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Ojczyzna:
wyzwanie tej ziemi 

rzucone przodkom i nam, 
by stanowić o wspólny  

dobr  i mową
własną jak sztandar

wyśpiewać dzieje. 
Śpiew dziejów speł iają 

czy y zbudowane na 
opokach woli.
Dojrzałością 

samostanowienia 
osądzamy młodość naszą, 
czasy rozbicia i złot  wiek 
– Osądziła złotą wolność 
niewola. Nosili w sobie ów 

wy ok bohaterowie 
st leci: w wyzwanie ziemi 

wchodzili jak w ciemną 
noc, wołając „Wolność jest 

droższa niż życie!”  
Osądziliśmy wolność 

naszą sprawiedliwiej niż 
inni (podnosiła swój głos 

tajemnica dziejów):
na oł arzu 

samostanowienia płonęł  
ofiar  pokoleń – 

przejmujące wołanie 
wolności silniejszej

niż śmierć.
ag . poemat  
Karola Wojt ły

 „Myśląc Ojczyzna”

Aby umiłować to, co ojczyste ‐ wydanie specjalne 

 Pomnik Niepodległości w Osuchach z 1933 roku
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Pamiątki czasów niewoli 
w gminie Łukowa

W   każdej gminie można znaleźć liczne ślady prze
szłości mające ponad 100 lat, tj. takie, które „pamię

tają” czasy, kiedy Polska była pod zaborami. Nie ma już, 
niestety, ludzi, którzy mogliby wspominać tamte czasy, nam 
pozostają więc najczęściej cmentarze i  pomniki. W  gminie 
Łukowa wśród obiektów pobudowanych w  latach zaborów 
oprócz takich budynków jak np. dawny areszt w  Łukowej, 
warto pozwiedzać cmentarze i przyjrzeć się miejscowym ka
pliczkom. 

W  przypadku tych ostatnich naszemu zainteresowaniu 
będą podlegać tylko te, które są datowane. Wśród nich jest 
spora grupa kapliczek z początku ubiegłego wieku powsta
łych w roku 1905 i następnych. Ich powstanie można spokoj
nie powiązać z rokiem 1905 i ogłoszonym wówczas carskim 
ukazem religijnym a co za tym idzie także z późniejszą wi
zytacją parafii przez ówczesnego biskupa lubelskiego Fran
ciszka Jaczewskiego, który na terenie parafii był w  dniach 
2931 maja 1905 roku. Zachował się nawet „Opis podróży 
pasterskiej Biskupa Lubelskiego Franciszka Jaczewskiego 
dokonany przez towarzyszącego mu w podróży ks. dr Karo
la Dębińskiego” z tej wizytacji. Dla Polaków zarówno wizy
tacja biskupa jak też kwietniowy ukaz religijny pozwalający 
byłym unitom przejść na katolicyzm oraz ukaz niepodległo
ściowy z  jesieni tego roku gwarantujący większe swobody 
dla społeczeństwa polskiego miały olbrzymie znaczenie. 
Trzeba jednak pamiętać, że ukaz kwietniowy pozwalał zmie
nić wyznanie z  prawosławnego na rzymskokatolickie (sa
mej unii jednak nie reaktywowano), gdyż wcześniej wszyscy 
unici byli włączeni przymusowo w  poczet prawosławnych. 
Wizytacja miała szczególny charakter, gdyż na mocy ukazu 
carskiego z 1875 r. zabroniono biskupom katolickim odwie
dzać tereny południowo wschodniej Lubelszczyzny. Dopiero 
w kwietniu 1905 r. car wydał ukaz tzw. tolerancyjny, dzięki 
któremu biskup ponownie mógł odwiedzić parafie i udzielić 
sakramentu bierzmowania:

„Dnia 29 po południu wyjechaliśmy do Łukowy. (...) Plac 
przedkościelny wspaniale przybrany, na nim przepiękna, oryginal
na brama z upiększeniami, plecionymi ze słomy. Trzy wieżyczki na 
bramie, a między nimi dwóch chłopów z kosami, unoszących drugą 
ręką czapki w  sposób powitalny. Emblematy rolnicze. Herb Mat
czyńskich, bo bramę budował, plac i kościół swoim kosztem p. To
masz Matczyński, dzierżawca Łukowy. Ludu tysiące...Mowa 
wypowiedziana przez p. Tomasz Matczyńskiego, dzierżawcę fol
warku Łukowa (…).Kościół był drewniany z w. XVII, konsekrowa

Rosyjski areszt z 1905 roku
(zdjęcie wspólczesne, budynek przed remontem)

SPIS TREŚCI
Pamią tki  czasów niewoli  w  gminie
Łukowa.........................................................3

Powstańcy styczniowi walczący
w  Puszczy Solskiej.........................................5
Legenda o Żołnierzu Polskim......................9

Wspomnienia dzieci wojny – relacja
Marianny Grochowicz z  domu Kniaź
pochodzącej z Łukowej...............................11

Początki ruchu oporu w  Łukowej,
założyciele i  ich losy....................................15

„Lucus” wyróżniony...................................17

Partyzancka rocznica. Ogólnopolskie
obchody bitwy pod Osuchami..............18

Odszedł jeden z  ostatnich
partyzantów..................................................20

Dożynki na biało – czerwono.................21

Nowa Rada Gminy....................................21

Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek – edycja 2018...............................21

75. lat temu w  Łukowej –
rocznica pacyfikacji...................................22

Osuchy w  Zamościu.................................23

Rekordowa, siedemnasta kwesta
Społecznego Komitetu Opieki nad 
Cmentarzami................................................25

Gminne Konkursy na „Stulecie”
organizowane przez GOK......................26

Jak świętowaliśmy Wielką, Naszą,
Narodową Rocznicę..................................27

Remont nagrobka Karola Maksymiliana
Klembowskiego...........................................28

„Brązowy Dyplom” dla „Harmonii”
w  Warszawie...............................................30

REDAGUJE
Wiesława Kubów

Lucyna Paluch

SKŁAD
PharmDESIGN

Justyna
Chrabąszcz

WYDAWCA
Gminny Ośrodek

Kultury w Łukowej

ADRES
Gminny Ośrodek

Kultury
w Łukowej

23412 Łukowa
tel. 84 687 40 60
gokluk1@wp.pl
www.lukowa.pl
NSREJ.PR 86



Goniec Łukowejstrona

ny przez Waleriana Lubienieckiego Do
meykę, biskupa krakowskiego, 8 lutego 
1615  r. pod tyt. Assumptionis za po
zwoleniem biskupa przemyskiego Siciń
skiego, herbu Rogala. W  1677  r. na 
miejscu poprzedniego wzniesiono nowy 
za staraniem ks.  Ing. Greglickiego v. 
Gregliciusza, konsekrowany przez Mi
chała z  Piachowi Piechowskiego, sufra
gana przemyskiego w  1721  r. Ten 
drewniany, ponieważ był za mały, roze
brano i wybudowano nowy z  ofiar kola
tora hr. ordynata i parafian w 1880 r. za 
ks. Ant. Boraczyńskiego. Obecny, muro

wany, z wysoką wieżą na froncie, w któ
rej są dzwony. Kościół ma kształt 
krzyża,  dosyć brudny. Wieczorem ko
ściół i  parkan cmentarny oświetlone 
lampionami. Wybierzmowano 2349 
dusz...

31 maja  VI 1905 r. O godzinie I po 
południu, żegnani przez tłumy ludu, 
opuściliśmy, Łukowę, by się udać do 
Krasnobrodu (…). W  wioskach, przez 
które przejeżdżaliśmy, witał Pasterza 
lud okrzykami i  prośbą o  błogosławień
stwo.  W  pierwszej zaraz wiosce Osu
chach była brama z  napisem: "Witaj 

upragniony gościu!". Przy niej przed
stawieni zostali leśnicy puszcz ordynac
kich, do których wjeżdżaliśmy. Odtąd 
już nie było wiosek."

Kapliczek i  krzyży upamiętniają
cych rok 1905 jest na terenie gminy 
Łukowa kilkanaście. Dla porządku 
należy wspomnieć, że na terenie Łu
kowej znajduje się jedna starsza da
towana figura z  kamienną rzeźbą 
św. Jana Nepomucena na cokole 
z  nadstawką, na którym od frontu 
znajduje się rok jej fundacji: 1867. Fi
gura usytuowana na prywatnej po
sesji, przy drodze do Babic.

Ponadto na cmentarzu parafial
nym w  Łukowej znajduje się po
mnik poświęcony powstańcom 
styczniowym 1863  r. walczącym 
w  bitwie pod Borowymi Młynami 
postawiony w 1938 roku na mogile 4 
poległych powstańców. W tej bitwie 
pod Borowcem zginął również 
ks.  Żółtowski, który został pocho
wany na cmentarzu parafialnym 
w Józefowie. 

Trzeba też wspomnieć o nieczyn
nym cmentarzu wojennym z okresu 
I  wojny światowej w  Podsośninie 
Łukowskiej.  Na cmentarzu znajdu
ją się dwa kopce ziemne i 33 zbioro
we mogiły ziemne. Na środku 
czarny metalowy krzyż. Pochowa
nych jest na nim ok.  600 żołnierzy, 
głównie wegierskich, którzy polegli 
w okolicznych walkach w 1915 r. 

opr. Dorota Skakuj, 
Wiesława Kubów

4

Krzyż na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Podsośninie Łukowskiej
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Leśniczy łukowski
Henryk Hugon Gramowski

W  momencie wybuchu powstania 
sprawował funkcję leśniczego w  na
leżącej do lasów ordynackich wsi 
Fryszarka (gm. Łukowa). Potrafił 
zjednać sobie partyzancką brać, choć 
początki formowania jego oddziału 
nie były łatwe. Pierwszym zaląż
kiem utworzenia oddziału powstań
czego było spotkanie przy klasztorze 
franciszkanów w  Puszczy Solskiej, 
w  którym w  noc wybuchu powsta
nia styczniowego uczestniczyło 
ok. 200 powstańców.

Henryk Gramowski był jednym 
z pierwszch dowódców wojskowym 
w  obwodzie biłgorajskim. 24 stycz
nia 1863 roku zaledwie dziesięcio
osobowy oddział dowodzony przez 
ordynackiego leśnika rozbił kozacki 
posterunek w  Józefowie, zdobywa
jąc konie i  broń. Umożliwiło to po
wołanie oddziału kawaleryjskiego. 
Po tej udanej akcji powstańcy partii 
Gramowskiego wyruszyli do Zwie
rzyńca. Tamtejsi mieszkańcy 
okrzyknęli bohaterskiego leśnika 
„wodzem partii", której szeregi po
większyły się do ponad 60 powstań
ców. W  powiększającym się oddzia
le znajdowali się ochotnicy z  Biłgo
raja, Szczebrzeszyna i  okolicznych 
miejscowości. Liczną grupę stanowi
li leśnicy. Niestety, powstańcy dys
ponowali słabym uzbrojeniem. Wię 
kszość z  nich posiadała broń białą, 
a niektórzy wykorzystywali do wal
ki jedynie kije.

Kolejnym zadaniem leśnika było 
opanowanie Tomaszowa Ordynac
kiego i  podjęcie wspólnych działań 
z ochotnikami z Galicji. Opanowanie 
miasta miało na celu wyparcie żoł
nierzy rosyjskich. Gramowski zaata
kował miasto w  nocy z  30 na 31 
stycznia 1863 roku. Na powstańców 
czekały oddziały straży granicznej 
oraz sotnia dońskich kozaków z  10 
pułku. Podczas ataku Henryk Hugo 
Gramowski został postrzelony. Naj
prawdopodobniej był to śmiertelny 
postrzał, choć według niektórych 
źródeł konającego leśnika mieli do
bić żołnierze kozaccy, po tym jak 
zdradzone zostało miejsce jego 
ukrycia. Henryk Hugo Gramowski 
zmarł 31 stycznia 1863 roku, o godz. 
7 rano. Potwierdza to zachowany 

akt zgonu, spisany z  relacji naocz
nych świadków wydarzenia.

na podstawie Paweł Kurzyna 
 "Leśnik z powstańczą historią" ze 

strony RDRP w Lublinie 

Wikariusz łukowski
Ks. Karol Kobrzyński

Był kapelanem oddziału biłgoraj
skiego dowodzonego przez leśnicze
go z Fryszarki (gm. Łukowa) Henry
ka Hugona Gramowskiego. Z  od
działem tym dotarł do Krzeszowa, 
gdzie doszło do walki. Oddział po
wstańczy został rozbity. Ks. Ko
brzyński razem z  dowódcą Rozen
werthem próbował przedostać się 
do pobliskiej Galicji. Został raniony 
przez kozaków, ale szczęśliwe prze
kroczył granicę. Leczył się w szpita
lu w Rzeszowie. Następnie wyjechał 
do Paryża, gdzie pracował w  Misji 
Polskiej Zmartwychwstańców.
Dnia 21 marca 1863 r. napisał:

„Będąc urodzonym, wychowanym 
i  ciągle pozostając pod opieką najezdni
czego rządu moskiewskiego, który 
wszystko to co trąci polskością, wszystko 
to, co wskazuje prawdziwy byt człowie
ka wolnego i  swobodnego rusyfikuje 
i  katuje, a  dozwala li tylko to, co po
chwala despotyzm i  wskazuje narodowi 
prawdziwe jego szczęście li tylko pod de
spotycznym rządem moskiewskiego ca
ra, nie miałem pod ręką i  nie miałem 
sposobności dostania do czytania pisma 
peryodycznego wychodzącego w Grodzi
sku pod tytułem „Tygodnik Katolicki”. 

Dziś będąc za granicą i dostawszy do rę
ki No 4 tego pisma z  dnia 23 stycznia 
1863 roku i przeczytawszy w nim „List 
otwarty do braci księży grzesznie spi
skujących i do braci szlachty niemądrze 
umiarkowanych” księdza Hieronima 
Kajsiewicza serce mi się ścisnęło i  łzy 
stanęły w oczach – ale nie łzy pokuty za 
popełnioną zbrodnię – do której się nie 
poczuwam,  lecz łzy żalu i  niejakoby 
rozpaczy – że ja dziś, widząc naocznie 
uciemiężenie i  prześladowanie do naj
wyższego stopnia, przez gorszy, że się 
tak wyrażę, niż Neroński – najezdniczy 
Rząd Moskiewski – widząc mówię ucie
miężenie i  prześladowanie prawdziwej 
wiary Chrystusa Pana, widząc naocznie 
uciemiężenie i  prześladowanie niewin
nego i  bezbronnego Ludu Polskiego – 
gdy sam przystapiłem do stowarzysze
nia ujmującego się za zniewagę wyrzą
dzoną swemu Stwórcy i Odkupicielowi, 
za zniewagę wyrządzoną Naszej Najlep
szej Matce, Opiekunce i Królowej Maryi 
a prócz tego dążącego do wyswobodzenia 
i uwolnienia z pod tak ciężkiego i barba
rzyńskiego jarzma moskiewskiego bied
nego i uciśnionego ludu Polskiego widzę 
mój i całego naszego stowarzyszenia po
stępek potępiony, widzę, że jesteśmy 
między potępionymi przez naszą Matkę 
Kościół Katolicki, do którego należeliśmy 
i  dotąd należymy – widzimy się być 
umieszczonymi między potępionymi 
wolnomularzami i  węglarzami do któ
rych sekty nigdy nawet nie mieliśmy 
należeć   a co mi boleśniejsze, że za ta
kich uważa nas Ksiądz Hieronim Kajsie
wicz, którego opinia w  naszym Kraju 
dotąd była bardzo dobra – którego cały 
Kraj nasz uważał za dobrego i  prawego 
nie tylko kapłana, ale nadto Polaka i pa
tryotę.

To więc powoduje mnie wziąść za 
pióro i choć niedołężnie skreślić maleńki 
obrys naszej sprawy, o  której bardzo 
wiele miejsca pisały różne dzienniki – 
zwłaszcza „Czas Krakowski” – nie będę 
przebiegał całego toku naszej sprawy od 
pewnego  jej zawiązku, bo to lepiej i do
kładniej skreśliły publiczne pisma – lecz 
tylko krótko wspomnę w  jakiej stanęli
śmy sprawie i  jaki w  niej udział wzięło 
duchowieństwo polskie – a to aby wska
zać prawdziwe nasze stanowisko na ja
kiem obecnie stojemy.
Naród Polski zważywszy 
  1. że trzy rządy moskiewski, pruski 
i austryacki najechawszy nasz Kraj – ta

Powstańcy  styczniowi walczący w Puszczy Solskiej.  
Odnaleziony w Rzymie list wikariusza łukowskiego z 1863 roku

Duch Henryka Gramowskiego
według Artura Grottgera 
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kowy jak drapieżne wilki między siebie 
rozszarpały nie mając do tego najmniej
szego prawa – gdyż naród nasz cały, ani 
uznawał, ani dziś nie uznaje prawości 
sejmu, który zgodził się i  podpisał roz
biór Polski, a to dla tego, że tam zasiada
li zdrajcy Kraju, ludzie przekupieni pie
niędzmi, honorami i orderami, lub zmu
szeni do tego przemocą i  postrachem – 
nadto widząc jawną Karę Bożą okazaną 
na niektórych z tych familii co podpisały 
rozbiór Kraju jak marnie giną na mająt
ku, sławie i potomstwie – a mając przed 
sobą historyę różnych ludów jak ci sami 
sobie dobrowolnie wybierali panujących 
– 1. zwłaszcza historyę ludu Izraelskiego 
któremu chociaż sam Bóg nadawał pa
nujących i cudami objawiał swą wolę że 
tego a  nie innego przeznacza im za pa
nującego jednakże nie odjął im wolności 
wybierania gdyż jemu i  sam lud nada
wał im swą sakcyę przez okrzyk niech 
żyje król – panuj nad nami ty i synowie 
twoi – i.t.p. co wszystko jawnie pokazało 
i pokazuje, że vox populi est vox Dei i że 
lud ma prawo sam sobie dobrowolnie 
rządy wybierać – naród polski zważyw
szy to wszystko nie uważał i  dziś nie 
uważa tych mocarstw za swój rząd 
prawy i od Boga nadany.
    2. naród polski zważywszy, że choćby 
te rządy i  były prawe i  od Boga nadane 

jednakże jako uciskające i  uciemiężające 
naród ogromnemi podatkami, areszto
waniami i męczeniem niewinnych indy
widuów narodu po więzieniach, forte
cach, podziemnych lochach, cytadelach, 
Sybirze, Kamczatce i Kaukazie uciemię
żające naród haniebnem i zdradzieckiem 
podjudzaniem jedynych członków prze
ciwko drugim – jak nam dała przykład 
Austrya w rzezi Galicyjskiej – a wszyst
kie trzy rządy, zwłaszcza moskiewski 
w  utrzymywaniu licznych płatnych 
szpiegów i  podszczuwaniem, zwłaszcza 
dzisiaj i  nastawianiem chłopów zwłasz
cza w Kongresówce do powtórzenia Rze
zi Galicyjskiej – nadto 
 3. zważywszy że nie tylko swoboda na
rodu i  wolność osobista jest naruszona, 
ale nadto co jest najboleśniejszem dla 
narodu, że rząd moskiewski wielkiemi 
środkami starał się i  stara się wytępić 
z narodu panującą religię katolicką a ko
niecznie stara się zaszczepić swą prze
klętą schyzmę – nadto
 4. zważywszy że te trzy rządy, zwłasz
cza moskiewski nie tylko nie zastosował 
się do praw Konstytucyi trzeciego Maja, 
ale nawet nie dochował traktatów Kon
gresowych z  r. 1815. – z  tych więc po
wodów wychodząc z zasady, że qui non 

