
















WSPOMNIENIA







Jest to wspomnienie opublikowania 
prz

 



pełnił funkcję Komendanta Powiatowego 
Policji w Lublinie. 13 września 1939 roku, 
wraz z KPP ewakuował się do Tarnopola 
(dzisiejsze miasto na Ukrainie, oddalone 
o ok. 130 km na południowy wschód od 
Lwowa). Po agresji Rosji Sowieckiej na 
Polskę 17 września 1939 roku, dostał się 
do niewoli w okolicach Łucka (miasto na 
Ukrainie, oddalone ok. 160 km na północ 
od Tarnopola). Został osadzony w więzie-
niu NKWD w Ostaszkowie. Zamordowany 
przez NKWD wiosną 1940 roku w Kalini-
nie – obecny Twer (miasto na północny 

zachód od Moskwy). Oprócz Juliana Jana 
Radoniewicza, na tablicy widnieją na-
zwiska: Stanisława Józefa Sołtysika (ur. 8 
maja 1907 roku w Żmigrodzie Nowym, 
zamordowanego w Charkowie), Henry-
ka Ludwika Przewoźniczka (ur. 21 maja 
1902 roku w Żmigrodzie Nowym, zamor-
dowanego w Charkowie), Romana Micha-
ła Jakubińskiego (ur. 31 lipca 1909 roku 
w Żmigrodzie Nowym, zamordowanego 
w Katyniu)1.
1 por. Mateusz Smyka, Żmigrodzka pamięć o zbrodni katyń-
skiej, „Region Żmigrodzki”, 2019, 5/19/196, s. 14–15).
 

By uczcić pamięć pomordowanych 
rodaków oraz w symboliczny sposób od-
dać im cześć, z okazji Dnia Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej Wójt Gminy Nowy 
Żmigród – Grzegorz Bara oraz p.o. Dyrek-
tor GOK w Nowym Żmigrodzie – Domini-
ka Jędrzejczyk-Wielgosz, złożyli wiązkę 
biało-czerwonych kwiatów oraz zapalili 
znicze na odnowionym pomniku pamięci 
ofiar zbrodni katyńskiej w Nowym Żmi-
grodzie.

Krystian Gaworowski



Określany jest jako osadnik wędrują-
cy w poszukiwaniu pastwisk, tzw. noma-
da (z łac. nomos)1, jako valach – owczarz, 
trudniący się pasterstwem transhumacyj-
nym (pół-osiadły tryb życia z pasterstwem 
w górach jako podstawą egzystencji). 

Badaczem osadnictwa wołoskiego jest 
Kazimierz Dobrowolski, ale i R. Reinfuss 
nie wyklucza tej teorii.

Dokumenty historyczne wskazują, iż 
migracje wołoskich pasterzy w Karpatach 
datuje się dopiero na XIV w. Nie można 
jednak wykluczyć ich penetracji o wiele 
wcześniej. I tutaj można odwołać się do 
teorii o Białochorwatach i nieprzerwa-
nych napływach ludności zachodniosło-
wiańskiej, a później wschodniosłowiań-
skiej. 

Według dotychczas przyjętych poglą-
dów, była to fala o mieszanym substracie 
etnicznym, składająca się z bałkańskich 
nomadów, tzw. Rumunów, Rumunów do-
mieszką południowych Słowian, Albańczy-
ków oraz dużą ilością Rusinów. Poglądy na 
temat przyczyn tych gigantycznych migra-
cji są podzielone. Według jednych powodem 
wędrówek pasterskich Wołochów z Bałka-
nów w Karpaty był brak dostatecznej ilości 
paszy, zdaniem innych ciągłe zamieszki 
wojenne, a później napór potęgi tureckiej 
na Bałkany i wynikłe stąd niepokoje. Lud-
ność ruską mogli „pchnąć” w kierunku za-
chodnim Tatarzy, którzy swymi zagonami 
stale nawiedzali ziemie wschodnie. Fala 
tzw. osadnictwa wołosko-ruskiego prze-
płynęła wzdłuż Karpat od Siedmiogrodu 
po Bramę Morawską. Śladem jej jest m. in. 
Moravske Alasko, stanowiące po południo-
wej stronie Karpat odpowiednik naszej ślą-
skiej góralszczyzny2.  

