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“Pami�tnik wyrasta z nadziei, 
 �e przeszło�� schwytana w słowa 
b�dzie trwała i nas nie zdradzi” 

Irena Jurgielewiczowa 
 
 
 

SKAŁAT – CZASU POKOJU I WOJNY 
Wspomnie� ksi�ga druga 

 
 

REFLEKSJE ZAMIAST WST�PU 
 

kałat - czasu pokoju i wojny - miasto ludzie, obyczaje i wydarzenia 
widziane oczyma ówczesnych nastolatków” ukazał si� dwa lata temu 
jako zeszyt specjalny “Głosów Podolan”. Autorzy chcieliby wierzy�, 

�e praca ich spełniła, cho� w cz��ci, oczekiwania czytelników, jak i 
znawców tego przedmiotu, którzy podkre�laj� potrzeb� takich opracowa� 
pami�tnikarsko-wspomnieniowych, dotycz�cych Kresów Wschodnich. 

Skałat przedstawiony w tej ksi��ce i w �wietle otrzymanych li-
stów, jawił si� nam jako Kraj Lat Dziecinnych - wytwór t�sknoty - prze-
strzeni realnie niedost�pnej i nie istniej�cej ze wzgl�dów czasowych (a 
mo�e nawet i politycznych) - odchodz�cej w przeszło��, a wła�ciwie tej, 
która ju� odeszła. Ale tak �wie�e jest dla nas to odej�cie, �e czujemy 
�lady jej obecno�ci w ka�dym słowie i ge�cie i ch�tnie chcemy si� 
podzieli� tymi odczuciami z rodzin� lub tylko z bliskimi nam krajanami, 
mieszka�cami dawnej Ziemi Skałackiej.  

Kraj Lat Dziecinnych odznacza si� tym, �e go wła�ciwie ju� nie 
ma; istnieje jedynie w pami�ci garstki ludzi, �yj�c �yciem mitu - osobi-
stego, biograficznego. Tutaj - zlokalizowany gdzie� na Kresach, w daw-
nym województwie tarnopolskim, ograniczonym przestrzennie do małego 
zak�tka - miasteczka powiatowego, Skałatu, staje si� esencj� polsko�ci, 
trac�c swoj� peryferyjno�� i charakter pogranicza, przestaje by� kresami. 
To teraz dla nas centrum Rzeczypospolitej i polsko�ci – podobnie, cho� 
trudno nam si� porównywa�, jak to si� odnosi do innych lokalizacji kre-
sowych opisanych przez wielkich pisarzy – “Doliny Issy” - Cz. Miłosza, 
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“Sklepów cynamonowych” - Drohobycza - B. Schulza czy nawet lokali-
zacji “Pana Tadeusza” - A. Mickiewicza1 

Kiedy w grudniu 2000 roku oddawali�my do druku nasz� prac� 
nie przypuszczali�my, �e po upływie półwiecza od przymusowego opusz-
czenia tego miasta, znajdzie ona tak szeroki kr�g odbiorców. 

Rozproszeni po Polsce i �wiecie, dawni mieszka�cy Skałatu i 
Ziemi Skałackiej przyj�li bardzo ciepło i �yczliwie okruchy naszych 
wspomnie�, które udało si� nam zebra�, w miar� mo�liwo�ci zweryfiko-
wa�, udokumentowa� i, chocia� w skromnej postaci graficznej, wyda�. 

Przy pomocy tych wydanych wspomnie� udało si� nam odszu-
ka� wielu mieszka�ców Skałatu i Ziemi Skałackiej w ró�nych zak�tkach 
Polski. Dotarli�my do naszych rówie�ników mieszkaj�cych obecnie w 
Anglii, Kanadzie jak równie� w Izraelu. I wła�nie z Izraela otrzymali�my 
wiele wzruszaj�cych �wiadectw przywi�zania uratowanych od zagłady 
�ydów, do tego skrawka ziemi, którego zapomnie� nie mog� i dok�d, z 
potrzeby serca, pielgrzymuj�. 

Bogaty materiał faktograficzny, jaki spłyn�ł do redakcji w wyni-
ku nadesłanych przez Czytelników listów skłonił nas do kontynuowania 
pracy i jej uzupełnienia o dalsze relacje i opisy wydarze�, nazwiska, spro-
stowania, biogramy, fotografie itp. Starali�my si� w maksymalnym stop-
niu wykorzysta� otrzymane materiały w przedstawionej pracy. 

Poniewa� ze Skałatem identyfikuj� si� nie tylko rodowici miesz-
ka�cy tego miasta, tam urodzeni lub mieszkaj�cy w nim dłu�ej lub krócej, 
ale równie� mieszka�cy szeroko poj�tej Ziemi Skałackiej – postanowili-
�my ramy naszej pracy odpowiednio poszerzy�. 

Chciałoby si� zebra� jeszcze wi�cej materiałów by opracowanie 
nasze było mo�liwie najpełniejsze, ale goni nas czas, a ludzie – �wiadko-
wie tamtych lat – tak szybko odchodz�. 

Pozostaje nam, Drodzy Czytelnicy, którym drogi jest wci�� Ska-
łat i Ziemia Skałacka, podzi�kowa� za wzbogacenie naszej wiedzy o 
Skałacie i słowa zach�ty do wydania tych uzupełnie� b�d�cych owocem 
Waszej z nami współpracy. 

Poetyckim zako�czeniem tych kilku zda� wst�pu niech b�dzie 
wiersz Zbigniewa Kabaty, syna oficera Baonu KOP “Skałat”, który cho� 
tylko trzy lata sp�dził w Skałacie i mieszkaj�c na Mantiawie i u p. 
Wachtla przy ul. Legionów, zadziwił nas swoj� pami�ci�, w której za-
chował wiele szczegółów. 

Oto jego refleksje, snute na jesieni �ycia, z dala od Ojczyzny, w 
Kanadzie nad Pacyfikiem: 

                                                           
1 W oparciu o opracowanie E. Czaplejewicza - Czym jest literatura kresowa. 
Wiedza Powszechna. Warszawa 1996. 
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Pokolenie Kolumbów 
 
Szkoły ojczyste nas wychowywały, 
orły srebrzyste drog� wskazywały. 
Z gwiazdami w oczach szli�my, plemi� młode, 
w prze�liczn� Polsk�, jak w wielk� przygod�. 

  Legend� nas urzeczono �ołniersk�, 
  lilijk� nas ozdobiono harcersk�. 

  Rwały si� serca w �ycie maszerowa�, 
  szuka�, odkrywa�, tworzy� i budowa�. 

 A� nagle przyszło�� w gruzy nam run�ła 
 i do innego los nas wezwał dzieła. 
 Lata zawiodły dni krwawy ró�aniec  
  poszli�my – jak kamienie na szaniec. 

  Gin�li�my bez skargi, bez wahania.  
  Naszym zwyci�stwem – jeden dzie� przetrwania,  
  nasz� ostoj� – ofiary idea,  
  natchnieniem naszym – wolno�ci nadzieja. 

 Potem ucichła burza ponad �wiatem, 
 pole porosło kłosem, ł�ka kwiatem. 
 Dla innych wolno�� i kłosy i kwiaty, 
 a nam przes�dził los wi�zienne kraty, 

  bo nastał dla nas czas włosiennicy, 
  sło�ce widziane z zat�chłej piwnicy, 
  los tr�dowatych, bolesny i twardy, 
  mordercze lata, otchłanie pogardy. 

 Gdy orzeł wreszcie odzyskał koron�, 
 zastał ju� barki wiekiem pochylone 
 i siwe głowy. Gehenn� przewlekł� 
 �ycie jak struga przez palce przeciekło. 

  Nie spełniły si� sny nasze t�czowe 
  i nie staje ju� nam �ycia na nowe. 
  Omin�ła nas ofiara bez ceny, 
  zej�� nam trzeba – niedobitkom – ze sceny.  

 Wi�c zejd�my dumnie, niechaj nasze wargi 
 nas nie poni�� nawet słowem skargi. 
 Nie nam zazdro�ci� nadchodz�cej dobie, 
 prze�liczn� Polsk� unosimy w sobie. 

  Wi�c zejd�my godnie, nie szukajmy wzgl�dów. 
  Do tych, co padli doszlusujmy rz�dów. 
  Zostanie po nas, jak otwarta rana, 
  karta historii nasz� krwi� pisana. 
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CZY WARTO BYŁO PISA�? 

 
Na to pytanie odpowiedzieli nie tylko Czytelnicy, dawni miesz-

ka�cy Skałatu, Ziemi Skałackiej i Podola rozsiani w Kraju i po �wiecie, 
ale tak�e historycy i recenzenci. Oto fragmenty z listów i opinii: 
 

Przyznaj� szczerze, �e zostałem zaskoczony tak wspaniał� pa-
mi�tkow� ksi��k�. Chciałbym podzi�kowa� zespołowi redakcyjnemu za 
du�y wkład pracy i szczegółowe opisy. Naprawd� jest to co� wspaniałego 
i b�dzie dla mnie pami�tk�. 

Tadeusz Głowiszyn - Krotoszyn 
 

Wydawnictwo uznaj� jako bardzo ciekaw� i warto�ciow� pa-
mi�tk�. 

Barbara Strzałkowska-Delebi�ska - Gliwice 
 
Serdecznie dzi�kuj� za ksi��k�. Jest wspaniała. Jestem bardzo 

zadowolona, �e mogłam j� otrzyma� i przypomnie� sobie czasy naszej 
młodo�ci. 

Krystyna Balicka - Kraków 
 

Serdeczne dzi�ki za bezcenn� ksi��k� mojego miasta, gdzie przy-
szedłem na �wiat i mieszkałem do 1935 roku. Ksi��ka sprawiła mi 
ogromn� rado�� i jest “białym krukiem” szczególnie dla nas, gdy nieraz 
powracamy do naszych prze�y� z dzieci�stwa. 

Bardzo dobrze si� zło�yło, �e grono Skałatczan podj�ło inicjaty-
w� opisania tych wielu wspomnie�. W ksi��ce tej jest du�o szczegółów i 
podziwiam, �e zdołano je zebra� po tylu latach. 

Z wielk� przyjemno�ci� przeczytałem t� ksi��k�. 
Mieczysław Hawlicki - Wrocław 

 
Autorom opracowania nale�y si� podzi�kowanie, �e potrafili z 

pami�ci i notatek odtworzy� nasze korzenie. Pozostał po tych czasach 
sentyment i zaduma. Ten wła�nie, przedwojenny Skałat wielokrotnie wi-
działem we �nie. Opracowanie “Skałatu” ma dla mnie dodatkowy aspekt 
wobec moich synów. Synowie nie dali wiary w opowiadanie o miejscu 
urodzenia i prymitywnych tam warunkach �ycia. 

U schyłku �ycia my�lałem o spisaniu moich �yciowych wspo-
mnie�. 

 Cz��� pierwsz� mam ju� w opracowaniu “Skałat” 
Tadeusz Grubman - Gdynia 
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Ksi��k� wspomnie� o Skałacie przeczytałam z wielkim zaintere-
sowaniem i wielkim wzruszeniem. Pootwierały mi si� klepki w pami�ci od 
wielu lat zamkni�te, cho� bardzo cz�sto wracam do moich dziecinnych 
prze�y�, ale ju� wielu szczegółów nie mogłam odtworzy�. I wła�nie takiej 
ksi��ki było mi trzeba. 

Chwała Wam za to! Wszystkim autorom pi�knie dzi�kuj� za to 
opracowanie. 

Zofia Hawlicka – Wrocław 
 

Czytałam z przyjemno�ci�. Jak miłe s� wspomnienia z lat mło-
dzie�czych. Byłam kole�ank� Ewy Popiel i Jadzi Laskowskiej. 

Pomimo, �e czasy były bardzo ci��kie, mile je wspominam. 
Łucja Matusów-Winiowska - Gliwice 

 
Dzi�kuj� za umo�liwienie mi prze�ycia “tamtych czasów” jeszcze 

raz.  
Irena Maciejczyk - Gda�sk 

 
Tre�� ksi��ki wywarła na mnie wielkie wra�enie. Pozwoliła du�o 

przypomnie� sobie i jak gdyby jeszcze raz prze�y� te lata - lata czasu i 
dobrego, szcz��liwego i czasu nieprzyjemnego, wr�cz niebezpiecznego. 

W imieniu horodniczan wyra�am wdzi�czno�� za dostarczenie 
nam tylu wspomnie�, o naszym Skałacie. 

Władysław Bochenek – Krotoszyn 
 

Wyjechałem ze Skałatu maj�c lat siedem. Ksi��ka ta bardzo mi� 
wzruszyła i przybli�yła pewne sprawy. 

Edward Maceluch – Gliwice 
 

Ksi��k� “SKAŁAT” czytałem cał� noc, ciesz�c si� niezmiernie, 
�e dzieje bliskich mi stron zostały tak wiernie opisane. 

Prosz� przyj�� moje serdeczne gratulacje za pomysł “skrzykni�-
cia si�” mieszka�ców Skałatu, za ten patriotyzm, za mozoln� prac� i wy-
trwało��. Jestem pełen uznania dla tego, nielicznego przecie�, grona, za 
to, �e doprowadzili�cie dzieło do ko�ca. 

Tadeusz Hussak – Warszawa 
 

Ksi��eczk� zd��yłem ju� przetrawi� i uzna� za swoisty bestseller. 
Kazimierz Kołodziejczyk z Brodów – obecnie Nowy S�cz 
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To przyjemnie, �e Skałat wydał ludzi, którzy o nim pami�taj�. 
Chciałabym pogratulowa� zapału i �yczy� sukcesu. 

Ludmiła Chociaj-Jasi�ska – Jelenia Góra 
 

Z przyjemno�ci� przeczytałem zeszyt specjalny “Głosów Podo-
lan”, po�wi�cony Skałatowi. Jest to cenna inicjatywa, któr� z pewno�ci� 
nale�y kontynuowa�. 

Robert Szczerkowski, historyk – Wrocław 
 

Bardzo dzi�kuj� za wielce ciekaw� ksi��k� o Skałacie czasu po-
koju i wojny. I�cie benedykty�ska praca i obfite 	ródło z pierwszej r�ki 
dla historyków. 

Jan Wawrzków – Montreal 
 

Przeczytałem t� nader ciekaw� ksi��eczk� z wielkim wzrusze-
niem. To nasze małe, kochane miasto rodzinne nabiera innych zupełnie 
barw po wojennych zniszczeniach. Jaka szkoda, �e zostali�my tak strasz-
nie potraktowani przez los. 

Uwa�am, �e lista nazwisk jest zupełnie imponuj�ca. 
Tadeusz Kubiakowski – Cambridge, Anglia 

 
To wspaniałe, �e mo�emy dzi� powraca� do korzeni, skazani nie-

gdy� na zagład�. 
ycz� całemu zespołowi redakcyjnemu kolejnych nume-
rów biuletynu, wskrzeszaj�cych i ocalaj�cych od zapomnienia pi�kne 
karty rodzimej historii. A przecie� historia – jak pisał Norwid – “-to jest 
dzi�, tylko cokolwiek dalej...”. 

Ks. Michał Janocha - Warszawa  
 

Pi�kna ksi��ka! Dzi�ki jej inicjatorom i autorom te wszystkie 
wspomnienia – to moje wspomnienia. Jaka szkoda, �e �yjemy w rozpro-
szeniu i nie mo�emy wzajemnie uzupełnia� naszej pami�ci. 

Romualda Grad (Załuska) – K�dzierzyn-Ko�le 
 

Ksi��k� czytałem bez przerwy i zachwyciłem si� ni�. Urodziłem 
si� w Skałacie, tam prze�yłem okupacj� niemieck� i ju� 56 lat �yj� w Izra-
elu, ale, jak piszecie na stronie 70-tej, “t�sknota jest uczuciem tak sil-
nym...”, �e raz po raz wracam do tego miasta, gdzie wszystko dla mnie 
jest �wi�te, a �wi�tyni� jest szkoła. 

Chaim Braunstein – Izrael 
 

Ksi��ka przywróciła mi pami�� z lat mojego wieku chłopi�cego. 
Czytaj�c j� miałem wra�enie, �e ogl�dam kronik� filmow� PAT-a w sali 
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kina “Dom Sokoła” w Skałacie, która informowała widzów o wydarze-
niach w kraju i na �wiecie. 

Swoj� ksi��eczk� trafili�cie do serc i umysłów wszystkich byłych 
mieszka�ców Skałatu, przypomnieli�cie im o atmosferze i klimacie, jaki w 
nim panował. Czytaj�c j�, ma si� wra�enie, �e si� widzi i słyszy gwar 
wieloj�zyczny, ubiory, ró�ni�ce poszczególne warstwy społeczne i naro-
dowo�ciowe i to jest warto�� obyczajowa, za któr� nale�� si� słowa po-
dzi�kowania. 

Zbigniew Kubiakowski – Łobez 
 

Pami�tnik z �ycia Skałatu był dla mnie mił� niespodziank�. Oka-
zuje si�, �e jest jeszcze du�o ludzi w Polsce, Izraelu i Ameryce, których 
ł�cz� wspólne uczucia i przywi�zanie do Skałatu – miejsca urodzenia. 

Henryk Weinberg – Izrael 
 

*    *    *    *    * 
 

Tak zrecenzowano nasz� prac� w Anglii, gdzie redaktor Olgierd 
Petrykowski w londy�skim Dzienniku Polskim i Dzienniku �ołnierza z 
dnia 17.05. 2001  napisał: 

“Z inicjatywy Klubu “Podole” - Towarzystwa Miło�ników 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Warszawie - wydany został 
zeszyt specjalny periodyku “Głosy Podolan”, zatytułowany “Skałat - 
czasu pokoju i wojny - miasto, ludzie, obyczaje i wydarzenia widziane 
oczyma ówczesnych nastolatków”. Zamieszczone w pi�mie artykuły, 
wspomnienia, wiersze i zdj�cia �wiadcz� o wielkim przywi�zaniu 
wszystkich pochodz�cych z ziem południowo wschodnich do swoich 
“ukochanych stron ojczystych”. Kłaniam si� Tobie - Ziemio Podolska, 
moja Ojczyzno - Ziemio Tarnopolska, cho� dzi� nie moja, ale zawsze 
polska. 

Wst�pny artykuł informuje, i� Skałat liczył przed wojn� ponad 7 
tysi�cy mieszka�ców. W mie�cie istniały cztery dzielnice, ró�ni�ce si� 
charakterem zabudowy i spełnian� funkcj� w jego codziennym �yciu: 
Centrum, Ksi��y K�t, Mantiawa i Targowica. Skałat był miastem typowo 
rolniczym, zamieszkałym nieomal w równych cz��ciach przez Polaków, 
�ydów i Ukrai�ców. W centrum znajdowały si� ruiny zamku z czterema 
basztami, ko�ciół i synagoga oraz najwa�niejszy element urbanistyczny - 
rynek z przyległ� do niego rze�ni� i ła�ni�. Przy trzech głównych ulicach: 
Piłsudskiego, 3 Maja i Mickiewicza mie�ciły si� budynki administracji 
pa�stwowej, miejskiej i u�yteczno�ci publicznej, szkoła, szpital, ksi�gar-
nia, apteka oraz wa�niejsze sklepy handlu detalicznego i punkty usługo-
we. 
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Na codzienny rytm �ycia miasta ogromny wpływ miał stacjonuj�cy w 
nim Baon KOP-u “Skałat”, którego ostatnim przedwojennym dowódc� 
był ppłk Franciszek Janusz. W mie�cie istniał tak�e Dom �ołnierza, woj-
skowe obiekty szkoleniowe, stadion sportowy i olejarnia, która była wła-
sno�ci� �ydowskiej rodziny Abramów. Olejarnia stanowiła swojego ro-
dzaju rolniczy o�rodek informacyjny, skupiaj�cy wszystkie mo�liwe na 
owe czasy publikatory: wiadomo�ci radiowe i prasowe, przekazy ustne, 
praktyczne doradztwo i nawet bezpłatne anonsy matrymonialne. Analo-
giczn� rol� w innych cz��ciach miasta spełniał młyn J. Kaczki i plac tar-
gowy na Targowicy, a w Centrum trzy restauracje. Mantiawa była głów-
nym obszarem wzajemnego przenikania kultury polskiej i ukrai�skiej 
oraz wszystkich towarzysz�cych im zwyczajowych obrz�dów religijnych 
i �wieckich obu narodowo�ci. Ogromny wpływ na to miały mał�e�stwa 
mieszane, których liczba wzrastała przed wojn� z ka�dym rokiem - in-
formuje periodyk “Głosy Podolan”. 

Baon “Skałat” cieszył si� w mie�cie ogromnym powa�aniem i 
szacunkiem. Wyrazem tego były bliskie i bardzo serdeczne kontakty 
�ołnierzy i kadry zawodowej z mieszka�cami, a zwłaszcza z młodzie�� 
szkoln�. Podkre�li� nale�y tak�e znaczenie porannych pobudek i wie-
czornych apeli, sygnalizowanych przez tr�bacza, a nast�pnie od�piewa-
niem na placu koszarowym przez �ołnierzy baonu zbiorowych modlitw: 
rano - “Kiedy ranne wstaj� zorze”, a wieczorem “Wszystkie nasze dzien-
ne sprawy”. 	piew ten rozpoczynał i ko�czył dzie� pracy mieszka�ców. 

Dla chłopców i dziewcz�t ze Skałatu i najbli�szych wiosek 7-
klasowa Publiczna Szkoła Powszechna była prawdziw� Alma Mater. 
Mie�ciła si� w jednym z okazalszych budynków miasta. W latach trzy-
dziestych utworzono dwie dru�yny harcerskie: m�sk� i �e�sk�. Prowadzi-
li je nauczyciele: Eustachy Ilnicki i Izydora Ligocka - Kuhnowa. Dla obu 
dru�yn organizowano obozy letnie w Kałaharówce nad Zbruczem i Bie-
lowcach nad Dniestrem. Miejscowy KOP wypo�yczał dru�ynom plecaki, 
namioty i inny sprz�t obozowy. Jedn� z atrakcji miasta był park miejski, 
otaczaj�cy budynek szkolny. 

Kres pogodnych dni nadszedł w 1939 r. 17 wrze�nia nad Skała-
tem pojawiły si� samoloty z czerwonymi gwiazdami, a wkrótce potem do 
miasta wkroczyły jednostki sowieckiej armii. Zacz�ły si� aresztowania, 
łapanki i wywózki. Wielu mieszka�ców miasta i powiatu wywieziono w 
gł�b Rosji. Podczas wojny w powiecie istniało polskie podziemie. Podej-
mowano działania, maj�ce uchroni� ludno�� cywiln� przed atakami UPA. 
Po wojnie cz��� mieszka�ców miasta, którzy prze�yli na miejscu okres 
okupacji, wyjechała na ziemie zachodnie Polski. 

Czasopismo “Głosy Podolan”, w wydaniu po�wi�conym Skała-
towi, zawiera “Schematyzm Województwa Tarnopolskiego z 1934 r.”, 
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indeks nazwisk dawnych mieszka�ców Skałatu - pozostałych w pami�ci 
autorów pisma: Antoniego Goł�biowskiego, Jadwigi Laskowskiej-
Orszulakowej, gen. Edwarda Ła�cuckiego, Zbigniewa Orszulaka, Edwar-
da Pietrzyszyna, Ewy Popiel-Barczykowej, Janiny Tysnarzewskiej-
Górskiej, Tadeusza Wisieckiego, Wacława Wyrozumskiego i Wiesława 
Barczyka. 

