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Z „Pamiętnika” Wincentego Pietrzykowskiego. 
 Fakty opisywane i związane z Chełmem oraz Zawadówką we wrześniu 1939r.  

 
Wojna z Niemcami od 1września 1939r a od 17 września 1939 roku niewypowiedziana wojna z ZSRR 

(Sowietami) 
                                                                                                             

Elaborat unieruchomienia 

                 Za zgodą władz tworzono listy obywateli polskich narodowości niemieckiej w myśl 
wytycznych zawartych w „Elaboracie unieruchomienia”, który zakładał, że na wypadek wojny z 
Niemcami powinni być oni pod szczególnym nadzorem1. Mogli być niebezpieczni2 dla Rzeczypospolitej. 
Ówczesna propaganda doprowadziła do sytuacji, że we wrześniu 1939 roku w zasadzie każdego Niemca 
uważano za potencjalnego szpiega – dywersanta. W wielu przypadkach pociągano do surowej 
odpowiedzialności karnej często niewinnych ludzi. Stracić życie można było z prozaicznego powodu. 
Przykładowo – np. suszenie bielizny rozwieszanej na dworze. Psychoza tamtego czasu widziała w tym 
naprowadzanie niemieckich samolotów na wybrane cele ataków itp. Trzeba obiektywnie stwierdzić, że 
dywersja niemiecka niewątpliwie istniała, ale była niewspółmiernie wyolbrzymiała i widziano ją tam 
gdzie jej nie było. 
 
 
                Po napaści Niemiec na Polskę w piątek o godz. 4, 45 dnia 1 września 1939 roku. Prezydent 
Rzeczpospolitej wydał odezwę:  

Obywatele Rzeczypospolitej! 
               Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec Państwa Polskiego, 
co stwierdzam wobec Boga i historii. W tej chwili dziejowej zwracam się do wszystkich obywateli 
państwa w głębokim przeświadczeniu, że cały Naród w obronie swojej Wolności, Niepodległości, honoru 
skupi się dokoła Wodza Naczelnego i sił zbrojnych oraz da godną odpowiedź napastnikowi, jak to się już 
nieraz działo w historii stosunków polsko-niemieckich. Cały Naród Polski, pobłogosławiony przez Boga, 
w walce o swoją świętą i słuszną sprawę, zjednoczony z armią pójdzie ramię przy ramieniu do boju i 
pełnego zwycięstwa.                                                                             
                            (-) Ignacy Mościcki  
                                                                                     Prezydent Rzeczypospolitej 
 

Warszawa dn. 1 września 1939 r. 
 
 
 

„Nasz Przegląd” - Warszawa sobota 2 września 1939 roku. 

 

                                                            
1 Sejm zezwolił już w 1937 roku na tworzenie tego typu list.  
2 Stosowane kryteria ocen przy sporządzaniu list nie były ustalone. Dowolność zarzutów kwalifikujących 
do umieszczenia na wykazie zależały od tego, kto je sporządził – tworzył i z jakich inspiracji były, 
instytucji, organizacji np. wywiad, kontrwywiad, posterunki oficerskie, służby informacyjne Związku 
Strzeleckiego, okręgowe urzędy Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Obronnego. Gromadzone 
dane przechowywano w starostwach.   
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Krótki życiorys Wincentego Pietrzykowskiego. 
 
                 Urodził się w 1921 roku w Zawadówce koło Chełma, jako najstarszy syn z 7 dzieci 
Piotra i Katarzyny z Lewczuków Pietrzykowskich. Ojciec pracował, jako kolejarz w parowozowni 
Chełm, matka prowadziła niewielkie gospodarstwo rolne. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się w 
Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. 1 września 1939 roku zgłosił się, jako ochotnik do 
oddziałów wartowniczych Przysposobienia Wojskowego tworzonych przy Komendzie Powiatowej PW z 
chełmskiej młodzieży szkolnej. 14 września 1939 roku wyruszył wraz ze swoją drużyną wartowniczą, 
jako jedna z ostatnich zorganizowanych grup zbrojnych z chełmskiego garnizonu w drogę na wschód. 
Zgodnie z rozkazem Powiatowego Komendanta Przysposobienia Wojskowego poszczególne drużyny 
wartownicze PW miały przez Brzeźno i Świerże dotrzeć jak najszybciej do Kowla. W Kowlu miała 
nastąpić koncentracja wszystkich chełmskich drużyn PW i przydzielenie nowych czynności. Po 
otrzymaniu broni i umundurowania został przydzielony do pilnowania transformatorów elektrycznych 
przy elektrowni miejskiej w dzielnicy Chełma -Trubakowie. Był bezpośrednim świadkiem 
bombardowania Chełma w dniu 8 września 1939 roku przez lotnictwo niemieckie. Okupację niemiecka 
spędził w rodzinnej Zawadówce. Spisany „Pamiętnik” jest równym uczniowskim pismem na 195 
ponumerowanych stronach grubego szkolnego zeszytu. Rozpoczyna się w sobotę 11 lutego 1939 roku i 
kończy równo po dwu latach we wtorek 11 lutego 1941 roku. W lutym 1941 roku wstąpił w szeregi 
Związku Walki Zbrojnej i od tego momentu całkowicie zaprzestał pisania pamiętnika. Jako żołnierz 
konspiracji niepodległościowej brał udział w kilku akcjach przeciwko Niemcom. Uczestniczył między 
innymi w akcji wysadzenia niemieckiego transportu wojskowego na trasie kolejowej Rejowiec – Chełm 
wiosna 1944 roku. Po ponownym wkroczeniu na ziemie polskie oddziałów Armii Czerwonej jesienią 
1944 roku wraz z kilkoma kolegami z chełmskiej Armii Krajowej wstąpił do przeniesionej do Chełma z 
Riazania Oficerskiej Szkoły Artylerii. Po ukończeniu OSA i promocji na pierwszy stopień oficerski 
Pietrzykowski  w początkach 1945 roku  został wysłany na front. Podczas walk z oddziałami niemieckimi 
pod Budziszynem został ranny i odesłany do szpitala. Po demobilizacji z Ludowego Wojska Polskiego 
powrócił do rodziny do Zawadówki. Niestety nie spełniły się jego marzenia z 1939 roku i zamiast na 
studia poszedł do pracy zawodowej. Po podjęciu pracy w Państwowym Zarządzie Nieruchomości 
Rolnych przeniósł się do Chełma. Następnie podjął prace w służbach skarbowych w Chełmie „spisany 
jest równym uczniowskim pismem na 195 ponumerowanych stronach grubego szkolnego zeszytu. 
Rozpoczyna się w sobotę 11 lutego 1939 roku i kończy równo po dwu latach we wtorek 11 lutego 1941 
roku. Była to, skuteczna w jego przypadku, próba uniknięcia aresztowania przez NKWD - UB i wywózki 
na Sybir, co stało się tragicznym doświadczeniem wielu jego kolegów z chełmskiej konspiracji 
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niepodległościowej. W 1946 roku Wincenty Pietrzykowski zawarł związek małżeński z Edwardą 
Kwiatkowską, z którą wychowali dwoje dzieci: Bożenę i Krzysztofa. Po zwolnieniu z wojska pracował  
w PZNR (Państwowym Zarządzie, Nieruchomości Rolnych), a następnie w służbach skarbowych w 
Chełmie. Syn Krzysztof rolnik z wykształcenia i historyk z zamiłowania odziedziczył, przechował 
„Pamiętnik. W sposób wręcz cudowny pamiętnik W. Pietrzykowskiego ocalał podczas szczegółowej 
rewizji w domu Pietrzykowskich w 1972 roku w związku z zaangażowaniem się syna Krzysztofa, 
wówczas studenta Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie, w tworzenie antykomunistycznej organizacji 
młodzieżowej. Wincenty Pietrzykowski pracował do śmierci. Zmarł w 1979 roku 
 

Nieznany „Pamiętnik” Wincentego Pietrzykowskiego. 
 