Wołosi byli ludem pasterskim, którzy 
wędrowali małymi grupami rodzinnymi, 
wraz ze swoimi stadami (kozy, owce). 
Ich wędrówki odbywały się dwukrotnie 
w ciepłych okresach roku. Pasterskim 
nomadom odpowiadały najbardziej zdro-
we pastwiska na grzbietach gór. Gdy wy-
pas dobiegał końca, przenosili się w inne 
miejsce. Ten ruchliwy lud, przez tę kil-
kukrotną zmianę pastwisk, wyniszczał 
płody osiadłym rolnikom. Jak wynika ze 
źródeł pisanych, najwięcej wzmianek 
o łotrostwach, rabunkach, kradzieżach 
i rozbojach w tych stronach Karpat, było 
1 http://pl.wikipedia.org/wiki/wolosi.
2 R. Reinfuss: Śladami Łemków. Warszawa 1989, s. 8.

właśnie o Wołochach. Również Kościół, 
który posiadał swe włości wzdłuż granic 
Łemkowszczyzny, nie był zadowolony 
z tej sytuacji. Zarzucał Wołochom pogań-
stwo, pomimo prawosławnego wyznania, 
i naciskał, aby ten żywioł pasterski opa-
nować. 

Nasilenie osadnictwa na Łemkowsz-
czyźnie, które nazwano wołosko-ruskim, 
przypadło dopiero na XVI w. Tworzono na 
„surowym korzeniu”, to znaczy miejscach 
wymagających karczowania puszczy3, wie-
le nowych wsi. Powstały wówczas: Ujście 
Wołoskie (obecnie Gorlickie), Klimkówka, 
Gładyszów, Bielanka, Hańczowa, Zdynia, 
Łosie, Florynka. Wsie te lokowane były 
początkowo na prawie niemieckim, a póź-
niej na prawie wołoskim. Jak wcześniej 
wspomniał R. Reinfuss, Rusini zasymilo-
wali Wołochów, przekazując im osiadły 
tryb życia, język, ucząc gospodarki rolnej. 

W większości przeczytanej literatu-
ry najbardziej popularne są dwie teorie: 
ruska i wołoska, bądź wołosko-ruska. Do-
brze zaznacza R. Reinfuss, że dzieje osad-
nictwa wołosko-ruskiego w Karpatach 
przedstawione są zwykle w taki sposób, 
jak gdyby koczownicy bałkańscy i ruska 
ludność rolnicza odbywali tę wędrówkę 
razem, uczestnicząc wspólnie w procesie 
osadniczym. Problem wyglądał nieco ina-
czej, gdy przyjrzymy się bliżej zarówno pa-
sterzom wołoskim, jak i Rusinom4. 

Zgadzam się z opinią R. Reinfussa. 
Wołosi byli ludem koczowniczym i nie 
prowadzili osiadłego trybu życia (jak Ru-
sini). Niestety, w większości źródeł ency-
klopedycznych i internetowych podawani 
są jako przodkowie Łemków. Moim zda-
niem jest to informacja niedokładna, za-
wierająca mało wiadomości na temat po-
chodzenia tej grupy etnicznej. Podobnie 
jest z informacjami na temat osadnictwa 
ruskiego. Na jeden z głównych powodów 
wskazuje się przyłączenie ziem Rusi Ha-
lickiej, a nasilenie tego osadnictwa przy-
pada na wiek XVI. Oczywiście ruski ele-
ment etniczny zdecydowanie przeważył 
w zasiedleniu późniejszej Łemkowszczy-
zny – językiem, obyczajowością, religią 
i budownictwem. Nie można wykluczyć 
również osadnictwa wołoskiego, które-
go ślady pozostały w prawie wołoskim, 
gospodarce wysokogórskiej, sztuce (iko-
3 Tamże, s. 10.
4 Tamże, s. 8.

na typu bałkańskiego), nazwach geogra-
ficznych np. Magura, Magurycz, Beskid, 
języka pasterskiego (baca, cap, cyrgla, 
bryndza), jak również przykłady nazwisk 
pochodzenia rumuńskiego u polskich góra-
li. Nie brak ich też wśród Łemków (Gambal, 
Ciułyk, Cap, Fekuła, Feciura, Korbacz, Mo-
suriak i in.)5. 

