
Śladami Braci Dudzińskich. 

Od pewnego czasu zbieram materiały do biografii Braci Dudzińskich: Jana – rocznik 1893r, 
legionisty 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich, podporucznika, komendanta 10 kompanii III batalionu 
2 Pułku Piechoty, który poległ śmiercią bohaterską 22 grudnia 1914r i Stanisława – rocznik 1895r – 
legionisty 2 i 6 Pułku Piechoty Legionów Polskich – podoficera, uczestnika kampanii od karpackiej do 
wołyńskiej, ciężko rannego pod Kostiuchnówką 4.XI.1915r, Obrońcy Lwowa, żołnierza wojny polsko-
sowieckiej, bohatera spod Lidy, Mołodeczna i Małej Berezyny, który zmarł 7.VI.1920r w Szpitalu św. 
Łazarza w Krakowie wskutek odniesionych ran.  

Postanowiłem nawiedzić te miejsca, uświęcone krwią przodków. Z bratanicą opisywanych 
bohaterów - pociągiem z Krakowa do Przemyśla, a stamtąd pociągiem do Lwowa, aby oszczędzić 
sobie wielogodzinnego oczekiwania w autobusie na granicy. Był 19.VI.2017r. Wieczorem odbyliśmy 
krótki spacer po mieście, a rano wyjazd autobusem przez Stryj do Miżghirji – obwód Zakarpacki. 
Podróż długa i męcząca, choć odległość niewiele ponad 200km. Przybyliśmy do miasteczka, które w 
początkach XXw było niewielką wsią, zamieszkałą w większości przez ludność węgierską i górali 
wołoskich, którzy opuścili swoje domy po wkroczeniu wojsk carskich. Dziś to niespełna 10-cio 
tysięczne miasteczko z urzędem na szczeblu gminy, małym hotelem, kilkoma cerkwiami, placem 
handlowym pośrodku i jedną nową restauracją. 

Następny dzień poświęciliśmy na pozyskanie informacji, gdzie dokładnie znajduje się góra 
Kliva. Pomimo map i fragmentów książki „2 Pułk Piechoty Legionów Polskich” - w opracowaniu gen. 
brygady Tadeusza Malinowskiego i ppłk. Mieczysława Szumańskiego, wyd. Warszawa 1939r 
(a’propos: na ostatnim Ogólnopolskim Kongresie Genealogów Polskich w zamku Piastów Śląskich, w 
Brzegu nad Odrą poznałem przedstawiciela potomków rodu Szumańskich) – niełatwo byłoby bez 
pomocy mieszkańców wskazać górę Kliva. 

Muszę zaznaczyć, że wiedza o wydarzeniach – raptem sprzed 100 lat – nie jest zbyt duża, ale 
życzliwy taksówkarz następnego dnia - gdy jeszcze siedzieliśmy przy śniadaniu – zaproponował 
pomoc w odszukaniu tego miejsca. Dzięki owej pomocy dojechaliśmy do doliny, przez którą 
przepływa rzeczka, równolegle do niej biegnie droga, a po obu stronach góry - po lewej stronie 
masyw górski i góra Kliva. Stanęliśmy pośrodku – na przedpolu góry Kliva – próbując wyobrazić sobie 
Legiony zalegające w śniegu – atak miał być wykonany całym batalionem, w składzie z 10 kompanią, 
pod komendą ppor. Jana Dudzińskiego. To wtedy seria z karabinu maszynowego dosięgła Jana 
Dudzińskiego – było południe 22 grudnia 1914r. Wieczorem ochotnicy ściągnęli ciała poległych – by 
rankiem następnego dnia pochować ich na cmentarzu w Ökörmezö – dziś Miżhirja. 

Dziś po cmentarzu pozostało tylko kilka grobów – większość została zlikwidowana pod 
parking – nowy cmentarz zaś został zlokalizowany poza miasteczkiem. Po kilku dniach powróciliśmy 
do Krakowa. 

Na drugą wyprawę śladami Braci Dudzińśkich udaliśmy się w ostatnim tygodniu sierpnia na 
Wołyń – by nawiedzić miejsce jednej z największych bitew Legionów Polskich – pod Kostiuchnówką. 
Zamieszkaliśmy w Maniewiczach – małym miasteczku wśród lasów Wołynia – ciekawe i przyjemne 
miejsce. W towarzystwie Pani Haliny Pawluk – przez Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Maniewiczach, 
która jest skarbnicą wiedzy tak historycznej jak i współczesnej – byliśmy w Muzeum w 
Kostiuchnówce, w Izbie Pamięci Legionów – ze wspaniałymi pamiątkami. Byliśmy też na cmentarzu 
poległych Legionistów – symbolicznych grobów jest kilkadziesiąt – wszystkie są starannie 
pięlęgnowane przez harcerzy łódzkich i inne stowarzyszenia. 

Byliśmy też na Polskiej Górze – oficjalnie uznanym miejscu występującym na mapach – to 
tutaj poległo najwięcej Legionistów w czasie krwawej bitwy od 4 do 7.VII.1916r. Stanisław Dudziński – 
w składzie 6 Pułku Piechoty Legionów – w 7 kompanii, został ciężko ranny na samym początku 
kampanii wołyńskiej, wieczorem 4.XI.1915r. 

Jest wiele miejsc na Kresach dawnej Rzeczpospolitej naznaczonych krwią bohaterskich 
żołnierzy niejednokrotnie zapomnianych (hasło: „ocalić od zapomnienia” jest szczególnie aktualnie 
właśnie tam...). 
 

http://19.vi.2017r./
http://ppor.jana/


P.S.  
Ppor Jan Dudziński – upamiętniony został na tablicy pamiątkowej na budynku Magistratu w 
krakowskim Podgórzu. 
Plac Braci Dudzińskich znajduje się w Krakowie-Płaszowie przy dworcu PKP jednak tylko teoretycznie 
– bowiem brak tam niestety oznakowania jakąkolwiek tablicą... 
 
 
 

 
 

Góra Kliva i jej przedgórze 
 

 



 

 
 

Kostiuchnówka - groby Legionistów 
 

 

 
Kostiuchnówka - groby Legionistów 

 



 
 

Muzeum w Kostiuchnówce 
 

 
 

Muzeum w Kostiuchnówce 



 
 

Resztki cmentarza w Mizhirji 
 

 
 

Symboliczne groby Legionistów przy katolickim kościele w Maniewiczach 
 
 
 



 



 


