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„Dość lekceważenia społeczeństwa” to hasło wrześniowych 
protestów. Po spotkaniu Międzyzwiązkowego  Krajowego Komitetu Straj-
kowego liderzy central związkowych ogłosili, że na razie główne protesty 
zaplanowane są na 4 dni.

Nie oznacza to jednak, że cała akcja zakończy się 14 września. – Moż-
liwe, że potrwają jeszcze przez kilka dni lub tygodni – zapowiedział Piotr 
Duda. Podczas spotkania ustalono, że pierwszy dzień protestów, 11 września, 
będzie „dniem branżowym”.

Piotr Duda podkreślił, że hasło „Dość lekceważenia społeczeństwa” ma 
zwrócić uwagę na otwartą formułę protestu.  – Oczywiście, organizują go 
trzy centrale związkowe, ale nie mamy nic przeciwko, żeby dołączały inne 
grupy. Duda dodał też, że 10 sierpnia w Łodzi będzie miało miejsce kolejne 
spotkanie w ramach Platformy Oburzonych.

Więcej szczegółów już wkrótce na stronie Regionu Środkowowschodnie-
go NSZZ „Solidarność”: www.solidarnosc.or.pl/lublin

źródło: www.solidarnosc.org.pl
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Lubelski	Oddział	IPN	przygotował	wystawę	o	Lu-
belskim	 Lipcu	 1980.	 Jej	 oficjalne	 otwarcie	 odbyło	
się	12	lipca	br.,	ale	wszyscy,	którzy	jeszcze	nie	wi-
dzieli	fotografii	sprzed	33	lat,	mogą	to	nadrobić	do	
25	 lipca.	Wtedy	właśnie	zakończy	się	prezentacja	
przed	lubelskim	ratuszem.

Wystawa	 jest	 jedną	 z	 form	obchodów	 rocznicy	
strajków	 na	 Lubelszczyźnie.	 Przedstawia	 fotogra-
fie,	komentarze	i	wiele	ciekawych	informacji	na	te-
mat	wydarzeń	Lubelskiego	Lipca.

Jej	 usytuowanie	 w	 centrum	 miasta	 to	 świetna	
okazja,	 by	 o	 straj-
kach	 w	 naszym	 re-
gionie	więcej	 dowie-
dzieli	 się	 zarówno	
mieszkańcy	 Lublina,	
jak	 również	 wszy-
scy,	którzy	odwiedzą	
nasze	 miasto	 w	 lip-
cu.	 Trzeba	 bowiem	
pamiętać,	 że	 zryw	
wolnościowy	 z	 1980	
roku	 to	 najpierw	 Lu-
blin	i	Lubelszczyzna,	
a	dopiero	potem	Wy-
brzeże	 i	 Porozumie-
nia	Sierpniowe.

A.K.

Lubelski Lipiec na Placu Łokietka

Trwają obchody 33. rocznicy Lubelskiego 
Lipca 1980. Wszyscy, którzy lubią uczyć się 
historii w nietypowy sposób, mogą to zrobić 
w Lubelskim Centrum Gier Historycznych. 
Organizatorzy zapraszają do nauki i zabawy 
poprzez gry historyczne.

Chętnych nie brakuje, a same gry to na-
prawdę fantastyczna zabawa. Jak przekony-
wał mnie Michał Sieńko z Fabryki Gier Histo-
rycznych, każdy znajdzie tu coś dla siebie. 
Są gry dla maluchów i dla trochę starszych, 
mogą grać dorośli i dzieci. Oprócz propozy-
cji typowo historycznych, jak „W zakładzie. 
Lubelski Lipiec’80” czy „Kolejki”, centrum ma 
także planszówki o bardzo różnej tematyce. 
Mnie osobiście zachwyciła gra o żółwiach… 
Kto jest ciekawy, zapraszam na Królewską 3 
w Lublinie, na pewno nie pożałujecie!

A.K.

Lubelski Lipiec z grami 
planszowymi!
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Uroczystości	 rozpoczął	 tradycyjny	 przemarsz		
z	dworca	PKP	na	miejsce	polowej	mszy	św.	Jesz-
cze	 przed	 wspólną	 modlitwą	 zebrani	 odśpiewali	
hymn	narodowy.

Przed sierpniem był lipiec, 
przed Gdańskiem – Lublin

Lokomotywownia w Lublinie gościła 21 lipca br. wielu wyjąt-
kowych gości. Z okazji 33. rocznicy strajków na kolei spotkali 
się związkowcy, samorządowcy, parlamentarzyści i zaproszeni 
goście.

Eucharystii	 przewodniczył	 ks.	 prałat	 Tadeusz	
Pajurek,	w	 koncelebrze	 z	 ks.	Eugeniuszem	Zarę-
bińskim	i	ks.	Zbigniewem	Kuzią.	Zebrani	modlili	się	
w	intencji	uczestników	strajków	w	lipcu	1980	roku.

wrześniu	 tego	
roku.

–	Minęło 33 
lata od tam-
tych wydarzeń 
i w tej chwili, 
kiedy żyjemy 
w wolnym kra-
ju, rzekomo 
demokratycz-
nym, z tego 
miejsca Solidarność musi powiedzieć „dość” temu, 
co dzieje się w naszej ojczyźnie. Musimy jasno 
powiedzieć „dość” łamaniu i deptaniu praw pra-

Uroczystości	stały	się	okazją	do	wręczenia	wyróż-
nień	dla	zasłużonych	związkowców-kolejarzy.	Otrzy-
mali	 je	przedstawiciele	NSZZ	 „Solidarność”	 z	 całej	
Polski,	a	wręczali	 je	Tadeusz	Majchrowicz,	zastęp-
ca	przewodniczącego	Komisji	Krajowej	oraz	Henryk	
Grymel,	przewodniczący	Sekcji	Krajowej	Kolejarzy.

Wiceprzewodniczący	 Komisji	 Krajowej	 NSZZ	
„Solidarność”,	 Tadeusz	 Majchrowicz,	 wyraził	 sza-
cunek	i	wdzięczność	„wszystkim tym, którzy w lipcu 
1980 r. powiedzieli »dość« komunistycznej władzy”.	
Wezwał	jednocześnie	wszystkich	do	udziału	w	pro-
testach	 zapowiedzianych	 przez	 Solidarność	 we	

cowniczych, 
co dzieje się 
nagminnie we 
w s z y s t k i c h 
częściach kra-
ju, musimy po-
wiedzieć dość 
antypracow-
niczej władzy	
–	 powiedział	
Majchrowicz.

Na	 zakoń-
czenie	uroczy-
stości	 zebrani	
złożyli	 kwiaty	
pod	 pomni-
kiem	 Doli	 Ko-
lejarskiej.