Kopia rękopisu ks. Karola Kobrzyńskiego
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ferduk fidem, non est ei fides servande 
poczuł, że w  prawie rządu nawet cho
ciażby prawego i od Boga nadanego, ska
sowania,?  a zaprowadzenia rządu naro
dowego. O prześladowaniu i wytępianiu 
katolicyzmu, a  zaprowadzaniu schyzmy 
gwałtownemi środkami nie potrzebuję 
dowodzić, bo o tem świat cały lepeij wie 
od samych Polaków,  tyle tylko dodam, 
że nie tylko (tutaj tekst nieczytelny) 
ale i  w  Kongresówce zaprowadzano 
schyzmę – i  ja sam mam mieszkanie 
w Kongresówce w tej okolicy gdzie pod
stępem i zdradą trzy Parafie Unickie zo
stały przekabacone na schyzmę, i dziś tu 
gdzie dawniej było trzech proboszczy 
Unickich – dziś jest trzech popów schy
zmatyckich. Treści zaś wszystkich nad
użyć czynionych na szkodę religii 
RzymskoKatolickiej – jest wyrażona 
w  (tutaj tekst nieczytelny) polskich do 
cesarza podanym w r. 1861 – a który to 
adres był dosłownie zamieszczony 
w Dzienniku „Czas” Krakowski – Przez 
półtora przeszło roku, naród polski ogra
niczał się na manifestacjach religijno
narodowych chcąc środkami li tylko mo
ralnemi wywalczyć sobie wolność i swo
bodę a zwłaszcza swobodę dla religii ka
tolickiej – gdzie gdy ten środek nie tylko 
nie sprowadził pożądanego skutku lecz 
nadto ściągnął większe prześladowanie 
i  uciemiężenie ludu – nadto sprowadził 
gwałty moskiewskie nie tylko na bez
bronny lud, ale nadto rzucili się na go
dła naszego Zbawienia Krzyż Chrystus 
tekowy wraz z  wizerunkiem Najświęt
szej Maryi Panny w Warszawie w dzień 
27 Lutego 1861  r. porąbali  nadto gdy 
po Wiekopomnej Manifestacji Horodel
skiej i  Warszawskiej odbytej w  dniu 10 
Października 1861 ogłosili surowy stan 
wojenny – a wtedy nie zważając na żad
ne świętości napadali na kościoły, tam 
dopuszczali się morderstw, gwałtów, be
zeceństw – gdy dopuścili się obdzierania 
kościołów i  Krzyżów z  cierniowych ko
ron i  innych ozdób a  naród coraz bar
dziej uciemiężali przez aresztowanie nie 
tylko za manifestacje, ale nadto za nie
podobające się im ubiory, czapki za splu
nięcie lub krzywe spojrzenie na mo
skiewskiego żołnierza – Polacy nie mo
gąc już dłużej tego znosić, zawiązali sto
warzyszenie, składające się z  jednostek, 
dziesiętników, setników okręgowych, po
wiatowych, wojewódzkich, na czele całe
go stowarzyszenia stanął Kommitet 
składający się z siedmiu członków – sto
warzyszenie to zawiązało się w  dniu 3 
Lipca 1862  r. Stowarzyszenie to wzięło 
sobie za cel ująć się za zniewagę wyrzą
dzoną Najświętszemu Majestatowi Boga 

i  starać się o  uwolnienie ludu spod tak 
haniebnego jarzma niewoli moskiew
skiej. – Stowarzyszenie to, do którego 
cały naród przystąpił – nazwane zostało 
„Organizacją Narodową” – aby nie
przyjaciele nasi nie mieli łatwości wy
nalezienia członków, zwłaszcza na wyż
szych stanowiskach będących i  aby 
schwytany członek Organizacji narodo
wych – przy wielkich męczarniach – nie 
wydał mimowoli wielu osób a  przez to 
bezpotrzebnie i  bezpożytecznie niepo
mnożył liczby niewinnych ofiar – imio
na osób należących do Organizacji zo
stały pokryte tajemnicą tak, że każde in
dywiduum znało swego tylko dziesiętni
ka, dziesiętnik tylko swego setnika, set
nik okregowego, okregowy powiatowego, 
powiatowy wojewódzkiego, wojewódzki 
ajenta Kommitetu – a  dopiero ajent 
Kommitetu mógł znać członków central
nego Kommitetu Warszawskiego. Dla 
pewności zaś, ilu kraj ma członków na 
których śmiało liczyć może, członkowie 
wstępujący do organizacyi Kraju skła
dali przysięgę – mniej więcej /:gdyż do
słownie nie pamiętam :/ w  następującej 
formie:
Przysięgam Panu Bogu Wszechmogą
cemu w  Trójcy  jedynemu jako prawy 
Chrześcijanin i Katolik:
 1. że obowiązki jakie na siebie dobro
wolnie przyjmuję z  pomiędzy których 
ślepe posłuszeństwo gotowości do boju 
w  obronie ojczyzny z  narażeniem wła
snego życia chętnie przyjmuję i  dopeł
nię.
 2. że czy to na miejscu czy gdziekol
wiek w  razie ujęcia mnie przez rząd 
przy największych mękach, ani sekretu, 
ani osób do sekretu wchodzących nie 
wymienię 
 3. że choćbym do drugiego miał naj
większą urazę osobistą, tego w  sprawie 
tej „obchodzącej Kraj cały w całem życiu 
mojem nie wymienię i nie oskarżę.  
 4. że strzegł się będę paplarstwa do 
wydania sekretu prowadzącego
 5. że o  ile możności wystrzegać się bę
dę nadużycia gorących trunków – przez 
co staćbym się mógł przyczyną zdrady 
przez wielomówność lub popędliwość.
 6. że wszelkie fundusze jakie zbiorę su
miennie tam gdzie należy wniosę
 7. że gdybym który z  tych punktów 
przekroczył, i  po udowodnieniu mi, 
śmiercią przez przysięgłych był kara
nym, karę swą za słuszną i  sprawiedli
wą przyznam. 

Tak mi Panie Boże, tak mi męko nie
winna Chrystusa Pana dopomóżcie. – 
(Bywały przysięgi składane w  innej for
mie, lecz treść ich była taż sama, co i po

wyższej. – (Przez cały czas – nim nastą
piło czynne wystąpienie narodu, jakie 
dziś jest – aby oświecić cały naród Polski 
o co się ma upominać i czego żądać wy
chodziły za wiedzą Kommitetu Central
nego narodowego rozmaite odezwy i pi
semka peryodyczne. – Szczególniej 
oświeceniem narodu w  jakiej dziś spra
wie staje na widownię świata i  czy ma 
prawo z  czystym sumieniem i  po Boże
mu powstać przeciwko władzom najezd
niczym i  one obalić zajmowało się pi
semko pod tytułem „Głos Kapłana pol
skiego” – zwłaszcza No 2. opierający się 
na textach Pisma Św., ojców Kościoła 
i Teologów – a wykazujący że naród pol
ski może z  czystem sumieniem powstać 
i  zrzucić z  siebie haniebne jarzmo mo
skiewskie i No 3. mówiący o miłości Oj
czyzny.
Duchowieństwo Polskie w całej tej spra
wie następny brało udział:
 1 w  miesiącu Listopadzie i  Grudniu 
bywały zjazdy Duchowieństwa:

Zdjęcie grobu Kobrzyńskiego

Ks. Karol Kobrzyński
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a) Dyecezalne, b) Dekanalne – na któ
rych Duchowieństwo jednogłośnie 
uznało Centralny Narodowy Kommitet 
jako tymczasowy prawy Rząd Narodowy 
– wybrało mężów zaufania Dyecezal
nych i Dekanalnych. 
 2 Członek duchowny centralnego 
Kommitetu narodowego mianujący się 
księdzem Lyxtusem, rozporządzenia 
Kommitetu dla Duchowieństwa kom
munikował mężowi zaufania Dyecezal
nemu ten znów Dekanalnemu, a  ten 
znów wszystkim duchownym swego de
kanatu.
 3 należało do składek narodowych. 
 4 w  naukach religijnych oświecało lu
dzi o sprawie narodowej 
 5 odbierało przysięgi – a  sami którzy 
chcieli składali przysięgę w formie wyżej 
przezemnie wymie
nionej z  zupełnem 
wyłączniem pierw
szego punktu co do 
ślepego posłuszeń
stwa i  gotowości do 
boju z  narażeniem 
własnego życia, 
a  którzy nie chcieli 
to i  nie składali 
przysięgi  i  za to 
przez naród bynaj
mniej nie byli prze
śladowanymi. – po
dobnież jak i cywilni 
– którzy nie chcieli 
przysięgi składać 
z  tą różnicą że du
chowni znani jako 
prawi Polacy i  bez 
złożenia przysięgi 
mogli być uważani 
jako członkowie or
ganizacji cywilni 
zaś nie.
 6 Dziś po czyn
nem wystąpieniu 
narodu, do czego 
Polacy byli zmusze
ni ostatecznością – 
naród polski od księ
ży polskich więcej 
nic nie wymaga, jak tylko tego aby ich 
pewna część pośpieszyła do obozów na 
Kapelanów dla niesienia pomocy i pocie
chy religijnej – część zaś obsługiwała 
Parafie i  w  naukach jak i  dawniej po
uczała lud prosty i ciemny o sprawie na
rodu i zachęcała go do niesienia pomocy 
braciom walczącym w  szeregach z  nie
przyjacielem w obronie wiary Chrystusa 
Pana i  w  wywalczeniu swobody i  wol
ności ucieśnionej ojczyźnie. –

Taki jest krótki i  sumienny – jakby 

na świętej spowiedzi prze zemnie skre
ślony abrys teraźniejszej sprawy polskiej 
i wzięcia w niej udziału duchowieństwa 
polskiego. 

X: Ksiądz Karol Kobrzyński 
Wikaryusz Parafii Łukowskiej 

położonej w Dyecezyi Lubelskiej
 Dekanacie Tarnogrodzkim.

Pisałem w Paryżu 
Dnia 21 Marca 1863 r.

Dopisek inną ręką: 
„Trzy Parafie o  których jako nawróco
nych na Schyzmę wspomina to pismo, 
są następujące: Babice, Potok i  Luchów, 
w Lubelskiem.

Ksiądz, który to pisał, wrócił na woj
nę przeciw Moskalom, przez których 
może być schwytany, a  przeto imię jego 
w tajemnicy zachować należy.” (spisane 

z  kopii rękopisu udostępnionego 
przez  Archiwum Polskie Zmartwych
wstańców w Rzymie zapis oryginalny).

Ks. Karol Kobrzyński będac po 
raz kolejny w  Paryżu poprosił 
o  przyjęcie do polskiego Zgroma
dzenia Zmartwychwstania Pańskie
go. Poniżej skan dokumentu doty
czacego prośby o  wstąpienie do no
wicjatu i  pozytywna odpowiedź 
przełożonych.

Z  Paryża ks.  Kobrzyński, który 
przyjął imię zakonne Szymon i prze
niesiony został się do Rzymu, stam
tąd natomiast skierowany na misje 
do Adrianopola (Bułgaria  dziś tu
reckie Edirne), gdzie przyjął obrzą
dek wschodni.

Przebywał tu do 1888 roku. 
W  1889  r. rozpoczął posługę 
wśród Polonii w  Chicago.  
W 1896 r. został przeniesiony 
do Rzymu, gdzie pełnił  m.in. 
funkcje mistrza nowicjatu 
oraz radnego generalnego za
konu zmartwychwstańców. 
Zmarł w  Rzymie w  dniu 5 
stycznia 1905 roku w  wieku 
69 lat. Został pochowany 
w  grobowcu księży zmar
twychwstańców na Cmenta
rzu Campo del Verano 
w  Rzymie. (Na podstawie in
formacji pani Agaty Rola  Bru
ni ze stowarzyszenia społeczno  
kulturalnego Le Rondini działa
jącego na terenie Rzymu.)

 Włościanin łukowski
Antoni Luchowski – lat 25, 
zamężny z  Katarzyną z  Sy
tych, poległ w czasie potyczki 
pod Borowymi Młynami 16 
kwietnia 1863 roku pomiedzy 
oddziałami „Lelewela”, a  od
działem wojska rosyjskiego 
majora Iwana Szternberga, 
Pochowany na cmentarzu pa
rafialnym w Łukowej.

Opr. W. Kubów

Skan aktu zgonu Antoniego Luchowskiego

Kopia podania i pozytywnej decyzji o przyjęciu 
ks. Karola do zakonu Zmartwychwstańców
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I dzie żołnierz boremlasem. Sza
ta na nim obca i  obcy sztandar 

w  dłoni. Broniąc tego sztandaru, ra
nę w  boku nabył chwalebnie. Rana 
krwią broczy, a słońce ją ogrzewa.

 Naści rano, ogrzewek!  mówi 
żołnierz, na ranę ukosem pogląda
jąc.  Raduj się, że z nicości wydoby
ta, na świat przyszłaś i  słońce Boże 
swem ślepiem krwawem ujrzałaś!

Raduje się rana słysząc te słowa, 
a  żołnierz, radością jej ażdo bólu 
przejęty, śmierci spodziewać się po
czyna.

Przyklęka tedy śród borulasu 
i do Pana Boga tak powiada.

 Ojcze nasz, któryś jest w niebie
siech! Święć się imię Twoje w  mej 
wiosce spalonej! Oto się zbliża go
dzina śmierci mojej, a nagłe zwątpie
nie ogarnia mego ducha! Lękam się 
spoczynku, który mię czeka w mogi
le. Nawykłem do czuwania i  nie 
chcę zasnąć na wieki. Zżyłem się 
z  cierpieniem mojem i  nie chcę 
z  niem żadnej rozłąki. Kocham zie
mię, która mię zrodziła, nie chcę jej 
opuszczać. Wspomóż mię Panie, 
w chwili, gdy będę musiał krok mój 
żołnierski w  krainę pozgonną skie
rować, abym się nie zachwiał i  nie 
zatrwożył w sobie, jakom się nie za
trwożył, krew własną za wrogów 
przelewając.

Zaledwie żołnierz tych słów do
kończył, posłyszał w  borze tętent 
konia. Zaledwie spojrzał w  stronę 
tętentu, a  już z zieleni leśnej wyłonił 
się rycerz konny. Poznał żołnierz od 
razu, że to nikt inny, jeno sam Świę
ty Jerzy, bo go nieraz w  kościele na 
obrazie widywał.

 Jechał rycerz Pański na białym 
rumaku, w  zbroi srebrzystej, z  czer
wonym krzyżem na tarczy. Bielił się 
rumak w  słońcu, srebrzyła się zbro
ja, a  krzyż purpurowiał. Tak bieląc 
się i  srebrzyściejąc i  purpurowiejąc, 
zrównał się święty Jerzy z  żołnie
rzem.

 Niech będzie pochwalony – 
rzekł żołnierz, salutując ze względu 
na wyższą rangę rycerza Pańskiego.

 Na wieki wieków – 
odpowiedział Święty i  z  konia na 
ziemię zeskoczył.

 Widzę, żeś żołnierz, jeno nie 
wiem – jaki?  rzekł, przyglądając się 
obcej szacie i obcemu sztandarowi.

 Polski!  odparł żołnierz, 
potrząsając buńczucznie sztandarem 
i wyprostował się dumnie.
  A  ja – Chrystusowy!  rzekł 

Święty i też się dumnie wyprostował.
 Wielkie są czyny twoje, rycerzu 

Pański! rzekł żołnierz.  Ani mi się 
równać z tobą, ani się bohaterstwem 
własnym pochełpić.

 Zwyciężyłem smoka, który 
ludzi niewinnych pożerał – 
odpowiedział święty Jerzy, dawny 
swój żywot wspominając.

 Zburzyłem do szczętu 
świątynie pogańskie, gdzie czczono 
bogów fałszywych. Żadna męka, 
żadne cierpienie  nie zmusiło mię do 
odstępstwa. Do ostatka dni moich 
na ziemi broniłem ojczyzny mej, 
która jest w niebie!

Opuścił żołnierz głowę na piersi 
i rzekł:

 Ojczyzny mojej bronić mi nie 
kazano. Kazano mi natomiast spalić 
chatę własną, że wrogom moim na 
przeszkodzie stanęła.

 I spaliłeś?  spytał św. Jerzy.
 Wedle rozkazu!  odpowiedział 

żołnierz – Kazano mi jeszcze żonę 
moją i dzieci na głód i śmierć ze wsi 
rodzimej w obczyznę wygnać.  

 I wygnałeś?
 Wedle rozkazu!  powtórzył 

żołnierz.  Kazano mi jeszcze braci 
moich własnych kulą i  bagnetem 
niszczyć bez żalu.

 I niszczyłeś?
 Wedle rozkazu – potwierdził 

znowu żołnierz.  Dzielnie broniłem 
sztandaru wroga mego i  w  jego 
obronie otrzymałem ranę, z  której 
krew oto upływa. Za wrogów moich 
krew tę przelałem.

Spojrzał św. Jerzy na ranę i  za
myślił się na chwilę.

 Skądże teraz i dokąd idziesz?  
spytał po krótkiej zadumie.

 Od ludzi do Boga – rzekł żoł
nierz.

 A ja od Boga – do ludzi – odpo
wiedział św. Jerzy.  Idę do nich 
z  pokarmem, bo wiem, że głód im 
dokucza, a wojna niszczy ich mienie.

 Posilny niesiesz im pokarm?
 Posilny – rzekł rycerz Pański 

i wyjął ze złotej torby, co mu u boku 
wisiała, dwa jednakie puchary, kute 
w  srebrze i  srebrnemi pokrywami 
szczelnie u góry osłonięte.

 Jeden z  nich pełen po brzegi 
Krwi Pańskiej, która strapionych po
krzepi, drugi zasię – pusty. Nie 
wiem jeszcze czem go napełnić? Czy 
rosą niebieską, czy światłością Bożą?

 Nie wiem i ja, co niezbędniejsze 
– czy rosa, czy światłość?  zastano
wił się żołnierz.  Wiem jeno, że trze
ba ludzi pokrzepić jak najprędzej, bo 
znużenie i ciemność ich ogarnia.

Zadumał się św. Jerzy, aż mu od 
tej zadumy jasność nad czołem, niby 
zorza, zakwitła, dłonią, słońcem 
przejrzyściejącą, wskazał ranę w bo
ku żołnierza i  głosem śpiewnym 
rzekł na wpół do siebie, a  na wpół 
do Boga, którego pełno było w lesie 
i ponad lasem:

 Szkoda tej krwi żołnierskiej, 
w  dobrej sprawie, bo w  obronie 
wrogów przelanej, aby tak na marne 
spływała i ginęła w ziemi bez śladu 
i bez zastosowania godnego! Napeł
nię tą krwią wnętrze wtórego pu
chara i, gdy do nieba powrócę, 
u  stóp Twoich, Chryste, złożę go 
w darze.

Postawił św. Jerzy puchar, pełny 
krwi Pańskiej na trawie, a  drugi – 
pusty ku ranie żołnierskiej przychy
lił i  trzymał póty, póki krwią po 
brzegi nie wezbrał.

Wówczas obok pierwszego pu
chara na trawie go utwierdził i rzekł:

 Pozwól, żołnierzu, że ci rąbkiem 
mej szaty ranę przewiążę.

I  przewiązał św. Jerzy ranę żoł
nierzowi.

 Już mi czas w  drogę!  zawołał 
wreszcie i podniósł z  ziemi obydwa 
puchary, aby je w  torbie złotej po
chować. 

Atoli wstrzymał się nagle i zmie
szany wielce, uchylił jednej i drugiej 
pokrywy i  jął się kolejno przyglądać 
ich zawartości.

 Co pocznę teraz, nieroztropny 
i  nierozważny!  zawołał, oczy ku 
niebu wznosząc w  pokorze.  Anim 
się spodziewał, iż się stanie to, co się 
stało!... Nie mogę oto, żołnierzu Pol
ski, krwi twojej od krwi Pańskiej od
różnić! A  przeto i  lęk mię chwyta 

Legenda o Żołnierzu Polskim

Obraz Charles'a Gilberta d'Anelle'a pt. 
"Umierajacy żołnierz wolności".