                                                                                                    
               Drukowany w:,,Pro Patria” Magazyn katolicko – społeczny, grudzień 2004, nr 2 (86), s.27 – 32. 
 
  
Sobota, dnia 11 lutego 1939 r.  
              „- Otwieram dziś uroczyście Pamiętnik i pisze pierwsze słowa, słowa, które może kiedyś po 
latach wielu, gdy przejdzie wiosna życia, najlepsze i najcenniejsze dni życia ludzkiego, przemówią z kart 
tych, odradza wszystkie wspomnienia, miliony uczuć, które szarpały dusze biednego śmiertelnika. Kości 
rzucone są - mówił onego czasu Cezar. Zacząłem - stało sie, przepadło, a zresztą szkoda kartki na 
wydzieranie. Będę od tej pory pisał... Tak rozpoczyna w dniu 11 lutego 1939 r. swój Pamiętnik Wincenty 
Pietrzykowski, nie przewidując, jakie tragiczne wydarzenia juz niedługo będzie zapisywał na stronach 
zwykłego uczniowskiego zeszytu. Pamiętnik prowadzony był do 11 lutego 1941 r. Autor zapisywał 
wydarzenia tego samego dnia, albo tez z pewnym opóźnieniem, tak jak w wypadku przytoczonych 
wypadków wrześniowych, które zostały spisane w większości po powrocie z Kowla do Chełma. 
Opublikowane fragmenty Pamiętnika zawierają wiele ciekawych informacji z września 1939 r.. Autor, 
uczeń Gimnazjum im. St. Czarnieckiego, mimo młodzieńczego spojrzenia na otaczająca rzeczywistość, 
dokonywał wielu cennych spostrzeżeń. Z kart Pamiętnika wyłaniają sie losy młodego Polaka, tak 
uformowanego przez rodzinę i szkołę, ze w godzinie próby wraz z rówieśnikami potrafił zdając 
obywatelski egzamin. Jednak obok świadectw odwagi i poświęcenia, boleśnie dostrzegał demoralizacje 
niektórych żołnierzy i dowódców, czy wreszcie szokująca dla młodego autora postawie przedstawicieli 
ludności ukraińskiej i żydowskiej. Jest tez Pamiętnik kolejnym źródłem opisującym wydarzenia w Chełmie 
i jego okolicach w 1939 r. Zapiski są wreszcie odzwierciedleniem stanu ducha młodego patrioty, 
wchodzącego w dorosłe życie w tak tragicznym czasie dla Polski, z której był dumny i przekonany ojej 
potędze. Dla potrzeb publikacji dokonano niezbędnych skrótów i nielicznych poprawek stylistycznych. 
Tam!  
 
l  IX 1939 piątek  
                     Wojna rozpoczęta dziś w południe. Dzisiejszej nocy lotnictwo niemieckie bombardowało 
miasta graniczne polskie: Grodno, Tczew, Grudziądz itp. Flota angielska na Bałtyku. Anglicy 
zbombardowali Hamburg. Idę do Komendy Powiatowej P.W. Wszędzie ruch nie do opisania. W kącie stoi 
porucznik Kowalewski z kilkoma " pewnymi karteczkami". Flirty wojenne. Psiakrew! Chcę jakiejś roboty 
-mówię. (Moi koledzy paradują już od kilku dni z karabinami po mieście). Cóż to tak późno wtrąca 
 niepotrzebnie całkiem porucznik. Nigdy nie jest za późno - odpalam z miną filozofa. 
 
Okres trubakowski (2 - 14 [X) 
                     Drugiego września coś koło południa ściągnięto wszystkie warty z miasta: okazało się, że 
coś blisko trzydziestu chłopa: prawie sami licealiści - 20 ludzi, przydział na Dyrekcję - brzmiał rozkaz. Po 
ostre naboje do Komisariatu Policji. Idziemy przez miasto. Tłumy gapią się: starsi z podziwem, a 
młodzież nasza z lekkim uśmiechem ironii. Bohatery pieruńskie! Śpiewamy: "Morze", ale z taką zmianą, 
że w miejsce "morza" wstawiliśmy "Gdańsk" - "Gdańsk nasz drogi Gdańsk, „ Huczy wśród kamienic. 
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"Zebrało im się na bohaterstwo! Nie Niusiu?" - Słyszę jak mówi jeden z naszych kolegów. Mając po 
stronach dwie koleżanki, a pod nogami starą ulicę Lubelską. - "A cholera na niego! Spódnicy się i na 
wojnie trzyma" - mruczy ktoś z szeregów. Śmieją się z nas w żywe oczy. Ha! Trudno. W Komisariacie 
Policji, a właściwie na podwórku komisariatu czekamy na te naboje. Jedni rozmawiają o polityce.  
Czort ich bierz! Inni zagrywają w "ocz- ko" - no to już lepsze. Ci, co w ręku mają po raz pierwszy karabin 
uczą się chwytów. Tu grupka brydżystów; tu "szuba". Munio Rudowski wsiadłszy do jakiegoś powozu 
zabawia kolegów sztuczkami karciarskimi. Czas leci Nareszcie jest aspirant Żubrowski i ppor 
Kowalewski. Zaszła maleńka zmiana. Ośmiu junaków z II licealnej przydzielono do pilnowania 
 transformatorów na Trubakowie - 20-stu innych na Dyrekcję. W mieście nikt nie został - zresztą i po co? 
Ja znalazłem się w grupie pierwszej wśród swoich chłopów'. Jest Cesiek Terlecki, jako dowódca; jest 
Lusiek Szwarcz "naszego kąta" w klasie, Wałkowiecki z pedagogów, Słomiński z przyrodniczego w  
Hrubieszowie, a oprócz tego: Janusz Karczmarek, Gienio Wyszogrodzki no i Rybka. Dostajemy po pięć 
sztuk do swoich "lebelek" i walimy na Trubaków.  
 