Agnieszka 
Kosierb
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Sto trzydzieści osób wyruszyło nocą z 12/13 lipca 
śladami ludobójstwa naszych rodaków na Wołyniu. Re-
prezentowaliśmy różne środowiska m.in.: NSZZ „Soli-
darność”, KUL i IPN Oddział Lublin, Stowarzyszenie 
Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, Funda-
cję Niepodległości – różne grupy wiekowe i zawodowe. 
Wszystkich nas jednoczył cel – pamięć i modlitwa za 
naszych rodaków, bestialsko zamordowanych tylko dla-
tego, że...byli Polakami. 

W trakcie pobytu na Wołyniu byliśmy objęci opie-
ką polskiego konsulatu. Mieliśmy także wspaniałe-
go przewodnika, pana Anatola Sulika, mieszkającego  
w Kowlu, kustosza pamięci narodowej, dokumentują-
cego ślady polskości. Pan Anatol był dla nas kopalnią 
wiedzy o wszystkich odwiedzanych miejscach, mówił o 
ich historii, o tym co w nich było „za Polski”, co zostało 
barbarzyńsko zniszczone i oczywiście obszernie relacjo-
nował wydarzenia z 1943 roku.

wadzali po kilku 
mężczyzn i mor-
dowali ich przy 
użyciu siekier  
i maczug nad 
w y k o p a n y m i 
dołami. Uwię-
zieni Polacy (za-
równo w szkole, 
jak i w kościele), 
domyślając się 
co ich czeka, za-
częli się modlić, 
śpiewać pieśni 
religijne, wza-
jemnie wyba-
czać winy i żegnać. 

Po wymordowaniu mężczyzn, na wieść o pojawieniu 
się w okolicy patrolu niemieckiego, Ukraińcy zrezygno-
wali z zamiaru spalenia kościoła wraz z ludźmi. Około 
300 kobiet, dzieci i starców wyprowadzono i popędzono 
pod las Kokorawiec, w pobliżu ukraińskiej wsi Sokół. Po 
drodze zastrzelono tych, którzy próbowali ucieczki lub 
odmawiali dalszego marszu. Po dojściu na rżysko pod la-
sem, Polaków otoczono. Z grupy wyciągano po 10 osób, 
kazano kłaść się twarzą do ziemi i mordowano strzała-
mi w tył głowy. Rannych dobijano bagnetami i kolbami 
karabinów. Ma-
sakra odbywała 
się na oczach 
oczekujących 
na śmierć. Egze-
kucję przeżyło 
kilku rannych 
lub tych, którzy 
udawali mar-
twych, nie bę-
dąc trafionymi  
z powodu po-
śpiechu opraw-
ców. Po około 
trzech dniach 
upowcy zmu-
sili Ukraińców  
z Sokoła do po-

Niezwykła pielgrzymka – śladami 
ludobójstwa Polaków na Wołyniu

Dla uczczenia pamięci ofiar rzezi wołyńskiej, Zarząd Regio-
nu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, we współpracy  
z Fundacją Niepodległości, zorganizował pielgrzymkę na Wołyń.

Program naszej wędrówki obejmował tylko kilka 
miejsc, w których spoczywają pomordowani Polacy  
(w dalszym ciągu wszystkie miejsca pochówku nie są 
znane). 

Pierwsza stacja naszej drogi to Ostrówki, które 30 
sierpnia 1943 roku, zostały otoczone kordonem UPA. 
Osoby próbujące opuścić wieś zawracano. Upowcy, któ-
rzy grupami rozeszli się po wsi, zwoływali wszystkich 
mieszkańców na godz. 10 na plac szkolny, gdzie zapowie-
dziano im przekazanie ważnej informacji.  Opierających 
się Polaków upowcy doprowadzali siłą. Po zgromadzeniu 
ludności na placu przeprowadzono selekcję – mężczyzn 
zamknięto w budynku szkoły a kobiety, dzieci i starców w 
drewnianym kościele. Po pewnym czasie upowcy wypro-
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grzebania zwłok leżących na rżysku, w miejscu zwanym 
później Trupim Polem.

Dowódca kurenia, „Łysy”, pisał w sprawozdaniu do 
kierownictwa OUN: „(…) 29 sierpnia 1943 r. przepro-
wadziłem akcje we wsiach Wola Ostrowiecka i Ostrówki 
głowniańskiego rejonu. Zlikwidowałem wszystkich Pola-
ków od małego do starego. Wszystkie budynki spaliłem, 
mienie i chudobę zabrałem dla potrzeb kurenia”.

Według obliczeń Leona Popka w Ostrówkach zostało 
zamordowanych co najmniej 474 Polaków, w tym 145 
mężczyzn, 125 kobiet i 204 dzieci, to jest 70% miesz-
kańców wsi. Uważa się, że całkowita liczba ofiar mogła 
być nieco wyższa i sięgać 520 osób. Uratowali się ci, 
którzy ukrywali się w zabudowaniach, ranni lub udający 
zabitych. Ocaleni przedostawali się do niezniszczonych 
jeszcze polskich wsi oraz na lewy brzeg Bugu.

Na cmentarzu w Ostrówkach byliśmy o świcie 13 
lipca. To jedno z nielicznych miejsc spoczynku pomor-
dowanych Polaków, które jest uporządkowane. W ciszy 
budzącego się deszczowego dnia, spowici poranną mgłą, 
uczestniczyliśmy w polowej mszy świętej, którą koncele-
browali: ks. prof. Józef Marecki z Uniwersytetu Papieskie-
go Jana Pawła 
II w Krakowie, 
ks. prof. Jerzy 
Pałucki z Ka-
tolickiego Uni-
wersytetu Lu-
belskiego Jana 
Pawła II oraz 
ks. Prałat Irene-
usz Juszczyński 
z Brześcia Ku-
jawskiego. Pro-
wizoryczny stół 
ofiarny nakryto 
biało-czerwoną 
flagą, na nim 
ustawiono nie-
pozorny, mały 

krzyż, świadek dziewięćdziesięciu lat historii. Trudno 
słowami opisać emocje, które nam towarzyszyły. Mieli-
śmy świadomość ogromnej tragedii i cierpienia, którego 
doświadczyli nasi rodacy. Nie potrafiliśmy zrozumieć nie-
pojętego bestialstwa i barbarzyństwa, dla których nie ma 
wyjaśnienia. Niezwykły wydźwięk w tym miejscu miały 
wypowiadane przez nas słowa modlitwy – „...i odpuść 
nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym wino-
wajcom …”. Wszyscy czuliśmy szczególną podniosłość  
i powagę wydarzenia, w którym uczestniczyliśmy. Nie za-
kłócił tego nawet zmasowany atak…komarów. Daliśmy 
dowód ponadpokoleniowej więzi z naszymi rodakami. 
Na nielicznych zachowanych nagrobkach, zapłonęły zni-
cze pamięci, złożyliśmy także biało-czerwoną wiązankę 
kwiatów z napisem „Ofiarom ludobójstwa na Wołyniu”. 
Pani Irena Piech odczytała swój wiersz, poświęcony pol-
skim ofiarom  
z Wołynia. Zni-
cze i wiązanki 
pozostawial i -
śmy w każdym 
odwiedzanym 
przez nas miej-
scu. 

