 9 września zbombar-
dowany został Lublin. Zginęło setki ludzi, zginął wielki poeta Józef Czecho-
wicz. Ulice, fabryki, domy leżały w gruzach. Z samolotów strzelano do ludzi 
na jarmarku w Sawinie. Strzelano nawet do bydła, koni na polach i łąkach. 
Bezkarnie okaleczali nasze słoneczno – błękitne niebo. A tu nadal ani chmur-
ki. „Co za czort im pomaga!” krzyczy Stasia Grzyb, moja wujenka. A babiego 
lata pod dostatkiem.

Nocą przemieszczały przez naszą wieś duże ilości wojska, które maszerowały 
głównie z północy na południe. W dzień miały odwagę przemieszczać się tylko 
niewielkie grupki albo pojedynczy żołnierze. Gdy nadlatywał „skowronek”, tak 
nazywaliśmy samolot zwiadowczy, który potra) ł całymi minutami wisieć w jed-
nym miejscu, wówczas zarówno żołnierze jak i cywile chowali się bardzo do-
kładnie, by lotnik nie zauważył. Gdyby tak się stało, niechybnie ściągnąłby bom-
bowce. Nie wolno było jednak do nich strzelać, mimo że żołnierze mieli broń. 
A ja miałem taką ochotę wziąć karabin od żołnierza, który krył się obok mnie 
i strzelać do tego suki syna. Ale nie wolno, mimo że byliśmy jeszcze na naszej 
wolnej polskiej ziemi, oni byli nieproszonymi gośćmi. Ot ci los

Pewnego razu zobaczyłem, że nadchodzi jakaś elegancka rodzina, bo ich 
ubrania, walizy które ciężko niosą na to wskazywały. Powiedzieli, że są z Warsza-
wy, że ich ojciec jest wysokim urzędnikiem w Ministerstwie. Jechali samocho-
dem, „który zostawili pod lasem – taki czerwony”, gdyż zabrakło paliwa. Pytali 
o sołtysa, bo chcieli porządną podwodę na dalszą podróż, natomiast podróżująca 
z nimi ich babcia, z lokami, bardzo miła pani, radziła, by wynająć furmankę i je-
chać natychmiast, by zdążyć do jej siostry, która jest aktorką w teatrze lwowskim. 
Autorytet babci zwyciężył, tym bardziej, że sąsiad St. Misiura zgodził się jechać 
do Lwowa za 300 złotych.
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Chwilę potem zza opłotków wyszło dwóch piechurów, w ciemnych ubraniach, 
dźwigających dużą czarną walizę na drążku. Okazało się, że są również z Warsza-
wy i kierują się na wschód. Nie chcieli iść główną drogą, bo boli się „tych diabłów 
z czarnymi krzyżami”. Jakby ta pogardliwa nazwa miała im ulżyć. Powiedzieli-
śmy, że przed chwilą też warszawiacy pojechali –podwodą na Lwów, ale można 
jeszcze ich dogonić. Jeden zainteresował się tą informacją, drugi powiedział: „Nu, 
ty Mosze, ty nie wiesz z kim miałbyś do czynienia”. Gdy babcia Anna pożywiła 
ich zsiadłym mlekiem i chlebem, podziękowali, dali nawet 50 groszy. Powiedzieli 
na odchodnym, że „teraz muszą iść, bo wiatr im sprzyja”. Nie bardzo wiedziałem 
co to ma oznaczać. Babcia chciała staropolskim zwyczajem przeżegnać wycho-
dzących w drogę, ale pomyślała, że to są Żydzi, więc zapewne nie życzyliby sobie 
tego. Niektórzy wędrowcy zatrzymywali się na dłużej we wsi, gdyż stwierdzali, że 
są zmęczeni, jest ciepło, mieszkańcy życzliwi, a słomy do spania dużo.

Nadciągnęły też wozy z rodzinami polskich o) cerów, osób wydawałoby się 
najbardziej zorientowanych w bieżącej sytuacji. U nas w domu zatrzymała się 
jedna rodzina z Zbyszkiem, chłopcem, moim rówieśnikiem. Tutaj wyróżniała 
się matka o) cera, o której mówił jej wnuczek Zbyszek, że ma kapelusz z trawy 
morskiej. Twierdziła ona, że „wojna wojną, a człowiek musi schludnie wyglądać”. 
Mama Zbyszka, żona poszukiwanego o) cera, zdaje się kapitana, była wyjątkowo 
piękną, zgrabną i mądrą kobietą. Babcia Zbyszka szczyciła się tym, że jej syn 
wziął za żonę nie byle kogo, „bo ona ukończyła uniwersytety”. Zbyszek miał 
jeszcze dwie siostry, które nazywał łobuziarkami”, ponieważ ciągle rozrabiały. 
Mama była tolerancyjna, ale z babcią się liczyły. Najbardziej kochały nieobecne-
go ojca. Ciągle o nim mówiły z tęsknotą i chwaliły się jego zdjęciami. W ciągu 
paru dni ich pobytu, bardzo zaprzyjaźniliśmy się z Zbyszkiem, który na ziem-
niaki mówił pyry174. Miał podobny charakter jak Halinka Bogucka. Mimo że 
pochodził z nieco wyższego rodu, miał więcej wiedzy, ogłady, to tym się wcale 
nie chełpił. Chyba przypadliśmy sobie do gustu, ponieważ obaj żałowaliśmy, że 
tak szybko musimy się rozstać. Ja go nauczyłem robić kusze, on mnie rzymki, 
w których drewniana podeszwa bliżej palów była przecięta, lekko wyżłobiona, 
z wmontowanymi kawałkami skóry, które łączyły obie części. Na wierzchu stopy 
były paski, którymi przytwierdzano je do nogi. Były to bardzo wygodne chodaki, 
szczególnie na lato. Wymieniliśmy się adresami. Pisałem potem do niego kilka 
razy, ale bez odzewu. 

Następnego dnia byłem z krowami i siwkiem na polu koło Kalnego. Samoloty 
nadal latały nisko, atakując ludzi, a nawet zwierzęta na drogach polach. Piloci 
obniżali loty wyjątkowo nisko, jakby chcieli się popisać. Jakby chcieli, abyśmy zo-
baczyli ich zaczerwienione mordy z bliska, słyszeli ich śmiech „ha, ha, ha”. Wtem 
z północy nadleciały niemieckie stukasy i czeski myśliwiec. Rycząc i gwiżdżąc 
lotem nurkującym skierowali się prosto na mnie, „o szlag by to tra) ł!” pomy-
ślałem. Schowałem się w wysokich karto  ̀ach, bo w pobliżu nic innego nie było. 
Zwierzęta rozpierzchły się, a jałówka zadarła ogon i zaczęła się z nimi ścigać. 
Ponieważ oni byli szybsi, szybko ją wyminęli, dziwiąc się zapewne, że ona jeszcze 

174 Oznaczałoby, że ta rodzina pochodzi z poznańskiego
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żyje. Więc zawrócili, a ona znowu ogon do góry i znowu się ściga. Chyba im się 
to w końcu nie podobało i zmasowanym ogniem wygarnęli do jałówki. Mnie się 
odczepili, bo myśleli pewnie, że już jestem ukatrupiony. Chciałem krzyknąć, aby 
się też odczepili od bydlęcia, mojej „Łani”. Jednak instynktownie jeszcze bardziej 
przytuliłem się do ziemi żywicielki. Chwilę potem kiedy samoloty odleciały pod-
niosłem głowę i jednym okiem zobaczyłem, że „Łania” padła trupem na polu. 
Tylnymi nogami jeszcze podrygiwała. Ona leżała na ziemi, a pozostała chudo-
ba175 znikła z mego pola widzenia. Podszedłem ostrożnie na palcach do „Łani” 
i mówię: „Nie musiałaś się głupia ścigać z tymi parszywymi potworami”. Wtem 
zobaczyłem, że ona ruszyła się raz i drugi i usiłuje wstać. Powiedziałem więc do 
niej „Łania” chwała ci, że oszukałaś tych latających bandziorów. Wstawaj, to ci 
założę na rogi koronę albo jakiś wianek z ziela”, tymczasem ona całkiem wstać 
nie może. Zebrało mi się na płacz. Tak, pomyślałem sobie, chłopak też czasa-
mi popłakać może, tym bardziej, że z prawego boku jałówki zaczęła sikać krew. 
Wkrótce przybył ojciec z siostrami Kazią i Zosią (Gienią). Też zaczęły płakać. 
Gdy zauważyły rozpacz w oczach „Łani”, ojciec polecił mi bym przyprowadził 
weterynarza Antoniego Koszuka z Sawina. Kiedy obaj z Koszukiem przyszliśmy 
do domu, „Łanię” też już przyprowadzono z pastwiska. Weterynarz popatrzył, 
pomacał, przycisnął, a z boku znowu trysnęła krew. Koszuk powiedział: „Tu ani 
ja, ani płacz już nic nie pomogą. Najlepiej jałówkę dobić”. Moje siostry rzuciły się 
do niej z płaczem. Zosia powiedziała: „Nie, nigdy, nigdy”. Jednak rzeczywistość 
była twarda. Doszło do tego, co zasugerował weterynarz Koszuk. Tak straciłem 
„Łanię”, chociaż zyskaliśmy mięso.

Tymczasem w blasku prażącego słońca, w plątaninie babiego lata, opłotka-
mi szli na wschód nowi uciekinierzy. Idąc zapewne zastanawiali się nad sensem 
tego marszu, tej ucieczki. Nieśli ciężkie toboły, walizy, bo dla części osób środki 
lokomocji z braku paliwa lub innych przyczyn odmówiły posłuszeństwa. Miej-
scowych prosili o chleb, jajka, ser, mało, mleko, wodę, nocleg.

Napięcie grozy wojennej rosło z godziny na godzinę. Zdecydowaliśmy się z oj-
cem ukryć w głębokich dobrze zabezpieczonych dołach niezbędne środki do do 
dalszego życia. Były to głównie suchary, które matka całą noc suszyła w piecu 
chlebowym. Schowaliśmy mąkę pszenną i żytnią, kaszę gryczaną, jaglaną, groch, 
fasolę. Nie wolno było zapomnieć o soli, którą ludzie bardzo szybko wykupili 
w sklepach. Szukałem jej przez pół dnia w sklepach w Sawinie, w Woli Uhru-
skiej. Ludzie mówili, że nie ma jej także w Chełmie. Na chybił tra) ł poszedłem 
do Dawida na Przytułach. Także powiedział, że już jej nie ma, ale popatrzył na 
Golę i Ry� ę i mówi: „Nu, Bolek, ja ci odstąpię 5 kilo soli z naszej rodzinnej rezer-
wy”. Pięknie jak tylko umiałem podziękowałem Dawidowi i jego córkom a moim 
szkolnym koleżankom. Zapłaciłem i z tłumokiem na plecach w try miga, jak ma-
wiał mój dziadek, byłem w domu. Z przyniesionej soli mama zostawiła jeden 
kilogram na bieżące potrzeby, cztery zakopaliśmy w specjalnym schowku.

W sadzie dziadka Grzyba, z dala od budynków, wykopaliśmy duży schron 
na dwie rodziny. Na wierzch położyliśmy grube bale z niedokończonej komórki, 

175 Zwierzęta gospodarskie, szczególnie bydlęta
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na to kamienie i ziemie. Co do kamieni, to zastanawialiśmy się czy je kłaść, czy 
też nie. Ja wpadłem na pomysł, by schron obudować z góry i po bokach grubym 
i mocnym murem. Wszyscy przyznali mi rację, tylko, że w danej chwili pomysł 
był utopijny, ponieważ nie było takich możliwości. 

A samoloty wroga znowu bezkarnie zaczęły latać. „Zasłaniają nam nasze 
polskie niebo” mówili ludzie. W tym czasie miałem wielkie pragnienie chociaż 
z jednego ukatrupić, to znaczy zestrzelić, potem więcej, a na koniec wszystkie. 
Tak się zapętliłem w tej utopii, że straciłem poczucie czasu i miejsca. Po otrzeź-
wieniu spojrzałem na drogę i zobaczyłem parę zwykłych chłopskich furmanek 
podwodowych z grupą naszych żołnierzy bez kuchni polowej. Moja babka Anna 
i wujenka Stasia coś tam dały żołnierzom do jedzenia. Strudzeni, zmęczeni, nie-
wyspani, melancholijni jedli to co jeszcze do jedzenia było w naszych domach. 
Koło jednej furmanki zgromadziła się grupka sąsiadów. Usłyszałem jak porucz-
nik objaśniał, że „ten ckm to naszej polskiej produkcji. Jest bardzo nowoczesny, 
skuteczny, dalekosiężny i celny”. Gdy A. Misiura zapytał o jego udział w dotych-
czasowych bojach, o stopień uzbrojenia naszego wojska w ten nowoczesny kara-
bin, porucznik natychmiast zmienił temat. Po krótkim odpoczynku, pożywieniu 
się, gdy niebo oczyściło się od „czarnego paskudztwa” ruszyli powoli naprzód. 
Jednak cel ich był mglisty, właściwie, nie wiadomo było gdzie mieli iść. 

Tylko noce dawały odpoczynek polskiemu niebu, ale już następnego dnia 
znowu nalot na Chełm, na tory kolejowe, na depo, koszary, za zatłoczoną szosę 
chełmsko–włodawską. Niespodziewanie wpadł do nas inżynier Pajor na swoim 
„du, du, du”. Dowiedzieliśmy się od niego, że wróg jest już w pobliżu Lublina, 
a niemiecka Grupa Armii Północ idąca z Prus Wschodnich jest już blisko Wło-
dawy. Babcia mówi, „Jaki pan inżynier zmęczony, spocony”. Nalała gorącej wody 
do beczki i bezdyskusyjnie kazała się wykąpać. Przyrzekła, że dzisiaj jajka na 
twardo będą w skorupkach. Tutaj warto wspomnieć, że gdy w 1933 r. w czasie 
komasacji, inżynier poprosił o gotowane jajka, to babcia po ugotowaniu ubrała je 
w kuchni i dopiero potem podała na stół. Wówczas inżynier Pajor zwrócił babci 
uwagę, że jajka na stół podaje się w skorupkach i każdy je sobie sam obiera. Bab-
cia zapamiętała tę uwagę i obecnie zastosowała się do niej. Wiedziałem, że naj-
bardziej smakowały mu ulęgałki, „dulki”, jak je nazywał. Wziąłem więc od niego 
wojskową torbę, poszedłem do sadu, nasypałem do pełna gruszek i przyniosłem 
mu. Popatrzył na mnie i zapytał: „Jak się masz mój synu pułku?”. Tym razem 
inżynier Pajor u nas długo nie zagościł. Powiedział, że czekają na niego pilne 
i wyjątkowo ważne obowiązki. Ekspresowo zjadł obiad, ucałował jak zwykle ręce 
babci, uścisnął mnie i pocwałował na swoim „du, du, du” w jemu tylko wiado-
mym kierunku. Trzeba powiedzieć, że niemal każda rodzina w Bukowie Wiel-
kiej, w Radzanowie, Sawinie, Średnim Łanie dzieliła się z uciekającymi cywilami 
i cofającymi się żołnierzami zwłaszcza jedzeniem. Nie odmawiano też noclegu. 
Mieszkańcy doszli szybko do wniosku, że wspólnie trzeba dzielić los wojenny, bo 
może to spotkać każdego Polaka. I mimo że szybko wyczerpywały się zapasy do 
życia, to każdy czym jeszcze mógł starał się dzielić.

W lesie sawiński zaczęło pojawiać się coraz więcej wojska, które przyszło głów-
nie z kierunku Chełma. Tym razem nie był to zwykły choć pośpieszny przemarsz. 
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Wojsko zaczęło okopywać się, budować schrony i transzeje. Artyleria zajęła po-
zycje na wzgórzu 218. Widać było, że wojsko szykuje się do czegoś poważniejsze-
go. Prawie codziennie z kolegami kręciliśmy się tam, oczywiście za pozwoleniem 
majora, który parę razy przebywał w Bukwie Wielkiej z grupą o) cerów i pod-
o) cerów z kwatermistrzostwa i chyba wywiadu. Trochę nas znał, więc tolerował 
nasz pobyt. Pomagaliśmy im na ile to było możliwe z naszej strony. Zyskiwaliśmy 
ich przychylność za sprawy aprowizacyjne, tropienie szpiegów, którzy mogli być 
nawet w polskich mundurach, jak szczegółowo objaśniał nam nasz znajomy ma-
jor. Zachęcał do czujności. Nazwiska jego nie znam, ponieważ nie przedstawił się 
nam, zresztą nie domagaliśmy się tego, on jednak nasze nazwiska znał doskona-
le. Słyszeliśmy wcześniej, jak raz na spotkaniu w szkole z naszymi mieszkańcami 
major tłumaczył znaczenie korzystania z usług takich młodych chłopaków jak 
my dla wojska. Z aprowizacją było coraz trudniej. Ale jeszcze wielu mieszkańców 
starało się chociaż trochę coś przekazać naszym leśnym żołnierzom. My chodząc 
po wsi i zbierając nabiał, jajka gotowane na twardo, bułki, pierogi zbyt mocno 
nie nalegaliśmy. Wyjaśnialiśmy tylko, jakie wojsko zgromadzone w pobliskich 
lasach ma potrzeby, mimo samozaopatrzenia. Ludzie dawali co mogli, liczyły się 
dwa jajka, osełka masła, kawałek bułki drożdżowej czy nawet 5 ugotowanych pie-
rogów z serem, lub dzbanuszek zsiadłego mleka z podpłomykami. Ja swoim siw-
kiem albo Władek Kędzierawski czy Bronek Czerwiński zawoziliśmy te skromne, 
lecz ważne rarytasy do lasu, zwykle za Radzanowem w umówione miejsce, gdzie 
czekali na nas z kuchni polowej, przy udziale przedstawiciela kwatermistrzostwa 
wyznaczonego przez majora.