Ostatni rozdział publikacji - “ilustracje” - zawiera wiele zdj�� z 
okresu przed 1939 r., jak i powojennego. S� zdj�cia ze spotka� towarzy-
skich, dzieci - witaj�cych powracaj�cych z manewrów �ołnierzy, �wi�ty� 
skałackich, budynku dowództwa baonu KOP-u “Skałat”. S� podobizny 
mieszka�ców miasta, m. in. Bolesława Bernata, ps. “M�cisław”, który 
zgin�ł w �ytomierzu, Kazimiery Kawki, ps. “Ró�a” - zamordowanej 
przez Ukrai�ców w 1944 r., Tadeusza Benedyka - cichociemnego, roz-
strzelanego w Buchenwaldzie, Piotra Wasyliszyna - który zagin�ł bez 
wie�ci w 1940 r., Czesława Bielejewskiego i Edwarda Ła�cuckiego - 
poruczników I. Drezde�skiego Korpusu Pancernego 2 Armii na froncie 
wschodnim oraz Tadeusza Wisieckiego, kaprala podchor��ego 3. Dywizji 
Strzelców Karpackich 2. Korpusu we Włoszech. Ciekawostk� jest za-
mieszczona odbitka austriackiego znaczka pocztowego z nadrukiem 
“Poczta Polska Skałat” z listopada 1918 r. Ostatnie zdj�cia, opublikowane 
w periodyku przedstawiaj� grono skałatczan zgromadzonych na spotkaniu 
w Warszawie w 1998 r. Wszyscy oni wyra�aj� nadziej�, �e dzi�ki publi-
kacji “Głosy Podolan” uda si� im nawi�za� kontakt z dawnymi mieszka�-
cami Skałatu i Ziemi Skałackiej, zamieszkałymi poza granicami kraju. 
Wspomnienia swoje podsumowuj� przypomnieniem skierowanym pod 
adresem wszystkich swych krajanów, i� Tam, gdzie mapa kraju staje si� 
bardziej południowa, płowa od sło�ca, spalona od pogód lata, tam le�y ta 
wybrana kraina, ta prowincja osobliwa, to miasto jedyne na �wiecie.  
 

*    *    *    *    * 
 

Prac� nasz� tak�e pozytywnie ocenił w swej recenzji, �wietnie 
redagowany, krakowski kwartalnik “CRACOWIA LEOPOLIS” z której 
cytujemy niektóre fragmenty:  

“Doskonały pomysł miało grono warszawskich i pozna�skich 
wygna�ców ze Skałatu oraz Redakcja “Głosów Podolan” – ci pierwsi 
opracowuj�c zbiorowe dziełko pt. Skałat czasu pokoju i wojny. Miasto, 
ludzie, obyczaje i wydarzenia widziane oczyma ówczesnych nastolat-
ków. Redakcja za� wydaj�c to opracowanie jako specjalny numer swoje-
go czasopisma. 

Zgodnie z tytułem tomiku, autorzy opisuj� swoje czasy: Skałat w 
ostatnich latach przed II wojn�, jego topografi� i infrastruktur�, wa�ne 
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obiekty i wyró�niaj�cych si� obywateli (ale spisano tak�e zapami�tane 
nazwiska zwykłych obywateli – to bardzo dobrze!). Druga cz��� ksi��ki 
to czasy wojny i trzech okupacji, exodus i czasy powojenne – w Skałacie 
i nowych miejscach osiedlenia. Tre�� ksi��ki wzbogaca du�a liczba do-
kumentalnych fotografii. 

Brakuje troch� bodaj zarysu historii Skałatu na samym wst�pie”. 
 

I t� luk�, wytkni�t� nam słusznie przez recenzenta, staramy si� 
wypełni� poni�szym krótkim rysem historycznym Skałatu. 
 
 

SKAŁAT – rys historyczny 
 

iasto powiatowe poło�one nad stawem i rzek� Gnił� u podnó�a 
Miodoborów liczyło w 1938 r. 7.014 mieszka�ców, w tym 3.000 - 

Polaków, 2.500 - Rusinów, 1500 stanowili �ydzi. 
Pierwsze zachowane dane historyczne o Skałacie pochodz� z 

XVII w. W 1630 r. Krzysztof Wichrowski, miecznik halicki, wybudował 
zamek. Dobra skałackie wraz z zamkiem przeszły jako wiano do rodziny 
Firlejów. Nast�pnie zamek wraz z całym kluczem znajdował si� w posia-
daniu Kalinowskich. Od 1786 r. nale�ał do rodziny Tarłów, a nast�pnie 
od 1795 do Scypionów. W XVIII w. przeszedł na własno�� Poniatow-
skich, którzy w 1869 r. sprzedali zamek (wraz z kluczem obejmuj�cym 
równie� Stary Skałat, Nowosiółk� i Krzywe) Sueskindowi Rozenstocko-
wi, którego synowie Maurycy i Bernard jeszcze w okresie mi�dzywojen-
nym byli wła�cicielami maj�tku skałackiego. 

Zamek usytuowany był w zachodniej cz��ci miasta na niewiel-
kim płaskim wzniesieniu, otoczony terenami zalewowymi rzeki Gniłej i 
sztucznym stawem na rzeczce Korylówce. Zamek był, zbli�onym do 
kwadratu, czworobokiem z prostymi kurtynowymi murami obronnymi i 
czterema pi�ciobocznymi basztami w naro�ach murów. Budynek miesz-
kalny przylegał do wschodniego odcinka murów. W drugiej połowie 
XVII w. kilkakrotnie niszczony przez Kozaków i Turków został dopro-
wadzony do stanu ruiny. W XVIII w. został przebudowany przez Mari� z 
Wodzickich Scypionow� i zamieniony na rezydencj� pałacow�. W takim 
stanie przetrwał do I wojny �wiatowej, w czasie, której uległ zburzeniu. 
Po wojnie w 1918 roku odbudowano jedynie baszty. Podwy�szono je o 
jedn� kondygnacj�, wie�cz�c koron� murów pseudomachikułami i na-
krywaj�c baszty wysokimi, ostrosłupowymi dachami, pokrytymi czerwo-
n� dachówk�. Baszty przetrwały do dnia dzisiejszego, natomiast mury 
zostały rozebrane do poziomu dziedzi�ca. W okresie mi�dzywojennym 

M 
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baszty pełniły rol� wi�zienia i magazynów wojskowych, a na miejscu 
pałacu znajdował si� kort tenisowy.  

Parafia rzym.-kat. w Skałacie powstała w roku 1632 za czasów 
Krzysztofa Wichrowskiego, miecznika halickiego. 

Pierwszy ko�ciół ufundowała Katarzyna z Szembeków Sieniaw-
ska w roku 1643. Budow� nowego murowanego ko�cioła w Skałacie 
rozpocz�to w 1816 roku przy ul. Zamkowej, nieopodal baszt i murów 
obronnych w s�siedztwie rynku. Uko�czony został i konsekrowany w 
roku 1827 pod wezwaniem Wniebowzi�cia Naj�wi�tszej Marii Panny. 

Po�ar w roku 1898 zniszczył zarówno ko�ciół jak i prawie całe 
miasto. Odbudowany w roku 1900, (w ci�gu dwóch lat) według projektu 
znanego architekta, budowniczego wielu ko�ciołów na Podolu, prof. Teo-
dora Talowskiego.  
 Ko�ciół skałacki zbudowany był w stylu roma�sko-gotyckim w 
kształcie krzy�a. Wie�a ko�cioła miała 50 m wysoko�ci. Hełm wie�y był 
strzelisty, o�miok�tny. Na frontowej �cianie wie�y znajdował si� wykuty 
w kamieniu Chrystus na krzy�u, a poni�ej gotyckiego okna okr�gła tarcza 
zegara. Wn�trze ko�cioła było typowo “bazylikowe”, trzynawowe z tran-
septem, nad którym wznosiła si� sygnaturka. Konsekrowany w roku 1901 
przez abp. Józefa Webera. 
 W czasie działa� wojennych ko�ciół został uszkodzony poci-
skami artyleryjskimi w niedziel� dnia 12 marca 1944. Mimo uszkodze� 
ko�ciół był czynny do połowy roku 1945, kiedy musieli opu�ci� Skałat - 
proboszcz - ks. dziekan Jan Ferens, wraz z wikariuszami - ks. Józefem 
Zapotocznym-Lisowskim i ks. Antonim Roma�czukiem. 
 Zdewastowany po 1946 roku ko�ciół został wysadzony w powie-
trze, w roku 1963. Na cz��ci uporz�dkowanego placu po zburzonym 
ko�ciele i domach, stoj�cych przy dawnym rynku, wybudowano dom 
towarowy. 
 Z dawnego ko�cioła zachowały si� dzwony (odlane w latach 
1923 -1925), które przetrwały ukryte w ziemi od 1945 do 1992 roku, a 
obecnie zawieszone s� na prowizorycznej metalowej dzwonnicy obok 
ko�cioła, cztery figury z głównego ołtarza i obraz Matki Bo�ej z jednego 
z bocznych ołtarzy. 
 Staraniem miejscowych wiernych i ich kapłana oraz z pomoc� 
materialn� byłych parafian z Polski i zagranicy wybudowano nowy, 
mniejszy, zbli�ony stylem do przedwojennego, ko�ciół parafialny pod 
wezwaniem �w. Anny.  
 Kamie� w�gielny pod budow� nowego ko�cioła poło�ono w 
roku 1995, a budow� uko�czono w 2002 r. Po�wi�cenia dokonał 26 lipca 
2002 r. bp Marian Buczek.  
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Cerkiew greckokatolicka z XVIII wieku pod wezwaniem Prze-
mienienia Pa�skiego usytuowana  jest  w  �rodku  miasta  przy dawnej ul. 
3 Maja, przy starym cmentarzu, na którym znajdowało si� jeszcze sporo 
opuszczonych, zapadaj�cych si� nagrobków i zaro�ni�tych grobów. Cer-
kiew w swym kształcie nawi�zywała do rozwi�za� architektonicznych 
pó�nobizantyjskich, zało�ona była na planie równoramiennego krzy�a 
greckiego. Cało�� zwie�czona była centraln� cebulowat� kopuł� oraz 
czterema małymi kopułkami nad ramionami bocznymi �wi�tyni. Znisz-
czona w czasie działa� wojennych w 1944 r., odbudowana bezpo�rednio 
po wojnie nawi�zywała cz��ciowo do stylu klasycystycznego. Boczne 
ramiona krzy�a były zako�czone  tympanonami, a cało�� zwie�czona 
spłaszczon� kopuł� o obni�onym łuku, na szczycie której znajdowała si� 
mała kopułka, zako�czona krzy�em. Obecnie cerkwi przywrócono 
przedwojenny kształt. Słu�y ona w dalszym ci�gu wiernym ko�cioła 
greckokatolickiego. Na dawnym starym cmentarzu przy cerkwi greckoka-
tolickiej wierni ko�cioła prawosławnego buduj� sobie now� �wi�tyni�. 

Godnym zapami�tania obiektem była synagoga z XVII w., na-
wi�zuj�ca do architektury pseudogotyku, charakterystycznego dla muro-
wanych �wi�ty� �ydowskich na Podolu. Synagoga znajdowała si� za 
rynkiem, w dolnej cz��ci miasta, w dzielnicy zamieszkałej głównie przez 
�ydów. Budynek synagogi - prostok�tny, murowany zbli�ony w stylu do 
synagogi husiaty�skiej, był ozdobiony ostrołukowymi oknami i attyk�. 
Wewn�trz strop podparty czterema filarami, dziel�cymi j� na 9 pól, gdzie 
w �rodkowym polu znajdowała si� na podwy�szeniu “bima”, oddzielona 
balustrad� i ozdobiona baldachimem, przy wschodniej �cianie znajdowała 
si� �wi�ta szafa na rodały - “Aron kodesz”, przesłoni�ta bogato haftowan� 
zasłon� oraz siedmioramienny �wiecznik - “menora”. Po przeciwnej stro-
nie znajdował si� przedsionek z balkonem dla kobiet. Zniszczona została 
wraz z cał� dzielnic� �ydowsk� podczas II wojny �wiatowej. 

W okresie mi�dzywojennym nast�pił intensywny rozwój miasta 
ze wzgl�du na pełnione funkcje administracyjne. Zaistniała konieczno�� 
budowy wielu obiektów niezb�dnych do pełnienia tych funkcji. Mi�dzy 
innymi w tym czasie wybudowano szkoł� powszechn�, starostwo, szpital 
powiatowy, gmach zarz�du miejskiego, budynku ubezpieczalni, Domu 
�ołnierza itp.  

Budynek 7-mio klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej nale�ał 
do grupy okazalszych i nowoczesnych budynków w mie�cie. Został wy-
budowany w latach 1923-1925. Był jednopi�trowym gmachem umiesz-
czonym na skraju parku miejskiego. W budynku tym mie�ciły si� dwie 
szkoły powszechne - m�ska na parterze, i �e�ska na pi�trze. W prawym 
skrzydle budynku szkolnego mie�ciły si� mieszkania dla dyrektorów 
szkół. Tu� za szkoł� znajdował si� budynek z sal� gimnastyczn�, biblio-
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tek� szkoln� i kuchni� przyszkoln� a tak�e boisko i ogród szkolny z 
działkami dla poszczególnych klas. 

W roku szkolnym 1937/1938 ze wzgl�du na du�y napływ mło-
dzie�y i brak sal lekcyjnych w szkole powszechnej, w pomieszczeniach 
dawnego, “Sieroci�ca”, została umieszczona cz��� powszechnej szkoły 
m�skiej (klasy od 5 do 7).  

W 1939 r. w gmachu tym zacz�ło działa� nowo utworzone Pry-
watne Gimnazjum w Skałacie. Po zaj�ciu Skałatu w 1944 r. Sowieci w 
gmachu szkoły powszechnej umie�cili 10–latk� z j�zykiem ukrai�skim, a 
w “Sieroci�cu” 10-latk� z polskim j�zykiem wykładowym. Po wojnie 
“Sierociniec” został rozbudowany i zamieniony na zakład przemysłowy. 

Ze wzgl�du na zwi�kszon� ilo�� młodzie�y w r. 1939 obok ist-
niej�cego budynku szkolnego wybudowano nowy gmach szkolny. Nieste-
ty wojna nie pozwoliła ju� uruchomi� w nim szkoły. Obecnie oba budyn-
ki pełni� funkcj� szkoły �redniej. Przed nowym gmachem szkolnym 
wzniesiono pomnik Tarasa Szewczenki . 

Józef Tennenbaum, mieszkaniec Skałatu, ławnik miejski, a rów-
nocze�nie wła�ciciel maj�tku ziemskiego i gorzelni w Nowosiółce Ska-
łackiej ufundował na tyłach bó�nicy specjaln� “Ochronk�” dla dzieci 
�ydowskich. W czasie okupacji niemieckiej w 1941 r. “Ochronka” została 
zlikwidowana, a na pozostałym boisku szkolnym został rozstrzelany mi�-
dzy innymi jej zało�yciel Józef Tennenbaum.  

 
Budynek “Sokoła” zbudowany w 1909 roku spełniał ró�norodne funkcje. 
Był on siedzib� organizacji sokolej (gniazda), słu�ył kulturze fizycznej i 
sportowi. Obok znajdowało si� boisko do siatkówki i kort tenisowy, za-
mieniany w zimie na lodowisko. W domu “Sokoła” znajdowała si� sala 

gimnastyczna, która w pewne dni pełniła funkcj� sali kinowej, kr�gielnia 
i modelarnia. Przed wojn� uruchomiono dodatkowo w gmachu “Sokoła” 
restauracj� (kasyno wojskowe). Po wojnie budynek ten słu�ył jako maga-
zyn, a teren kortu tenisowego i boiska do siatkówki zaro�ni�ty jest ziel-
skiem i krzakami. W r. 2002 zarówno drzwi jak i okna były zabite de-

skami - prawdopodobnie nie remontowany grozi zawaleniem. 
Warto jeszcze dwa słowa po�wi�ci� innym obiektom skałackim 

mi�dzy innymi kamienicy p. Rotsztajnowej - była to przed wojn� jedna z 
nowocze�niejszych kamienic czynszowych. Posiadała ju� lokaln� kanali-
zacj�, chocia� w całym Skałacie nie było jeszcze ani wodoci�gów ani 
kanalizacji. Zamieszkiwały j� głównie rodziny nauczycielskie i urz�dni-
ków starostwa. W 1939 r. po wkroczeniu Armii Czerwonej Sowieci wy-
rzucili lokatorów i urz�dzili tam siedzib� NKWD. Nast�pnie, po wkro-
czeniu Niemców, w gmachu tym był jaki� urz�d niemiecki. Po wojnie 
władze ukrai�skie przekazały ten budynek na potrzeby szkolnictwa, tak, 
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�e jeszcze pod koniec lat dziewi��dziesi�tych w pomieszczeniach tych 
odbywały si� zaj�cia lekcyjne. Obecnie cz��� okien zwłaszcza na pi�trze 
jest zabita deskami.  

W s�siedztwie kamienicy p. Rotsztajnowej znajdował si� dom p. 
Józefa Tennenbauma, który jak wi�kszo�� domów �ydowskich uległ 
zniszczeniu. Obecnie na jego miejscu znajduje si� cmentarz bohaterów 
radzieckich.  

Zniszczeniu uległ tak�e cmentarz �ydowski “okopisko”, który 
został zamieniony na boisko sportowe. W lipcu 2002 r. społeczno�� �y-
dowska z Izraela i Stanów Zjednoczonych na cz��ci dawnego cmentarza 
wzniosła pami�tkowy obelisk po�wi�cony pomordowanym w Skałacie 
�ydom. Został zlikwidowany dawny park miejski przy szkole. Uległa 
tak�e zniszczeniu cała okolica rynku wraz z nowoczesnymi pawilonami 
handlowymi, z synagog�, mał� bó�nic� i ko�ciołem, tak �e obecna syl-
wetka miasta bardzo ró�ni si� od przedwojennej, pami�tanej przez daw-
nych mieszka�ców miasta. W miejscu dawnych licznych domów dzielni-
cy �ydowskiej, otaczaj�cych rynek, wznosi si� dom towarowy, a przed 
nim stoi pomnik Bohdana Chmielnickiego. Na miejscu dawnych ł�k i 
torfowisk nad rzek� Gnił� mi�dzy zamkiem, a dworcem kolejowym 
obecnie znajduje si� zbiornik wodny dochodz�cy do drogi do Krzywego. 
Po lewej stronie tej drogi, od południowej strony Targowicy a� do stawu 
Dubrawskiego – teren okre�lany dawniej jako “Błota”, podmokły, bagni-
sty, poro�ni�ty tatarakiem i traw�, raj ptactwa wodnego – został osuszony. 
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SKAŁAT LAT 30-TYCH W MINIATURZE 

 
Pan Eugeniusz Kami�ski, dawny mieszkaniec Kolonii Krzywe, 

zamieszkuj�cy obecnie w Górze, chc�c uzupełni� nasz� wiedz� o przed-
wojennym powiecie skałackim nadesłał interesuj�cy przyczynek, doku-
mentuj�cy organizacj� władz pa�stwowych i samorz�dowych Skałatu jak 
i struktur� handlu, rzemiosła i usług w roku 1930. Informacje te zawarte 
s� w ogólnopolskim informatorze opracowanym na podstawie danych 
spisu powszechnego, przeprowadzonego w Polsce w 1930 roku. 

Przypuszczamy, �e lektura tych kilku kart mo�e pomóc starszym 
mieszka�com Skałatu wskrzesi� w pami�ci nie tylko znane z szyldów 
nazwy wi�kszych lub mniejszych firm przedsi�biorstw, warsztatów rze-
mie�lniczych, sklepów i wolnych zawodów, ale tak�e sylwetki ich wła-
�cicieli i miejsca, w których pracowali. 

 
JESZCZE O KSI�DZU WALERIANIE RABIE2 

 
Pani Anna Mazur3 z domu Boszko, córka zegarmistrza skałac-

kiego Pawła Boszko, rodem ze Starego Skałatu, a od 1934 r. do wysiedle-
nia mieszkanka Skałatu, mieszkaj�ca przez długie lata w Nowej Soli po 
zapoznaniu si� z opisem okoliczno�ci �mierci ks. Waleriana Raby poda-
nego w ksi��ce - “Skałat...” na str. 31 przedstawiła inn� wersj� tego tra-
gicznego wydarzenia znan� i opowiadan� w jej domu: 
 

o owym wielkanocnym kazaniu, w którym ks. W. Raba wyraził na-
dziej�, �e Polska, podobnie jak Chrystus, zmartwychwstanie - zabójca 

przed podj�ciem swojego zbrodniczego czynu upewnił si� najpierw, czy 
ksi�dz jest w domu. Dopomógł mu w tym jego s�siad, wysyłaj�c na 
zwiady córk�. Dziewczynka podeszła wieczorem pod okno mieszkania i 
stwierdziła, �e ksi�dz jest w pokoju. W nocy wywleczono ksi�dza z do-
mu, wywieziono w kierunku Tarnopola i zamordowano, rozpuszczaj�c 
równocze�nie pogłosk�, �e ksi�dz wyjechał. 

Latem, w okresie �niw, jedna z kobiet ze Starego Skałatu szła w 
pole do pracuj�cego tam m��a, nios�c mu posiłek. Tu� za skał� Baranów-
ka (Toutry) zobaczyła kilku chłopców pas�cych krowy. Zabawiali si� oni 

                                                           
2 W Zeszycie Specjalnym Nr 1 “Głosy Podolan” – “Skałat...”podano nazwisko 
Raabe. Po sprawdzeniu w dokumentach diecezjalnych okazało si�, �e w rzeczywi-
sto�ci nazywał si� Walerian Raba.  
3 P. Anna Mazur  po przesłaniu swoich materiałów do redakcji zmarła w Nowej 
Soli w 2002 r. 
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gr�, polegaj�c� na tym, �e na ziemi odrysowywano no�ykiem kwadrat, do 
którego wchodził jeden z uczestników zabawy. Brał on z kwadratu gar�� 
ziemi i rzucał w którego� z chłopców, a trafiony wchodził do kwadratu i 
teraz on rzucał. 

W czasie tej zabawy, której �wiadkiem była owa kobieta - jeden 
z chłopców natrafił r�k� na włosy ludzkie i przera�ony zawołał kobiet�. 
Ta rozpoznała w ziemi głow� ks. W. Raby i sprawa morderstwa si� wyda-
ła, ale zabójca wci�� był nieznany. 

Kiedy staroskałacki wójt, zamo�ny Ukrainiec, nazwiskiem Siel-
ski (Maksymec) umierał - wezwano greckokatolickiego ksi�dza. Zebrani 
przy umieraj�cym w izbie s�siedzi wyszli na czas spowiedzi do sieni na 
wspóln� modlitw�. Umieraj�cy wójt miał powiedzie� spowiednikowi, �e 
idzie na tamten �wiat z ci��kim grzechem, gdy� to on zamordował ksi�-
dza Rab�. 

Spowiednik doradził mu, aby wyznał publicznie, gdy� on, zwi�-
zany tajemnic� spowiedzi, nie mo�e tego zrobi�. Zawołano, wi�c wszyst-
kich obecnych do izby i wobec nich umieraj�cy przyznał si� do zbrodni.  
 