Przedstawia powstańca listopadowego, 
który własną krwią pisze na murze 

"Jeszcze Polska nie zginęła..
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i  wstyd mię pożera, mnie – rycerza 
Chrystusowego! Jedna i  druga krew 
za wrogów przelana! Jedna do dru
giej tak podobna, że ani wiem, ani 
zgaduję, którą z  nich mam ludzi 
strapionych pokrzepić? A  puchary 
na domiar są tak jednakowe, że na 
próżno bym usiłował po pucharach 
poznać ich zawartość! Jakże ja teraz 
przed obliczem Pana mego stanę 
i z nierozwagi się mojej wytłomaczę?

 Śpiesz do ludzi, bo czas drogi!  
szepnął żołnierz  głosem słabnącym 
 Śmierć moja nie za górami, nie za 
lasami...  Nim do nieba powrócisz, 
pierwszy przed obliczem Boga stanę 
i  sam Mu pomyłkę twoją, rycerzu 
Pański, wytłomaczę?

A potem dodał żołnierz, konając:
 Daj ludziom pić z  obydwu pu

charów... Wielkie bowiem było pra
gnienie krwi na ziemi... Może i moja 
krew choć cząstkę tego pragnienia 
ugasi.

Dosiadł św. Jerzy rumaka i  po
cwałował w głąb lasu.

Skonał żołnierz wśród ciszy i zie
leni leśnej, zasłuchany w tętent owe
go rumaka.

Skonał i pełen jeszcze mozolnych 
dreszczy konania, stanął przed obli
czem Jezusa.

Przestwornie było w  niebiosach, 
i cudownie, i radośnie, i tak jasno, że 
zbolałe i  do smutku nawykłe ślepie 

żołnierskie jęły się mrużyć  na ową 
jasność niepojętą.

Jezus siedział na obłoku białym 
w  tem znieruchomieniu, w  którem 
oczy poznają od razu wszechobec
ność Jego postaci... Niebo naokół ro
iło się od pieszych i  konnych anio
łów. Słychać było w  niebiosach 
szum skrzydeł anielskich i szmer ich 
oddechów.

Stanął żołnierz  przed obliczem 
Jezusa i, sam nie wiedząc co czyni, 
pod wpływem swych nawyknień 
żołnierskich salutował przed Nim. 

 Chryste Panie!  rzekł wreszcie, 
bijąc się w piersi.  Zanim Ci własne 
grzechy wyznam, muszę pierwej 
wedle przyrzeczenia grzech, wsku
tek nierozwagi przez rycerza Twego 
popełniony, łaski Twej upraszając, 
wytłomaczyć....

Uśmiechnął się Jezus i powiedział:
 Wiem ja o tem, co się rycerzowi 

memu zdarzyło... Nic bez mej woli 
nie  dzieje się na świecie. A  wola 
moja objawić się może i  w  postaci 
dwóch pucharów, których podo
bieństwo wydało się tobie i  rycerzo
wi mojemu źródłem nieporozumie
nia. Oto św. Jerzy krwią twoją, żoł
nierzu Polski, już niejednego spra
gnionego pokrzepił...

Uradował się żołnierz, te słowa 
słysząc, i  z  radości sztandarem wra
żym w dłoni potrząsnął.

I  znów się Jezus uśmiechnął 
i spytał:

 Jakimże  to sztandarem potrzą
sasz tak zwycięsko?

 Wraży to sztandar!  rzekł żoł
nierz.  Broniłem go mężnie i  dziel
nie, ażem ku chwale Twojej i ku zba
wieniu mego wroga ranę w  bok 
śmiertelną otrzymał.

  I ja mam ranę w boku – szepnął 
Chrystus, jaśniejąc co raz bardziej 
w niebiosach.

  Mamy obydwaj – potwierdził 
żołnierz, w  ranę Jezusową wpatrzo
ny.  Wybacz mi, Panie, że z  obcym 
sztandarem w dłoni i w obcej szacie 
do Ciebie przybywam. Chciałem się 
po swojemu, jako należy przystroić, 
aby oczu Twoich widokiem wrażych 
szatek w  dniu tak dla mnie uroczy
stym nie kalać... Aleś sam, widać, 
chciał mnie oglądać tak, jako teraz 
przed obliczem Twoim  stoję... Wiel
kie były grzechy moje na ziemi 
i  wielkie były cierpienia moje... 
Wszakżem powiedział sobie: zniosę 
wszystko... I  ja zniosę i  Ty zniesiesz 
to, Panie! Zniesiemy obydwaj.

 Zniesiemy obydwaj – powtórzył 
cicho Chrystus i  wyciągnął dłonie 

ranne ku żołnierzowi i  do piersi go 
swojej przycisnął oburącz.

 Zgrzeszyłeś, Żołnierzu Polski, 
przeciwko nadziei, odmieniając sło
wa pacierza i  prosząc w  rozpaczy 
o  to, abym ci w  mogile spoczynku 
ujął i abym cię nawet po śmierci nie 
zbawił ode złego.  Aleś ty jeden – je
dyny walczył na ziemi za wrogów 
swoich i  za nich krew przelewał. 
Odpuszczam ci przeto wszystkie wi
ny twoje, a  jeśli w  swem sercu, po
mimo rozpaczy, zachowałeś jeszcze 
jakiekolwiek życzenie ziemskie, 
spełnię je w  nagrodę za twe męki 
i trudy.

 Zachowałem ci ja jedno takie 
życzenie – szepnął żołnierz.  Oto 
mowę moją tłumiono i  deptano na 
ziemi. Wzbroniona mi była w chwili, 
gdy mi  od niej śpiewno na duszy 
bywało. Zwól, Jezu najsłodszy, aby 
ta mowa na Sądzie Ostatecznym za
brzmiała niewzbronnie i  rozgłośnie! 
Rozkaż, aby na owym Sądzie po 
polsku jeno przemawiano! Nie znam 
bowiem innej mowy, a  chciałbym 
wówczas zrozumieć dokładnie, co 
wrogowie moi powiedzą, a  i  sam 
wiele będę miał Tobie w onej godzi
nie do powiedzenia!

I znowu uśmiechnął się Chrystus 
i rzekł:

 Niech się stanie, jako pragniesz. 
Wszakże teraz, gdyś dopełnił ostat
niego życzenia ziemskiego, pozbądź 
reszty ziemskich pomyśleń! Urastaj 
w  ducha, Żołnierzu Polski, i  rozwe
sel się w sobie i zapomnij o troskach 
wszelakich i dumnie i śmiało wznieś 
czoło ku Ojcu Niebieskiemu, który 
cię już od dawna usynowił!

 Wedle rozkazu!  rzekł żołnierz 
posłusznie.

I  zabrzmiały chóry anielskie 
i  echem śpiewów napełniły się nie
biosy. A żołnierz uczuł nagle wiecz
ność w  sobie i  naokół. I, dawnym 
nałogiem zniewolony, salutował 
przed oną wiecznością, która go co 
chwila nawiedzała...

I  tak, salutując niestrudzenie 
i wznosząc zwycięsko sztandar wra
ży ku Bogu, jął wyczekiwać w  nie
biosach Sądu Ostatecznego.

Bolesław Leśmian
Opublikowano pod pseudonimem Jerzy 

Ziembołowski w 1916 r.

Przedruk z miesięcznika kulturalnego
WPIS 6/2018 (zapis oryginalny)

Opr. L. Paluch

"Śmierć powstańca" na obrazie
Jana Styki z 1880 r. Dzieło to alegoria 

klęski powstania styczniowego.
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Wspomnienia dzieci wojny – relacja Marianny 
Grochowicz z domu Kniaź, pochodzącej z Łukowej

3  lipca 1943  r. był piękny sło
neczny poranek, ale wiado

mość, która rozeszła się jak 
błyskawica ogarnęła wszystkich 
trwogą i  ogromnym przerażeniem – 
dzisiaj wysiedlają naszą wieś.

Byliśmy przerażeni. Moja mama, 
Aniela, była bardzo związana uczu
ciowo ze swoimi rodzicami, troska 
o  nich spowodowała, że rodzice po
stanowili do nich pojechać i  spraw
dzić, co się u  nich dzieje. Dziadko
wie mieszkali w  Łukowej, około 
dwóch kilometrów od naszego do
mu (dzielnica Wólka). W  tym mo
mencie można było jeszcze się prze
mieszczać, ale już gdzieniegdzie wi
dzieliśmy grupy mieszkańców, wy
pędzanych z domów i oczekujących, 
co będzie dalej. Po dotarciu do 
dziadków, byliśmy przerażeni. Wu
jenka i  babcia Ewa powiedziały, że 
dziadzio Maciej i  wujek Stanisław 
ukryli się w  schowku na zboże, 
w komórce, w której była podwójna 
ściana, a  wejście zasłonięte skrzynią 
ze zbożem. Jeden duży pokój, gdzie 
pracował dziadzio (był felczerem), 
był zajęty przez kwaterę niemiecką 
i  oni uspokajali nas, że nic złego tu
taj się nie będzie działo.

Mój ojciec niepokoił się o  swoich 
rodziców i  siostrę, którzy zostali 
w  domu, gdzie mieszkaliśmy. Pieszo 
wyruszył do nich poza domostwami 
i często czołgając się dotarł do naszego 
domu. Niestety nie mógł już wrócić, 
ani sam, ani ze swoimi rodzicami. 

Minęło kilka godzin i  dotarła do 
nas wiadomość, że chciałby być 
z  nami, ale nie było możliwości by 
się połączyć. Nasza rodzina zawsze 
była bardzo religijna i pozostała nam 
tylko modlitwa i  prośby prawie 
o  cud. Babcia Ewa przyniosła obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej do 
kuchni i  wszyscy klęcząc na podło
dze modliliśmy się o  złączenie się 
z  ojcem. Zapłakanych modlących 
się, zobaczył nas żołnierz niemiecki, 
który wszedł do kuchni. Zdziwiony 
szybko wyszedł i  zjawił się z  sąsia
dem, panem Gacą, który znał trochę 
język niemiecki. Po rozmowie z  na
mi, sąsiad powiedział, że modlimy 
się o to, żeby jakimś cudem połączyć 
się z  ojcem, cokolwiek z  nami bę
dzie, chcemy w  tym cierpieniu być 
razem. Ja uważam, że to naprawdę 

był cud. Żołnierz 
wyszedł, porozu
miał się ze swoim 
dowódcą, otrzy
mał naszą furman
kę i  przepustkę 
i zabrał nas w dro
gę powrotną do 
naszego domu. Ja
dąc wielokrotnie 
nas zatrzymywa
no, podejrzewając, 
że jesteśmy schwy
tanymi uciekinie
rami. Ale dzięki 
przepustce, którą ten żołnierz nie
miecki posiadał, pozwolono nam je
chać dalej.

Gdy przyjechaliśmy i  weszliśmy 
na podwórko, mój ojciec, siostra 
Apolonia i  dziadkowie Marianna 
i  Józef, byli już wypędzeni przed 
dom. Po rozmowie z  żołnierzami 
pozwolono nam wejść do domu. Je
den z  niemieckich żołnierzy powie
dział nam łamaną polszczyzną, że 
otrzymali rozkaz wysiedlenia z  Łu
kowej  całej ludności, z powodu du
żej liczby partyzantów, i  że będzie
my mieli szczęście jeżeli trafimy na 
roboty do Niemiec, ale możemy też 
zginąć w  obozie. Rozczulił się nade 
mną i  siostrą, że mu żal tych dzieci. 
On też w  domu, w  Niemczech, zo
stawił dwie córeczki w naszym wie
ku. Podał mojej mamie karteczkę 
i  prosił ją, żeby po tym jak nas wy
wiozą, zawiadomić jego żonę, że 
jeszcze żyje i  gdzie go widzieliśmy. 
Przypuszczaliśmy, że czekają nas 
ciężkie czasy i  przed opuszczeniem 
domu klęknęliśmy przed obrazem 
i prosiliśmy o wstawiennictwo Boga, 
przeżycie tych ciężkich czasów 
i  szczęśliwy powrót do domu. Bóg 
nas wysłuchał. Dwa lata później, po 
powrocie do domu, gdzie zostały 
prawie tylko puste ściany, ten jedyny 
obraz ocalał i wisiał na ścianie na tym 
samym miejscu przez wiele dalszych 
lat. Po śmierci mojej mamy obraz 
przekazaliśmy jej prawnukom.

Czekała nas wielka niewiadoma. 
Dorosłym wolno było wziąć tylko 
dziesięć kilogramów do ręki, z  tego 
powodu, mimo upalu,  mama wło
żyła nam kilka sukienek i  zimowe 
buty. Pędzili nas do kościoła, gdzie 
została zebrana prawie cała ludność. 
Stąd pieszo szliśmy pod eskortą 

przez całą wieś do Chmielka, 
gdzie była bardzo wielka sto
doła byłego majątku. Prze
chodziliśmy w  odległości 
około 50 metrów od domu 
babci i dziadzia, która wspar
ta o płot bardzo płakała. Star
szych ludzi w wieku powyżej 
65 lat nie wysiedlano, ale dwa 
tygodnie później była druga 
akcja wysiedleńcza i pozosta
łych starszych rozlokowano 
w  okolicach Puław. Zostali 
oni zakwaterowani u  gospo
darzy we wsi Blizocin. Moi 
dziadkowie, Ewa i  Maciej, 

mieszkali w obórce, dziadzio ciężko 
zachorował na tyfus i  zmarł 11 
września 1943  r. Ponieważ Niemcy 
bardzo bali się tyfusu, w wielkiej ta
jemnicy został dziadzio w  nocy za
wieziony przez pana o  nazwisku 
Sołtys, (który dodatkowo rzeczywi
scie był sołtysem w tej wsi) na cmen
tarz i tam pochowany. Nie było żad
nego aktu zgonu, moja mama otrzy
mała wiadomość od babci Ewy o  je
go śmierci i  do kogo należy się 
zwrócić, jeżeli wrócimy z  Niemiec. 
Babcia wróciła pieszo spod Puław 
do Łukowej, gdzie mieszkała do 
śmierci. Została pochowana na 
cmentarzu w  Łukowej. Tak więc, 
w  tej stodole przetrzymywano nas 
do momentu przewiezienia do obo
zu w  Zamościu. Przez szpary mię
dzy deskami obserwowaliśmy, co się 
dzieje na zewnątrz. W pewnym mo
mencie przejechał rowerem sąsiad 
Jan Polucha, którego Niemcy zosta
wili we wsi, ponieważ pracował 
w  mleczarni. Przywiózł swojej ro
dzinie żywność. Razem z nami była 
wysiedlona jego sympatia, i  on 
chciał ocalić ją od tej wywózki. 
Wziął ją na rower, ale przechwycili 
ich Niemcy, dali im łopaty i  kazali 
im kopać rów. Zostali rozstrzeleni 
i wrzuceni do tego rowu. Teraz leży 
na cmentarzu w Łukowej.

Nas wywieźli samochodami do 
obozu koncentracyjnego w  Zamo
ściu, osadzono nas w baraku numer 
7, tylko kobiety i  dzieci. Mężczyźni 
byli oddzieleni od rodzin i  przesłu
chiwani. Byliśmy tam dwa tygodnie. 
Wszyscy stłoczeni w okropnym bru
dzie, małe dzieci, niemowlęta, ko
biety rodzące i karmiące. Trudno so
bie wyobrazić, co przeżywały matki 

Marianna Grochowicz 
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karmiące z  nadgryzionymi brodaw
kami piersi, brakiem pokarmu, 
odzieży, pieluch. Dzieci chorowały, 
umierały. Otrzymywaliśmy jedną 
kromkę chleba dziennie, można było 
z  kotła stojącego przed barakami 
otrzymać zupę, ale w  czym ją przy
nieść? Nie było garnka, miski. Pa
miętam że ojciec znalazł butelkę, 
uciął ją przy pomocą sznurka, z  tą 
butelka chodziliśmy po tę zupę. 

Pamiętam taki obraz, ustawiono 
nas na placu trójkami, a przed nami 
żandarmi pędzili więźniów zaku
tych w kajdany, pobitych i obserwo
wali, czy ktoś z  szeregu zdradzi się, 
że zna któregoś z  więźniów, że 
krzyknie, lub zapłacze, że pozna 
znajomego. Rodzice nas uprzedzili, 
że nie wolno nam nawet poruszać 
się. Między innymi był nasz sąsiad, 
Józef W., którego znaleziono w lesie, 
był partyzantem i zmarł w obozie. 

Pewnego dnia podeszła do ogro
dzenia z  drutów pewna kobieta z  Za
mościa, która prosiła mamę, aby mnie 
i siostrę zabrać i w taki sposób nas oca
lić. Ale my bardzo płakałyśmy i  trzy
małyśmy mamy spódnicy i nie chciały
śmy się odłączyć od rodziny.     

Po około dwóch tygodniach na
deszła mroczna noc. Wszystkich nas 
wypędzono na plac i  według listy 
wyczytywano nazwiska więźniów. 
Wyglądało to jak sąd ostateczny. 
Każdy w  milczeniu oczekiwał na 
swoje nazwisko. Pamiętam ten mo
ment, jak przez tubę padło nazwi
sko, „Kniaź, Stanisław, jego żona 
Aniela, córki Marianna i  Janina, sio
stra Apolonia i jego rodzice, Marian
na i  Józef, przejdą na stronę lewą”. 
Tam czekaliśmy do rana. Następnie 
przewieziono nas do Lublina, pę
dzono nas ulicami, zmęczonych, 
głodnych. Z okien ludzie rzucali pa
pierosy, na które mężczyźni rzucali 
się jak szakale.

Osadzono nas na Majdanku, 
w baraku numer 15. Mało pamiętam 
z  tego pobytu, ponieważ bardzo za
chorowałam na biegunkę. Trzymano 
to w  wielkiej tajemnicy, ponieważ 
groziło to odebraniem dziecka. Oj
ciec mnie leczył wlewami per rec
tum. Wiem, że skądś otrzymywał 
wodę, miał rumianek i  robił zabiegi. 
Mój ojciec miał hobby zbierania ziół, 
suszył je i  leczył rodzinę i  niekiedy 
znajomych. Zabrał ze sobą trochę 
ziół, które mu na Majdanku w więk
szości zabrano. Po pewnym czasie 
znów nas transportowano dalej, pę
dzono nas przez pola, łąki do wago

nów, stojących w  polu. Tymi bydlę
cymi wagonami podzielonymi jesz
cze na piętra, wieziono nas dalej. To 
była bardzo ciężka podróż, trwająca 
kilka dni, nie podawano ani żywno
ści ani wody, a  warunki higieniczne 
były straszne. My z  siostrą byłyśmy 
ulokowane na piętrze przy takim 
okratowanym okienku jakie były 
w wagonach bydlęcych. Dowieziono 
nas do Austrii, do miasta Kanzen
dorf, który był niemieckim powia
tem. Tam nas rozdzielono do po
szczególnych miejsc do pracy. Po 
nas przyjechał Niemiec ekonom 
z majątku u Bauera, nazywał się Hu
bert. Zabrał nas i  trzy inne rodziny. 

Wieziono nas na furmance dosyć 
długo. Przywieziono nas do majątku 
Anny Kubinsze, w miejscowości Ne
xing. Wszystkie cztery rodziny za
kwaterowano  w  jednej izbie, może 
o  rozmiarze 18 metrów kwadrato
wych, gdzie była prycza zbita z  de
sek, na której były szare koce i  sien
niki. Była rodzina Otkałów, pięć 
osób (dwoje rodziców + dwoje dzie
ci + babcia staruszka), Kurowskich, 
cztery osoby (dwie osoby dorosłe, 
dwoje dzieci, w  tym jedno roczny 
chłopiec), Paczwów pięć osób i  na

sza rodzina Kniaziów (7 osób: babcia 
i  dziadzio, ciocia Pola, mama i  tato, 
Janina i  ja). W  sumie było nas 21 
osób w tym jednym pokoju.