W niedzielę 17 września 1939 r. późnym popołudniem byłem u Dyczkowskich 
w Średnim Łanie. Raptem posłyszeliśmy gwałtowny łomot, huk, wszystko naraz, 
zdawało się, że ziemia się wali. Był to jednak grzmot z naszych armat usytuowa-
nych wcześniej na wzgórzu 218 i z czołgów wroga sunących w naszym kierunku 
od strony Łowczy. Nie pamiętam, bym kiedykolwiek w dotychczasowym, a także 
późniejszym życiu doznał takiego wrażenia jak wówczas. Gwałtowne falowanie 
i wirowanie powietrza, krzyżowanie się z hukiem tych fal. Zatrzęsła się ziemia 
i drzewa. Wydawało się nam, że zaraz wszytko się zawali. Pobliski las jakoś tak 
nagle dziwnie zaszumiał. Od strony północnej doszedł nas silny warkot czołgów. 
Nasilały się lawiny wystrzałów z lewej strony, czyli polskiej, a także z prawej, czyli 
od strony nieprzyjaciela. Wystrzały z ckm, rkm, km, kb, a potem pm. W tym cza-
sie odważni saperzy czekali z minami i granatami na poboczach szosy w Średnim 
Łanie na czołgi. Byłem w tym czasie w schronie. Zwróciłem się do chrzestnego 
i mówię, że muszę już być w Bukowie. W tym momencie w bitwie toczącej się tuż 
obok nastąpił jakby głębszy oddech, strzały zelżały. Wówczas już nie było chwili 
do namysłu. Zosia i Wiktor usiłowali mnie zatrzymać, trzymali tak mocno aż 
poła od marynarki się urwała. Jednak szybko wyskoczyłem z schronu i ruszyłem 
w kierunku Bukowy Wielkiej. Ale kule tu i ówdzie nadal gwizdały i pacały na 
ziemi. Wiedziałem, że to kule zbłąkane, nie wymierzone do nikogo, takie odchy-
lające się od głównego trzony walki. Mimo to miałem potężnego „pietra”, wyda-
wało mi się, że gonię 100 kilometrów na godzinę. Starałem się wykorzystywać 
zagłębienia terenu i meandrując czuć się nieco bezpieczniej. Mimo że czas się 
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dłużył, to i tak nadspodziewanie szybko dotarłem do schronu, który budowali-
śmy wcześniej koło domu. Ojciec chciał mnie zbesztać, ale inni wzięli mnie do 
siebie i zaczęli wypytywać o wrażenia z „pola walki” w Średnim Łanie. Trudno 
było objaśniać, bo wszyscy naraz zadawali pytania, na które nie byłem w stanie 
od razu odpowiedzieć. 

Już się ściemniało, kiedy zauważyliśmy olbrzymią łunę od strony Średniego 
Łanu. Stasia Grzyb zauważyła pierwsza, że to pali się gospodarstwo jej rodziny 
czyli Dyczkowskich. Podniosła lament, krzyczy, rozpacza, mdleje. Potrzebna jest 
woda. Mimo że na zewnątrz gwiżdżą zbłąkane kule i od czasu do czasu robią pac, 
pac po gałęziach i ziemi, wyrwałem się do najbliższej ujęcia wody i w kubku tro-
chę przyniosłem. Dano jej jakieś krople i chłodne okłady na głowę. Kiedy bitwa 
znowu zaczęła nabierać oddechu, dziadek zarządził przeniesienie się rodziny do 
murowanej piwnicy, z której korzystano również w czasie ostatniej wojny świa-
towej. Piwnica ta istnieje do dzisiejszego dnia. Z środka przez szpary w drzwiach 
można było oglądać potworności wojny. Nie tylko widać było łunę pożaru, ale 
było także słychać odgłos nasilonych wystrzałów armatnich z wzgórza 218 i czoł-
gów wroga. Armatnie pociski wprost wyczuwało się w powietrzu, natomiast po-
ciski z broni maszynowej i karabinów bojowych były różnokolorowe. Widać było 
ich mrowie w powietrzu, chwilami wprost zlewały się w kolorową tęczę. Dokład-
nie było widać te kolorowe pociski, które zbaczały i przez Średni Łan docierały aż 
do Bukowy Wielkiej. Wprawdzie było to rzadko ale i tak niebezpiecznie.

W naszej piwnicy zrobił się tłok. Byli tutaj dziadek Jan Grzyb, babcia Anna 
Grzyb, wujek Władysław Grzyb i jego żona Stanisława, moja mama Antonina 
i ojciec Józef Błaszczukowie, siostry Kazimierza i Zo) a, brat Janek, służąca Sta-
sia,oraz Bolesław Błaszczuk czyli ja, opisujący te wrześniowe zdarzenia. Drogą 
nadal ciągnęły grupy naszych żołnierzy zmęczonych, głodnych, strapionych, 
obojętnych na wszystko. Aby tylko szybciej i dalej na południe. 

A gospodarstwo Dyczkowskich nadal się paliło. Wujenka Stasia zanosiła się 
ciągłym szlochem, bo nie było pewności czy Dyczkowscy są przy życiu. Chciałem 
pobiec i sprawdzić jak jest naprawdę, ale mama zabroniła. Ojciec snuł domysły, 
że ten pożar mogła wzniecić nasza artyleria, by łatwiej można było wstrzelać się 
do celów po stronie niemieckiej namierzonych w dzień przy pomocy map sztabo-
wych. A gospodarstwo Dyczkowskich leżało dokładnie na linii działania naszej 
artylerii. Istniało niebezpieczeństwo, że każdej chwili mogły wybuchnąć nowe 
pożary w obrębie toczącej się bitwy. 

W obawie, że walki mogą się przenieść na Bukowę Wielką postanowiliśmy 
po północy zabrać podręczne rzeczy oraz bydło i przenieść się do Małej Bukowy. 
Tam skryliśmy się w zagłębieniu po starej rzece i zasnęliśmy zmordowani. Jed-
nak ojciec wkrótce mnie obudził i w świetle frontowych odblasków wróciliśmy 
obaj do domu, by czuwać i pilnować naszego i dziadkowego gospodarstwa. Oba-
wialiśmy się, że i u nas może pojawić się pożar lub rabusie, którzy zechcą coś pod 
osłoną bitwy i nocy ukraść. 

Z nastaniem pełnego świtu bitwa ucichła. Wszyscy wrócili do swoich go-
spodarstw. W Radzanowie, w Bukowie, w Średnim Łanie czy w Sawinie prawie 
wszyscy postępowali podobnie zabezpieczając się przed bezpośrednimi skutka-
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mi działań wojennych. Kopali schrony, zakopywali podstawowe środki do ży-
cia. Chronili się przed skutkami działań wojennych. Żartów nie było, natomiast 
istniało zagrożenie utratą życia, kalectwem, utratą podstawowych środków do 
dalszego życia, do dalszej egzystencji. 

Hitlerowcy próbowali wojska polskie okrążyć, jednak zmuszeni zostali do 
wycofania się na północ. Zdołali wycofać z pola walki kilka uszkodzonych czoł-
gów. Jeden był na tyle zniszczony, że pozostał naprzeciwko Średniego Łanu po 
zachodniej stronie szosy. Trudno powiedzieć ilu Niemców zginęło w tej bitwie, 
ilu było rannych. W każdym bądź razie dla Niemców była to wielka ujma, że 
wielka niezwyciężona armia niemiecka idąca szybkim marszem na Chełm, tu 
na polach sawińskich została zdecydowanie zatrzymana i musiała się wycofać 
w kierunku Włodawy. Mimo odniesionego zwycięstwa i nasze wojsko, wobec 
zdecydowanej przewagi niemieckiej w ludziach i sprzęcie, musiało się wycofać 
w kierunku Chełma i dalej w lasy zamojsko – tomaszowskie. Jak opisał to Kazi-
mierz Stopa, wojska te stoczyły pod Tomaszowem kolejną bitwę, w której on jako 
młody ochotnik brał udział.

W bitwie pod Malinówką poległo siedmiu naszych żołnierzy, kilkunastu było 
rannych.

Następnego dnia przed południem już po bitwie w słoneczny poniedziałek 
nasza grupa coraz bardziej zgranych kolegów udała się na pobojowisko. Byli tam 
wówczas: nasz idol Jan Kędzierawski, mój brat wujeczny Feliks Grzyb, którego 
w 1943 r. w lesie sawińskim zamordowali Niemcy, Józef Misiura, Bronek Czer-
wiński, Piotr Krzak, Czesław Jurek, Władek Kędzierawski, Janek Sierpiński, Ja-
nek Majówka, i chyba Kazio Kędzierawski oraz oczywiście ja. Na pobojowisku 
zastaliśmy jakichś obcych, ale oni szybko wycofali się daleko za kamień powstań-
czy w Malinówce.

W lesie zastaliśmy ostatnią grupę naszych żołnierzy, którzy pozostali, jak 
nam powiedzieli, do ostatnich czynności likwidacyjnych. Ostrzegali nas przed 
hitlerowcami, którzy tu mogą być w każdej chwili. Zresztą zaraz przyprowadzo-
no dwóch mocno upokorzonych żołnierzy niemieckich. Taki widok napawał nas 
dumą, wywoływał nieopisaną radość. Jeńcy niemieccy byli bez broni, bez pasów 
wojskowych, z pochylonymi głowami. Nie pomógł im umieszczony na klamrach 
pasów wojskowych napis „Got mit uns”. Ot takie wystraszone lejbusy. Jeden pas 
niemiecki nasi żołnierze nam podarowali. Bez zastanowienia daliśmy go Janko-
wi Kędzierawskiemu. Tylko przez chwilę zastanawialiśmy się dlaczego agresorzy 
niemieccy strzelający do Polaków posługują się imieniem Boga, ale odpowiedzi 
nie znaleźliśmy.

Pytaliśmy odchodzących żołnierzy o zbędną i pozostawioną broń. W odpo-
wiedzi usłyszeliśmy, że „w części dobra, a wiele sztuk uszkodzonych, które tu 
i tam można znaleźć” – pokazali rękami te miejsca. W tym momencie nadszedł 
znajomy major, który bywał już w naszej wsi, gdzie pytał o szpiegów niemiec-
kich, zachowanie naszych żołnierzy, o żywność. Żegnając się z nami w pośpiechu 
zdążył nam powiedzieć: „Jeśli myślicie poważnie o walce z wrogiem, to szukaj-
cie a znajdziecie”. Po chwili zostaliśmy sami. Wtem usłyszeliśmy wybuch, gdzieś 
daleko na zachód od nas. Nie sprawdzaliśmy co to było, bo mieliśmy ważniejsze 
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sprawy. Dopiero następnego dnia dowiedzieliśmy się, że jakaś dziewczyna znala-
zła kostkę dynamitu, rzuciła nią w sosnę, nastąpił wybuch i rozszarpało ją.

Na placu boju poniewierały się jakieś torby, dziurawe rzeczy z brezentu, 
uszkodzone, podarte plandeki, kawałki wojłoku, przestrzelone płaszcze woj-
skowe, skrzynki po amunicji, minach i granatach. To wszystko zbieraliśmy, bo 
służyło nam to do zabezpieczenia tego, co miało jakikolwiek związek z bronią. 
Posłuchaliśmy cennej rady Felka Grzyba, aby wykorzystać suchą trawę oraz igli-
wie z sosny i świerków. O ile dobrze pamiętam znaleźliśmy około 50 karabinów 
bojowych, 4 ciężkie karabiny maszynowe, 7 ręcznych karabinów maszynowych, 
17 pistoletów maszynowych, rakietnice, sporo kostek dynamitu. W większości 
była to broń uszkodzona. Odbite kolby, popsute zamki, uszkodzone iglice i urzą-
dzenia celownicze. Znaleźliśmy szczególnie dużo amunicji luzem, w magazyn-
kach i łódkach oraz w skrzyniach. Ucieszyło nas kilkadziesiąt granatów, tyle że 
bez zapalników. Po pewnym czasie z gęstej leszczyny Janek Kędzierawski wy-
ciągnął jakąś torbę. Okazało się, że są w niej potrzebne do granatów zapalniki. 
Co ciekawe, znaleźliśmy też kilka niemieckich „tłuczków”. Nie mogliśmy dociec, 
skąd się one tutaj wzięły. W specjalnych pojemnikach znaleźliśmy chyba trzy 
miny przeciwczołgowe. Czesiek Jurek chwycił pojemnik, ale nie mógł go ruszyć. 
Taki był ciężki. Janek Kędzierawski ostrzegał, by z bronią obchodzić się ostroż-
nie, bo niektóre sztuki mogą być odbezpieczone. Janek znał podstawowe zasady 
posługiwania się bronią, ponieważ przeszedł w wojsku specjalne przeszkolenie. 
Pocieszał nas, że w Bukowie Wielkiej mamy zaufanego kowala, który na pewno 
utrzyma z nami sztamę, któremu można zaufać. Jest on tym bardziej cenny, po-
nieważ w wojsku był zbrojmistrzem. Niemal wszyscy zorientowali się, że chodzi 
o Aleksandra Olszewskiego. Dobrze go znaliśmy. Pomagaliśmy mu przy miecho-
waniu176 paleniska kowalskiego. Z wdzięczności za to podkuwał nam łyżwy pięt-
kami z starych kos. Czasem dosięgały naszych nóg rozpalone odpryski żelazne. 
Mnie się też dostało parę takich rozpalonych kawałeczków, a rany na nogach dłu-
go nie chciały się zgoić. Był to jednak drobiazg, do którego nie przywiązywałem 
większej uwagi.

Po zakończonej akcji zbierania porzuconej przez wojsko broni, podsumowa-
liśmy, że właściwie to mamy cały arsenał. Ktoś rzekł „Jak nas tu hitlerowcy na-
kryją, to trup na miejscu”. Udawaliśmy, że tego nie słyszymy. Czuliśmy się już 
dorastającymi Polakami i że wkrótce przyjdzie nam walczyć z bronią w ręku. 
Jeden drugiemu dodawał odwagi i otuchy.

Póki co, stanął podwójny problem zabezpieczenia i skutecznego ukrycia tego 
specjalnego i cennego skarbu. Miał być tak ukryty, by nie mógł go odkryć nie 
tylko nieprzyjaciel, ale nawet jakiś inny niepowołany i nie wtajemniczony intruz. 
Gdyby ktoś odkrył nasz skarb i zabrał go nam, byłaby kompromitacja i klapa na 
całego. Krótka narada w czasie której zapadła decyzja, że należy przygotować nie 
jeden, ale trzy niezależne schowki. Mimo że byliśmy niesamowicie zmordowani, 
a słońce chyliło się już ku zachodowi, to jako chłopy od gnoju i pługa oraz to, że 
była nas spora gromada, szybko wykopaliśmy doły między gęstymi leszczynami 

176 Podsycanie paleniska powietrzem wtłaczanym specjalnymi miechami, które ciągle trzeba było ręcznie 
poruszać.
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i świerkami w pobliżu starego rozłożystego dębu i dwóch charakterystycznych 
sosen. Janek powiedział nawet, że to strażniczki naszych schowków. Szczęście, że 
ziemia w tym miejscu była piaszczysta, a korzenie zbytnio nie utrudniały kopa-
nia. Na zakończenie zamaskowaliśmy te schowki według pomysłu naszego har-
cerza i wiciarza Janka.

Można powiedzieć, że był to nasz pierwszy chrzest bojowy. Wspólne ukry-
cie zebranej broni, mocno nas integrowało, może nawet na śmierć i życie. Janek 
zarządził zbiórkę, pochwalił nas za poszczególne czynności i za całość. Przypo-
mniał, że nie zapomnieliśmy o ustaleniach na początku, że należy bacznie obser-
wować nasze otoczenie, a w razie czego daleko odwodzić nieproszonych gości. 
Rozglądając się odeszliśmy w inne ustronne miejsce. Wtem Janek mówi „Chło-
paki, to jeszcze nie koniec”. Zarządził coś w rodzaju przysięgi. Każdy z nas mu-
siał przysiąc o zachowaniu ścisłej tajemnicy naszych dokonań, a w szczególności 
miejsca ukrycia broni. W drodze powrotnej zajrzeliśmy do uszkodzonego „Ty-
grysa” stojącego koło Średniego Łanu. Budził w nas respekt, stał jednak ten wróg 
bez buty hitlerowskiej, upokorzony przez naszą artylerię. Lufa przy wieżyczce 
była wykrzywiona, gąsienica rozerwana, co zapewne było dziełem naszych bo-
haterskich saperów czekających przyszosie z minami przeciwczołgowymi. Baki 
z paliwem były zniszczone, wyglądało na to, że czołg palił się. Luk przedni był za-
blokowany, ale z środka wydobywały się jeszcze resztki śmierdzącego dymu. Nie 
chcieliśmy wchodzić do środka górnym włazem w obawie, że jakiś ładunek mógł 
być z opóźnionym zapłonem i poruszony wybuchnąć. Kusiły nas jednak pistole-
ty maszynowe, amunicja, „tłuczki” i inne rzeczy, które mogły nam się przydać. 
Na czołgu przy wieży armatniej leżał pistolet maszynowy, jednak tak zniszczony 
w porównaniu do tych, które zbieraliśmy w lesie, że nie nadawał się już do nicze-
go. Możliwe, że podobni nam szperacze przyszli do czołgu wcześniej od nas. 