 

12 BAON KOP “SKAŁAT” 
 

rzedwojenn� granic� polsko-sowieck�, na jej południowym kra�cu, a� do 
styku z granic� rumu�sk�, ochraniał Pułk Korpusu Ochrony Pogranicza 
(KOP) “Czortków”. Składał si� on z trzech baonów (batalionów), roz-
mieszczonych id�c z północy na południe: “Skałat”, “Kopyczy�ce” i 
“Borszczów”. W tym przypadku nazwy jednostek wywodz� si� od miej-
sca ich zakwaterowania. 

Interesuj�ca nas jednostka Baon KOP “Skałat” stacjonowała jak 
pami�tamy w koszarach na Mantiawie. Obsada personalna Baonu w dniu 
17 wrze�nia 1939 r. przedstawiała si� nast�puj�co: 
Dowódca baonu  ppłk Franciszek JANUSZ 
zast�pca dowódcy mjr Józef NOWACZY
SKI 
adiutant    kpt. Kazimierz DOMARADZKI 
kwatermistrz  kpt. Edward HARNER 
d-ca plut. ł�czno�ci kpt. Czesław KLEPACZ 
d-ca 1 komp.  kpt. Stefan FIJAŁKOWSKI 
  I plut.  ppor. Paweł PALI	WIAT 
 II plut.  ppor. rez. Bronisław HRYNIEWICZ 
d-ca 2 komp.  kpt. Józef DEMBOWSKI 
  I plut.  por. Władysław DROZDOWSKI 
d-ca 3 komp.  por. Stanisław LEWICKI 
  I plut.  por. Władysław MISIEWICZ 
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d-ca komp. odwod. kpt. Stanisław MROZEK 
  I plut.  ppor. rez. Julian SIER�ANT 
 II plut.  ppor. rez. HOJAK 
             III plut.  ppor. rez. Aleksander MAC 
ponadto w baonie: ppor. rez. Franciszek DUDEK 
   ppor. rez. Mieczysław PROSKURNICKI 
   ppor. rez. KUKLA 
   ppor. rez. �OŁY
SKI 
Komendant P.W. przy 
Baonie KOP “Skałat” kpt. Andrzej ŁASI
SKI 
Oficer informacyjny kpt. Czesław HUBICKI 
Oficer o�wiatowy do 
czasu ogłoszenia 
mobilizacji  ppor. rez. Aleksander MAC 
 Powy�sza obsada personalna, została zaczerpni�ta z Zeszytu 
“Piechota” 1939 – 1940” wydanego w Londynie przez dr T. Kryska-
Karskiego. Jest ona niepełna i nie obejmuje obsady czterech kompanii 
granicznych stacjonuj�cych w Podwołoczyskach (gdzie d-c� 1 Kompanii 
Granicznej był kpt. Stanisław Fijałkowski) Osowiku (d-ca kpt. komp. 
granicz. Ciemierski), Kałaharówce, i Tokach, a tak�e kompani ckm (d-ca 
kpt. S. Mrozek (do 1939 r.) i plutonu działek p. panc. 

Losy (niektóre tragiczne) oficerów Baonu KOP “Skałat” przed-
stawiono w indeksie nazwisk i w rozdziale Martyrologium skałackie. 
Wydarzenia ostatnich dni i godzin Baonu KOP “Skałat” w dniach kl�ski 
wrze�niowej (17.09 – 21.09.1939) uzupełniamy informacjami podanymi 
w pracy Ryszarda Szawłowskiego4 pt.: “Wojna polsko-sowiecka 1939”. 
 

owódc� Baonu KOP “Skałat” był ppłk Franciszek Janusz, jego za-
st�pc� kpt. Edward Harner, którego sprawozdanie zachowało si� 

(Dok. 38). Sprawozdanie to wskazuje na wyj�tkowo wczesn� godzin� 
ataku sowieckiego na tym odcinku: pierwszy alarm telefoniczny od ofice-
ra słu�bowego nadszedł ju� o godzinie 140 w dniu 17 IX 1939. Po poł�-
czeniu si� telefonicznym o godzinie 200 z dowódc� 1 kompanii granicznej 
Podwołoczyska (graniczna miejscowo�� nad Zbruczem), oficer ten (do-
dajmy kpt. Stefan Fijałkowski) melduje kpt. Harnerowi, �e jest otoczony 
przez regularn� armi� sowieck� i ma straty czterech zabitych i dwu ran-
nych. Otrzymał rozkaz podpalenia kancelarii, magazynów i opó�niania na 
miejscowo�� Skałat, siedzib� Baonu. 

Wiadomo�� o ataku sowieckim na Podwołoczyska ju� przed go-
dzin� 200, a nast�pnie prawdopodobnie najwy�ej kilkana�cie minut pó�-
                                                           
4 Ryszard Szawłowski publikował swoje prace pod pseudonimem Karol Liszew-
ski. 
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niej, odebranie przez kpt. Harnera podobnego meldunku od 3 kompanii 
granicznej Toki, której nakazał opó�nia� na Zbara� – Tarnopol, jest wa�-
na z nast�puj�cego wzgl�du. Otrzymany w Naczelnym Dowództwie w 
Kołomyi fonogram z Czortkowa od majora dypl. Władysława Bie�kow-
skiego, szefa ekspozytury nr 5 Oddziału II, donosił, �e “od godziny 300 w 
rejonie Podwołoczysk, Dziewicza, Trybuchowic, Husiatyna i Załucza – tu 
nast�puje sformułowanie niezbyt jasne – jakie� nie rozpoznane z powodu 
ciemno�ci oddziały usiłuj� przekroczy� granic� sowieck� do Polski i w 
obecnej chwili trwa walka z oddziałami KOP. Z chwil� rozpoznania od-
działów zamelduj�”. 

Otó� sprawozdanie kpt. Harnera daje �wiadectwo, �e na odcinku 
Baonu Skałat (z wyj�tkiem pododcinka obsadzonego przez 2 kompani� 
graniczn� Osowik, gdzie bolszewicy, w ka�dym razie pocz�tkowo, nie 
atakowali), wojska sowieckie, doskonale rozpoznane jako takie przez 
nasz KOP, rozpocz�ły atak ju� ponad godzin� wcze�niej, ni� o tym rapor-
tował major “Dwójki”, w dodatku mówi�cy jeszcze o oddziałach “nie 
rozpoznanych”. 

O godzinie 330 kpt. Harner zło�ył telefonicznie meldunek sytu-
acyjny dowódcy Pułku KOP Czortków, ppłk. Marcelemu Kotarbie, mel-
dunek ów przyj�ł adiutant pułku por. Dobrowolski. Od dowódcy Pułku 
nie otrzymał �adnych rozkazów, a o godzinie 400 poł�czenie z Czortko-
wem i s�siednimi baonami zostało zerwane. 

Dowódca Baonu ppłk Franciszek Janusz przybył około godziny 
400 i po przyj�ciu meldunku u kpt. Harnera pojechał do 1 kompanii gra-
nicznej w kierunku Podwołoczysk. Powrócił stamt�d o godzinie 700, po 
czym poł�czył si� z gen. Aleksandrem Łuczy�skim w Tarnopolu. Ten dał 
mu rozkaz wycofania Baonu pod naporem i opó�niania na Sorocko, 
Trembowl�, a nast�pnie na Buczacz, Ppłk Janusz dał rozkaz wycofania 
si� 2 kompani granicznej i doł�czenia do odwodu Baonu. O godzinie 1600 
Baon osi�gn�ł Sorocko. Tam jego dowódca otrzymał rozkaz od gen. Łu-
czy�skiego (zgodny z Dyrektyw� ogóln� marsz. 	migłego-Rydza), wyco-
fania si� na granic� rumu�sk� lub w�giersk�. 

Ppłk Janusz pocz�tkowo wydał rozkaz przebijania si� tam na 
własn� r�k�, Nieco pó�niej jednak, prawdopodobnie wieczorem, po prze-
konaniu si�, �e baon jego jest otoczony i drogi odwrotu odci�te, wydał 
rozkaz zło�enia broni i rozej�cia si� �ołnierzy w dowolnym kierunku. 

Sowieci zaj�li Skałat dopiero 20 czy 21 IX zarówno ppłk Janusz, 
jak i kpt. Harner dostali si� do niewoli sowieckiej, któr� szcz��liwie prze-
trwali. W momencie pisania cytowanego tu sprawozdania, kpt. Harner był 
dyrektorem naukowym w naszej Szkole Podchor��ych Piechoty w Rosji; 
ppłk Janusz był potem w II Korpusie we Włoszech. 
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Natomiast dowódca kompanii odwodowej, kpt. Stanisław Mro-
zek, który był ju� w momencie zatrzymania w cywilnym ubraniu, został 
wł�czony do grupy cywili i młodszych funkcjonariuszy policji, któr� 
p�dzono do Podwołoczysk. Uciekł z kolumny i po kilku dniach ukrywa-
nia si� w grobowcu (!) na cmentarzu w Skałacie, przedostał si� do Lwo-
wa.  

 
Zdzisław Mrozek 
 

 
ZE WSPOMNIE� SKAŁACKIEGO KADETA 

 
iedy wiosn� 1935 roku jako trzynastoletni chłopiec przyjechałem z 

rodzicami do Skałatu, nie wiedziałem, �e w tym kresowym 
mie�cie, na rubie�ach Rzeczypospolitej, sp�dz� najpi�kniejsze cztery lata 
w moim �yciu. Stało si� to za spraw� mojego ojca, oficera zawodowego, 
w stopniu kapitana, który po latach słu�by w 57 pułku piechoty w Pozna-
niu – został przeniesiony wła�nie, do Skałatu, do 12-go Baonu Korpusu 
Ochrony Pogranicza “Skałat”, gdzie obj�ł dowództwo kompanii ckm. 

Taki ju� jest los rodzin wojskowych, �e co jaki� czas, cz��ciej 
lub rzadziej, zmieniaj� miejsce zamieszkania. Zamieszkali�my w Skałacie 
niedaleko koszar, jakie� sto metrów pod górk� w kierunku Tarnopola, w 
ładnym jednorodzinnym domu, który ojciec mój wynaj�ł od p. Polityły, 
adwokata skałackiego. W s�siedztwie było gospodarstwo Babija i De-
mia�czuka, a naprzeciwko mieszkał inwalida, który prowadził “trafik�” – 
sklep tytoniowy, taki ówczesny “RUCH”.  

Za gospodarstwem Babija mieszkała p. W�sicka. Była wdow� i 
miała dwie córki: starsz� Kasi� i młodsz� Jank� w moim wieku. Kasia 
cz�sto przychodziła do nas i pomagała mojej mamie w gospodarstwie, a 
po wojnie mieszkała w Polsce i pisała nawet do mojej mamy. 

Niedaleko domu, były ruiny starej cerkwi, podobno zburzonej w 
czasie pierwszej wojny �wiatowej, a w piwnicy pod ni� miał swój maga-
zyn rze�nik i masarz p. Omilanowski. Kupowali�my cz�sto u niego dobre 
w�dliny. 

Kiedy wracam wspomnieniami do Skałatu, wci�� widz� przed 
sob� “trakt tatarski”, a przed nim dwie skałki, górki w kształcie okr�głych 
kop, po lewej stronie, a po prawej – grzywiasty, niedu�y wyst�p skalny. 
Pod nim były krzy� upami�tniaj�cy �mier� dwóch braci, którzy zgin�li w 
tym miejscu przy wydobywaniu kamienia na budow�. Traktem tatarskim 
cz�sto chodziłem i je�dziłem rowerem w dół, nad strumyczek i na ł�k�, 
gdzie była strzelnica wojskowa. 

K
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W Skałacie chodziłem do szkoły do szóstej klasy w “Sieroci�-
cu”. 

Pami�tam, �e razem z Wackiem Wyrozumskim prowadzili�my 
sklepik szkolny, w którym na du�ej przerwie sprzedawali�my andruty, 
czekoladki, chałw�, a tak�e zeszyty i pióra. 

Naprzeciwko po drugiej stronie drogi, prowadz�cej do Nowo-
siółki mieszkał sier�ant Ku�mieruk ze swoj� liczn� rodzin�. Jego siódmy 
syn był chrze�niakiem Prezydenta RP, a z innym jego synem, Stefanem, 
zostałem w 1936 roku przyj�ty do wspaniałej szkoły, do Korpusu Kade-
tów Nr 1 Marszałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie. Ze Stefanem byli-
�my w jednej kompanii i jednym plutonie do wrze�nia 1939 roku. 

Czas wolny od nauki, a wi�c ferie �wi�teczne i wakacje sp�dza-
łem w Skałacie, tym urokliwym miasteczku, które pozostało gł�boko w 
moim sercu. Na fali wspomnie� wci�� widz� baszty zamkowe, koszary i 
Dom �ołnierza, a w nim bibliotek� i por. Maca, który wypo�yczał mi 
ksi��ki. Niedaleko domu, w którym mieszkali�my, po drugiej stronie 
ulicy, była ochronka. Dzi� nazwaliby�my j� Domem Dziecka. Mieszkała 
tam p. Grodzicka5 z dzie�mi. Poniewa� była biedn� wdow� z trudem 
wi�zała koniec z ko�cem - rodzice moi zaproponowali jej, by jeden z jej 
synów Mietek stołował si� u nas. Sp�dzałem, wi�c z Mietkiem Grodzic-
kim, który był moim rówie�nikiem, du�o czasu. Mietkiem opiekował si� 
równie� kpt. Ciemierski, który zabierał go cz�sto do Osowika, gdzie był 
dowódc� kompani granicznej KOP. Kiedy wyje�d�ałem do Korpusu 
Kadetów do Lwowa, wyjechał tam równie� Mietek do jakiej� szkoły z 
internatem. 

Kiedy przyje�d�ałem ze Lwowa do Skałatu jako kadet na waka-
cje, cz�sto towarzyszyłem ojcu w polowaniu na kaczki na stawie Du-
brawskiego w Krzywem i w jego wyjazdach słu�bowych do kompanii 
granicznych w Podwołoczyskach, Osowiku i Kałaharówce. 

Latem 1938 roku pojechali�my z por. Bitk� rowerami z Osowika 
do Tarnorudy na uroczysto�� po�wi�cenia i wmurowania kamienia w�-
gielnego pod budynek szkoły. Na akcie erekcyjnym, wło�onym do butel-
ki, zło�yłem i ja swój podpis.  

B�d�c w Kałaharówce, chodzili�my cz�sto z ojcem na koziołka i 
chocia� nie udało nam si� go upolowa�, to z przyjemno�ci� włóczyli�my 
si� po lesie. 

Na południe od Kałaharówki był Kr�ciłów, a w nim jar. Miej-
scowi mówili, �e był to jar Horpyny z “Ogniem i Mieczem”, gdzie prze-
trzymywana była Helena Kurcewiczówna. Był to rzeczywi�cie dziki, 
stromy jar, a na jego wschodnim zboczu była pustelnia. Pustelnika ju� nie 
                                                           
5 Wzmiank� o p. Grodzickiej umie�cili�my w poprzednim tomie na str. 25 “Skała-
tu”. Szerzej o niej napisał Zbigniew Kabata patrz przypis. 
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było, bo zmarł kilka lat wcze�niej, a w samej pustelni był wykuty w skale 
stół i ło�e oraz male�kie okienko. W�ska dró�ka prowadziła w dół do 
strumyka, który płyn�ł dnem jaru. 

W Kałaharówce Zbrucz rozdzielał si� tworz�c zakole. Po so-
wieckiej stronie był Satanów, a na �rodku wyspy ruiny młyna, który spło-
n�ł w czasie pierwszej wojny. Podpływali�my tam czasem łódk� z ojcem, 
który polował w tym miejscu na kaczki. 

W Skałacie, wakacyjne dni upływały beztrosko i przyjemnie, a 
sp�dzałem je w towarzystwie studentów medycyny: Józka Kuderewicza, 
który mieszkał na skraju miasta od strony Nowosiółki oraz Jurka Ostrow-
skiego, bratanka staro�ciny, który przyje�d�ał do Skałatu na wakacje. 
Przyja�nili�my si� wtedy z Dzidk� Pietrzykówn�, córk� ppłka Pietrzyka i 
z jego wychowanic� Marysi� Ra�niewsk� i w pi�tk� w ich domu, przy 
muzyce z płyt gramofonowych miło sp�dzali�my czas. 

Latem 1938 r. przyjechał do Skałatu na inspekcj� dowódca pułku 
KOP “Czortków” płk Rowecki, który znał mojego ojca jeszcze z Legio-
nów. Zostałem przedstawiony pułkownikowi, który za�yczył sobie abym 
wzi�ł udział w �wiczeniach aplikacyjnych, wyznaczonych w nast�pnym 
dniu w okolicy Ostapia. Byłem zdziwiony, ale przede wszystkim dumny, 
�e jako kadet mam wzi�� udział w takich �wiczeniach. Od ojca otrzyma-
łem map� tego terenu, a od dowództwa godzin� czasu na wykonanie 
zadania. Wykonałem je, bo przecie� od dzieci�stwa “pl�tałem si� przy 
wojsku”, interesowałem si� nim, a Korpus Kadetów te� zrobił swoje. 
Pami�tam, jak ojciec mój rósł ze szcz��cia, kiedy przyjmowałem gratula-
cje od pułkownika Roweckiego, za jedno z najlepiej rozwi�zanych zada�. 
Tak zapami�tałem, szesnastoletni wtedy kadet, spotkanie z pó�niejszym 
generałem “Grotem” Roweckim. 

Nadszedł rok 1939. Młodzie� skałacka zorganizowała 15 sierp-
nia w Domu �ołnierza akademi� z okazji �wi�ta Wojska Polskiego. Bra-
łem w niej równie� udział, z Danusi� Osuchowsk� w inscenizacji pt.: 
“Rozkwitały p�ki białych ró�”. Potem jeszcze imieniny Myszki Bortni-
kówny w Horodnicy i ... wrzesie� i ten niezapomniany jego tragiczny 
dzie� siedemnasty. 

Opuszczałem Skałat 3 pa�dziernika 1939 r., wyje�d�aj�c do 
Lwowa po czteroletnim pobycie. Prze�yłem w tym mie�cie najpi�kniejszy 
i najszcz��liwszy okres w �yciu. Przedtem byłem dzieckiem, a w Skałacie 
ju� stawałem si� młodzie�cem, młodym m��czyzn�, który inaczej zaczy-
nał patrze� na �wiat. I cho� burzliwe lata wojny przyniosły ze sob� w 
ka�dej rodzinie, a zwłaszcza na Kresach Wschodnich, gwałtowne, najcz�-
�ciej bolesne zmiany, a i dochodzenie do �yciowej stabilizacji w latach 
powojennych nie było wolne od zawirowa� – to teraz, kiedy nadeszła 
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jesie� �ycia i coraz cz��ciej wracam do wspomnie� – Skałat jawi si� w 
nich najcz��ciej, najwyra�niej i najcieplej. Nie zapomn� tego miasta. 
________________________________ 
Przypis 5/1 – Pani Grodzicka była w Skałacie ju� w roku 1931, kiedy my�my tam 
przyjechali. Wiem, bo przyja�niłem si� z jednym z jej synów, który był w mojej 
klasie. 
 Pani Grodzicka była primo voto Gusiniec. Jej pierwszy m��, Rosjanin 
zmarł w nieznanych mi okoliczno�ciach. Wyszła za m�� powtórnie za Polaka – 
Grodzickiego, który był zarz�dc� rafinerii cukru w Satanowie. 
 Kiedy zacz�ł rozpytywa� si� ludzi o przej�cia na Zbruczu – został aresz-
towany i znikn�ł bez wie�ci. Pani Grodzicka z dzie�mi uciekła po lodzie do Pol-
ski.  

Tamara była córk� z pierwszego mał�e�stwa i nazywała si� Gusiniec. 
Starszy syn, mój przyjaciel, Fredek (Alfred) był wspaniałym, uzdolnionym chłop-
cem. 	wietnie rysował, szczególnie lubił rysowa� konie.  

Ju� po naszym wyje�dzie ze Skałatu uko�czył szkoł� powszechn� i po-
jechał do Lwowa do gimnazjum. Niestety zmarł na skutek komplikacji po operacji 
�lepej kiszki. 

Młodszy brat Mietek, wst�pił do wojskowej szkoły dla małoletnich 
(chyba w Kro�nie). 

Tamara odwiedziła mnie w roku 1937 we Lwowie, gdzie byłem w Kor-
pusie Kadetów. Była urodziw� młod� pann�, w futrzanym boa na szyi. Odwiedzi-
ła mnie, aby mnie 14-letniego szczeniaka, zapyta� o rad�. Chciał si� z ni� �eni� 
greckokatolicki ksi�dz. Nie wiedziała czy si� zgodzi�, czy nie. Ju� nie pami�tam, 
jak� to m�dr� rad� wymy�liłem, a Tamary wi�cej nie widziałem. 

Aha, jeszcze jedno:, Fredek Grodzicki durzył si� w Danusi Osuchow-
skiej, tak jak tylko 8-latek potrafi, wzdychaj�c z oddali i robi�c ma�lane oczy. 
Dama serca z pewno�ci� niczego si� nie domy�lała, cho� kto wie? Panie maj� 
nosa do takich spraw. 

Zbigniew Kabata – Kanada 
 

  
 

POLICJA W SKAŁACIE 
 

Bezpiecze�stwa, spokoju, ładu i porz�dku pilnowało w Skałacie i 
w powiecie skałackim 53 policjantów. Potwierdza to zał�czony auten-
tyczny dokument (zaw��ony o nieistotne w tym zestawieniu rubryki), 
jakim jest:  

O roli i pozycji społecznej policjantów – stró�ów bezpiecze�stwa 
i porz�dku na Kresach Wschodnich pisze syn jednego z nich, wymienio-
nego w imiennym wykazie policjantów pod nr 52 – p. Tadeusz Hussak w 
swoich wspomnieniach:  
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BYŁ POLICJANTEM NA KRESACH 
RZECZYPOSPOLITEJ 

 
 czerwcu 1938 roku uko�czyłem Szkoł� Podchor��ych Rezerwy 
Artylerii i skierowany zostałem na praktyk� do I Dywizjonu 12 

Pułku Artylerii Lekkiej w Tarnopolu. Tu zastał mnie wybuch II wojny 
�wiatowej. 

Na kilkana�cie godzin przed wyjazdem mojej jednostki na front 
ojciec zjawił si� niespodziewanie przed wartowni� dywizjonu. Wywołano 
mnie. Było to pami�tne spotkanie. Ojciec był zdenerwowany wydarze-
niami, ale bardzo serdeczny. Wyra�nie cieszył si�, �e syn jest podchor�-
�ym (wtedy jeszcze rodzice naprawd� cieszyli si�, �e maj� syna w woj-
sku). Nie ukrywał obaw, �e wojna b�dzie długa i krwawa. Czuło si�, �e 
chce powiedzie� jak najwi�cej od siebie i matki. Chodzili�my długo po-
bliskimi ulicami, rozmawiaj�c wyj�tkowo ciepło i �yczliwie. 

Ojciec mój, Marek Hussak, był policjantem na Wschodnich Kre-
sach Rzeczypospolitej. Jako starszy posterunkowy pełnił słu�b� w gminie 
Bogdanówka, pow. Skałat, woj. tarnopolskie. Był to powiat przylegaj�cy 
do granicznej rzeki Zbrucz, rejon trudny i niespokojny. W całym powie-
cie było 74 policjantów. Posterunek w Bogdanówce liczył pi�ciu 
policjantów na sze�� wsi.  