Wszyscy dorośli pracowali od 
szóstej rano do nocy. Dzieci, ośmio
ro nas, zostawaliśmy w  domu same 
bez opieki.  Pamiętam, że przyno
szono nam coś do jedzenia. Po kilku 
miesiącach dopatrzono się nieprawi
dłowości, i  dwie rodziny: rodzina 
Kurowskich i  Paczwów musiały zo
stać odesłane w inne miejsce, ponie
waż niesłusznie zostały przydzielo
ne do tego majątku. Mieszkaliśmy 
w  nieludzkich warunkach. Ten bu
dynek był bardzo długi, mieszkały 
tam też biedne rodziny austriackie. 
Rodzinę Otkałów przeniesiono do 
pomieszczenia po przeciwnej stronie 
korytarza, a  nasza rodzina siedmio
osobowa pozostała w  dawnej izbie. 
Zbliżała się zima. Nie było żadnego 
ogrzewania w pokoju, otrzymaliśmy 
tak zwaną kozę i  trochę węgla. My, 
dzieci, chodziliśmy do pobliskiego 
lasu  i  zbieraliśmy gałązki suszu do 
palenia. Nasza sąsiadka, pani Otka
łowa, miała mniejsze dzieci i  chorą 
babcie i wystarała się u Bauerki, że
by jedna z  matek była przydzielona 
do gotowania posiłków i pilnowania 
dzieci. Wtedy było trochę lżej. 
W  tym majątku pracowało kilka
dziesięciu pracowników przymuso
wych. Przebywaliśmy tam 22 mie
siące. Nie otrzymywaliśmy żadnego 
ubrania. Moja mama chodziła w nie
dziele do pewnej rodziny niemiec
kiej, pomagała tej pani sprzątać, po
nieważ mąż był w  wojsku. Za to 
otrzymywała dla nas, dzieci, jakieś 
ciuszki. Mąż tej Niemki przyjechał 
na urlop z wojska i wracając po urlo
pie rzucił się pod pociąg i  zginął. 
Niemieckie dzieci szkolne zbierały 
jego szczątki rozrzucone po okolicy. 
Ta Niemka została sama z  córką, 
która później zginęła w  płonącym 
domu, gdy front radziecki dotarł do 
tej miejscowości w Austrii. 

Był jeszcze jeden sposób na zdo
bywanie dla nas odzieży. Pewna ko
bieta z  Wiednia przywoziła używa
ną odzież – w  zamian otrzymywała 
od mojej mamy trochę cukru. Cukier 
pochodził z  oszczędności rodziców, 
ponieważ pili gorzką kawę zbożo
wą, tylko dzieci piły słodzoną kawę. 
Ta kobieta opowiadała jak straszny 
był głód w  Wiedniu. Była bardzo 
wrogo nastawiona do wojny, do Hi
tlera, opowiadała, że jej mąż zginął 
w obozie dla Niemców – miał wypa
lone oczy. 

Rodzina Kniaziów. Rodzice: Aniela 
i Stanisław.Córki: starsza  Janina,

młodsza  Marianna.
Zdjęcie z robót przymusowych w Austrii. 

Zapis na odwrocie zdjęcia 
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Austriacy byli w dziwnej sytuacji. 
Jak wojska niemieckie miały prze
wagę na froncie, szczycili się, że są 
Niemcami. Szczególnie pod koniec 
wojny, jak Niemcy przegrywali, 
wtedy mówili, „My nie Niemcy, my 
Austriacy, też zostaliśmy wcieleni 
do Rzeszy”. W naszej izbie mieliśmy 
duży portret Hitlera, który obowiąz
kowo musieliśmy mieć w  mieszka
niu.   Przechowywaliśmy go najczę
ściej pod łóżkiem i tylko na czas ko
misji, która sprawdzała nas, wycią
galiśmy go.

Trudno sobie wyobrazić odży
wianie nas wysiedlonych. Podobno 
niektórzy robotnicy, którzy byli za
kwaterowani w  gospodarstwach 
prywatnych, mieli niezłe warunki. 
Otrzymywali kartki żywnościowe 
i co tydzień jakieś niewielkie wypła
ty, za które mogli sobie coś drobne
go kupić. My byliśmy w dużym ma
jątku około kilkudziesięciu osób 
(pracowników) niewolników. Po
dobno nam też przysługiwały kartki 
żywnościowe, ale niestety rodzice 
ich nie otrzymywali  tylko jakąś 
część otrzymywały dzieci (np. na cu
kier, którym mama oszczędnie go
spodarowała i  za który kupowali
śmy ubranie).

Częściowo otrzymywali jakieś 
drobne pfenigi, za które kupowali
śmy w  sklepiku pasmanteryjnym 
np. igły, nici i  guziki. U  właściciela 
tego sklepu, który był bardzo do
brym człowiekiem, jeżeli coś potrze
bowałyśmy kupić z  siostrą, czekały
śmy długo w sklepie, aż nie było już 
klientów niemieckich. Wtedy litował 
się nad nami i  mógł nam coś sprze

dać.  Nasz dom był przy ulicy, gdzie 
naprzeciwko był ogród warzywno
owocowy, w  którym pracował 
ogrodnik. Pewnego razu zapragnę
łyśmy wkraść się do tego ogrodu, 
aby zjeść jakiś pomidor. Ale niestety 
ogrodnik nas przepędził, uciekały
śmy przez rzeczkę, która była dosyć 
głęboka, można było utonąć. Nigdy 
więcej nie próbowałyśmy tam się 
wkradać. W Austrii był taki zwyczaj, 
że boczne drogi były obsadzone 
drzewami owocowymi. Grusze, wi
śnie, czereśnie, ale one były podob
no własnością osób, które sobie ku
powały lub sadziły te drzewka. Ro
sła przy drodze duża grusza, półtora 
kilometra od naszego domu i  tam 
chodziłyśmy po spady. Pewnego ra
zu, ojciec zwoził zboże z  pola i  za
brał nas ze sobą. Siedziałyśmy wy
soko na snopach. Podjechał pod cze
reśnie, zatrzymał się na chwilę i mo
głyśmy kilka czereśni urwać i  zjeść. 
Dzieci bardzo tęskniły za owocami. 
W  sąsiedniej wiosce, w  Zakryku, 
u gospodarza pracowało dwóch pol
skich pracowników, kawalerów – 
często przychodzili do nas, do cioci, 
która była panienką. Nazywała się 
Apolonia i  miała 22 lata (siostra oj
ca). Oni wtedy przynosili winogro
na, bo ta ich właścicielka miała plan
tacje winogron. W  czasie wojny 
wszyscy Austriacy musieli oddawać 
produkty rolne jako obowiązek do
starczania do wojska (kontyngent). 
Nasza bauerka miała zakład prze
twórstwa (pomidorów, ogórków, fa
soli), posiadała duże chłodnie do 
przechowywania warzyw. Moja ma
ma w  zimie, kiedy nie było pracy 
w polu, pracowała w tej chłodni cały 

dzień przy konserwacji. Brakowało 
jej ciepłego ubrania i ciepłych butów. 
Miała tylko drewniaki, bez poń
czoch, bez ciepłej bielizny, tylko ja
kaś cienka chustka na głowie. Bar
dzo cierpiała na bóle głowy, zatoki, 
uszy i z tym cierpiała do końca swo
ich lat życia, i tak ciężko chora prze
żyła 93 lata.

Wracając do pobytu w  Nexingu 
(adres tej miejscowości: Gutsverwal
tungNexing Postobersulz, Nieder
donau) ze wzruszeniem powracam 
do tamtych lat. Brakowało nam za
bawek, książek, zeszytów, a  ja  już 
umiałam czytać po polsku, ponie
waż przed wysiedleniem uczęszcza
łam do pierwszej klasy. W  okresie 
letnim przyjeżdżały tam rodziny 
spod Bratysławy na prace sezonowe, 
np. buraki. Były tam dwie dziew
czynki, Marysia i  Aniczka, w  moim 
wieku, z  którymi się przyjaźniłam 
i bawiłam. One doskonale wiedziały, 
że mi brakuje zabawek i  po powro
cie do swojego domu w  Czechosło
wacji przysłały mi paczkę z  zabaw
kami (jaka to była radość). W  tej 
paczce było składane łóżeczko meta
lowe, lalka i  inne drobne zabawki. 
Tak strasznie kochałam te moje za
bawki, że codziennie rano rozpako
wywałam tę paczkę, bawiłam się, 
a wieczorem wkładałam do tego pu
dła (łóżeczko było rozkładane), 
związywałam sznurkiem i  chowa
łam pod łóżko i mówiłam, że jak się 
skończy wojna, muszę je zabrać ze 
sobą do Polski. I rzeczywiście tak się 
stało i  nawet w  domu bawiłam się 
tymi zabawkami. W  czasie pobytu 
w  Nexingu każdy bał się, żeby się 
nie rozchorować i  nie trafić do obo
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zu. Ukrywało się wszelkie choroby. 
Mój ojciec był bardzo cichy i pra

cowity. Opiekował się koniem, który 
był zwolniony z  wojska z  powodu 
dużej rany na grzbiecie. To był jedy
ny koń w  tym gospodarstwie, jako 
siły pociągowe służyły woły. Pew
nego razu ojciec dotknął przez nie
uwagę tej rany i koń go ugryzł. Rana 
nie goiła się. Kiedy ojciec już nie 
mógł pójść do pracy, przyszła do na
szego mieszkania baorka, zobaczyć 
co się z ojcem stało, on pokazał swo
ją ranę i  powiedział, że bardzo cier
pi. Zaniepokojona chorobą ojca wy
słała go do lekarza, długo się ta rana 
goiła, ale mimo to szybko wrócił do 
pracy. Dziwne, że nie posłała go do 
obozu. Mój dziadzio i  babcia mieli 
po 63 lata, dziadzio był chory i  nie 
chciał w  ogóle pracować i  w  oczy 
wprost powiedział baorce, że nie 
przyjechał tu do pracy i  że nie bę
dzie pracował dla Niemca. Dziwne, 
ale i  jego nie posłała do obozu, lecz 
razem z  babcią odesłała do Polski. 
Wrócili do domu, pustego i  zrujno
wanego gospodarstwa. Na naszych 
gospodarstwach w  Łukowej byli 
Volksdeutsche, którzy już jednak 
wcześniej wyjechali, bo bali się party
zantów, zabierając ze sobą wszystko.

Były różne koleje naszego życia, 
siostra Jania prawie dwunastoletnia 
dziewczynka była posyłana do róż
nych prac, do pilnowania krów, do 
przynoszenia poczty z Obersulza. Ja 
często z  nią chodziłam po zakupy 
i  po pocztę. Codziennie były naloty 
lotnicze, które spotykały nas w  dro
dze do miasta. Wtedy kładłyśmy się 
w  bruzdy pomiędzy zagonami 
i  przeczekiwałyśmy nalot. Najtrud
niejszy był dla nas okres, kiedy wy
buchło Powstanie Warszawskie. Po
wiedziano nam, że spotka nas los 
Żydów, bo z nimi już się uporali. Oj
ciec mój i pan Otkała  (ojciec drugiej 
rodziny) wykopali schron w  parku, 
aby schronić się przed esesmanami. 
Spaliśmy wtedy wszyscy w  ubra
niach, a  ojciec wartował na zmianę 
z  sąsiadem, aby w  razie niebezpie
czeństwa uciec do tego schronu. 
Pewnej nocy przez pole szły osoby 
z  latarkami. Zawiadomiono nas, że 
to właśnie esesmani. Już byliśmy 
spakowani, ale okazało się, że to był 
fałszywy alarm. W czasie Powstania 
Warszawskiego zwiększyły się re
presje wobec Polaków niewolników. 
Obniżono nam racje żywnościowe, 
dawano mniej mleka, zmniejszono 
kartki na cukier.

Zbliżał się front, z  jednej strony 
od zachodu Amerykanie, z  drugiej 

od wschodu Armia Radziecka.
Ponieważ nasza baorka miała 

duży park, w  którym okopali się 
niemieccy SSmani, radzieckie woj
ska wysyłały patrole. Dotarła do nas 
wiadomość, że dwóch rosyjskich 
zwiadowców wojska niemieckie ży
wych pocięło w pasy. Wtedy zaczęła 
się wielka rzeź. Zrzucano bomby, 
pociski na park, aby zniszczyć to 
siedlisko niemieckich SSmanów. 
Trwało to kilka dni. My schronili
śmy się w  piwnicy u  pewnej Niem
ki. Była to duża piwnica  schron, po
dobno przeciwbombowa. Nato
miast nasza baorka, ze strachu przed 
rosyjskimi żołnierzami, ze swoją ro
dziną udała się w kierunku, z które
go zbliżały się wojska amerykańskie. 
Tam ich nie przyjęto. Wróciła i  była 
w tej piwnicy razem z nami. Bardzo 
się bała, cała drżała. Wśród niewol
ników był robotnik Ivan. On stale jej 
powtarzał, że jak przyjdą Rosjanie, 
to ją powieszą. Był to bardzo wysoki 
mężczyzna, dobrze zbudowany, sta
le miał z  nią zatargi. I  rzeczywiście, 
jak przyszli Rosjanie wyciągnęli ją 
z piwnicy, a żądali od niej złota, bo
gactwa. Widziała ją moja ciocia, któ
ra przypadkowo weszła do pokoju 
w  którym siedziało dużo żołnierzy 
starszych rangą, i  ona pośrodku, 
drżąca. Do naszej piwnicy weszło 
dwóch żołnierzy rosyjskich 13 
kwietnia 1945 roku, i  powiedzieli 
nam, że zbliża się koniec wojny, i jak 
najszybciej musimy stąd uciekać, 
ponieważ podejrzewają duże walki, 
z  powodu stacjonowania w  parku 
SSmanów. Bombardowanie trwało 
jeszcze dwa dni, i z tego powodu oj
ciec poszedł do dworu, wziął wóz 
i  dwa woły  bo co miał zrobić 
z  dziećmi? Jak stąd wyjechać? Było 
nas czworo dzieci i dwie rodziny. Je
chaliśmy tymi wołami aż do Braty
sławy, mijając po drodze zabitych 
żołnierzy leżących w  rowach, a  cały 
Nexing płonął. Jechaliśmy przez 
wioski i miasteczka, spieszyliśmy się 
bardzo. Było bardzo dużo wojsk, za
bitych żołnierzy, kierowano nas do 
punktu zbiorczego. W  punktach 
zbiorczych dzielono ludzi według 
narodowości. Oczywiście woły były 
bardzo zmęczone, bez picia, bez je
dzenia – padły, i  nie chciały wstać. 
Zobaczył to żołnierz rosyjski i  po
uczył ojca „Skruti fist”  „skręć 
ogon”. Według tego polecenia ojciec 
postąpił i  woły wstały. Woły poszły 
na rzeź, a  nas zabrano do obozu 
zbiorczego. Ulokowano nas w  dużej 
hali – może około 100 osób. Tam 
przebywaliśmy kilka dni, wszyscy 

ciesząc się z powodu zbliżającego się 
końca wojny. Urządzono wieczór ar
tystyczny, międzynarodowy. Były 
występy, śpiewy, muzyka. Poczuli
śmy, że koniec wojny jest tuż tuż, 
i  że wracamy do Polski. Byli wśród 
nas krawcy, szyli nam białoczerwo
ne odznaki. Stąd lokowali nas do 
pociągów bydlęcych, stale dołado
wując ludzi znajdujących się po dro
dze. Pociąg jechał powoli, tak bar
dzo, że naszej mamy sąsiadka wysia
dła z  pociągu, aby się napić wody. 
Pociąg jechał dalej, a  ona biegła 
wzdłuż torów, za pociągiem, ale nas 
nie dogoniła. Jej bagaż został w  wa
gonie i mama moja się nim zaopieko
wała. Przywiozła do Łukowej, gdzie 
później ta sąsiadka go odebrała. 

Mieliśmy w  Bratysławie kłopot 
z powodu naszego nazwiska. Nasze 
nazwisko, Kniaź, spowodowało za
mieszanie  nie chciano nas wpisać 
na listę polskiej narodowości, rodzi
ce musieli szukać świadków. Dotar
liśmy do punktu zbiorczego do Rze
szowa. Ojciec chcąc nam zaoszczę
dzić dalszych kłopotów, zdecydował 
że nie pojechaliśmy przez Warsza
wę, tylko na własną rękę. Z Rzeszo
wa aż do Tarnogrodu jechaliśmy 
prywatnie, od wioski do wioski pła
cąc cukrem. 

Przyjechaliśmy do Tarnogrodu, 
skąd ojciec z ciocią Polką poszli pie
szo do Łukowej, i  dziadzio przyje
chał po nas furmanką. Czekała tam 
nasza babcia, i  kilka osób, które nie 
były wywiezione, ponieważ uciekły 
do lasu. Do domu wróciliśmy 8 maja 
1945 roku, i  na drugi dzień dotarła 
do nas wiadomość o końcu wojny. 

Wróciliśmy do opuszczonego, 
biednego gospodarstwa. Ja i  siostra, 
kilka dni później, jeszcze w  maju, 
poszłyśmy do szkoły. Ja do pierw
szej klasy, mimo że umiałam czytać 
i  pisać, ale kierownik szkoły, pan 
Kapica, powiedział, że to już koniec 
roku szkolnego, a  potem zobaczy
my. Przez dwa lata chodziłam do 
klas przyśpieszonych, zaliczając co 
rok po dwie klasy. 

Tak się skończyła nasza dwulet
nia tułaczka.

Test z fotografiami i dokumentami
przekazany Redakcji przez męża Maria

na Grochowicza z Lublina. 

Autorka  Marianna Grochowicz
urodziła się w Łukowej w 1931 r., 

a zmarła w 2017 r.w Lublinie.
Przez 25 lat pracowała jako

lekarz farmaceuta w Instytucie
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

 w Lublinie. 
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Początki ruchu oporu w Łukowej, założyciele i ich losy 
Droga do Zamku Lubelskiego - Paweł Adamiec

W ybuch drugiej wojny świa
towej zastał mnie na stano

wisku kierownica szkoły w Łukowej 
koło Biłgoraja. 30 sierpnia pojecha
łem do Biłgoraja, by omówić z  in
spektorem organizację nowego roku 
szkolnego. Spotkałem tam kilku ko
legów – kierowników powiatu. 
Wszyscy byli przygnębieni i bez hu
moru. Inspektor polecił nam udać 
się do starostwa i  zabrać do gminy 
arkusze mobilizacyjne oraz tajne in
strukcje. To jednak wojna nieunik
niona – pomyślałem. 

Gdy wróciłem do domu, w  gmi
nie rozpoczęła się już mobilizacja. 
Przed budynkiem gromadziło się 
wielu mężczyzn, kobiety i  dzieci. 
Podwody odwoziły powołanych 
pod broń do stacji Długi Kąt. Ja, jako 
oficer rezerwowy, czekałem na po
wołanie. Nie doczekałem się, wy
padki potoczyły się szybciej, niż 
można było przypuszczać

Postanowiłem na własną rękę do
stać się do Zamościa, do swego ma
cierzystego 9 pp Leg. Za późno. 
Niemcy od strony Tomaszowa Lu
belskiego zbliżali się do Zamościa. 
Doszedłem tylko do Zwierzyńca. 
W  lesie spotkałem masy uciekinie
rów, konie, wozy, wojsko. Lotnicy 
niemieccy rzucali bomby na Zwie
rzyniec i pobliski las. Powstała pani
ka, bałagan, jedni uciekali na 
wschód inni zawracali na zachód. 
Spotkałem oficerów zawodowych ze 
swego pułku. 
– Dajcie mi jakiś przydział – powie
działem. 

Odpowiedzieli, że sami są zdezo
rientowani, gdzie ich pułk został roz
proszony, stracili ze sobą kontakt.
 – Róbcie, co uważacie. Pamiętajcie 
jednak, ze skoro jesteście w mundu
rze, wezmą was w  najlepszym wy
padku do niewoli. Zostaliśmy oto
czeni, niszczymy broń, część masku
jemy i  chowamy. Znacie dobrze ten 
las, spróbujcie wydostać się stąd. 
Przyjdzie czas, że przydacie się jesz
cze. My z  walki nie zrezygnowali
śmy. 