Mimo dużego zmęczenia i narastającego zmroku zahaczyliśmy jeszcze| 
o wzgórze 218. Nie było tutaj już żadnej armaty, natomiast po całonocnej walce 
było bardzo dużo gilz. Niektórzy tak jak ja wzięli po parę sztuk, bo za radą nasze-
go kowala, mogły się w domu na coś przydać. W następnych dniach w dalszym 
ciągu penetrowaliśmy teren walki w poszukiwaniu broni i amunicji. Wkrótce 
zaczął rozwijać się ruch oporu i pojawiło się ogromne zapotrzebowanie na broń. 
Z Władkiem Kędzierawskim zajęliśmy się konserwacją znalezionej broni i dopro-
wadzeniem do stanu używalności. Z czasem jednak zaczęło jej brakować, wobec 
czego zmuszony byłem kupować. Pamiętam, że za pistolet w Ciemniejowie za-
płaciłem 1500 emisyjnych złotych. Teraz walkę z okupantem zaczęła prowadzić 
miejscowa ludność. Włączyliśmy się do tej walki. Nasze przyspieszone dojrze-
wanie do dorosłości, wymuszone zostało ciężką, groźną sytuacją w warunkach 
zniewolenia okupacyjno – wojennego. Rozpoczął się długi okres mrocznej oku-
pacji, represji z strony okupanta, walka o wyzwolenie, ale to już temat na osobną 
opowieść.

Przedstawiam garść moich re  ̀eksji na temat zachowania i nastrojów miejsco-
wego społeczeństwa w ostatnich miesiącach wolności i pierwszych tygodniach 
wojny i okupacji. Wspominam też bitwę pod Malinówką, która toczyła się tuż 
obok schrony, w którym siedziałem. Widziałem niektóre fragmenty tej bitwy, 
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również ją słyszałem, a po jej zakończeniu krążąc po pobojowisku widziałem 
skutki walk. Przedstawiłem osoby i sytuacje, które zapamiętałe. Minęło jednak 
od tamtej pory siedemdziesiąt lat, być może niektóre fakty przekręciłem, nie zro-
zumiałem, może nie wszystko pamiętam. Zwracam się zatem z prośbą o przyja-
zne sygnały, uzupełnienia, sprostowania itp. proszę je nadsyłać bądź to na mój 
adres, bądź redaktora niniejszej książki. 

 Lublin styczeń 2009 r.
 
 Bolesław Błaszczuk
 telefon 81 526 54 80



– 175 –

Echa bitwy pod Malinówką we wspomnieniach

Halina Sieciechowicz – Dejnek

Nasza najbliższa okolica była areną walki powstańczej 1863 r. Na skraju lasu 
Malinówka do dziś zachował się „Kamień powstańców”, przy którym uczestnicy 
powstania zbierali się na tajne zbiórki i ćwiczenia. Bój powstańcy stoczyli pod 
wioską Malinówka.

Później przetoczyła się I wojna światowa. W czasie naszego dzieciństwa stą-
pałyśmy po niemal świeżych jeszcze okopach, a do snu kołysały nas piosenki 
żołnierskie, opowieści o przeżytych dziejach i odzyskaniu niepodległości po 100 
– letniej przeszło niewoli.

Na wiosnę 1939 r. nasze DOK Brześć objęte zostało mobilizacją, a nas w całej 
pełni zaczęto przygotowywać do obrony. Przeszłam różne przeszkolenia: sani-
tarne, łączności, przeciwgazowe, motoryzacyjne i naukę strzelania.

Wybuch wojny w dniu 1 września zaskoczył mnie u rodziców w leśniczówce 
Borek obok Sawina. Już na kilka dni przedtem pomagałam władzom wojskowym 
przy mobilizacji. Później nastąpiły nocne dyżury w miejscowym urzędzie gmin-
nym, przyjmowanie i rozmieszczanie po kwaterach uciekinierów i wysiedlonych 
z poznańskiego, udzielanie im pierwszej pomocy i przygotowywanie im gorą-
cych posiłków.

Działania bojowe w Sawinie zaczęły się po dziesiątym września. W leśniczów-
ce stanął sztab dywizji z gen. bryg. Wacławem Piekarskim na czele. Gościł tutaj 
także gen. Dąb – Biernacki i dwóch innych generałów. W dniach od 15 do 17 
września pod lasem Malinówka, nasze wojsko stoczyło zwycięską bitwę zaskaku-
jąc i biorąc w okrążenie Niemców. Straty wroga – to zniszczonych kilka czołgów, 
około 120 zabitych i dwukrotnie tylu rannych. Nasze wojsko poniosło znacznie 
mniejsze straty – około 20 zabitych i tyluż rannych.

Z czołgami to była ciekawa historia. Niemcy trzymali je osłonięte lasem na 
bocznej drodze, ale chcąc się przedostać dalej w kierunku Chełma musieli wyje-
chać na szosę. Czuli się bezpiecznie za osłoną drzew. Nie przewidzieli jednak, że 
na wysokiej sośnie siedzi zwiadowca z aparatem polowym. Był to 12 – letni chło-
piec, „Antek Warszawski” jak go żołnierze nazywali, bo do wojska przybłąkał 
się w Warszawie i przy nim pozostał na stałe. Otóż, gdy tylko czołg wjeżdżał na 
szosę, chłopiec o tym zawiadamiał artylerię, która skutecznie tra) ała w cel. Tak 
zostało ich rozbitych kilka, ale dokładnej liczby nie pamiętam. 

Pojazdy wojskowe i sztab dywizji był tak ukryty w Borku, że licznie przela-
tujące nad nami samoloty wroga nie zdołały wyśledzić żołnierzy. Sam generał 
bacznie pilnował, aby żołnierze niepotrzebnie nie kręcili się po podwórzu. Tych, 
którzy nieopatrznie wychodzili na otwartą przestrzeń gromił trochę nieładnymi 
słowami: „Byki, chować się!”

Pierwszych Niemców ujrzałam w charakterze jeńców, których przesłuchiwa-
no w sztabie. Miałam w tym czasie pełne ręce roboty: opatrywanie rannych, le-
czenie domowymi środkami różnych dolegliwości, reperowanie i uzupełnianie 
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odzieży i pomoc przy przyrządzaniu posiłków.
Po zwycięskiej bitwie i po wycofaniu się wroga cieszyłam się, że i na innych 

frontach nasze dzielne wojsko zwycięża. Niestety, stało się inaczej. Sama brawura 
nie wystarczyła, zwyciężyło uzbrojenie i nowoczesny sprzęt bojowy wroga. 

17 września 1939 r. miejscowość Sawin – Leśniczówka Borek. Przyszedł roz-
kaz wycofania się i sztab opuścił leśniczówkę, wysadzając wszystkie mosty. „Pa-
nie Generale – pytamy – dlaczego wojsko wycofuje się, przecież stoczyliście zwy-
cięską walkę”? Odpowiedź generała Wacława Piekarskiego z 4 Dywizji Piechoty 
brzmiała: „Sowieci podstępnie przekroczyli naszą wschodnią granicę i biją się 
z nami”. Trudno opisać jak nas ta wieść zasmuciła. A już po kilku godzinach 
wdarła się ta „dzicz sowiecka z karabinami na sznurach” i zaczął się pospolity 
rabunek. Zabierali nam wszystko nie wyłączając damskiej garderoby. Orzekli, że 
u nas jest brak kultury, gdyż nie ma odwszalni – z humorem to ich stwierdzenie 
przyjęliśmy. Później wycofali się, a na nasze tereny wkroczyli Niemcy.

Listopad 1939 r.. Polanka w lesie. Na pniach powalonych dębów i sosen siedzi 
gromada dziewcząt i w skupieniu słucha słów, które mimo swej smutnej rzeczy-
wistości napawają otuchą i wiarą – polska jeszcze nie zginęła – zrzuci kajdany 
niewoli. Będziemy walczyć z bronią w ręku, gdy nadejdzie odpowiednia chwila, 
tymczasem zaczniemy walkę podziemną. [Dalej autorka na kilku stronach swo-
ich listów podaje szczegóły związane z partyzantką w okolicach Sawina, wyzwo-
leniem tych terenów spod okupacji hitlerowskiej oraz prześladowaniem przez 
NKWD]. Jest to już jednak oddzielny temat

Na podstawie listów skierowanych do Huberta Wicińskiego 
oraz artykułu „Wspomnienia z tamtych dni” dokonał wyboru tekstu

i przygotował go do druku Mirosław Marek Dederko
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Malinówka – to co jeszcze zdołałem zachować w pamięci 

Mieczysław Powaga
Zamieszkały obecnie w Warszawie, wówczas w Bukowskim Lesie.

Te wspomnienia wracają do mnie jak wyrzut sumienia, bo dotychczas zrobio-
no niewiele, ażeby ten bohaterski czyn Polskiego Żołnierza w walce z Niemcami 
utrwalić w pamięci.

W czasie tej walki w dniu 19 września 1939 r. byłem wraz z rodzicami w Bu-
kowskim Lesie około 6 kilometrów na północ od miejsca, gdzie rozegrała się 
bitwa. Wyglądało to groźnie. Cały czas byliśmy na zewnątrz naszego budynku 
mieszkalnego w pobliżu wcześniej przygotowanego schronu. Spodziewaliśmy się 
najgorszego, powynoszono z domu najcenniejsze rzeczy, a zwierzęta również po-
zostawały na zewnątrz budynku inwentarskiego. Cały czas było słychać odgłosy 
walki. Widoczne były łuny pożarów. Ostrzał dział prowadzony był z Hańska.

O bohaterskiej walce Żołnierza Polskiego dowiedzieliśmy się z relacji dróżni-
ka pana Potrapeluka, który mieszkał przy szosie Chełm – Włodawa na wysoko-
ści wsi Łowcza. Pan Potrapeluk, Ukrainiec wywieziony w 1946 r. do ZSRR, był 
naocznym świadkiem bitwy i z wielkim przejęciem opowiadał o bohaterstwie 
i poświęceniu, gdzie ciężko ranny polski żołnierz ostatkiem sił zdołał zniszczyć 
niemiecki czołg. Dochodziło też do walki wręcz. Silny opór polskiego żołnierza 
sprawił, że niemiecki napastnik poniósł znaczne straty w ludziach, gdyż zginęło 
65 żołnierzy niemieckich., oraz w sprzęcie. W trzecim dniu, już po walce, zwie-
dzałem pobojowisko, gdzie widziałem wraki spalonych czołgów oraz zniszczony 
inny sprzęt. Nie zdążono jeszcze zabrać wszystkich poległych żołnierzy. Ta walka 
wywarła ogromny wpływ na ducha miejscowej społeczności. Długo wspomina-
no bohaterstwo polskich żołnierzy. Mam nadzieję, że odezwą się jeszcze bezpo-
średni uczestnicy tych wydarzeń i spotkają się z mieszkańcami gminy.
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Dziennik z lat wojny i okupacji Zbigniewa Waldowskiego
źródłem wiedzy  o sytuacji w ostatnich miesiącach pokoju,

czasach wojny i okupacji w Chełmie i jego okolicach

Mirosław Marek Dederko

W Chełmskiej Bibliotece Publicznej znajduje się pamiętnik lat wojny i oku-
pacji napisany przez Zbigniewa Waldowskiego w 1982 r. w ramach konkursu na 
wspomnienia byłych więźniów zamku lubelskiego. Pamiętnik Waldowskiego za-
jął ex aequo z innym pamiętnikiem pierwsze miejsce. Profesor Zygmunt Mań-
kowski, wybitny znawca II wojny światowej, a zwłaszcza partyzantki, zasiadający 
wówczas w jury wspomnianego konkursu, wysoko go ocenia. Jednak pamięt-
nik naszemu lokalnemu społeczeństwu w ogóle nie jest znany, ponieważ do tej 
pory nie został opublikowany. Jego obszerne fragmenty bardzo dużo wnoszą do 
dziejów walki o wolność ojczyzny w lokalnym wymiarze w ostatnich miesiącach 
pokoju, gdy przygotowywano się do wojny, w pierwszych latach wojny, a także 
w okresie całej okupacji. Aż się prosi, by pamiętnik ten wydać w całości, cho-
ciaż będzie to trudne z różnych względów. Aby zachęcić ewentualnego wydawcę 
streszczam niektóre jego fragmenty.

Autor mieszkający w Poczekajce, uczeń Szkoły Rolniczej w Okszowie, opi-
sywał na bieżąco dzień po dniu wszystko to co działo się w jego rodzinnej wio-
sce, Okszowie, Chełmie, Rudzie Hucie, w lesie między Leśniczówką, Okszowem, 
Czułczycami, Sawinem oraz w wielu innych sąsiednich miejscowościach. 

Ponieważ okolica naszpikowana była kolonistami niemieckimi, którzy tutaj 
mieszkali wprawdzie od połowy XIX wieku, jednak istniała obawa, że w razie wy-
buchu wojny z Niemcami, mogą przeprowadzać dywersję dokonując zamachów 
przede wszystkim na mosty, tory kolejowe, wskazywać cele lotnikom niemiec-
kim, przy pomocy radiostacji informować wojska niemieckie o ruchach wojsk 
polskich na zapleczu, itd., itd.. W sytuacji zagrożenia powołany został chełmski 
batalion Wołyńskiego Pułku Brygady Obrony Narodowej, do którego już w sierp-
niu wstąpił autor pamiętnika. W swoim pamiętniku skrupulatnie zapisywał za-
obserwowane i zasłyszane wydarzenia, które jego zdaniem były ważne.

Zadaniem wspomnianego batalionu było pilnowanie mostów kolejowych 
i drogowych na odcinku od linii kolejowej Chełm – Dorohusk aż po Rudę Hutę. 
Waldowski, żołnierz tego bataliony, brał czynny udział w ich pilnowaniu jeż-
dżąc na patrole zarówno dzienne i nocne. Widział wtedy ruchy wojsk zarów-
no polskich, jak też radzieckich i niemieckich, oraz ucieczki polskich cywilów 
z terenów frontowych. Słyszał także echa bitwy pod Malinówką. Z tej też racji 
streszczenie pamiętnika wzbogaci informacje o samej bitwie pod Malinówką jak 
też o tym co działo się wokół opisywanego miejsca. 

Zbigniew Waldowski dowiedział się 29 sierpnia o godzinie 12.00, że będzie 
powołany do Chełmskiego Batalionu Obrony Narodowej należący do Wołyń-
skiego Pułku Piechoty Brygady Obrony Narodowej. Razem z nim do tegoż Bata-
lionu poszli: Jan Drzewiecki, Franciszek Gaj, Franciszek Kiszowara, Paweł Klim, 
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Józef Nazaruk, Kazimierz Raczkiewicz, Jan Sawka, Jan Sobczak, Tadeusz Wiejak. 
Wybrana dziesiątka prosto z szkoły zgłosiła się do koszar 7 pułku piechoty le-
gionowej w Chełmie, gdzie mieli być umundurowani, otrzymać broń i amunicję 
z zapasów 3 batalionu. Okazało się, że otrzymali tylko siedem płaszczy i dwie 
pary spodni wojskowych. Stamtąd udali się do Komendantury Powiatowej Przy-
sposobienia Wojskowego, gdyż tam mieściło się dowództwo ich batalionu. Tutaj 
otrzymali dziesięciostrzałowe francuskie karabiny „Lebella”, ładownie i ostrą 
amunicję. Stąd bezpośrednio chłopcy poszli pilnować mostów w Dorohusku oraz 
innych wzdłuż linii kolejowej aż do Rudy Huty. Mieli pilnować także mostów 
drogowych na Uherce i Gdolance. Po kolacji porucznik Zbigniew Kowalewski 
z 16 go pułku artylerii konnej dodał im 3 brakujące płaszcze. Grupa ta miała 
szkolne czapki, gdyż byli uczniami szkoły rolniczej w Okszowie, oraz własne cy-
wilne buty. W praktyce każdy umundurowany był inaczej.

W czasie kolacji chłopcy dowiedzieli się, że okolica naszpikowana jest koloni-
stami niemieckimi, którzy tutaj mieszkali wprawdzie od połowy XIX wieku, ale 
jest obawa, że w razie wybuchu wojny z Niemcami, mogą przeprowadzać dywer-
sję dokonując zamachów przede wszystkim na mosty, tory kolejowe, wskazywać 
cele lotnikom niemieckim, przy pomocy radiostacji informować wojska niemiec-
kie o ruchach wojsk polskich na zapleczu, itd., itd. Zatem zadaniem powołane-
go z uczniów oddziału jest ochrona wspomnianych obiektów i nie dopuszczenie 
do aktów spodziewanej dywersji. Po kolacji od komendanta posterunku kaprala 
Kuczyńskiego otrzymali dodatkowa amunicję po czym udali się na posterunek 
broniący mostu kolejowego na Bugu. Tutaj autor pamiętnika razem z Zarzyckim 
pełnił swą pierwszą wartę pilnując mostu nie tylko kolejowego, ale i drogowego. 
Wracając z tej warty Waldowski dopiero teraz po raz pierwszy ujrzał a) sze ogła-
szające powszechną mobilizację. 

Dnia 31 sierpnia pluton, w którym służył Waldowski, zluzowany został przez 
pluton rezerwy policji szturmowej wchodzącej w skład 2 kompanii Obrony Naro-
dowej kapitana Guzowskiego, który wyposażony był w nowe francuskie karabiny 
„Berthiera” oraz dwa dodatkowe karabiny maszynowe „Hotehtussy” z celowni-
kami lotniczymi. Tak wyposażony pluton faktycznie mógł bronić mostu przed 
nalotami nieprzyjaciela. Waldowski wraz z kolegami odesłani zostali do Chełma, 
gdzie zdali broń i kazano im czekać, gdyż w razie potrzeby mogą być ponownie 
wezwani. Jako punkt zborny wyznaczono wieś Serebryszcze.

Chłopcy wrócili do szkoły, gdzie intensywnie zaczęli zbierać z pól warzywa 
przeznaczając je na potrzeby wojska.

W dniu 1 września w szkole rolniczej w Okszowie rozpoczęły się normalne 
zajęcia lekcyjne. Początkowo nikt o wybuchu wojny nie wiedział. Wiadomość ta 
nadeszła w ciągu dnia. W szkole nastąpiło poruszenie, nauka została przerwana, 
profesor Prokopowicz prosto z wykładów udał się do swego punktu zbornego 
w Warszawie, Waldowski pozostał w szkole na posterunku.

