
Szanowni Państwo 

Proszę, wsłuchajcie się przez chwilę w głos lasu.  

Co słyszycie? Delikatny szum drzew, śpiew ptaków.  

Te odgłosy przyrody były ostatnimi przyjemnymi dźwiękami, jakie usłyszało 72 mężczyzn, 

których dzisiaj wspominamy. Później była komenda, strzał i cisza. Wieczna cisza. 

75 lat temu, 24 lipca 1944 roku, pododdział ukraińskiego batalionu 14 Dywizji Grenadierów 

Waffen SS (SS-Galizien) pod dowództwem barona Engelsteina i jego zastępcy, ukraińskiego 

majora, lek. wet. Władimira Najdy, wykonał swoje zadanie. Zamordował 72 mężczyzn, 

mieszkańców Ziemi Krośnieńskiej, z których ponad połowa pochodziła z sąsiedniej Lubatowej, 

w większości żołnierzy AK i BCh. Skala tej zbrodni jest nieporównywalna z mordem katyńskim 

ale metoda, strzał w tył głowy, pozostała ta sama, choć inną zadana ręką. 

Żadną miarą nie da się zmierzyć tragedii tych 72 patriotów, jak i tragedii ich rodzin, w których 

ojcowie, mężowie, synowie, bracia tak nagle odeszli. Ten las jest niemym świadkiem tamtych 

wydarzeń. 

Co poprzedziło tę tragedię? 

Polskie Państwo Podziemne na terenie Podkarpacia od początku 1944 r. przygotowywało się do 

rozpoczęcia Akcji „Burza”, która miała nadejść wraz z cofającymi się wojskami hitlerowskimi. 

Struktury Armii Krajowej współdziałając z oddziałami Batalionów Chłopskich sposobiły się do 

podjęcia działań zbrojnych. Wzmożona aktywność AK nie uszła uwadze Niemców, którzy 

wszelkimi sposobami starali się rozbić polskie organizacje niepodległościowe.  

Na przełomie czerwca i lipca 1944 r. nastąpiły „wsypy” i wzmożone aresztowania członków ruchu 

oporu. Tak było w Lubatowej i tak było w Korczynie, gdzie aresztowano młodzież z tzw. 

„podchorążówki”. Aresztowano też przypadkowych ludzi, jako zakładników za wyroki 

wykonywane przez AK na hitlerowskich oficerach. Więzienie w Jaśle zapełniało się 

mieszkańcami podkarpackich wsi i miasteczek.  

Część więźniów hitlerowcy rozstrzeliwali w pobliżu Jasła w Lesie Warzyckim, niektórych na 

cmentarzu żydowskim w Jaśle. Natomiast rankiem 24 lipca 1944 r. na ciężarówki załadowano 72 

więźniów i przewieziono powiązanych do Iwonicza pod Pałac Załuskich, gdzie stacjonował 

ukraiński garnizon, a stamtąd pod strażą, poprowadzono ich do Lasu Grabińskiego na 

przygotowane wcześniej miejsce egzekucji. I to właśnie tutaj, w pobliżu ich rodzinnych domów, 

dokonano bestialskiego mordu strzałem w tył głowy. Ciała, które wpadały do wykopanego dołu 

zasypano wapnem i ziemią. 

Gorzką ironią historii jest fakt, że dwa dni później oddziały partyzanckie AK opanowały 

uzdrowisko Iwonicz, proklamując Rzeczpospolitą Iwonicką i utrzymały ją przez dwa miesiące do 

nadejścia wojsk sowieckich.  

Ekshumacji zamordowanych dokonano w dniach od 5 do 9 kwietnia 1945 r.  

O tej ekshumacji napisał w swojej obszernej pracy „Perły pamięci – historia jednego pomnika”, 

nadesłanej w ubiegłym roku na Ogólnopolski Konkurs „Arsenał Pamięci”, uczeń z klasy 



Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Lubatówce Miłosz Ziomek. Miłosz przeprowadził wywiad 

z Panią Władysławą Albrycht, która w czasie wybuchu wojny miała 17 lat i była świadkiem 

ekshumacji. Zacytuję adekwatny do miejsca, w którym się znajdujemy fragment pracy: 

„Gdy już przeszedł front, zaczęły się ekshumacje. Po wydobyciu pierwszych ciał, nie znając 

jeszcze ich pochodzenia, planowano tylko pochowanie szczątków w godniejszym miejscu. 

