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Abstract
During the II World War ( 1939-1941), along river Bug at the territory annexed by Soviet Union defense fortifications were build. Eyewitness
of the construction history of bunkers, organization of the construction
works, equipment and finally their annihilation was described. Also the Soviet repressive measures to people population of Drohiczyn were recalled.

Jedną z nowszych inwestycji turystycznych w Drohiczynie jest „Hotel Drohicki” położony w uroczysku nadbużańskim, oddalony 3 km od centrum miasta. Właścicielami hotelu-zajazdu są państwo Kalinowscy blisko
spokrewnieni z moimi szkolnymi przyjaciółmi – Ireną i Henrykiem Kalinowskim, wychowankami tutejszego liceum.
Siedząc w gronie przyjaciół w kawiarni zajazdu trudno uniknąć
wspomnień z okresu młodości, wędrówek po lesie Kozerówka i kąpieli
w rzece. Chociaż w powszechnym mniemaniu rzeka w miejscu na zakolu
koło hotelu jest niebezpieczna z uwagi na zawirowania, to dla nas młodzieńców drohiczyńskich był to punkt startowy do spływania z nurtem rzeki
aż do Góry Zamkowej w Drohiczynie.
Pływaliśmy różnymi stylami i kilkakrotnie udało się ten dystans pokonać. Uczestnikami tych spływów byli między innymi Henryk – kuzyn
właściciela zajazdu, Stach, Edmund, oraz autor opracowania. Wpław z Ko-
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zerówki do Drohiczyna był wyczynem nobilitującym nasz status sportowotowarzyski.
Przyjazd do tego miejsca po kilkudziesięciu latach i ponowne spotkanie tym razem w kawiarni hotelowej pozwolił nam poznać hotel, jego
ofertę dla turystów i szereg atrakcji rozrywkowych. Dokonując przeglądu
wspomnień z lat młodości, dla ożywienia nastroju zainteresowaliśmy się jadłospisem i ofertą baru.
W rubryce koktajle „cocktails” zwracają naszą uwagę dwie pozycje:
cocktail – „Linia Mołotowa” i „Zęby Stalina”.
W tych okolicznościach, nieodzowne stało się wspomnienie czasu
wojny i okupacji sowieckiej w latach 1939-1941 i genezy zdarzeń związanych z wkroczeniem bolszewików 17 września 1939 roku na tereny
wschodniej Polski. Wtedy to, nastąpił czas stanowienia władzy bolszewickiej w mieście, strach przed aresztowaniami i wywózką na Syberię i inne
zagrożenia ze strony okupanta.
Każdy z nas w dniu dzisiejszym, przypomniał różne zapamiętane
zdarzenia z lat kiedy byliśmy młodzieńcami (w wieku 12-15 lat).
Pakt Ribbentrop-Mołotow, wybuch wojny
Związek Sowiecki podpisując z Niemcami pakt o nieagresji w sierpniu 1939 roku, uzyskał zgodę na zajęcie wschodnich terenów Polski i innych krajów Europy Wschodniej przez swoje wojska. Było to uzgodnione
w tajnym protokole dodatkowym, stanowiącym załącznik do oficjalnego
dokumentu umowy. Jest oczywiste, że już w chwili podpisywania dokumentu każda ze stron nie wierzyła w jego trwałość. Hitlerowi i III Rzeszy pakt
zabezpieczał możliwość agresji na Polskę. Stalin uzyskał zgodę na zajęcie
terenów Polski i zastrzegał udział ZSRR w rozbiorze terytorium Rzeczypospolitej i innych krajów Europy Środkowej w trybie kampanii wyzwoleńczych.
Natychmiast po ustaleniu granicy przebiegającej na linii Sanu, Narwi, Bugu każda ze stron przygotowała plan dalszych działań wojennych,
napaści lub obrony. W planach sztabowców sowieckich dojrzewał plan budowy linii obronnej, na terenach Polski zwanej „ Linią Mołotowa”.