Uważam, że tak ruskie, jak i wołoskie 
osadnictwo było niezwykle ważnym ele-
mentem w tworzeniu nowej grupy etnicz-
nej, jaką są Łemkowie.   

Pod koniec XVI stulecia osadnictwo 
późniejszej Łemkowszczyzny było zakoń-
czone. Istniejące wówczas wsie i miasta 
przetrwały do dnia dzisiejszego. Czas 
gruntowania się świadomości i tożsamo-
ści Łemków związany był z różnymi wy-
darzeniami historycznymi. Przełom XVII 
i XVIII w. to wpływ Węgier i przewroty 
związane z panowaniem Habsburgów. 
(…) Na przełomie lat 60. i 70. XVIII w. 
zarówno polskie, jak i słowackie ziemie 
Łemkowszczyzny stały się świadkami walk 
konfederatów barskich6. Osaczeni konfe-
deraci założyli bazę w Preszowie, skąd 

5 R. Reinfuss: Łemkowie Kultura – Sztuka – Język. Warsza-
wa-Kraków 1987, s. 9, 10.
6 P. Krokosz, M. Ryńca: Łemkowszczyzna Od ikony do pop-
artu. Kraków 2004, s. 22. 



dowodzili swymi oddziałami na Sądec-
czyźnie i w Beskidzie Niskim.

Pierwszy rozbiór Polski spowodował, 
że ziemie łemkowskie znalazły się pod pa-
nowaniem Habsburgów. Kolejne negatyw-
ne wydarzenia związane są z Wiosną Lu-
dów (1848–49) i wielkimi ruchami wojsk 
na tych terenach. W pamięci Łemków 
zachował się zwłaszcza przemarsz wojsk 
rosyjskich, które pomagały zagrożonym 
Habsburgom. Wszystkie negatywne wy-
darzenia odbiły się i ożyły w późniejszych 
poglądach politycznych Łemków. 

Wiek XIX to kształtująca się świado-
mość narodowa i polityczna, która dzieli-
ła się na dwie orientacje – proukraińską 
i rusofilską (staroruska i moskalofilska). 

Największe jednak problemy politycz-
ne na ziemiach Łemków związane były 
z wyznaniem. Kościół unicki w Galicji sta-
wał się coraz bardziej ukraiński, co wywo-
ływało opór środowisk rusofilskich7. 

Druga połowa XIX w. to masowe wy-
jazdy Łemków do Ameryki za chlebem. 
Część z nich jednak zostaje, walcząc 
o swoje wyznanie i prawa. Wiek XIX to 
również rozwój przemysłowy. Łemkowie 
zakładają tartaki, huty szkła, papiernie. 
Odbywają się różne kiermasze wyra-
bianych produktów, więc ruch wymiany 
handlowej (z obu stron Beskidu Niskiego) 
kwitnie. Niestety, szybki rozwój gospo-
darczy i chwilowa stabilizacja społeczna 
szybko się kończą. 

Lata 1914–18 to czas wyjątkowo 
krwawy dla Łemkowszczyzny. Wielokrot-
nie przebiegająca linia frontu, ciężkie bi-
twy (m.in. o Przełęcz Dukielską, operacja 
gorlicka), szereg represji politycznych 
od władz austro-węgierskich, spowodo-
wały wielki ucisk tego narodu. W latach 
1914–17 r. przez obóz Talerhof przewinę-
ło się ok. 5000 Łemków, szczególnie księży 
i nauczycieli8. 

Okres międzywojenny na Łemkow- 
szczyźnie to czas kształtowania się róż-
nych poglądów i obozów politycznych, 
popierających lub negujących „matkę 
Rosję”. Powstają republiki: Republika Ko-
mańczańska, Gładyszowska, Floryncka. 
Łemkowie dążą również do oddzielenia 
się od państwa polskiego. 

Wybuch II wojny światowej spowodo-
wał, że część Łemków dobrowolnie wyje-
chała do ZSRR. Część z nich znalazła się 
pod okupacją, a ci, którzy zostali, dołączy-
li do oddziałów powstańców (Ukraińska 
Powstańcza Armia). Łemkowie poddawa-
ni byli dużym represjom, trafiali również 
do obozów śmierci. 
7 Tamże, s. 23.
8 Tamże, s. 23.