N a s t ę p n ą 
stacją naszej 
pielgrzymki do 
miejsc związa-
nych z rzezią 
wołyńską był 
Luboml. To 
miasto od wielu 
lat powiatowe,  
a obecnie rejonowe, z bogatą przeszłością. Ma już ponad 
725 lat, według pierwszej pisemnej wzmianki. Król Wła-
dysław Jagiełło miał tu swój zamek, w którym mieszkała 
jego siostra Aleksandra, u niej też spotkał swoją przy-
szłą żonę Elżbietę z Pileckich. Znacznie wcześniej, bo  
w 1392 roku wydał na zamku w Lubomlu akt prawa miej-
skiego dla Chełma. Natomiast w 1412 roku był fundato-
rem kościoła, którego 600 rocznicę istnienia obchodzono 
nie tak dawno. Cmentarz znajduje się obecnie na skraju 
miasta i został założony w końcu XVIII wieku. Niestety, 
w latach powojennych został bardzo zniszczony, do na-
szych czasów pozostało tu około 110 nagrobków, bądź 
ich fragmentów. Cmentarz od wielu lat jest regularnie 
oczyszczany. Niektóre z nagrobków są restaurowane, 
pojawiają się też nowe, m.in.: grób żołnierzy Września 
i mogiła zbiorowa pomordowanej przez UPA ludności 
polskiej ze wsi Kąty.  Obok Lubomla, we wsi Maszów, 
jakiś czas mieszkał i tworzył Bolesław Prus, którego oj-
ciec był tam właścicielem ziemskim. Przedwojenni ba-

Ciąg dalszy na str. 6
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dacze ustalili, że podobno na lubomelskim cmentarzu 
jest pochowana babcia pisarza. 

W tym miejscu mogliśmy zobaczyć efekty pracy mło-
dzieży. W sierpniu 2008 i 2009 roku Lubelska Wojewódz-
ka Komenda OHP, z inicjatywy ówczesnego Komendan-
ta Piotra Gawryszczaka oraz Leona Popka z lubelskiego 
oddziału IPN, zorganizowała wyjazdy na Wołyń. Pod-
czas tych wizyt młodzież z OHP z Lublina i Radzynia 
Podlaskiego wraz z hufcem ZHP ze Zgierza, wrocław-
skimi Strzelcami oraz ukraińskimi Płastunami porządko-
wała polskie cmentarze i miejsca pamięci na byłych kre-
sach II RP. To bardzo budujący przykład kształtowania 
postaw patriotycznych i lekcji historii, który powinien 
być kontynuowany przy aktywnym wsparciu ze strony 
państwa polskiego.

Kolejny etap naszego pielgrzymowania to Werba – wieś 
przez wiele lat gminna, położona przy drodze z Lubomla 
do Włodzimierza Wołyńskiego. Dookoła Werby istniało 
w okresie międzywojennym kilka polskich wsi i kolo-
nii. W całej gminie zamordowano ponad 1500 Polaków.  
We wrześniu 1939 roku we wsi miała miejsce potyczka 
żołnierzy polskich z czerwonoarmistami. Tu zniszczo-
no nawet rosyjski czołg. Obok mostu przecinającego 

krzyżem meta-
lowym na grobie 
zbiorowym. Na 
nich złożyliśmy 
kwiaty i zapa-
liliśmy znicze.  
W kościele 
świetych Jo-
achima i Anny 
we Włodzi-
mierzu Wołyń-
skim znajduje 
się tablica ku 
czci żołnierzy 
27 WDP AK.  
W 1943 roku Włodzimierz Wołyński stanowił schronie-
nie dla polskich uchodźców z rzezi wołyńskiej, a napady 
UPA miały miejsce głównie na przedmieściach miasta. 
Nasz przyjazd zauważyła pani Zofia, która w miarę swo-
ich sił opiekuje się polskimi grobami. Ona zawiadomiła 
o naszej wizycie tutejszego proboszcza, który również 
się z nami spotkał. Mieszkających tam Polaków bardzo 
cieszą przyjazdy rodaków z kraju. 

I ruszamy dalej. Kolejna stacja to Poryck – obecnie 
Pawliwka.  I znowu z ust pana Anatola usłyszeliśmy  
o bogatej przeszłości tej miejscowości, która niegdyś na-
leżała do hrabiów Czackich. To tu urodził się Tadeusz 
Czacki, późniejszy założyciel Liceum Krzemienieckie-
go. Niestety, wszystkie zabytki polskości, zostały czę-
ściowo zniszczone przez wojska bolszewickie w czasie 
wojny 1919-1920 roku, a częściowo przez banderow-
ców i już powojenne władze sowieckie. Zachował się 
stary cmentarz polski, na którym stoi kilka cennych na-
grobków. Był tu także nagrobek na mogile powstańców  
z 1863 roku, ale niestety nie zachował się do naszych cza-
sów. Pod folwarkiem Stary Poryck, jeszcze przed II woj-
ną światową, stał krzyż na mogile powstańców poległych  
w walce pod gen. Dwernickim w tej okolicy, w Powsta-
niu Listopadowym. I usłyszeliśmy także o bestialskim 
mordzie – 11 lipca 1943 r. w Porycku, gdzie oddział UPA 
i OUN-B wymordował tutejszą polską ludność. Najwięk-
sza jej część została zabita podczas mszy w miejscowym 
kościele. Napastnicy wdarli się do świątyni, obrzucili 
zgromadzonych granatami i ostrzelali ich z broni ręcz-
nej i maszynowej. Potem kilku sprawców splądrowało 
zakrystię, rabując kielichy i monstrancje. Następnie upo-
wcy zdetonowali w kościele pocisk artyleryjski. Wybuch 
zniszczył wnętrze świątyni z lat 1774-1795. Po dobiciu 
rannych kościół został obłożony słomą i podpalony. 

Niezwykła pielgrzymka - śladami 
ludobójstwa Polaków na Wołyniu
Ciąg dalszy ze str. 5

rzeczułkę pochowano, według wspomnień świadków,  
5 żołnierzy. Przy skrzyżowaniu dróg stoi krzyż, wy-
konany z żelaznej rury z tabliczką informującą o tych 
wydarzeniach. Napis na tablicy - nie tylko tej – zawiera 
ogólne sformułowania. To efekt międzypaństwowych 
uzgodnień.

