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Pogrzeb Leona Taraszkiewicza ps. „Jastrząb” –
Włodawa, 16 lipca 2017
We Włodawie odbyły się uroczystości pogrzebowe żołnierza
podziemia niepodległościowego ppor. Leona Taraszkiewicza
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Szczątki  dowódcy  oddziału  partyzanckiego  Wolność  i  Niezawisłość  na  Lubelszczyźnie
ppor. Leona Taraszkiewicza ps. „Jastrząb” zostały pochowane 16 lipca na cmentarzu
we Włodawie.

Uroczystości  pogrzebowe  poprzedziło  wystawienie  w  sobotę  wieczorem  trumny  ze
szczątkami w klasztorze włodawskich oo. paulinów. Niedzielne uroczystości rozpoczęły się
od mszy w kościele św. Ludwika we Włodawie, której przewodził biskup siedlecki Kazimierz
Gurda.   Przed  rozpoczęciem  nabożeństwa  głos  zabrał  wojewoda  lubelski  dr  hab.
Przemysław Czarnek, który w imieniu organizatorów przywitał przybyłych gości. Podkreślił,
że  uroczystości  pogrzebowe,  na  które  przybyli,  są  również  manifestacją  wiary  i
patriotyzmu.  Homilię  podczas  mszy  św.  wygłosił  kapelan  Zrzeszenia  „Wolność  i
Niezawisłość”  Inspektorat  Radzyń,  ks.  Zbigniew  Rozmysł,  który  stwierdził  m.in.,  że
poznanie historii postaci Leona Taraszkiewicza ps. „Jastrząb” zasiało w jego sercu ziarno
patriotyzmu.

Po zakończeniu nabożeństwa przeczytano listy okolicznościowe. W imieniu Prezydenta RP,
Andrzeja Dudy, list odczytał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowej, Paweł Soloch. Kilka słów
do  zebranych  skierował  również  Marszałek  Sejmu  RP,  Marek  Kuchciński,  którego
reprezentował poseł Piotr Olszówka. Od Premier Beaty Szydło i Jarosława Kaczyńskiego
listy  odczytała  posłanka  Beata  Mazurek.  W  imieniu  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa
Narodowego, prof. Piotra Glińskiego, list przeczytał doradca szefa resortu kultury Kacper
Sakowicz. Do przybyłych na uroczystości swoje słowa skierował również Minister Obrony
Narodowej  Antoni  Macierewicz,  którego  reprezentował  podsekretarz  stanu  resortu
wojskowego,  prof.  Wojciech  Fałkowski.

„Oddajemy cześć męstwu wspaniałego polskiego patrioty i dzielności żołnierskiej dowódcy.
Składamy hołd człowiekowi odważnemu i wytrwałemu, szlachetnemu i prawemu.
Człowiekowi, który wybrał wierność Rzeczypospolitej i straceńczą walkę do końca,
przedkładając patriotyzm, honor i dumę nad zniewolenie i życie z pochyloną głową” –
napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników uroczystości; list odczytał szef
Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Paweł Soloch.

 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek podkreślił, że „dzisiaj to jest zwycięski
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dzień, zwycięstwa prawdy nad kłamstwem” i zapewnił, że IPN nie spocznie, nim nie
znajdzie brata „Jastrzębia” - Edwarda Taraszkiewicza, jak i wielu innych żołnierzy
podziemia niepodległościowego, którzy do dziś nie mają swoich grobów. Zaapelował też do
zgromadzonych mieszkańców Włodawy o kultywowanie pamięci o „Jastrzębiu”. - Nie bójcie
się tej pamięci – mówił. - Dlaczego na tych ulicach, którymi dzisiaj maszerowaliśmy, władze
Włodawy nie wywiesiły ani jednej biało-czerwonej flagi? Dlaczego? – pytał.

Dr Jarosław Szarek podkreślił też, że do dzisiaj są „obszary zatrute przez to dziedzictwo”
komunistycznej rzeczywistości, które to dziedzictwo należy odrzucić. Szarek powiedział, że
w powojennej rzeczywistości byli tacy, są tacy co „udają się na kursy padania na kolana”,
uczą dzieci kłamać, a „świątynie wolności są zamieniane na pchli targ”. „Ale są tacy ludzie,
którzy temu się sprzeciwiają i do takich ludzi należał nie tylko Leon Taraszkiewicz
+Jastrząb+, ale całe to pokolenie” – zaznaczył Szarek. 