Już 2 września do szkoły rolniczej zaczęli zgłaszać się pierwsi uciekinierzy 
z Pomorza, których umieszczano w szkole, przynajmniej na jakiś czas. Ojciec au-
tora pamiętnika oddał wojsku polskiemu parę swych koni wraz uprzężą i wozem. 
W szkole zaczęto organizować pogotowie lotnicze i zaczęto stosować zaciemnie-
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nie okien, ponieważ obawiano się nalotów nieprzyjaciela, które pojawiły się już 
nad Lublinem i Białą Podlaską. W Chełmie zaczęło brakować chleba.

Waldowski pisze, że 3 września nadal przebywał w szkole. Ponieważ znał ję-
zyk angielski, więc słuchał audycji w tym języku i tłumaczył. Tra) li na audycję 
z której dowiedzieli się, że Anglia wypowiedziała Niemcom wojnę. Po południu 
szkoła została rozwiązana, a wszyscy uczniowie otrzymali świadectwa, że uczęsz-
czali, lecz nastąpiła przerwa w nauce z powodu wojny.

W dniu 4 września Waldowski udał się do Chełma aby rozpoznać sytuację. 
Tutaj koło stacji kolejowej spotkał pierwszych rannych oraz masę uciekinierów 
z linii frontów. Dowiedział się także, że złapano miejscowego Niemca dywer-
santa. To zdecydowało, że Waldowski po raz wtóry udał się do plutonu Obro-
ny Narodowej w Rudzie Hucie. Tu spotkał wielu znajomych sobie chłopaków, 
między innymi kaprala Kuczyńskiego, Wacława Lejmana, Ziutka Chmielew-
skiego. Jeszcze tego samego dnia pojechali na rewizję do miejscowych Niemców 
w Karolinowie i kolonii Gotówka, gdyż policja Świerż otrzymała informację, że 
mogą mieć radiostację. Inna grupa w tym samym celu pojechała do Niemców 
zamieszkałych w okolicach Rudy. Rewizja niczego nie dała, ale dopiero teraz 
Waldowski przypomniał sobie, że jego znajomy niemiecki kolega, syn pastora, 
przed wojną powiedział mu, że Niemcy w powiecie chełmskim mają trzy orga-
nizacje, ) nansowo wspierane i kierowane przez hitlerowców: Niemiecki Związek 
Ludowy zrzeszający starych Niemców, Związek Młodzieży Niemieckiej zrzesza-
jący młodych Niemców i Stowarzyszenie Niemieckiej Młodzieży Ewangelickiej. 
Członkowie tych organizacji w czasie wakacji wyjeżdżali do Niemiec, gdzie pota-
jemnie przechodzili szkolenie nie tylko ideologiczne w duchu narodowosocjali-
stycznym, ale także wojskowe, przemycali broń i mundury, radiostacje szkolili się 
dla celów wywiadowczych i dywersyjnych. Zebrania robione były pod szyldem 
szkoleń orkiestry niemieckiej. Stary Potz mówił ojcu Waldowskiego, że koloniści 
niemieccy, tu na wschodzie, są jak żołnierze, a w przypadku śmierci należy im się 
pogrzeb z honorami wojskowymi z towarzyszeniem orkiestry. [podobne pogrze-
by odbywały się w Piaskach, Małych Czułczycach, Malinówce – MMD]. Wal-
dowski pisze, że na wiosnę 1939 r. zniknął Willy Brückner spod Rudy. Podobno 
wyjechał za granicę. Inny Niemiec Albrecht, rolnik – ślusarz z Marynina, kupił 
sobie młocarni,e szerokomłotną oraz aparat Leicę. W czasie omłotów chodził 
z maszyną po wsiach, a przy okazji robił zdjęcia nie tylko ludności. Na wiosnę 
1939 r. również niespodziewanie zniknął. Można było u Niemców kupić nielegal-
nie Mausery kaliber 7,65 oraz 6,35. skąd je mieli nikt się nie zastanawiał. 

W dniu 5 września zaplanowano kolejne rewizje u kolonistów niemieckich 
w Maryninie i Zarudni, ale została odwołana. Chłopaków z plutonu, który stał 
na wartowni w kantorze w Rudzie Hucie wysłano na sprawdzenia wszystkich 
mostów aż do Gotówki.

W dniu 6 września Waldowski spotkał strażnika więziennego z Zamku Lu-
belskiego Lasonia, który powiedział mu, że w Iłowie jest obóz więźniów z Zam-
ku, którzy regulują rzekę Gdolankę. Jest obawa, że w obliczu frontu więźniowie 
ci mogą próbować zdobyć broń od strażników i uciekać. 

Dzień 8 września jest dniem szczególnym ponieważ w dniu tym w Chełmie 
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odbywał się na Górce odpust, który gromadził ogromną ilość pątników obu wy-
znań: rzymskokatolickiego i prawosławnego. Właśnie w tym dniu Waldowski 
został wysłany służbowo do Chełma. Zaobserwował tutaj, że co chwila ogłaszane 
są alarmy przeciwlotnicze. W czasie zapędzania ludności do schronów wytwa-
rzał się chaos. W drodze powrotnej w okolicach Karolinowa zaobserwował atak 
niemieckiego samolotu na pociąg jadący z Brześcia Litewskiego do Chełma. Kie-
dy Waldowski przyjechał do Rudy około 16.00 rozpoczęło się bombardowanie 
Chełma. Jeszcze tego samego dnia wysłany został ponownie w kierunku Chełma 
w celu naprawy przerwanego połączenia telefonicznego. Wtedy właśnie zaobser-
wował, że za przejazdem kolejowym pali się ulica Kolejowa, fabryka Daumana 
[obecnie tam jest ZPOW, czyli tak zwana winiarnia – MMD], magazyny „Spo-
łem”, depo [stacja lokomotyw] na ulicy Okszowskiej i skład węgla.

W dniu 9 września Waldowski pełnił służbę na moście kolejowym, widział 
więc ruchy pociągów na trasie Chełm – Brześć, a także bombardowanie jednego 
z pociągów pasażerskich jadącego w stronę Chełma. Widział też wojskowy po-
ciąg wiozący kawalerię, po południu zaś jeszcze trzy pociągi z wojskiem i ludno-
ścią cywilną, przy czym dwa z nich jechały w odwrotnym kierunku – z Chełma 
do Brześcia. Na szczęście bombardowania te nie wyrządziły nikomu szkody po-
nieważ bomby spadły po obu stronach torów kolejowych.

Późnym wieczorem kapral Kuczyński przyniósł rozkaz internowania wszyst-
kich Niemców mieszkających w okolicy od osiemnastego roku życia wzwyż. 
Chłopcy z plutonu wartowniczego rozjechali się po wioskach, gdzie mieszka-
li Niemcy. Miejscowa ludność uważała za niepotrzebne masowe internowanie 
wszystkich bez wyjątku Niemców uważając, że wśród nich jest wielu wiernych 
Polsce, którzy nigdy Polakom nie szkodzili, chociaż jak wszędzie i wśród koloni-
stów były wyjątki. 

Już przy pierwszej próbie internowania Niemca o nazwisku Münch z jego za-
budowań padł strzał ostrzegawczy, po czym Niemiec uciekł zostawiając na pastę 
losu matkę i siostry. W czasie rewizji nie znaleziono niczego podejrzanego. Na 
dalszą akcję swoimi końmi powiózł ich do Krygera zięć Müncha. Tym razem 
grupa w której był Waldowski pierwsza ostrzelała dom Niemca, potem żołnierze 
weszli do środka. Niemiec rozmawiał po polsku. Następnym internowanym był 
Hipszer zięć Krygera, potem jeszcze innych. Rewizje niczego podejrzanego nie 
przynoszą. Internowanie też z rożnym skutkiem, kilku Niemcom udało się uciec, 
ale też i grupa która dokonywała internowania jedząc kolację po prostu upiła się. 
Ostatecznie, tych, których udało się im internować zawieziono do obozu utwo-
rzonego w hucie szkła w Rudzie. 

Dnia 10 września 1939 r. Waldowski dostał przepustkę do domu. Tutaj zastał 
jednego z Niemców Petza, który był na służbie oraz ciotkę Leokadię Waldowską 
w mundurze Przysposobienia Wojskowego Kobiet, która akurat wróciła z spe-
cjalnego kursu z Istebnej.

W poniedziałek 11 września pluton wartowniczy odsunięty został od inter-
nowania Niemców, zajął się tym pluton szturmowy policji. Niemcy przestali się 
kryć przed internowaniem, idą potulni, a żony ich nie płaczą za internowanymi. 

Dnia 12 września Waldowski udał się do wsi Marynin i do Poczekajki spraw-
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dzić zachowanie się Niemców. W razie jakichkolwiek podejrzeń mieli wziąć fur-
mankę od sołtysa i dokonać internowania. Niczego podejrzanego nie znaleziono. 
Po drodze Waldowski obserwował uciekinierów z Poznania, którzy z tobołami 
uciekali w stronę Uhruska. W domu zastał rodzinę Machalców z Torunia, przy 
czym mąż przepadł bez wieści. W obliczu nieszczęść jakie dotknęły Polaków 
zaczęto zastanawiać się czy warto litować się nad kolonistami niemieckimi, ale 
stary Waldowski powiedział, że Sonberg, Somerijen, Pyde, Bitner z Poczekajki, 
Konecki, Bul z Leśniczówki, garbaty Kryger, pobożny Kimbajn to dobrzy Niem-
cy, którzy Polakom na pewno nie zaszkodzą. Zbigniew Waldowski po drodze 
wstąpił do Somerbijera, gdyż tam mieszkała jego ciotka Waldowska. Niemiec od 
soboty czekał na internowanie, nawet nie obrządzał, ale go nie wzięto. W nocy 
ponownie warta na moście na Gdolance. Waldowski obserwuje transporty ko-
lejowe jadące z Brześcia na Chełm. W dniu 13 września chłopcy z plutonu war-
towniczego sprawdzają kolonistów w wioskach Jasików, Gdola, Chromówka, 
Karolinów, Gotówka, Lesniczówka, Poczekajka, Marynin, Zarudnie. Po drodze 
Waldowski wstąpił do domu, gdzie zastał szwagra Ziuka Litwińskiego. Przyje-
chał w podartym mundurze na koniu odciętym od zaprzęgu artyleryjskiego, 
brudny, zarośnięty, głodny, a nade wszystko mocno przygnębiony. Nie jadł i nie 
spał trzy dni. Walczył na froncie na Wiśle, lecz jego pułk został rozbity. Po bitwie 
uciekł do Brześcia Litewskiego, gdyż tutaj na nich miał czekać Wódz Naczelny 
i Sztab Generalny. Nie wstąpił nawet do żony w Lublinie, mimo że niedaleko 
przejeżdżał. U Waldowskich doprowadzony został do porządku, nakarmiony, 
koń odkarmiony, ubranie zreperowane. Po południu w domu Waldowskich sły-
chać było najpierw buczenie samolotów, a potem wybuchy, gdzieś na północy 
w okolicach Rudy Huty, stacji kolejowej, może mostu na Uherce. Widać było 
kłęby dymu, a więc coś paliło się. Potem okazało się, że w czasie bombardowa-
nia stacji kolejowej stały na niej dwa transporty wojskowe z żołnierzami i jeden 
z amunicją. Zrzucono w ich okolicy 5 bomb, ale na szczęście żadna nie wyrzą-
dziła większych szkód. Jeden z transportów z żołnierzami odjechał, drugi nie 
mógł ponieważ drogę mu zasłaniał pociąg z amunicją. Drugi transport z żołnie-
rzami mimo ostrzału z broni pokładowej i bombardowania również po pewnym 
czasie odjechał. Nalot ten nie wyrządził większych szkód ani w urządzeniach 
stacyjnych, ani w ludziach, zabił jedynie starego i ranił młodego Żyda Frydmana. 
Była to pierwsza śmiertelna o) ara tej wojny w Rudzie Hucie. Okazało się też, że 
transport z amunicją pozostał bez ochrony wojskowej. Wybrano zatem chłopców 
z plutonu wartowniczego, by zapewnić mu jaką taką ochronę przynajmniej przed 
dywersantami. 

Wobec zbliżającego się frontu naczelnik poczty w Rudzie Hucie Jan Sidoruk 
likwiduje tą placówkę. Kapitan Trzaskowski zastanawia się nad ewakuacją obozu 
z internowanymi Niemcami za Bug do Kowla. Okazało się, że samoloty nieprzy-
jacielskie zbombardowały już Jagodzin i most w Dorohusku, a więc realizacja 
tego zamierzenia stała się niemożliwa.

Waldowski w domu zastał nowych uciekinierów, między innymi burmistrza 
miasta Janowa Robert Bojasiewicz, poseł na sejm, który uciekał porządna brycz-
ką zaprzężoną w dobre konie z furmanem przydzielonym do ochrony bagażu. 
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Zwrócił się on z prośba do gospodarzy by ukryć kilka skrzynek z ważnym do-
kumentami. Schowano je w piwnicy, lecz potem okazało się, że jest tam spora 
ilość sukna na mundury wojskowe oraz pewna ilość różnorodnej biżuterii po-
chodzącej prawdopodobnie z FONu. Za podobne rzeczy przed wojną w Chełmie 
kupiono ckm dla 7 ppleg, który po uroczystym poświęceniu wręczono dowódcy 
pułkownikowi Muzyce. Okazało się, że burmistrz Janowa nie przekazał skarbu 
FON na potrzeby wojska, a teraz z nim uciekał. Kiedy prawda wyszła na jaw, 
burmistrz zabrał „swoje ważne dokumenty” i pojechał dalej.

Tego dnia, jak i następnego Waldowski pełnił wartę co cztery godziny, po-
nieważ zaczęło brakować ludzi. Dnia szesnastego wokół słychać nieustanny huk, 
wybuchy, wystrzały, jednak jego szwagier, porucznik Józef Lawiński, konno ru-
sza w kierunku północnym, ponieważ w okolicy Włodawy wyznaczona została 
koncentracja wojsk polskich z rozbitych oddziałów wojskowych.

W niedzielę 17 września Waldowski otrzymał przepustkę do domu. Tutaj słu-
chał radia angielskiego, skąd dowiedział się, że wojsko polskie cofa się na całej 
linii, ale próbuje utworzyć linię obrony na Bugu. Nasłuch radia przerwał kolega 
Tadeusz Sajecki, który przyniósł informację, że niemieckie czołgi są już w Ru-
dzie Hucie. W domu Waldowskich zrobił się popłoch. Wszyscy chwycili kara-
biny i ruszyli w stronę niedalekiego lasu. Na drodze widać było wozy taborowe, 
a między nimi kawalerzyści jadący w stronę Chełma. Od strony Zarudnia i Rudy 
słychać było pojedyncze strzały karabinowe i serie karabinów maszynowych oraz 
cichy szum motorów. Po pewnym czasie wyłonił się samochód pancerny na ogu-
mionych kołach z charakterystyczną ramą radiostacji, a przed nimi na motocy-
klach niemieccy żołnierze w nieprzemakalnych płaszczach wyprostowani jak na 
de) ladzie. Od czasu do czasu żołnierze ci strzelają w stronę lasu. W tym samym 
czasie u Waldowskich w domu byli poseł z Janowa, policjant, który w pośpiechu 
przebrał się w cywilne ubranie, dwóch księży. Wszyscy pierzchli w stronę lasu. 
Waldowski dopiero teraz zaczął zastanawiać się co się stało z jego plutonem war-
towniczym, z więźniami z Iłowy, co z internowanymi Niemcami, którzy pewnie 
zostali już wypuszczeni. Obawiając się odwetu razem z ojcem planowali ucieczkę 
do lasu w Stójle, jednak tam nie dało się dotrzeć, więc wrócili do domu. Jadący 
drogą Niemcy zabili obok zabudowań Sonberga młodego podchorążego kawale-
rii, drugiemu przestrzelili płuco, ranili sanitariuszkę. Samochód i motocykliści 
jadąc i strzelając do uciekających żołnierzy dojechał prawie pod sam Chełm, lecz 
wkrótce wrócił tą samą drogą. Po ich odjeździe z lasu zaczął wychodzić tłum 
uciekinierów, strażnicy więzienni chyba z więźniami, furmanki, wojsko. Za tą 
grupą jechał szwadron kawalerii. Wszystko to poruszało się w sposób niezorga-
nizowany, powoli. Około 15.00 na szwadron ten z tyłu najechały dwa niemiec-
kie samochody i zaczęli strzelać do kawalerzystów. Dowódca szwadronu widząc 
strzelające samochody dał rozkaz, by szwadron uciekał w prawo w kierunku lasu, 
sam rzucił się w stronę przeciwną chcąc odwrócić uwagę Niemców od żołnierzy. 
Wkrótce poległ wraz z koniem. Widział to Kazimierz Gmitruk, który zaprzągł 
konia, by odwieźć do szpitala nieco wcześniej rannego żołnierza i sanitariuszkę, 
Józef Rybak, Franciszek Waldowski. Poległy żołnierz pochowany został w miej-
scu, gdzie zginął, broń poległego ukryta. W Zarudni ranny został w nogę porucz-
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nik. Samochody niemieckie zatrzymane zostały przez polską artylerię dopiero 
pod Chełmem. Niemcy zdążyli jeszcze w Okszowie podpalić zabudowania Mi-
chalskich oraz ostanie zabudowania [autor nie pamiętał nazwiska] w tej wsi jadąc 
w kierunku Chełma.

Pluton wartowniczy, w którym służył Zbigniew Waldowski poszedł w roz-
sypkę. W nocy z siedemnastego na osiemnastego spadł deszcz. Waldowscy w le-
sie, razem z nimi Brzoza, Bakun, bocian, wszyscy z Leśniczówki, Tadek Sajecki 
z Poczekajki i Antoni Kędrak. Nad lasem ciągle krążą samoloty od czasu do cza-
su ostrzeliwując las. Słychać bombardowanie albo torów kolejowych albo nawet 
jadącego pociągu. Mieszkańcy wiosek leżących na wschód od lasu budują w lesie 
schrony. 