8  IX - bombardowanie Chełma.  
                   A że było święto i to "Święto Ziemi Chełmskiej". A przy tym dzień ładnie się zapowiadał. 
Wyprosiłem u Terleckiego urlop na całe popołudnie. Wojna wojną, ale serce sercem: należy iść jego 
wskazaniem. Nad wieczorem już, o godzinie wpół do szóstej, wracałem od Irki. Idę tedy gracko po 
Lubelskiej. a tu nagle krzyk: Samoloty!.Alarm. I pierwsza bomba. /.../ Cała lewa strona ul. Kolejowej, od 
Okszowskiej do stacji w ogniu. Płacz, jęk! Ludzie uciekają na wozach z całym dobytkiem na wieś. Dom 
Ryśka Lejmana doszczętnie strzaskany, a siostra zginęła. Oberwało się i naszej budzie! Wracamy na 
służbę! Za nami: czerwony płomień, jedno morze ognia, duszący dym. Chełm się pali! Jak pochodnia 
wzniesiona, wołająca o pomstę do Boga, buchały snopy iskier do późnej nocy. Miałem służbę. Czerwona 
łuna malała i malała nad świtem zgasła. Na drugi dzień dymiły się jeszcze ciężkie kłody, a żar gorący 
pozostał jeszcze na długo. Aż do drugiego nalotu. Bezsprzecznie pierwszy nalot był najgroźniejszy i 
najbardziej skuteczny. Drugi "poprawił" Kolejową, a więc rozbił syndykat, starą parowozownię, potrącił 
trochę więzienie. Trzeci wy- padł też na Kolejową, ale i zawadził na inne okolice, np. spaliła, a właściwie 
zawaliła się stodoła wujka Dziusa. Człowiek przyzwyczaił się powoli do tych wybuchów i spokojnie 
obserwował spod drzewa, czy z rowu, a najczęściej z "glinianek" jak żelazo leci na Chełm. Na nas puścili 
dwa razy tylko. /.../ W Chełmie istnie warszawski ruch! Samochody od taxi do ciężarówek, powozy 
wszelkiego gatunku, a przede wszystkim ludzie. Ulice zatłoczone do niemożliwości. Wszyscy uciekają i 
wszyscy do Chełma. W sklepach nic nie można kupić. Tak. że my ledwo z karabinami dostaniemy coś 
niecoś dla zaspokojenia najważniejszych w wartowni potrzeb. Podobno ministerstwo komunikacji jest na 
Dyrekcji. Bąkają coś o Kwiatkowskim, prezydencie w Chełmie. Dookoła Chełma ruch podobny. Na dzień 
wszystko opuszcza miasto, zaszywa się w krzaki okoliczne i patrzy w górę. Ironia losu. Całe obozy 
pozakładane w lasach, po wsiach. A do tego jeszcze całe procesje uciekinierów, ewakuowanych. Chodzi 
się po tej kolonii za prowiantem to widzi się, że gdzie i drzewo, tam i dziesięć rodzin żydowskich. Szlak na 
tych Żydów. Brak mleka, chleba brak, nie ma jajka, brak wszystkiego we wsi, za to dużo uciekinierów, i 
nie brak Żydów, którzy wszystko skupują, że my w rezultacie głodujemy.  
 
14  IX  
                 Służba wypadła mi między czwartą a siódmą. Dziwny niepokój... cisza - czy to cisza przed 
burzą? Niekiedy tylko przemknie się ukradkiem człowiek, zaturkocze wóz ciężko naładowany i znowu 
cisza. Strasznie ciężka atmosfera! Lecą polne gruszki z drzew: telep, telep. Płacze cicho olchowy lasek.  
Łzy gorące jak żar żłobią lica zbiedniałej kobiecinie siedzącej u wrót zmurszałej stodoły. W zgrabiałej 
dłoni nie można utrzymać karabinu. Zimny świt! Na rowerze pędzi jakiś policjant i krzyczy: Niemcy, 
Niemcy! W kilka chwil potem wpada Janek Franaszczuk - w Chełmie nie ma żywej duszy! Wszyscy 
uciekają na Kowel! Co wy ludzie robicie?! Nie strugajcie wariatów! - popłynęło z jego ust i już go nie 
było. Czesiek Terlecki dzwoni do Komendy P.W. - To wy jeszcze jesteście? Nawalajcie na Kowel, a 
wstąpcie po drodze do komendy. W Świerżach dostaniecie podwody. W Kowlu koncentracja hufców P. W. 
Prędko! - wypalił jednym tchem porucznik i cisza. Nie pomogło dzwonienie. Zbiórka! Wpadłem do domu; 
po- żegnałem się. Trubaków. Zbiórka! Uro- czyste pożegnanie! Panienki ze łzami w oczach uświęciły 
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nasze odejście. Moc wzruszeń! 10:30 - opuszczamy Trubaków. Zostaje za nami kępka białych domów 
ogarniętych olchami, zostaje cegielnia, wielgachny komin, szare szopy huczące transformatory, przyległe 
błota. Idziemy łąkami, jak niegdyś, po raz pierwszy. Jedna plama szara -Trubaków. Żegnaj! Wstępujemy 
w ulice Chełma. Opuszczone ulice. Blade południe. Idziemy bezładną kupą, próżno chcąc utrzymać, jako 
taki porządek. Wpada- my do komendy! Pustka przeraźliwa! Porozrzucane papiery na biurku, szmaty na 
podłodze, czapka porucznika w kącie, przed progiem szabla goła, Zwiał porucznik! Cholera na niego! 
Krząta się tylko strzelec Jasio, odwieczny sługus w komendzie. Beztrosko fasuje sobie jakiś mundur z 
magazynu, buty, no - co tylko może unieść. Fasuję i ja sobie buty odpowiedzialne, bo moje już się 
rozlatują i spodnie na zapas. Uzupełnia- my, jako tako garderobę i walimy w drogę! Komu czas - to czas! 
t - Rybka gdzieś się zawieruszył, więc nie czekamy na niego. Kolejowa ulica - żywej duszy nie widać, 
szczątki domów, gruzy, zwęglone ściany, olbrzymie leje bombowe - dzika pustka i rozpacz. Idziemy szybko 
i jak widma mijamy stację, masę rozwalonych wagonów, opuszczamy nareszcie Kolejową - gniazdo 
śmierci. Wzdłuż toru poruszamy się na wschód w nieznane! Całe tłumy pieszych, rowerów, samochodowe 
kolumny, tabory wozów - posuwają się wraz z nami. Wszystko za Bug! Zmęczone twarze, osiadły na nich 
przestrach, rozpłakane dzieciaki na wozach wśród pierzyn, kufrów i setek innych gratów, a pod kołami 
skwierczący piasek - oto droga za Bug. Słońce pali, a brudny pot ścieka za kołnierz. Osiada w kącikach 
ust: gorzki i słony - jak nasz los. Widać Brzeźno. Lotnik! Pryskają tłumy na strony, rozrywają się na 
tysiące cząstek. Zapadają w rowy, krzaki, pod drzewa. Krzyk, trwoga i cisza. Niebezpieczeństwo minęło: 
trzy samoloty przeleciały nad nami kierując się na Dorohusk. Znów droga pielgrzymów piaszczysta, 
rozgnieciona tysiącami stóp, spowita tumanami kurzu, zatłoczona do wszelkiej możliwości. Brzeźno. 
Stacja za- pchana jakimś wojskiem, cywilami wszystkich płci, stanu i narodowości, ale żadnego pociągu, 
nawet bydlęcego. Skręcamy na lewo w stronę Świerż - tam przecież czekają nas! Znów samo- loty. Nogi 
odmawiają posłuszeństwa, zagłębiamy się, więc w las, aby przecież jakoś odpocząć.”  
 
15 – 16  IX  

W odezwie odczytanej żołnierzom przygotowującym się do ataku na Polskę  
Kowalow napisał m.in.: 

                   „Nadszedł czas wyzwolenia bratnich narodów zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy od 
ucisku polskich obszarników i kapitalistów. Już od 20 lat policyjny but piłsudczyków bezkarnie depcze 
rodzinne ziemie naszych braci Białorusinów i Ukraińców. Ziemie te nigdy nie należały do Polaków. Te 
rdzenne ziemie białoruskie i ukraińskie zagarnęli polscy generałowie i obszarnicy w te dni, gdy republika 
sowiecka, broniąc się przed licznymi siłami kontrrewolucji była jeszcze niedostatecznie silna. […]W 
zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainie wniósł się czerwony sztandar powstania. Zapłonęły dwory 
obszarnicze. Zaczęli miotać się generałowie. Skierowali oni karabiny maszynowe i działa przeciw 
powstańcom. Ale nic nie jest w stanie ugasić gniewu narodów zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy. 
Poprzez huk dział słyszymy wezwanie narodu białoruskiego: – Na pomoc! Na pomoc, towarzysze! My nie 
mamy już sił, by znosić ucisk obszarników i generałów” 
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Odezwa do żołnierzy polskich. 