Ojciec był i pozostanie dla mnie postaci� szczególn�, chocia� w 
domu codzienny porz�dek wyznaczała matka, to przecie� czuli�my bli-
sko�� i autorytet ojca. Charakter jego słu�by decydował o cz�stym prze-
bywaniu poza domem, ale gdy był, jego obecno�� działała na nas koj�co. 
Nie wtr�cał si� do spraw drobnych, był małomówny, mo�e nawet surowy, 
lecz sprawiedliwy. Umiał zach�ci� do pracy w domu, chwalił, gdy robili-
�my co� po�ytecznego w gospodarstwie, rzadko, lecz stanowczo wytykał 
bł�dy czy słabo�ci. 

Lubił swoj� prac� policjanta, cho� była ci��ka i nie zawsze bez-
pieczna. Cz�sto podkre�lał, �e jest to słu�ba pa�stwowa i ten fakt przes�-
dzał niejako, �e byli�my rodzin� patriotyczn�, jak wiele innych polskich 
rodzin na Wschodnich Kresach Rzeczypospolitej. 

Dom i przyszło�� rodziny była dla ojca, jak zreszt� i dla matki, 
spraw� wielkiej troski. Pami�tam, jakim wydarzeniem dla ojca była wy-
prawa ze mn� i nauczycielk� z mojej szkoły do Tarnopola na mój egza-
min do gimnazjum. Wida� było, �e do naszego kształcenia przywi�zuje 
wielk� wag�. Wiele czasu i pieni�dzy, z tej przecie� niezbyt wielkiej 
pensji, po�wi�cał na urz�dzenie domu i przydomowego gospodarstwa po 
to, by zapewni� rodzinie godziwy byt. Pami�tam, jaka to była rado��, gdy 

W 
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słomian� strzech� naszego domu udało si� zast�pi� ocynkowan� blach�, 
której zakup pokrył ojciec po�yczk� spłacan� ratalnie. 

Ulubionym zaj�ciem ojca w chwilach wolnych od pracy były 
pszczoły. Pasieka była jego relaksem po ci��kiej słu�bie, tak �e miód 
mieli�my przez cały rok. 

Jako policjant nasz ojciec wykonywał swoje obowi�zki z godno-
�ci� i bez narzeka�. A przecie� w tamtych latach nie było radiowozów ani 
telefonów komórkowych. Swój rejon trzeba było przemierza� piechot� 
lub na rowerze bez wzgl�du na pogod�, jednakowo latem i zim�. Kilome-
try w upał czy mróz, w deszczu lub �niegu. 

Autorytet policjanta na wsi - to co� nieokre�lonego, a przecie� 
realnego na co dzie�. Był faktycznym przedstawicielem tej odległej od 
kresowej wsi, ale rzeczywi�cie istniej�cej, władzy, stró�em porz�dku, 
cz�sto wyroczni� i jedynym autorytetem dla mieszka�ców, nieraz w 
drobnych i �miesznych sprawach: łagodził konflikty s�siedzkie i rodzin-
ne, a tak�e narodowo�ciowe nieporozumienia - bo i takie bywały. Repre-
zentował prawo, a to wtedy znaczyło wiele. Widz� go, jak dzisiaj, gdy w 
deszczow�, jesienn� pogod� w granatowej pelerynie z karabinkiem Man-
licher przewieszonym przez rami� - luf� w dół, przemierzał wie� w nor-
malnym obchodzie czy te� w poszukiwaniu sprawców bójek czy kradzie-
�y, z reguły drobnych, ale przecie� uci��liwych dla poszkodowanych i jak 
bogate do�wiadczenie i znajomo�� �rodowiska pozwalała mu - podobnie 
jak i jego kolegom - szybko wyławia� sprawców. Porz�dek i spokój w 
rejonie jednały mu szacunek. Wszyscy ludzie we wsi znali go, kłaniali 
si�, ch�tnie rozmawiali, był ich obro�c� i przyjacielem. 

Był policjantem zdyscyplinowanym, przyzwyczajonym do po-
rz�dku. Tote�, gdy rozp�tała si� wojna, gdy Niemcy parli w gł�b kraju, a 
armia sowiecka brutalnie i pod pozorem ratowania “braci” przekroczyła 
Zbrucz, poszedł jak inni policjanci na bezsensowny rozkaz koncentracji 
do Tarnopola, sk�d jako najgorszy element “wrogów ludu” zagarni�ty 
został z wieloma innymi policjantami do radzieckiej niewoli i znalazł si� 
w dalekim Ostaszkowie, obozie mieszcz�cym si� w budynku dawnego 
klasztoru, poło�onym na wyspie na jeziorze Seliger. 

O pobycie ojca w Ostaszkowie �wiadczyły dwie pocztówki, jakie 
otrzymała matka w lutym i w marcu 1940 roku. Potem zapanowała zło-
wroga cisza. 

	wiadkiem ponurego marszu kolumny policjantów p�dzonych na 
wschód była moja siostra Helena. Miała wtedy 11 lat, ale jej pami�� zare-
jestrowała wszystko z niezwykł� dokładno�ci�. Opowiedziała mi dopiero 
po latach. A było tak: Był ostatni tydzie� wrze�nia 1939 r., wyj�tkowo 
ciepły, prawie upalny. Od mieszka�ców wsi Kamionki nasze rodziny 
dowiedziały si�, �e od strony Tarnopola prowadz� kolumny je�ców-
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policjantów. Matka z siostr� chwyciły troch� �ywno�ci i pop�dziły w 
stron� szosy. Zd��yły. Ojciec ze zrolowanym przez plecy płaszczem, 
wychudzony, zakurzony i znu�ony upałem maszerował z opuszczon� 
głow�. Pierwsza dostrzegła go Helena, krzykn�ła. Ojciec usłyszał, chciały 
podbiec obie, ale konwojent odepchn�ł matk�, a dopu�cił tylko siostr�. 
Ojciec przytulił j� ze łzami w oczach, si�gn�ł do kieszeni bluzy, sk�d 
wyj�ł moj� fotografi� w mundurze podchor��ego i wcisn�wszy j� w r�k� 
siostry powiedział: “Zabierz t� fotografi�, bardzo chciałbym j� zatrzyma�, 
ale nie chc�, by i nad nim si� zn�cali”. Konwojent brutalnie odsun�ł sio-
str�, matka płakała, nie mog�c si� zbli�y�, ale kolumna szła do przodu. 
Ojciec jeszcze odwrócił si�, skin�ł r�k� i powoli znikn�ł, zasłoni�ty ku-
rzem wzniesionym nogami p�dzonych w stron� Podwołoczysk policjan-
tów. 

Nie wiem, jak to si� stało, �e o tym fakcie dowiedziałem si� wie-
le lat pó�niej. Uderzyła mnie i trafno�� ojcowskich przewidywa� i jego 
stosunek wtedy do mnie. Wtedy z jeszcze wi�ksz� wyrazisto�ci� zrozu-
miałem, czym było dla ojca i dla mnie nasze spotkanie w Tarnopolu. 
 
 

* * * * * 
 

Po wielu latach w pierwszych dniach wrze�nia 1991 r. przyby-
łem słu�bowo do Moskwy. Gospodarze spotkania zainteresowani moj� 
znajomo�ci� j�zyka rosyjskiego dowiedzieli si� ode mnie, �e byłem wraz 
z rodzin� wywieziony do Kazachstanu. Znali te� chyba fakt, �e mój ojciec 
był w obozie i zgin�ł, chocia� tego nigdy nie komentowali. Stwierdzili, �e 
maj� wobec mnie trudny dług do spłacenia i zaproponowali, �e dostan� 
samochód abym mógł pojecha� na grób mojego ojca do Miednoje. 

Nast�pnego dnia rano szos� na Leningrad ruszyli�my do 
Miednoje. Po kilkudziesi�ciu kilometrach znale�li�my si� w niewielkim 
miasteczku - pytamy, jak dojecha� na cmentarz Polaków. Odpowiedzi 
były do�� m�tne, dowiedzieli�my si�, �e trzeba pojecha� w prawo przez 
most nad niewielk� rzeczk�, a tam gdzie� niedaleko jest poszukiwany 
przez nas cmentarz. Za mostem rozci�gni�ta jest wzdłu� drogi wie� 
Jamok. Zatrzymujemy si�, pytamy dwie spotkane kobiety, gdzie cmentarz 
- nie wiedz�, a mo�e boj� si� mówi�? To dziwne, bo przecie� tydzie� 
temu była tu wielka uroczysto�� z udziałem biskupa polowego, kompanii 
honorowej naszej Policji oraz wielu rodzin poległych. Skr�camy w lewo 
do lasu, asfaltow� dró�k�. W lesie, jeszcze dwukrotnie pytamy 
spotkanych grzybiarzy gdzie cmentarz? Nie wiedz�, wida�, �e s� 
zakłopotani, a mo�e odstrasza ich czarna wołga? Tak, gł�boki, przez 
wiele lat ugruntowany, strach o własne bezpiecze�stwo robi swoje... 
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Trzymamy si� asfaltowej dró�ki, skr�ca w lewo bli�ej rzeki. 
W�ród drzew mijamy kilkana�cie zrujnowanych budynków, jakby dom-
ków wczasowych. Dalej za ogrodzeniem pofałdowana cz��� rzadko ro-
sn�cego lasu. Jeszcze kilkana�cie metrów i w�ród drzew wida� spory 
kopiec, a na nim góra kwiatów, które jeszcze nie zd��yły zwi�dn��. Jeste-
�my na miejscu. Wje�d�amy na niewielki placyk przed kopcem pokrytym 
kwiatami. Po lewej stronie wida� wiele rozkopanych i wyrównanych 
miejsc, mi�dzy drzewami kilkana�cie małych krzy�y oraz wysoki du�y 
krzy� z tablic� i mnóstwem kwiatów dookoła. 

Najwi�kszy bukiet składam u stóp wielkiego krzy�a, na którym 
umieszczona tablica informuje, �e tu na tym cmentarzu spoczywa 6311 
policjantów rozstrzelanych przez NKWD w 1940 roku. Stoj� długo w 
milczeniu, a ze mn� dwoje Rosjan, Jefremowa i młody kierowca wołgi. 
Jest przera�liwie cicho, a ja mam w głowie straszny szum i jest mi bardzo 
smutno. Rozgl�dam si� bezradnie, gdzie� tutaj, mo�e pod moimi stopami, 
le�y mój Ojciec, który był tak dumny z tego, �e syn uko�czył podchor�-
�ówk�, lecz musiał rozsta� si� z jego fotografi�... 
 

ehenn� polskich policjantów, wzi�tych do niewoli, widział w tra-
gicznych dniach wrze�niowych 1939 roku Edward Pietrzyszyn i tak 

j� opisuje: 
Je�ców prowadzono nie tylko przez Borki Wielkie, Romanówk�, 

Kamionki do Podwołoczysk, ale tak�e drugim szlakiem przez Chodacz-
ków, Kołodziejówk� i Skałat do Podwołoczysk na wschód. 

Widziałem ten przemarsz. Szli szos� w milczeniu, sun�c ci��ko 
nogami. Ciemnogranatowe mundury pot�gowały przygn�biaj�ce wra�e-
nie. Wydawało mi si�, �e to idzie jaki� gigantyczny kondukt pogrzebowy. 
Szli wolno ze spuszczonymi głowami, jak skaza�cy na �mier�, otoczeni 
licznymi konwojentami uzbrojonymi w karabiny z nało�onymi bagneta-
mi, granaty i bro� maszynow�. Prowadzono ich z Mantiawy przez �ród-
mie�cie na Targowic�. Stali�my pod domami osłupieni, zaszokowani, 
bezsilni. Gonionych zap�dzono, niczym stado baranów, na plac targowy. 
Zarz�dzono etapowy odpoczynek. Je�com kazano usi��� na ziemi. Nie 
wolno im było porozumiewa� si� miedzy sob�, ani zmienia� swoich 
miejsc, przemieszcza� si� lub wstawa�. Wolno było tylko le�e�, je�li 
pozwalała na to zajmowana przez nich przestrze�. Co robi�? Jak pomóc? 
Zastanawiali�my si� bezradni. Do je�ców nie pozwalano zbli�a� si�, a 
tym bardziej cokolwiek podawa�. Na szcz��cie znalazło si� kilku panów, 
którzy dobrze znali, jeszcze z polsko-bolszewickiej wojny, mentalno�� 
radzieckich braci Słowian i nawi�zawszy z “komandirem konwoja” kon-
takt, przyst�piono do układów. Dobroduszny i współczuj�cy “Palakom” 
komandir zezwolił za “czasy”, “wodku” i dobr� “zakusk�” dostarczy� 
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je�com nieco jedzenia, chleba i gor�cej herbaty. Jednak nadal nie wolno 
było porozumiewa� si� z policjantami. Kontakt utrzymywano jedynie 
przez dy�urnych “bojców”. Chleb dostarczano z piekarni, a zupy i herbat� 
gotowały mieszkaj�ce przy Targowicy gospodynie. Tu nale�y podkre�li� 
udział w tej humanitarnej akcji nie tylko Polaków, ale te� wielu Ukrai�-
ców i �ydów. 

Noc była pogodna i wzgl�dnie ciepła. Była pełnia ksi��yca. O 
ucieczce nie było mowy. Rejon był �ci�le otoczony kordonem �ołnierzy 
gotowych do u�ycia broni bez ostrze�enia, a je�cy zm�czeni i zrezygno-
wani, w obawie o swoje �ycie nie przejawiali do niej ochoty. Z tej 
ogromnej masy “skaza�ców”, tylko jednemu udało si� opu�ci� konwój. 
Noc� zagrzebał si� w �ciekowym rowie. Koledzy przysypali go ziemi�, 
nasypali ile si� tylko dało �mieci i zadeptali to ukrycie, dobrze je w ten 
sposób maskuj�c. Udało si�. Rano skoro �wit pognano je�ców dalej, na 
wschód przez Horodnic�, Iwanówk� do Podwołoczysk. Ocalonego poli-
cjanta przebrano w cywilne ubranie, nakarmiono i ukryto w stodole p. 
Kaczałubów, Ukrai�ców, mieszkaj�cych naprzeciw targowego placu. Po 
krótkim odpoczynku uciekinier wyruszył w drog�, do swojego domu, do 
Rochosowa�ca. 
 
Melchior Wa�kowicz 
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MOJA DROGA PRZEZ SKAŁAT 
WE WRZE�NIU 1939 R.6 

 
Rano pocz�to nas ustawia� do transportu. Major bolszewicki zbli�ył si� 
do mnie. 

- Jaki jest pa�ski zawód? 
- Literat. 
�ołnierzy i oficerów ładuj� w wielkie autobusy, które pod stra�� 

aut pancernych bior� kurs na wschód, my, to znaczy “literat”, i kilka 
innych osób w cywilu, zostajemy na zielonej ł�ce z naszymi małymi 
tobołkami. 

Idziemy na przełaj polami. Od strony Tarnopola słycha� kanona-
d�. 

Wchodzimy w g�sty li�ciasty las. Potem wie�. Nazywa si� Czar-
ny Las i jest prze�licznie poło�ona w le�nym parowie. Po zielonych sto-
kach stoj� białe chałupy kryte grubymi złocistymi strzechami, w obej-
�ciach przed nimi p�czniej� grube sterty zebranego urodzaju. We wsi 
mieszkaj� Polacy i Ukrai�cy. Ostatnio przybył liczny element uchod�-
ców, których tu rozlokowało starostwo. Te trzy gatunki ludzkie chodz� 
koło siebie grzecznie i ostro�nie. Nowych władz jeszcze we wsi nie ma. 
Nikt nic nie wie. 

Odbija si� to na nas, bo za �adne pieni�dze nie chc� wynaj�� ko-
ni. Nie wiedz�, czy złoty jest co wart, nie wiedz�, czy bolszewicy nie 
rekwiruj� furmanek po drogach. Siedzimy w miejscowej polskiej �wietli-
cy. Napłyn�ła pełna izba chłopów. Skrzynka radiowa drze si� wszystkimi 
j�zykami �wiata. Najzrozumialej mówi radio ukrai�skie. O wyzwalaniu 
biednych ludzi spod przemocy panów. 

Konie wreszcie, najgorsze w całej wsi, dał ukrai�ski chłop, wa-
gabunda i ryzykant, pałaj�cy współczuciem dla młodego chłopca, urz�d-
nika PKO z Warszawy, któremu ofiarował go�cin�. W zamian za obietni-
c� wzi�cia ze sob� tego chłopaka i osiemdziesi�t złotych obiecał zawie�� 
nas do odległego o trzydzie�ci pi�� kilometrów Skałatu. 

Wyjechali�my wczesnym rankiem. Przeje�d�aj�c przez Zbara� 
mijali�my wielki murowany budynek szkolny, obstawiony wartami, w 
którym ulokowano naszych oficerów. 

Tarnopol okr��amy bokiem, słysz�c strzały armatnie. Potem do-
wiedziałem si�, �e nasi �ołnierze z cekaemu na wie�y ko�cielnej ostrzelali 
bolszewików, wi�c wie�a ko�cielna uległa obstrzałowi z dział. Zjechali-
�my wraz z taborami bolszewickimi na boczne drogi. Ju� si� przewaliła 

                                                           
6 Fragment z ksi��ki “Od Stołpców po Kair” M. Wa�kowicza, �ródtytuł od auto-
rów opracowania. 
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wida� cała bojowa cz��� wojska, bo teraz niesko�czonymi sznurami ci�-
�arówek jechała �ywno�� i benzyna. Bokami drogi szli puszczeni wolno 
�ołnierze polscy. 

Obawiałem si� wje�d�a� do Skałatu. Zajechali�my na pół kilo-
metra przed miasteczkiem do dwóch schludnych murowanych domków 
stoj�cych przy go�ci�cu. Mieszka�cy ich - osadnicy, nakarmili nas i pod-
j�li si� zawie�� do Kopyczyniec, odległych o pi��dziesi�t kilometrów. 

�egnali�my si� z naszym Ukrai�cem z Czarnego Lasu, dzi�kuj�c 
mu za usług�. “No có�, panowie - powiedział patrz�c nam w oczy - jak w 
takich czasach człowiek dla człowieka dobry nie b�dzie, to wszyscy zgi-
n�.” 

Kiedy ju� moszczony wóz stan�ł przed domem, poszedłem po-
�egna� si� z gospodarzami i zobaczyłem ich kilkunastoletni� córeczk�, 
uczennic� gimnazjum w Tarnopolu, opart� o komin, wstrz�san� płaczem. 
Półdziecinna, nie wyklarowana figurka podlotka przypomniała mi moje 
córeczki. 

Pocałowałem j� w czoło; czuj�c słony smak łez na ustach, sia-
dłem na grochowinach i ruszyłem w noc. 

Po Skałacie chodziła ju� milicja, jednak jeszcze niepewnie i nie-
�miało. Opowiadaj� mi, �e milicjant przyczepił si� baby nios�cej �ołnier-
ski chlebak: niby, �e to rzecz rz�dowa, nale�y zwróci� władzom. Baba 
była pyskata, szamotała si� o plecak. �ołnierz bolszewicki, stoj�cy obok, 
widz�c, �e milicjant grozi karabinem, podał babie swój: “Przygrzej mu, 
mamusiu!” Rezolutna baba trzepn�ła milicjanta kolb� w łeb, �e a� si� 
przewrócił przy aplauzie tłumu. 

Rozumiałem jednak, �e ten bałaganik rychło ko�czy� si� po-
cznie. Tote� parłem ku granicy dzie� i noc.  
 
 
Anna Mazur 
 

WSPOMNIENIE Z WALK O SKAŁAT W 1944 R. 
 

W czasie okupacji niemieckiej ju� jako 17-letnia dziewczyna, 
pracowałam jako salowa w skałackim szpitalu, razem z pp. Jagodzi�sk� i 
Józef� Andruszewsk� z Ostapia. 

Kiedy w pi�tek 3 marca 1944 r. przyszły�my, jak co dzie� do 
pracy - trwała ju� ewakuacja szpitala. Chorych i rannych �ołnierzy nie-
mieckich ładowano do autobusów i o godzinie ósmej wywieziono. 

Po dwóch godzinach przybył inny, frontowy, niemiecki szpital 
polowy z ci��ko rannymi �ołnierzami. Kuchnia ju� nie pracowała, wi�c 
jedynie gotowały�my kaw� i przynosiły�my j� na sale w dzbankach i 
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wiadrach rozdaj�c rannym. Kiedy weszłam do sali pooperacyjnej, gdzie 
le�ało o�miu rannych - jeden z nich tak gło�no j�czał, �e pilnuj�cy �oł-
nierz nie wytrzymywał tych krzyków, wyszedł z sali i stał za oknem, by 
nie słysze� j�ków. Podałam rannemu kubek kawy, co zauwa�ył pilnuj�cy 
�ołnierz, wrócił do sali, brutalnie mnie odepchn�ł, i wskazuj�c na brzuch 
rannego, niedawno operowanego, zagroził, �e je�li ranny do rana umrze 
to mnie zastrzeli. Nast�pnego dnia rano nie poszłam do pracy w obawie o 
własne �ycie. 

W nast�pnych dniach rannych było coraz wi�cej i zbli�anie si� 
frontu czuło si� ju� w mie�cie, a mieszkali�my w centrum tu� koło apteki. 

Kiedy w niedziel�, 12 marca, siostra moja chciała wróci� do 
swojego domu w Starym Skałacie - Niemcy ju� jej nie pu�cili. Tam byli 
ju� Ruscy. 

Jeszcze było widno, w to marcowe popołudnie, kiedy na naszej 
ulicy pojawił si� sowiecki czołg, a na nim kilku pijanych �ołnierzy. Upi-
tych spirytusem z rozbitych magazynów gorzelni w Nowosiółce Skałac-
kiej. 

“Frycy zdzie�?” - pytali, a na wyludnionych ulicach cisza, jakby 
w Skałacie nie było Niemców. Ale oni czaili si� w ukryciu na �ołnierzy 
sowieckich. 

Zacz�ły si� walki uliczne i ostra strzelanina. Poniewa� nasze 
mieszkanie nie miało piwnicy, wi�c przeszli�my do s�siedniego domu, 
opuszczonego przez mieszka�ców i schowali�my si� tam w ich piwnicy. 
Było nas 13 osób. 

Tymczasem na nasz� ulic� wjechał niemiecki czołg “Tygrys” i 
stan�ł przed domem, w którym si� ukryli�my, w odległo�ci dwóch me-
trów od wej�cia. Przez siedem dni i nocy przez radio “nadawał” o sytuacji 
w mie�cie. Drzwi wej�ciowe do tego domu, a wła�ciwie do sklepu, od 
frontu były zasłoni�te metalow� rolet�. Po kilku dniach wszedł do miesz-
kania -tylnymi drzwiami �ołnierz sowiecki z flaszk� z płynem zapalaj�-
cym by po rozci�ciu bagnetem rolety rzuci� j� na czołg i zapali�. Kto� z 
naszej piwnicy wyszedł do niego i prosił, �eby tego nie robił, bo w piwni-
cy s� ludzie. �ołnierz zszedł do piwnicy, zobaczył ukrywaj�cych si� tam 
ludzi i powiedział, �e gdyby nie nasza pro�ba, to zgin�liby wszyscy, bo 
czołg stał zaledwie dwa metry od drzwi wej�ciowych. 

