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   Udział  Łemków  w  kampanii  wrześniowej  1939-go  roku 
Przez  okres  międzywojenny  Łemkowie,  jako  polscy  obywatele  służyli  w  polskim  wojsku.  Podczas  
kampanii  wrześniowej  w  ramach  polskiej  armii  przeszli  jej  dole  i  niedole.  Proporcjonalnie  do  liczby  
byli  więźniami  obozów,  ginęli,  byli  ranni.  W  czasie  niemieckiej  okupacji  sympatyzowali  z  polską  
lewicową  partyzantką.  Przez  Łemkowszczyznę  prowadziły  szlaki  kurierskie  na  Węgry.  Nie  
zanotowano  ani  jednego  przypadku  „wsypy”  kurierów  korzystających  z  łemkowskich  szlaków  i  
łemkowskich  przewodników.  Łemkowie  wcale  nie  chcieli  znaleźć  się  w  Polsce,  ale  gdy  już  tak  się  
stało,  że  się  w  państwie  polskim  znaleźli  -  byli  wobec  niego  absolutnie  lojalni.   Po  ataku  Niemców  
na  Związek  Radziecki  od  lipca  1941  zaczęli  na  Łemkowynę  napływać  księża,  nauczyciele  i  
policjanci  z  radzieckiej  Ukrainy.  Znów  nastały  ciężkie  czasy  dla  staroruskiej  i  autonomicznej  opcji  
narodowej  na  Łemkowynie.  Tak  jak  niegdyś  do  Talerhofu,  tak  teraz  do  Oświęcimia  powieziono  
naszych  działaczy.  Wielu  stamtąd  nie  wróciło.   Ukraińcy  tak  jak  niegdyś  z  przychylności  Austrii,  tak  
teraz  korzystając  z  przychylności  Niemiec  wprowadzili  swoje  szkolnictwo  i  swoje  poglądy  narodowe  
jako  obowiązujące.  Agresja  Niemców  najpierw  na  Polskę,  a  później   na  ZSRR  była  przez  Łemków  
bardzo  źle  odebrana.  Pamiętamy  bowiem,  że  w  Rosji  część  Łemków  upatrywała  nadziei  na  
odrodzenie  Rusi,  a  sympatia  do  wszystkich  Słowian  Wschodnich  (w  tym  i  do  Rosjan)  była  
powszechna.  Czy  w  tym  świetle  może  dziwić  fakt,  iż  współpraca  Ukraińców  z  Niemcami  była  
powszechnie  bardzo  źle  widziana?  Łemkowie  odczuwali  ogromne  wewnętrzne  rozdarcie   ponieważ   
Ukraińcy   byli  (i  są)  im   najbliżsi.  Tymczasem   ukraińska  policja  cieszyła  się  na  Łemkowszczyźnie  
złą  sławą.  Łemkowie  obawiali  się  jej  bardziej  niż  Niemców.  Ukraińcy  poznali  dość  dobrze  smak  
komunizmu  i  byli  do  tej  ideologii  nastawieni  wrogo.  Tymczasem  Łemkowie  byli  w  przeważającej  
mierze  lewicowi.  Dla  nich  idea  „sprawiedliwości  społecznej”  była  wciąż  atrakcyjna,  nie  wiedzieli  
bowiem  jak  to  wyglądało  w  praktyce.  Nic  więc  dziwnego,  że  ruch  lewicowy  znalazł  wśród  nich 
poparcie.  PPR  miała  tam  liczne  komórki  organizacyjne.  Powstawała  lewicowa  partyzantka  
zwalczająca  okupację  niemiecką.   Dla  Ukraińców  klęska  Niemców  była  ich  własną  klęską.  