Z Iwonicza przybył ksiądz Erazm Skórnicki, który odprawił modlitwy i pokropił ciała święconą 

wodą. Kiedy jednak odkryto, kim są, dawano znać rodzinom, które nie wiedziały jeszcze o tragedii 

w Lesie Grabińskim. Rodziny chciały godnie pochować swoich najbliższych. Komisji 

ekshumacyjnej przewodniczył mjr dr Józef Aleksiewicz, a pomagali mu mieszkańcy. Na miejsce 

codziennie przez cztery dni przychodzili bliscy zamordowanych, ale też wielu innych ludzi 

z Lubatowej, Lubatówki, Iwonicza. Chcieli pomóc oraz oddać cześć Bohaterom. Pani Władzia 

wspomina, że widok był przerażający. Na górce, powyżej grobu, wycięto wszystkie drzewa i tam 

składano ciała. Grób delikatnie rozkopywano łopatami i żelaznymi drągami. Następnie 

wpuszczano nosze zrobione z desek w kształcie korytka, na których układano ciało. Większość 

zwłok udawało się od razu rozpoznać. O tożsamości innych zdecydował pasek, chusteczka, 

medalik, różaniec… Rozpaczliwy krzyk i płacz kobiet roznosił się po całym lesie… Przy 

rozpoznanym wbijano palik z kartką, na której znajdowały się dane zabitego. Cała góra zasłana 

była ciałami. Widok był tragiczny. Ekshumacji dokonywano bez odzieży ochronnej, tylko przy 

użyciu chustek na usta i gumowych rękawic. Głośny był przypadek jednego z mężczyzn 

z Lubatowej, który pomagał przy wydobywaniu zwłok przez kilka dni. Otóż kiedy chciał poprawić 

włosy opadające na twarz i przeczesał je rękami, pełna ich garść została w dłoni. Po kilku 

godzinach był zupełnie łysy.” Tyle opisu z obszernej pracy Miłosza. 

Uroczystości żałobne odbyły się tutaj, w miejscu zbrodni, w dniu 9 kwietnia 1945 roku. Szczątki 

38 mężczyzn, złożone w trumnach, przewieziono na wozach w długim kondukcie i pochowano we 

wspólnej mogile przy kościele parafialnym w Lubatowej, skąd pochodzili, na której w 1949 roku 

postawiono pomnik CHWAŁA POLEGŁYM autorstwa prof. Stanisława Jakubczyka 

pochodzącego z Lubatowej. Kolejnych 20 ciał, wówczas nierozpoznanych oraz 4, których rodziny 

nie mogły przetransportować do miejsc zamieszkania, zostało pochowanych we wspólnym grobie 

w Iwoniczu, gdzie w 1947 r. powstał pomnik, a miejsce uzyskało status Grobu Nieznanego 

Żołnierza. Ci czterej znani to: Jan Wilkoszewski z Częstochowy, zamieszkały w uzdrowisku 

Iwonicz, Kalisz Franciszek ze Strzeszyna w gminie Biecz, Jan Karaś z Brzostku i Władysław 

Żołnierczyk z Sanoka. 10 pozostałych zostało zabranych przez rodziny i pochowanych na różnych 

cmentarzach. W tej grupie były 2 osoby z uzdrowiska Iwonicz, 3 z gminy Biecz, 2 z Krościenka 

Niżnego, 2 z Korczyny i 1 z Krosna. 

