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Eksperci IPN wzięli udział w pracach
poszukiwawczych polskich legionistów
na Ukrainie

W dniach 12-19 sierpnia 2017 r. specjaliści Wydziału
Kresowego Biura Poszukiwań i Identyﬁkacji IPN na
zaproszenie ukraińskiej ﬁrmy archeologicznej „Wołyńskie
Starożytności” wzięli udział w poszukiwawczych pracach
archeologicznych grobów polskich legionistów m.in.
Kostiuchnówce na Ukrainie. Głównym organizatorem prac
była Chorągiew Łódzka Związku Harcerstwa Polskiego,
która od wielu lat opiekuje się grobami żołnierzy I Brygady
Legionów Polskich poległych w 1916 r. pod Kostiuchnówką.
Tegoroczne prace poszukiwawcze były realizowane przez
ZHP w ramach projektu Miejsca Pamięci Narodowej za
Granicą ﬁnansowanego przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.

Prace poszukiwawcze grobów legionistów w Kostiuchnówce
na Wołyniu polegały na przebadaniu wytypowanego terenu
z użyciem georadaru oraz dokonaniu szeregu odwiertów. W
wyniku prowadzonych prac nie udało się jednak odnaleźć
poszukiwanych grobów.
Ekipa poszukiwawcza z dużym sukcesem przeprowadziła
natomiast prace poszukiwawcze grobów legionistów, którzy
zginęli w październiku 1915 r. w bitwie pod Jabłonką. W
miejscowości Jabłonka została odnaleziona zbiorowa mogiła.
W trzech jamach grobowych ujawniono szczątki dziewięciu
legionistów. Odnaleziono fragmenty umundurowania,
butów, guziki, różaniec, medalik i krzyżyki. Nad grobami

legionistów odprawiono krótkie nabożeństwo i poświecono
szczątki. Przeniesienie grobów w inne miejsce nie jest
planowane.
Podczas pobytu polskich ekspertów na Ukrainie podjęto
również próbę odnalezienia cmentarza legionowego z 1916
r. w miejscowości Gaj (obecnie Kaszówka), która została
przeprowadzona z sukcesem. Na terenie leśnym
odnaleziono około 25 mogił legionistów.
Wraz z harcerzami i wolontariuszami uporządkowano inny
dawny cmentarz legionowy w lesie koło Kaszówki. Poza
legionistami spoczywają na nim również Ukraińcy, Rosjanie,
Węgrzy i Austriacy. W 1943 r. miejscowa ludność ukraińska
pochowała na nim część oﬁar UPA zamordowanych 30
sierpnia 1943 r. w Gaju.
Bardzo dziękujemy Chorągwi Łódzkiej ZHP oraz ukraińskiej
ﬁrmie archeologicznej „Wołyńskie Starożytności” za
zaproszenie ekspertów IPN do wspólnego przeprowadzenia
prac archeologicznych. Mimo niewątpliwego sukcesu ekipy
za wcześnie jest jednak mówić o przełomie w prowadzeniu
prac poszukiwawczych na Ukrainie.