 
                       „Na śniadanie były jabłka, które po- darował nam nasz gospodarz, a popiliśmy mlekiem 
(chleba nie było). Myjąc się koło studni, zauważyliśmy dziwną procesję, szła sama "belfrada", a więc: 
Kińczyk z gołą głową "po rzymsku", dyrektor Wojnar w rogowych okularach, więc Jaworski jak zawsze z 
laseczką i szereg innych. Trudno o pożywienie! Rozdziela- my się na dwa oddziały. Borys ze Słomką 
wracają z powrotem do Chełma. Od strony Dorohuska, pędzą limuzyny, ta- bory wojskowe w popłoch, 
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żołnierze bez broni idą kupami cała ta masa ruchoma pcha się na most w Świerżach. Samoloty niemieckie 
sieką z kulomiotów. Do mostu nie można prawie się dopchać. Walimy na drugi koniec Świerż i spotykamy 
Stępka. Nagadał ten Stępek o biedocie, jaka jest za Bugiem, o różnych cholerach i tyfusach, że 
postanowiliśmy zjeść obiad jeszcze przed Bugiem. 9:24 słychać strzały armatnie - strasznie blisko. Może 
Chełm zajęty? Dekujemy się na obiad do jakiegoś Rusina w lesie. Od strony Świerż krzyki: Niemcy, 
Niemcy. Jesteśmy niby otoczeni. Wracamy do Popów ki. Wszystko bujda! Maszerujemy po raz drugi do 
Świerż. Dochodzimy do mostu, zapchanego od pioruna jasnego, a wtem: samolot! Dopadliśmy jakiejś 
sterty, która stała o kilkadziesiąt metrów od mostu. A tu już: trach. tarach, trach, tarach! Siedem sztuk 
wali w most. Odłamki padają na stertę. Może zapali się słoma? W uszach aż dzwoni - Tarach! Co jedna 
bombka pacnie, to my cyk dalej w słomę. Ruuu! Jak blisko! Koniec świata! Nareszcie cicho. Jesteśmy 
prawie po drugiej stronie ster- ty, a o kilkanaście kroków dookoła olbrzymie leje - pod szczęśliwą 
gwiazdą przyszliśmy na ten świat. Na upadła tylko jedna, ale nie wybuchła, tylko przełamała. Policja 
rozbiera most. Nie puszcza ludzi! Kłótnia! Szturm. Z kilkoma żołnierzami walimy po rozwalonym moście, 
co trzecia deska na drugi brzeg! Pod nogami nam rozbierają. 16:20 - przekraczamy Bug. Most zawalony! 
Jesteśmy na drugim brzegu! Wołyń! Spotykamy kupy żołnierzy - sami "bohaterowie": - Byliśmy na froncie 
pod Wieluniem, Krakowem, Wisłą, Dęblinem. Pułk rozbity. Zostało nas Z naszego pułku ośmiu tylko - tu 
wymienił nazwę pułku i wskazał na swoich kolegów. -Marchiewką żyjem - kończył. Mijaliśmy tych 
maruderów. Znów kupa i to z tego samego pułku i ci mówią, że ich tylko czterech zostało - reszta trupy. 
Każdy mówi, że sam tylko został, ale gdyby tak ich w kupę zebrać, to by chyba byś cały pułk w komplecie. 
Sieją takie ptaszki tylko popłoch. Śmierdzące gnijasy! Zapada wieczór.”  
 
17 IX  

Marszałek Edward Rydz-Śmigły wydał 17 września w Kołomyi tzw. 
„dyrektywę ogólną” treści: 

                  „Sowiety wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi 
drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony lub próby rozbrojenia 
oddziałów. Zadanie Warszawy i miast, które miały się bronić przed Niemcami – bez zmian. Miasta, do 
których podejdą bolszewicy, powinny z nimi pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub 
Rumunii” 
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Kresy Rzeczypospolitej owego czasu. 

 
                       „ /.../ Horodło. Przyłączamy się do jakiegoś oddziału i zostajemy z nim w lesie. 
Maszerujemy w stronę Bugu na południowy zachód. Obecnie tu jest front. Wojska niemieckie przeszły 
Bug. Jedzenia pokrólewsku! Cukierki, rodzynki, migdały. Dobry kapral i nam niczego nie żałuje. Wojska 
idą w stronę Bugu. Walimy wozami całą parą. Oddział nasz wypiera z zagajników piechotę niemiecką. 
Potężna chwila. Spoczynek w porębie. W sąsiednią wioskę bije niemiecka artyleria. Idziemy całą linią. 
Od tyłu długie tabory. Na przedzie ogień karabinów maszynowych. Błyszczą bagnety. Trzy czołgi walą 
drzewa. Przychodzi wiadomość - tanki i czołgi niemieckie cofnęły. Nogi mdlały. Nasz oddział i tabory 
cofają się w stronę Maciejowa, gdzie mamy zająć legowiska po kawalerii. Robi się ciemno. Do tylnych 
straży strzelają Ukraińcy. W Poczapach wspaniała kolacja: grochówka i kawa. Idziemy na Maciejów. 
Zaczyna padać deszcz. Mokro pod nogami, a tu ogień artyleryjski coraz bliżej. Buuch! Czerwony słup 
światła buchnął przed nami. Jeden. Drugi, trzeci, dziesiąty... Z góry leje deszcz. Piekło. Widać żołnierzy 
modlących się na wozach, jakiś stary jegomość wyjmuje fotografię żony i dzieci i żegna się powoli, 
szlochając jak sercowa niewiasta. Zduszony dym. smrodliwe ciepło bucha od świeżych wyrw. Wchodzimy 
w las - walą się drzewa. Buuch! Buuch! Świszczą olbrzymie pociski i pa- dają dookoła. Mijają długie 
chwile. Z karabinem na plecach i trzymając się kłonic wozu maszerujemy z Januszem w straży przedniej. 
Po twarzy ścieka woda. Przestaje deszcz i z wolna ogień artyleryjski cichnie, przenosi się na po- ludnie i 
słabnie. Z trzech stron na widnokręgu, co chwila rozdzierają chmur) nerwowe błyski. Artyleria pracuje. 
Zdaje się Luboml się pali, lub sąsiedzka jakaś wioska. Z trzech stron ogień. Przed nami błyskawice 
nadciągającej znów burzy. Z naszego oddziału zostało kilkanaście ludzi - reszta poginęła. W Maciejowie - 
krótki postój, bo panowie kawaleria nie chce użyczyć nam kwater.  
 