Po takiej rozmowie udałem się 
znanymi ścieżkami w kierunku swo
jej wsi. Pomiędzy Łukową, a  wsią 
Osuchy, nad rzeką Tanwią, trwały 
zacięte walki. Na skraju lasu nasze 
karabiny maszynowe i  artyleria po
wstrzymały napór wroga. Niemcy 
ponieśli tu duże straty. Przez dwa 

dni nie mogłem wyjść z lasu. Wresz
cie front przesunął się w  kierunku 
Józefowa Biłgorajskiego. Wróciłem 
do domu. Działania wojenne ustały. 
Pod koniec września wezwany zo
stałem do inspektora szkolnego 
w  Biłgoraju, gdzie dostałem polece
nie uruchomienia szkoły w  Łuko
wej.  Część nauczycieli wróciła do 
pracy. Od landrata otrzymaliśmy 
zaświadczenia, że mamy prawo na
uczania. We wsiach zamieszkiwa
nych przez ludność prawosławną 
powstały szkoły ukraińskie. Byliśmy 
przygnębieni. Zaczęły się areszto

wania wśród moich znajomych. Po
rzeczuwałem, że i  mnie czeka po
dobny los. 

W  październiku nawiązała ze 
mną kontakt konspiracyjna organi
zacja wojskowa. Gdy złożyłem przy
sięgę, polecono mi zorganizować 
oddział wojskowy. Zostałem jego 
komendantem. Znałem dobrze miej
scową młodzież i  jej patriotyczne 
nastawienie. Byli to przeważnie ab
solwenci mojej szkoły. Oddział liczył 
dwudziestu pięciu członków. Po
dzieliliśmy go na trójki konspiracyj
ne. Najbliższymi moimi współpra
cownikami zostali: Józef Bryła – 
podoficer rezerwowy i  Teofil Za
jączkowski.

Celem naszym było zbieranie, 
konserwowanie i  przechowywanie 
broni porzuconej w  czasie działań 
wojennych, odbieranie i  przekazy

wanie sąsiednim oddziałom tajnych 
komunikatów oraz ulotek, a  także 
zapobieganie wywożeniu młodzieży 
na przymusowe roboty do Niemiec. 
Ponadto mieliśmy obowiązek infor
mować okoliczną ludność o  wyda
rzeniach w kraju i na świecie.  

Wkrótce zgromadziłem u  siebie 
prawdziwy arsenał broni i  amunicji, 
którą starannie zabezpieczyłem 
i  ukryłem. Były to: nowe karabiny 
ręczne, granaty, lornetki polowe, ta
śmy amunicji do karabinów maszyno
wych i doskonałe radomskie pistolety 
vis. Później, kiedy byłem już w obozie 
koncentracyjnym, syn wskazał party
zantom miejsce ukrycia tej broni. Cały 
ten arsenał wykorzystywany był 
w walkach z wrogiem. 

Wracam jeszcze do pierwszych 
dni wojny i ludzi, którzy przed woj
ną zajmowali w  naszym powiecie 
poważne stanowiska, a po wkrocze
niu Niemców oddawali im znaczne 
usługi. Jednym z  nich był zastępca 
starosty powiatowego Barcz, który 
pełnił jednocześnie społeczną funk
cję prezesa związku oficerów rezer
wy. Znał doskonale nas wszystkich 
i  przygotował pełną listę działaczy, 
co z  kolei ułatwiło okupantom 
aresztowanie nas. Po wkroczeniu 
Niemców do Biłgoraja został tłuma
czem. Zmienił literę w  nazwisku 
i  zamiast Barcz podpisywał się 
Bartz.

W  kwietniu 1940 roku wszyscy 
kierownicy szkół, wójtowie i  sekre
tarze wezwani zostali do Tarnogro
du. Na zebranie przyjechał landrat 
z Biłgoraja i kilku urzędników z tłu
maczem w osobie Barcza. Na konfe
rencji zażądano od nas pomocy 
w agitacji i werbowaniu ochotników 
na roboty do Niemiec. Do każdej 
gminy w  najbliższym czasie miał 
przyjechał urzędnik landrata w celu 
zapisywania chętnych. Wójta obar
czono odpowiedzialnością za zwoła
nie w  wyznaczonym terminie wal
nego zebrania chłopów z  całej gmi
ny. Rozdano nam ulotki, na których 
były zdjęcia rowerów, maszyn do 
szycia i  aparatów radiowych, które 
rzekomo można w Niemczech kupić 
za zarobione pieniądze. Nawet kon
spiracyjne trójki zaczęły agitować 
w odwrotnym kierunku. 

Antypropaganda była ostrożna 
i czujna. Młodzież, która zapisała się 
na roboty w  Niemczech, nie stawiła 

Adamiec w mundurze wojskowym
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się do Biłgoraja w  dniu wyjazdu. 
Niemcy przyjeżdżali i  szukali jej, 
lecz bez większego skutku: więk
szość opuściła wieś. 

Po pewnym czasie zauważyłem, 
że jestem obserwowany. Zaostrzy
łem czujność, zacząłem zmieniać 
noclegi. W  nocy z  18 na 19 czerwca 
1940 roku, kiedy wyjątkowo spałem 
w  domu, zostałem aresztowany. 
Dwóch Niemców weszło do miesz
kania, kazali mi się ubrać i wziąć ze 
sobą żywność na trzy dni. Oświad
czyli, że po przesłuchaniu będę 
zwolniony i wrócę do szkoły. Popro
wadzili mnie na plebanię. Miejscowy 
ksiądz proboszcz, Ludwik Liwerski, 
również został wówczas aresztowa
ny. Stał z walizką w ganku w asyście 
dwóch esesmanów. Mnie zagrożono, 
że gdybym próbował ucieczki, cała 
rodzina będzie rozstrzelana. Argu
ment mocny i przekonujący. 

Zaprowadzono nas przed urząd 
gminy, gdzie czekała furmanka. Od
woził nas Jan Kniaź, mój dobry 
przyjaciel. Przywitałem się z  nim, 
miał łzy w oczach.  Żegnała nas cała 
wieś. Żegnała mnie żona i  trójka 
dzieci, wszyscy płakali. 

Jaki będzie następny etap mego 
życia i  czy w  ogóle zobaczę jeszcze 
te ukochane strony, ten gmach 
szkolny, moją dumę i radość długich 
lat pracy? 

W  Tarnogrodzie spotkaliśmy 
wielu dobrych znajomych z  najbliż
szych okolic, którzy byli również 
aresztowani. Odwieziono nas do 
więzienia w Biłgoraju. Po raz pierw
szy w życiu znalazłem się w więzie
niu. Ujrzałem w  oknach mocne kra
ty, a pod ścianami gołe prycze z de
sek. Małe cele zatłoczone były dzia
łaczami społecznymi z  całego po
wiatu, prawie samą inteligencją. Byli 
posłowie Dziduch i  Kondysar, miej
scowy działacz ksiądz Koziołkie
wicz, kierownik szkoły Antoni Ła
gowski, nauczyciel harcmistrz Ja
niuk, dyrektor syndykatu rolniczego 
Rytko, urzędnicy różnych resortów 
i  wiele innych, których nazwisk nie 
pamiętam. 

Przez następne dwa dni „lokato
rów” przybywało, robiło się ciasno. 
Spaliśmy na zmianę, bo brak było 
miejsca na pryczach. Na trzeci dzień 
zajechały ciężarowe samochody 
z  uzbrojonymi esesmanami. W  po
śpiechu pomagano nam wsiadać. Bi
to i  kopano, nie szczędząc tym ra
zem ordynarynych i  poniżających 
wyzwisk. Pożegnaliśmy Biłgoraj, 
aby za godzinę przywitać Zamość. 

Tu, w odległości jednego kilome
tra od stacji kolejowej, po prawej 
stronie, widać sławną Rotundę. To 
cel naszego następnego etapu.

Otwiera się wysoka brama. 
– Alles raus! Schnell, schnell! Ver
fluchte Polacken! – wrzeszczą eses
mani gardłowym głosem, kopią bu
tami i biją pejczami. 

Wbiegamy na okrągły dziedzi
niec Rotundy. Wysokie mury z  za
kutymi blachą drzwiami. Sprawdza
ją listę obecności i  odnotowanego 
stawiają twarzą do muru. Zrobili 
nam szczegółową rewizję. Zabrali 
do ustawionej skrzyni pieniądze, 
portmonetki, portfele, scyzoryki, 
a  nawet wieczne pióra. „Te” rzeczy 
już wam nie będą potrzebne – 
oświadczono. Potem nastąpiła 
pierwsza zaprawa „sportowa”. Wy
wołany więzień musiał wykonać 
trzy okrążenia wokół wewnętrznego 
dziedzińca Rotundy, trzymając oso
bisty bagaż w  ręku. Niektórzy mieli 
walizy porządnie wypchane. Ja mia
łem na sobie tylko plecak turystycz
ny. Stojącym pod murem zapowie
dziano, aby nie oglądali się do tyłu, 
bo będą rozstrzelani. 

Wzdłuż trasy ustawili się eses
mani z  pejczami, kijami, a  nawet 
sztachetami z  płotu. Biegnących bili 
po pośladkach, plecach i  łydkach. 
Mój plecak był lekki. Pędziłem jak 
zając, dostałem mniej uderzeń. Nie 
wszyscy jednak byli w  stanie prze
biec wyznaczoną trasę. Dziekan bił
gorajski, ksiądz Koziołkiewicz, oty
ły, w starszym wieku, już po pierw
szym okrążeniu opadł z  sił. Obsko
czyła go zgraja esesmanów. Bili go 
i zmuszali do biegu. 

Siedziałem już w celi i całą tą sce
nę obserwowałem przez małe okien
ko w  drzwiach. Zmaltretowanego 
księdza wepchali do niewielkiej celi. 
Oparł się o ścianę i osunął na ziemię. 
Był spocony i  pokrwawiony. Obtar
liśmy mu krew z  głowy. Półprzy
tomny i  oszołomiony, oddychał 
szybko i  głośno. Po pewnym czasie 
przyszedł do siebie.  

Esesmani wrzeszczeli na pozo
stałych biegających i  zabawiali się 
strzelaniem im w  nogi, a  osoby sto
jące jeszcze pod murem myślały, że 
to już koniec, że strzelają do nas. 

W celach nie było słomy. Na zie
mi leżało trochę wyschniętej mierz
wy końskiej. Widocznie kiedyś trzy
mano tu konie. Cele były ciemne, 
bez okien, a  tylko z  małymi, kwa
dratowymi otworkami w  drzwiach. 
W nocy wyciągano z cel ofiary i bito. 

Słyszeliśmy ich przeraźliwy krzyk. 
W takich warunkach nie można było 
zmrużyć oka. 

Mijał już trzeci dzień tego piekła. 
Żadnych posiłków nie otrzymywali
śmy. Żyliśmy suchym prowiantem 
zebranym z domu. Nie wszyscy jed
nak posiadali własny chleb. Dzielili
śmy się zapasami.

Mieszkańcy Zamościa zorganizo
wali dla nas pomoc. Mieli wśród 
aresztowanych wielu bliskich i  zna
jomych. Żywność przynosili przed 
bramę Rotundy, a wyznaczeni więź
niowie pod silną eskortą esesmanów 
wnosili ją do wewnątrz.  Jedzenia 
było sporo, toteż obdzielano nim 
tych, którym zapasy się skończyły 
lub w  ogóle nic nie mieli. Do tych 
należały przede wszystkim osoby 
zabrane wprost z ulicy.

Po kilku dniach, wczesnym ran
kiem, w  niedzielę, przed Rotundę 
zajechały samochody. Kazano nam 
wsiadać, nie mówiąc, dokąd zosta
niemy wywiezieni. Przed zamojską 
kolegiatą zebrało się sporo ludzi, 
głównie kobiet i  dzieci. Słyszeliśmy 
wołanie:
 Wytrwajcie i wracajcie!

Esesmani z  karabinami gotowy
mi do strzału wzmogli czujność, sa
mochody przyśpieszyły. Byliśmy 
wszyscy przygnębieni i ciekawi dal
szego losu.

Przed nami wyłoniła się panora
ma Lublina z  widocznym na wzgó
rzu słynnym Zamkiem. Skręciliśmy 
i za chwilę samochody zatrzymywa
ły się przed więzienną bramą.

Otwarły się przed nami podwój
ne żelazne wrota. Wysiadanie, krzy
ki, bicie i kopanie. Tempo wyładun
ku było błyskawiczne. 

Gestapowcy sprawdzili nazwiska 
i ustawili nas piątkami według alfa
betu. Zostaliśmy poprowadzeni do 
wyznaczonych cel. Ja znalazłem się 
w celi 16.

Była ona niewielka, u góry miała 
dwa okienka, przy jednej ścianie 
znajdowało się kilka żelaznych, pod
noszonych prycz. W  rogu leżały 
dwa stare, podarte sienniki. Był to 
koniec czerwca. W  celi panował za
duch, dla trzydziestu kilku ludzi 
brakowało powietrza. Wyciągaliśmy 
ręczniki i chłodziliśmy się. 

Pamiętam pierwszą noc w  no
wych warunkach. Ciasno, wszyscy 
jednocześnie spać nie mogliśmy, 
więc robiliśmy to na zmianę: jedni 
do północy, drudzy od północy do 
rana. Na pierwszy obiad dostaliśmy 
jakieś zmiotki stęchłej jęczmiennej 
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kaszy. O  pomocy i  kontaktach z  ze
wnątrz nie było mowy. Do Zamku 
łatwo się było dostać, ale trudniej 
wyjść.

Do więzienia przychodzili fryzje
rzy. Mówili nam, że mieszkają 
w  Lublinie. Pokazywali przepustki, 
wierzyliśmy im. Postanowiliśmy 
wykorzystać ten fakt. Za ich pośred
nictwem próbowaliśmy nawiązać 
kontakty z rodzinami. Oddawaliśmy 
im listy i  znaczne sumy pieniędzy. 
Obiecywali, że je doręczą, korespon
dencje i pieniądze zabierali, lecz nie
stety, żadna przesyłka, wysłana za 
ich pośrednictwem, nigdy nie dotar
ła do naszych rodzin.
Na badanie wezwany zostałem jako 
pierwszy z  celi. Zaprowadzono 
mnie do pokoju, w  którym drzwi 
były szczelnie obite filcem i ceratą za 
stołem siedziało dwóch gestapow
ców. Na stole stał dzbanek z  wodą, 
obok leżał pistolet i  gruby pręt 
drewniany. Przed stołem stał taboret 
koszarowy. Kazano mi na nim 
usiąść. Jeden z  gestapowców zapy
tał, czy znam język niemiecki. Od
powiedziałem przecząco.
–Czy pali pan papierosy?
–Tak – odpowiedziałem.

Oficer wyjął z  kieszeni srebrną 
papierośnicę i poczęstował mnie pa
pierosem. Przyjąłem  i  podziękowa
łem. Zapalił zapalniczkę i  podał mi 
przez stół ogień. Kiedy poczułem 
smak dymu, z  całej siły uderzył 
mnie zapalniczką w  twarz. Rozciął 
mi wargi i  dziąsła, w  ustach poczu
łem smak krwi.

Obydwaj oprawcy podeszli do 
mnie. Tłumacz zażądał, żebym po
wiedział panu hauptmannowi 
wszystko, co wiem.
– O czym mam mówić? – zapytałem.
–Ty sam dobrze wiesz, o czym!
Milczałem.

Esesman uderzył mnie dwukrot
nie pięścią w  szczękę. Upadłem, ale 
nadal nic nie mówiłem. Przez chwilę 
myślałem, że może zdradził mnie 
ktoś z  naszego oddziału i  chcą po
znać skład osobowy naszej organi
zacji.
–Mów! – krzyczeli.

Pozostawałem nadal głuchy.
Wówczas położyli mnie brzu

chem na taborecie, tłumacz wziął 
moją głowę między kolana, haupt
mann zaś z  wściekłością bił mnie 
pod pośladkach i  plecach. Gdy stra
ciłem przytomność, zluzował kola
na, a  wówczas spadłem z  taboretu 
na podłogę. Polany wodą odzyska
łem przytomność. Gdy wyprowa

dzano mnie do celi, usłyszałem 
groźbę:
– Jeszcze raz będziesz badany, by
dlaku, ale wtedy wszystko musisz 
nam powiedzieć!

Wracając, myślałem już o następ
nym przesłuchaniu. Wepchnięto 
mnie do celi. Nie mogłem ani sie
dzieć, ani leżeć. Plecy i pośladki były 
całe sine. Okłady z  zimnej wody 
przynosiły mi chwilową ulgę 
i zmniejszały ból. Myślałem, czy wy
trzymam kolejne badanie, czy się nie 
załamię?

Minęło parę dni nerwowego wy
czekiwania. Co noc na dziedzińcu 
więzienia słychać było krzyki bitych 
i pojedyńcze strzały. Odgłosy te spę
dzały nam sen z  powiek. Każdy 
z  nas przygotowany był na najgor
sze. Więźniowie tracili chęć do roz
mów, układali w  myśli plan odpo
wiedzi na wypadek ewentualnego 
badania. 

Z  opowiadań kolegów dowie
działem się, że najbardziej trudne 
warunki panowały w  wieży zamko
wej.

29 czerwca 1940 roku o  godzinie 
dwudziestej trzeciej zaczęto wypę
dzać więźniów na dziedziniec. Stały 
tam stoły, a  na nich lekkie karabiny 
maszynowe. Sprawdzano listy i spo
rządzano nowe wykazy. Trwało to 
do godziny trzeciej nad ranem. Do
myślaliśmy się, że gestapowcy przy
gotowują transport do obozu 
koncentracyjnego, lecz nikt 
nie znał bliższych szczegó
łów.

Noc była zimna. Siedzieli
śmy na cemencie, przytuleni 
jeden do drugiego. Gdy usta
wiono nas piątkami – otwo
rzyły się bramy. Na zewnątrz 
czekali uzbrojeni żołnierze, 
którzy momentalnie otoczyli 
zgromadzonych więźniów 
i  poprowadzili w  kierunku 
dworca kolejowego. 
Ranek był chłodny. Miałem 
na sobie tylko prochowiec. 
Szedłem z podniesionym koł
nierzem, osłaniając szyję 
przed wiatrem. Nagle pod
biegł do mnie jeden z  eskor
ty, krzycząc coś po niemiec
ku. Nie wiedziałem, o co mu 
chodzi. Dostałem pięścią 
w  twarz – poczułem krew 
w ustach.
– Połóż kołnierz – zawołali 
koledzy.

Zrozumiałem. Dostałem 
za to, że miałem podniesiony 

kołnierz. U nich porządek musi być.
Na stacji w  Lublinie znajdował 

się długi skład wagonów i – o dziwo 
– osobowy. Pociąg ten razem z eses
manami przyjechał po nas z Berlina. 
To nas trochę uspokoiło. Doszliśmy 
do wniosku, że pojedziemy na robo
ty przymusowe do Niemiec. O obo
zach koncentracyjnych mało jeszcze 
wiedzieliśmy.

Ostatni raz sprawdzili listę więź
niów i ulokowali nas przepisowo po 
ośmiu w przedziałach. W wagonach 
były niskie ścianki przedziałowe, 
pozwalające obserwować wszyst
kich więźniów. Przejść z wagonu do 
wagonu nie było można. Na począt
ku i  końcu każdego wagonu usiedli 
esesmani z  automatami. Wszystkie 
drzwi pozamykano.

Pociąg ruszył i  pomknął w  kie
runku Warszawy. Tam zatrzymał 
się, lokomotywa zabrała zapas wody 
i  pojechaliśmy dalej. Minęliśmy Po
znań, Berlin i  o  świcie znaleźliśmy 
się na stacji docelowej – w Oranien
burgu.

Czekał nas obóz koncentracyjny 
w Sachsenhausen – na całe pięć lat.