Dalej ruszyliśmy w drogę do Włodzimierza Wo-
łyńskiego, jednego z najstarszych miast Wołynia.  
Zatrzymaliśmy się przy starym katolickim cmentarzu  
z końca XVIII wieku, z ruiną kaplicy, z licznymi nagrob-
kami Polaków (ponad 450), w tym nowo postawionym 
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Nie spłonął doszczętnie tylko dzięki opadom deszczu, 
które wkrótce nadeszły. Zginęło tam około 100 Polaków, 
w tym ksiądz Szawłowski i trzech ministrantów. Łącznie 
w Porycku, z rąk UPA, zginęło co najmniej 222 Polaków. 
W 2003 roku, 11 lipca, w Porycku odbyło się spotkanie pre-
zydentów Polski i Ukrainy, odsłonięto Pomnik Pojednania, 
na cmentarzu postawiono też pomniki-krzyże ku czci po-
mordowanych przez banderowców Polaków. Cmentarz jest 
dobrze utrzymany. W Porycku, jak we wszystkich odwie-
dzanych miejscach, wspólnie się modliliśmy pod przewod-
nictwem towarzyszących nam księży. 

Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy w sobotę, 
był Kisielin.  Miejscowość ta, podczas II wojny świa-
towej trzykrotnie, była miejscem tragedii. Dwie pierw-
sze dotknęły społeczność żydowską – mordu dokonali 
Niemcy. 11 lipca 1943 r. tragiczne wydarzenia stały 
się również udziałem Polaków. Podczas rzezi wołyń-
skiej, w wyniku napaści oddziałów UPA na uczestni-
czących w mszy świętej, zginęło 90 osób. Ocaleli tyl-
ko ci, którzy skryli się w dawnym budynku klasztoru.  
Kisielin był dawniej miasteczkiem, ale obecnie niewiele 
pozostało z jego dawnej świetności. My mogliśmy zoba-
czyć już tylko ruiny porośnięte chaszczami i drzewami. 
Akurat trafiliśmy na moment prac przygotowawczych do 
zapowiadanej wizyty polskiego prezydenta. Zyskali na 
niej obecni mieszkańcy – wyrównano im szutrową drogę 
prowadzącą do Kisielina.  Kilkoro z nich z uwagą obser-
wowało naszą wizytę.

Dzięki staraniom ojca kompozytora Krzesimira Dęb-
skiego postawiono tu pomnik poświęcony pomordowa-
nym, zlokalizowany obok kościoła, a na cmentarzu po-
jawiły się krzyże. 

Z Kisielina udaliśmy się do Łucka, miejsca głównych 
uroczystości upamiętniających ofiary rzezi wołyńskiej. 
Na ulicy zaskoczył nas widok „lubelskiego” trolejbusu – 
cały był oklejony 
reklamą „Lublin 
europejską stoli-
cą kultury”. Oka-
zuje się, że MPK 
Lublin sprzedało 
stare trolejbusy 
do Łucka. Po-
kazuje to dużą 
różnicę w warun-
kach bytowych 
obu miast. W Lu-
blinie te pojazdy 
wycofano już z użytku. W Łucku są tymi, które się naj-
lepiej prezentują!

Na zakończenie pełnego wrażeń i emocji dnia wy-
słuchaliśmy, w Katedrze Świętych Apostołów Piotra  
i Pawła w Łucku, koncertu w wykonaniu Orkiestry Sym-

fonicznej Filharmonii Lubelskiej, którą dyrygował Woj-
ciech Rodek. Jako soliści wystąpili Ewa Vesin (sopran)  
i Robert Grudzień (organy). Na program koncertu złoży-
ły się następujące utwory: „Dolorosa Wołyń 1943” – Ro-
berta Grudnia, „Epitafium Wołyńskie 1943” – Marcina 

Mirowskiego oraz „III Symfonia pieśni żałosnych” op. 
36 – Henryka Mikołaja Góreckiego. Głęboko porusza-
jący koncert ułatwił nam poradzenie sobie z trudnymi 
emocjami, nagromadzonymi po całym dniu odwiedzania 
miejsc kaźni Polaków. 

W niedzielę, już przed godziną dziesiątą, przyby-
liśmy do łuckiej katedry. Złożyliśmy w darze puszkę  
i 3 komplety szat liturgicznych. Sztandar Regionu Środ-
kowowschodniego NSZZ „Solidarność” zajął poczesne 
miejsce w świątyni.

Mszy św. w katedrze przewodniczył nuncjusz apo-
stolski na Ukrainie, abp Thomas Gullickson, a kaza-
nie wygłosił abp Mieczysław Mokrzycki.  Metropolita 
lwowski, obrządku łacińskiego, wezwał w nim do mo-
dlitwy „o zbawienie niewinnych ofiar, łaskę skruchy  
i nawrócenia dla zaślepionych, dar prawdy dla wątpią-

cych i zwiedzionych”.
Rozpoczynając eucharystię abp 

Mokrzycki powiedział, że dzisiejsze 
modlitwy odmawiane są w imieniu 
wszystkich uczestników niedokoń-
czonych mszy św., którzy nie spo-
dziewając się śmierci, przyszli przed 
70 laty do swoich świątyń, by wiel-
bić Boga i prosić Go o błogosławień-
stwo.  Oczyszczając siebie chcemy 
z godnością stanąć przy ołtarzu, aby 
w tę smutną rocznicę niejako zakoń-
czyć tamte Msze św. i prosić o wiecz-

ny pokój dla tych, którzy nie doczekali się błogosławień-
stwa na ziemi, ale wierzymy, że otrzymali je z ręki Boga  
w wieczności - powiedział metropolita lwowski.

W kazaniu wygłoszonym po polsku i ukraińsku abp 
Mokrzycki przypomniał zamordowanego w Karpiłówce, 
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w grudniu 1943 r., o. Ludwika Wrodarczyka, oblata, któ-
rego proces beatyfikacyjny ma się rozpocząć z inicjatywy 
biskupów Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie.

Wskazał na jeszcze wiele „plam” dotyczących Rzezi 
Wołyńskiej, których nie można przykryć milczeniem lub 
zamalować kłamstwem. – Są ciągle zbyt bolesne, ciągle 
świeże, obecne w wielu domach ofiar polskich i ukraiń-
skich, żydowskich i ormiańskich. Bo czyż można zapo-
mnieć ludobójstwo? – pytał kaznodzieja. Zachęcam do 
zapoznania się z całą homilią wygłoszoną na tej mszy 
świętej. Uroczystość zakończyły oficjalne wystąpienia 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i wicepre-
miera Ukrainy oraz ekumeniczna modlitwa. Trzyosobo-
wa delegacja Prezydium ZR spotkała się na krótko z abp 
Mokrzyckim, któremu podarowaliśmy obraz przedsta-
wiający Pomnik Wdzięczności. Ksiądz Arcybiskup ser-
decznie dziękował za naszą obecność w Łucku.

Z zadowoleniem zauważyliśmy, że w uroczysto-
ści uczestniczyło wielu przedstawicieli Lubelszczyzny 
m.in.: senator St. Gogacz, bp Mieczysław Cisło, Woje-
woda Lubelski Jolanta Szołno-Koguc, delegacja władz 
samorządowych Lublina z wiceprzewodniczącym Rady 
Miasta prof. Mieczysławem Rybą, dyrektor IPN oddział 
Lublin Jacek Welter i przedstawiciele Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz koledzy z Re-
gionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.

