
Pierwszy, raz wywieźli nma w 1915 roku. Latem, zanim 
przyszli Niemcy, po wsiach Jeździły kozackie patrole. — 
Uciekajcie bracia, germańcy wszystko palą, kobiety gwał-
cą, piersi obcinają, dzieci do, ognia wrzucają, uciekajcie sa 
Bu i — tak przekonywali. Popi po cerkwiach bill na 
alarm. — Ludu prawosławny, uciekaj przed niemieckim 
antychrystem— 

Nasi rodzice zapakowali 
wszystko na furmanki i przez 
most na Bugu w Kodniu po-
jechali na wschód. Do oren-
burskiej guberni. Tam rozlo-
kowano bieżeńców po wsiach, 
chłopi orenburscy mieli obo-
wiązek przez pierwszą zimę 
karmić i pomagać naszym. 
Potem każdy się jakoś urzą-
dził, a później przyszła rewo-
lucja. I każdy marzył, żeby 
tylko wrócić do siebie, do 
Ókczyna nad Bugiem. Do-
brze. że było gdzie wracać. 
Bo chałupy u -nas ocalały, nie 
tak jak w sąsiednich Kosto-
młotach, gdzie Kozacy ucho-
dząc przed Niemcami spalali 
całą wieś. Nie tak. jak w 1956 
roku. gdy wracaliśmy' do sie-
bie na puste pole, w miejsce, 
gdzie stał niegdyś rozebrany 
już nasz dom._ 

Ale nim do tego doszło był 
czas międzywojenny. Czas 
wyboru. Kim jestem — Pola-
kiem czy Ukraińcem, czy też 
„tutejszym,"? Jakiego jestem 
wysiania — prawosławnego, 
katolickiego czy nowo utwo-
rzonego neounickiego? Podzie-
liła się wieś. W każdą nie 
dzielę jedna grupka jechała 
do katolickiej bazyliki w Kod-
niu, inna do cerkwi prawo-
sławnej w te j miejscowości, a 
największa — do cerkwi neou 
nickiej w Kostomłotach. Waś-
ni nie było. Żyliśmy zgodnie 
odmierzając czas porami roku 
i świętami. A także wylewa-

mi Bugu. Za tą Tzeką mieliś-
my swoje pola i łąki. Przez 
most w Kodniu jeździliśmy do 
stacji kolejowej i stamtąd po-
ciągiem do Brześcia. Białej 
Podlaskiej raczej nie znaliś-
my, tereny nadbużańsikie cią-
żyły do Brześcia. A teraz tyl-
ko światła wsi Stradecz — le-
żącej po drugiej stronie Bugu, 
naprzeciwko Okczyma, widać. 
I jak wesele urządzą to śpiew 
się do nas niesie. I pociąg wi-
dać jak jedzie po tamtej stro-
nie do stacji, która nazywa 
się Kodeń-

•Przyszła wojna. Wrzesień o-
szczędził naszą wieś, ale jak 
zjawili się Niemcy od razu 
wyrzuciili dzieci ze szkoły i u-
tworzyli w niej wachę Gren-
.schutzu. Cały Bug był obsta-
wiany posterunkami. W Kod-
niu siedziała policja granato-
wa, w Zahorowie — Ukraińska 
Policja Pomocnicza. Ale o-
kupacja minęła spokojnie. 
Tylko dwie osoby ze wsi stra-
ciły życie. Wskutek niesnasek 
sąsiedzkich ktoś doniósł Niem-
com, że .ten i ten to komuniś-
ci. Obaj pojechali do Oświęci-
mia i już nie wrócili. Aż dziw, 
że takie małe straty były, bo 
przecież nie było niemal no-
cy, żeby do wsi nie przyszedł 
sowiecki niewolnik proszący 
o pomoc w przeprawie przez 
Bug. Z obozów jenieckich u-
ciekali do siebie, a Okczyn był 
im po drodze. Prowadziliśmy 
ryzykując życiem, bo przecież 

we wsi byli grenschutze. Ale 
jak nie pomóc człowiekowi, 
zwłaszcza gdy się wie, że Bug 
,to zdradliwa rzeka, że trzeba 
znać jej nurt . Partyzantki żad-
nej nie było, ani polskiej, ani 
ukraińskiej. 