Pomimo, �e �ołnierz nie spalił czołgu, nagle zacz�ł si� pali� ga-
nek i schody naszego domu. Musieli�my, wi�c szybko opu�ci� piwnic�. 
Wyszedł kto� pierwszy i nie wrócił, potem jeszcze dwie osoby i tak�e nie 
wróciły. Nie zauwa�yłam, kiedy z piwnicy wyszła Karolka Cetner ze 
swoim 15 letnim Tadziem. Zostało nas sze�cioro: mama, siostra (która nie 
zd��yła dotrze� do Starego Skałatu), ja oraz troje dzieci (cztery, sze�� i 
pi�tna�cie lat). W tej grupie uciekali�my z płon�cego domu. 
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Zza �ciany jednego domu wygl�daj� Ruscy, a za �cian� drugiego 
domu machaj� do nas jakie� r�ce i słyszymy - “Schnell, schnell” - to 
Niemcy. Znalazły�my si� w samym �rodku, na linii ognia. Widz� koło 
Niemców sze�� trupów, koło czołgu dwa. Zaszokowana nie rozgl�dam si� 
na boki tylko patrz� pod nogi. Pod murem, okalaj�cym cerkiew znów 
niemieckie trupy, a za murem �ołnierze niemieccy z broni� gotow� do 
strzału. W�ród nieustannej strzelaniny idziemy w kierunku targowicy. 
Le�� zabici i ranni. Ranni wołaj� pomocy. Widz� jak jeden �ołnierz niesie 
rannego, a inny ranny czołga si� za nimi.  

My nadal idziemy przed siebie, nie wiedz�c dok�d. W ko�cu do-
tarły�my do Poznanki, a stamt�d po trzech dniach, polami przez Połupa-
nówk�, do domu siostry do Starego Skałatu. 
 
 
Adolf Olejnik 
 

MOJA WIE� HORODNICA 
 

ie� Horodnica poło�ona jest około trzech kilometrów na wschód od 
Skałatu. Otaczało j� od północy przepi�kne pasmo górzyste Mio-

doborów zwane tak�e Miodogórami lub Toutrami pokryte lasami o drze-
wostanie li�ciastym (d�b, grab, jesion, klon), a w “lesie Bortnika”, od 
strony wschodniej, wysokimi �wierkami i bardzo wysokimi czere�niami. 
W�ród lasu ukazywały si� okazałe nagie skały wapienne, ci�gn�ce si� a� 
pod Ostr� Mogił�. Od strony południowej, na falistym terenie były pola 
uprawne si�gaj�ce pod Ostapie i Zarubi�ce. 

Horodnica to wie� sołecka, nale��ca do gminy Ostapie i parafii 
rzymskokatolickiej w Skałacie. Z 1882 mieszka�ców, �yj�cych w 304 
zagrodach, połow� stanowili Polacy, a drug� – Ukrai�cy. Mieszkała te� 
jedna rodzina �ydowska. 

Pi�knie poło�ona Horodnica dzieliła si� na “Polski Bok” i “Ru-
ski Bok”, a te z kolei miały jakby dzielnice. Na Polskim Boku znajdowało 
si� Centrum, Za grobl�, Rudka, Za ogrodami, K�t, i Siedliska, a na Ru-
skim – Centrum (seło) i Zabłocie. Obok wsi znajdowały si� dwie kolonie: 
Krzywiecka i Bortnikowa, gdzie mieszkali Polacy, zwani “Mazurami” i 
�ydzi. 

Przez wie� prowadziła droga ze Skałatu przez Iwanówk� Kacza-
nówk� do Podwołoczysk. Przepływała te� mała rzeczka, a raczej strumyk, 
zwany Snowyd�, która wpadała do stawu Dubrawskiego w Krzywem i 
ł�czyła si� z rzek� Gnił�. 

W 
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We wsi znajdowała si� cerkiew greckokatolicka, szkoła po-
wszechna, sklep spo�ywczo-przemysłowy, a przy drodze do Skałatu, na 
Polskim Boku – cmentarz, wspólny dla obu wyzna�. 

Rozdrobnienie gospodarstw rolnych było �ródłem niedostatku 
mieszka�ców Horodnicy, którzy imali si� ró�nych rzemiosł: kowalstwa, 
szewstwa, krawiectwa, tkactwa, usług omłotowych. We wsi były dwie 
młockarnie, obsługiwane przez rodziny Bochenków i Józefa Szałkow-
skiego. Spore dochody osi�gano z bartnictwa, jak to w Miodoborach, 
gdzie uprawiano du�o hreczki (gryki) i wyst�powały liczne ł�ki z miodo-
dajnym kwiatostanem traw. 

Wielu mieszka�ców Horodnicy, szczególnie z rodzin wielo-
dzietnych wyje�d�ali na roboty do Stanów Zjednoczonych, Kanady Bra-
zylii, Argentyny, a tak�e do Anglii i Niemiec. Po powrocie z emigracji za 
zarobione pieni�dze budowano nowe domy mieszkalne, budynki gospo-
darcze lub stare odnawiano. Niektórzy z nich, którzy prze�yli wojn� i nie 
wyjechali do Polski, a pozostali we wsi, �yj� w swych zagrodach do dzi�. 

Do wyró�niaj�cych si� w Horodnicy Polaków nale�eli: Klemens 
Krzy�anowski – dyrektor szkoły powszechnej, Stanisław Bortnik wła�ci-
ciel ziemski i działacz społeczny, Jan Nowak – działacz ruchu ludowego, 
nauczyciele Stanisław I�ykowski, Florian Toporowski i Bigda. Nie spo-
sób pomin�� doje�d�aj�cych ze Skałatu do szkoły w Horodnicy ksi��y 
katechetów: Józefa Lisowskiego, Antoniego Romaniuka i Józefa Anczar-
skiego. 

B�d�c zbyt młodym, nie pami�tam dokładnie układu stosunków 
mi�dzy Polakami i Ukrai�cami, ale wydaje mi si�, �e wszystko układało 
si� wtedy bardzo dobrze. Była wzajemna pomoc s�siedzka, mieszane 
mał�e�stwa, zapraszanie si� na �wi�ta Wielkanocne, Zielone i Bo�ego 
Narodzenia.  

Stan ten zmienił si� po wkroczeniu Armii Czerwonej we wrze-
�niu 1939 r. Nie cieszono si� jednak długo władz� ukrai�sko-sowieck�. 
Zacz�ło si�, bowiem zakładanie kołchozów, tego “postrachu Wschodu”. 
Spowodowało ono dalsze zubo�enie ludno�ci. Mawiano wtedy: “Mała 
baba jednu kozu i tu dała do kołchozu – sama siła na hrabli i rachuje tru-
dodni” (Miała baba jedn� koz� i t� dała do kołchozu, a sama siadła na 
grabiach i liczy dniówki obrachunkowe). Nierzadko słyszałem powiedze-
nie mamy: “ugotowałam pierogi ław� smarowane” (bez omasty). Robione 
były, szczególnie na przednówku, z m�ki na �arnach mielonej, cz�sto z 
niedojrzałych kłosów �yta. Brakowało pieni�dzy, ubra�, obuwia. Panowa-
ła ogólna bieda. 

Nadzieje na woln� i niepodległ� Ukrain� rozbudziły si� w�ród 
Ukrai�ców znów z pocz�tkiem lipca 1941 roku, kiedy ruszyła nawała 
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niemiecka na ZSRR. I znowu pojawiły si� hasła: “Smert’ Lacham”, a 
noc� koło cerkwi zwozi si� ziemi� i buduje kopiec z “Tryzubem”. 

Pami�tam, jak dzi�, pierwszy przemarsz oddziałów niemieckich, 
kieruj�cych si� w stron� Podwołoczysk. Konie ci�gn�ły działa i wozy 
amunicyjne. Na koniach jechali �ołnierze, a w�ród nich orkiestra d�ta, 
która na krótkim odcinku drogi zagrała marsza. 

Zacz�ły si� lata okupacji niemieckiej, a dla nas Polaków czas ter-
roru, strachu, upokorzenia i rozpaczy. Ukrai�cy – banderowcy organizuj� 
forszpany (furmanki) i pod osłon� nocy wyje�d�aj� na inny teren (wy-
miana grup) morduj�c Polaków, dorosłych i dzieci, pal�c i grabi�c doby-
tek. Je�d��c pod strachem do młyna w Łuce Małej nad Zbruczem widzia-
ło si� na przydro�nych drzewach i słupach wisz�cych Polaków z poci�-
tymi na ciele pasami, wyci�tymi j�zykami i wydłubanymi oczyma. 

Wiele rodzin, szczególnie m��czyzn, nie spało w domu, lecz po 
strychach, stodołach, plewach lub w przygotowanych ziemiankach, czego 
sam do�wiadczyłem. 

Horodnica ma te� swój udział w martyrologii Ziemi Skałackiej, a 
niewinnie przelana krew dziesi�ciu jej mieszka�ców jest tego smutnym 
dowodem. 

Jeszcze gorszy los spotkał �ydów. Chocia� w Horodnicy miesz-
kała tylko jedna rodzina – to w czasie okupacji niemieckiej kilku �ydów 
przechowywało si� u polskich rodzin, a pomocy �ywno�ciowej udzielano 
tym, którzy w dzie� ukryci byli w kupkach zbo�a na polu, a w nocy przy-
chodzili do wsi, do ogrodów i sadów, od�ywiaj�c si� warzywami i owo-
cami. Pami�tam dzie�, kiedy samoloty niemieckie zrzuciły kilka bomb na 
Koloni� Krzywieck�, gdzie było ukrytych kilka rodzin �ydowskich, ale 
bomby, na szcz��cie, spadły na pobliskie ł�ki. Pami�tam, jak id�c poln� 
drog� na cmentarz, zauwa�yłem �yda, który natkn�ł si� na Ukrai�ca. Ten 
doprowadził go do gminy, a nast�pnie przekazał Niemcom. Nie chciał lub 
mo�e zabrał złoto, proponowane mu za �ycie. Był to mieszkaniec Horod-
nicy, znany z nazwiska. 

Zostaje wprowadzony kontyngent na dostaw� zbo�a i mi�sa, za 
co dostaje si� wódk�, zwan� “kontyngentówk�”. Była lepsza od bimbru.  

Na pocz�tku 1944 r. cofaj�ce si� wojska niemieckie znów wraca-
j� do Horodnicy. I znów s� czołgi, działa, samochody, a Horodnica staje 
si� zapleczem przyszłych walk o Skałat. Niemcy zaopatruj�c wojsko w 
wojskowy chleb, nadwy�k� dziel� w�ród mieszka�ców, bezpo�rednio z 
samochodów. 

Walk o Horodnic� nie było, toczyły si� natomiast w powietrzu, 
ale zarówno od nich jak i od pocisków artyleryjskich padaj�cych na wie�, 
ludno��, kryj�ca si� po schronach i murowanych budynkach, nie ucierpia-
ła. Po wycofaniu si� wojsk niemieckich na północ, trwały nadal walki o 
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Skałat, ostrzeliwany przez Niemców ze stanowisk artyleryjskich w Dziu-
rawej i Ostrej Skale. Kilka pocisków spadło równie� na Horodnic�, gdzie 
były ju� wojska sowieckie, a jeden z nich trafił czołg znajduj�cy si� na 
podwórku gospodarstwa. Z Horodnicy te� ruszył szturm czołgów i pie-
choty sowieckiej na Skałat. 

Spokój, po opuszczeniu Horodnicy przez wojska niemieckie i 
sowieckie, był tylko chwilowy, bo znów odezwały si� bandy ukrai�skie, a 
z s�siednich miejscowo�ci dochodziły wiadomo�ci o morderstwach, po�a-
rach i grabie�y. Dla własnego bezpiecze�stwa organizowano samoobron� 
i wst�powano do “Istriebitielnych batalionów”. Do takiej grupy nale�ał 
te� mój brat Mieczysław, wtedy 17 letni chłopiec, Tadeusz Ku�deba i 
Józef Suchodolski, brat Franka, organisty w Skałacie. Latem 1945 roku 
poszli oni na “Pa�ski Łan” pod Zarubi�cami, gdzie po toczonych tam 
walkach pozostało du�o sprz�tu wojskowego i amunicji, aby smarem z 
czołgu przesmarowa� posiadan� bro�. Przy okazji strzelali do pocisku 
artyleryjskiego, który wybuchł, rani�c odłamkami �miertelnie mojego 
brata Mieczysława. Trudno opisa� smutek po tej tragedii. Matka moja 
przez wiele lat przechowywała czapk� brata, podziurawion� odłamkami. 

Wielu Horodniczan uczestniczyło czynnie w drugiej wojnie 
�wiatowej. Pierwszym był mój kuzyn Władysław Suchecki, powołany w 
1940 roku jako “pryzownik” do Armii sowieckiej w azjatyckiej Rosji 
(listy nadchodziły z Taszkientu i Aszchabadu). Wst�pił on potem do Ar-
mii Polskiej, a w jej szeregach brał udział w walkach pod Bydgoszcz�, 
gdzie został ranny. Odznaczany wielokrotnie, w tym Krzy�em Kawaler-
skim OOP. Do Wojska Polskiego powołano te� Bronisława i Eugeniusza 
Bochenków, Stanisława Czechowskiego, J. Czepowicza, Bronisława i 
Pawła Jagodzi�skich, Bronisława Popiela, Michała i Franciszka Szew-
czuków, Włodzimierza Winnika i innych. Niektórzy byli ranni, ale wszy-
scy powrócili do swych rodzin mieszkaj�cych ju� w Polsce. 

Trudno wreszcie nie pami�ta� o okrucie�stwie, jakiego doznali 
“koloni�ci”, którzy mieszkali na kolonii “Bortnika” i w nieludzkich wa-
runkach wywiezieni zostali na nieludzk� ziemi�. Była to rodzina Kitów, 
Nocuniów, Szwejów i Wysocza�skich, a tak�e mieszkaj�cy na tej kolonii 
gajowy Sułyk z Kaczanówki. 

Nadszedł czas wysiedlenia, ekspatriacji, a nie repatriacji, jak ak-
cj� t� oficjalnie nazwano. Polacy musz� wyjecha� z Horodnicy na Ziemie 
Zachodnie, bo powstaje “samostijna” Ukraina. Wielkie rozgoryczenie, �al 
i strach, płacz i rozpacz, bo jak zostawi� swoje i wyjecha� w nieznane. 

Pó�n� jesieni� 1945 roku załadowali�my si� do wagonu towaro-
wego (w�glarki) w Skałacie w trzy rodziny. Skład poci�gu to 72 wagony, 
a w nich ludzie z ró�nych miejscowo�ci powiatu skałackiego. Podró� była 
ci��ka z długimi postojami na stacjach kolejowych. Pami�tam, �e jechał 
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ze sw� rodzin� p. Rybczy�ski, Bigus, Wiewiórka, Stebnicka i inni ze 
Skałatu. Na niektórych stacjach zaopatrywano si� w zup�, ale gorzej było 
z inwentarzem, dla którego brak było siana i słomy. Kolejarze i maszyni-
�ci zebrali od nas w czasie transportu spore ilo�ci bimbru i słoniny, aby 
jecha� dalej. 

Jechali�my cały miesi�c, zanim dotarli�my do stacji kolejowej w 
W�soszu, pow. Góra na Dolnym 	l�sku. Tu nast�piło rozładowanie. 
Cz��� kresowian osiedliła si� w W�soszu, a cz��� w pobliskich wsiach, 
zajmuj�c gospodarstwa rolne. Bo�e Narodzenie sp�dzili�my ju� w no-
wym miejscu osiedlenia. 

Niełatwo było przyzwyczai� si� do nowych warunków. Starsi 
twierdzili, �e jeste�my na obcym terenie i w przeci�gu kilku miesi�cy 
wyjedziemy i wrócimy na swoje. Wyjechali, ale nie tam, na pi�kne Podo-
le. Pozostali tu na zawsze. A o powrocie nie ma mowy, bo i po co, ale 
my�lami tam wci�� jeste�my, a tu chyba zostaniemy na zawsze. Tu teraz 
b�dzie nasza nowa Mała Ojczyzna - ziemia i nasze cmentarze. 

 
 

TO I OWO 
 
a��, napisana przez in�. le�nika Kazimierza Czerwi�skiego z Zarubi-
niec w 1998 roku, opublikowana w “Wiadomo�ciach Gminnych”, 

zach�caj�ca mieszka�ców wsi Imielno, rodaków kresowych, do składania 
ofiar pieni��nych na rzecz buduj�cego si� w Skałacie ko�cioła. 
 
Skałacki kupiec 

�yje dot�d w Skałacie stary kupiec, który dawniej nie opuszczał 
swej hurtowni. Wyr�czali go w handlu po�rednicy, a on obsługiwał tylko 
tutejszych klientów. Miał ich pocz�tkowo du�o, lecz z czasem ich liczba 
zmalała. 

Przyczyn� tego był dziwny chłód, który zadomowił si� w skła-
dach i pomieszczeniach. Trwał on przez cały rok i uwidaczniał si� szro-
nem, wyst�puj�cym gdzie si� dało. 

Sk�d si� on tutaj bierze? - pytali przyjezdni, którzy w lecie tu 
weszli na chwil�. Kupiec milczał jak głaz, a za progiem mieszczanie 
mówili, �e to z jego wył�cznej winy. 

Kalkuluje wszystko na chłodno informowali przyjezdnych – i 
chłód ukazał si� w takiej postaci. W tym chłodzie umarła jego mał�onka, 
a córka ich ledwie zipie... 

Była to prawda udowodniona i znana w całym Skałacie. To te� 
kupiec wynaj�ł słu��c� do prac domowych, bo córka wci�� chorowała. 
Ale słu��c� równie� zi�biła ta rzeczywisto�� i zamierzała uciec. Odgadł 
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to jednak wła�ciciel hurtowni i obiecał jej posag, bo była pann�. Chc�c 
nie chc�c mu uwierzyła i pozostała na miejscu. On za� posyłał j� cz�sto 
po lekarstwa do apteki, bo dbał bardzo o swoje zdrowie. 

Raz w drodze do pobliskiej apteki usłyszała uderzenia kilofów i 
gło�ne rozmowy. Dochodziły one od strony tutejszego zamku i wzbudziły 
w niej ciekawo��. Pobiegła niemal w t� stron� i ujrzała po chwili kilkuna-
stu m��czyzn. Pracowali w miejscu, gdzie dawniej stał ko�ciół i wydo-
bywali kamienie przysypane ziemi�. Stoj�ca obok kobieta układała je w 
pryzmy. Czyniła to błyskawicznie w mgnieniu oka i bez odgłosu uderze�. 

Dziwna to rzecz – pomy�lała słu��ca i poszła z powrotem by ku-
pi� lekarstwa. Wracała tu jednak przy ka�dej okazji i stwierdziła z rado-
�ci�, ze znowu buduj� ko�ciół. Spostrzegła, �e mury wci�� rosn�, a rusz-
towania je doganiaj�. Była przy tym ta sama kobieta, któr� widziała od 
pocz�tku budowy. Teraz kładła zapraw� murarsk� i przynosiła murarzom 
cegły. Robiła to tak�e tajemniczym sposobem, tak �e oni nie zauwa�ali jej 
pracy i mo�na przypuszcza�, �e nie widzieli jej samej. 

Dziwiła si� temu słu��ca i opowiedziała o wszystkim córce sta-
rego kupca. Ta za� powtórzyła to ojcu, a on pocz�ł czyni� wyrzuty słu��-
cej, �e chodzi bez celu po mie�cie, a na usprawiedliwienie opowiada 
bajki. 

Wtedy stało si� to, czego si� nikt nie spodziewał. Le��ca dot�d 
na biurku buchalteryjna ksi��ka uniosła si� do góry i odwróciła kartkami 
do dołu. Wyleciały z niej ró�ne zakładki, a w�ród nich spadło na biurko 
zdj�cie jego zmarłej �ony. 

- T� wła�nie pani� widuj� – krzykn�ła słu��ca nie okazuj�c stra-
chu. 

- Wierz� tobie dziewczyno – powiedział zal�kniony kupiec. Po-
tem na głos si� prze�egnał i poszedł do miejsca, gdzie budowano ko�ciół. 
Bez trudu rozpoznał tu �on� i stan�ł jak wryty. Mimo dnia i pracuj�cych 
w pobli�u murarzy ogarn�ł go strach. 

- Czy to ty Melanio? – zapytał, gdy podeszła do niego. 
- Chyba nie w�tpisz w to m��u – odpowiedziała cicho i 

u�miechn�ła si� przy tym. 
- Czego chodzisz po �wiecie skoro umarła� – wyszeptał sil�c si� 

na odwag�. 
- Odpracowuj� swe zaniedbania – odpowiedziała smutno. 
- Jakie?! – wykrzykn�ł kupiec. 
- Nie sprzeciwiałam si� twej ozi�bło�ci do ludzi, tolerowałam 

twe sk�pstwo i pozwoliłam wyobcowa� ci si� ze społeczno�ci, do której 
nale�ysz. 

On słuchał i przyznał, �e był wła�nie takim jak ona mówiła. 
Ogarn�ł go �al za to, co złego czynił, padł na kolana i przyrzekał popra-
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w�. Obok przechodził młodziutki kapłan, zatrzymał si� i poprosił o ofiar� 
na doko�czenie budowy. Uradowany tym kupiec si�gn�ł w zanadrze i dał 
mu gar�� monet. Zaoferował tak�e posiłki dla pracuj�cych murarzy i 
obiecał, �e b�dzie im osobi�cie pomagał. Nast�pnie podniósł głow� do 
góry i ujrzał przy sobie rozpromienion� �on�. Była cudna jak w dniu ich 
�lubu. Musn�ła go wargami w policzek i znikła. 

Ksi�dz tego nie widział, lecz odgadł zmian� w usposobieniu 
kupca i go pobłogosławił. Odt�d w jego domu było przytulnie i ciepło. 
Córka wnet wyzdrowiała i zaj�ła si� handlem, a jej ojciec pomagał mura-
rzom i witał z nimi słu��c�, gdy przynosiła posiłki. 

Nie uszło to ludzkiej uwadze i zmienili zdanie o kupcu. Pocz�li 
go teraz stawia� za wzór i na�ladowa� we wszystkim. 
 
 Mo�e i Ty Czytelniku uczynisz podobnie i doło�ysz swoj� ce-
giełk� do budowy �wi�tyni? 

 
iblioteki publicznej w Skałacie chyba nie było. Była natomiast bi-
blioteka szkolna, przeznaczona dla uczniów i nauczycieli powiatu 

skałackiego, a prowadziła j� wyznaczona do tego nauczycielka. Ksi�go-
zbiór obejmował ksi��ki w j�zyku polskim i ukrai�skim, wydane w nie-
podległej Polsce jak i te, wydane pod zaborem austriackim od połowy 
XIX wieku. W tych starszych pami�tamy, odmienn� od dzisiejszej, pi-
sowni� np. komissyja, materyały, peryod. Te nowsze, zapami�tane przez 
nas, cechowały bardzo długie i barwne opisy krajobrazu i natury. 

Po wej�ciu Armii Czerwonej do Skałatu wykradali�my te ksi��ki 
z biblioteki, a przechowywał je w domu Piotr Wasyliszyn. 

O drugiej bibliotece w Domu �ołnierza, na pewno du�o mniej-
szej, przypomina nam stały jej czytelnik, a nasz rówie�nik Zdzisław Mro-
�ek. 