„Linia Mołotowa”
Ogólna koncepcja budowy sowieckich fortyfikacji granicznych zakładała budowę umocnień na pierwszej linii wzgórz od granicy. W przy-
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padku gdy granica przebiegała na rzece o wysokich, pofałdowanych brzegach, co spotyka się często wzdłuż Sanu i Bugu fortyfikacje były wznoszone nad samą rzeką. W Drohiczynie i okolicy budowano wiele bunkrów. Jeden z nich pobudowano u podnóża Góry Zamkowej nie dalej jak 100 m od
brzegu rzeki.
Rys. 1. Ocalały bunkier w okolicy Drohiczyna

Budowę tego bunkra mogli obserwować mieszkańcy Ruskiej Strony,
małej osady położonej po stronie niemieckiej strefy okupacyjnej. Taka lokalizacja dekonspirowała wiele obiektów przed obserwacją z drugiego brzegu
przed wywiadem i obserwatorami niemieckimi.
Sowieci maskowali miejsca budowy w różny sposób, między innymi
stawiając wysokie zasłony z drzew i krzewów. Strategicznie taka lokalizacja
bunkra pozwalała na obstrzał przeciwnika już w obszarze znacznie oddalonym od przeprawy na rzece, utrudniając zdobycie przyczółków.
Oficjalna decyzja budowy „Linii Mołotowa” zapadła 26 czerwca
1940 roku, po czym natychmiast przystąpiono do realizacji zamierzeń.
Sztab 74 Zarządu Robót ulokowany został na stacji kolejowej Wysokie Litewskie, zaś dowództwa poszczególnych odcinków w miejscowościach:
16. odcinek budowy – Chutkowice,
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18. odcinek budowy – Wołczyn,
20. odcinek budowy w Drohiczynie,
21. odcinek budowy – Brześć,
22. odcinek budowy – Stacja Siemiatycze.
Każdy odcinek dysponował biurem, magazynami materiałów budowlanych oraz tzw. bazami budowlanymi (stroitielnyje bazy). Jedna z baz
materiałowych była zlokalizowana w Drohiczynie przy Pl. Kościuszki
w posesji mojego wuja – Juliana Wasilewskiego. W części została zburzone
przez obstrzał artylerii niemieckiej w 1941 r.
Rys. 2. Rozbity przez brygadę niemiecką bunkier w sąsiedztwie Góry Zamkowej

Część nie wykorzystanego sprzętu sowieci pozostawili. Wśród wielu
trudnych do zidentyfikowania urządzeń ciekawiły nas agregaty prądotwórcze, wentylatory, przekaźniki elektryczne, filtry powietrza, przewody, stalowe drzwi, zapory.
Po powrocie naszych rodzin z „wypędzenia” w 1941 roku do naszych domów, ten pozostawiony sprzęt wzbudzał wielkie zainteresowanie
moich kolegów – młodych „odkrywców”. Udało się nam też uruchomić jeden z agregatów.
Budowę pierwszych fortyfikacji wzdłuż Bugu w Brzeskim Rejonie
rozpoczęto jeszcze jesienią 1939 roku. Prowadziły je dywizje strzeleckie.
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Transport materiałów budowlanych zapewniała wybudowana z okolic Siemiatycz kolej wąskotorowa. Dowóz bezpośredni do miejscu budowy odbywał się transportem konnym. Jeden z drohiczyńskich kolegów – Antoni
Odorczuk pamięta grupę rosyjskich wojskowych i cywilów, którzy mieszkali w budynkach gospodarczych przy ul. Lipowej.
Siłę roboczą dla ekip budowlanych zapewniał również cywilny personel budowlany pochodzący zazwyczaj z ochotniczego zaciągu z terenu
ZSRR, żołnierze batalionów budowlanych i ludność cywilna. Niedobór specjalistów w dziedzinie prac inżynieryjnych uzupełniano włączając do budowy specjalistyczne bataliony przydzielone z wojska. Szef sztabu 4. Armii
płk. Leonid Sandałow podawał w jednym z raportów, że w marcu-kwietniu
1941 roku przy budowie fortyfikacji 62. Brzeskiego Rejonu Umocnień pracowało 10.000 ludzi i 4.000 środków transportu.