18 IX  
                         Widać Kowel! Jedziemy! Znów samoloty! Na piechotę walimy do Kowla. Moc wojska! 
Popłoch wśród ludności cywilnej. Bąkają coś o bolszewikach. Ulice za- pchane. Idąc tak, a kierując się 
do komendy P.W. Spotykamy chorążego z Cycowa, którego poznaliśmy w Lubomlu, a który prowadzi 
spory oddziałek junaków i strzelców. Bez namysłu przyłączamy się i jazda do koszar. Dowiadujemy się  
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o wszystkim! Jesteśmy w Legionie Rumuńskim, który się organizuje w Kowlu. Bolszewicy wkroczyli i 
zajmą Polskę do Bugu. Za Bugiem Niemcy! Zdrada! Hańba! Przepadło! Legion nasz ma ostatecznie 
sformować się w Rumunii i stamtąd udać się mamy na front francuski. Do granicy walić ma- my 
poszczególnymi oddziałami. Jedyne wyjście - walka poza granicami Rzeczpospolitej. W koszarach 50 pp. 
panuje nad- zwyczajny ruch. Kupy żołdactwa plądrują magazyny, rozbijają tabory, zadowolone z takiego 
zakończenia wojny. Dostajemy umundurowanie i całkowite uzbrojenie. Naciągamy właśnie na siebie 
przydługie mundury. Strzały! Pędem wjeżdża samochód - chwilka- a wyskakuje z niego trzech oficerów- 
Trzeszczy parkan. Pękła sztacheta - jeden oficer znikł - drugi - huknął strzał i trzeci zachwiał się i padł 
krwią brocząc przed chwilą w parkanie. Banda rozwścieczonego żołnierstwa rzuciła się do samochodu. 
Ochotnicy, którzy chcieli z bronią w ręku przejść do Rumunii, właśnie wychodzą z koszar. Opuszczone 
szable. Żałobny nastrój. Konduktem wleką się ciężkie armaty, ciężkie wozy ta- borowe. Cicho idą konie i 
bez odrobiny entuzjazmu i radości na twarzach zbiedzonych kroczą poszarpane szeregi piechoty. Poszło 
kilkanaście tysięcy! Zostaliśmy jeszcze my i tabory. Zagrały karabiny maszynowe i przestały jak- by 
zachłysnęły się zbyt mozolnym ogniem, rozdarły powietrze wystrzały i wybuchy granatów - ukraińscy 
żołnierze walą magazyny. Przed chwilą był Polakiem, był obywatelem, co najmniej tej Polski, która go 
wychowała, która go karmiła, jako własne dziecko, bo za takie go uważała, a teraz on niszczy wszystko, 
co polskie, tak to spłaca dług zaciągnięty względem tej ojczyzny, pod której opieką żył spokojnie przeszło 
dwadzieścia lat. Padł drugi oficer w rogu magazynu trzeci doskoczył do konia, ale nie zdął, żył 
podciągnąć popręgów i padł twarzą na kamienie. Krwawi sędziowie dnia wtargnęli do komendy 
garnizonu i opanowali prawie już całe koszary, zasiane gęsto trupami. Strzały wzmagają się! Odchodzą 
nasze tabory, a nasz Legion Rumuński z bagnetem w ręku z odbezpieczoną bronią w polskich hełmach na 
głowach. Z ironicznym uśmieszkiem spoglądają na nas typki ukraińskie, ale nie strzelają. /.../ Idziemy 
dalej. W oddali widać już Stochód! Do ciągnącej kolumny dopada oficer na spienionym koniu, a potem 
słychać tylko jeden krzyk: Hitler zabił się! Rewolucja w Niemczech! Armia cofa się! Wszyscy uwierzyli, 
uwierzył też pułkownik, dowodzący całą kolumną i zawróciliśmy z powrotem do Kowla, by stamtąd 
przedrzeć się za Bug. Ostatkiem sił dowlekamy się do Kowla. Zaczyna się robić ciemnawo. Od Kowla 
dochodzą odgłosy strzelaniny. Ogień rozproszony z karabinów, ogień ciężkich karabinów maszynowych, 
huk małych działek. Ukraińcy wzięli się na dobre. Pułkownik coś zmiarkował i wysyła pierwszą linię 
tyraliery w stronę miasta. Tyraliera poszła, ale nie wróciła, bo żołnierze porozłazili się na wszystkie 
strony, tylko nie w stronę Kowla. Prze- rażony pułkownik, a z nim wszyscy oficerowie czmychnęli. Kurz 
po samochodach! Zostało wojsko bez dowódców! Popłoch! Minęło pół godziny a zostało ośmiu żołnierzy 
wraz z kapralem i nas z Legionu coś około trzydziestu z chorążym z Cycowa. Rozkaz jakiegoś rotmistrza: 
Zająć stację Kowel. Z bagnetem w ręku wchodzimy w ulice Kowla. Na stacji rozbijają wago- ny! Walimy 
prosto w tłum! Salwa w górę! Pochylony bagnet. Tłum mięknie. Kilka strzałów świsnęło nam nad 
głowami, jednego musnęło po hełmie... Stacja w naszych rękach. Konserwy. migdały i inne delicje z 
rozbitych wagonów przenosimy na stację, gdzie urządziliśmy sobie wspaniałą wartownię. Poszły patrole 
na miasto. Kolacja. Odprowadzamy kilka pociągów za Ko- we!. Na każdym kroku strzelają do pociągów! 
Na noc znowu służba przy jakimś transporcie sanitarnym (2 km za Kowlem) /.../ W jednym z wagonów 
urządziliśmy wartownię. Na służbę chorąży wysyła po czterech: dwóch z jednej strony pociągu, dwóch z 
drugiej. Ja z Januszem dostaliśmy służbę pierwszą. Chodzimy wzdłuż pociągu krokiem spacerowym, żując 
migdały, którymi mamy wypchane kieszenie i od czasu do czasu zagryzając sucharem. W mieście strzały, 
mimo późnej pory wcale nie milkną, ale wzmagają się z każdą minutą. Zgniły wiatr ciągnie od północy.  
Szeleści coś w krzakach. Przystajemy na miejscu; karabin kurczliwo ściska dłoń; oddech wstrzymany - 
cisza. Wyraźnie ktoś porusza się za krzakami wzdłuż nasypu. Szczęk! Rozciągamy się momentalnie między 
szynami. Tara - tarach - salwa karabinowa przeszyła powietrze nad nami, grzęznąć w wagonie. Jęki 
rannych z wagonu - wypaliliśmy w ciemność. Biją pojedynczo! Nasi wypadają z wartowni, zachodzą z 
boku. Kilka oderwanych strzałów. Cisza... Znów salwa honorowa na postrach - tamci odchodzą na 
wartownię, a my znowu chodzimy wzdłuż pociągu, przeżuwając gorzkie migdały i myśląc jednocześnie o 
tych chachłackich hadziajach i marności żywota ludzkiego. Pociąg odjeżdża na przetoki. Przychodzi 
druga zmiana.  
 
20  IX  
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                          Godzina czwarta rano. Huragan strzałów za oknami szaleje na ulicy. Przecieram oczy - 
patrzę w zaspane szyby, twarze śpiących pokotem kolegów - sen czy jawa? Jawa! Alarm! Zrywa się cały 
oddział na nogi i nie mija pięć minut a stajemy w szyku przed gmachem. Kupy policjantów cofają się 
przed strzałami, które padają z parku miejskiego przylegającego rogiem do ulicy Legionów. Część 
oddziału szykuje tabory, reszta zajmuje stanowiska wzdłuż niskiej podmurówki budującego się 
olbrzymiego gmachu. Policjanci rozbiegają się po zajazdach i bramach. Co chwila wyskoczy jakiś 
policjant z bramy, strzeli i fuch między kolegów do bramy. Niech cholera najsłodsza ściśnie takich 
żołnierzy! Podbiega do nich nasz porucznik i mówi na serio: Chodźcie Z nami do kupy, na stanowiska 
albo broń oddajcie! Żonę mam i dzieci, dla których chcę żyć jeszcze - odpala od razu filozof z tych  
psiajuchów, którzy to w czasie spokojnym człowiekowi na ulicy trójkami chodzić nie dali, którzy za 
niewinny i głupi żarcik uczniowski umieli dziesięć gum wsypać. Policjanci - na ich wspomnienie gorzko 
robi się w sercu. Zawsze pierwsi, a to do ucieczki i do zajmowania kwater i dobrego żarcia. Chuderlak je- 
den z drugim chodził sobie przed wojną sztywny jak starosta federalny, nosił głowę w górze niby król 
udzielny, poskował panie tego, że i przekupka na chełmskim targu nie przegadałaby go w żadnym 
wypadku. Obserdaki szli na lepsze z Żydóweczkami na jarmarku, rozbijali garnki babom pod 
cmentarzem, aresztanta sprowadził tam któryś na salę sądową, a więcej nic - forsa szła, a to grunt. 
Okazało się co to za ptaszki są ci panowie policja. Koniec z tym gadaniem! Ukraińcy zaczęli nas okrążać. 
Nas trzydziestu i ich przeszło trzysta, a w tym połowa byłych polskich żołnierzy, trochę uczni, grupka 
smarkatych żydziaków. Okropna mgła! Salwa! Jedna, druga - cisza, trzecia. Cisza. Sylwetki pochylone z 
karabinami w ręku pędzą w naszą stronę. Ognia! Pociągam za cyngiel. Buchnęła ołowiem nasza reduta i 
jak pio- run wszystkich zmiotło. Znów strzały. Biegną pojedynczo, po trzech, czterech, chyłkiem, padając 
pod ciemne drzewa parku. Strzelamy gorączkowo, szybko repetując karabiny, chłodząc rozpaloną dłoń od 
rozgrzanej lufy w chłodnych nabojach, grzebiąc w ładownicach. Kule świszczą nad głowami grzęznąc w 
murowanych ścianach. Cegła sypie się na głowę, półcegłówki spadają na karki leżących na 
stanowiskach. Leżymy spowici dymem prochu. Ceglanym kurzem - mechanicznie spełniają swą pracę 
niezmordowane ręce. Mur się wali! Ruu! Ruu! Salwa za salwą.   