Dnia 19 września Zbigniew Waldowski idzie do domu rozeznać sytuację. Tu-
taj dowiaduje się, że Opolska została w dniu 17 września zaatakowana od wscho-
du przez Armię Czerwoną. 

Dnia 20 września po drugiej stronie bagna, gdzie ukrywali się Waldowscy, 
w lesie widać polskich żołnierzy. Ojciec Zbigniewa idzie do domu dowiedzieć się 
co słychać. Tutaj dowiaduje się, że niektórzy internowani Niemcy odgrażają się 
Waldowskim za to, że ich internował. 

Dnia 21 września zarówno Waldowscy jak i żołnierze wyszli z lasu udając się 
w kierunku Chełma do punktu zbornego. O Niemcach nic nie słychać. Podob-
no wycofali się aż za Brześć. Po południu Waldowscy postanawiają siać zboże, 
gdyż istnieje obawa, że w całości może zostać zarekwirowane. Do Waldowskich 
z lasu przyszedł więzień, jeden z dziesięciu którzy uciekli, a byli ewakuowani 
z Świętego Krzyża do więzienia w Chełmie, ale tutaj ich nie przyjęto odsyłając do 
Brześcia. Ponieważ tam już droga była zamknięta, więc więźniów wprowadzono 
do lasu naprzeciwko domu Starów w Nowinach, rozkuto i kazano kopać dół. Co 
odważniejsi domyślając się o co chodzi uciekli w las. Pozostałych rozstrzelano. 
Więzień, który rozmawiał z Waldowski prosił o wskazanie drogi do Łukówka, 
widocznie stamtąd pochodził lub miał znajomego w czasie siania zboża na polu 
w Maryninie Waldowski zauważył kolumnę żołnierzy polskich, ale też posłyszał 
buczenie niemieckiego bombowca. Wojsko ukryło się w pobliskim lesie, ale Wal-
dowski nie zdążył i został ostrzelany na polu. Niemcy ostrzelali nawet stojące 
na polu snopki gryki, ale żołnierzy nie zauważyli. Okazało się, że samolot ten 
poleciał nad Karolinów, gdzie zbombardował stację, potem nad Dorohusk, gdzie 
zrzucał bomby. Żołnierze podnieśli się z ukrycia, ale nie zdążyli jeszcze wyjść na 
drogę, kiedy nadleciała nowa fala samolotów niemieckich. Tym razem wybuchy 
słychać było od strony Dorohuska

Waldowski po zabronowaniu pola wrócił do domu, gdzie zastał nową grupę 
żołnierzy z o) cerami oraz sanitariuszki. Zastał też szwagra Lawińskiego, który 
stwierdził, że wojsko polskie spod Brześcia cofa się na Chełm, a linia obrony na 
Bugu pękła. 

Dnia 23 września o świcie podporucznik wraz z podległymi mu żołnierzami 
opuścił gościnny dom Waldowskich. Szwagier Waldowskiego Lawiński opowie-
dział mu swoją podróż w kierunku Brześcia. Powiedział, że 16 września bez prze-
szkód dotarł przez Rudę, Siedliszcze, Uhrusk do Tomaszówki Włodawskiej, gdzie 
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przekroczył Bug. Tu przenocował u brata, ale już na drugi dzień rano Lawiński 
zobaczył kolumnę czołgów, która ruszyła z Włodawy trasą nadbużańską oraz 
trasą włodawską w kierunku na Chełm. O tych zagonach niemieckich jadących 
trasa nadbużańską pisze Waldowski, zaś czołgi niemieckie jadące trasa włodaw-
ską stoczyły bój w okolicy Sawina. W tej sytuacji Lawiński zrezygnował z dalszej 
podróży do Brześcia, gdyż uznał, że nie ma tam już wojska polskiego. Wraz z in-
nymi żołnierzami zaczął się cofać w kierunku Lubomla i Kowla spodziewając się 
tam zastać sztab. Po drodze spotkali inną inną kolumnę czołgów i motocykli-
stów jadących od strony Lubomla w kierunku Dorohuska. Polscy żołnierze nie 
zauważeni szybko rozdzielili się na oba boki drogi zaskakując Niemców ogniem. 
Wojsko polskie swoje oddziały uporządkowało i zmieniło trasę na Chełm. Kiedy 
szwagier Lawiński zjawił się u Waldowskich obaj pojechali do Chełma rozeznać 
sytuację. Tu dowiedzieli się, że ostrzeliwany pociąg z amunicją na stacji w Rudzie 
przejechał przez Chełm i został skierowany przez Dorohusk do Czerkas za Bu-
giem. Na ulicy w Chełmie spotkał dawnego kierownika szkoły z Poczekajki, Eu-
geniusza Szymańskiego, który obecnie mieszkał w Warszawie, ale na lato przyje-
chał na wakacje do Szpanbruckierów, nauczycieli z Rudy Huty. To on wydał już 
wtedy polecenie, by zbierać broń porzuconą przez polskich żołnierzy, ukrywać 
ją twierdząc, że z czasem będzie organizował walkę doziemną. Waldowski wspo-
mina, że przechodząc koło Domu Starców czuć było trupi zapach, nie wie jednak 
czy pochodził on z zabitego leżącego na poboczu konia, czy rozstrzelanych na 
skraju lasu więźniów. W domu w radio posłyszał, że w wyniku walk Sowieci 
wzięli do niewoli 100 000 polskich żołnierzy, o) cerów i podo) cerów.

24 września w niedzielę Waldowscy idą do Chełma. Tu spotkali Wacka Lej-
mana w pełnym umundurowaniu i z bronią. W Chełmie pełno patroli żandar-
mów, widać zapory przeciwczołgowe, masę żołnierzy. Panuje porządek, bo wła-
dzę w swoje ręce wziął energiczny pułkownik Szalewicz. Tworzy on nowe pułki, 
wyposaża je w broń, amunicję, i wysyła pod Tomaszów i Zamość. Wracając 
z Chełma do domu Waldowscy usłyszeli nad Chełmem buczenie bombowców. 
Okazało się, że nie był to samolot niemiecki, lecz radziecki.

25 września na podwórzu pojawiła się bryczka z uciekinierami zza Buga, tym 
razem uciekającymi przed nacierającymi Sowietami. Wieczorem słychać było już 
huk radzieckich czołgów, które były na Chromówce, Waldowski pisze, że ucieszył 
się, że odwet z strony Niemców jest oddalony, ale miał też obawę co przyniesie 
spotkanie z wojskiem radzieckim.

26 września Waldowscy pojechali do lasu po drzewo. Wracając z lasu zoba-
czyli najpierw ślady ruskich czołgów, które jechały na Chełm, a potem same czoł-
gi, samochody, kuchnie polowe, żołnierzy. Drogi były tak zapchane, że wozem 
konnym nigdzie nie można się ruszyć.

Nie wiadomo co przeżywał Waldowski dnia 27 września, ponieważ nie od-
nalazłem kartki z jego pamiętnika z tego dnia. 28 września autor pamiętnika 
spotkał sołtysa, który wracał z odprawy w gminie Staw i niósł do domu dwa 
karabiny. Otrzymał je tam o) cjalnie z poleceniem zorganizowania w swojej wio-
sce milicji i obywatelskiej. Waldowscy otrzymali tego dnia zaproszenie na ze-
branie wiejskie. Mają wybrac nowego sołtysa – komisarza, ale nikt nie chce być 
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kandydatem. Na tym samym zebraniu wybrano milicjantów w osobach: Władek 
Kędrak, Münch Janek Semeniuk, Niemcy Edek Pyda i Wiktor Bulchner, który 
został komendantem

W piątek 29 września również Zbigniew Waldowski założył opaskę i stał się 
milicjantem. Z wojny powrócił Tadek Waldowski, który w ramach dywizji tar-
nopolskiej walczył jako sanitariusz. Przy przekraczaniu Wisły jego oddział zo-
stał rozbity. Tadek Waldowski uciekł stamtąd podążając do Chełma, gdzie miała 
być koncentracja wojsk polskich. Do Chełma nie doszedł, bo wojska ruszyły pod 
Zamość. Tam też nie doszedł, ponieważ po drodze spotkali żołnierzy, którzy po-
wiedzieli, że wojska są już rozbite i nie ma dokąd iść. Kiedy zbliżał się do Chełma 
dowiedział, że tutaj są już Rosjanie. Schował więc u chłopa karabin i wrócił do 
domu. Wieczorem Waldowski Zbigniew ponownie wziął do reki karabin i udał 
się na patrol. 30 września w lesie od Chełma aż po Uherkę spotykano liczne gru-
py żołnierzy, którzy uciekali przed niewolą. Porzucano w lesie broń, amunicję, 
przebierano się w cywilne ubrania.

Dnia 1 października w niedzielę Waldowski miał ponownie pełnić wartę, ale 
przyszła decyzja, że milicja zostaje rozwiązana. Karabiny miał odebrać sołtys 
– komisarz. Mieszkańcy, już bez broni mają pełnić wartę tworząc samoobronę 
wiejską. Tylko przed kim i czym mieli się bronić mieszkańcy wsi? Wieczorem 
w domu Waldowskich ponownie zorganizowano zebranie w sprawie powołania 
nowej milicji. Głos zabrał Aleksy Kowalczuk, który był w Rosji w czasie rewolu-
cji. Powiedział, że nie chciałby drugi raz tego przeżywać. Do nowej milicji wy-
brani zostali ci sami, co poprzednio, a także dodatkowo Tadek Sajecki i Stanisław 
Olszewski. Wręczono im ponownie broń. Do siebie mówili „towarzyszu mili-
cjancie”. Waldowski obawiał się zostać milicjantem ponieważ w lesie nadal stało 
wojsko polskie, a nie wiadomo jaki był ich stosunek do milicji i jakie mogą być 
z tego konsekwencje.

Dnia 2 października Waldowski pojechał do lasu niby po drzewo, ale faktycz-
nie po to, by zobaczyć wojsko. Razem z ojcem zaczęli penetrować teren w poszu-
kiwaniu broni. Znaleźli taką. Ojciec znając las zauważył, że dół, w którym brano 
piach na budowę drogi jest zasypany i zamaskowany świeżymi liśćmi. Po rozko-
paniu okazało się, że jest tam broń, która porzucili żołnierze, którzy już dalej nie 
mieli gdzie uciekać, a po wyjściu z lasu z bronią w ręku natychmiast byliby aresz-
towani. Razem z ojcem wydobyli 114 karabinów produkcji radomskiej, bagnety 
w pochwach, ładownice z resztkami amunicji i cztery rkmy Brawning. Postano-
wili to przewieźć w inne, sobie tylko znane miejsce do urządzonego wcześniej 
schronu. Obracali wozem aż 5 racy przewożąc porzuconą broń.

W dniu 4 października ojciec autora pamiętnika wziął 5 kg towotu, który 
udało mu się kupić przed wkroczeniem wojsk radzieckich, pojechał do lasu, by 
ukrytą broń dobrze zakonserwować.

W dniu 5 października zauważono, że do Chełma idą duże grupy, jak się wy-
raził Waldowski, chachłów z Rudy, Iłowy, Rudki, Hniszowa, Łukówka, Siedlisz-
cza. Okazało się, że Armia Czerwona obrabowała domy polskich o) cerów i teraz 
ogłosiła, że będzie rozdawać te artykuły biednym. Niesiono więc z powrotem 
pościel, ubrania, żywność z zbombardowanego magazynu „Społem”, wieziono 
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meble, a jeden nawet niósł drzwiczki od pieca. W okresie tym szczególnie cenna 
była sól, którą udało się Waldowskiemu następnego dnia zdobyć około 30 kilo-
gramów, tylko tyle, że zmieszana była z błotem.

W dniu 9 października już chodziły słuchy, że armia czerwona ma się wycofać 
za Bug, a na ich miejsce mają przyjść ponownie Niemcy.

Następnego dnia drogą przez siew przetacza się ogromna kolumna Rosjan, 
którzy jada w kierunku Włodawy, Uhruska pędząc zrabowane bydło i wioząc 
towary odwrót ten trwał aż do 14 pździernika. Razem z wojskiem ucieka za Bug 
ludność, pewnie komuniści, pewna grupa uzbrojonych żydów, ci którzy byli 
w czerwonej Milicji i dokuczali miejscowym ludziom. Podobno w chełmskiej ko-
mendzie znaleziono ciała torturowanych i pomordowanych żołnierzy i cywilów, 
podobno jakiś urzędnik z Hrubieszowa w Chełmie na ulicy zastrzelił dwóch ro-
syjskich o) cerów, których pochowano na placu Łuczkowskiego. Żydzi odwdzię-
czają się za szykany z strony Polaków. Komuniści już dowiedzieli się, że Niemcy 
szczególnie nienawidzą komunistów, że aresztują ich i rozstrzeliwują.

Dnia 15 października w mieście bezkrólewie. To co ruscy nie zdołali zabrać 
z sobą rozdawane jest ludności. Po zboże jeżdżą nawet bogaci rolnicy. Podobno 
z Stawu pojechał po zboże bogaty chłop, który miał stogi własnego nie młócone-
go zboża. Z Chełma przywiózł wprawdzie 8 kwintali, ale zastał spalone sterty ze 
zbożem. Ponieważ jest niedziela, więc koloniści niemieccy spokojnie idą do swo-
jej kirchy. Waldowski myślał, że będą się mścić, ale na razie nie doszło do tego.

Dnia 16 października Zbigniew Waldowski udał się do Chełma. Tu zastał już 
Niemców. Na ulicach pojawiło się ogłoszenie niemieckie, by zdawać posiadaną 
broń i sprzęt wojskowy. Jednak Niemcy z Zarudnia, Leśniczówki, Gotówki od-
grażają się twierdząc, że wystrzelają wszystkich strzelców, którzy ich internowa-
li. Ojciec radzi synowi uciekać za Bug, tam zgłosić się do amerykańskiej amba-
sady i wyjeżdżać za granicę. Dał synowi własny paszport amerykański. Jednak 
Bug przekroczyć nie jest łatwo. Mosty są zerwane, woda zimna, rzeka wezbrała, 
a nurty zdradliwe, są wiry, łodzie zabrane.

Dnia 17 października Niemcy zebrali Żydów, chcieli ich przegnać za Bug, do 
Żydów zaczęto strzelać. Okazało się, że granica jest mocno i szczelnie pilnowana. 
We wsi rewizje za bronią. Miejscowi Niemcy stają się teraz hardzi, chcą by Wal-
dowski oddał karabin, wreszcie robią rewizję, ale karabinu nie znajdują.
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Fragmenty pamiętnika odnoszące się do bitwy177

Aleksander Łubkowski

Piszę ten pamiętnik, a raczej zacząłem go pisać dnia 30 XI 1987 r. Biorąc 
pod uwagę, że mam obecnie 68 lat, trochę się boję czy dobrze mi to wyj-
dzie. Nie dlatego, żebym czuł bezwzględny but sklerozy, bo z pamięcią jest 
u mnie dobrze, ale dlatego, że takie rzeczy wychodzą najlepiej, gdy się pro-
wadzi notatki na bieżąco. Po pierwsze nie prowadziłem żadnych notatek, bo 
nie miałem takich możliwości, a po drugie, nie było mi to w głowie. Pomimo 
niedoskonałości ludzkiej pamięci czuję, że pamiętam bardzo wiele, od naj-
młodszych lat dzieciństwa.

O tym dzieciństwie może i nie warto by było pisać, bo tak samo jak ja rodzi-
ło się i rosło setki tysięcy takich jak ja chłopskich synów, za tak zwanej sanacji. 
Z tego okresu jest dosyć opisów pamiętnikarskich i beletrystyki, a postarały się 
o to po II wojnie światowej partie polityczne, dlatego żeby pokazać jak to było źle 
za Polski burżuazyjnej, a jak obecnie jest dobrze. Więc jak się rzekło, może i nie 
warto by było tępić pióra i marnować papieru.

Lecz dalsze koleje losu – wojna w 1939 r., okupacja i po wojnie aż do dnia 
dzisiejszego, sprawy te mogą być interesujące dla synów czy wnuków. Chociaż 
wydaje mi się, że opisanie wspomnień z lat dziecinnych też mogłoby mieć duże 
znaczenie poznawcze. Jeśli chodzi o autentyczność tych wspomnień, to zapew-
niam, że będą one absolutnie w moim odczuciu prawdziwe, nogę tylko pominąć 
przez zapomnienie dużo spraw i że może ktoś kiedyś powiedzieć, że nie było co 
pisać. Ale niech tam, jak się zaczęło, trzeba jechać dalej.

A więc urodziłem się dnia 28 sierpnia 1919 r. według tego co mówiła mat-
ka, ale przy chrzcie rodzice chrzestni podali datę 24 sierpnia 1919 r. Tak zo-
stało zapisane i jest do dnia dzisiejszego. Nie miało to istotnego znaczenia. 
Urodziłem się we wsi Bukowa Wielka ówczesna gmina Bukowa obecna Sawin 
powiat chełmski województwo lubelskie z matki Marceli Łubkowskiej z domu 
Kędzierawska i ojca Jana Łubkowskiego syna też Jana, legalnego małżeństwa. 
Ojciec mego ojca, również Jan Łubkowski178 był z grupy Łubkowskich przezy-
wanych Królami. Byli jeszcze Łubkowscy Koziełki, Łubkowscy Meszenczyki, 
Łubkowscy Łukasze, Łubkowscy Jantochy. Szkołę Podstawową 5–o oddziałową 
w Bukowie skończyłem w 1933 r. Miałem wówczas 14 lat. W tym samym roku 
przeprowadziliśmy się na „kolonie”, to znaczy na nowo wymierzoną działkę 
ziemi w wyniku przeprowadzonej komasacji. Była to działka o bardzo lichej 
glebie, ale za to ziemi było więcej. Leżała i leży do dziś to siedlisko po zachod-
niej stronie szosy Chełm– Włodawa. Pola te nazywano Przymiarki. Żyje tam 
i gospodarzy do dziś brat Wiktor179.