Trzecia biblioteka mie�ciła si� w budynku PSL i liczyła 250 – 
300 ksi��ek. Były to głównie proza i poezje z okresu klasycyzmu, roman-
tyzmu, pozytywizmu, Młodej Polski i ekspresjonizmu. Aby ksi��ki nie 
dostały si� do r�k niepo��danych “dokonałem ich zaboru, podzieliłem 
mi�dzy rówie�ników, a przez okres okupacji wi�kszo�� z nich przeczyta-
łem” – pisze w swoich wspomnieniach Edward Ła�cucki. 
 

ymbalistów w Skałacie było kilku. W�ród nich był ojciec naszego 
kolegi Piotrka Wasyliszyna. Był robotnikiem drogowym (przygoto-

wywał pryzmy kamienia do naprawy bitych dróg). Do skromnego wyna-
grodzenia (60 zł. na kwartał) dorabiał graj�c na cymbałach na wiejskich 
weselach, a tak�e roznoszeniem studziennej wody miejskim notablom. 
Cz�sto bywali�my u pp. Wasyliszynów prosz�c o zagranie polskiego 
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hymnu, tak jak to czynił Jankiel w “Panu Tadeuszu”. Nigdy nam nie 
odmawiał. Grał pi�knie, a nam si� zdawało, �e gra pi�kniej ni� sam Jan-
kiel. W 1940 roku, po aresztowaniu syna przez NKWD postradał z �alu 
zmysły. 
 

o Tarnorudy, wioski poło�onej nad Zbruczem, przyje�d�ała co roku 
jaka� starsza pani. Siadała na brzegu Zbrucza, gdzie wynoszono jej 

fotel i godzinami wpatrywała si� w znajduj�cy si� po sowieckiej stronie 
rzeki pałac i jego otoczenie. Staruszka, elegancka pani, podobno była 
dawn� wła�cicielk� tego pi�knego maj�tku i pałacu. 
 

y�ki – to nic innego jak �wie�e, niedawno wyj�te z rozkrojonych 
dy�, pestki. Latem i jesieni� chłopcy mieli ich pełne kieszenie. Zaja-

dano si� równie� siemieniem lnianym, buczyn� i słonecznikiem, a 
wszystko to mo�na było naby� u pewnej starszej kobiety, która siadywała 
ze swoim małym kramikiem przy drodze na targowic� (ul. Legionów). 
Chłopcy chc�c jej dokuczy�, wołali: “Ameryka bankrut”. Biedna kobieta 
broni�c si� przed łobuziakami rzucała w nich grudkami ziemi i kamykami 
i cz�sto musiała opu�ci� to miejsce, by potem znów na nie wróci�. Po-
dobno podczas słynnego “czarnego pi�tku” w 1929 r. straciła w Stanach 
Zjednoczonych cały maj�tek i pozostała bez �rodków do �ycia. 
 

wan Bratrura” – takie przezwisko nadano choremu psychicznie czło-
wiekowi, który ubrany w jaki� cudaczny mundur i czapk� bez daszka i 

obwieszony austriackimi starymi medalami, boso chadzał ulicami Skała-
tu. Biedny ten człowiek, zaczepiany przez wyzywaj�cych go wyrostków, 
stawał si� agresywny, kl�ł po ukrai�sku i brał si� do bitki. Miało to miej-
sce we wczesnych latach 30-tych. W drugiej połowie 1941 roku id�c 
chodnikiem dawn� ulic� Piłsudskiego natkn�ł si� na niemiecki patrol. 
Wzywany do zatrzymania si�, zignorował wezwanie, i szedł dalej. �ołdak 
niemiecki strzelił id�cemu w plecy. Iwan Bratrura padł �miertelnie ranny. 
dobili go, depcz�c piersi i bij�c kolbami po głowie. Tak skatowanego 
pochowano na “okopisku”. 
 

atem roku 1937 lub 1938 uciekł ze Skałatu do ZSRR st. sier�ant An-
ders, ceniony i zaufany podoficer, prowadz�cy batalionow� kancela-

ri� MOB. Doł�czył do niego plutonowy Rojek ze stra�nicy granicznej 
“Łuki Małej”. 
 

a odcinku granicznym kompanii “Kałaharówka” latem 1938 roku 
miał miejsce niecodzienny wypadek. Z Satanowa, który le�ał po 

drugiej stronie rzeki wybiegła w kierunku Zbrucza kobieta w stroju k�pie-
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lowym w białej chustce na głowie. Za ni� biegli �ołnierze sowieccy, 
wzywaj�c do zatrzymania i strzelaj�c. Kobieta dobiegła do Zbrucza, 
wskoczyła do wody i kiedy dopływała ju� do naszego brzegu, stoj�cy na 
sowieckim brzegu pogranicznik strzelił trafiaj�c kobiet� w głow�. Zwłoki 
wyłowili nasi �ołnierze. Była to ładna i zadbana kobieta, o czym �wiad-
czył manicure i pedicure. Jak dowiedział si� nasz wywiad, była to Ro-
sjanka, �ona dyplomaty włoskiego, który musiał wróci� do Włoch. �onie 
jego nie zezwolono na wyjazd. Pogrzeb ofiary tej tragedii miał charakter 
manifestacyjny, a kondukt pogrzebowy przeszedł brzegiem Zbrucza. 
 

auczyciel na Kresach Wschodnich, a wi�c i w Skałacie, miał niekwe-
stionowan�, wysok� pozycj� społeczn�. Dziatwa i młodzie� szkolna 

przywi�zywała si� do swoich wychowawców. Nic wi�c dziwnego, �e 
jeden z nas zapami�tał po�egnanie z nauczycielk�, która w 1933 roku 
opuszczała Skałat. 

Cho� lekcje ju� dawno si� sko�czyły – dzieci trzeciej klasy 
chłopcy i dziewcz�ta – spieszyły do szkoły, a wraz z nimi pod��ali rodzi-
ce. W klasie, na pierwszym pi�trze dzieci zaj�ły miejsca w ławkach, a 
rodzice na dostawionych krzesłach. Do sali weszło grono nauczycielskie 
z dyrektorem szkoły, który poinformował zebranych, �e pani Gabriela 
Samborowa przenosi si� wraz ze swoj� rodzin� do innej miejscowo�ci, po 
czym podzi�kował jej za dotychczasow� prac�. Wzruszona Pani Sambo-
rowa �egnała si� z nauczycielami, a kiedy głos si� jej załamał – zapłakała 
gło�no jaka� dziewczynka, a potem inne zacz�ły jej wtórowa�. Kiedy 
ustał płacz, dzieci wr�czały kwiaty, a ka�de z nich, chocia� przez chwil� 
chciało przytuli� si� do swojej Pani. Panie z Koła Rodzicielskiego wnio-
sły ciastka i napoje, którymi dzieci ch�tnie si� raczyły, a rodzice otoczyli 
p. Samborow�, dzi�kuj�c za trud wychowawczy i wypytuj�c o szczegóły 
dotycz�ce nowego miejsca pobytu i pracy. 

Kto� z nauczycieli odprowadził p. Samborow� do domu na Ksi�-
�y K�t, nios�c wi�zanki ofiarowanych kwiatów. 

Niejeden nauczyciel czy nauczycielka pragn�li po�egnania i 
odej�cia z zapadłej nieraz wsi, oddalonej niekiedy od szlaku komunika-
cyjnego, a nawet bitej drogi. Przeniesienie z takich wsi do Skałatu grani-
czyło ze szcz��ciem, bo to wi�ksze szanse na zam��pój�cie i towarzystwo 
w długie, jesienne, deszczowe wieczory i lepsze mieszkanie, a co dopiero 
przeniesienie si� ze Skałatu do centralnej Polski jak to przytrafiło si� p. 
Samborowej. 
 

Inny opis wspominaj�cy bardzo serdecznie zarówno szkoł� jak i 
swoj� wychowawczyni� p. Emili� Wyrozumsk� nadesłał z dalekiego 
Izraela jeden z dawnych wychowanków Chaim Braunstein. 
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Był ju� wieczór, ciemno na ulicach, pociemniało tak�e w klasie, 
a w niej, o tak pó�nej porze my uczniowie czwartej klasy. Widocznie 
zacz�li�my nauk� po południu. Na dworze pochmurne niebo i deszcz, a w 
powietrzu wisiał jaki� niepokój. 

Nie pami�tam dokładnie tematu naszej lekcji, ale nagle w tym 
mroku usłyszałem głos mojej nauczycielki jeszcze z pierwszej klasy: 
“Dzieci, módlcie si�, Moskale nadchodz�...” 

Jestem pewny, �e nie miałem wtedy poj�cia kto to s� ci Moskale, 
ale w jej głosie czułem jak�� wielk� trosk� o nasz� blisk� przyszło��. 

To była Pani Emilia Wyrozumska, moja pierwsza nauczycielka, 
moja wychowawczyni. 

Z tego ciemnego wieczoru pami�tam jeszcze wielki, kolorowy 
obraz na �cianie, przedstawiaj�cy szar�� ułanów przez rzek�. Dzisiaj 
my�l�, �e obraz ten ł�czył si� z “Cudem nad Wisł�”. Ale groza zawarta w 
słowach Pani Wyrozumskiej, nie sko�czyła si� cudem. 

Wybuchła wojna i przyszło najgorsze. Z tysi�cy �ydów w Skała-
cie zostały dziesi�tki. Po wojnie nie było ju� tutaj dla nas �adnej przy-
szło�ci. Wyjechali�my i w�drowali�my przez cał� Europ� i w ko�cu w 
latach 1945–1946 dotarli�my do naszej starej – nowej ojczyzny. 

Min�ły lata, przeszło�� oddaliła si� od nas, mówili�my innym j�-
zykiem, ale od czasu do czasu ogl�dali�my si� do tyłu ciekawi, co te� tam 
dzieje si� w rodzinnym miasteczku, w Skałacie. Czy istnieje ono jeszcze? 
I z ka�dym rokiem ta t�sknota si� zwi�kszała, ale nie mo�na było tam 
pojecha�, bo tam przyszli Moskale. Pani Wyrozumska zrozumiała do-
kładnie, co nas czeka. 

Kiedy jednak rozwaliła si� baszta krzywdy i zbrodni i mo�na ju� 
było pojecha� – zacz�ła si� nowa epoka w moim �yciu. Czułem jaki� 
wewn�trzny przymus: Chaim, ty musisz tam jecha�, wróci� do starej 
ojczyzny, gdzie przeszło i ukradziono ci twoje dzieci�stwo, a mo�e jesz-
cze je znajdziesz... 

I ja je�dziłem, rokrocznie, czasem dwa razy do roku, a� stało si� 
to dla mnie rodzajem narkotyku, który mn� rz�dził, a ja mu zawsze b�d� 
za to wdzi�czny. W roku 2002 pojechałem do Skałatu po raz dziesi�ty. 

Pierwszy raz pojechałem tam w roku 1993 z Podwołoczysk, 
przez Nowosiółk� i pierwsze kroki skierowałem do szkoły. 

Byłem wzruszony. Ta sama szkoła, ten sam budynek. Nic si� nie 
zmieniło. Patrz� na okna – te same. Tu i tam była moja klasa. Te same 
schody, te same drzwi, które otworzyłem t� sam� klamk� i wszedłem do 
wn�trza. Nic si� nie zmieniło. Tu w tych �cianach kryje si� najpi�kniejsza 
cz��� mojej biografii, a ten dom nie jest tylko moj� pierwsz� szkoł�. To 
dla mnie zaczarowany dom, albo wi�cej – on jest dla mnie now� �wi�ty-
ni�. 
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Dwa tygodnie byłem ostatnio w Skałacie i tak jak zawsze, co-
dziennie przychodz� do szkoły, chodz� po korytarzach na parterze i na 
pi�trze. Nic si� nie zmieniło. Czas stan�ł w miejscu. Chodz� i szukam 
moich nauczycieli. Tu był gabinet Pana Wyrozumskiego – teraz klasa 
szkolna. Tu była moja klasa, tu słyszałem głos Pani Wyrozumskiej, ale 
gdzie Ona? Szukam Jej... Ze wszystkich nauczycieli w szkole Ona zawsze 
stawała przed moimi oczami, zawsze widziałem Jej twarz, zawsze słysza-
łem Jej słowa: “Dzieci, módlcie si�...” Czasami wydaje mi si�, �e Ona 
wyjdzie i czekam i czekam, bo mo�liwo�� powrotu do mojego dzieci�-
stwa zale�y od spotkania moich nauczycieli, a przede wszystkim mojej 
pierwszej nauczycielki, mojej pierwszej wychowawczyni – Pani Emilii 
Wyrozumskiej. Kiedy zrozumiem, �e czekam daremnie, wtedy zrozu-
miem tak�e, �e nie w moich siłach wróci� do dzieci�stwa, do moich naj-
lepszych lat. 

Dlatego ja jeszcze próbuj�. 
Zawsze przed moim wyjazdem ze Skałatu przychodz� przed 

szkoł�, stoj� przed wej�ciem do budynku i stoj� dwie - trzy godziny w 
zadumie, jak w jakiej� hipnozie. Nie widz�, nie czuj�, a moje oczy patrz� 
tylko na ten ogromny dom, szkoł�, �wi�tyni�... 

A czasem wydaje mi si�, �e słysz� dawn� nabo�n� pie�� “Kiedy 
ranne...” i Pani� Wyrozumsk� �piewaj�c� z nami. 

A ja jeszcze czekam... 
 

Inne wspominanie tak�e bardzo serdeczne o swoim umiłowanym 
nauczycielu dr Tadeuszu Ladenbergerze nadesłał z Kanady z Montrealu 
dawny ucze� i wychowanek Michał Schönberg-Górski. 

Ze wszystkich lekcji w drugiej klasie licealnej najbardziej lubi-
łem zaj�cia z dr Tadeuszem Ladenbergerem. Wykładał nam histori� i 
propedeutyk� filozofii. Mo�e dla tego, �e lubiłem te przedmioty, a mo�e, 
dlatego, �e nie był zbyt surowy, miał ujmuj�cy sposób bycia i wykładał w 
sposób bardzo przyst�pny. Z ustnego egzaminu z historii na egzaminie 
dojrzało�ci wyniosłem niezatarte po dzie� dzisiejszy uczucie gł�bokiej 
sympatii do niego i jego niemal ojcowskiego podej�cia. 

Z niemieckiej okupacji wyszedłem bez ani jednego dokumentu. 
Jaka� była moja rado��, gdy pod koniec 1946 roku spotkałem go w War-
szawie przy ul. Królewskiej 2 i Krakowskiego Przedmie�cia w “Domu 
bez kantów” budynku Wojskowej Komendantury WP. Bez problemu 
za�wiadczył, �e był opiekunem drugiej klasy licealnej i pozytywnie zda-
łem egzamin dojrzało�ci. 

Los zetkn�ł nas ponownie latem 1947 roku, gdy wraz z rodzin� 
przebywałem na wczasach w Brzegu nad Odr�. Zaprosiłem go do nas i 
przy kawie z likierem wspominali�my dawne czasy. Nowo zało�ona ro-
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dzina, studia, czynno�ci zawodowe w Wojsku Polskim i działalno�� spo-
łeczna w Legii pod egid� gen. Bordziłowskiego sprawiły, �e opowiada-
niom nie było ko�ca i doba była dla nas zbyt krótka. Niestety na tym 
sko�czyła si� nasza krótka, a jak�e miła znajomo��. 
 

icowanie czyli przewracanie na lew� stron� było w czasach naszej 
wczesnej młodo�ci zabiegiem powszechnie stosowanym. Nicowano, 

wi�c ubrania w celu ich odnowienia i od�wie�enia. Robili to głównie 
ubodzy �ydowscy krawcy. Wo�ni w urz�dach nicowali koperty, czyli 
przekładali je na drug� stron�, aby je mo�na ponownie u�y�. 
 

recle, du�e jak dło� dorosłego m��czyzny, sprzedawały na rynku 
przekupki. Były pyszne, mocno przyrumienione, z sol�, spieczon� 

gor�cem pieca. Zaliczali�my je do smakołyków i rarytasów, chocia� kosz-
towały tylko pi�� groszy. 
 

ok 1938 . Graniczna rzeka Zbrucz w Podwołoczyskach. Na wysokim 
brzegu po sowieckiej stronie w Wołoczyskach ustawiono olbrzymi 

pomnik Lenina z r�k�, wyci�gni�t� w kierunku Polski. Dowódca Baonu 
KOP ppłk Pietrzyk uznał to za prowokacj� i kazał ustawi� naprzeciw 
wyci�gni�tej r�ki wielki d�bowy krzy�. Pomnik Lenina natychmiast zo-
stał usuni�ty. 
 

lica “SKAŁACKA”. Czy to mo�liwe by taka była gdziekolwiek w 
Polsce? A jednak jest taka ulica w Warszawie. Nie jest to, co prawda 

jaka� wielka arteria tylko mała uliczka w lewobrze�nej cz��ci Warszawy 
blisko Jeziorka Czerniakowskiego, ale jest i była ju� przed wojn�. Nie 
udało si� niestety ustali�, któremu z rajców miejskich nale�y ten fakt 
zawdzi�cza�. 
 

ycieczki, opisanej na str., 39 i 40 w “Skałacie ...” nie ko�czyłbym 
na Malinniku – pisze jeden z Czytelników, uczestnik takiej wy-

cieczki. Doszedłbym do Miodoborów, przeszedł ich grzbietem a� do 
Połupanówki i tam wst�pił do ko�ciółka, w którym kiedy� byłem na od-
pu�cie. W czasie mszy �w. ko�cielny chodził z tac�, na któr� wierni kładli 
drobne monety i brali reszt�. Brakowało ludziom pieni�dzy. 

A pó�niej poszedłbym długim szpalerem domków, rozło�onych 
po obu stronach drogi przez Połupanówk�, Stary Skałat i Nowosiółk� 
Skałack�. Przed domami były ogródki z kwiatkami, a w gł�bi budynki 
gospodarcze, stajnie i stodoły, a jeszcze dalej sady. Mógłbym wtedy zo-
baczy� uwijaj�cych si� w�ród nich pracowitych ludzi, a po drodze prze-
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je�d�aj�ce wozy drabiniaste, puste lub załadowane jakimi� płodami rol-
nymi. 

A gdyby dokuczyło mi pragnienie – wst�piłbym do jakiej� go-
spodyni i poprosił o garnuszek wody. Ona poszłaby do cembrowanej 
studni, wyci�gn�ła z niej wiadro z serwatk� czy kwa�nym mlekiem i 
podaj�c powiedziała: “Napijcie si� paniczu, czy panyczu, kwa�nego mle-
ka, na zdrowie”. O zapłacie nie było mowy. W oczach tych ludzi byli�my 
“paniczami”. Nasi rówie�nicy na wsi chodzili latem boso, a stopy ich były 
tak twarde, �e biegali po �ciernisku nie czyni�c sobie �adnej szkody. 

Przechodz�c przez Stary Skałat, pomy�lałbym, �e był on istotnie 
starszy od Skałatu i chyba lepiej usytuowany w dawnych czasach, gdy� 
bardzo blisko było do lasu i Miodoborów, gdzie mo�na si� było ukry� 
przed Tatarami. 

Id�c wreszcie przez Nowosiółk�, przypomniałbym sobie jak pod 
now� szkoł� kładziono kamie� w�gielny i wmurowywano akt erekcyjny, 
a do tulei wło�ono srebrn� monet� 10-cio złotow� z podobizn� Józefa 
Piłsudskiego. Nie mogłem wtedy zrozumie� takiego marnotrawstwa pie-
ni�dzy. 
 

 roku 1937 w czasie procesu Tuchaczewskiego w Moskwie, wyje-
chał pewnej nocy z Wołoczysk w kierunku granicy polskiej samo-

chód z du�� szybko�ci� i na pełnych �wiatłach. Nie zatrzymuj�c si� na 
wezwanie sowieckiego stra�nika, rozbił barierk� na mo�cie, przejechał na 
polsk� stron� i zatrzymał si� w odległo�ci kilkuset metrów za mostem. W 
samochodzie było kilku wy�szych oficerów sowieckich, którymi, oczywi-
�cie, zaj�ła si� natychmiast “dwójka”, odsyłaj�c ich w gł�b kraju. 

W tym samym mniej wi�cej czasie wyl�dował pod Tarnopolem 
samolot sowiecki, którego pasa�erami byli równie� wy�si oficerowie 
sowieccy. 
 

 1938 roku, na innym odcinku granicznej rzeki Zbrucz, gdzie teren 
po stronie sowieckiej był płaski, czerwonoarmi�ci cz�sto przepro-

wadzali pozorowane ataki na bagnety na domniemanego wroga, docho-
dz�c z okrzykiem “ura!” do samej rzeki. Poniewa� “ataki” te zbyt cz�sto 
si� powtarzały, ppłk Pietrzyk kazał zebra� kompani� nad samym Zbru-
czem i ustawi� si� w jednym szeregu. Kiedy czerwonoarmi�ci dobiegli w 
kolejnym “ataku” na bagnety do Zbrucza – kompania wykonała w tył 
zwrot, pochyliła si� i...opu�ciła spodnie. 

“Ataki” ustały, ale do Rz�du wpłyn�ła nota dyplomatyczna. 
 

ierzenia i przes�dy (by� mo�e nie tylko skałackie). 
W Skałacie, a zwłaszcza w okolicznych wsiach, gdzie ko� był 
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podstawow� sił� poci�gow�, widziało si� na wiosn� łoszaki, czyli �rebaki 
obok, id�cych w zaprz�gu, klaczy. Zobaczy� łoszaka, a dopiero pó�niej 
pierwszego tej wiosny, motyla – było dobr� wró�b� na cały rok. Kolej-
no�� odwrotna nie wró�yła nic dobrego. 

Dobr� wró�b� na cały miesi�c było zobaczenie ksi��yca “na no-
wiu” b�d�c na wolnym powietrzu. Ogl�danie z mieszkania przez szyb� 
było zł� zapowiedzi� na cały miesi�c. 
 
 

 
�WI�TA W KACZANÓWCE 

 
Jeden z naszych współautorów Edward Pietrzyszyn, którego ro-

dzina pochodziła z pobliskiej wsi Kaczanówki, gdzie i on sam si� urodził, 
przypomniał nam zwyczaje jakie panowały wówczas, do roku 1939, w 
okresie �wi�t Bo�ego Narodzenia, Wielkanocy i jak urz�dzano wesela w 
jego wiosce Kaczanówce. 

 
Bo	e Narodzenie 
 

�sknot� za utracon� młodo�ci� nie odczuwa si� na co dzie� tak moc-
no, jak w okresie �wi�t, a szczególnie w czasie �wi�t Bo�ego Naro-

dzenia. W takich chwilach zadumy chciałbym znale�� si� na Ziemi Po-
dolskiej, gdzie stawiałem pierwsze kroki dzieci�ce, gdzie prze�ywałem 
pierwsze uniesienia i niepokoje, pierwsze rado�ci, smutki i łzy. Dzi� po 
latach trudno ju� odtworzy� prze�ycia tamtych dni. Pozostały tylko 
wspomnienia, a w nich moja wioska – “wsi spokojna, wsi wesoła...” Ko-
chanowskiego -, w której sp�dziłem dobrych, kilka najmłodszych lat 
�ycia. Niestety, tych czasów ju� nie ma. Dni, miesi�ce, lata stale biegn� 
do przodu, a w pami�ci zacieraj� si� skutecznie obrazy tamtego okresu, 
szczególnie te powszednie z codziennego �ycia. Z tej to przyczyny zro-
dziła si� we mnie ch�� przypomnienia chocia�by garstki tamtych zacho-
wa�, dawnych tradycyjnych obrz�dów i zwyczajów, dzi� ju� zanikaj�-
cych i zapominanych. 

Najwła�ciwszym momentem do przemy�le� i wspomnie� s� dla 
mnie �wi�ta Bo�ego Narodzenia. Porównuj�c tera�niejsze �wi�towanie z 
wydaje si� niedawnymi, ale jak�e odległymi dla nas czasami odczuwam 
jedynie t�sknot�, smutek i �al. 