Niezwykła pielgrzymka - śladami ludobójstwa Polaków na Wołyniu

Dokończenie ze str. 7 groby żołnierzy Dywizji, poległych w czasie walk. Jest 
także tablica pamiątkowa. Cmentarz jest zadbany i cały 
czas porządkowany przez młodzież z OHP Lublin. Po-
wstało także kilka nowych nagrobków, postawionych na 

prośbę żyjących w Polsce rodzin. Uroczystość ponow-
nego otwarcia cmentarza miała miejsce w 1992 roku,  
z udziałem kapelana głównego WP biskupa Sławoja 
Leszka Głódzia. Z Polski przybyli dawni żołnierze 27 
WDP AK i członkowie ich rodzin w 27 autokarach. O tej 
przejmującej uroczystości opowiedział nam pan Andrzej 
Karłowicz. Szczególne wrażenie zrobiła na nas opowieść 
o przekazywanym w czasie eucharystii znaku pokoju. We 
mszy św. brali udział Polacy i Ukraińcy, którzy odważyli 
się przybyć, mimo wrogiej propagandy. Z niepokojem 
patrzyli na wyciągnięte dłonie Polaków, by w końcu paść 
w ramiona naszych rodaków. Sytuacja ta pokazuje, jak 
bardzo potrzebne są wzajemne kontakty miedzy naszymi 
narodami.

Ta pielgrzymka zapewne mocno zapisze się w pamię-
ci każdego z uczestników. Nikt z nas nie miał proble-
mu z nazwaniem po imieniu wydarzeń sprzed siedem-
dziesięciu lat na Wołyniu – to było ludobójstwo. Ofia-
rom winni jesteśmy modlitwę i pamięć. Nie po to, aby 
rozdrapywać krwawiące rany, ale po to, aby przyszłość 
budować na fundamencie prawdy. Tylko wtedy możemy 
mówić o pojednaniu, poprzedzonym wyznaniem winy, 
a zakończonym przebaczeniem. Sądząc po wypowiedzi 
wicepremiera Ukrainy i postawie władz tego państwa, 
długo przyjdzie nam na takie pojednanie czekać. Waż-
niejszym jest chyba budowanie dobrych relacji między 
Polakami i Ukraińcami, a szczególnie młodym pokole-
niem. Dobrym owocem tej pielgrzymki może być upo-
rządkowanie i objęcie opieką przez nasz Region jednego 
z miejsc pochówku naszych rodaków zamordowanych 
przez UPA.

Teresa Misiuk
zdj. – Jacek Sadowski

Nieopodal katedry złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy 
znicze przy krzyżu upamiętniającym ofiary zbrodni 
NKWD.

Ostatnią stacją naszej pielgrzymki hołdu i pamięci 
była miejscowość Zasmyki. Wieś, która kilka razy atako-
wana była przez oddziały banderowców. Miejscowej lud-
ności udało się je odeprzeć. Tu także powstała w czasie 
wojny samoobrona, częściowo tworzona przez powstają-
cą 27 WDP AK. Na miejscowym cmentarzu znajdują się 
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Międzynarodowa Konferencja „Nie zabijaj. Ko-
ściół wobec ludobójstwa” kończy obchody 70. rocznicy 
zbrodni wołyńskiej, w których wziął udział Region Środ-
kowowschodni NSZZ „Solidarność”. W ramach uroczy-
stości związkowcy i sympatycy modlili się podczas mszy 
św. w Łucku, 14 lipca br., a także wysłuchali prelekcji 
na KUL-u 15 i 16 
lipca br.

D w u d n i o w a 
konferencja zgro-
madziła autorytety 
z Polski i zagranicy. 
Duchowni, naukow-
cy, ludzie kultury  
i przedstawiciele 
różnych grup spo-
łecznych dyskuto-
wali o minionych 
wydarzeniach i ich 
wpływie na współ-
czesną historię. 
Wśród prelegentów 
pojawili się miedzy 
innymi dr Ewa Sie-
maszko, ks. Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski, prof. Włodzimierz Osadczy czy ks. Wi-
told Kowalów. Tematyka wykładów dotyczyła wielu aspek-
tów zbrodni popełnionej 70 lat temu na Wołyniu, od stanowi-
ska władzy i kościoła wobec tragedii wołyńskiej, po ujęcie 
zbrodni w kulturze i sztuce.

Przewodniczący Regionu Środkowowschodniego 
NSZZ „Solidarność”, Marian Król, mówił o działaniach 
lubelskiej „Solidarności” w upamiętnianiu ofiar zbrodni 
na Wołyniu. Nie bez znaczenia są coroczne lipcowe piel-
grzymki na Wołyń, które mają przypominać i oddawać 
hołd pomordowanym. 

Temat ludobójstwa na Wołyniu to bardzo bolesna 
rana, która ciągle krwawi – to wniosek po wysłuchaniu 
wypowiedzi zarówno prelegentów, jak i dyskutujących, 
obecnych na konferencji. 

W okresie od lutego 1943 do lutego 1944 nacjonaliści 
ukraińscy (przy aktywnym, częstym wsparciu miejscowej 
ludności ukraińskiej) dokonali masowego mordu na lud-
ności byłego województwa wołyńskiego II RP. Ofiarami 
mordów, których kulminacja nastąpiła w lecie 1943, byli 
Polacy, w dużo mniejszej skali Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi, 
Ormianie, Czesi i przedstawiciele innych narodowości 
zamieszkujących Wołyń. Nie jest znana dokładna liczba 
ofiar, historycy szacują, że zginęło ok. 50–60 tys. Polaków.

Agnieszka Kosierb

Zbrodnia wołyńska 
– Kościół wobec 

ludobójstwa Proponowane przez rząd zmiany w systemie ubezpie-
czeń społecznych dyskryminują osoby pracujące na czas 
określony, traktując je tak, jakby nigdy nie opłacały skła-
dek. Najbardziej stracą na tym młode matki. (…)

Obecne rozwiązania dają pracownikom zatrudnionym 
na umowę na czas nieokreślony pełne prawo do urlopu ma-
cierzyńskiego i wychowawczego oraz związanych z tym 
uprawnień emerytalnych.  Rodzice zatrudnieni na umowie 
na czas określony mają prawo do takich samych upraw-
nień jedynie w okresie trwania umowy. Po jej wygaśnięciu 
utrzymane jest prawo do zasiłku macierzyńskiego, ale już 
nie do urlopu wychowawczego i związanych z nim upraw-
nień emerytalnych.  Osoby samozatrudnione i zleceniobior-
cy nie mogą obecnie korzystać z urlopu wychowawczego. 