Przy kopaniu rowów i innych wykopach zatrudniano 8.470 osób
spośród ludności cywilnej oraz 7.920 środków transportu. Wybudowana
wcześniej sieć torowisk kolejek wąskotorowych zaopatrywała sprawnie dowóz towarów.
Chociaż prace prowadzono na 3 zmiany, stale nie nadążano z wykonaniem planów, bowiem pas obrony 62. Brzeskiego Rejonu Umocnień był
rozległy i rozciągał się wzdłuż 180 km. Za szczególnie zagrożone uznano
garnizony brzeski i siemiatycki. W trakcie budowy poszczególnych punktów oporu, kierowano się zasadą hierarchii ważności poszczególnych obiektów fortecznych w systemie obrony.
Nowy zajazd „Hotel Drohicki” położony jest w rejonie nadbużańskim w lesie Kozerówka, gdzie w najbliższym sąsiedztwie znajdują się fortyfikacje 62. Brzeskiego Rejonu Umocnień „Linia Mołotowa”. Nadanie
przez gospodarzy zajazdu tak charakterystycznych nazw trunkom w kawiarni, w sposób niewymuszony zwraca uwagę turystów na ważne historycznie wydarzenia. Z pewnością wielu gości odwiedzających zajazd zaintryguje i zastanawia tak zaskakujący dobór nazw „cocktaili” w ofercie hotelowej kawiarni.
My również poddaliśmy się zadumie i wspomnieniom tych trudnych
czasów z okresu sowieckiej okupacji, a autora opracowania skłoniło do bardziej dokładnego zapoznania się z tematyką budowy fortyfikacji. Często
odwiedzając okoliczne bunkry w czasach szkolnych, jako młodzi chłopcy
interesowaliśmy się ich konstrukcją wyposażeniem i strategicznym znaczeniem.
Jeden z bunkrów po zachodniej stronie cmentarza drohiczyńskiego
był miejscem regularnych spotkań tych absolwentów szkoły, którzy każde-
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go roku przybywali z różnych stron na święto zmarłych w dniu 1 listopada.
Po uroczystościach modlitewnych spotykali się „bez specjalnego zaproszenia” w bunkrze dla przypomnienia czasów szkolnych. Ten zwyczaj praktykowany przez kilka kolejnych lat stopniowo zanikł.
Rys. 3. Bunkier – miejsce spotkań koleżeńskich

Fortyfikacje „Linii Mołotowa” nie były wykorzystane przez sowietów. Zabrakło czasu do ich wykończenia i uzbrojenia. Niemcy znając dokładnie stopień zaawansowania budowy fortyfikacji, z zaskoczenia zaatakowali Związek Sowiecki w dniu 22 czerwca 1941 roku.
Betonowe bunkry ukazują się przejeżdżającym trasy nadbużańskie
jako trwałe i niezniszczalne świadectwo wojennych zdarzeń.
Po wkroczeniu wojsk niemieckich na tereny „Linii Mołotowa” pojawiły się brygady saperów, które miał za zadanie unieszkodliwienie fortyfikacji i zapobiegnięcia przed ich wykorzystaniem dla celów wojennych.
Jedna z grup saperów stacjonowała w Drohiczynie.
W kościele pofranciszkańskim garażowano ciężkie pojazdy ze sprzętem specjalistycznym. Agregaty i wiertła pneumatyczne służyły do nawiercenia w betonie otworów, w których umieszczano ładunki wybuchowe
i rozbijano otwory strzelnicze bunkrów. Z niektórymi członkami brygady
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pochodzenia śląskiego niejednokrotnie prowadziliśmy towarzyskie pogawędki.
Pamięć świadków zdarzeń z okresu wojny z pewnością stanowi bogate źródło historii, często jest zawodna. Dlatego było nieodzowne bardziej
wnikliwe zapoznanie się z problemem w oparciu o dokumenty publikowane
jak również nie publikowane1.