Następnie żałobnicy opuścili świątynie i został uformowany kondukt pogrzebowy. Wspólnie
maszerowali w nim: rodzina Leona Taraszkiewicza (m.in siostra „Jastrzębia” Rozalia Otta),
kombatanci,  przedstawiciele władz państwowych i  samorządowych,  duchowni,  delegaci
służb  mundurowych,  poczty  sztandarowe  wielu  instytucji  i  organizacji,  mieszkańcy
Włodawy oraz goście przybyli z całej Polski. Trumnę ze szczątkami „Jastrzębia” przewoziło
wojsko,  przed  których  pojazdem  kroczyli  żołnierze  z  portretem  partyzanta.  W
uroczystościach  pogrzebowych  wzięli  udział  również  przedstawiciel  Instytutu  Pamięci
Narodowej,  który  był  współorganizatorem  tego  wydarzenia.  Naszą  instytucję
reprezentowali: prezes dr Jarosław Szarek, wiceprezes prof. Krzysztof Szwagrzyk, członek
kolegium IPN  prof.  Tadeusz  Wolsza  oraz  p.o.  dyrektora  lubelskiego  Instytutu  Pamięci
Narodowej Marcin Krzysztofik.

Gdy kondukt pogrzebowy dotarł  na Cmentarz Wojenny we Włodawie, rozpoczął się ostatni
etap uroczystości.  Po odprawieniu przez biskupa siedleckiego nabożeństwa głos zabrał
prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Jarosław Szarek. W swoim przemówieniu stwierdził
m.in.,  że  Leon Taraszkiewicz  ps.  „Jastrząb”  wrócił  do  swoich  rodzinnych  stron.  Dodał
również,  że  IPN  nie  spocznie  póki  nie  odnajdzie  innych  bohaterów,  których  miejsca
pochówków pozostają nieznane –  w tym Edwarda Taraszkiewicza ps.  „Żelazny”,  brata
„Jastrzębia”.  Następnie  przemówił  p.o.  szefa  Urzędu  ds.  Kombatantów  i  Osób
Represjonowanych,  Jan  Józef  Kasprzyk.  Po  nim  głos  zabrał  mjr  Stanisław  Pakula  ps.
„Krzewina”,  ostatni  żyjący  podkomendny  Leona  Taraszkiewicza,  który  w  bardzo
emocjonalnym przemówieniu wyraził wdzięczność, że tak wiele osób przybyło na pogrzeb
jego „ukochanego komendanta”. Na końcu wystąpił siostrzeniec „Jastrzębia”, Ryszard Otta,
który  w  imieniu  rodziny  Leona  Taraszkiewicza  podziękował  wszystkim  zebranym  za
uczestnictwo  w  uroczystościach.  Z  podziękowaniami  zwrócił  się  również  do  osób  i
instytucji, za których przyczyną udało się odnaleźć szczątki „Jastrzębia”.

Organizatorami uroczystości  pogrzebowych byli  wojewoda lubelski  dr  hab.  Przemysław
Czarnek oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.  



* * *

W listopadzie 2016 r.  z  grobu znajdującego się na cmentarzu w Siemieniu,  niedaleko
Parczewa, ekshumowano szczątki Leona Taraszkiewicza. To w tej miejscowości w styczniu
1947  r.  podczas  szturmu  na  budynek  szkoły,  zajmowany  przez  żołnierzy  Korpusu
Bezpieczeństwa  Wewnętrznego,  „Jastrząb”  został  ciężko  ranny,  a  potem zmarł.  Ciało
Taraszkiewicza potajemnie, w anonimowej mogile, pochowali członkowie WiN. Jego mogiła
w czasach PRL był oznaczona tylko tabliczką z imieniem „Leon”.

W  1991  r.  postawiono  tam  pomnik,  na  którym  znalazły  się  pełne  dane  Leona
Taraszkiewicza.  Wtedy  nie  przeprowadzono  ekshumacji.  O  ekshumację  zwłok
Taraszkiewicza zwróciła się do wojewody lubelskiego siostra „Jastrzębia” – Rozalia Otta. 

„Jastrząb” został pochowany w mogile będącej także symbolicznym grobem jego brata –
również żołnierza WiN – Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny”, którego faktyczne miejsce
pochówku jest nieznane. 

Zapraszamy do obejrzenia zapisu uroczystości pogrzebowych ppor. Leona
Taraszkiewicza ps. „Jastrząb”.

PLAN UROCZYSTOŚCI

15 lipca 2017 r. (sobota)

18.00–22.00 – Wystawienie trumny ze szczątkami śp. ppor. Leona Taraszkiewicza
„Jastrzębia” w klasztorze oo. Paulinów, Włodawa, ul. Klasztorna 7

16 lipca 2017 r. (niedziela)

8.15  –  Przeniesienie  trumny  ze  szczątkami  śp.  ppor.  Leona  Taraszkiewicza
„Jastrzębia” do kościoła pw. św. Ludwika, ul. Klasztorna 7

10.00 – Msza św. w intencji Bohatera

11.30  –  Uformowanie  konduktu  pogrzebowego  i  przemarsz  Aleją  Piłsudskiego  na
Cmentarz Wojenny przy ul. Lubelskiej

12.00 – Uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Wojennym we Włodawie

* * *



22 czerwca 2017 r. odbyła się konferencja prasowa,
na której organizatorzy uroczystości pogrzebowych
Leona  Taraszkiewicza  ps.  „Jastrząb”  –  Lubelski
Urząd Wojewódzki oraz Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Lublinie – poinformowali oficjalnie o dacie
pogrzebu partyzanta. 
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