(Większość  z  nich  uciekała  później  wraz  z  Niemcami  przed  armią  radziecką)  Nic  więc  dziwnego,  że  
starali  się  tej  klęsce  przeciwdziałać.  Chciałbym  też  dostrzec  i  pozytywy  ukraińskiej  obecności  na  
Łemkowynie  w  latach  II-giej  Wojny  Światowej.  Mianowicie  wstrzymana  została  nasilająca  się  w  
ostatnich  latach  przedwojennych  polonizacja.  Przeważały  jednak  negatywy  -  co  się  rychło  okazało,  
ale  o  tym  niżej.  Ukraińcy  postawili  niestety  na  złego  konia  (i  znów  można  powiedzieć,  że  dobrze  
nam  się  teraz  wymądrzać  gdy  już  wiemy  jak  się  to  skończyło,  a  im  się  wtedy  widziało,  że  tylko  u  
boku  Niemców  odzyskają  niepodległość).  Łemkowski ruch  partyzancki  skierowany przeciw Niemcom i 
ich ukraińskim sojusznikom na  naszym  terenie  rozpoczął  się  już  w  1942-gim  roku.  Jego  pierwszym  
organizatorem,  a  później  najbardziej  odważnym  przywódcą  był  Grzegorz  Wodzik.  Został  on  wkrótce  
aresztowany  przez  ukraińską  policję,  ale  udało  mu  się  uciec.  Chcę  wierzyć,  że  któryś  z  policjantów  
pozwolił  mu  uciec... W  końcu  to  najbliższy  nam  naród.  Partyzantka  łemkowska  współpracowała  z  
polską  (oczywiście  lewicową),  radziecką  i  słowacką.  Przeprowadzono  sporo  udanych  akcji,  były  też  
nieudane.  Niemcy  węszyli  wciąż  w  łemkowskich  wioskach,  aresztowali,  wysyłali  do  obozów,  ale  
Wodzik  zginął  w  bezsensowny  sposób  -  z  rąk  jak  to  się  dawniej  mówiło  „polskiego  reakcyjnego  
podziemia”.  Zaproszono  go  mianowicie  na  spotkanie  w  celu  ustalenia  form  współpracy  z  okupantem  
-  na  które  powinien  był  przybyć  bez  broni.  Nieustraszony  Wodzik  przybył  na  to  spotkanie  z  jednym  
z  towarzyszy  -  bez  broni  oczywiście.  Zamiast  jednak  omawiania  form  współpracy  kazano  im  się  
rozebrać  do  bielizny  (to  była  zima  i  ubranie  było  w  cenie)  i  zastrzelono  obydwu.  Przynajmniej  tak  
sądzili   oprawcy.  Tymczasem  towarzysz  Wodzika  był  tylko  ciężko  ranny.  Ocknął  się, zdołał  jeszcze  
dotrzeć  do  swoich  i  opowiedzieć  o  tragedii.  Po  wojnie  staraniem  Łemków  postawiono  Grzegorzowi  
Wodzikowi  pomnik  z  płytą  pamiątkową  przy  drodze  -  niedaleko  Kłopotnicy  (i  miejsca  tragedii).  
Informacje  te  mam  od  jednego  z  naszych  działaczy,  który  po  wojnie,  razem  z  innymi  zabiegał  o  
postawienie  tego pomnika.  Wielu  naszych  partyzantów  Niemcy  rozstrzelali  albo  zakatowali   w  Jaśle  i  
Krynicy.  Oczywiście  o  łemkowskich  uczestnikach  walki  z  okupantem  nie  mówiło  się  (i  nadal  nie  
mówi)  nic,  no  bo  jak  tu  bohaterów  i  sprzymierzeńców  wysiedlać.  Tak  to  było.  O  łemkowskiej  
partyzantce  można  by  książkę  napisać,  ale   nie  miejsce  tu  na  szerszy  jej  opis.  Zainteresowanych  
odsyłam  do  książki  Jarosława  Zwolińskiego  „Łemkowie   w  obronie  własnej” wydanej   w  1996  r.  w  
Koszalinie   lub   do  „Historii  Łemkowyny”  I. F. Łemkina  wydanej  w  r.  1969  w  Yonkers   USA.  