(…) Obecnie ok. 55% młodych osób pracuje na umowę 
na czas określony – większość z nich to młode kobiety. (…) 
Zjawisko to przybrało rozmiary niepokojące nawet Unię 
Europejską. W Zaleceniach Rady Europejskiej w sprawie 
krajowego programu reform Polski czytamy: „Państwo 
to znajduje się na trzecim miejscu w UE pod względem 
odsetka wymuszonego zatrudnienia na czas określony,  
w szczególności wśród osób w wieku 15-24 lat. (…).  Wyda-
je się(…), że rozpowszechnienie takich umów niekorzystnie 
wpływa na jakość kapitału ludzkiego i jego wydajność,(…) 
prowadzi do jednego z najwyższych w UE odsetków ubó-
stwa pracujących. Powszechne jest także stosowanie prze-
dłużanych umów cywilnoprawnych przewidujących dużo 
mniejsze prawa w zakresie ochrony socjalnej.”

(…) Rząd zaproponował wprowadzenie zmian w usta-
wie o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt nowej 
ustawy przewiduje, że bez względu na rodzaj zatrudnie-
nia osoby, które będą sprawować bezpośrednią opiekę nad 
dzieckiem przez okres odpowiadający urlopowi wycho-
wawczemu będą miały równe prawa z tego tytułu. Ten czas 
zostanie zaliczony do stażu ubezpieczeniowego i na konto 
rodzica odprowadzane będą przez budżet państwa składki. 
Wysokość składek zależeć będzie od wcześniejszej aktyw-
ności na rynku pracy. 

Osoby, które przed podjęciem opieki nad dzieckiem 
opłacały składki przez okres co najmniej 6 miesięcy, mają 
prawo do składek naliczanych od podstawy w wysokości 
ok. 2220 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagro-
dzenia). Osoby bez stażu ubezpieczeniowego będą miały 
odprowadzaną składkę od niższej podstawy – ok. 1200 zł 
(75% kwoty minimalnego wynagrodzenia). (…) Zgodnie  
z propozycjami rządu, jeśli umowa o pracę wygaśnie w cza-
sie ciąży, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wy-
chowawczego to składki będą liczone od niższej podstawy. 
Nawet, jeśli wcześniej składki płacone były dużo dłużej niż 
przez 6 miesięcy – ci pracownicy będą traktowani jak osoby 
bez żadnego stażu ubezpieczeniowego. (…)

Przedstawiciele rządu (...) argumentują, przecząc samym 
sobie, że po wygaśnięciu umowy taka osoba de facto jest bez-
robotna i wcześniejsze opłacanie składek nie ma znaczenia. 
Poza tym, „na pewno” będzie wolała zarejestrować się jako 
bezrobotna i pobierać zasiłek. Fakt, że taka osoba nie będzie 
w stanie podjąć pracy, ponieważ będzie opiekować się dziec-
kiem umyka Ministerstwu Pracy.  (…)

Danuta Wojdat, pełnomocnik KK ds. kobiet

Rząd chroni matki wybiórczo

Z  KOMISJI   KRAJOWEJ
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Poniżej publikujemy list otwarty Przewodniczącego Regionu Środkowowschodniego NSZZ 
„Solidarność, Mariana Króla, skierowany do Marszałka Senatu RP, Bogdana Borusewicza.

             Lublin, dn. 9.07.2013   
SzanownyPan 
Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

Przez ponad 30 lat swojej działalności opozycyjnej i związkowej słyszałem wiele słów i byłem świadkiem wielu 
zdarzeń, których zadaniem było zdyskredytowanie „Solidarności”. „Solidarność” bolała rządzących. Była i jest 
wyrzutem sumienia. Osoby, które ją porzuciły nie umieją się pogodzić z tym, że uczyniły to ze swojego wyboru, 
często przechodząc do polityki i mając w perspektywie realne korzyści, intratne stanowiska. Bojąc się, że „So-
lidarność” będzie uwierać ich w nowym życiorysie, w środowiskach gdzie „związkowość” jest traktowana jako 
postsocjalistyczny anachronizm i brud na liberalnych garniturach, szybko należało krzyczeć, że kiedyś to był wielki 
ruch, ale dziś to polityczna przybudówka jednej czy drugiej partii.

Pan – Panie Marszałku w ostatnim wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” (z dn. 17.07 br.) poszedł nawet dalej w swo-
ich osądach. Dla Pana Niezależny Samorządny Związek Zawodowy to banda machająca swym symbolem przy byle 
okazji, z przewodniczącym niewątpliwie związanym z juntą Jaruzelskiego, kolaborująca z reżimowymi związkami 
zawodowymi i chore polityczne ambicje związkowców, obrzucających nieskazitelnego premiera wyzwiskami.

Panie Marszałku, reprezentuje Pan formację, która na każdym kroku zaciera różnice między bohaterami „So-
lidarności” a komunistycznymi oprawcami junty Jaruzelskiego. Jednocześnie bez zażenowania czyni Pan zarzut 
z tego, że ktoś był szeregowym żołnierzem zasadniczej służby wojskowej w czasie stanu wojennego? A jaki wpływ 
mieli na to ci, którzy wtedy trafiali do armii? Nie wstyd Panu posługiwać się takim argumentem? Czy uważa Pan, 
że strach Pana i Pańskich kolegów przed wrześniowym protestem, przed faktycznym pokazaniem nastrojów społe-
czeństwa usprawiedliwia chwytanie się figur retorycznych rodem z propagandy Urbana? Pan nam czyni zarzut ze 
współpracy z OPZZ w sprawach gospodarczych? 

My nie współpracujemy z komunistycznymi aparatczykami, nie próbujemy świętować urodzin reżimowego 
oprawcy w budynkach polskiego parlamentu. 

Nie wpuszczamy do polskich szkół komunistycznych oprawców i nie ścigamy na każdym kroku młodzieży za 
krytykę władzy! Nie przyszyliśmy sobie do nazwy „obywatelskości”, my pozostaliśmy obywatelscy w sercach  
i umysłach. Obce są nam totalitarne zapędy rodem  z powieści Orwella.

Wie Pan doskonale, że to Pan i jeszcze kilku Pana kolegów wykorzystaliście zarówno Związek, jak i  ludzi mu 
szczerze oddanych  –  dla polityki. Bzdurą jest próba przedstawiania „Solidarności” jako tej, która nie ma nic wspól-
nego ze zrywem lat 80-tych. Wciąż w jej władzach są tacy ludzie jak Jacek Smagowicz, Waldemar Bartosz, Tomasz 
Wójcik, Jan Mosiński. Czy w naszych życiorysach też Pan coś znajdzie niewłaściwego? Czuję się dumnym uczestni-
kiem Lubelskiego Lipca 1980 roku, zrywu, który nie doczekał się peerelowskich konsultantów rządowych, ale który 
pokazał, że droga do Solidarności jest realna. Droga do tworzenia wolnej  Polski, w której życie będzie godnym dla 
każdego jej obywatela. Ja pozostałem sobą. Niestety, wciąż wiem, że marzeń naszych nie zrealizowaliśmy, że wciąż je-
steśmy na drodze, z której już nie komuna, ale ludzie, którzy zatracili kontakt z rzeczywistością próbują nas zawrócić. 