21 IX 

Na twarzy wypieki, gorączkowo śledzimy za swoimi kulami, mierząc celnie i pewnie. Mijają godziny, obok 
mnie leży na stanowisku Janusz. Od czasu do czasu rzucam w jego stronę spojrzenie, czy tez jeszcze 
chłopak dyszy. Ręce zaczynają słabnąć. Jeszcze raz się poderwali Ukraińcy. Podwójny ogień nasz położył 
wszystkich, gdy już przebiegli ulicę. Dobra nasza! Cisza i wzmożony do maksimum ogień nieprzyjacielski 
ze wszystkich stron. Skąd tyle karabinów mają te diabły? Ogień wzmaga się, wzmaga się i wzmaga. 
Piekło! Nasze stanowiska – jedno wielkie kłębowisko. Ostatkiem sił odpowiadamy ogniem. Chwila i ogień 
słabnie, mgła opad. Z kurzu i prochu wychyla się nasza reduta, zdruzgotana ogniem nieprzyjacielskim. 
Ukraińców już nie słychać! Godzina ósma – liczymy straty. Wszyscy żywi! Nie! Jeden leży na wznak z 
rękami na piersiach, cichy i spokojny, z zaciśniętymi ustami, płaszcz na nim szary, strzelecki. Kula 
przebiła mu głowę, weszła między oczy – krew na źrenicach! Nikt go nie zna pewno jakiś licealista z 
Warszawy. Bohater! Z trudem wstrzymuje łzy najbliższy jego przyjaciel. Zwycięstwo! Pierwsze spotkanie i 
na całego zwycięskie. Palimy papierosy dumni z naszego krwawego dzieła. Kawały nawet skądś się 
wzięły. Nagle pada komenda: Przygotować się! Idą! Momentalnie sięga ręką by zarepetować broń. 
Strzał, pęk białego dymu, jednoczesny ból w reku – jedna sekunda. Odrzuciłem karabin na trzy metry za 
siebie, zesztywniała już ręka i siadłem za murem. Ranny jestem – uprzytomniłem sobie dopiero w tej 
chwili. Widzę przecież jak nazbierało mi się krwi, która cieknie ciurkiem zza rękawa. Ręka sztywna, 
cierpko w ustach. Jak przez mgłę widzę kupkę kolegów, pochylających się nade mną, słyszę słowa 
sanitariusza: Dwa domy w lewo szpital polowy. Karabin zabiera porucznik. Walę jak stumetrówkę w 
szkole do tego szpitala, tak, że mój sanitariusz nie może nadążyć. „Bolszewicy! Bolszewicy!  Zajmują 
Kowel! Służba szpitalna szybko i sprawnie zabrała mój rynsztunek: hełm, bagnet, 200 sztuk amunicji, 
sukienne ubranie itd. Podjechały samochody sowieckie i zabrały broń. Gorzkie myśli piętrzą się w głowie, 
dusi w gardle, w ustach jedno ciągłe pytanie: co dalej będzie? Za oknami warkot silników 
samochodowych. (…) Blade światło, zgarbione sylwetki doktorów, wylęknione twarze posługaczy. Gdzieś 



Copyright © 2017 Zdzisław Kalinowski 

11 
 

koło południa kazali nam bolszewicy wyłazić ze szpitala i ustawić się paradnie pod murem – żegnaj ty 
kochany Chełmie, Zawadówko, rodzino, żegnajcie wszyscy znajomi. Tak, maja rację, bo złapali z bronią 
w ręku – myślę sobie i czuję, że przez wnętrzności przebiega szalony spazm tęsknoty, za wszystkim co za 
chwilę stracę. Oddział paradnie wkroczył na podwórze. Smirno! Egzekucja? Na razie jakieś 
przemówienie, z którego nie połapałem żadnego słowa . Nie rozumiem po rosyjsku, ale i tak bym nie 
zrozumiał – za dużo wzruszeń. Obok stoi Janusz, 

25 IX 

Głupia cała historia, że szkoda o niej pisać! Skończyło się na tym, że zabrali oficerów i podoficerów 
starszych, a nam kazali „udirat”. Zbieramy się powoli, ja z chorą ręką na stację! Wieczór. Trupy, trupy, 
trupy! Skutki walki między polskim transportem pancernym a bolszewickimi tankami. Siadamy w pociąg 
idący w stronę Chełma, a okazuje się wkrótce, że jedziemy w kierunku Brześcia. (…)”. Po długich i 
burzliwych wyborach zostali w urzędzie jak następuje: komisarz "Biedoty Wiejskiej" towariszcz Wójcicki 
Stanisław, sekretarz - tow. Wawryniuk Teodor, naczelny komisarz milicji w Zawadówce - tow. Kłos Józef 
i cała plejada innych urzędników "Biedoty Wiejskiej". Obecni składali podpisy. Nie długo cieszono się 
tym komitetem, bo jeszcze tego wieczora rejowiecka szosa aż stękała: sowieckie czołgi wracały na 
wschód.  