Warto  tylko  wspomnieć  może  jeszcze  jeden  epizod.  Oto  u  Łemków  w  Kłopotnicy  ukrywał  się  jakiś  
czas,  wówczas  członek  komitetu  centralnego  PPR - Władysław  Gomułka,  późniejszy  pierwszy  
sekretarz  komitetu  centralnego  PZPR.  Gdy  front  przetoczył  się  przez  Łemkowynę  nasi  młodzi  



chłopcy  masowo  zaczęli  wstępować  w  szeregi  Armii  Czerwonej   jako  ochotnicy.   Dzisiaj  czasem  
próbuje  się  twierdzić,  że  był  to  pobór  przymusowy.   Nie.  Był  to  ochotniczy  zaciąg  i  także  
świadczył  wymownie  po  której  stronie  są  Łemkowie.  Według  niektórych  źródeł  do  armii  radzieckiej  
wstąpiło  5000  Łemków.   Próbowałem  to  swego  czasu  uwiarygodnić.  Z  rodzinnej  wsi  moich  
rodziców  wstąpiło  32  ochotników.  Nie  była  to  ani  najmniejsza,  ani  największa  wieś   -  średnia  
powiedzmy.   Jeśli  by  teraz   
pomnożyć  to  przez  owe  130  wsi,  które  w  ramach  Republiki  Łemkowskiej  chciały  przyłączenia  do  
Czechosłowacji  lub  ZSRR,   to  mamy  4160-ciu  ochotników  (nie  licząc  tych  Łemków,  którzy  byli  w  
składzie  Korpusu   Czechosłowackiego  gen.  Svobody).  Nie  jest  to  więc  liczba  zupełnie  
nieprawdopodobna,  ale  niech  by  była  i  dwukrotnie  mniejsza  to  można  było  z  naszych  ochotników  
utworzyć  pułk  wojska.  Pułk  łemkowski  nie  powstał  jednak  i  to  był  błąd  Łemków.    Mając  na  
froncie  taki  pułk  można  było  po  wojnie  mieć  zupełnie  inną  sytuację  i  inną  pozycję  wśród  
„sojuszników”.   Tymczasem  naszych  ochotników  rozproszono  wśród  innych  „krasnoarmiejców”  i  tak  
jakby  ich  nie  było.  Kolejne  ofiary  krwi  na  wspólnym  ołtarzu  wojny  nie  przyniosły  nam  żadnej  
korzyści.  Z  dzisiejszego  punktu  widzenia  lepiej  było  wcale  do  tej  armii  nie  wstępować.  Tylko  że  
junacka  fantazja  i  chęć  „dołożenia”  Niemcom  za  lata  bezsilności   w  czasie  okupacji  wzięły  górę.  
Jeżeli  któryś  z  młodych  nie  bardzo  kwapił  się  ze  wstępowaniem  do  „ruskiego  wojska”  to  
wytworzona  przez  większość  męskiej  młodzieży  presja  psychiczna  była  tak  silna,  że  wstępował  
mimo  woli.  Był  to  jedyny  przymus  jakiemu  podlegali  wtedy  ochotnicy.   Znów  wielu  naszych  padło  
gdzieś  na  czeskich  ziemiach.  Na  Morawach,  pod  Pragą.  Znów  uszczupliła  się  i  tak  przecież  
niewielka  substancja  naszego  narodu.  Zginął  kwiat  młodzieży  -  jak  powiadał  z  goryczą  mój  ojciec  
(też  ówczesny  ochotnik)  „za  capową  duszę”.   Jeszcze  w  czasie  wojny,  między  PKWN-em  a  rządem  
radzieckiej  Ukrainy  podpisana  została  ugoda  w  sprawie  repatriacji  ludności.  Ponieważ  ludność  nie  
bardzo  chciała,  a  właściwie  bardzo  nie  chciała  dobrowolnie  opuszczać  swoje  ojczyste  strony,  w  
niektórych  sąsiednich  polskich  wioskach  tworzyły  się  terrorystyczne  bandy  „zachęcające”  Łemków  (i  
dalej  na  wschód  Ukraińców)  do  wyjazdu.  Wyobrażam  sobie,  że  dalej  na  wschodzie  gdzie  to  Polacy  
byli  w  mniejszości  -  sytuacja  musiała  być  odwrotna.  Terror  polskich  band  rabunkowych na 
Łemkowynie nie  był  co  prawda  tak  potężny  jak  ukraiński  na  Wołyniu,  ale  wystarczył  do  tego,  żeby  
ponad  połowa  Łemków  uznała,  iż  tu  nie  da  się  już  spokojnie  żyć  i  zdecydowała  się  wyjechać.  
Głównie  na  Ukrainę,  chociaż  nie  przyszło  im  to  łatwo.  Akcja  repatriacyjna  zakończyła  się  w  1946-
tym  roku.  Jednakże  około  40%  Łemków  pozostało  i  zrobił  się  problem  co  z  tym  fantem  począć. 