Kiedy zasiadam teraz przy wigilijnym stole w gronie mojej ro-
dziny wydaje mi si�, �e nadal podtrzymujemy niezmiennie dawn� trady-
cj� naszych przodków. Jest bowiem modlitwa, opłatek, krzy�yk i �wiece 
na stole, k�pka siana, choinka, barszcz z uszkami, ryba, ruskie piero�ki i 
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nawet ta nasza smakowita, podolska kutia. Dzielimy si� opłatkiem, syn 
wygrywa na pianinie kol�dy. Pozostali cichutko �piewaj�, tak, aby nie 
nara�a� si� s�siadom. 	ciany działowe s� w bloku bardzo cienkie, a po 
22-giej obowi�zuje cisza. Po wieczerzy, czekaj�c na telewizyjn� pasterk� 
ogl�damy �wi�teczne programy. Do ko�cioła ju� si� nie wybieramy. Ja z 
�on� “bardzo starzy oboje”, a młodzi zm�czeni wyt��on�, ponad siły 
codzienn� prac� spragnieni s� spokoju i odpoczynku. Wnuczki ju� �pi�. Z 
chwil� zako�czenia transmisji mszy �wi�tej udajemy si� na spoczynek. 
Tak mija nam, jak�e odmienny ni� dawniej wigilijny wieczór Bo�ego 
Narodzenia, a ja poło�ywszy si� do łó�ka marz� i �ni�:... 

Oto jestem u dziadków w Kaczanówce. Znalazłem si� w�ród 
gromady rówie�ników – (dzieci wujostwa) – w czeladnej izbie. “Ziemia” 
tj. podłoga pokryta jest grub� warstw� grochowej słomy. Dla nas dzieci to 
długo oczekiwana frajda. Dokazujemy co niemiara. Dzisiaj nam wolno 
tak hałasowa�. Skaczemy ze stoj�cych pod �cianami ławek, przewracamy 
si� i koziołkujemy po podłodze. Udaj�c domowe ptactwo, gdacz�c i pie-
j�c na�ladujemy kury. Im gło�niej hałasujemy tym lepiej. Tak bowiem 
zaleca przekazywana z pokolenia na pokolenie przepowiednia prognozu-
j�ca dobry chów kurcz�t i bogaty zbiór jaj. 

Do wieczerzy ju� jest wszystko przygotowane. Tylko jeszcze 
ciotki krz�taj� si� przy stole wigilijnym i choince. Stół wymoszczony suto 
sianem, na nim �wi�teczny du�y, biały obrus, dwie �wiece gromniczne, 
naczynia i zastawa. Pod wazami poło�ono opłatki. Na wró�b�:, je�li pod-
czas kolacji opłatki przyklej� si� do dna naczynia, b�dzie to zapowiada� 
pomy�lne plony znajduj�cym si� w misach produktom... 

Zapadł mrok. Stoimy na ławkach i wypatrujemy przez okna 
pierwszej gwiazdki na niebie. Niecierpliwimy si�. Jeste�my bardzo głod-
ni. zjedli�my tylko jeden lekki posiłek, bo u dziadków w dzie� wigilijny 
obowi�zywał �cisły post. Tymczasem wujek Franek przyniósł do chaty 
wi�zk� dorodnego owsa i snop pszenicznej słomy. Wi�zk� owsa zwan� 
teraz “Dziadem”, stawia na podwy�szeniu w k�cie pod �cian�, tu� za 
stołem. Od tej pory Dziad b�dzie czuwa� w nocnej porze nad duchami i 
pozostawionym im na talerzu jadłem. Snop słomy pszennej – “Bab�” – 
wsuwa pod łó�ko. Odt�d b�dzie ona czuwa� nad �pi�cymi, zapewnia� im 
spokojny sen i oddala� złe upiory, majaki i zmory. 

Wreszcie jest! Jest gwiazdka na niebie, wołamy ucieszeni i za-
proszeni siadamy wraz ze wszystkimi do stołu. Odmawiamy na głos mo-
dlitw�, stoj�c. Po niej starsi dziel�c si� opłatkiem, składaj� sobie wzajem-
nie �yczenia. Wujek, wsun�wszy “Dziadowi” kilka opłatków, wychodzi 
na chwil� z babci� i dziadkiem do obory i stajenki, by tam równie� “prze-
łama�” si� opłatkiem z domow� zwierzyn� – ko�mi, krowami i psem 
Burkiem. Kotka te� nie pomini�to. Podobno, jak mówi legenda, tej nocy 
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zwierz�ta rozmawiaj� ze sob� ludzkim głosem. Niektórzy w to wierz�, ja 
nie. 

Kiedy ju� cała rodzina znalazła si� w komplecie, przyst�piono do 
wieczerzy. Nie pami�tam, w jakiej kolejno�ci podawano poszczególne 
potrawy. Wiem tylko, �e wszystkie były postne i było ich dwana�cie, a 
dania przygotowywano wył�cznie z tego, “co natura stworzyła i co raczył 
da� Pan Bóg”. W ten wieczór dom był otwarty dla wszystkich, a dla 
ewentualnego go�cia stało na stole dodatkowe nakrycie. Na koniec wie-
czerzy podawano kuti�. Po jej zjedzeniu, resztki podrzucano do sufitu i 
je�li przyczepiły si� do powały, to wró�ono sobie, �e w przyszłym roku 
b�d� pomy�lne plony zbó�. 

Kolacja trwała do pó�nych godzin. Wszyscy czekali na pasterk�. 
Czas oczekiwania skracano sobie kol�dowaniem i opowiadaniem o osobi-
stych prze�yciach, najcz��ciej wojennych, chorobowych lub duchach. 
Niektóre “bajania” były bardzo interesuj�ce, cz�sto humorystyczne, 
wesołe i �artobliwe. Kol�dowano posługuj�c si� tzw. kantyczkami, 
zawieraj�cymi teksty ró�norodnych kol�d, nie tylko nabo�nych, ale te� 
�wieckich, przewa�nie zabawnych i dowcipnych. Jedn� z nich prawie w 
cało�ci zapami�tałem. Oto ona: 

 
“....A jak jeden zabił wieprza 

co mu było nie trza, 
to si� kol�dnicy zbiegli 
i całego wieprza zjedli. 

A jak zjedli i wypili, 
tak do siebie mówili. 
Uciekajmy po jednemu, 
�eby nas nie bili. 

  Jak si� jeden ostał 
ale� on tam dostał. 
Jak si� kija domacali 
ale� jego obracali...“ 

  
Na dworze �nieg i mróz. Nie przeszkadza to kol�dnikom, którzy 

chodz�c od chałupy do chałupy �piewaj� pod oknami gospodarzy kol�dy, 
i składaj� nieraz dowcipne �yczenia:, np. “aby rodziła wam si� kapusta i 
groch, a w ka�dym k�tku było po dzieci�tku” itp. Je�li gospodarze nie 
chcieli wysłucha� kol�dników, stukali palcem w szyb� okienn�. Na prze-
kazany tym sposobem znak, kol�dnicy odchodzili, nie czyni�c hałasu ani 
szkód (tak było kiedy�, a teraz?..). Dla niechcianych swoich adoratorów, 
kol�duj�cych pod oknem, panny przygotowywały pierogi z tzw. burdy. 
Były to pierogi nadziewane makuchem (wytłoczyny z wyciskanego sie-
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mienia, podczas produkcji konopnego oleju). Tym przysmakiem cz�sto-
wano “chudob�” w wigilijn� noc. Był to taki sobie, ogólnie aprobowany 
�art, a nie zło�liwo��. Chłopcy nie gniewali si�. Niekiedy przyjmowali za 
dobry dla siebie omen. 

Na około pół godziny przed pasterk� wychodzili z domów 
członkowie stra�ackiej, d�tej orkiestry i graj�c na tr�bkach (kornetach) 
kol�d� – “Pójd�my wszyscy do stajenki” – zapraszali mieszka�ców do 
ko�cioła na pasterk�. 

Pierwszy dzie� �wi�t był dniem rodzinnych spotka�, odwiedzin i 
przyj��. Był te� dniem kol�dników, którzy chodz�c z gwiazd�, szopk� lub 
Herodem zbierali datki, najcz��ciej na cele dobroczynne lub gminne or-
ganizacje i zespoły. 

Drugi dzie� �wi�t – �w. Szczepana – był dniem nie tylko modli-
twy ale i zabaw, krotochwil, a nawet zabawnych, przyjmowanych bez 
urazy, psot. Przede wszystkim był to dzie� “poła�ników”. Po wsi chodzo-
no z nied�wiedziem. Dziwny był to “mi�”! Nie spotykany gdzie indziej. 
Zamiast ko�ucha nosił na sobie odzienie wykonane z plecionej słomy. 
Był ni� owini�ty od stóp do głowy. Prowadzony za narzucony na szyj� 
gruby, metalowy ła�cuch przez równie gro�nego Cygana, któremu towa-
rzyszyła niezmiennie wsz�dobylska “Szura” z nie odst�puj�cym j� �y-
dem. Nied�wied� szczególnie upodobał sobie dziewcz�ta. Gonił za nimi i 
łapał je. Dorwan� pann� broniła i ratowała Szura z m��em, naturalnie za 
zło�enie odpowiednio wysokiego haraczu. Je�li porwana nie miała czym 
si� wykupi�, musiała nied�wiedzia i �yda ucałowa�. Niekiedy kilkakrot-
nie. 

Dzie� �w. Szczepana rozpoczynano sprz�taniem chaty. Wstawa-
no skoro �wit. Dziada i Bab� oraz grochowin� z podłogi wynoszono do 
ogrodów i tam palono. Stopniowo, w miar� upływu czasu pojawiało si�, 
co raz wi�cej tych ognisk, a� zapłon�ła nimi cała wie�. Niesamowity 
widok. Jeszcze prawie ciemna noc i setki ognisk. Cała wie� w ogniu, 
niczym Rzym za czasów Nerona. �eby jeszcze bardziej u�wietni� t� za-
baw�, podpalano stogi słomy stoj�ce z czasów �niw na łanach pp. Jaru-
zelskich. A� dziw, �e ten tradycyjny zwyczaj nie spowodował, dok�d 
si�gam pami�ci�, �adnego po�aru, a władze gminne pozwalały na tak� 
“niewinn� sobie”, imprez�. 

Ze sprz�taniem izby musiały si� panny bardzo �pieszy�, bo skoro 
�wit do chat wchodzili z prawdziwym koniem “po połaziu” kawalerowie, 
niekiedy oczekiwani, tacy, którzy w najbli�szej przyszło�ci mieli zamiar 
wysła� “swaty”. Chłopców, dzi�kuj�c za �yczenia” na ten Nowy Rok, 
cz�stowano frykasami i napojami, a konik dostawał w “przetaku” du�� 
porcj� owsa. Je�li ko� zostawił co� przy tej okazji na podłodze, panny 
bardzo si� cieszyły, gdy� zapowiadało to rychłe zr�kowiny. 
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W tym dniu jak i około Nowego Roku były czynione i inne pso-
ty. Dedykowano je najcz��ciej nie lubianym pannom. Zdarzało si�, �e 
wychodz�c rano z domu, gospodarze zastawali całkowicie rozebran� 
“zahat�”, której to słom� wy�cielano drog� od chaty, a� do samego ko-
�cioła. 

Inna psota polegała na tym, �e noc� rozbierano na cz��ci wóz lub 
sanie i wynoszono je na dach domu. Po takiej ekstrawagancji, zawstydzo-
ne panny nie wychodziły przez jaki� czas z domu. Gospodarze byli upo-
korzeni, a s�siedzi ubawieni. Po niedługim czasie sprawcy przychodzili 
do panien i ich rodziców z “mohoryczem” (wódk�) i przeprosinami. Nie 
rzadko takie przeprosiny ko�czyły si� przyja�ni�, a nawet �lubem. 
 
 
Wielkanoc 
 

wi�ta wielkanocne zaczynały si� w Kaczanówce ju� w Palmow� Nie-
dziel�. Szczególnie cieszyła si� młodzie�. Czekały j� nieko�cz�ce si� 

zabawy, a przede wszystkim koniec �cisłego postu, w czasie którego 
mo�na było tylko w niedziel� zje�� jak�� straw� lekko okraszon� masłem. 
Niedziela Palmowa ju� tylko o tydzie� zbli�ała z tak wielk� niecierpliwo-
�ci� upragnione �wi�ta.  

Tu w Kaczanówce, a my�l�, �e i na całym Podolu nie pleciono 
sztucznych palm. Były one na naszym terenie zupełnie nie znane. U nas 
�wi�cono tradycyjne palmy – wierzbowe bazie uło�one w miotełk� cz�sto 
ozdobione barwinkiem i splecione ró�nokolorowymi wst��eczkami. Aby 
zdoby� wierzbowe gał�zki chłopcy wybierali si� dzie� wcze�niej nad 
staw lub polne drogi gdzie rosły wierzby i wyszukiwali najlepiej rozwi-
ni�te gał�zki. Nie było zwyczaju, jak to jest obecnie kupowania gotowych 
palm pod ko�ciołem lub na rynku. Po po�wi�ceniu palm i wyj�ciu z ko-
�cioła pobijano si� nimi po nogach wołaj�c:  

“Łoza bije, nie zabije. 
Kto do�yje od dzi� tydzie� 
pasch� zje!” 

Przes�d podawał, �e kto zje “kotk�” (inaczej ba�k�) z po�wi�co-
nej łozy wierzbowej i uderzy si� ni� trzy razy ten b�dzie cały rok zdrowy 
i b�dzie długo �ył. 

Nie było zwyczaju chodzenia na nabo�e�stwa wielkotygodnio-
we, ale wszyscy przychodzili w wielk� sobot� �wi�ci� pokarmy i przy 
okazji odwiedzi� grób Pa�ski. 

Do �wi�cenia gospodarze przynosili na plecach w weretach 
wielkie kosze z paschami, pisankami (cz�sto malowanymi na br�zowo w 
wywarze z łupin cebulowych), barankiem cukrowym, z ciasta lub masła, 
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chlebem, p�tami kiełbas i w�dzon� szynk�, ciastami, chrzanem, czosn-
kiem i sol�. Przynoszono wła�ciwie wszystko co zostało przygotowane na 
�wi�ta. Rozwini�te werety rozkładano na murawie wokół ko�cioła pod 
ogrodzeniowym murem. Ksi�dz, odmówiwszy krótk� modlitw�, id�c 
powoli kropił �wi�con� wod� przyniesione “jadło”, a ko�cielny post�pu-
j�cy za ksi�dzem zbierał do koszyka datki, zwykle to nie były pieni�dze, 
a jajka, w�dliny i ciasta. 

Wła�ciwe �wi�ta zaczynały si� w niedziel� wcze�nie rano rezu-
rekcj�. Podczas procesji rezurekcyjnej i po niej, a� do południa, chłopcy 
oddawali si� najmilszej im zabawie– strzelaniu. W tych pirotechnicznych 
popisach wyró�niał si� ucze� lwowskiego gimnazjum Tadeusz Benedyk, 
(pó�niejszy cichociemny). Dysponował on jakim� złocisto�ółtym prosz-
kiem, którego odrobin� nasypywał na kamienny głaz, przykrywał jak�� 
płyt� i po uderzeniu w ni� innym kamieniem powodował bardzo gło�ny 
wybuch. Nigdy nam nie ujawnił co to był za proszek i sk�d go ma. 

Wracaj�cy w tym dniu z ko�cioła, a głównie z rezurekcji do do-
mu pozdrawiali si� słowami: “Chrystus zmartwychwstał” na co pozostali 
odpowiadali: “zaiste zmartwychwstał”. Tak było nie tylko u rzymskich 
katolików, ale tak�e i u grekokatolików, którzy pozdrawiali si� w j�zyku 
ruskim “Chrystos woskres, - istinno woskres”. Po czym nast�powała 
najwi�ksza domowa uroczysto�� uroczyste niedzielne �niadanie z dziele-
niem si� �wi�conym jajkiem po którym mo�na było ju� je�� wszystko co 
zostało po�wi�cone w ko�ciele. W dniu tym istniał jeszcze zwyczaj lub 
gra uprawiana przez chłopców , polegaj�ca na “stukaniu si�” gotowanymi 
na twardo jajkami. Komu udało si� stłuc jajko przeciwnika ten je dosta-
wał jako wygran�. Mo�na było w ten sposób, maj�c jajko z tward� sko-
rupk� wygra� par� jaj i obje�� si� nimi do syta. 

W drugi dzie� �wi�t w tzw. “zlewany poniedziałek”, tak jak w 
całym kraju oblewano si� wod�. Chłopcy polowali na dziewcz�ta. Nie-
rzadko na złapan� pann� wylewano pełne wiadra wody lub doprowadzano 
do studni i zgi�wszy j� w pół pompowano na jej plecy wod�. Potem lekko 
poklepawszy po “siedzeniu” pozwalano jej uciec. Trzeba przyzna�, �e 
panny przed tym prysznicem specjalnie si� nie broniły gdy� jak mówiło 
ludowe porzekadło “oblana wod� panna miała u chłopców powodzenie 
przez cały rok” 

W tym te� dniu, po obiedzie młode dziewcz�ta i chłopcy zbierali 
si� przy ko�ciele i bawili do pó�nego wieczora. Bawiono si� wspólnie 
Polacy i Rusini (Ukrai�cy). Ta�cz�c przy muzyce, któr� grali koledzy na 
harmonii i gitarze lub �piewaj�c “kudrawce” na placu przyko�cielnym. 
	piewano i po polsku i po rusku. Bawiono si� stosownie do słów �piewa-
nych kudrawców. Były to piosenki ró�ne - ludowe i taneczne, a nawet 
wyniesione ze szkoły powszechnej takie jak: “Mam chusteczk� haftowa-
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n�, co ma cztery rogi” lub “ta�cowała igła z nitk�...”, albo ruskie dumki 
“W Czeremoszu hrały fyli, hucułko Kseniu ja tobi na trembiti, szcze, 
szcze, błyszcze, prysun se...” Niestety nie pami�tam ju� �adnej z tych 
wła�ciwych kudrawcom piosenek. Te przyko�cielne zabawy odbywały si� 
zarówno przy ko�ciele rzymskokatolickim jak i przy cerkwi greckokato-
lickiej.  

 
Inn� ciekawie obchodzon� uroczysto�ci� w Kaczanówce były wesela. 

 
Wesele 

 
o weselnej biesiady przygotowywano si� na długo jeszcze przed 
zr�kowinami. W zale�no�ci od bogactwa, statusu społecznego i 

powa�ania gody trwały od 2 do 3 dni. Na jaki� czas przed zr�kowinami 
do domu rodziców “upatrzonej” wybranki przychodził “kum” lub swatka 
z flaszk� wódki za “pazuch�”. 

Dzi� ju� nie pami�tam, jakich u�ywano zwrotów, zwyczajowo 
obowi�zuj�cych na powitanie rzekomo niespodziewanego go�cia. Po tej 
grzeczno�ciowej ceremonii zasiadano do stołu i przyst�powano do wst�p-
nej rozmowy – swoistego targu. Podstawowym tematem była propono-
wana przez kuma warto�� posagu kandydatki na �on�. Im kawaler był 
zamo�niejszy, tym wy�sze stawiano wymagania. Spierano si� długo i 
nami�tnie. Nie zawsze dochodziło do porozumienia i obopólnej zgody. 
Strony targuj�c si�, wychwalały cnoty, zalety i maj�tno�� swoich pupi-
lów. Nie wa�ne były tu uczucia, miło�� i uroda panny. Najistotniejszym 
argumentem był posag kandydatki na �on�. Poza wianem liczyło si� jesz-
cze zdrowie i predyspozycja do pracy. Kiedy po długich, cz�sto burzli-
wych dysputach dobito targu, wołano dla zwykłej formalno�ci dziewczy-
n� i pytano j� o zgod�. Ta, uprzednio sterroryzowana przez rodziców, 
cz�sto mimo �ywionej niech�ci do partnera, wyra�ała, skrz�tnie ukrywa-
j�c smutek i łzy, “radosn�” zgod�. Akt ten piecz�towano przyniesion� 
przez swatów wódk�. Przepijano ugod�, której bez uszczerbku na hono-
rze, nie mo�na było ju� odwoła�. Panna musiała pogodzi� si� ze swoim 
losem i by� posłuszn� swoim rodzicom. Tak nakazywał ustalony w tych 
okolicach obyczaj i boskie przykazanie: “czcij ojca i matk� swoj�”. Nie 
zawsze tak było i czasem przewa�ała miło�� i prawdziwa rado�� dziew-
czyny. 

Po kilku dniach, najcz��ciej w umówion� uprzednio przez swa-
tów niedziel�, przyje�d�ał do domu przyrzeczonej mu panny kawaler, 
prosił jej rodziców o oddanie mu córki za �on� i o błogosławie�stwo. 
Kiedy kl�cz�cym pobłogosławiono znakiem �w. krzy�a, kawaler zakładał 
pannie zar�czynowy pier�cionek. Od tego momentu ju� nic i nikt ich nie 

D
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rozdzieli. Mog� – jako narzeczeni – pój�� do ksi�dza i prosi� o wyzna-
czenie daty �lubu i ogłoszenie “zapowiedzi”. 

Teraz w domach zarówno narzeczonego jak i narzeczonej nast�-
puj� gor�czkowe przygotowania do wesela, a maj� na to niewiele czasu 
tylko tyle ile trwaj� zapowiedzi, wi�c około miesi�ca. Z pomoc� przy-
chodz� krewni i najbli�si s�siedzi. M��czy�ni troszcz� si� o napoje, 
zwłaszcza alkoholowe. Cz��� zakupuj�, a cz��� “p�dz�” w swoim zakre-
sie. Produkuj� te� z �yta, razowego chleba, dro�d�y, cukru lub miodu, 
chmielu i wody tzw. kwas chlebowy, przypominaj�cy swoim wygl�dem i 
smakiem złociste, suto pieni�ce si� piwo. Dojrzewanie kwasu trwa długo, 
wi�c trzeba si� bardzo �pieszy�. 

Obydwie rodziny przygotowuj� si� do biesiady weselnej w my�l 
ludowego przysłowia: “zastaw si�. ale postaw...”, albo, “czym chata 
bogata...” Wi�c bij� wieprze, ciel�ta i barany. Pod tasakiem padaj� kury, 
kaczki i g�si. Z kuchni rozchodzi si� wo� domowego wypieku ciast. 
Wszystkiego trzeba bardzo du�o. Kłopot w tym, �e trudno przewidzie� 
ile? Na wsi podolskiej rodziny s� liczne, a powinowatych i skoligaconych 
jest jeszcze wi�cej. Ponadto zachował si� zwyczaj, a nawet swego rodzaju 
obowi�zek pocz�stowania całej miejscowej młodzie�y i zorganizowania 
im pota�cówki. Ka�de, bowiem wesele było okazj� do zabawy dla 
wszystkich ch�tnych. Trudno, wi�c było przewidzie� i ustali� ilo�� zapro-
szonych i niezaproszonych go�ci, a co za tym idzie i potrzeb. 

Najwi�ksze zmartwienie sprawiała szczupło�� pomieszczenia. 
Pół biedy, gdy na dworze jest pogoda i sło�ce. Wtedy uczt� urz�dza si� w 
obej�ciu – na “toku” albo w ogrodzie. W razie niepogody biesiad� trzeba 
było organizowa� nawet w kilku miejscach. W izbie czeladnej dla elity i 
najbli�szej rodziny, u s�siadów dla krewnych, a w spichlerzu lub stodole 
dla młodzie�y. 