4  X  
                           Wrócił Janek Ostrowski z drugiej kompanii. Złożyli broń nad Sanem. Warszawa 
podobno upadła. Słychać tylko o Bortnowskim! Odwiedza mnie często Słomiński. Leczę się w szpitalu 
wojskowym. Ręka ma się coraz lepiej! Leczy mnie jakiś młody doktor, porządny chłop. Narobiło się teraz 
ważniaków Żydów i Rusinów, że aż strach. Co drugi Żyd paraduje po mieście z karabinem, a jeżeli już nie 
z karabinem to już z czerwoną przepaską. Paradny widok! Kulawy na jedną nogę, chromy na drugą. z 
paraliżem w ręku, z reumatyzmem w stawach, zgięty w paragraf. Łypie taki milicjant czerwony świńskimi 
ślepiami na przechodniów. Cholera człowieka po prostu bierze! Znęcają się w okropny sposób nad 
polskimi żołnierzami, że aż strach pisać. Głodnych i pobitych trzymają po tygodniach w parszywych 
komórkach. Naprowadzają bolszewików na domy oficerów i podoficerów. W tym kierunku przoduje 
pewien krawiec chełmski, u którego ubierali się przeważnie oficerowie. Zajegu to sprawą wszyscy 
oficerowie, którzy zdołali zbiec. obecnie dostali się w ręce bolszewików! Mądry po szkodzie! Któż im 
kazał się ubierać u Żyda? Obecnie Żydzi twierdzą niezbicie, że im Polacy będą buty czyścić. Zobaczymy!. 
Do miasta nie ma, po co iść, chyba, żeby zobaczyć milicjantów żydowskich, bo w sklepach nie ma 
niczego. Gdzie ten obiecany raj, dostatek, o którym tyle słyszało się z ust żołnierzy bolszewickich? - U 
was nyma nyczoho, a u nas wsio tiechnika, każe, co w nas wsio mnogo! My budym, wsio buduj - 
tymczasem jest ich do pioruna, a niczego nie ma! Ot płoche dieło! Żołnierze bolszewiccy wyglądają  
na dziadów zabuskich w kusych sukmanach. Żywią się marchwią i kartoflami. W plecakach noszą chleb i 
owies dla koni, a plecak to po prostu worek na siano (u nas gospodarze nazywają maniakiem). Zegarek u 
nich to luksus, a noszącego zegarek uważają za bardzo uczonego i mądrego. Kupują, więc sowieckie 
sołdaty zegarki na potęgę, ale cóż z tego, mało, który na nich rozumie się wynikają, więc często z tego 
powodu skandale. Za Bugiem już zauważyłem pewnego bolszewika, który chodził od jednego do drugiego 
faceta i pytał, która godzina, mimo że posiadał zegarek. Inny znów obrońca "proletariatu" chodził z 
własnym zegarkiem i prosił, żeby powiedzieć mu, która godzina, ale nasi naturalnie udali, że na takich 
precyzjach techniki nie znają się. Ot u nich tiechnika! Łobuziaki sprzedawali im czasomierze i liczniki z 
samochodów, a brali rubli za zegarki! Oficerowie nie odróżniali binokli, od lunety i lampki elektrycznej 
kieszonkowej! Zdarzało się, że oficer brał bateryjkę i w jakiś tajemniczy sposób chciał patrzeć przez nią 
na odległy dom. Czort go wie, co widział! - U nas toże jest - mówił czasami żołnierz zaciągając się 
polskim papierosem (u nich żołnierze kręcą machorkę). Jak u nich mnogo wszystkiego - to najlepiej 
świadczą niesłychanie długie ogonki, a nawet ogony przy każdym otwartym sklepie. Godzinami trzeba 
czekać na kupienie najmniejszej drobnostki. Łaskawie zrównali rubel ze złotym polskim. 1.../ Na 
Zawadówce znów rewizje. Włóczą się całe bandy żółtańczaków i innych kacapów i przewracają w 
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domach  do góry nogami. - Ot nasza Ukraina! Szob was cholera wzięła - słyszymy w takiej bandzie -A 
szob was cholera wzięła!  
 
7  X  
                        Bolszewicy odeszli! Zabrali, więc wszystko, co się dało z koszar. Z magazynów, sklepów, 
urzędów. Wszystko dosłownie zgrabili, zapakowali na pociąg, samochody i wynieśli się za Bug. Z 
urzędów zabrali nawet czysty papier! Zostały puste kamienice i ulice. Rodziny żydowskie wyprowadzają 
się za Bug. Niemcy mają zająć Chełm. Dostają właśnie w podarunku od bolszewików. Bezkrólewie!  
Niemcy lada chwila nadejdą, ale jeszcze ich nie ma /.../”  
 
 

Parę słów, co się działo w tym czasie w Rejowcu. 

                Pamiętny był przemarsz przez Rejowiec. Nad miastem nisko latał dwupłat zwiadowczy 
sowiecki. Ktoś pociągnął po nim serię. Nie trzeba było długo czekać – nadleciały trzy archaiczne 
dwupłaty R 53zrzuciły kilka bomb, postrzelały i odleciały. 
                Po wycofaniu się Niemców a przed zajęciem Rejowca przez Armię Czerwoną na terenie gminy 
Rejowiec i w samym Rejowcu miejscowi komuniści zaczęli w pośpiechu organizować Rady i Komitety, 
w skład, których weszli przede wszystkim Ukraińcy (Ukraińcy należący do KPZU – Komunistycznej 
Partii Zachodniej Ukrainy). Na terenie Rejowca pozbawionego jakiejkolwiek władzy powstają niejawne 
struktury samorządowo-porządkowe. Zakładają czerwone opaski. Rozbrajają grupki lub pojedynczych 
żołnierzy, którzy utracili w ogólnym zamieszaniu kontakt ze swoimi oddziałami. Zbliżający się sowieci 
potęgują u miejscowych komunistów radykalizm poczynań. Dochodzi do aktów gwałtów, rabunków, 
samosądów a nawet i zabójstw dokonywanych na ludności polskiej. Członkowie milicji robotniczej 
dokonali rabunku w pałacu Budnych i folwarkach. Zręby nowej władzy tzw. „Komitety Biedoty 
Wiejskiej” były oficjalnie tworzone po napaści Sowieckiej po 17 września 1939r. na Polskę. Byli 
bezkarni w swoich poczynaniach, bo to oni w tym momencie stanowili „prawo” - prawo agresora i 
zwycięscy. Dokonywano jak to sami formułowali „ fizycznej likwidacji wrogów ludu pracującego, 
burżuazyjnych krwiopijców, którzy wyzyskiwali klasę robotniczą”. Wystarczyło tylko donieść 
„odpowiednim czynnikom”. Ukraińcy postawili Sowietom triumfalną bramę. We wtorek dnia 26 
września 1939 roku „Wyzwoliciele” byli entuzjastycznie witani przez komunizujących Żydów, 
Ukraińców należących do KPZU oraz Polaków z KPP.. Witano ich chlebem i solą. Wręczano naręcza 
kwiatów. Powiewano czerwonymi sztandarami, były okrzyki „Krasna Armia, nehe żywy! (niech żyje!) 
Ukraińcy głośno wyrażali radość z tego, że skończyła się wreszcie (ich zdaniem) 20-letnia niewola w 
państwie polskim. Na powitanie żołnierzy sowieckich miejscowi komuniści przygotowali plakaty. Witani 
byli z wielką sympatią przez biedotę miasteczka a wręcz entuzjastycznie przez społeczność żydowską. 
Pierwsi wiązali swoje nadzieje na polepszenie warunków materialnego bytowania i zmianę stosunków 
społecznych, drudzy - na uzyskanie swobód narodowych i pełnego udziału w sprawowaniu władzy. 
Organizowane były wiece i zebrania, na których oficerowie polityczni Armii Czerwonej i miejscowi 
komuniści wygłaszali przemówienia. Informowali ludność o znaczeniu i celach polityki państwa 
sowieckiego. Wyświetlano filmy obrazujące osiągnięcia oraz życie narodów ZSRR. Komuniści 
rejowieccy wyjaśniali założenia programowe komunizmu, zapowiadali zmiany ustrojowe i ekonomiczne, 
jakie zostaną wprowadzone w interesie ludzi pracy.  
                     Komitet powitalny został przekształcony w Tymczasowy Komitet Samorządowy. Następnie 
utworzono Tymczasowy Komitet Rewolucyjny. W jednym z dokumentów tamtego okresu zachował się 
opis następującej treści: ( … ) „ Już w dniu 26 września 1939 roku wyszli z konspiracji członkowie 
Komunistycznej Partii tworząc „Czerwona Milicję” jako władzę robotniczo - chłopską. Pojedynczych 
żołnierzy rozbrajano, aresztowano oficerów i inteligencję. Nastały dnie bezprawia i gwałtu, dominowali 
                                                            
3 Sowieckie samoloty zwiadowcze, produkowane od 1930 roku. Powstało kilka wersji R 5, jeden z nich, 
R 5a był lekkim samolotem bombowym. 
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w tym miejscowi Żydzi i Ukraińcy, brali udział nieliczni Polacy. Największa inicjatywę przejawiał Szyja 
Feldman zwany „Gonciarzem”, który dał początek popełnionym zbrodniom. On zastrzelił właściciela 
majątku, byłego legionistę Jana Kiwerskiego 4 ze Stajnego. Rozprawiał się z oficerami polskimi, 
względnie oddawał w ręce NKWD. Niedługo jednak został zlikwidowany razem z Ukraińcem Trociem z 
Żulina”  

Wielce „zasłużonym” policjantem był Jan Nazaruk5 (Za okupacji niemieckiej komendant ukraińskiej 
policji wiejskiej w Wereszczach Dużych.) 
 