Należałoby wspomnieć o tym jak zapamiętałem swoją wieś rodzinną i lu-

177 Pamiętnik ten przygotowuję w całości do druku jako samodzielną pozycję. 
178 Imię Jan nosił jego syn, a także wnuk obecnie mieszkający w Malinówce.
179 W chwili, kiedy powstawał pamiętnik Wiktor jeszcze żył, w momencie wydania książki już nie żył.
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dzi tam mieszkających. Była to wieś duża składająca się z dwu części: Ką-
cik od południa i Przytuły od północy. W środku między Przytułami, a Ką-
cikiem było jeszcze kawałek Średniego Łanu, gdzie gospodarzyła parciana 
szlachta czyli waciaki: Jaczyńscy, Olszewscy, Michalscy, Sierpińscy. Mieli tyle 
samo ziemi co chłopi, ale mieli się za panów i na chłopów spoglądali z góry, 
chociaż niejednokrotnie u tych samych chłopów na wiosnę pożyczali zboże. 
No i pewnie, co pan, to pan. Choćby nawet portek nie miał, to ty się chamie 
do niego nie równaj. A że na wiosnę przyjdzie pożyczyć? No to co? Miej chło-
pie zaszczy, że pan u ciebie pożyczył.

Kącik i Przytuły, chociaż jedna wieś, miały do siebie antypatie. Dochodziło 
nieraz do bójek oraz rozpędzania zabaw i zabierania orkiestry do siebie. Zawsze 
tak robił Kącik. Był bardziej agresywny bo miał większych gierojów. Na oby-
dwóch częściach Bukowy mieszkała ludność tylko polska, a właściwie mazurska 
i ani jednego Ukraińca czy Niemca. Tych ostatnich było kilku, ale mieszkali oni 
koło szosy daleko ode wsi. Było ich chyba zaledwie cztery rodziny.

Wieś nasza należała, i należy obecnie, do gminy Sawin. Była to osada, ot taka 
duża wieś z kilkoma ulicami, a raczej drogami nieutwardzonymi i błotnistymi 
jak cholera. W latach trzydziestych zrobiono kawałek bruku od szosy chełmskiej 
do rynku. Tak rynku, bo to brzmi dumnie180.

Dookoła rynku mieszkali prawie sami Żydzi, którzy mieli tutaj sklepy. Byli 
też wśród nich rzemieślnicy jak krawcy, szewcy, szklarze, było też sporo handla-
rzy domokrążców, którzy chodzili po wsiach i skupywali bydło na rzeź181. Żydzi 
mieli swoją synagogę, w miejscu, gdzie obecnie mieszka Henryk Farbicki, tylko 
trochę dalej od ulicy182. Świętowali sobotę – szabas. Był to naród mądry i prze-
biegły, przeważnie trzymający się handlu. Odrębność ich była tak wielka, że nie 
ulegali żadnej asymilacji183. Jeżeliby Polak chciał się żenić z Żydóweczką czy na 
odwrót, to cała społeczność żydowska robiła taki giewałt184 i tak wywierała presję 
na „zboczeńca”, że mu się tego odechciewało.

Poza Żydami była tam ludność mieszana polko ukraińska z przewagą Pola-
ków. Polacy mieli kościół, Ukraińcy cerkiew. Gdzie jest kościół i plebania wszyscy 
wiemy, bo nadal istnieją. A cerkiew murowana z czerwonej cegły stała tutaj gdzie 
jest magazyn paszowy gminnej Spółdzielni. Popówka, czyli mieszkanie popa stoi 
do dzisiaj pełni rolę pomieszczeń dla biur gminnej Spółdzielni185, a cerkiew zo-

180 Nie o dumę jednak w tym wypadku chodziło. Autor nie wiedział, że Sawin był miastem, a przy lokacji 
miasta należało wprowadzić do jego architektury pewne elementy, między innymi wyznaczyć ulice, rynek 
z parami ulic wychodzących z każdego naroża, zbudować ratusz, kościół farny, szpital, kramy, publiczną 
wagę i miarę, pręgierz i inne obiekty typu miejskiego. Część tych elementów zachowała się do dnia dzisiej-
szego, mimo że Sawin stracił prawo miejskie. 
181 Kupowali ii sprzedawali też świnie, tylko mięsa świńskiego osobiście nie jedli względów religijnych
182 To znaczy między ulicą Brzeską, Kościelną, Rynkiem a kościołem była ta bożnica, ale od ulicy otoczona 
była domami. Wydaje mi się, że od kościoła oddzielała ją uliczka prowadząca od Brzeskiej do Kościelnej, 
która zachowała się do dzisiejszego dnia.
183 Nie ulegali asymilacji tylko Żydzi ortodoksyjni, zaś u pozostałych zdarzały się takie przypadki
184 W pojęciu Żydów takli ożenek wiązał się ze zdradą religii mojżeszowej, która ściśle regulowała niemal 
każdy codzienny krok prawowiernego Żyda. Zakaz ożenku z katolikami można porównać do mezaliansu jaki 
popełniał szlachcic żeniąc się z przedstawicielem stanu chłopskiego.
185 W 2009 r., gdy to przepisuję już Gminnej Spółdzielni nie ma a mieszczą się tam różne sklepy, warsztaty
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stała zburzona za sanacji przez polską władzę186. Co było inspiracją tej represji 
trudno mi powiedzieć. A jedno jest pewne, że posunięcie to zaostrzyło stosunki 
pomiędzy ludnością polską i ukraińską.

W Sawinie były trzy młyny gospodarcze: ten, który ma dzisiaj Gminna Spół-
dzielnia miał Żyd z Tomaszem Błaszczukiem187, drugi, który stoi na ulicy Chełm-
skiej miał Żyd188, i trzecia była krupiarnia koło synagogi, która też miał Żyd189. 
Była też apteka190, był doktor, szkoła 7–mio oddziałowa, zbudowana za caryzmu 
z przeznaczeniem na seminarium duchowne w celu kształcenia diaków [autor 
w oryginale napisał diakonów, których nie ma w cerkwi prawosławnej]. Było też 
pięć knajp z wyszynkiem alkoholu. Piekarnię mieli Żydzi191, a później Polak An-
toni Koszuk. Ot i cały przemysł192

Co poniedziałek w Sawinie odbywały się targi. Były to targi naprawdę wielkie, 
może dopiero w Chełmie czy Włodawie były podobne. Bardzo dużo ludzi płci 
obojga szło na jarmark, ot tak sobie, jak na odpust. Na rynku i wokół niego tłok 
był niesamowity.

Zjeżdżali różni handlarze z straganami, przeważnie Żydzi i inni rzemieśl-
nicy, z swoimi wyrobami: uprzężą, beczkami, szaf likami, garnkami itp. Byli 
rzeźnicy i masaże z wędlinami, które gotowali w kotłach na miejscu. Na miej-
scu można było zjeść gorącą kiełbaskę w cenie od 1 zł 80 gr do 2 złotych za 
kilogram. Wszystko to wrzeszczało reklamując swój towar i zapraszając do 
siebie. 

Bez przesady można powiedzieć, że Niemcy byli ludźmi solidnej roboty, 
czyli pracy. Lubili dobrze pracować i potra) li dobrze pracować. Prawie że się 
nie spotykało u nich złodziejstwa. Aby utrzymać swoją narodowość nie do-
puszczali jak tylko mogli do kontaktów swojej młodzieży z młodzieżą polską-
,chodzenie na zabawy, tańce, muzyka taneczna, podciągnięta u nich była jako 
grzech. Jeżeli któryś Niemczak poszedł na zabawę to był za to krytykowany 
przez całe społeczeństwo. Byli lojalni wobec polskiej władzy, nie tak jak Ukra-
ińcy. Może po cichu robili swoje, ale o) cjalnie był spokój. Toż w Malinówce 
była polska organizacja „Strzelec” typu wojskowego! Niemcy zatem ćwiczyli 
się legalnie! Organizacja ta popierana była przez polskie władze. Koloniści nie-
mieccy mieli wydaną broń. Nosili polskie mundury. To się nazywa mieć głowę! 
Postaram się opisać rozsiedlenie Niemców we wsi Malinówka:

186 Było to w 1938 r.
187 Żyd nazywał się Rojter. W 2009 r. córka Błaszczuka Barbara Korol młyn odzyskała z powrotem a na-
stępnie go sprzedała 
188 Nazywał się Holzblat, a jego syn żyje w Izraelu i przyjeżdża do Sawina. To on odnowił cmentarz Ży-
dowski
189 Ja natomiast słyszałem o trzecim młynie gospodarczym należącym do spółki żydowskiej, który stał na 
Brzeskiej i spalił się. Wspomniana krupiarnia była obok młyna Błaszczuka i z nim ściśle powiązana faktycz-
nie niedaleko synagogi, po drugiej stronie ulicy Kościelnej
190 Należąca do Iwanowskich, którą zburzono na początku XXI wieku. Stała ona ponad 100 lat. To w niej 
pisał Jaworski, założyciel Kameny, książkę wspomnieniową, „Serca za drutami”
191 Piekarnię miał brat młynarza Holzblata
192 W Sawinie były jeszcze trzy cegielnie, garncarz, zakład ślusarski, kilku kowali, stolarzy, masarnia, 
ubojnia, zakład produkujący prąd elektryczny i wiele innych, o których autor nie wspomina.
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Ponadto pod lasem mieszkali Niemcy: Krop, Eszner, Freilich, Eszner, Koroch, 
Lentz i Hetke. Na wsi pominąłem Niemca o nazwisku Radke. Mieszkał między 
Krawczukiem a Stefaniakiem. Kantor nazywał się Sztanke.

1 września 1939 r.

Niemcy napadli na Polskę. O fakcie tym społeczeństwo dowiedziało się z ko-
munikatów radiowych i kart mobilizacyjnych. O przebiegu walk i cofaniu się 

Obecny w"a#ciciela Poprzedni w"a#ciciel � kolonista narodowo#$

1. Stanisław Mil Paluch Jan Polak

2. J. Chlebio Bejda Antoni Ukrainiec

3. J. Wójtowicz Pastuszak Chwedko Ukrainiec

4. J. Wacewicz ??? Polak

5. Suchonos Mieczysław Walczuk Jan Polak

6. Walczuk Stanisław Wajchotzb Niemiec

7. Korzeniowski Faltenberg [Falkenberg] Niemiec

8. A. Łubkowski Szyller Niemiec

9. Grzeluk Mertz Niemiec

10. Łubkowski Zenon Czerniak Niemiec

11. Werema Szkalej Niemiec

12 Szymczak Szultz Niemiec

13 Krawczuk Szkalej Niemiec

14. Stefaniak Rychert Niemiec

15 Suchonos St. Golka [Golke] Niemiec

16. Błaszczuk Lik [Lückc] Niemiec

17. Sawka Cz. Lik [Lück] Niemiec

18. Posesja pusta Eszner [Eschner, może Elsner?] Niemiec

19. Posesja pusta Koroch [chyba winno być Horoch?] Niemiec

20. Suchań Holandd Niemiec

21 Kusy Pipke Niemiec

22. Walczuk Edward Pipke Niemiec

a Autor rozpoczął numerację, ale jej nie skończył W mojej redakcji numeracja 
jest dokończona, jednak zastanawiam się czy numeracja ta odpowiada numerom 
posesji
b W rożnych dokumentach mogą nazwiska Niemców pisane przez różnych lu-
dzi nieco się różnić, ponieważ pisano z słuchu, a nie znano niemieckiej pisowni, 
która różni się od polskiej. W nawiasie w niektórych przypadkach podaję jako 
redaktor prawidłową znaną mi z innych źródeł pisownię niemieckiego nazwiska
c Tak poprawnie winno się pisać to nazwisko.
d Agnieszka Holland skąd się wywodzi?
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Wojska Polskiego przed potęgą niemiecką nie będę pisał, gdyż na ten temat jest 
tyle wspomnień publikowanych, że kto chce, może się dowiedzieć. 

17 września wojska niemieckie dotarły od strony Włodawy – na pola Łowczy 
i Malinówki, gdzie odbył się bój z armią polską. Bitwa trwała dzień i noc. Ludność 
kryła się, gdzie tylko mogła. My, to znaczy: ojciec, matka, ja i brat Wiktor złapali-
śmy na wóz chleb, słoninę trochę łachów, uczepiliśmy do woza trzy krowy i ucie-
kliśmy furmanką początkowo do lasu bachuskiego, a stamtąd do Bachusa. Słychać 
było huk bitewny i widać pożary w naszej stronie. Sporo ludzi z naszej kolonii i Ma-
linówki też się tam schroniło. Po północy bój ustał. Rano ojciec i matka udali się 
w kierunku domu, aby dowiedzieć się czy nasze zabudowania nie spłonęły. Kiedy 
szli duktem leśny spotkali sąsiada Antoniego Bejdę – Ukraińca. Pytają co słychać 
u nas, to znaczy tam gdzie był bój, bo Bejda już wracał z Malinówki. A ten jak nie 
wrzaśnie na nich, chociaż do tej pory nigdy źle z sobą nie żyli:

– Wy Polaki skurwysyny, wasze zabudowania spalone, moje stoją. Wasza Pol-
ska była już sprzedana w 1936 r., a wyście się o nią darli – i wyzwał ich od róż-
nych. Potem poszedł. Zaskoczenie rodziców było kompletne, bo nigdy pomiędzy 
nimi, a tym Bejdą nie było najmniejszej kłótni. Więc oto najprostsi ludzie – Pola-
cy – doznali pierwszej porcyjki nienawiści niezasłużonej przecież i to od sąsiada 
Ukraińca. Z jaką uciechą, z jaką euforią karmili się ci ludzie błoga świadomością, 
że Polski już nie ma i nie będzie. Gdy Polka Paluszycha zaszła raz do Bejdy chyba 
coś pożyczyć, jak to między sąsiadami, to Bejdowa do niej:

– Paluszycha, ja was nie rozumieju. – Ale o tych sprawach później.
Wojska niemieckie wycofały się, bo dostały tutaj możliwy wycisk. Było dużo 

poległych i rannych Niemców, parę spalonych czołgów. Polskich żołnierzy pole-
gło tutaj dziewiętnastu. Potem weszły tu wojska sowieckie. Pod Wytycznem sto-
czyli normalną bitwę z wojskiem polskim. Rozbrojonych żołnierzy polskich wzię-
tych do niewoli pomagali konwojować miejscowi Ukraińcy, którzy prześcigali się 
w okazywaniu wrogości do jeńców Polaków. Pozakładali czerwone opaski i pa-
stwili się, odzierali z mundurów i butów powracających do domu rozbrojonych 
żołnierzy. Taki obrabowany żołnierz dziękował Bogu, że go puszczono żywego, 
bo wielu żołnierzy zostało zabitych. A co Ukraińcy robili z różnymi uciekiniera-
mi cywilnymi z bombardowanych miast. Nastało istne piekło we własnym kraju 
i to z strony ludności cywilnej ukraińskiej formalnie obywateli polskich. 

Po kilku dniach pobytu w naszej gminie Armia Czerwona zaczęła się wycofy-
wać za Bug w myśl braterskiego układu Ribbentrop – Mołotow. Za nimi pojecha-
ło już wtedy z naszych stron bardzo dużo Ukraińców, jak również pewna ilość 
Żydów i trochę Polaków – komunistów.

I znowu weszło, a raczej wyjechało wojsko niemieckie. Wtedy dopiero tutej-
si Niemcy ujawnili swoją wierność führerowi. Z opaskami z swastyką działali 
wspólnie z pozostałymi Ukraińcami, a zostało ich jeszcze do cholery.

Pamiętam, że paśliśmy krowy koło szosy, po której szło bardzo dużo rozbro-
jonych żołnierzy – szli różnie, pojedynczo i grupkami, kto zdobył gdzieś tam 
rower, to jechał rowerem. W pewnym momencie na szosę wyszło dwóch Niem-
ców z Malinówki – kawalerów, z karabinami i opaskami na rękawach. Jak się 
okazało chcieli „zdobyć” sobie rowery. Zatrzymali więc dwóch jadących rowera-
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mi rozbrojonych żołnierzy i zaczęli ich legitymować czy to niby posiadają prawa 
jazdy na te rowery. Żołnierze proszą jak mogą, mówią, że mają do domu jeszcze 
400 kilometrów. Niemczaki193 nie byli wtedy jeszcze tak brutalni, żeby nastawiać 
karabin w celu zabrania roweru. Powtarzali tylko, że skoro żołnierze nie mają 
prawa jazdy, to oni zabiorą im rowery. Żołnierze proszą, by rowerów im nie za-
bierać. I tak ten „targ” idzie. W tym momencie dojechał do nich rowerem Ukra-
iniec – Jędruch B. z Malinówki z opaską na ramieniu i karabinem, zatrzymał się, 
bo znał się z tymi Niemczakami. Zorientowawszy się o co chodzi, zdjął karabin 
z pleców i wycelował do żołnierzy. W takiej sytuacji żołnierze puścili rowery. 
Niemczaki powiedzieli do nas, że musieli wziąć te rowery, żeby kogoś tam do-
gnać, bo poszedł z bronią. Powiedzieli:

– Jakaś cholera poszła z bronią.
Ale to był tylko pretekst. Jednak Niemcy usprawiedliwiali swój rabunek. 

Ukrainiec takiej potrzeby moralnej nie odczuwał. Żołnierze pozostali na szosie 
bez rowerów. Jeden z nich płakał łzami grubymi jak groch mówiąc, że do domu 
ma czterysta kilometrów.

– Jak ja się teraz dostanę?
Obraz ten pozostał mi w pamięci na zawsze. W dwa lata później, kiedy byłem 

w Armii Krajowej, byłem więc „spalony”, posiadałem broń, chciałem spotkać 
tego Jędrucha, żeby mu zapłacić kilkoma gramami ołowiu, ale go nie spotkałem. 
Mówili, że wyjechał do Niemiec. Nigdy już więcej o nim nie słyszałem. 