Porządnego strachu naj le-
dliśmy się wiosną 1944 roku, 
jak front stał pod Kownem i 
co noc było już słychać bi-
jące działa, Rosjanie zrobili 
wtedy nalot na Małaszewicze, 
ale lotnicy coś .pomylili i bom-
by spadły na naszą wieś. Na 
szczęście uderzyły tylko w sto-
doły stojące nad Bugiem. 
Wszystkie spłonęły. A gdyby 
tak trochę bardziej na zachód 
— poszłaby z dymem cała 
wieś. Bo chałupy stały gęsto, 
jedna przy drugiej. Potem w 
lipcu 1944 roku, gdy Niemcy 
cofali się już znad Bugu, 
chcieli spalić Okczyn. Urato-
wał wieś nasz sołtys, porządny 
chłop. Wziął kosz z jajami, 
butelkę bimbru i poszedł do 
niemieckiego oficera. Okupan-
ci zostawili nas w spokoju. 
Nie udało się za to sołtysowi 
uratować wsi w 1947 roku, 
gdy ogłoszono akcję „W"... 
Nasza wywózka to też biała 
plama... 

• O akcji „W" na Lubel-
szczyźnie nie dowiemy się 
nic z powszechnie dostęp-
nych książek. Przypomnij-
my, że chodziło w niej o 
przesiedlenie ludności u-
kralńskiej z województw: 

krakowskiego, rzeszowskie-
go i lubelskiego na ziemie 
północne i zachodnie Pol-
ski. Tłumaczono Ją Jako 

niezbędny krok do rozgro-
mienia nacjonalistycznego 
podziemia ukraińskiego — 
w ten sposób pozbawiano 
krwawą UPA cywilnego 
zaplecza. Akcja trwała od 
28 kwietnia do 12 sierpnia 
1947 roku I w j e j trakcie 
wysiedlono 149,5 tys. osób. 
O ile w przypadku woje-
wództwa rzeszowskiego 
(Bieszczady), krakowskiego 
czy powiatów — tomaszow-

pow. wlodawskiego i bial-
skiego, a nie na terenach 
nadbuiańskich. Ludność 
podlegającą akcji „W" po-
dzielono na kategorie, w 
zależności od których mo-
gła się osiedlać po jednej 
lub kilka rodzin z dane j 
wsi w nowym miejscu. 
Miejsca osiedlenia nie moś-
na było zmieniać. 

Ten dzień — 12 maja 1947 
•roku... Rankiem przyjechała 

czekały na nas wagony towa-
rowe. Ruszyliśmy najpierw 
do Siedlec, a potem na pół-
noc, do woj. olsztyńskiego, 
jak się okazało. Po drodze 
pociąg coraz stawał, a eskor-
ta rozdzielała przesiedleńców 
po kilka rodzin z różnych 
wsi do nowego miejsca osie-
dlenia. Ja. wraz z 14 rodzina-
mi z okczyna, 7 rodzinami: 
Dobrynki i kilkoma z okolic 

Biała plama 
•kiego, hrubieszowskiego, 
chełmskiego krok ten miał 
taktyczne uzasadnienie, o 
tyle przesiedlenie ludności 
z Podlasia, t której tylka 
część miała rzeczywistą 
świadomość przynależności 
do ukraińskiej grupy naro-
dowościowej, część okreś-
lała się Jako „tutejsi", a 
część ze względów ko-
niunkturalnych przyjęła w 
czasie okupacji kenkartę 
„U", potraktowano jako 
nieusasadnioną krzywdę. 
Zwłaszcza se jedyna dzia-
łająca w tym rejonie sot-
nia UPA „Wołodli" miała 
swoje leie na pograniczu 

do wsi wojskowa grupa ope-
racyjna. Otoczyli wieś, kazali 
sołtysowi zwołać zebranie 
wszystkich mieszkańców. Do-
wódca odczytał nam zarządze-
nie o przesiedleniu na ziemie 
pótnocne. Za godzinę mieliś-
my z całym dobytkiem być 
gotowi do drogi. We wsi mogły 
zostać tylko rodziny żołnierzy 
walczących w Ludowym Woj-
sku Polskim. Było ich kilka. 
Reszta zabrała graty, zwierzy-
nę. Podjechały pod wody ścią-
gnięte z okolicznych wsi. W 
milczeniu jechaliśmy na stację 
kolejową w Chotyłowie. Tu 

Holeszowa, wylądowaliśmy w 
gminie Korsze, pow. Kętrzyn. 