„Solidarność” pozostaje sobą! Wpisuje się w to również  pamięć o przeszłości, pielęgnowanie dawnych relacji 
oraz wspomaganie starych przyjaciół. Nie marnotrawimy pieniędzy na latanie, by coś poopowiadać w ciepłych 
krajach, lecz tu na miejscu wspieramy tych, którzy tego potrzebują. Jesteśmy otwarci na młodsze pokolenia i za-
pewne, za kilkanaście lat, we władzach Związku już nie będzie tylu osób pamiętających przeszłość tak dobrze jak 
my ją pamiętamy. A może nie będzie Związku, jeśli Pan i Pana polityczni koledzy, zrealizują swoje plany zamknię-
cia ust tym, którzy mówią prawdę.

Wiem Panie Marszałku, że łatwiej jest zarzucać kłamstwo niż odpowiedzieć na realne problemy kraju. Panie 
Marszałku! Polska jest na ostatnim miejscu w Europie  jeśli chodzi o wydatki na świadczenia dla dzieci. Podob-
nie jeśli chodzi o walkę z bezrobociem, politykę prorodzinną, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Może  
z perspektywy samolotu nie widzi Pan, co dzieje się w kraju, jak żyją ludzie. Stracił Pan poczucie czasu i przestrze-
ni. Polacy pracujący do 67 roku życia, Polacy zmuszeni do emigracji zarobkowej za granicę, Polacy, którzy wolą 
wychowywać swoje dzieci za granicą. Polacy, którzy, jeśli już znajdą pracę, to przyjmują śmieciowe warunki, bo 
inaczej nie zarobią na chleb. W ruchu lat osiemdziesiątych naprawdę nie chodziło o to, żeby pracę na rządowych 
posadach zapewnić kilku wybranym. Mieliśmy doprowadzić do życia w Polsce Wolnej, Sprawiedliwej, Uczciwej, 
Solidarnej. My w tej drodze się nie zatrzymamy.

 Z poważaniem

Marian Król, Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
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Każdy, kto tylko miał czas i ocho-
tę, mógł skorzystać z propozycji  
i odwiedzić lubelską Lokomoty-
wownię PKP, dawny zakład FSC  
w Lublinie czy świdnicką Wytwór-
nię Sprzętu Komunikacyjnego. Nie-
którzy z pewnością byli w tych miej-
scach po raz pierwszy. 

do celu podróży.  Najwięcej radości, 
zwłaszcza najmłodszym uczestnikom 
wycieczki, dostarczyła jazda na obro-
towej zwrotnicy, dzięki której wagony 
docierają np. do hali, w której doko-
nuje się ich remontu. Pod pomnikiem 
Doli Kolejarskiej, w miejscu gdzie 
w 1980 r. gromadzili się strajkujący, 

uczestnicy wyciecz-
ki zrobili sobie pa-
miątkowe zdjęcie. 

Kolejnym przy-
stankiem na trasie 
wyjazdu był Po-
mnik Wdzięczności.  
W tym miejscu, 
przed nieistnieją-
cym już dziś Lu-
belskim Zakładem 
Napraw Samocho-

dów, postawiono 
pomnik w pierwszą 
rocznicę strajków 
„Lubelskiego Lip-
ca 1980”. Obecny 
monument jest jego 
nowoczesną wer-
sją. Stary krzyż stoi 
na terenie kościoła 
pw. MB Królowej 
Polski na Tatarach.

Jako ostatnią 
– 24 lipca – odwiedzono dawną Fa-
brykę Samochodów Ciężarowych. 
Przewodnik – były pracownik, Jerzy 

Jeżewicz – wspo-
minał o czasach 
świetności fabry-
ki, gdy pracowało 
ponad 10 000 lu-
dzi i wytwarzano 
najpierw części 
do samochodów, 
a potem produ-
kowano również 
całe Lubliny, Żuki  
i SKOT-y na po-
trzeby wojska. 

Obchody 33. rocznicy strajków na Lubelszczyźnie trwały pra-
wie cały miesiąc. Ostatnim akcentem wspomnień była 2-dniowa 
wycieczka po zakładach pracy, które w 1980 roku podjęły walkę 
z reżimem komunistycznym.

Zwiedzanie rozpoczęło się od 
Lokomotywowni. Na wstępie o straj-
kach kolejarskich opowiedział uczest-
nik tamtych wydarzeń. Potem zebrani 
mogli zobaczyć na własne oczy miej-
sca, o których opowiadał, m.in. halę, 
gdzie przygotowywano i sprawdzano 
użyteczność wielkich kół. Na pewno 
każdy kiedyś widział, czekając na po-
ciąg, jak pracownik kolei idzie z wiel-
kim młotem i stuka w koła pociągu. 
Czysty, metaliczny dźwięk świadczy 
o ich sprawności. Między innymi, 
dzięki takiej „śmiesznej” pracy, pa-
sażerowie mogą bezpiecznie dotrzeć 

Wspominał także dni strajku i po-
czątki NSZZ „Solidarność” w za-
kładzie. O czołgach, wdzierających 
się na teren strajkującej firmy, dodał 
potem dzisiejszy przewodniczący 
zakładowej NSZZ „Solidarność”, 
Andrzej Chrząstowski. Obecnie na 
terenie fabryki mają swoje siedziby 
różne spółki związane z branżą mo-

Śladami Lubelskiego Lipca 1980

toryzacyjną i nie tylko. Dużą cieka-
wostką dla zwiedzających było wej-
ście na teren Kuźni i przyjrzenie się 
z bliska specyficznej pracy. 

Ostatnim odwiedzanym zakładem 
była kolebka lubelskiej „Solidarno-
ści” – WSK PZL Świdnik. Uczest-
nicy wycieczki dowiedzieli się o po-
czątkach strajków na Lubelszczyźnie. 
Potem, jako jedni z nielicznych osób 
z zewnątrz, mieli okazję wejść na 
hale produkcyjne i zobaczyć na wła-
sne oczy wybrane etapy produkcji 
śmigłowców. Z pewnością długo nie 
zapomną wrażeń. 

Renata Lesicka
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W	powstaniu	 styczniowym	masowy	udział	 bra-
ły	kobiety	–	różnego	pochodzenia,	różnego	wieku,	
wyznania	i	narodowości.	Pełniły	funkcje	łączniczek,	
prowadziły	 działalność	 wywiadowczą,	 były	 kurier-
kami,	 adiutantkami,	 sanitariuszkami.	 Przechowy-
wały	broń,	ukrywały	 rannych	powstańców,	zaopa-
trywały	 walczących	 w	 żywność,	 broń	 i	 mundury.	
Wiele	kobiet	wspierało	powstańców	pracując	w	or-
ganizacjach	 charytatywnych,	 opiekując	 się	 ranny-
mi,	niosąc	pomoc	rodzinom	poległych,	więzionych	
i	zesłanych	na	Sybir	powstańców.	Wiele	kobiet	do-
browolnie	udało	się	na	Sybir,	 żeby	opiekować	się	
skazanymi	na	katorgę	mężami.