Paweł Adamiec
Droga do Zamku Lubelskiego [w:] 

Wspomnienia więźniów
Zamku Lubelskiego 19391944,

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony 
Narodowej, 1984

„Lucus” wyróżniony

Z espół Kameralny „Lucus” działają
cy przy GOK w Łukowej został wy

różniony na 7. Regionalnym Przeglądzie 
Chórów, który odbył się 14.10.2018  r. 
w  Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej 
w Lubaczowie.
Przegląd – konkurs skierowany był do 
chórów działających na terenie archidiece
zji przemyskiej oraz diecezji: zamojsko
lubaczowskiej i  rzeszowskiej. Celem im
prezy była prezentacja osiągnięć chórów 
amatorskich, wymiana doświadczeń oraz 
pielęgnowanie tradycji śpiewania utworów 
o tematyce Maryjnej.
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O bchody 74. Rocznicy Bitwy 
Partyzanckiej pod Osucha

mi,  zwanej też bitwą nad Sopotem 
pod Narodowym Patronatem Prezy
denta Rzeczypospolitej Polskiej  Pa
na Andrzeja Dudy odbyły się 24 
czerwca 2018 roku przy najwięk
szym w  Europie cmentarzu party
zanckim w Osuchach

Na uroczystości przybyli uczest
nicy bitwy: Andrzej Wiśniewski ps. 
„Szyszka" – żołnierz AK z  oddziału 
AK „Wira” i Włodzimierz Łój – żoł
nierz BCh z oddziału „Rysia”.

Oficjalne otwarcie uroczystości 
nastąpiło po wprowadzeniu przez 
Orkiestrę Wojskową Garnizonu Lu
blin i  kompanię honorową około 30 
pocztów sztandarowych. Uczestni
ków uroczystości patriotyczno – re
ligijnej przywitał Wójt Gminy Łuko
wa.  Następnie głos zabrał Prezes 
Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy 
Polskiego Państwa Podziemnego 
„Osuchy 1944”,  który w  imieniu 
Rodzin uczestników bitwy odczytał 
prośbę skierowaną do Pana Prezy
denta Andrzeja Dudy o  utworzenie 
w  Osuchach pierwszego w  kraju 
Centrum Partyzantów Polskich   
kompleksu z  ośrodkiem naukowo  
edukacyjnym o  charakterze ogólno
polskim. Zwrócił się także do 
wszystkich obecnych o  pisemne po
parcie tej inicjatywy.

Centralnym punktem obchodów 
była Msza św. polowa w intencji 600 
poległych w  bitwie żołnierzy AK 
i  BCh. Czynny udział we Mszy św. 
wzięli członkowie rodzin uczestni
ków bitwy; czytania odczytał przed
stawiciel rodziny zmarłego w  ze
szłym roku śp. ks.  Infułata Stanisła
wa Małysiaka ps. „Sęp”  uczestnika 
bitwy oraz wnuczka żołnierza AK 
z  oddziału „Woyny”; dary ołtarza 
nieśli synowie i  wnuki pochowa
nych na cmentarzu w  Osuchach do
wódców i żołnierzy AK i BCh.

Ceremoniał wojskowy z  uroczy
stym wciągnięciem flagi na maszt 
i odśpiewaniem hymnu państwowe
go miał miejsce obok Domu Pamięci 
przy cmentarzu w  Osuchach po 
Mszy św. 

W  uroczystościach wziął udział 
przedstawiciel Prezydenta Rzeczy
pospolitej Polskiej płk Mariusz Fryc, 
który zabrał głos i  złożył w  imieniu 
Pana Andrzeja Dudy  wieniec na 
cmentarzu. Harcerze wyeksponowa
li na scenie uroczysty dokument Pa

na Prezydenta o nadaniu obchodom 
w  Osuchach Patronatu Narodowe
go. Obecni byli przedstawiciele Mi
nistra Urzędu do Spraw Kombatan
tów i  Osób Represjonowanych, 
prezesi: Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej i  Ogólno
polskiego Związku Żołnierzy Bata
lionów Chłopskich okręg Zamość, 
prezes IPN w  Lublinie, oficerowie 
Wojska Polskiego, parlamentarzyści, 
władze samorządowe i  powiatowe, 
żołnierze 25. batalionu lekkiej pie
choty w  Zamościu, bardzo licznie 
zgromadzani strzelcy oraz rodziny 
uczestników bitwy, przybyłe z  naj
odleglejszych zakątków kraju, 
a  zrzeszone w  Stowarzyszeniu 
„Osuchy 1944”. 

Po Mszy św. odbyło się wręcze
nie nagród finalistom XIX Konkursu 
Wiedzy o AK i BCh na Ziemi Biłgo
rajskiej organizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury w  Łuko
wej we współpracy z PTTK Oddział 
Biłgoraj, Gimnazjum w  Łukowej 
oraz Starostwem Powiatowym 
w Biłgoraju.

Następnie wszyscy uczestnicy 
uroczystości przemieścili się na 
cmentarz partyzancki, gdzie miał 
miejsce apel poległych, salwa hono
rowa i złożenie wieńców. 

W  drugiej części obchodów od
był się pokaz musztry pododdziału 
dziewcząt Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” Józefa Piłsudskiego, kon
cert patriotyczny i  inscenizacja hi
storyczna w wykonaniu grup rekon
strukcji historycznych.

Pracownicy Gminnego Ośrodka 
Kultury w  Łukowej przygotowali 
250 wieńców na groby żołnierskie, 
dla wszystkich uczestników  uro
czystości kokardki białoczerwone, 

okolicznościową pieczątkę oraz ko
lejny numer publikacji o  tematyce  
historycznej tj. „Zeszyt Osuchow
ski", wydanie specjalne  „Gońca Łu
kowej” oraz  grafikę majora Edwar
da Markiewicza „Kaliny” na kawał
ku sosny osuchowskiej. 

W  związku z  100. Rocznicą Od
zyskania przez Polskę Niepodległo
ści GOK w Łukowej opracował i wy
eksponował w pobliżu cmentarza 28 
tablic ukazujących największą 
w  kraju bitwę partyzancką  także 
w wersji angielskiej. 

Ponadto pracownicy domu kul
tury w  sali wystawienniczej Domu 
Pamięci uzupełnili  wystawę  foto
graficzną  o  zdjęcia i  informacje 
o  uczestnikach bitwy, zwłaszcza 
zmarłych w  ostatnim czasie.  Przy
gotowana została projekcja filmów, 
których głównymi bohaterami byli 
partyzanci spod Osuch.

Poniżej fragment homilii wygło
szonej 24 czerwca w Osuchach przez 
ks. Rudolfa Karasia.

„Spotykamy się w miejscu, gdzie 74 
lata temu żołnierze z  oddziałów Armii 
Krajowej i Batalionów Chłopskich stanę
li z  bronią w  ręku, aby bronić życia, 
wolności i  godności Polaków, walczyć 
o  niepodległość naszej Ojczyzny i  prze
ciwstawić się zbrodniczej ideologii naro
dowego socjalizmu niemieckiego. Doszło 
do walki Dawida z  Goliatem. Z  jednej 
strony wojsko niemieckie liczące trzy
dzieści tysięcy ludzi, z  drugiej tysiąc 
dwustu partyzantów. Wynik bitwy był 
łatwy do przewidzenia. Wiemy, że 
w  walce i  egzekucjach zginęło co naj
mniej pięciuset Polaków. Czy była to  
klęska?
Wspominając bitwę pod Osuchami po
winniśmy powrócić do słów marszałka 
Józefa Piłsudskiego: „[…] w  najcięż

Partyzancka rocznica.
Ogólnopolskie obchody bitwy pod Osuchami 
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szych warunkach żołnierz polski, jeśli 
nie może wygrać boju, to honoru swego 
bronić potrafi”.

Czy ta walka miała sens? Czy nale
żało przeciwstawiać się niemieckiej potę
dze? Czy podjęcie walki musi zawsze 
być związane ze zwycięstwem? Na te 
pytania odpowiedział prof.  Henryk El
zenberg: „Sens walki powinien być mie
rzony nie szansami na zwycięstwo, lecz 
wartościami, w obronie których ta walka 
została podjęta”.

Spotykamy się dzisiaj w  tym miej
scu, aby ofiarować Bogu modlitwę za 
tych, którzy zginęli walcząc o  wolność 
Ojczyzny, aby podziękować i okazać sza
cunek tym, którzy walczyli o  niepodle
głość Polski i  są jeszcze wśród nas. 
Sprowadza nas tutaj troska o  to, aby 
tamte wydarzenia pozostały w  pamięci, 
zwłaszcza w pamięci młodego pokolenia. 
Spotykamy się po to, aby przypomnieć 
sobie jakie są nasze obowiązki wobec 
Polski. Wspominając poświęcenie boha
terów sprzed 74 lat, chcemy zrozumieć 
piękno słów „Ojczyzna i patriotyzm”.

Św. Jan Paweł II podczas jednej 
z  pielgrzymek do Polski powiedział: 
„Słowo «ojczyzna», posiada dla nas ta
kie znaczenie pojęciowe i  uczuciowe za
razem, którego zdaje się, nie znają inne 
narody Europy i  świata. Te zwłaszcza, 
które nie doświadczyły takich jak nasz 
naród dziejowych strat, krzywd i  zagro
żeń”.

Dla nas – Polaków, słowo „Ojczy
zna” kryje ponad tysiąc pięćdziesiąt lat 
historii narodu, który powstał  w chwili, 
gdy na ziemię Słowian przybyli pierwsi 
misjonarze i zaczęli głosić Ewangelię. To 
ziemia, zabytki, sztuka, literatura, 
a  przede wszystkim ludzie: duchowni, 
żołnierze, uczeni, prości ludzie, małżon
kowie i  rodzice. To bohaterstwo na polu 
walki i  ciężka praca na roli, to budowa
nie miast i wiosek oraz budowanie wiary 
i  miłości w  sercach. To wielkie zwycię
stwa, a  także klęski. To także wysiłek 
wielu pokoleń, dzięki którym możemy 

powiedzieć „jesteśmy Polakami”.
Ojczyzna jest wielkim dobrem, które 

wymaga troski i pielęgnacji, trudu i po
święcenia. Aby zrozumieć Polskę należy 
ją poznawać i  dostrzec ukryte w  niej 
piękno – zarówno materialne jak i  du
chowe.

Przejmujące są słowa, które możemy 
odczytać w  Testamencie Ojca Świętego 
Jana Pawła II: „Przyjmując już teraz 
śmierć, ufam, że Chrystus da mi łaskę 
owego ostatniego Przejścia, czyli Pas
chy. Ufam też, że uczyni ją pożyteczną 
dla tej największej sprawy, której staram 
się służyć: dla zbawienia ludzi, dla oca
lenia rodziny ludzkiej, a  w  niej wszyst
kich narodów i  ludów (wśród nich serce 
w szczególny sposób się zwraca do mojej 
ziemskiej Ojczyzny)”.

W  tak ważnym dokumencie, nasz 
wielki rodak nie zapomniał o  wyjątko
wym dla Niego miejscu, jakim jest ro
dzinny kraj. Jak wielka miłość do Polski 
musiała być w  sercu Papieża, który 
przez ponad dwadzieścia siedem lat 
swojej posługi nie zapomniał o  Ojczyź
nie i nie przestał jej kochać!

Odkrycie prawdy, czym jest Ojczy
zna, jak wielki wpływ ma na naszą oso
bowość i  na to kim jesteśmy, rodzi po
stawę, którą nazywamy „patrioty
zmem”. Jest to wdzięczność i  szacunek 
wobec pokoleń, które nas poprzedziły na 
polskiej ziemi, ale także miłość wobec 
tych, którzy żyją obok nas i  przyjdą po 
nas. Ta miłość mobilizuje do pracy, po
święcenia i służby dla Ojczyzny.

W jednym z czasopism poświęconym 
dziejom Polski zostały umieszczone ar
tykuły oraz wspomnienia związane 
z  wychowaniem i  formacją patriotyczną 
w  okresie międzywojennym. Był to czas 
odbudowy państwa, walki z  biedą, 
kształtowania świadomości narodowej. 
Okres,  w którym wyrośli wspaniali lu
dzie, walczący w  okresie II wojny świa
towej z  najeźdźcą niemieckim i  sowiec
kim, a  po roku 1945 z  nową, komuni
styczną okupacją naszego kraju.

Gdy Polska w  1918 roku odzyskała 
niepodległość Polacy byli świadomi jak 
wielki jest to skarb. Odrodzenie Polski 
było okupione wieloma ofiarami, ciężką 
pracą, aby zachować wiarę, język i  pa
mięć o  dawnej wspaniałej Rzeczypospo
litej. Wielki wysiłek i  wyrzeczenia ca
łych pokoleń zostały zwieńczone sukce
sem. Od pierwszych dni Niepodległej 
rozpoczęto pracę nad odbudowaniem 
świadomości i dumy narodowej.

Materialna odbudowa państwa trwa
ła równolegle z odbudową polskości. Był 
to proces, w  który włączyli się wszyscy 
obywatele. W  jaki sposób narodził się, 
ukształtował i dojrzewał patriotyzm na
szych rodaków z  tamtych czasów? Na 
postawę umiłowania przez nich Ojczy
zny miało wpływ tysiące patriotycznych 
kazań, wygłoszonych przez kapłanów 
z okazji uroczystości kościelnych i naro
dowych, szereg modlitw w  intencji Pol
ski, wznoszonych do Boga w  katedrach 
i  małych wiejskich kościołach. To lekcje 
historii i  języka polskiego prowadzone 
przez nauczycieli zakochanych w Polsce, 
których misją i powołaniem było wycho
wywanie nowego pokolenia Polaków, 
które będzie troszczyło się o  Ojczyznę. 
To patriotyzm pielęgnowany w  domach 
rodzinnych – wspomnienia bliskich, któ
rzy walczyli o  wolną Polskę, wrócili 
z  Syberii, powracali z  całego świata do 
wymodlonej i wymarzonej Ojczyzny, to 
wywieszane z  dumą biało czerwone fla
gi. To weterani Powstania Styczniowego 
(żołnierze symbole) – zapraszani zawsze 
na uroczystości państwowe, objęci opie
ką państwa, podziwiani i  szanowani 
przez wszystkich. Patriotyzm to szacu
nek dla munduru wojskowego, to histo
ria Polski, którą należało poznać, bo 
w  niej zawarta jest mądrość, która po
maga unikać błędów przodków i  wska
zuje dlaczego każdy Polak może być 
dumny ze swojej Ojczyzny. Patriotyzm 
to także społeczeństwo podzielone na 
liczne partie i  frakcje polityczne, w któ
rym pomimo kłótni i sporów były te sa
me cele: budowanie silnej, potężnej, nie
zależnej od nikogo i  bezpiecznej Polski. 
Do kształtowania się patriotyzmu przy
czyniły się wtedy liczne organizacje, 
które kształtowały charakter i  umiejęt
ności, potrzebne aby służyć Polsce. 
W takim klimacie wzrastały nowe poko
lenia. Taka była wówczas nasza Ojczy
zna.

To wszystko ukształtowało wspania
łych ludzi, dla których dobro osobiste  
i  własne życie schodziły na dalszy plan 
w  chwili, gdy pojawiało się zagrożenie 
dla kraju. Odnajdziemy ich m.in. w od
działach Armii Krajowej, Narodowych 
Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich, 
Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, czy 

Osuchy, 2018 r.
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wśród Żołnierzy Niezłomnych.
Tych ludzi spotkamy także w  okoli

cach Osuch 25 czerwca 1944 roku.
Jakiś czas temu czytałem książkę To

masza Stańczyka i  Witolda Paska pt. 
„Polskie Termopile. Walczyli do końca”. 
Autorzy opisują  m.in. obronę Zbaraża, 
bitwę o  Olszynkę Grochowską, obronę 
Lwowa, walkę pod Zadwórzem, obronę 
Grodna, bohaterstwo żołnierzy Korpusu 
Ochrony Pogranicza. Zastanawiam się, 
czy Osuchy nie są kolejną miejscowo
ścią, która powinna być wymieniana ra
zem ze słowami „Polskie Termopile”  

nazwą znaną w całej Polsce.
W  starożytności obrona Termopil 

stała się przykładem bohaterskiego po
święcania dla ojczyzny. Słowo „Termo
pile” pojawiło się w historii wielu naro
dów i  zawsze było związane z  wielkim 
poświęceniem i bohaterstwem żołnierzy.

Dzisiaj wielkim wyzwaniem dla 
Państwa Polskiego i  Polaków jest pa
mięć historyczna. Różne ideologie oraz 
instytucje międzynarodowe przedsta
wiają wizję świata, w  której nie ma na
rodów, a  jedynie wielokulturowe wspól
noty. Drogą do tego jest  m.in. znie
kształcenie historii, lekceważenie jej 
w edukacji szkolnej, albo wmawianie, że 
pamięć o  przeszłości narodu jest cięża
rem, który przeszkadza w  rozwoju kul
turowym i  ekonomicznym oraz rodzi 
groźne konflikty.
Prymas Tysiąclecia Sługa Boży Stefan 
kard. Wyszyński powiedział słowa, które 
powinny pozostać w  naszych sercach: 
„Naród bez dziejów, bez historii, bez 
przeszłości, staje się wkrótce narodem 
bez ziemi, narodem bezdomnym, bez 
przyszłości! Lepiej, iż opieramy naszą 
przyszłość na minionych wiekach, niż 
gdybyśmy ją mieli zacząć dopiero dzi
siaj. Nie możemy się wyrzec tego, co 
przez wieki całe w bólu, cierpieniu, męce 
i  krwi, w  pracy i  trudzie, w żywej wie
rze i  nadziei, kładzione było w  tę zie
mię” („Z  rozważań nad kulturą ojczy

stą”, str. 160).
Naszym obowiązkiem jest pamięć 

o  przeszłości, szczególnie o  miejscach, 
w  których przelano krew za wolność 
Polski, a  polski żołnierz złożył najwięk
szą ofiarę – ofiarę z własnego życia.

„Wojsko i Naród. Awers i rewers tej 
samej historii. Obowiązek żołnierza wo
bec państwa kończy się wraz z  jego 
śmiercią. Ale obowiązek państwa wobec 
swych żołnierzy nie kończy się nig
dy” (Historia – Polska Zbrojna, nr  2, 
2018). 

Obowiązkiem państwa i  narodu jest 
pamięć, wdzięczność oraz godne upa
miętnienie tych, którzy walczyli za Pol
skę. Osuchy są tym miejscem, które wpi
sało się na trwałe w dzieje naszego Na
rodu. A bohaterstwo żołnierzy może stać 
się lekcją patriotyzmu dla tych, którzy 
usłyszą nazwę Osuchy.

Na koniec pragnę przytoczyć frag
ment utworu Andrzeja Kołakowskiego 
pt. „Przysięga”. Rozważając te słowa 
pamiętajmy o  żyjących i  poległych  bo
haterach spod Osuch:

„Bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż,
na dwa kolory, te najświętsze 

w Polsce barwy,
na czystą biel i na gorącą czerwień krwi,

na wolność żywych i na wieczną
chwałę zmarłych”.

Redakcja

Uczestnicy bitwy: z przodu żołnierz 
BCh, w głębi żołnierz AK

Odszedł jeden z ostatnich partyzantów
W   środę 14 listopada 2018 w  Warszawie   zmarł w  wieku 97 lat pan Andrzej 

Wiśniewski ps. Szyszka  jeden z ostatnich żyjących żołnierzy AK biorących 
udział w największej w Polsce bitwie partyzanckiej pod Osuchami. Pogrzeb śp. P. Wi
śniewskiego odbył się w piątek 23 listopada o godz. 12.00 w Kościele Najświętszego 
Zbawiciela w  Warszawie. Wzięła w  nim udział p. dyr GOK w  Łukowej i  delegacja 
Stowarzyszenia "Osuchy 1944".