Nam w czasie tego boju pod Malinówką wszystko się spaliło, jak to się mówi 
– do nitki. Byliśmy więc w komornym u takiej starszej panny, która mieszka-
ła z matką – tam mieszkaliśmy rok. Później zrobiliśmy swoją chałupkę, bardzo 
nędzną z rygli i desek calówek. Które rżnęliśmy z ojcem ręczną piłą. Chałupa 
miała dwa przedziały – jeden to pokój i kuchnia, w jednym pomieszczeniu, 
a drugi zaraz za drzwiami to obora, gdzie stała kobyła, krowa, parę kurek i dwa 
warchlaki. Kobyła nieraz jak chciała się poczochać i robiła to, to drzwi do pokoju 
trzęsły się. Takie subtelności jak zapach czy to, że tylko drzwi z mieszkania się 
otworzyło trzeba było wstąpić w koński nawóz – nie wchodziło w rachubę. Sub-
telni to możemy być, ale tylko wtedy, kiedy jest nam dobrze.

Zima w 1941 r. była bardzo śnieżna. W tym czasie jeszcze nie stosowano pło-
tów przeciwśniegowych przy szosach. Zadymki zawiewały szosę Chełm – Wło-
dawa. Na polecenie Niemców sołtysi wyznaczali ludzi do usuwania śniegu. Jed-
nak gdy śnieg odrzucony na boku leżał obok szosy, stwarzał zaporę i powodował 
gromadzenie się jeszcze większej ilości śniegu. W tej sytuacji zawsze musiało być 
dużo ludzi aby podołać odśnieżaniu i nie narażać się na represje. Praca ta była 
bezpłatna. 

Podobnie bezpłatne były inne prace, jak transport zboża kontyngentowego do 
Chełma czy ziemniaków, transport drzewa do tartaku w Zawadówce czy w Cheł-
mie lub na stację kolejową w Rudzie Hucie. Za te prace dostawało się zlecenie na 
kupno kamaszy na drewnianych spodach, wódki i papierosów. Za odstawienie 
kontyngentu: zboża ziemniaków czy żywca, których ilość wyznaczała komisja 

193 Tak Niemców nazywa autor, nie wiem czy była to nazwa w okolicy powszechna, czy wyłącznie w obrę-
bie rodziny autora.
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kontyngentowa194 – płacono nieduże pieniądze i dawała zlecenie na zakup wódki, 
papierosów, drewniaków, trochę materiału tekstylnego. 

Już w 1941 r. zaczęli niektórzy chłopcu pędzić bimber z mąki żytniej. W latach 
dalszych bimber stał się trunkiem bardzo powszechnym. Za sanacji nie wiedzia-
łem jak wygląda bimber, jaki ma smak i zapach. Nawyk ten z różnym nasileniem 
pozostał do dziś. Tylko, że dzisiaj nikt nie chce pędzić bimbru z mąki, tylko pędzi 
z cukru195. Obecnie stosuje się bardzo drakońskie kary za bimber.

W 1941 r. jesienią Niemcy dokonali przesiedlenia wszystkich kolonistów nie-
mieckioch do województw Polski zachodniej196, skąd wcześniej wysiedlili Pola-
ków i dali im gospodarstwa po tutejszych Niemcach. Nazywano ich u nas Wy-
gnańcami197, jako że byli wygnani z swojej ojcowizny. Żyli u nas do 1945 r., potem 
powrócili na swoje gospodarstwa.

Dalej Aleksander Łubkowski w swoim pamiętniku opisuje życie pod oku-
pacją, zachowania mieszkańców gminy, walkę partyzantów w okresie okupacji 
i pierwszych latach powojennych, swój udział w tej partyzantce. Jest to już mate-
riał na oddzielną pozycję książkową, która jest już w przygotowaniu i być może 
ukarze się w 2010 lub 2011 r.

194 Komisja ta, w skład której wchodzili przedstawiciele mieszkańców najpierw szacowała plony, następnie 
wyznaczając ile gospodarz ma dostarczyć zboża, pozostawiała na własny użytek w zależności od liczby człon-
ków rodziny oraz ilości hodowanych świń, ściśle określoną ilość zboża. Nadwyżki należało oddać okupan-
towi. Na przemiał zboża wystawiono specjalne talony również według ilości osób w rodzinie i hodowanych 
świń
195 Przepis na samogon to 1410, co nie oznacza daty bitwy pod Grunwaldem, lecz 1 kg drożdży, 4 kilogra-
my cukru i 10 litry wody. Ma być z tego najlepszy samogon, który można destylować przy pomocy dwóch 
talerzy.
196 Okolice Poznania, które w czasie wysiedlania leżały już na terytorium III Rzeszy
197 W Czułczycach nazywano ich Poznaniakami. Jak wyglądało takie przesiedlenie Polaków opisał Kubiak 
Marian osiedlony w Małych Czułczycach.
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O bitwie pod Sawinem

Halina Wołoszun

W liście skierowanym do Mirosława Marka Dederko, w którym na jego py-
tanie czy pamięta wybuch wojny i bitwę pod Sawinem Halina Wołoszun z domu 
Wróblewska napisała, co następuje:

O bitwie pod Sawinem 1939 r. nic konkretnego nie wiem. Miałam wówczas 
13 lat. Niewiele też rozumiałam o wojennej tragedii. Pamiętam, jak ks. Grzego-
rzewski z ambony pouczał, jak należy kopać schron na wypadek bombardowań. 
Wykopałam taki schron (rodzice nie mieli czasu). Gdy stacjonowało w Sawinie 
Wojsko Polskie (była piękna pogoda), to z nami kryli się także o/ cer i dwóch 
żołnierzy. Tuż przed walką pod Sawinem z częścią dobytku i kilkoma osobami 
z rodziny, u których nie było koni, kryliśmy się na Podchyliniu, dwa czy trzy 
noclegi w lesie. Posiłki sporządzone na ognisku były dla mnie frajdą. W dodatku 
nauczyłam się tam jeździć na rowerze. Naiwne wspomnienia – prawda?

Fragment ten jest wprawdzie bardzo krótki, ale ze względu na kilka ważnych 
epizodów dla lokalnej historii warto je było umieścić w niniejszej książce.
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Franciszek Nestorowicz

Pod Katyniem

Ponura, ohydna zbrodnia
stalinowskiego reżimu i NKWD.
Oddaję cześć i składam hołd
męczennikowi Katynia,
porucznikowi WP, kierownikowi
szkół w Czułczycach i Stawie
Śp., Pawłowi Walczakowi.
    ***
„Zabili Twe ciało, ale duch Twój
na wieki 
żyć będzie z nami !”
  /–/ absolwent Franciszek Nestorowicz.

Pod Katyniem szumią drzewa,
Pieśń żałosną wiater śpiewa,
Pieśń żałobną pożegnania,
W której słychać jęk, szlochania.

Wzeszło słońce, smutne było,
Blaski jasne swe przyćmiło.
Czemuż w lesie ta mogiła,
Czyich braci? Czyjaż siła

Życie z serca ich wydarła,
Na męczeńską śmierć skazała?
Co ich życia pozbawiło
I mogiłą połączyło?

Wzeszło słońce, świeci z góry,
Wiatr po niebie goni chmury,
Świadkiem były krwawej doli
Polskich braci w tej niedoli.

Polskich braci to mogiła,
Ziemię polska krew zrosiła.
Na niej zasadzono drzewa,
By wieść o zbrodni zaginęła.
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Wielką zbrodnię popełniono,
Tysiące Polaków wymordowano,
Którzy Polsce swej służyli, 
Swą powinność spełnić chcieli.

O szatańskie plemię, kacia!
Cóż wam winni nasi bracia?
Żeście straszną śmierć zadali
I w tył czaszki im strzelali?
Zbrodnia wasza słynie wszędzie,
Każdy Polak pamiętać o niej będzie,
W swoim kraju, czy też w świecie
Zemsty naszej nie ujdziecie!
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Franciszek Nestorowicz

Pod Katyniem II

Szumią motory w katyńskim lesie,
Auta ciężary dźwigają.
Ich szum złowrogi echo w świat niesie,
Do celu swego zdążają.

Ucichły motory, do celu przybyli,
Auta stanęły w rzędzie,
Gęste patrole zewsząd otoczyły,
Żołnierzy jest pełno wszędzie.

Wysiadać! – ostrymi krzyknęli słowy,
I pasażerów krocie tysiące
Stanęło w szeregach, smutne wznoszą głowy,
A z góry na nich patrzyło słońce.

Co za wycieczka do lasu przybyła,
Otoczona strażami wielkimi,
Czemu w ich oblicza boleść wstąpiła,
I spoglądają oczyma smutnymi?

To polscy jeńcy z Kozielska przybyli,
Którzy cierpieli w niewoli,
Czekali tej chwili, aby ich zwolnili,
Lecz teraz innej doczekali się doli.

Ci Polski synowie, kwiat naszej armii,
Za wolność Polski walczyli,
Teraz haniebną niewolą gnieceni,
Lecz w wolność Ojczyzny nigdy nie zwątpili.

Spojrzeli przed siebie, wzrok swój zatrzymali,
I serca im z trwogi zadrżały.
Teraz już wiedzą po co tu przybyli
I jakiej wolności się doczekali.

Tutaj kres życia i koniec niewoli,
Śmierć ją za chwilę zakończy.
Polaków braci, smutku, łez, niedoli
wspólna mogiła połączy.
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Młody porucznik spogląda w tę stronę
i serce swe targa żalem rozpaczy,
gdzie po raz ostatni żegnał swą żonę,
już więcej jej nie zobaczy.

Już pierwsze szeregi ruszono do przodu,
już dookoła są kacia.
Morderczą bronią wpędzają do grobu
i śmiercią męczeńską giną nasi bracia.

Ostatnie szeregi na pierwsze patrzyły,
które się we krwi kąpały,
Żyjąc widzieli swoją śmierć przed sobą
i ci ostatni zginęli.

Stosami leżą w olbrzymich mogiłach
i sądu czekają Pańskiego.
O sprawiedliwość dzisiaj wołają
z rąk Boga sprawiedliwego.
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Franciszek Nestorowicz

Katyński Krzyż

Krzyżu Katyński, Krzyżu święty,
Krzyżu Polski wyciosany z drzewa,
które na Mazowieckiej Ziemi wyrosło.
Poświęcił Cię kapłan modlitwą i wodą,
Bracia Polacy zawieźli pod Katyń,
byś był świadectwem
prawdy o zbrodni.

Krzyżu Katyński – symbolu męki i cierpień,
Symbolu smutku i zadumy.
Rozpostarłeś ramiona swoje,
Nad grobami Polskich Męczenników
Zamordowanych na rozkaz tyrana.

Ziemio święta, ziemio, matko narodów,
Przyjęłaś do swojego łona męczenników,
Aby spoczęli w pokoju.
Krew użyźniła twą glebę,
A na niej drzewa wyrosły.
Lesie Katyński, ty swoim szumem
śpiewasz prawdę o wielkiej tragedii. 
Każdy, kto tu przyjdzie
I do domu wróci,
Opowie swoim dzieciom,
O wydarzeniach z lat władzy tyrana.
Tyranie!
Kazałeś budować dla siebie
Pomniki wieczystej sławy.
A zbudowałeś pomnik pogardy
Na zbrodniach wyrosły.
Dziś przeklinają ciebie narody,
Jak przeklinały Nerona.
Te wielkie mogiły sąd swój wydały,
A sędziami są męczennicy,
Sędziami są matki i wdowy,
Oskarżycielami są dzieci ojców pozbawione.
Tyranie! Twe wielkie zbrodnie świat zadziwiły,
Twe wielkie zbrodnie narody zespoliły
I przeciw zbrodniarzom oręż swój podniosły.
Błogosławiony bądź Krzyżu Katyński!
Czuwaj, ochraniaj tych,
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Którzy prawdy w tajnych archiwach szukali.
Ochraniaj tych, którzy o sprawiedliwość
Walczyć gotowi!
Błogosław im Krzyżu Katyński !
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Franciszek Nestorowicz

Modlitwa żołnierza

Wśród pól zawianych wojny śnieżycą,
Wśród bomb wybuchów i gwizdu kul,
Żołnierz spokojnie broń ściska prawicą,
Gotowy na śmierć, rany i ból.

Przetarłszy oczy kurzem zawiane,
I wzbiwszy wzrok swój w przestworza nieba,
Szepcze modlitwę: Ojcze kochany,
Nie daj mi zginąć od kuli wroga.

Wspieraj mnie w walce o wolność Ojczyzny,
W walce o braci niewolą gnębionych,
Tych, w których sercach są rany i blizny,
Zadane przez wrogów i zdrajców spodlonych.

Gdy oręż swój wzniosę i błysną pioruny,
Śmierć wrogom i zdrajcom niosące,
O, wtedy Panie nie karz za moje winy,
Choćby zginęło ich stokroć tysiące.

Tyś, Chryste, głosił miłość wśród ludzi,
Pokój i zgodę braciom niosące,
Lecz hitlerowcy karmiąc świat obłudą,
Wszczepiali nienawiść bratni lud gubiący.

Ty, Panie, widzisz gniew słuszny i święty,
Gniew Słowian sprawiedliwy,
A zemstę naszą na wrogu wywartą,
O/ arą palną Ci odwdzięczymy.

Przyjmij te zgasłe życia w o/ erze,
I wszystkie trudy o świcie i zmroku,
Wonią Ci przyjemną niech będzie woń krwi żołnierzy,
A dymem kadzideł niech będzie dym prochów.
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Franciszek Nestorowicz

Śmierć żołnierza i jego kochanki – armaty

Pośród grzmotów tysiąca dział
Ślę do ciebie swój głos.
Los żołnierza tak zrządzić chciał,
Sercom zadał ten cios.
Tyś została daleko tam,
Gdzie płynęły me dni.
Ja wśród huku zostałem sam,
Tylko stal obok lśni.
Dziś mą siostrą zostałaś ty,
Lufą stali mych dział,
Tobiem tylko zaufać mógł,
W tobiem pewność swą miał.
Tysiąc grzmotów wysłałem tam,
Skąd złowrogi kul gwizd,
Kosi młody żołnierski kwiat,
Który wroga szedł znieść.
Z wiarą w wolność, zwycięstwa chwały,
Poszedł bronić swych praw.
Skrzydła Orzeł rozwinął swe,
Lot roztoczył wśród dział,
Śląc ku lubej wspomnienia swe,
Czule patrzył na stal.
Teraz tylkom ją kochać mógł, 
działo siostrą swą zwał,
Z głuchym grzmotem, piekielny świst,
Kosi wróg młody kwiat,
Armatnia lufa strzaskana już,
Upadł żołnierz – jej brat.
Na mogile kochanka jej
Z szczątków lufy wzrósł krzyż.
Za Ojczyznę oddali się,
Wolność ludom chcąc nieść. 
Śpią spokojnie wśród smukłych brzóz,
Tylko szumi im las. 
Zapomnianym nie sadził nikt róż,
Pamięć zginęła wśród nas,
Tylko siostrą została ta, 
Która zginęła z nim
I dziewczyna wspomnienia śle,
Tęskniąc za lubym swym.



– 205 –

Franciszek Nestorowicz

Pożegnanie żołnierskich mogił

Brzoza płacząca kirem żałoby,
Zda się okryła swój smukły pień,
Ścieląc gałązki na żołnierskie groby,
Las okrył w świeżą wiosny zieleń.

Gdyś był niewolą z domu wygnany,
Gdy na cię czyhał śmiertelny wróg,
Jam cię otulał, goił twe rany,
Przyjął w mieszkania leśny mój próg.
Dziś krzyż drewniany na twoim grobie,
Smętne rozpostarł ramiona swe,
Ja szumem swoim będę śpiewał tobie,
Z opieki swojej nie wypuszczę cię.

Śpijże sokole, żołnierzu polski,
Któryś za wolność Ojczyzny padł,
Już nigdy nie wrócisz do swojej wioski,
Gdzieś przeżył szczęścia młodości lat.