Historia	 zapisała	 imiona	 licznej	 rzeszy	 kobiet,	
które	wniosły	duży	wkład	w	przygotowanie	powsta-
nia	styczniowego,	brały	udział	w	organizacji	władz	
polskiego	 państwa	 podziemnego,	 udzielały	 się	
w	 powstaniu,	 a	 po	 jego	 upadku	 wspomagały	 po-
wstańcze	rodziny.	Należały	do	nich	m.in.	wdowa	po	
powstańcu	 Zofia	 Wodzicka-Szaniawska;	 kurierka	
z	 Lubelszczyzny,	 Konstancja	 Pawłowska;	 pisarki:	
Narcyza	 Żmichowska	 i	 Eliza	 Orzeszkowa;	 Emilia	
Gosselin,	 Paulina	 Krakowowna,	 Anna	 Skimboro-
wiczowa,	 Scholastyka	 Mackiewiczowa,	 Seweryna	
Pruszakowa-Duchińska;	publicystki	Emilia	Henne-
lowa	i	Józefa	Gregorowiczowa,	Emilia	Heurichowa,	
Karolina	 Kraszewska,	 Pelagia	 Zgliczyńska,	 Maria	
Ilnicka	i	wiele,	wiele	innych,	dzisiaj	 już	niemal	cał-
kowicie	zapomnianych	bohaterskich	kobiet.

Około	 30	 kobiet	 uczestniczyło	 w	 bitwach	 i	 po-
tyczkach	na	równi	z	mężczyznami.	Wykazywały	się	
w	tej	służbie	wielkim	hartem	ducha	i	odwagą,	dając	
przykład	dzielności	i	patriotyzmu.	

Najsłynniejszą	 z	 nich	 była	 Maria Piotrowiczo-
wa.	 Pochodziła	 z	 rodziny	 powstańca	 z	 1831	 roku.	
W	 momencie	 wybuchu	 powstania	 styczniowego	
miała	24	lata	i	była	w	ciąży.	Mimo	to	nie	wahała	się	
aktywnie	uczestniczyć	w	powstaniu.	Razem	z	mę-
żem	i	kilkunastoma	osobami	ze	służby	wstąpiła	do,	
operującego	 w	 okolicach	 Łodzi,	 oddziału	 Józefa	
Dworzaczka.	 Początkowo	 pełniła	 służbę	 pomocni-
czą,	dostarczając	do	oddziału	broń,	mundury,	lekar-
stwa	i	żywność.	Kiedy	pod	koniec	lutego	1863	roku	
oddział	Dworzaczka	został	otoczony	przez	kozaków,	
Maria	 czynnie	 włączyła	 się	 do	 walki.	 Radziła	 so-

bie	całkiem	dobrze,	bo	od	dziecka	posługiwała	się	
bronią.	 Walczyła	 z	 niezwykłą	 odwagą,	 odrzucając	
propozycję	 poddania	 się,	 czym	 uratowałaby	 życie.	
Podczas	walki	jednego	kozaka	zabiła,	drugiego	rani-
ła,	pod	trzecim	zabiła	konia.	Rozwścieczeni	kozacy	
zarąbali	ją	szablami,	a	potem	długo	pastwili	się	nad	
jej	ciałem.	W	tej	samej	bitwie	ciężko	ranny	został	jej	
mąż.	Kiedy	 odzyskał	 przytomność	 i	 dowiedział	 się		
o	 śmierci	 ukochanej	 żony,	 zmarł	 na	 atak	 serca	…	
Aby	odzyskać	 ciało	Marii	 rodzina	musiała	 zapłacić	
wysoki	okup,	a	potem	przez	wiele	miesięcy	znosiła	
różnorakie	represje	ze	strony	carskich	władz.

Podobnego	 pokroju	 kobietą	 była,	 pochodząca		
z	 Lubelszczyzny,	 Henryka Pustowójtówna,	 cór-
ka	Polki	i	rosyjskiego	generała.	Urodziła	się	(1838)	
w	Wierzchowiskach	 koło	 Lublina.	 Babka,	 Brygida	
Kossakowska,	wychowywała	ją	w	duchu	polskiego	
patriotyzmu,	dzięki	czemu	Henryka	uważała	się	za	
Polkę.	Uczyła	 się	 u	wizytek	w	Lublinie	 i	w	presti-
żowym	Instytucie	Panien	w	Puławach.	Przewidując	
wybuch	powstania	nauczyła	się	fechtunku	i	włada-
nia	bronią	palną.	Kilkakrotnie	brała	udział	w	manife-
stacjach	 patriotycznych,	 poprzedzających	wybuch	
powstania	styczniowego,	za	co	popadła	w	konflikt	
z	 ojcem.	 Gdy	 wybuchło	 powstanie	 przebrała	 się		
w	 męski	 strój	 i	 jako	 Michał	 Smok	 zaciągnęła	 się	
do	oddziału	gen.	Mariana	Langiewicza.	Brała	bez-
pośredni	udział	w	kilku	bitwach	na	 terenie	Kielec-
czyzny	(pod	Staszowem,	Małogoszczem,	Grocho-
wiskami),	wykazując	się	wielką	odwagą.	Walczyła	
podobno	dzielniej	niż	niejeden	mężczyzna,	mężnie	
znosiła	też	trudy	wojennego	życia.	Wszystkie	bitwy	
przeżyła,	 ale	 podczas	 przekraczania	 granicy	 za-
boru	austriackiego	została,	wraz	z	Langiewiczem,	
aresztowana	przez	Austriaków.	Po	kilku	tygodniach	
wyszła	z	więzienia,	ale	z	powodu	choroby	nie	mo-
gła	 już	 wrócić	 do	 oddziału.	 Dzięki	 materialnemu	
wsparciu	 krakowskiego	 komitetu	 kobiet	 udała	 się	
na	emigrację	i	osiadła	w	Paryżu.	Po	kilku	latach	wy-
szła	za	mąż	za	 lekarza,	byłego	powstańca,	które-
mu	urodziła	czworo	dzieci.	Pełniła	rolę	sanitariuszki		
w	wojnie	francusko-pruskiej	i	podczas	Komuny	Pa-
ryskiej.	Zmarła	przedwcześnie	(1881),	w	wieku	43	
lat,	stając	się	legendą	powstania.

Jan Sarzyński

„Solidarność” pamięta

Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie (VI). 
Udział kobiet w powstaniu