                       We wtorek dnia 26 września 1939 roku mniejszości narodowe entuzjastycznie witały ,, 
wyzwolicielską Armię Czerwoną  ,,. Nową władzę wspierała utworzona przez komunistów Milicja 
Robotnicza (Obywatelska). Milicjanci byli uzbrojeni w karabiny. Z czerwonymi opaskami na rękawach 
wprowadzali nowe porządki. Szczególnie agresywnie postępowali w stosunku do członków administracji 
państwowej, samorządowej i powracających żołnierzy do swych domów po klęsce wrześniowej. W 1939 
roku komuniści mieli już pewność (mimo niepowodzenia w roku 1920), że tym razem się uda, tereny 
Polski na wschód od Wisły będą przyłączać do kraju Rad. 

Na tyłach budynku posterunku Polskiej Policji Państwowej zostało rozbrojonych i  zamordowanych  w 
pobliżu łąk Budnego kilku polskich żołnierzy. Milicjańci, byli bezkarni w swoich poczynaniach , bo to 
oni w tym momencie stanowili ,,prawo” - prawo agresora i zwycięscy . Po nowych ustaleniach granice 
między dwoma agresorami została wyznaczona na linii rzeki Bug. TKR został powiadomiony o mającym 
nastąpić wymarszu oddziałów Armii Czerwonej i zaproponował swoim członkom i działaczom wyjazd 
do ZSRR z uwagi na grożące w przyszłości niebezpieczeństwo. Wyjechali wówczas wszyscy członkowie 
Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego wraz z rodzinami oraz około tysiąca mieszkańców 
narodowości żydowskiej, którzy w ZSRR szukali schronienia przed prześladowaniami hitlerowskimi i 
odpowiedzialnością za to, co robili w Rejowcu podczas władzy robotniczo-chłopskiej. Krótki czas 
działalności „Czerwonoopaskowców” nie pozwolił im na dokonanie aresztowań i zaplanowanych 
egzekucji ujętych na liście proskrypcyjnej. 

Nowa władza przejęła kontrolę nad dystrybucją podstawowych środków spożywczych i pieczywa.  
Następnym zadaniem TKR była organizacja urzędu gminy koniecznej do prawidłowego sprawowania 
władzy i funkcjonowania życia miasteczka. Dążono do szybkiego uruchomienia pracy szkół.  Czynili 
wysiłki o uruchomienie opieki społecznej itp. Szczególnym zainteresowaniem nowej władzy cieszyły się 
zakłady przemysłowe jak: cukrownia, gorzelnia, cementownia, tartaki oraz folwarki na terenie gminy 
Rejowiec. Rabowano wszystko, co się dało wywieźli. Rabowano konie, bydło, sprzęt rolniczy. 
Wywożono cukier, cement i różnego rodzaju zapasy materiałowe i produkty rolne. Rozkradano w 

                                                            
4 Nastąpiło rozliczanie się z różnego rodzaju zaszłościami. Kiwerski i Morawski bogaci w doświadczenia w 
kontaktach z Żydami, uważali ich, jako element wyzyskiwaczy. Taka postawa wobec Żydów najprawdopodobniej 
przyczyniła się do jego zamordowania i śmiertelnie postrzelonego zięcia. Innych członków rodziny oszczędzono. Z 
aktu zgonu sporządzonego w kancelarii parafii Pawłów dokładnie wiadomo pomimo różnych wersji o dacie mordu. 
Mieczysława Morawskiego, zginął w dniu 2 października 1939 roku. Sporządzenie aktu zejścia i pochówek na 
cmentarzu grzebalnym nastąpił w dniu 20 października 1939 r. Pośrednio można wnioskować, że był 
ekshumowany.  W dokumencie zaznaczono, iż opóźnienie nastąpiło z racji działań wojennych. Świadkiem przy 
sporządzaniu dokumentu był Antoni Budny. 
5 Jego nazwisko i funkcja została wymieniona w jednej z korespondencji z dnia 14 kwietnia 1943 roku związanej 
ze spisem majątku szkolnego w ukraińskiej szkole w Wereszczach Dużych. Ukrainiec, przed wojną działacz KPP i 
KPZU w tej miejscowości. W pierwszych latach władzy ludowej w MO  



Copyright © 2017 Zdzisław Kalinowski 

14 
 

dworach sprzęt i wyposażenie( meble, obrazy, księgozbiory itp.) Do rozkradania majątku właścicieli 
ziemskich zabrała się miejscowa biedota wiejska zachęcana przez aktywistów komunistycznych. 
Ogołacano zajęty teren ze wszystkich dóbr. Na ścianach budynków użyteczności publicznej rozwieszano 
propagandowe plakaty z dwujęzycznymi napisami. Komuniści codziennie urządzali zebrania, mitingi 
propagandowe, w których wychwalano dobrobyt w Kraju Rad. Krótkotrwały pobyt Sowietów 
przeznaczony był na rabowanie mienia i oczyszczanie terenu z przeciwników Kraju Rad. Nowe porządki 
trwały do 8 października 1939 roku, czyli dwa tygodnie. Sowieci wiedzieli o mającej nastąpić korekcie 
granic pomiędzy III Rzeszą a ZSRR. 

 Odpowiednie porozumienie zostało zawarte w dniu 28 września 1939 roku.  

                 Po nowych ustaleniach granice między dwoma agresorami została wyznaczona na linii rzeki 
Bug. TKR został powiadomiony o mającym nastąpić wymarszu oddziałów Armii Czerwonej i 
zaproponował swoim członkom i działaczom wyjazd do ZSRR z uwagi na grożące w przyszłości 
niebezpieczeństwo. Wyjechali wówczas wszyscy członkowie Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego 
wraz z rodzinami oraz około tysiąca mieszkańców narodowości żydowskiej, którzy w ZSRR szukali 
schronienia przed prześladowaniami hitlerowskimi i odpowiedzialnością za to, co robili w Rejowcu 
podczas władzy robotniczo-chłopskiej. Krótki czas działalności „Czerwonoopaskowców” nie pozwolił im 
na dokonanie aresztowań i zaplanowanych egzekucji ujętych na liście proskrypcyjnej. Zaistniała sytuacja 
polityczno-militarna zmusiła ich do wycofania się za linię Bugu.   

Dnia 7 -8 października1939r. odeszli bolszewicy z rzekę Bug                                      .                           

Co się działo z żołnierzami polskimi im jak zginęli – pisałem o tym wcześniej w artykule na stronie 
Internetowej pt. „Wrzesień 1939r.”      
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