Po wyzwoleniu Rusini (Łemkowie) zna-
leźli się w państwach komunistycznych – 
Polsce i Czechosłowacji, które wobec nich 
prowadziły politykę wynaradawiania. 
W Polsce w latach 1944–46 wysiedlono ok. 
70 tys. Łemków na tereny USRR. (…) Pozo-
stałych wysiedlono i rozproszono na tere-
nach tzw. Ziem Odzyskanych w ramach ak-
cji „Wisła” w 1947 r. (ok. 35 tys. Łemków). 
Operacja wymierzona w podziemie ukra-
ińskie dotknęła wielu niezaangażowanych 
w konflikt Łemków. Ponad 3800 Ukraińców 
i Łemków z całej Polski uwięziono w Cen-
tralnym Obozie Pracy w Jaworznie9. Polska 
Łemkowszczyzna opustoszała, poza garst-
ką Łemków w Krempnej i Komańczy. 

Ciekawie opowiada o tym Łemko, Mi-
chał Kuszwara zam. w Krempnej, który 
powrócił po wysiedleniu. 7 VII 1947 r. ta 
haniebna akcja Wisła, wpada do Krempnej 
kompania Wojska Polskiego z Drezdenka 
koło Krzyża z bagnetami na karabinach 
i mamy 25 minut na spotkanie się, a po-
tem na samochody.  Ja biorę dwie krowy 
i poprowadzę do Jasła 35 km. Prowadzę te 
krowy i na Żółkowie koło Jasła, może było 
2,5 km, nie dam rady już iść. Rośnie ma-
ła topola i uwiązałem krowę do tej topoli 
i  stoi domek drewniany, i proszę garnusz-
ka i kobieta dała mi, i doję krowę do tego 
garnuszka, i piję mleko ani nie cedzone, ale 
smakowało dobrze. A do dzisiejszego dnia 
stoi ten domek i ta topola, ale zgrubiała.

 Pamiętam, jak stały dwa namioty, 
w pierwszym namiocie pisali karty prze-
siedleńcze, pisało na tych kartach ile osób, 
imiona i nazwiska i ile hektarów zostawia 
i zabudowań, i to buł (był – red.) cały do-
kument. A brali z tego namiotu do drugie-
go, otóż nie było mężczyzny, żeby ominął 
ten drugi namiot. I tam bili, ale niektóre-
go mężczyznę to bili bardzo, aż się krew 
pokazywała. Mój tato miał plecy czar-
ne, jak wrócił z namiotu i do końca życia 
miał czarną plamę, już św. pamięci, niech 
mu będzie ziemia puchem. I przeznaczali 
wagon, otóż było tak: dwie rodziny miało 
wagoni – bydlęta w jednym końcu wago-
nu, a w drugim ludzie jechali; my pewnie 
półtora tygodnia razem, aż do Kurowa Sta-
rego, tylko był długi przystanek w Oświę-
cimiu, bo tam brali chłopów do Jaworz-
na, z Krempnej wzięli 7 osób, trzech nie 
wróciło do domu, pozostali na zawsze i to 
spokojne chłopy, które się nie zajmowali 
żadną polityką10. Smutne były losy prze-
siedlonych Łemków. Podobnie jak Żydzi 
musieli znosić wiele bólu i poświęcać 
9 Tamże, s. 25, 27.
10 Wywiad przeprowadzony dla Zespołu Szkół im. Mikoła-
ja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, grudzień 2007 r. przez 
I klasę liceum ogólnokształcącego, s. 50, 51.

życie swoje i innych. Zmiana przyszła po 
1958 r. kiedy to, mówi Michał, był powrót 
z wygnania. Przyjechaliśmy ze swoją żoną 
Marią do ciotki mojego ojca (…). Nie chcieli 
mnie zameldować, ale jakoś udało się. (…) 
Przyjeżdża ze zachodu do Krempnej Jan 
Haleczko, odzyskuje swoje gospodarstwo 
i wprowadza mnie do tego swojego gospo-
darstwa, a było 6 ha pola, to mi się udało 
bardzo dobrze, bo w ten czas w Krempnej 
dostać było dla Rusina parę arów pola, to 
był cud nad Wisłą, gdyż Rusinowi nie wol-
no było dawać żadnego pola ani domu11.  

Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz
11 Tamże, s. 15, 16.