Ojczyzna wolna wdzięczna swym synom,
Że wolnym może być polski lud,
Cześć Wam Żołnierze i Waszym Czynom
Za śmierć, cierpienia i krwawy trud!
Groby żołnierskie
Henryka Dederko

zdeptani przez pochód
obcego bohatera
leżą w dole ciszy
wielcy –
nieruchomi
z niemym krzykiem na ustach
z kulami

trud walki
niewypłacalny
jedyny rewanż
– pamięć –
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Henryka Dederko

Nieznane groby

wśród głuszy leśnej
nad grobem żołnierza
każda gałąź inaczej się chyli
niosąca pokłon w darze

przechodzień jest tu rzadkością
zatrzyma się
spojrzy
odchodzi

znicze ciemne nadpalone
kwiaty uschnięte
w kolorze krwi wolności
świadczą
ptaki rozweselają miejsce
czuwają bez końca
głoszą chwałę 
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Henryka Dederko

Krzyk niemocy 

Malinówka
tonęła
wrześniową grozą
niebo grzmiało bombami
dziąsła skib
piły krew

kto żyw uciekał
w popłochu na oślep
z zachwianą równowagą
zmysłów

w czeluści schronu
wyszeptane imiona świętości
rozmywała fontanna łez
#"

sukienka matki
tłumiła strach dziecka
ziemia płakała
zbita kulami

tylko
brzoza grała
ton minorowy żołnierza
i niosła zapach
spopielonej księgi
zwęglenia
balsamowały przeszłość
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Władysław Surowiecki

Matka

Wojna zgasiła twój uśmiech

w pożodze
ja z karabinem

w okopach
śniłem
widziałem twarz twoją
zmartwioną

Chciałem dać ci
niezapominajkę
nie zdążyłem

wiem
szukałaś syna przez łzy
moja ty dobra
kochająca matko
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Władysław Surowiecki

Bezimienny żołnierz

Omotała mnie wspomnieniem przeszłość
śnieżna – mglista – mroźna
pamiętna – wyjątkowo ważna – wojenna
trzeba się przypomnieć

byłem kamieniarzem zrzuconym lawiną
rozsypało się piargiem
niezwykłe to wydarzenie

na niebezpieczną wyprawę przyjąłem wezwanie
trzeba było wytrzymałości
i wiary w powodzenie jutra

poezja jest w szoku – na rozstajach
jak pisać?
jakie metrum przyjąć? Jak zrozumieć prawdę?
Czy tylko Matkę Maryję wymodlić
a może Skład Apostolski przywołać
Czy Litania Imion pomieści Wszystkich rozstrzelanych
Żołnierskim krokiem pomaszerowali na wachtę
potrzebni – młodzi – odważni
zuchy chłopaki]
walczyli zawzięcie o duszę wolności

więc szli z okrzykiem – „Naprzód”
póki się w ciemności nie pogubili na szańcach
za wiarę – Ojczyznę – za braci poległych
oni na barykadach ginęli z honorem

poszli w ordynku na żołnierski nadzwyczajny apel
sztandar załopotał – salwą obudzili braci
groby się wzruszyły
taki gest należy się ojczyźnie

cisi – dzielni żołnierze
bez szarży – rozkazu – ochotnicy podziemia
z ryngrafem
na przypodobanie się potrzebie
swąd prochu nie był im obcy
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za ważną sprawę trzymam modlitwę w ręku
pielęgnowałem ją – wierzyłem w skuteczność szlachetną

Karabiny – kraty – nienawiść losu – rozpacz w oczach
niebo nabiegłe strachem
w milczeniu przyjęło „Odwagę”'
w raporcie podano hasło o Rozstrzelanej Brygadzie

Dzięki tobie „Bezimienny” – za hart ducha – waleczność
za krzyk bólu w noc bezsenną'
nagrodzić salą z wiecznym odpoczynkiem
zmarłych nie da się obudzić
kamienie mają martwe oczy i zamknięte usta

to ziemia moja
to za mój kraj toczyła się walka
za nasz dom

dzisiejsza śmierć niech będzie nagrodą
za jutrzejszy wieczny sen
bądź spokojny zaszczycony druhu

cześć „ODWAŻNY ŻOŁNIERZU” – Honoris Causa
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Władysław Surowiecki

Wrzesień

W dwudziestą trzecią jesień mego życia
z bagnetem na sercu
kroczyłem na wroga

Broniłem Ojczyzny

Zostały
ruiny i zgliszcza

serce krwawiło
na mogiłach
składało o/ arne łzy

skrzydlata nike
w granitach i marmurach

dziś
jak wtedy
pójdę się bić
za Ojczyznę
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Mirosław Marek Dederko

Dziś pod Katyniem

Dziś pod Katyniem nadal szumią drzewa,
ale kiedyś tutaj strzały grzmiały.
Dzisiaj pięknie ptaszek śpiewa,
tu gdzie kiedyś polskie serca mdlały.

Płacz i zawodzenie ucichły już dawno,
ich świadkiem chmury i drzewa.
Krew ludzka wsiąknęła w zieloność,
boleść żołnierska w ziemię wstąpiła.

Dzisiaj w tym miejscu znów stoją Polacy,
usta zamilkłe, lecz drżące od płaczu.
Powieki przymknięte, ręce ściśnięte,
lecz myśl ludzka każe wybaczyć.

Ojciec Cezary stojący pod Krzyżem
Hostię w ręku podnosi pod niebo
przeciw tyranom, którzy rozstrzelali
naszych żołnierzy i zakopali do ziemi.

Kości żołnierskie dawno spróchniały,
a drzewa na nich wyrosły wysoko.
Nie zapomnimy chłopców wspaniałych,
A naszą nienawiść schowajmy głęboko.

Nie chcemy być podobni do katów,
którzy w tył głowy tchórzliwie strzelali.
Polak potra/  również wybaczyć tym,
którzy naszą krew kiedyś przelali.

Miłością więcej dzisiaj zdziałamy,
tak rzekł pod Krzyżem ojciec Cezary.
Wszelkie urazy na zawsze schowajmy,
pokażmy wrogom dobre zamiary.

Coraz mniej mdleją serca nasze,
Czas koi żal, nienawiść i smutki.
Za to może mdleją serca katów,
widząc tak potworne skutki.
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Zakończenie

Po odbyciu sesji popularnonaukowej zapytałem co stanie się z materiałami 
wygłoszonymi na konferencji. Od organizatorów otrzymałem odpowiedź, że 
konferencja się przecież odbyła, ludzie wysłuchali referatów. Pomyślałem wów-
czas, że słuchacze jednym uchem wchłonęli, ale drugim wypuścili, to co usły-
szeli. Obserwuje się niepokojące zjawisko, że na konferencjach tego typu prawie 
wcale nie ma młodzieży szkolnej, która przecież ma poznawać tradycje swojej 
rodziny, wsi, gminy. Z jednej strony w szkołach realizowana winna być ścież-
ka regionalna, z drugiej strony są pomysły polityków zlikwidowania w szkołach 
takiego przedmiotu jak historia. Tylko wtedy należy postawić pytanie na czym 
młodzież ma uczyć się patriotyzmu, umiłowania ojczyzny, skąd młodzież ma 
wziąć materiał do nauki, skoro już teraz nie udało mi się znaleźć bezpośrednich 
uczestników bitwy, a relacje o bitwie pochodzą z ust osób trzecich albo obserwu-
jących ją z boku, tak jak sztukę teatralną na scenie. 

Biorąc to pod uwagę postanowiłem materiał zebrać, by wydać go w formie 
książkowej. 

Ponieważ materiał odczytany na sesji był stosunkowo niewielki, więc zwró-
ciłem się z prośbą do wielu osób, by już po sesji zechciały napisać jakieś swo-
je re@ eksje związane z wydarzeniami tamtych lat. Zebrałem kilka pisemnych 
wspomnienia, przy czym z niektórych bardzo obszernych musiałem dokonać 
wyciągów treści związanych bezpośrednio z tematyką książki. Inne, rozszerzo-
ne, dałem celowo, by pokazać drogę życiową człowieka zaangażowanego w walkę 
o wolność Polski.

W trakcie prac nad książką otrzymałem niezwykle ciekawy pamiętnik Alek-
sandra Łubkowskiego przed wojną mieszkającego w Bukowie, po wojnie w Ma-
linówce, który na blisko trzystu stronach napisał o swoich przeżyciach przed 
wojną, w czasie wojny i po wojnie. Z pamiętnika tego dokonałem daleko idących 
wyciągów, ponieważ zamierzam opracować go do samodzielnego wydawnictwa. 

Równie ciekawy jest pamiętnik Zbigniewa Waldowskiego i chociaż nie doty-
czy bezpośrednio bitwy, ale opisuje sytuację przed bitwą, w czasie bitwy oraz po 
bitwie na wschód i południowy wschód od Sawina. 

Zgromadzone referaty, relacje ustne, pisemne wspomnienia złożyły się razem 
na obraz nie tylko samej bitwy, ale również sytuacji przedwojennej, kiedy wojnę 
czuć było w powietrzu, potem okresu wojny i walki żołnierza polskiego na roż-
nych frontach. 

Miałem w planie stworzyć listę Sawiniaków, biorących udział w bitwach wrze-
śniowych, listę osób poległych w walkach, w tym walk bratobójczych, przepro-
wadzić jeszcze kilka wywiadów, lecz z powodu braku czasu zaniechałem na razie 
dalszych prac w tym zakresie. Ten brak czasu wynika nie z mojego lenistwa, lecz 
z powodu tego, że na koniec września 2010 r. zaplanowano wydanie niniejszej 
książki. Mam również nadzieję, że po jej przeczytaniu przeczytaniu zaintere-
sowani czytelnicy może zechcą uzupełnić materiał w niej zawarty o nowe fakty. 
Miałem napisać: „również sprostować”, ale się zawahałem. Przecież w większości 
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jest tutaj materiał wspomnieniowy, a więc z natury subiektywny. Ludzie mówią 
i piszą tak, jak wówczas postrzegali tamte wydarzenia i na ten sam temat, na 
temat tej samej bitwy, tego samego incydentu mogą być różne relacje, wynika-
jące z rożnych przesłanek, różnego stanu wiedzy czy chociażby miejsca pobytu 
w czasie bitwy. Przykładem tutaj niech będzie liczba zabitych żołnierzy polskich 
podawana w rożnych relacjach, która wprawdzie nieznacznie, jednak się różni, 
miejsca ich pochówku czy wydarzenia związane z mordem policjantów i żołnie-
rzy, gdzie przesłuchiwani świadkowie podają różne czasami sprzeczne relacje.

W trakcie prac nad książka zacząłem poszukiwać grobów poległych żołnie-
rzy. Okazuje się, że zachowało się ich zaledwie kilka, czyli niewspółmiernie mało 
w stosunku do podawanej liczby poległych. Gdzie są zatem pozostałe groby? 
Czy władze gminy i mieszkańcy nie opiekowali się tymi grobami? Czy zrobili 
wszystko, by je zachować? Czy były ekshumowane, a jeśli tak, to gdzie? Bo prze-
cież w warunkach bojowych, kiedy wojsko niemal w rozsypce cofało się przed 
nacierającym wrogiem nie wiozło z sobą trupów, lecz pewnie pochowano je na 
miejscu. Gdzie są zatem te groby?

Nikt też nie pisze szerzej, co stało się z ciałami poległych Niemców, bo prze-
cież sami Niemcy nie mieli czasu ich pochować. Czy dokonali tego koloniści 
niemieccy z Malinówki lub innych okolicznych wiosek? A jeśli tak, to gdzie ich 
pochowano? W internecie odnalazłem imienna listę poległych żołnierzy pod 
Łowczą, bo tak Niemcy nazywają bitwę, która my nazywamy pod Sawinem, lub 
pod malinówką. A co z listą poległych polskich żołnierzy w tej samej bitwie? 
Dlaczego polscy historycy wojskowi nie zrobili tego do tej pory?

Nikt też nie pisze szerzej o zachowaniu się miejscowych kolonistów niemiec-
kich wobec zaistniałej sytuacji. Tymczasem Waldowski wspomina, że w sąsied-
niej gminie Ruda Huta wszystkich kolonistów internowano. Słyszałem również 
o tym, że kolonistów z Malinówki również internowano, tylko nie wiem kto to 
robił, kiedy i gdzie ich internowano. Podobno na terenie byłego polskiego obozu 
pracy w Iłowie [taki istniał przed wojną].

Na początku lipca bieżącego roku przyjechał do mnie kolonista niemiecki 
Emil Busse mieszkający przed wojną w Malinówce. Ucieszyłem się, że mi opo-
wie o bitwie pod Sawinem. Jednak okazało się, że chodzi o Malinówkę w ów-
czesnej gminie Brzeziny obecnej Cyców. Zapytałem go wprost o zachowanie się 
kolonistów niemieckich w momencie wybuchu i trwania wojny. Może nie chciał 
wszystkiego mówić, może nie wiedział, wszak miał wtedy tylko niecałe pięć lub 
sześć lat, ale powiedział, że ojciec opowiadał mu, że wszystkich kolonistów płci 
męskiej zgromadzono w szkole w Malinówce lub Cycowie i tam ich trzymano 
kilka dni. Zrobili to polscy żołnierze niezdolni już do walki na froncie. Koloniści 
ci chociaż czuli się w większości Niemcami, to raczej zachowywali się neutralnie 
wobec wojsk polskich i Polaków. W większości czuli się nieswojo wobec dawnych 
polskich sąsiadów. Przecież ta polska ziemia, na której gospodarzyli dawała im 
chleb, przecież oni ją uważali [i nadal uważają] za swoją drugą ojczyznę, a właści-
wie ojcowiznę. Oni się tutaj urodzili, tutaj mają groby członków swojej rodziny. 
A jak było w Sawinie?

Chciałem również skonfrontować relacje i pamiętniki z terenem, który prze-
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cież zmienił się od 1939 r., ale przecież w tym terenie pozostały elementy trwałe. 
Zachowały się resztki zabudowań Łubkowskiego z Malinówki. Mówi on, że przez 
jego podwórze przelatywały pociski. Postawiłem sobie pytanie skąd leciały te po-
ciski? Bolesław Błaszczuk pisze, że widział w lesie stanowiska polskiej artylerii. 
Las jest duży, ale na chybił tra/ ł wszedłem do lasu na wschód od obecnej szosy. 
Okazało się, że bezbłędnie tra/ łem na okopy i stanowiska być może właśnie opi-
sywanej przez Bolesława Błaszczuka polskiej baterii. 

Pytań tego typu można sformułować bardzo dużo. Dlatego im więcej relacji 
i wspomnień dotyczących wydarzeń wrześniowych, tym będziemy bliżej prawdy, 
tym obraz tamtych dni będzie i dokładniejszy i ciekawszy w swoim przekazie. 

Myślę, że uda mi się tą książką zainteresować szerszy ogół mieszkańców 
gminy, powiatu, osób pasjonujących się historią II wojny światowej. Jeśli tak, to 
zadanie jakie postawiłem przed książką uważałbym za spełnione. Jednocześnie 
mam nadzieję, że książką ta zainspiruje wielu ludzi do dalszych badań, zbierania 
pamiątek, materiałów, spisywania wspomnień, jeśli już nie z bezpośrednich ob-
serwacji, to przynajmniej tego co przekazywali im rodzice, dziadkowie, sąsiedzi, 
często mimochodem w czasie rodzinnego przyjęcia lub przy innych okazjach.

 Czułczyce 56, 22–107 Sawin, gmina Sawin,
 Mirosław Marek Dederko
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Paweł Walczak i Helena Walczakowa z uczniami szkoły w Czułczycach

Paweł Walczak w mundurze o� cera
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Dom przy szosie w Łowczy, pamiętający bitwę z 1939 roku 

Książka stanowiąca załącznik do mapy wojskowej, pozostawiona przez o� cera 
w gajówce Sajczyce
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Lasy na północ od Sawina - to w nich koncentrowały się wojska polskie i stały 
baterie, ostrzeliwujące kolumny niemieckich czołgów 

Leśniczówka Borek - tu w 1939 roku stał polski sztab
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Łuska znaleziona na polu w Malinówce

Malinówka - pozostałości okopów z 1939 roku
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Malinówka - widoczne obniżenie terenu, dające polskim wojskom dobry wgląd 
na nacierające wojska niemieckie

Pola wsi Malinówka - być może tutaj rozgrywała się bitwa
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Cmentarz w Sawinie - grób Mariana Skubisza

Cmentarz w Sawinie - grób Stefana Czerwińskiego
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Cmentarz w Sawinie - grób Jana Bima, poległego pod Sawinem 

Cmentarz w Sawinie - grób zamordowanego policjanta Leona Sokoła
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Cmentarz w Sawinie - grób Franciszka Frejeka

Akt zgonu Franciszka Frejeka
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Cmentarz w Sawinie - grób o� cerów zamordowanych w okolicy Sawina w 1939 roku 
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Stefan Czerwiński 
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Grób w lesie w Osowie 

Nieśmiertelnik Rudolfa Siakały z Hrubieszowa 
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Krzyż w lesie czułczyckim, opisany przez Franciszka Nestorowicza
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Nieznany grób w lesie pod Stańkowem

Nowiny - groby więźniów
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Osowa - nieznany i nieopisany grób w lesie

Cmentarz w Sawinie - grób Nieznanych Żołnierzy
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Tablica poświęcona Pawłowi Walczakowi, w szkolnej izbie pamięci w Sawinie
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Okolice Sawina - fragment mapy wojskowej z 1933 r.
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Dąb Katyński w parku w Sawinie poświęcony Wiktorowi Trussowi

Tablica na szkole w Stawie - ku pamięci Pawła Walczaka
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Cmentarz w Katyniu - widoczne kości 
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Fragment pamiętnika Zbigniewa Waldowskiego
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Fragment pamiętnika Zbigniewa Waldowskiego



– 238 –

Franciszek Nestorowicz

Mirosław Marek Dederko - redaktor niniejszej publikacji
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Czesław Kiszowara wygłasza 
wspomnienia na sesji poświęconej 

bitwie pod Sawinem w 1939 r.

Bolesław Błaszczuk z wnukiem

Edward Łubkowski wygłasza 
wspomnienia na sesji poświęconej

bitwie pod Sawinem w 1939 r.
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Dejnek Halina - autorka 
wspomnień zawartych 
w niniejszej publikacji

Prezydium sesji poświęconej bitwie pod Sawinem

Stanisław Błaszczuk na konferencji
poświęconej bitwie pod Sawinem 

w 1939 r.
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Mieczysław Powaga i Hubert Wiciński na sesji poświęconej bitwie pod Sawinem

Uczestnicy sesji poświęconej bitwie pod Sawinem 
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Uczestnicy sesji poświęconej bitwie pod Sawinem 

Uczestnicy sesji poświęconej bitwie pod Sawinem
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Zbigniew Lubaszewski i Grzegorz Świca na sesji poświęconej bitwie

Zbiory Edwarda Łubkowskiego prezentowane na sesji
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Zbiory Edwarda Łubkowskiego prezentowane na sesji

Zjazd Sawiniaków
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Zjazd Sawiniaków

Zjazd Sawiniaków
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Sawin, 19 września 2009 r. - uroczyste odsłonięcie pomnika
na pamiątkę 70 rocznicy bitwy pod Sawinem.
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Sawin, 19 września 2009 r. - uroczyste odsłonięcie pomnika
na pamiątkę 70 rocznicy bitwy pod Sawinem.
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Sawin, 19 września 2009 r. - uroczyste odsłonięcie pomnika
na pamiątkę 70 rocznicy bitwy pod Sawinem.
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Sawin, 19 września 2009 r. - uroczyste odsłonięcie pomnika
na pamiątkę 70 rocznicy bitwy pod Sawinem.
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