Rys. 4. Wejście do bunkra w okolicy Wólki Zamkowej

„Zęby Stalina”
W Gruzji znana jest wódka o nazwie „Stalin”, w drohiczyńskiej kawiarni w spisie trunków widnieje cokctail „Zęby Stalina”. W każdym z tych
miejsc Stalin przywołuje różne skojarzenia – dla Gruzina to ich „krajan”
urodzony w miejscowości Gori. Tam jest i doskonale funkcjonuje jego muzeum. Tam stoi jego pomnik i można spotkać ludzi nie zawsze starych, którzy mówią „Stalin to był dobry człowiek”.
1

Publikacjami szczególnie pomocnymi i wykorzystanymi w niniejszym opracowaniu są
książki: Tomasz Wesołowski „Linia Mołotowa”, Sowieckie Fortyfikacje Graniczne z lat
1940-1941 na przykładzie 62 Brzeskiego Rejonu Umocnionego, Białystok 2001, oraz
M. Rogalski, M. Zbrojewski, Fortyfikacje wczoraj i dziś, Warszawa 1978, s. 247-256.
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Dla mieszkańca Europy wschodniej, Polaka-Drohiczyniaka to imię
kojarzy z tyranią i ciemiężeniem ludzi i całych narodów. Wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej na tereny wschodniej Polski 17 września 1939 roku
nastał długi czas represji. Już w listopadzie 1939 roku Rada najwyższa
ZSRR włączyła Białostocczyznę do Związku Sowieckiego jako zachodnią
część Republiki Białoruskiej. Uznano, że wszyscy mieszkańcy tych ziem
(zameldowani przed 1 września 1939 r.), stają się automatycznie obywatelami ZSRR i zobowiązani są do przyjęcia sowieckich paszportów.
Część mieszkańców, w tym wszystkich nauczycieli z rodzinami
z wpisanym do paszportu paragrafem 11, jako podejrzanych wydalono
z miasta z możliwością osiedlenia w odległości nie bliższej niż 30 km od
Drohiczyna. Ludzi zamieszkujących w pasie 800 m od granicy na Bugu
przesiedlono a domy rozebrano.
Już w dniu wkroczenia wojska na teren drohiczyńskiej szkoły przystąpiono do niszczenia i palenia Godła Państwa, portretów dostojników państwowych, książek i wszystkich przedmiotów związanych z tradycją szkolną. Wkrótce rozpoczęła nauczanie rosyjska szkoła dziesięcioletnia.
Reżim stalinowski stopniowo rozszerzał zakres swojej ingerencji
w życie polskiej społeczności przechodzącej z czasem w represje. Wielu
młodych ludzi jako obywateli sowieckich powoływano do Armii Czerwonej. Młodych rekrutowano do nauki w przyfabrycznej szkole w Hajnówce
i Białowieży. Pięćdziesięciu z nich wywieziono do pracy w fabrykach broni
w Nowosybirsku. Rozpoczęły się aresztowania.
W grupie pierwszych aresztantów znalazł się ks. Bolesław Dzudzewicz, aresztowany w dniu 10 lutego 1940 roku. Historię aresztowania
wspomina nasz kolega Jan Lipski, w którego domu przy ul. Farnej 10, wynajmował pokój nasz prefekt.
„W tym dniu do naszego mieszkania, tuż po północy wtargnęli żołnierze sowieccy wraz z grupą NKW-dzistów i miejscowej milicji. W świetle
księżyca odbijały się na śniegu ich sylwetki w czapkach z charakterystycznymi czubkami. Dom został otoczony z czterech stron.
W mieszkaniu sąsiadującym z naszym pokojem obudzono księdza
prefekta i krzykiem ponaglano do pośpiechu. Po około 20 minutach zaległa
cisza, a ksiądz otoczony grupą uzbrojonych w karabiny krasnoarmiejców
został odprowadzony do tymczasowego aresztu w piwnicy zabudowań
Gimnazjum Biskupiego.
Po kilku dniach wśród stłoczonej grupy mieszkańców Drohiczyna,
na odkrytej ciężarówce wyjeżdżającej z dziedzińca widzieliśmy postać naszego księdza Prefekta, kapłana Diecezji Pińskiej...