Nasza nowa wieś już była 
zamieszkana przez ochotników 
z Łukowskiego i Krasnostaw-
skiego, a także przez repa-
triantów spod Wilna i 
Grodna. Panie, co to była za 
zbieranina! Wilniuki mówiąc 
„śpiewali", ci spod Grodna ga-
dali niemal po białorusku. my 
zac iąga l i śmy „śie" i „cie". ale 
w sumie ta zbieranina żyła 
bardzo dobrze. Nie było żad-
nych antagonizmów, wszyscy 
sobie nawzajem pomagali. 
tej pomocy nie dalibyśmy ra-



dy. W Okczynie zostały zbio-
ry na polu, przyjechaliśmy na 
nowe bez zboża, bez ziem-
niaków. Nie było co jeść. Do-
staliśmy od władzy trochę ku-
kurydzy, to się podpłomyki u-
piekło. Chałupy najlepsze już 
były zajęte, dla nas zostały 
czworaki pofolwarczne, zagrzy-
bione, woda lała się strumie-
niem po ścianach. Pola też 
były już zajęte, dla nas zostały 

nas kołchozu. Sołtys, chłop od 
Grodna, chodził po chałupach 
i mówił: — Chłopy, jak będę 
zwoływał zebranie wiejskie i 
każę babom przychodzić, to 
znaczy, że przyjechali zawią-
zywać spółdzielnię i żaden 
chłop nie ma prawa wówczas 
się pokazać. I tak było. Gos-
podarzyliśmy całe lata sta-
linowskie na swojej ziemi. 
Ale po nocach śniły się łąki 

Na podstawie instrukcji 
ministra rolnictwa z 2 
sierpnia 1956 roku przesie-
dleńcy mogli wracać n a 
•woje gospodarstwo wtedy, 
gdy Mało ono poste, nie 
xostało wcześniej nikomu 
przydzielone, gdy nowy o-
sadnik Brzęki się tego KOI-
p o d a ń twa, t d y gospodar-
stwo weszło w skład ipól-
diielni produkcyjnej, a ta 
się rozwiązała, gdy spół-

odłogi. Wiele w nią wsiąkło 
naszego potu, nim zacięła ro-
dzić. 2eby żyć, chodziliśmy do 
pracy w sąsiednim PGR. po-
tem jeździliśmy pracować w 
iesie. Potem odkryliśmy, że 
wracając z tych prac leśnych 
można przywieźć z sobą tro-
chę drzewa, no i zaczęło się 
Mm lepiej powodzić. 

Wieś była bardzo zgrana. 
Jak przyszła kolektywizacja, 
to m y jedni w całej gminie 
stawiliśmy opór. I nie było u 

nadbużańskie, łęgi dębowe i 
śpiewy w cerkiewce w Ko-
stomłotach. Wszystko w czło-
wieku się rwało do domu. 

Puścili jak Ochab, nastał. 
Już wiedzieliśmy wcześniej, 
że na naszych gospodarstwach 
osiedlono repatriantów zza 
Buga. Alle części gospodarstw 
nie zajęto — te upadły, bu-
dynki rozebrano na opał, drze-
wa powycinano. Taki był Ida 
mojego domu — jak wróci-
łem, nie został z niego nawet 
kamień. Wszystko trzeba było 
zaczynać od nowa... 

dzielnia jeszcze dala fala by-
ty właściciel m ig i zostać 
obecnie j e j członkiem. Wie-
lu przesiedleńców od ku po -
walo swoje gospodarstwa 

od nowych osadników- Mo-
cą postanowienia Sekreta-
riatu KC PZPR s kwietnia 
1957 roku powołano spe-
cjalną komisję przy pełno-
mocniku rządu ds. zagos-
podarowywania zaniedbanej 
zlemi A taką ziemią była 
ziemia poukraińska. W 

skład „komisji Tkaczowa" 
(pełnomocnikiem rządu był 
min. Stanisław Tkaczowi 
weszli przedstawiciele pre-
zydiów WRN w Rzeszowie, 

.Lublinie 1 Krakowie. Utwo-
rzono teł dwie komisji wo-
jewódzkie — w Rzeszowie! 
Lublinie (przewodniczył je j 
M. Korolko), opracowując 
zasady powrotu Ukraińców 
w rodslane strony. 

