
W Lesie Grabińskim w Iwoniczu, 24 lipca 1944 r. 

pododdział ukraińskiego batalionu SS-Galizien pod 

niemieckim dowództwem barona Engelsteina i jego 

zastępcy, ukraińskiego majora, lek. wet. Władimira 

Najdy, dokonał egzekucji strzałem w tył głowy na 72 

aresztowanych przywiezionych z więzienia w Jaśle. Byli 

to w większości członkowie Armii Krajowej i Batalionów 

Chłopskich w tym: 38 z Lubatowej, 3 z Iwonicza, 

3 z powiatu Biecz (Gromada Racławice), 3 z Brzostka, 

2 z Korczyny, 2 z Krościenka Niżnego, 1 z Sanoka, 

1 z Krosna, 1 ze Strzeszyna i 18 osób nierozpoznanych. 

Uroczystości żałobne odbyły się w miejscu mordu 

w dniu 9 kwietnia 1945 r., po czym kondukt pogrzebowy 

podzielił się na dwie części. Mieszkańcy Lubatowej 

uformowali orszak z 38 trumien i poprowadzili do 

uroczystego pochówku we wspólnej mogile przy 

kościele parafialnym w Lubatowej. Druga część 

konduktu to 3 trumny z Iwonicza, 20 osób 

nierozpoznanych i 11 rozpoznanych z różnych 

miejscowości, udała się na cmentarz w Iwoniczu. 

20 nierozpoznanych zostało pochowanych we wspólnej 

mogile na nowym cmentarzu w Iwoniczu. Pozostali 

zostali zabrani przez rodziny i pochowani na rodzinnych 

cmentarzach. (źródło: Wikipedia i kopie dokumentów) 

 
Tablica na pomniku zamordowanych w Lesie Grabińskim 

Ekshumacji dokonała w dniach od 5 do 9 kwietnia 1945  

Komisja Ekshumacyjna pod przewodnictwem St. Szajny 

przewodniczącego GRN oraz lekarzy Józefa Kaniaka 

i majora Józefa Aleksiewicza. 

 
 

 

   
 

 
  

 

 

Pomnik ku czci pomordowanych bohaterów w Lesie 

Grabińskim powstał dzięki inicjatywie Anieli Aleksiewicz, 

Zofii Penar i Władysława Kandefera, którzy założyli 

Komitet Budowy Pomnika i dzieło doprowadzili do 

końca. Poświęcenia dokonano w dniu 27 lipca 1947 r. 

W roku 1971 staraniem Komitetu Odbudowy, któremu 

przewodniczył S. Biskup pomnik został wyremontowany. 

Kontynuacji dzieła swoich znamienitych poprzedników 

podjęło się Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od 

zapomnienia”, które wnioskiem konkursowym „Aby 

umarli mogli żyć” uzyskało od Banku Zachodniego WBK 

dotację na wykonanie prac rewitalizacyjnych wokół 

pomnika. Wiele osób i instytucji pomogło w realizacji 

zadań, dzięki czemu dojście do pomnika stało 

się  łatwiejsze, a otoczenie zyskało na estetyce 

i funkcjonalności. 
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 - przebieg ścieżki turystycznej 
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Opracowanie na podstawie: Wikipedia; www.las-grabinski.lubatowa.pl 

Iwonickie Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia" 

zajmuje się odnową i konserwacją zabytkowych 

i historycznych grobów znajdujących się na terenie 

gminy Iwonicz-Zdrój, opieką nad miejscami 

pamięci, a także odnową i konserwacją 

zabytkowych, przydrożnych kapliczek oraz 

propagowaniem informacji o historycznych 

mogiłach i dokonaniach ludzi w nich pochowanych. 

 

 
 
 

"UMARŁYCH WIECZNOŚĆ DOTĄD TRWA, DOKĄD 
PAMIĘCIĄ SIĘ IM PŁACI"    
    Wisława Szymborska 

 
Jesteśmy aktywni i wiarygodni w swoim działaniu 

Prezentujemy się na stronie: 

www.ocaliwonicz.pl 

Oczekujemy na kontakt: 

e-mail: ocaliwonicz@op.pl 

adres: 38-440 Iwonicz-Zdrój, ul. Denisa 3 

Poszukujemy aktywnie środków na naszą działalność 

konto: 13 8642 1041 2006 4012 8395 0001 
Uwiarygodnienie: 

KRS: 0000457452 

REGON: 180962245 

NIP: 6842636291 

 

24.07.1944 

PAMIĘTAMY 

 
 

LAS GRABIŃSKI 

W IWONICZU 