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Po długiej podróży pociąg wiozący wielką liczbę więźniów dotarł do
bezkresnych lasów Syberii, skąd żadne wiadomości do nas nie dotarły.
Po 54 latach dobry los sprawił, że do naszego Klubu Drohiczyniaków w Warszawie dotarł list ks. Stanisława Chmielewskiego, który zawierał
garść informacji z późniejszego okresu życia naszego prefekta oraz piękną
historię dotyczącą dalszej posługi na stanowisku kapelana II Korpusu Wojska Polskiego na froncie włoskim”.
Zgodnie z zapisem Zenona Skrzypkowskiego (Przyszliśmy was
oswobodzić, Drukarnia Archidiecezji Warszawskiej, 1989) w latach 193941, aresztowano i więziono około 300 mieszkańców Drohiczyna i gminy.
Spośród wywiezionych 47 indywidualnych i 59 rodzin mieszkańców miasteczka i okolic w różnych rejonach ZSRR na Syberii wiele lat spędziło na
zesłaniu. Z głodu i wycieńczenia zmarło wiele osób.
Kompletne listy aresztowanych, zamordowanych i zesłanych na Syberię można znaleźć w opracowaniu Barbary Mioduszewskiej Wojenne Losy Drohiczyniaków, Drohiczyn 1997.
Dwie największe zsyłki miały miejsce 13.04.1940 roku i 20.06.1941
roku, w przeddzień napaści niemieckich wojsk na linii Bugu. W tej liczbie
znaleźli się moi serdeczni koledzy Wiesiek Borkowski, Marian Adamczuk
i Halina i Zbyszek Mańko. To tylko wybrani bliscy sercu, z grona kilkuset
innych Sybiraków.
Wiesiek Borkowski był kolegą od najwcześniejszych lat dzieciństwa: syn sekretarza magistratu i ja syn nauczyciela. Tej wiosny bawili się
na ulicy przy której mieszkali tak jak to było każdego niemal dnia. Tego
dnia, gdy już mieli się udać do swych domów, przy pożegnaniu jeden drugiego popchnął, co wywołało kłótnię. Nadąsani bez pożegnania poszli każdy w swoim kierunku oddalonych zaledwie o kilkaset kroków. Obaj byli
bardzo zmartwieni tą kłótnią i mieli zamiar już rano nawzajem przeprosić
się.
Rano już jednego z nich nie było w mieście. W nocy Wiesiek razem
ze starszym bratem Mietkiem, pod nieobecność matki, która wyjechała do
aresztowanego wcześniej męża, zostali zabrani transportem NKWD do stacji kolejowej w Siemiatyczach, a później pociągiem w głąb Rosji. Matka
dopiero po kilku dniach odnalazła transport na Syberię, w którym znajdowali się synowie.
Wiesiek wrócił z Syberii w 1946 roku niestety bez matki, która
zmarła na zesłaniu, a ojciec w więzieniu. Po powrocie znów spotkał swego
kolegę z sąsiedztwa. Ich pierwsze słowa skierowane do siebie brzmiały „czy
pamiętasz nasz wieczór kiedy to rozstaliśmy się pogniewani i skłóceni”. Te-
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go wieczora nas wywieziono na Syberię, a ja przez cały czas zsyłki wspominałem naszą kłótnię. Podobne stwierdzenie padło z moich ust. To proste
przeżycie młodych chłopców zapamiętali na całe życie.
Siedząc w Kawiarni „Hotel Drohicki” i popijając cocktaile „Linia
Mołotowa” i „Zęby Stalina”, obraz wspomnień z okresu wojny stopniowo
tracił ostrość aby w końcu w całości pogrążyć się w mgle wspomnień. Rozstaliśmy się powracając do codziennych zajęć i niech już tak zostanie…
Podziękowania Michałowi Odorczukowi (uczniowi drohiczyńskiej
szkoły) za wykonane zdjęcia fortyfikacji z okolic Drohiczyna oraz Alinie
Śmiałowskiej z „Agencji Kangur” w Warszawie za pomoc w opracowaniu
redakcyjnym.
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