W pierwszej kolejności 
przygotowano miejsca dla 
powracających przesiedleń-
ców w powiatach: Biała 
Podlaska, Parczew i Wło-
dawa w woj. lubelskim o-
ras w pow. Gorlice w woj. 
rzeszowskim. Według obli-
czeń końcowych „komisji 
Tkaczowa" do 1 lipca 1958 
roku powróciło do woj. lu-
belskiego 3778 ukraińskich 
rodzin (na 9479 rodzin prze-
siedlonych w 1947 roku 1 
na około 4000 złożonych po-
dań o zgodę na powrót). 
Najwięcej wróciło do pow. 
bialskopodlaskiego — 1949 
rodzin, włodawskiego — 

1320 rodzin 1 parczewskiego 
— 365 rodzin, a 153 rodzi-
ny do innych powiatów 
Lubelszczyzny. (Podaję za 
magazynem „Zustrical" — 
przyp. aut.). 

Więc jak się teraz likwi-
duje białe plamy, to niech 
pan opisze jak ,to było nad 
Bugiem W 1915, w 1947 i 
w 1958 roku. Bo starzy od-
chodzą, a młodzi nie wiedzą. 
Wymiera nasza wieś. Nume-
rów tu 88, ale rolników już 
tylko 40. Na palcach jednej 
ręki można policzyć gospoda-

rzy do lat czterdziestu. P 0 te j 
stronie wsi, przy Bugu, to ja 
już nie mam co po podatek 
iść. Chyba, żeby tylko kartki 
starcom roznieść. Po tamtej 
stronie, od lekarza Martyniu-
ka, to jeszcze jest trochę rol-
ników. Ale i tam stopniowo 
zdają ziemię za rentę. W u-
biegłym roku w sumie 5 gos-
podarzy oddało ziemię. I ja 
iteż! Dzieci poszły do miasta i 
nie chcą gospodarzyć. Mówią, 
że tu człowiek ma -tylko dro-
gę w jedną stronę, bo w dru-
gą jest granica. Nie ma od-
dechu. Daleko od miast. Kto 
tę ziemię będzie uprawiał? 
Trzydzieści lat temu wraca-
liśmy tu za wszelką cenę, na 
tę ziemię. A dziś nie ma ona 
żadnej wartości, nikt jej nie 
chce. 

Młodzież nie chce ziemi, 
młodzież nie chce kultywować 
tradycji. Mamy w Kostomło-
tach wspaniałego swojego 
księdza — Romana Piętkę. On 
do monastyru w Jabłecznej 
idzie, i do cerkwi w Kodniu 
i do bazyliki w tej samej miej-
scowości. Wszystkich jednoczy, 
godii, zbliża. Przyjechał tu 
biskup prawosławny — uca-
łował się z nim, przyjechał 
biskup Mazur z Siedlec — 
tak samo. A jak przyjechał 
do Kostomłot prymas Glemp 
— co tu narodu było! Ksiądz 
Piętka jak idzie po kolędzie, 

to do każdego domu zajrzy, i 
do unickiego, i do prawosław-
nego, i do katolickiego. I nie 
o pieniądze mu idzie, tylko 
o wiarę i o człowieka. Spo-
łecznie działa dla wsi. Tylko 
do ślubów nie ma szczęścia. 
Młodzi nie chcą już sakra-
mentu w obrządku neounic-
kim. Do Kościoła katolickie-
go idą. Moje dwie córki też 
nie chciały, choć tu, w Kosto-
młotach, na chrzcie zapisane. 
Nie wian dlaczego, bo ja do 
dziś pamiętam jaki piękny był 
mój ślub. To wieńczenje, te 
korony nad głowami, te śpie-
wy... Ale to wszystko mija. 
To. co kiedyś było tak ważne, 
dziś jakby młodym ciąży, pa-
trzą na nas jak na żywy 
skansen... Z naszym pochodze-
niem, z naszą wiarą, z na-
szymi obyczajami, z naszą mo-
wą, zaciągającą wschodem. Z 
naszą historią. 

Opowiadał: BAZYLI PRUT, 
sołtys (już czwartą kadencję) 

wsi Okczyn w gm. Kodeń, 
woj. bialskopodlaskie, 

przez wiele lat radny GRN, 
przewodniczący 

Komisji Rolnej rady. 
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