Pan Wiśniewski zaszczycił Swoją obecnością tegoroczne ogólnopolskie uroczysto
ści rocznicowe w Osuchach oraz odsłonił we wrześniu pamiątkowy mural poświęco
ny partyzantom z Puszczy Solskiej w Zamościu.

Redakcja 

Osuchy 2018 r. Odsłonięcie murala, Zamość 2018 r.

Partyzant „Szyszka”
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Dożynki na biało – czerwono
T egoroczne dożynki gminno – 

parafialne przypadły na Uro
czystość Matki Boskiej Częstochowskiej.

Pomimo niesprzyjającej pogody 
najważniejsza ich część tj. dziękczy
nienie Bogu za plony ziemi odbyło 
się w Łukowej w jak najbardziej uro
czysty i  podniosły sposób. Po części 
obrzędowej tj. korowodzie grup 
wieńcowych, przekazaniu chleba 
odprawiona została Msza św. Homi
lię wygłosił ks.  proboszcz Parafii 

Chmielek. Delegacje w procesji z da
rami składały na ołtarzu wieńce 
i  wypieki, którymi chciały się po
dzielić z  innymi. Wszyscy uczestni
cy dożynek przystrojeni byli w  bia
ło czerwone kokardy. Patriotyczny 
charakter miał też wystrój sceny. 
Pracownicy GOK przyozdobili ją 
biało – czerwonymi girlandami 
z  kwiatów i  zbóż. W  centralnej czę
ści wisiał gobelin Matki Boskiej Czę
stochowskiej – Królowej Polski.

Zaplanowane rozgrywki sporto
we „Skrzatów” z kilku gmin odbyły 
się na hali sportowej.

Delegacja wieńcowa, w tym roku 
złożona z  chórzystow „Opoki” re
prezentowała naszą gminę na do
żynkach powiatowych w  Księżpolu 
i  dożynkach diecezjalnych w  Kra
snobrodzie.

W. Kubów

B iblioteki zapraszają po no
wości, które ostatnio wzbo

gaciły nasze księgozbiory.
Z  radością informujemy, 

iż  GOK   Biblioteka Publiczna  
w  Łukowej brała udział kolejny 
rok z rzędu w programie Bibliote
ki Narodowej „Zakup nowości 
wydawniczych do bi
bliotek”.

Głównym celem 
programu realizowa
nego ze środków fi
nansowych Ministra 
Kultury i  Dziedzic
twa Narodowego 
w  ramach Narodo

wego Programu Rozwoju Czytel
nictwa  na lata 20142020, jest 
wzbogacenie i odnowienie księgo
zbiorów bibliotek publicznych.
 W  roku 2018 Biblioteka Pu
bliczna w  Łukowej  otrzymała na 
zakup książek dotację w  wysoko
ści   4214,00 zł, z czego do bibliote

ki  gminnej zaku
piono 151 książek 
na sumę 2809,00 
zł, dla filii  
w  Chmielku 73 
książek na sumę 
1405,00 zł.

 K. Wurszt

Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek – edycja 2018 Nowa 

Rada Gminy

Z aprzysiężona 21 listopada no
wa Rada Gminy pracować bę

dzie w  następującym składzie: p. 
Sylwester Bielak, p. Józef Ćwik, p. Sta
nisław Dzikoń, p. Krzysztof Grasza, p. 
Henryk Hyz, p. Adolf Iwaniec, p. 
Krzysztof Kowalik, p. Mieczysław Ko
zyra, p. Tadeusz Kraczek, p.Tomasz 
Kurowski, p. Danuta Mielnik, p. Ry
szard Ostasz, p. Michał Szostak, p. Elż
bieta Trela, i  p. Joanna Woziwoda. 
Przewodniczącym Rady został pan Ta
deusz Michał Kraczek. 

Redakcja
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75. lat temu w Łukowej – rocznica pacyfikacji

3  lipca 1943 r. z placu przed ko
ściołem w  Łukowej wywiezio

nych zostało do obozów i na roboty 
do Niemiec  2190 osób  490 rodzin; 
w  tym: 729 mężczyzn, 779 kobiet 
i 682 dzieci. W czasie akcji pacyfika
cyjnej wsi okupanci zabili 51 osób, 
w tym dwoje dzieci. Pozostało na te
renie gminy 300 osób pracujących na 
rzecz gospodarki niemieckiej. Byli to 
urzędnicy gminni, sołtysi, strażacy, 
robotnicy leśni i  folwarczni. Część 
młodzieży ukryła się w Puszczy Sol
skiej, unikając pacyfikacji i  zasilając 
oddziały partyzanckie.

8 lipca 2018 roku obchodziliśmy 
75. rocznicę wysiedlenia mieszkań

ców Łukowej.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą 

św. w  intencji wysiedlonych i  po
mordowanych w  kościele parafial
nym w  Łukowej. Czynny udział 
wzięli w  niej Wysiedleni, niosąc 
w darze ołtarza kwiaty, jako podzię
kowanie za łaskę powrotu do 
opuszczonych na 3 lata domostw 
oraz Świecę  symbol pamięci 
o Tych, co zginęli.

Po Mszy św. pod Pomnikiem 
Wysiedlonych przedstawiciele orga
nizacji kombatanckich, samorzą
dowcy, delegacje szkół z  terenu 
gminy złożyli wieńce i  kwiaty. Na
stępnie przed kościołem, w  tym sa

mym miejscu, skąd łukowianie wy
wożeni byli do niemieckich obozów, 
odbyła się inscenizacja historyczna 
ukazująca te wydarzenia, przygoto
wana przez GRH „Wir” z Biłgoraja. 

Podczas uroczystości zbierane 
były przez członków Stowarzysze
nia „Osuchy 1944” podpisy pod ini
cjatywą budowy Centrum Partyzan
tów Polskich w  Osuchach i  można 
było obejrzeć wystawę fotograficzną 
„Akcje zbrojne na posterunek żan
darmerii ukrainskiej w październiku 
1943 roku” przygotowaną przez 
Gminny Ośrodek Kultury w  Łuko
wej. 

Redakcja



Listopad 2018 strona 23

Osuchy w Zamościu
W   roku 100. Rocznicy Odzy

skania przez Polskę Nie
podległości w  Zamościu powstał 
mural poświęcony  Żołnierzom Pol
skiego Państwa Podziemnego wal
czącym w  największej w  Polsce 
bitwie partyzanckiej pod Osucha
mi.

Uroczystość odsłonięcia murala 
odbyła się 30 września 2018 roku 
w  Zamościu. Głównym organizato
rem przedsięwzięcia było Stowarzy
szenia Rodzin Żołnierzy Polskiego 
Państwa Podziemnego „Osuchy 
1944” .

Współorganizatorami byli: Pan 
Prezydent Miasta Zamościa oraz 25. 
Batalion Lekkiej Piechoty w  Zamo
ściu. Sponsorzy murala to: Pan Dy
rektor Zakładu Karnego w  Zamo
ściu, który udostępnił 50 metrowe 
ogrodzenie betonowe pod mural, 
Pan Nadleśniczy Nadleśnictwa Józe
fów, Pan Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Tomaszów Lubelski, Pan Nadleśni
czy Nadleśnictwa Narol, Pan Nadle
śniczy Nadleśnictwa Biłgoraj oraz 
firma Azoty Puławy.

Autorką projektu i  realizacji była 
absolwentka Akademii Sztuk Pięk
nych we Wrocławiu, specjalizująca 
się wielkoformatowych muralach 
pani Agnieszka Rzeźniak. Recenzją 
historyczną projektu zajęło się Mu
zeum Zamojskie; recenzją artystycz
ną  p. Ignacy Czwartos znany, pol
ski artysta malarz, autor  m.in obra
zów poświęconych Żołnierzom Wy
klętym.

Po złożeniu kwiatów na grobach 
Żołnierzy Armii Krajowej i  Batalio
nów Chłopskich spoczywających na 

cmentarzu w  Osuchach i  po modli
twie w ich intencji, rodziny uczestni
ków bitwy, władze gminne i powia
towe oraz delegacje instytucji i  sto
warzyszeń oraz wszyscy obecni 
udali się do Zamościa, do kościoła 
pw. Miłosierdzia Bożego, gdzie 
sprawowana była Msza św. w inten

cji partyzantów walczących w bitwie 
pod Osuchami. Mszy przewodniczył 
i homilię wygłosił JE Ks. Bp prof. Jan 
Śrutwa. Czynny udział w  niej wzię
li  m.in: poczet sztandarowy 3. Bata
lionu Zmechanizowanego w  Zamo
ściu, kompania honorowa 25. Bata
lionu Lekkiej Piechoty w  Zamościu, 
oficerowie wojskowi, parlamenta
rzyści, uczestnicy bitwy pod Osu
chami, rodziny partyzantów przy
byłe z całej Polski, nieetatowa orkie
stra wojskowa, licznie zebrani leśni
cy, służba więzienna i  władze mia
sta, harcerze, starostw i  gmin, 
mieszkańcy Zamościa i okolic.

Po Mszy św. odbył się przemarsz 
pod mural, prezentujący bohater
stwo partyzantów spod Osuch. Na 
miejscu, rozpoczęto uroczystość ce
remoniałem wojskowym z  wcią
gnięciem flagi na maszt i  odśpiewa
niem hymnu państwowego. Przy 
muralu wyeksponowany został Pa
tronat Narodowy Prezydenta Rze
czypospolitej Polskiej Pana Andrzeja 
Dudy oraz Patronat Honorowy Pana 
Ministra Obrony Narodowej Mariu
sza Błaszczaka.

Następnie dokonany został akt 
odsłonięcia, do którego poproszeni 
zostali uczestnicy bitwy tj.: Pan An
drzej Wiśniewski ps. Szyszka, żoł
nierz AK przybyły z Warszawy ( lat 

97), pan Włodzimierz Łój ps. Wir, 
żołnierz BCh  z  Wysokiego ( lat 95) 
oraz sanitariuszka AK Pani Sabina 
Wośkowiak ps. Tęcza, z  Warszawy 
( lat 92). Obecność w tej uroczystości 
ostatnich żyjących partyzantów była 
wielkim wyróżnieniem i  radością. 
Ks Biskup, na prośbę wnuczki do

wódcy łączności poległego w bitwie 
ppor.  Czesława Suchożebrskiego, 
przybyłej z Sosnowca, poświecił ma
lowidło znajdujące się obok Szpitala 
Jana Pawła II  przy ul. Hrubieszow
skiej. 

W  dalszej części głos zabrali:  
przedstawiciel Instytutu Pamięci 
Narodowej, dyrektor Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Lu
blinie, prezydent Zamościa oraz 
w imieniu głównego organizatora tj. 
Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy 
Polskiego Państwa Podziemnego 
„Osuchy 1944” Wiesława Kubów – 
koordynator całości przedsięwzięcia.

Na zakończenie legenda arty
styczna czasu „Solidarności” pan Jan 
Pietrzak zadedykował partyzantom 
z  Osuch koncert patriotyczny, wy
stępując  w  Klubie 3. Zmechanizo
wanego Batalionu w Zamościu. 
 Poniżej fragment wystąpienia 
dr inż. Adama Kornata – zcy dyrek
tora ds. gospodarki leśnej RDLP 
w  Lublinie wygłoszonego po odsło
nięciu murala. 
„Kto nie szanuje i  nie ceni swojej 
przeszłości, ten nie jest godzien sza
cunku, teraźniejszości ani prawa do 
przyszłości”. 

Te słowa wypowiedziane przez Mar
szałka Józefa Piłsudskiego stanowią od
powiednie wprowadzenie dla uroczysto
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ści, którą dziś obchodzimy.
To z szacunku dla naszej przeszłości 

zgromadziliśmy się tu dzisiaj, by uczcić 
pamięć żołnierzy Polskiego Państwa 
Podziemnego walczących w  bitwie pod 
Osuchami, największej bitwie party
zanckiej II wojny światowej na naszych 
ziemiach. 

Stoimy na doświadczonej Ziemi Za
mojskiej, której cząstką są lasy Puszczy 
Solskiej uświęcone ich krwią i  ich cier
pieniem, by wspominać wydarzenia 
z czasów zmagań z niemieckim okupan
tem.

By modlić się za poległych i  pomor
dowanych oraz by oddać należną cześć 
żyjącym. 

Wspominamy te heroiczne wydarze
nia, by wpisać je  na trwale w nasze naj
nowsze dzieje.

74 lata temu, w czerwcu 1944 roku, 
gdy Ojczyzna była w  potrzebie, ci 
młodzi ludzie wychodzący z  lasu,  na 
odsłoniętym przed chwilą muralu wi
docznym przed nami, pozostawili swoje 
domy, swoje rodziny, pracę bo tak było 
trzeba, tego wymagał patriotyczny obo
wiązek. Obowiązek i honor.

Stanęli do nierównej walki z  wielo
krotnie silniejszym i bezwzględnym nie
mieckim okupantem by bronić tej ziemi 
i jej mieszkańców. 

Polski las, w tych pamiętnych dniach 
czerwcowych 1944 roku był tak jak to 
już nieraz w  przeszłości bywało  miej
scem, gdzie działy się dla naszej Ojczy
zny rzeczy najważniejsze. Zaświadczają 
o  tym, miejsca bitew, krzyże, cmentarze 
i mogiły zagubione w leśnych ostępach. 

Dzisiaj z  szacunkiem i  podziwem 
spoglądamy na całe niepodległościowe 
podziemie, którego scalona armia liczyła 
w  czasie operacji „Burza” w  1944 roku 
około 390  tys. żołnierzy ( ttps://pl.wiki
pedia.org/wiki/Armia_Krajowa) zgrupo
wanych w  tak wielu oddziałach party
zanckich.

O  tym jak wielki wysiłek organiza
cyjny został włożony w  to dzieło i  jak 
wielki patriotyzm cechował tamte poko
lenia świadczy ogrom ich poświęcenia, 
z daniną krwi i życia włącznie.

Przedstawieni na muralu partyzanci 
wychodzący z  otoczonego przez wroga 
lasu walczyli o wszystko: o życie, o wol
ność, o Polskę.

Dlatego tu dzisiaj jesteśmy, by 
oddać należną im cześć. Cześć i sza
cunek.

To  dzięki nim, ich walce i  heroicz
nym postawom  nasz LAS ZAWSZE 
SZUMIAŁ po POLSKU, a  zwłaszcza 
ten puszczański las: józefowski, toma

szowski, biłgorajski, 
czy janowski.

Na kartach wiel
kiej ZIELONEJLE
ŚNEJ KSIĘGI HI
STORII znajduje
my również wielu 
leśników: nadleśni
czych, leśniczych, 
gajowych, robotni
ków leśnych i  człon
ków ich rodzin, któ
rzy na przestrzeni 
dziejów, tak jak par
tyzanci spod Osuch 
potrafili stanąć po 
właściwej stronie, 
… i  potrafili  ZA
CHOWAĆ SIĘ 
JAK TRZEBA.

Cytowane na 
wstępie słowa Na
czelnika Józefa Pił
sudskiego są tak 
ważne, gdyż spo
tykamy się tu dzi
siaj w  roku szcze
gólnym, roku jubi
leuszu 100 lecia 
odzyskania Nie
podległości przez 
Polskę. 

Niepodległości wywalczonej przez 
pokolenia naszych poprzedników w  ko
lejnych powstaniach i  zrywach narodo
wych, okupionej krwią i  cierpieniem, 
wytyczonej krzyżami boleści i chwały.  

Znamienne są również słowa przy
szłego Marszałka wyryte na pamiątko
wej tablicy nad Tanwią w  Rebizantach, 
w  miejscu jego brawurowej ucieczki 
w  1901 roku z  rosyjskiego więzienia, 
w  lasach, w  których pół wieku później 
przyszło walczyć wspominanym przez 
nas dzisiaj partyzantom AK i BCh.
 Umieszczony tam napis głosi: 
„Niczem jest wraży kordon, wobec 
potęgi ducha, Narodu polskiego”. 

Ta siła ducha była napędem, myślą 
przewodnią i  drogowskazem dla kolej
nych pokoleń Polaków, na naszych trud
nych i  krętych drogach do wolno
ści.         

Mieli ją także partyzanci spod 
Osuch, atakujący rankiem 25 czerwca 
1944 roku pozycje niemieckie na linii 
Sopotu.

Zawsze, nawet w  najtrudniejszych 
czasach nasza Ojczyzna mogła również 
liczyć na leśników.(...)

Bili się na Porytowym Wzgórzu, 
gdzie walczyło 22 leśników, a oddziałem 
NOWAK „Ojca Jana” dowodził 

ppor.  Bolesław Usow „Konar” nczy 
z  Huty Krzeszowskiej, który znając 
świetnie teren wyprowadził oddziały 
z okrążenia.

Uczestniczyli w  największej bi
twie partyzanckiej II wojny świato
wej zwanej Bitwą pod Osuchami,  
gdzie biło się z  Niemcami 44 leśników 
i  robotników leśnych i gdzie zginęło ich 
aż 29, o  czym przypomina symboliczny 
obelisk na cmentarzu partyzanckim 
w Osuchach. W bitwie tej oddał życie za 
Ojczyznę między innymi wspominany 
wcześniej miejscowy leśniczy ppor. Sta
nisław Makuch „Kruk”, zastępca 
por.  Konrada Bartoszewskiego „Wira” 
oraz zginęła jego żona, …. i wielu, wielu 
innych partyzantów na co dzień chodzą
cych  w leśnych mundurach.

W  miesiąc po walkach nad Sopotem 
Niemców już nie było.
Niestety po bardzo krótkiej euforii zwy
cięstwa najdzielniejsi synowie naszego 
Narodu znowu byli zagrożeni uwięzie
niem lub zsyłką. I  znowu musieli chro
nić się w zbawczym lesie.

Represje nie ominęły również leśni
ków.

Jak wiemy dalszą walkę o Polskę pro
wadzili żołnierze podziemia niepodległo
ściowego  żołnierze niezłomni, wśród 
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Rekordowa, siedemnasta kwesta
Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzami w Gminie Łukowa

1  i 2 listopada, 34 kwestujących wspomaganych przez 30 wolontariuszy z Gimnazjum im. Pawła Adamca i Szko
ły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łukowej zebrało 14.061,04 zł. Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami 

w Gminie Łukowa dziękuje serdecznie za hojne datki. 
Organizacją i promocją działalności Komitetu zajmują się od początku społecznie pracownicy GOK w Łukowej.

Redakcja

których byli też partyzanci spod Osuch. 
Jesteśmy tu po to, by przypo

mnieć prawdę o  tamtych tragicz
nych wydarzeniach.

By wspominać ich bohaterstwo i nie
złomną wiarę w zwycięstwo.

To dzięki nim, dzięki czynom i  nie
ugiętej postawie Żołnierzy Polskiego 
Państwa Podziemnego, w  tym także 
dzięki partyzantom spod Osuch, 
spotykamy się tu dzisiaj w wolnej, nie
podległej i suwerennej Polsce.
…..i  dzięki nim nasz las dalej, tak 

jak zawsze szumi po polsku….(...)
Niech pamięć o  żołnierzach spod 

Osuch na trwale zapisze się na kartach 
naszej historii.

Niech trwa w naszych sercach.
Lasy Polskie i  leśnicy  o  Was, 

naszych obrońcach nigdy nie zapo
mną.

Niech odsłaniany dzisiaj mural, 
w ten wymowny w swym wyrazie, sym
boliczny sposób, przypomina nam 
wszystkim o  ich bohaterstwie i  poświę
ceniu dla Ojczyzny.

Niech świadczy o cenie jaką 
poniósł Naród w drodze ku 

niepodległości.
Niech uczy i wychowuje.

Cześć i Chwała Bohaterom 
poległym i cierpiącym

za naszą Ukochaną Ojczyznę 
Polskę

Zamość, 30 września 2018 roku

W. Kubów
Reportaż z tego wydarzenia znaj

duje się na stronie www.youtube
.com/watch?v=66ztdjsJgIY 
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Gminne Konkursy na „Stulecie” organizowane przez GOK

W  związku z Obchodami 100. 
Rocznicy Odzyskania 

przez Polskę Niepodległości 
w oknach budynku GOK w Łukowej 
od stycznia podświetlone były daty 
1918 – 2018 z  godłem państwowym 
po środku. Powiewały flagi biało – 
czerwone, które miały na celu zachę
cenie mieszkańców gminy do pu
blicznego włączenia się w  to cało
roczne, dumne, świętowanie naszej 
państwowej suwerenności.