W latach późniejszych na Grobie Nieznanego Żołnierza w Iwoniczu pojawiła się tablica nagrobna 

z napisem „Bracia Piotr lat 38 i Jan lat 36 Staniszewscy z Brzostka, zamordowani przez Gestapo 

24.07.1944 r. Zginęli za Ojczyznę.” Ta inskrypcja potwierdziła, że zidentyfikowane zostały 

kolejne dwie ofiary mordu w Lesie Grabińskim. Śledztwo w sprawie tej zbrodni i kwerenda 

rzeszowskiego oddziału IPN doprowadziła do prawdopodobnej identyfikacji dwóch kolejnych 



ofiar. Jedną na pewno jest drugi Franciszek Kalisz (młodszy) z Klęczan w gminie Biecz i możliwe, 

że Edmund Blicharczyk z Odrzykonia. Szansa, że pozostałych 16 bezimiennych odzyska 

tożsamość jest coraz mniejsza, ale właśnie w tym celu Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od 

zapomnienia” opracowało i postawiło dwie tablice. Jedną w tym miejscu, w altanie, ze zdjęciami 

zamordowanych i drugą przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 

Należy dodać, że pomnik ku czci pomordowanych bohaterów, przed którym stoimy, powstał 

dzięki inicjatywie Anieli Aleksiewicz, Zofii Penar i artysty Władysława Kandefera, którzy założyli 

Komitet Budowy Pomnika i dzieło doprowadzili do końca. Poświęcenia dokonano w dniu 27 lipca 

1947 r., a wzruszającą mowę pogrzebową wygłosił major doktor Józef Aleksiewicz używając dla 

tego miejsca określenia „Polska Golgota”. 

Pomnik, będący miejscem pamięci narodowej i świadectwem tragicznej polskiej historii w drodze 

do wolności, od 2015 r. znajduje się m.in. pod opieką Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od 

zapomnienia” i uczniów z Zespołu Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP 

w Iwoniczu. Każdego roku pomnik stanowi miejsce startu lub metę Biegu „Szlakiem Partyzantów 

z Lubatowej” organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Lubatowej, który wpisał się na 

trwałe w kalendarz biegów masowych, czcząc pamięć pomordowanych, równocześnie 

popularyzując historię Polski i zdrowy tryb życia. W minioną niedzielę odbyła się XVI edycja tego 

Biegu przy udziale około 200 uczestników z dużą przewagą młodzieży. Od kilkunastu lat liczna 

grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rogach i mieszkańców tej miejscowości, 1 listopada 

przychodzi tutaj pod pomnik, aby zapalić znicze i pomodlić się w intencji zamordowanych. 

 

Na zakończenie chcę podzielić się z Państwem pozytywnymi refleksjami, które ogarnęły mnie 

podczas przygotowań do dzisiejszej uroczystości.  

W rzeszowskim oddziale IPN, do którego się zwróciłem o pewne wyjaśnienia, natrafiłem na 

bardzo zaangażowanego Pana Grzegorza Leszczyńskiego, obecnego na uroczystości, który 

dokonując kwerendy rozmawiał z wieloma osobami i obudził w potomkach zamordowanych 

ducha historii, dzięki czemu gościmy te osoby na dzisiejszej uroczystości. 

Druga refleksja dotyczy młodzieży. Wymieniłem już uczniów i wychowanków OHP. Mówiłem, 

o uczniach Szkoły Podstawowej w Rogach oraz o młodych uczestnikach Biegu „Szlakiem 

Partyzantów”. Tymczasem Pani Zofia Jakubowicz, członek naszego Stowarzyszenia, nauczycielka 

języka polskiego o naturze badacza historii, zwróciła moją uwagę na Ogólnopolski Konkurs 

„Archiwum Pamięci” i tematy prac uczestników dotyczące zbrodni w Lesie Grabińskim.  

Te bardzo mądre i refleksyjne prace, oparte o rozmowy z żyjącymi jeszcze świadkami przeszłych 

wydarzeń, cytowanego już Miłosza Ziomka oraz podobna w swojej wymowie praca Aleksandry 

Krzanowskiej z Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Krośnie świadczą, że pamięć o bohaterach nie 

zaginie i będzie trwała w następnych pokoleniach. 

Mogę tylko z tego miejsca, jako nauczyciel, podziękować za takie właśnie przejawy patriotyzmu 

czasu pokoju. DZIĘKUJĘ 


