
CMENTARZE LEGIONOWE NA WOŁYNIU

Dzieje żołnierskich nekropolii powstałych podczas kampanii wołyńskiej (19151916)
Legionów Polskich, która zajmuje szczególne miejsce w legionowej epopei. Relacja o
krwawych walkach toczonych w miejscach, których symbolem stała się Kostiuchnówka, na
trwałe zapisana w panteonie żołnierskiej chwały, o polowych cmentarzach powstających w
pobliżu okopów i pól bitewnych.

Na podstawie wspomnień i dzienników uczestników walk autor pokazuje, w jaki sposób
legioniści postrzegali walkę, zabijanie i śmierć. To temat dotąd nieobecny w piśmiennictwie
militarnym. Szeroko przedstawia także historię cmentarzy wołyńskich w okresie II RP, ich
rolę w kultywowanej przez czynniki państwowe tradycji legionowej, miejsce, jakie zajmowały
w wychowaniu obywatelskim. Ich symbolicznym centrum stał się Kopiec Chwały Legionów
na Polskiej Górze koło Kostiuchnówki.

Końcowa część książki to bogata kronika zainicjowanej przez harcerzy za Zgierza akcji
odbudowy wołyńskich, legionowych cmentarzy, obróconych w ruinę w czasach sowieckich.
To ujmujące świadectwo zaangażowania młodego pokolenia w służbę narodowych wartości
oraz działań Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa utrwalających, także poza granicami
RP, pamięć o tych, którzy oddali życie dla Niepodległej.

http://www.tolle.pl/pozycja/cmentarzelegionowenawolyniu
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Adam Rafał Kaczyński, ur. 1984 r., absolwent Instytutu Histo
rycznego Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Wydziału Zagranicz
nego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Zajmuje się historią
wojskowości oraz dziejami krajów byłego ZSRR, ze szczególnym
uwzględnieniem Ukrainy. W latach 20032010 jako instruktor harcerski
brał udział w odbudowie cmentarzy legionowych na Wołyniu. Za działal
ność na polu historii odznaczony medalem Pro Memoria, srebrnym i zło
tym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz odznaką hono
rową I Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Obecnie Adam Rafał Kaczyński jest pracownikiem polskiej ambasa
dy w Mińsku, zaangażowanym w sprawy polskie na Wschodzie. Bierze
udział w poszukiwaniu zapomnianych, polskich cmentarzy oraz w ekshu
macjach. Jest autorem dwóch książek: Cmentarze Legionowe na Woły
niu oraz Życie codzienne żołnierzy Legionów Polskich podczas kampanii
wołyńskiej 19151916, a także kilkunastu artykułów naukowych i popu
larnonaukowych z zakresu dziejów wojskowości i historii uzbrojenia.
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Józef Piłsudski wychodzi z ziemianki płk. Leona Berbeckiego. Pozycje pod Kostiuchnówką.