Dla uczniów szkół podstawo
wych i  gimnazjalnych zorganizowa
ne były specjalne konkursy. W  mar
cu dla dzieci z  klas początkowych 
był konkurs na kokardę narodową. 
Natomiast na początku października 
ogłoszony został konkurs plastyczny 
dla uczniów klas IV – VI, którego ce
lem było przedstawienie jednego 
z pomników ku czci Bohaterów Nie
podległej znajdującego się na terenie 
naszej gminy. 

Wpłynęło 54 prac ze szkół pod
stawowych z Łukowej i Chmielka.

Zwycięzcami tego konkursu zosta
li:
w kategorii  klasy IV – te :
I  miejsce ex aequo: Magdalena 
Czerniak i Maciej Dumienik,
II miejsce ex aequo: Izabela 
Bździuch i Nikola Pękala,
III miejsce: Jakub Wyrwa;
w kategorii  klasy V  te:
I  miejsce ex aequo: Julia Pietryszak 
i Norbert Kuszka,
II miejsce ex aequo: Klaudia Kryń 
i Dominik Rój,
III miejsce: Piotr Kaper,
Wyróżnienie – Antoni Majewski;
w kategorii  klasy VI  te:
I  miejsce ex aequo: Oliwia Tadra 
i Piotr Staniewski,
II miejsce ex aequo: Emilia Futyma 
i Hubert Wyrwa,
III miejsce: Łukasz Kornik.

Dla uczniów klas VII i  VIII oraz 
gimnazjum GOK przygotował test 
wiedzy „Ojcowie Polski Niepodle
głej”.

Do etapu gminnego zakwalifiko

wało się 16 uczniów ze szkół podsta
wowych z Łukowej i Chmielka oraz 
gimnazjum.

Finalistami konkursu zostali:
ucz. Magdalena Marczak z  kl. III 
Gimnazjum im. Pawła Adamca 
w Łukowej  I miejsce, 
ucz. Jakub Bździuch z  kl. VII, 
Szkoły Podstawowej im. Jana Paw
ła II w Łukowej i ucz. Igor Majew
ski z kl. III, Gimnazjum im. Pawła 
Adamca w Łukowej  II miejsca ex 
aequo: 
ucz. Tomasz Dyrka z kl. VIII, Szko
ły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Łukowej i  Martyna Wyrwa z  kl. 
VII, Szkoły Podstawowej im. 
por.  Edwarda Błaszczaka „Grom” 
w Chmielku  III miejsca ex aequo. 

Nagrody dla zwycięzców tego 
konkursu ufundowała Pani Dyrek
tor Gminnego Ośrodka Kultury 
w  Łukowej oraz Pan Wójt Gminy 
Łukowa.

W. Kubów
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Jak świętowaliśmy Wielką, Naszą, Narodową Rocznicę

W yjątkowo tego dnia na uli
cach Łukowej i okolicznych 

wsi zrobiło się biało – czerwono. 
Mieszkańcy jak jeden wywiesili flagi 
państwowe.

Obok Urzędu Gminy, jak co ro
ku, 11 listopada o godz. 9.45 zebrały 
się poczty sztandarowe,władze sa
morządowe, druhowie strażacy 
z  wszystkich jednostek OSP. Odbył 
się uroczysty, dzięki orkiestrze dętej, 
przemarsz do kościoła parafialnego. 
Pod kościołem gimnazjaliści rozda
wali wchodzącym śpiewniki pieśni 
patriotycznych i  przypinali, przez 
siebie przygotowane, kokardy biało 
– czerwone. Po odśpiewaniu 4 zwro
tek hymnu państwowego, uczniowie 
gimnazjum zachęcili wszystkich do 
wspólnego śpiewania utworów żoł
nierskich. Towarzyszyła temu spe
cjalnie przygotowana prezentacja 
multimedialna. Na zakończenie pro
gramu artystycznego przybliżone, 
w  kilku zdaniach zostały sylwetki 
Ojców Polski Niepodległej: Ignacego 
Daszyńskiego, Romana Dmowskie
go, Wojciecha Korfantego, Ignacego 
Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, 
Wincentego Witosa. Pięknie to kore
spondowało z  wyeksponowanymi 
portretami tych mężów stanu w  oł
tarzach bocznych.

Swój program przedstawiły także 
„Wiolinki” przygotowane przez pa
na Sławomira Kuczka.

Mszę św. w  intencji Niepodległej 
Ojczyzny odprawił i  okolicznościo
wą homilię wygłosił ks.  Waldemar 
Kostrubiec – Proboszcz Parafii Łu
kowa.

Po mszy, na parkingu, dzieci 
z klas V Szkoły Podstawowej im. Ja
na Pawła II, uczęszczające na zajęcia 
taneczne organizowane przez GOK, 
zatańczyły poloneza.

Następnie laureaci gminnych 
konkursów patriotycznych organi
zowanych przez GOK otrzymali na
grody.

Posadzony i  poświęcony został 
Dąb Niepodległości.

Tę część uroczystości zakończyła 
wiązanka melodii patriotycznych 
w  wykonaniu orkiestry dętej pod 
batutą pana Franciszka Iwańca i od
prowadzenie pocztów sztandaro
wych pod remizę OSP.

Następnie delegacja z  kwiatami 
i  zniczami udała się na groby 

Obrońców Niepodległości, 
którzy spoczywają na tere
nie naszej gminy. Delega
cję stanowili: Dominika 
Grasza – Przewodnicząca 
Samorządu Uczniowskiego 
Szkoły Podstawowej im. 
por.  Edwarda Błaszczaka 
ps. Grom w Chmielku, Do
minik Strus  Przewodni
czący Samorządu Ucznio 
wskiego Szkoły Podstawo
wej im. Jana Pawła II w Łu
kowej, Kacper Woziwoda  
uczeń Gimnazjum im. Pawła 
Adamca w Łukowej, Tymoteusz Ko
man przedstawiciel Zarządu Gmin
nego Związku Kombatantów RP 
i  Byłych Więźniów Politycznych 
w Łukowej, Stanisław Kozyra  Wójt 
Gminy Łukowa, Tadeusz Kraczek – 
Przewodniczący Rady Gminy Łuko
wa, Krzysztof Kowalik  Komendant 
Zarządu Gminnego Związku Ochot
niczych Straży Pożarnych RP i  Le
szek Osuch  Naczelnik OSP Osuchy 
oraz Lucyna Paluch – pracownik 
Gminnego Ośrodka Kultury w  Łu
kowej.

Wieńce zostały złożone i  znicze 
zapłonęły na cmentarzu pomordo
wanych w Szarajówce, na cmentarzu 
z  okresu I  wojny światowej w  Pod
sośninie, na cmentarzu partyzanc
kim w  Osuchach, przy Pomniku 
Niepodległości w  Osuchach, przy 
pomnikach w Maziarzach i Borowcu 
oraz na mogiłach Powstańców 
Styczniowych i  Żołnierzy Września 
na cmentarzu parafialnym w  Łuko
wej.

Dalsze świętowanie rozpoczęło 
się w  kościele w  Łukowej o  godz. 
17.45, krótkim okolicznościowym 
występem 
Zespołu 
„Lucus” 
działającym 
przy GOK 
w Łukowej.

Potem, 
nastąpiła 
oczekiwana 
uczta mu
zyczna, Kon
cert „Drogi 
Wolności” 
w  wykona
niu Gościa 
Specjalnego 

– Lubelskiej Federacji Bardów – gru
py teatralnej złożonej z  wybitnych 
muzyków, będących od 20 lat amba
sadorami kultury polskiej, w  kraju 
i za granicą.

Wystąpili dla nas: Katarzyna Wa
silewska – fantastyczny śpiew 
i  pięknie brzmiące skrzypce; Jolanta 
Sip – wspaniały śpiew; Jan Kondrak 
– śpiew poruszający fundamenty ko
ścioła; Marek Andrzejewski – feno
menalny śpiew i  cudowna gitara 
akustyczna; Piotr Selim – super 
śpiew i super instrumenty klawiszo
we. Wspaniale zagrali również: Piotr 
Bogutyn na gitarze elektrycznej, 
Krzysztof Nowak na gitarze basowej 
oraz Paweł Nowak na perkusji. Kon
cert zorganizowany przez GOK 
w  Łukowej był zwieńczeniem cało
dniowych obchodów Święta Nie
podległości.

Uroczystościom towarzyszyła 
wystawa fotograficzna prezentująca 
wszystkie uroczystości i imprezy pa
triotyczne organizowane w ostatnich 
latach przez pracowników miejsco
wego GOK  u.

Redakcja

 Delegacja na cmentarzu w Osuchach
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Remont nagrobka Karola Maksymiliana Klembowskiego
miecznika warszawskiego, datowany na rok 1791 na cmentarzu w Łukowej – raport z prac konserwatorskich Firmy „ANTE 

ZABYTKI” za  2017 rok przdstawiony Społecznemu Komitetowie Opieki nad Cmentarzami w Gminie Łukowa

1.  Skucie tynków cementowych – ze 
wszystkich powierzchni pomnika. 
Wraz z  bardzo mocnymi tynkami 
odpadały także fragmenty zdegra
dowanych cegieł. Odsłonięto pier
wotne, ceglane profile gzymsów, 
które zostały zasłonięte i  zdeformo
wane grubą (do 810  cm) warstwą 
tynków wtórnych. Powierzchnię 
muru oczyszczono zgrubnie ze 
zniszczonych, zdegradowanych par
tii materiału, wykrystalizowanych 
wysoleń oraz mchów i porostów.
2.  Odsłonięcie i  oczyszczenie tyn
ków pierwotnych. W  miejscach 
gdzie zaobserwowano pozostałości 
tynków oryginalnych (wnętrza nisz, 
fragmenty gzymsów) prace prowa
dzono ze szczególną ostrożnością, 
aby odsłonić i  zachować sposób 
opracowania powierzchni i  profile 
gzymsów.
3. Wykonanie izolacji poziomej me
todą iniekcyjną. Zastosowano iniek
cje z  preparatu Bostik Kiesey Injekt
creme. Otwory wypełniono ciśnie
niowo kremem iniekcyjnych i  pozo
stawiono na okres ok.  1 miesiąca, 
aby nastąpiło wchłonięcie iniektu 
przez materiał. Po tym czasie otwo
ry wypełniono zaprawą Bostik 
Bohrlochschlamme.
4. Wykonanie izolacji podbicia i opa
ski betonowej. Zastosowano mine

ralny szlam izolacyjny Bostik K 11 
Schlamme grau nanoszony metodą 
pędzlowania, dwukrotnie, do pozio
mu otworów injekcynych.
5.  Wykonanie konstrukcji zabezpie
czającej. Konstrukcja miała na celu 
zabezpieczenie odsłoniętego muru 
od bezpośredniego wpływu warun
ków atmosferycznych, pozwalając 
jednocześnie na swobodne jego wy
sychanie dzięki odcięciu za pomocą 

przepony iniekcyjnej napływu wody 
kapilarnej.

Raport z prac konserwatorskich 
w 2018 roku

1.  Po blisko roku od wykonania 
przepony iniekcyjnej stwierdzono 
brak widocznego podciągania kapi
larnego i  radykalnie zmniejszoną 
wilgotność cegieł (pomiary wykaza
ły dopuszczalny jej zakres). Niestety 
zdegradowany i  zasolony materiał 
utracił właściwości mechaniczne 
i  uległ dezintegracji. W  związku 
z  powyższym podjęto decyzję 
o  zwiększonym zakresie wymiany 
zniszczonych cegieł. Zastosowano 
wysokiej jakości cegły z  „odzy
sku” ( pozostałość po remoncie 
w  katedrze lubelskiej ) pochodzące 
z lat 20tych XXgo wieku. Do muro
wania zastosowano systemową za
prawę murarską, cementową.
2. Naniesiono warstwę szczepną 
tzw. „szpryc” (modyfikowana za
prawa cementowa), metodą krzyżo
wą z  pokryciem ok 50% powierzch
ni. 
3.  Przed naniesieniem tynków solo
chłonnych/renowacyjnych (w  partii 
cokołowej) i podkładowych zastoso
wano preparat zapobiegający prze
chodzeniu soli do nowych tynków.
4.  W  partii cokołowej zastosowano 
jednowarstwowy tynk renowacyjny. 

Stan pomnika przed remontem, 
2017 rok

 Stan po odbiciu tynków, 2017 rok

Konstrukcja zabezpieczająca, 
2017 rok

 Stan na rozpoczęcie II etapu
 prac remontowych, 2018 rok
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Po lekkim stwardnieniu powierzch
nie tynków podkładowych cyklino
wano. Z  tej samej zaprawy wykona
no elementy ciągnione (gzymsy).

5.  Powierzchnie gzymsów wykoń
czono zaprawą.
6. Na górnych powierzchniach 
gzymsów nałożono sylikatowy „mo
stek szczepny” i  wykonano tynki 
wapiennocementowe.
7.  Tynki płaskie pomalowano lase
runkowo farbą. Na gzymsach zasto
sowano farbę kryjącą.
8.  Wykonano obróbki blacharskie 
z powlekanej blachy stalowej.
9.  Powierzchnie górne wokół krzyża 
oraz gzyms cokołowy dodatkowo 
poddano hydrofobizacji.
10.  Elementy metalowe oczyszczono 
i  zabezpieczono farbą o  właściwo
ściach antykorozyjnych.
11.  Pękniętą płytę sklejono żywicą 
poliestrową. Z powierzchni usunięto 
nawarstwienia i  wyszlifowano za 
pomocą tarcz diamentowych oraz 
wypolerowano. Zabezpieczono spe
cjalistycznym preparatem nadają
cym połysk i hydrofobizującym.
12. Wykonano izolację poziomą przy 
pomniku i rozłożono kruszywo jako 
warstwę filtracyjną.

Koszt wykonanych w 2017 i 2018 
roku prac wyniósł 12.200,00 zł

Redakcja

Tablica, stan na rozpoczęcieII etapu 
prac remontowych, 2018 rok

Uzupełnianie ubytków cegiel, 
2018 rok

Tynkowanie powierzchni pomnika, 
2018 rok.

Pomnik po remoncie, 2018 rok

W  2018 roku staraniem Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzami 
w Gminie Łukowa, oprócz  kompleksowego remontu pomnika miecznika, 
przeprowadzono również renowację  nagrobka  Wojciecha Kraczka z 1903 
roku wraz z  wylaniem fundamentu i  konserwacją nagrobka oraz 
odnowiony został pomnik na cmentarzu pomordowanych w Szarajowce. 
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8   listopada br. odbył się w War
szawie XIII Międzynarodowy 

Festiwal Chóralny „Varsovia Can
tat”. Przesłuchania odbyły się w  Ga
lerii Porczyńskich. W  jury zasiedli 
przedstawiciele Hiszpanii, Austrii, 
Włoch i  Polski. Chór „Harmonia” 
pod dyrekcją Sławomira Kuczka 
otrzymał „Brązowy Dyplom”. 

Pani Anna Bździuch tak opisuje 
swoje odczucia i spostrzeżenia: 

„Jestem byłą chórzystką Harmo
nii, a  obecnie mam dwie córeczki 
śpiewające w chórze i wraz z innymi 
rodzicami pełnię rolę opiekuńczą 
z okazji wyjazdów na różne festiwa
le. Chór  nasz tradycyjnie należy do 
najmłodszych uczestników. Zawsze 
spotyka się z  gorącym przyjęciem 
słuchaczy. Tak było i tym razem. Na 
niedzielnym koncercie galowym, 
który odbył się  w auli Uniwersytetu 
im. Fryderyka Chopina nasi młodzi 
artyści podbili serca słuchaczy. Ich 
występ spotkał się z  owacyjnym 
przyjęciem. Dla naszego niezrówna
nego dyrygenta p. Sławka najwyż
szą pochwałą były słowa, które wy
powiedział do niego przewodniczą
cy jury, kompozytor Romuald Twar
dowski: „Jednego Panu zazdroszczę 
– kontaktu z dziećmi”. 

Wyjazd jak zwykle dostarczył 
wielu atrakcji. Chórzyści zwiedzili 
Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Pałac Kultury i  Nauki. Śpiewali 
w  Świątyni Opatrzności Bożej, (do 
której mają zaproszenie na oprawę 

Mszy Świętej transmitowanej przez 
TV). 

Wcześniej chór w  tym samym 
składzie występował, w  maju 
w  dawnej stolicy Węgier Szekesfe
hervar podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Chóralnego "Alba 
Regina"  międzynarodowym Festi
walu Chóralnym „Alba Regia”. 
Otrzymał tam dwa certyfikaty – je
den potwierdzający międzynarodo
wy poziom, drugi za stylowość wy
konania, czystość intonacji i  brzmie
nie chóru. Chór „Harmonia” w swo
jej długoletniej działalności skupiał 
uzdolnioną muzycznie młodzież 
z  ponad trzydziestu roczników. 
Zgromadził wielką ilość cenionych 
dyplomów i  statuetek  ogólnopol
skich i międzynarodowych festiwali. 

Za te osiągnięcia 20 września b.r. 
otrzymał Medal Pamiątkowy za zasłu
gi dla województwalubelskiego.           

Ten festiwal i wyjazd do Warsza
wy miał wyjątkowe znaczenie też  
z tego powodu, 
że wybrały się z  nami osoby szcze
gólnie ważne dla naszej społeczno
ści: wójt gminy  Łukowa p. Stani
sław Kozyra oraz nasz wieloletni 
przyjaciel i sponsor p. Mirosław Peć. 
Mieliśmy satysfakcję, że obaj Pano
wie dzielili z  nami trudy podróży, 
przeżywali emocje związane z  wy
stępami, a  także eksplozję radości 
z osiągniętego sukcesu. Jesteśmy za
szczyceni i wdzięczni.

Ten festiwal był debiutem dla 

Mileny Bździuch, Julii Gierczak, 
Emilii Mielniczek i  Dagmary Goch. 
Do sukcesu przyczynił się także 
udział najstarszych chórzystek uczą
cych się obecnie w  biłgorajskich 
szkołach średnich: Zuzanny Lu
chowskiej, Pauliny Makuch (ZSBiO), 
Wiktorii Biadun, Zuzanny Kuszki, 
Martyny Buczkowskiej (LO im. 
ONZ), Katarzyny Gumieli (RCEZ) 
oraz Anny Bosak (ZSZiO).

Jako rodzice doceniamy pracę p. 
Sławomira, której efektem jest nie 
tylko nauka śpiewu, ale przekłada 
się ona na inne aspekty życia  ubo
gaca osobowość, ułatwia  nawiązy
wanie kontaktów, wyzwala odwagę, 
uczy gracji i  poruszania się na sce
nie, rozbudza chęć obdarowywania 
innych radością, uwrażliwia na 
piękno. Dzieci uczą się pokonywa
nia lenistwa, samodyscypliny, pra
cowitości, współżycia w grupie. Ko
rzystając z okazji chcę podziękować  
Dyrekcjom i  Nauczycielom szkół, 
z których uczniowie należą do „Har
monii”  za wspieranie naszych dzie
ci, przychylność ich zaangażowaniu, 
motywowaniu  do dalszej pracy oraz 
ciepłe słowa po powrotach z  festi
wali. 

Należy się też ukłon w stronę ro
dziców, którzy dowożą swoje pocie
chy na próby z Księżpola, Rakówki, 
Chmielka, Józefowa, Zamchu, Babic, 
a nawet z Lubaczowa czy Zwierzyń
ca. Jest to dowód jak bardzo dbają 
o rozwój ich uzdolnień.”

„Brązowy Dyplom” dla „Harmonii” w  Warszawie
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