Kiedy ju� wszystko jest przygotowane i jest ju� po zapowie-
dziach, nadchodzi dzie� za�lubin. W przeddzie� za�lubin pan młody 
urz�dza “wieczór kawalerski”, a panna młoda panie�skie po�egnanie. 
Spotkania te odbywały si� w �ci�le ograniczonym gronie. Narzeczony 
ucztował wył�cznie w towarzystwie najbli�szych przyjaciół, a panna 
młoda w otoczeniu najserdeczniejszych kole�anek. Podczas gdy pan mło-
dy bawił si� wesoło i beztrosko, to jego narzeczona przygotowywała si� 
przy pomocy druhen do jutrzejszego �lubu. Wszystkie zabiegi krawiecko-
fryzjerskie przeplatano degustowaniem win i weselnych smakołyków. 
Były �piewy, solowe ta�ce i skakanki, pogaduszki, niewinne ploteczki, 
kaskady rozkosznego �miechu, a czasem i du�o płaczu. Jak to zwykle 
dzieje si� w�ród dziewcz�t... 

Nazajutrz rano do domu panny młodej przybywała przysłana 
przez pana młodego weselna kapela. Na razie skocznymi marszami wita 
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przyje�d�aj�cych go�ci. Druhny dekoruj� przybyłych bukiecikami kwia-
tów, przypinaj�c je na lewej piersi ubrania. Po chwili zjawia si� pan mło-
dy. Podchodzi do narzeczonej i razem z ni� ukl�kn�wszy przed rodzicami 
prosz� o błogosławie�stwo. Kapela gra rzewn� melodi�, rodzice pochylo-
nym kład� na plecy kolejno bochen chleba, wypowiadaj� słowa błogo-
sławie�stwa i kre�l� r�koma krzy� nad głowami swoich dzieci. Matka 
panny młodej trzymaj�c w ramionach swoj� córk�, płacze razem z ni�. W 
tej, jak�e wzniosłej chwili, wszyscy obecni ustawiaj� si� przy d�wi�kach 
muzyki do weselnego orszaku. Ten weselny orszak poprzedza graj�ca 
marsze kapela. Za ni� idzie w otoczeniu pierwszego dru�by i druhny para 
nowo�e�ców, potem rodzice nast�pnie rodzice chrzestni i zaproszeni 
go�cie. Wszyscy weseli i rozbawieni... 

Tylko starosta wesela i drugi dru�ba wydaj� si� by� czym� zaafe-
rowani. Rozgl�daj� si�, jak by kogo� wypatrywali. Bowiem rzadko uda-
wało si� orszakowi przej�� bez przeszkód do ko�cioła. Zawsze trzeba 
było spodziewa� si�, �e gdzie� po drodze, w trudnym do omini�cia miej-
scu miejscowi chłopcy postawi� “zapor�” – umajony stolik z chlebem i 
sol� i za��daj� “myta”. Była to tradycyjnie podejmowana gra. Chłopcy 
ustawiali w ró�nych miejscach takie zasadzki, a dru�bowie wymy�lali 
fortele jakby je omin��. Zmieniali trasy przemarszu i kluczyli bocznymi 
uliczkami, staraj�c si� wymanewrowa� zabiegi młodzie�ców i doj�� bez 
przeszkód do ko�cioła. Teoretycznie było to w Kaczanówce do�� łatwe, 
bo była to bardzo rozległa i rozbudowana wie� przypominaj�ca raczej 
małe miasteczko z centralnie poło�onym ko�ciołem. Aby nie da� si� 
“wykiwa�” chłopcy ustawiali zapory w kilku miejscach. Ta swoista gra 
toczyła si� w zasadzie nie o myto, ale o to, kto kogo wyprowadzi w pole. 
To był mi�dzy zainteresowanymi swego rodzaju, taki sobie honorowy 
zakład. Powrót z ko�cioła do domu weselnego odbywał si� ju� bez nie-
spodzianek. Kapela wyprzedziwszy orszak, ponownie witała pod domem 
biesiadnym powracaj�cych z ko�cioła nowo�e�ców i go�ci. 

W izbie biesiadnej rozstawione stoły uginaj� si� od ró�norod-
nych da�. Uwag� wszystkich zwraca “korowaj”. Jest to du�e pieczywo, 
pi�knie udekorowane, przypominaj�ce dzisiejszy tort, lub wielkanocny 
mazurek. Naprzeciw niego, za stołem na honorowym miejscu zasi�dzie 
pan młody z �on�, a rodzina i go�cie usi�d� według starsze�stwa i powa-
�ania. Druhny i dru�bowie zajm� miejsca gdzie� na skraju stołu tak, aby 
w razie potrzeby byli gotowi do posług. Stoły i ławy ustawiono pod �cia-
nami dookoła izby, pozostawiaj�c woln� �rodkow� przestrze� na ta�ce, 
które po podstawowym przyj�ciu – objedzie – rozpoczynali młodzi mał-
�onkowie, a po nich starosta ze staro�cin� i rodzice. Po kilku tanecznych 
obrotach do zabawy wł�czali si� pozostali młodzi go�cie. Starsi pozosta-
wali nadal przy stole, racz�c si� wszelkim dobrem. (Przypomniała mi si� 
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pewna obiegowa anegdotka: Otó� pewnego razu zostali zaproszeni na 
wesele niezbyt zamo�ni mał�onkowie. Nie wiedzieli jak si� zachowa�. 
Boj�c si�, �eby ich nie pos�dzono o łakomstwo w tej sprzyjaj�cej okazji, 
nie jedli nic z podawanych da�. Widz�c to siedz�cy po obu ich stronach 
biesiadnicy nakłaniali ich podsuwaj�c im potrawy do jedzenia. Prosz� 
je��, spróbujcie, to bardzo smaczne, jedzcie... Nie kr�pujcie si�, prosimy. 
W ko�cu bawi�c si�, przestano si� nimi zajmowa�. Kiedy głodni wrócili 
po weselu do domu, m�� zwracaj�c si� do �ony powiedział: wiesz, gdyby 
jeszcze raz kto� poprosił, to bym ju� si� przemógł i jadł.) 

Biesiada trwała nieraz do białego dnia. W przerwie, na dłu�szy 
posiłek, kiedy podawano gor�ce dania, kapela posiliwszy si�, wychodziła 
na dwór. Tu, na “gumnie” – podwórzu – przygotowano plac do ta�ca dla 
przybyłej ze wsi młodzie�y. To tradycyjny zwyczaj. Kapela przygrywa, 
cz��� młodzie�y ta�czy, a starszy dru�ba z druhn� cz�stuj� przebywaj�c� 
na placu młodzie� w�dlinami i smakołykami, nalewaj� do podstawionych 
kieliszków wódk�, wypijaj� razem z bawi�cymi si� za pomy�lno�� mło-
dej pary i za zdrowie hojnych gospodarzy. Niekiedy dru�ba zostawia 
kolegom dodatkowo jedn� lub dwie butelki wódki. Po dwóch, trzech 
godzinach kapela wraca do chaty, a chłopcy po�piewawszy, jeszcze jaki� 
czas, rozchodz� si� do domów. Niekiedy dochodzi mi�dzy nimi do “sza-
motaniny”, a nawet bójek. Najcz��ciej powodem sporów były dziewczy-
ny. 

Biesiada trwa. Ta�ce, młodzi go�cie przeplataj� grupowymi za-
bawami, skeczami, dialogami i humorystycznymi monologami. To nic, �e 
niektóre s� z “brodami” i na ogół znane. Wa�ne jest �eby było wesoło. 
Nie brakowało te� organizowanych ad hoc zabawowych inscenizacji 
takich jak: “... Maryno, Maryno gotuj, �e pierogi...” albo  

 
Macieju, a co tam wieziesz? 
jabczyska wiezy – wisz? 
Macieju, Macieju to mi jedno dasz. 
Nie potrzebuje – wisz? 
A jak ci� poprosz� ładnie, 
to ci� taka my�l napadnie, 
�e mi jedno dasz. 

itd. a� do słów 
a jak pocałuj� ładnie, 
to mi jedno dasz. 
Ano to se we� ino to zgniłe! 

 
Lub np....Idzie Maciek idzie z bijakiem za pasem.... 
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Na koniec, jeszcze przed “oczepinami” zachował si� zwyczaj 
składania w ta�cu pani młodej �ycze�. Ka�dy z go�ci, kto tylko miał na to 
ochot� (i pieni�dze), podchodził do młodej m��atki i prosił j� do ta�ca. 
Poczytywał to sobie za honor i swojego rodzaju powinno��. Ta�czono 
samotnie na �rodku izby. Wszyscy pozostali siedz�c lub stoj�c, pilnie 
obserwowali ta�cz�c� par�. Po kilku obrotach partner przystawał i prze-
my�ln� przy�piewk�, bardzo zabawn� i dowcipn�, składał partnerce �y-
czenia. Kapela ka�d� zwrotk� przy�piewki powtarzała graniem. Niestety 
nie zapami�tałem słów ani jednej przy�piewki. By� mo�e, �e kto� je jesz-
cze z dawnych kaczanowian pami�ta. Ch�tnych zawsze było sporo. Prze-
wa�nie kawalerów. W ten sposób starali si� na siebie zwróci� uwag�. 
Oprócz składania tych szczególnych gratulacji i �ycze�, wr�czano parze 
młodej na szcz��cie i na pocz�tek nowej drogi �ycia podarunki. Były to 
datki pieni��ne, które pani młoda zbierała do trzymanej w tym celu chus-
teczki. Niektórzy zasobniejsi, wr�czaj�c wi�kszej warto�ci banknot, pod-
nosili go w gór�, demonstruj�c w ten sposób swoj� szczodrobliwo��. Gest 
taki przyjmowany był z aplauzem. Nie budził zastrze�e�. Takie zachowa-
nie aprobowano, bo taki był wtedy zwyczaj. 

Niespostrze�enie zbli�a si� północ. Czas na “oczepiny”. Ale co 
to? Co si� dzieje? Nie ma panny młodej! Uciekła, schowała si�, pozosta-
wiaj�c, “zmartwionego i przera�onego m��a”. Druhny pocieszaj� go, jak 
mog�. W zamian proponuj� mu nawet siebie. To nie pomaga. “Załamany 
odrzuca ofert� i razem z dru�b� pilnie poszukuje �ony. Wreszcie po krót-
kiej chwili pani daje si� odnale��. Wybucha spontaniczna rado��. Kapela 
gra skoczne ta�ce. Go�cie skacz�, wywijaj� hołubce. Pot spływa z czoła. 
Kołomyjki, polki i mazurki coraz wolniejsze. Wreszcie orkiestra umilkła. 
Zm�czeni ta�cem go�cie zajmuj� miejsca przy stole. Kuchenne wnosz� i 
stawiaj� na stole �wie�e gor�ce dania. Teraz w�ród licznych toastów, w 
dalszym ci�gu �piewanych, go�cie jedz�c oczekuj� na oczepiny. 

Staro�cina, postawiwszy krzesło na �rodku izby, sadza na nim 
młod� m��atk�. Ta ze spuszczon� głow� i zakryt� r�koma twarz� (płacze 
lub udaje, �e płacze) zajmuje przygotowane miejsce. Podchodzi matka, 
obejmuje córk�, a druhna zdejmuje “mołoduszce” z głowy wianek i rzuca 
go za siebie w stron� biesiadników. Dziewcz�ta staraj� si� go złapa�. Tej, 
której to si� uda los zapewnia bardzo szybkie zam��pój�cie. Staro�cina 
zdejmuje welon, a na jego miejsce nakłada chustk�, któr� zawi�zuje pod 
brod�. Tym aktem, staro�cina zamyka ostatecznie zr�kowiny. Od tej pory 
młoda m��atka, ju� jako “niewistka” traci niejako wi�zy z rodzicami i 
ł�czy si� całkowicie z now�, m��owsk� rodzin�. Pojutrze opu�ci dom 
rodzinny i przejdzie nieodwołalnie pod opiek� m��a do domu te�ciów. 
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Tymczasem uczta dobiega ko�ca. Zm�czeni biesiadnicy pomału 
opuszczaj� weselny dom. Dru�bowie, druhny oraz członkowie bli�szej i 
dalszej rodziny proszeni s� na tzw. “poprawiny”. 

Drugi dzie� przeznaczony jest na odpoczynek i poprawiny. W 
tym dniu spotykaj� si� członkowie obu rodzin, zapraszani s� tak�e naj-
bli�si s�siedzi, starosta ze staro�cin� i kum lub swatka na spokojny ju� 
prawie domowy s�siedzki obiad i pocz�stunek, który trwa a� do wieczora. 

Nast�pnego dnia, a przewa�nie jest to ju� trzeci dzie� za�lubin i 
uroczysto�ci weselnych odbywały si� przenosiny. Było to �wi�to rodzin-
ne, w którym udział brali rodzice obu mał�onków, najbli�si krewni, staro-
sta i staro�cina, rodzice chrzestni, druhny i dru�bowie oraz kum lub swat-
ka. 

W pó�ne przedpołudnie, tak, aby zd��y� na obiad do domu pana 
młodego, ładowano na wozy wiano “niewistki”. Najpierw wkładaj�c du�y 
ozdobny, meblowy kufer, załadowany po brzegi odzie��, bielizn� i po-
�ciel�. Na ni� kładziono ogromn� pierzyn� i trzy du�e poduszki. Siedz�ce 
na wozie druhny trzymaj� w r�kach wielkie lustro i oprawione w ramy 
du�e �wi�te obrazy: Matki Boskiej, Pana Jezusa i �w. Rodziny. Stół, ławy 
i elementy du�ego dwu osobowego ło�a załadowano na drugi drabiniasty 
wóz. Ponadto do wozu uwi�zano na powrozie wysoko dojn� i obowi�z-
kowo młod� krow�. Młodzi z rodzicami wsiadali do bryczki (najcz��ciej 
wypo�yczonej). Kapela gra marsza i cała kawalkada rusza st�pem spod 
chaty. Tymczasem kapela na innej furmance jedzie cwałem do domu 
te�ciów. Korowód przemieszcza si� przez wie� powoli, tak, aby wszyscy 
widzieli i podziwiali, jaki wioz� posag. 

Ju� dojechali do te�ciów, ale co to?.. Brama wprawdzie otwarta, 
ale drzwi do chaty zamkni�te. Cisza, nikogo tu nie wida� i tylko pies 
ła�cuchowy ujada. Młodzi stukaj� do drzwi. Dopiero po dobrej chwili 
uchylaj� si� te “d�wierze”, wychyla si� te�ciowa i wypytuje przybyłych, 
po co tu i z czym przyjechali. Młodzi opisuj� szczegółowo, co przywie�li 
i prosz� pokornie o przyj�cie ich do domu. Synowa musi jeszcze przy-
rzec, �e b�dzie posłuszn� i pracowit�. Po “namy�le” te�ciowie otwieraj� 
na o�cie� drzwi, witaj� chlebem i sol� oraz prosz� wszystkich do izby na 
pocz�stunek. Kapela gra. Zabawa zaczyna si� od nowa. 

Niestety przenosiny ko�cz� czas weselnej zabawy. Od nast�pne-
go dnia zaczyna si� ju� codzienny trud pracy młodego mał�e�stwa w 
nowym układzie rodzinnym, gdzie cz�sto najmłodsza synowa zgodnie z 
przyrzeczeniem traktowana bywa bardziej jak słu��ca ni� współgospody-
ni. Poniewa� bardzo rzadko zdarzało si� na wsi w latach trzydziestych 
ubiegłego wieku, aby młodzi mał�onkowie od razu po uroczysto�ciach 
weselnych przeprowadzali si� do własnej chaty, na własne samodzielne 
gospodarstwo. Przy bardzo du�ym rozdrobnieniu ziemi ornej liczył si� 
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ka�dy jej “zagon”. Tu �ycie stworzyło od dawien dawna, obwarowane 
tradycj�, niepisane prawo rodzinne. Aby nie zubo�a� rodowego gospo-
darstwa nie dzielono gruntu, a dopisywano do maj�tku rodowego ziemie 
wniesione w posagu. Jedynie rodzice ustnie ustalali jaka cz��� maj�tku po 
ich �mierci przypadnie poszczególnym dzieciom. Tym sposobem ł�cz�c 
pola w jednym r�ku, rodzina stawała si� bogatsza z szansami, nieznacz-
nego chocia�by, rozwoju. Zdarzało si�, �e w jednej chacie �yły i wspólnie 
gospodarzyły dwie lub trzy rodziny. Głow� tej wielopokoleniowej rodzi-
ny był ojciec lub najstarszy syn. Maj�tek stale był własno�ci� rodziców. 
To gwarantowało jemu i jego �onie niepodwa�alne do�ywocie. Ten pa-
triarchat zmuszał wszystkich do poprawnego współ�ycia i wzajemnego 
szanowania si�. Mo�na powiedzie�, �e w takiej komórce społecznej pa-
nowała jak gdyby rodzinna komuna, w której wszystko dzielono mi�dzy 
sob� sprawiedliwie, stosownie do umownie i słownie przekazanego przez 
ojca maj�tku. Dopiero po �mierci rodziców nast�pował podział gospodar-
stwa. Odbywało si� to bez notariusza i s�du. Wystarczyło wszelkie zmia-
ny w tej sprawie zgłosi� w odpowiednim dziale gminnego urz�du. Nie 
pami�tam, aby rodze�stwo kwestionowało wol� zmarłych rodziców. Była 
ona �wi�t� dla �yj�cych. To dziwne, bo w innych sprawach, np. w spo-
rach o przysłowiow� miedz�, ci sami bogobojni i “nad wyraz spokojni” 
ludzie gotowi byli ci��ko si� pobi�. W tym ustnie przekazanym spadku 
(cz�sto nawet bez �wiadków) najstarszy syn dostawał i obejmował całe 
“obej�cie” – gospodarstwo i przypisan� mu przez ojca wi�ksz� cz��� 
ziemi. Był jedynie zobowi�zany do materiałowego i fizycznego współ-
udziału w budowie nowego “obej�cia” dla młodszego rodze�stwa. W ten 
sposób, jakby naturalny, tworzyły si� na wsi nowe rodziny i przyszłe 
pokolenia. Tak powstawały w Kaczanówce klany, zwi�zane rodzinnymi 
korzeniami z t� ziemi� mi�dzy innymi: Benedyków, Czopów, Dupli, 
Kowalów, Kormanów, Kwiatków, Poczynków, które wywodziły si� z 
jednego pnia. 
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Michał Schönberg-Górski 
 
 

DWA SKAŁACKIE WSPOMNIENIA 
 
Sanio Bernstein 
 

 bó�nicy “beit hamidrasz” (dom nauki), z której nie pozostał �lad, 
w pobli�u pi�knej kiedy� synagogi, Sanio Bernstein zwykł był w 

wielkie �wi�ta prowadzi� drug� cz��� porannej modlitwy zwan� “musof”. 
Jego te� zaszczycano prowadzeniem szczególnie uroczystej mo-

dlitwy w Wigili� Jom Kipur, S�dnego Dnia,. Mimo, �e nie był zawodo-
wym kantorem Sanio budził u współwyznawców powszechny szacunek i 
uznanie ze wzgl�du na swój miły, mi�kki jak jedwab ujmuj�cy głos, 
przemawiaj�cy do serc i uczu�. Jego pi�kne melodie d�wi�cz� po dzi� 
dzie� w moich uszach obok najpi�kniejszych pie�ni ludowych i oper. A 
min�ło od tego czasu wi�cej ni� siedemdziesi�t lat. 

Wspominam go jednak nie tylko ze wzgl�du na jego czaruj�cy 
głos. W przedwojennej Polsce Sanio utrzymywał swoj� rodzin� ze skupu 
i sprzeda�y zbo�a. Nie przelewało si� u niego, szczególnie na przednów-
ku, ale nigdy nie narzekał. Po tym jak Sowieci wtargn�li do Polski i za-
cz�li wprowadza� swoje porz�dki, wykupywa� co si� dało i nakłania� 
rolników do obowi�zkowych dostaw, Sanio znalazł si� w trudnej sytuacji. 
Jak długo chłopi nabywali z przedwojennych zapasów materiały skór� i 
inne potrzebne artykuły w zamian za swoje zbo�e, Sanio jako� wi�zał 
koniec z ko�cem. Gdy zapasy zostały wyczerpane, Sanio znalazł si� w 
beznadziejnej sytuacji. Wtedy to z ust jego padło brzemienne w nast�p-
stwa ukrai�skie powiedzonko: “Chaj bude, hirsze ałe insze” (Niech b�-
dzie gorzej, ale inaczej). Wypowiedział je w nieszcz��liw� godzin�. Gdy 
to “hirsze” nadeszło, gdy Niemcy wkroczyli kilka miesi�cy pó�niej do 
Skałatu, Sanio został zgładzony wraz z cał� rodzin�. 
 
Kantor wymiany na kulach 
 

lekro� mnie dostrzegał wołał: “bolszewiku chod� tutaj!” Przez długie 
lata, dopóki nie podrosłem, nie miałem poj�cia, dlaczego mnie tak 

przezywał i co to oznaczało. Pó�niej dowiedziałem si�, �e znał mojego 
ojca z Syberii, który po wyj�ciu z obozu austriackich je�ców wojennych 
wzi�tych do niewoli jesieni� 1914 roku pod Przemy�lem, o�enił si� w 
1919 roku w Irkucku z przebywaj�c� na zesłaniu Chan� Reichman. Gdy 
podchodziłem do niego cz�stował mnie cukierkiem i w mgnieniu oka 
szczypał mój policzek, czego bezskutecznie próbowałem unikn��. 

W 
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�ydzi nazywali go Meilech du Kriwimer (Kulawy Meilech). 
Mo�na go było spotka� w pogodne przedpołudnia opartego na dwóch 
kulach w przej�ciu z ulicy 3 Maja na Rynek, mi�dzy sklepem starych 
Lewiterów, którzy sprzedawali gazety, znaczki pocztowe i weksle, a 
wyszynkiem Tenenbaumów. Biedaczysko stracił podczas I Wojny 	wia-
towej obie nogi. Zarabiał na �ycie skupem i odsprzeda�� obcej waluty, 
głównie dolarów ameryka�skich. Pochodziły one od Skałatczan, którzy 
wyemigrowali za chlebem do krajów półkuli zachodniej. To oni wspoma-
gali swoje rodziny dwa razy do roku przed Wielkanoc� i Nowym Rokiem 
przewa�nie banknotami dziesi�cio lub dwudziesto dolarowymi. Nieliczni, 
którym szcz��cie u�miechn�ło si� na obczy�nie, przysyłali kilka razy do 
roku wi�ksze banknoty. 

 
POECI ZIEMI SKAŁACKIEJ 

 
Kazimiera Zawistowska 

poetka i tłumaczka z Supranówki 
 

apomniana poetka Ziemi Podolskiej Kazimiera Zawistowska urodziła 
si� u stóp “miodoborskiej puszczy, w�ród białych wsi podolskich i 

przycerkiewnych cmentarzy” 17 stycznia 1870 roku, w Rasztowcach na 
Podolu. Córka doktora Henryka Jasie�skiego, uczestnika powstania 
styczniowego, pó�niej redaktora i publicysty “Dziennika Lwowskiego” i 
“Gazety Narodowej” i Albertyny z Torosiewiczów. 

Ojciec jej za czynny udział w Powstaniu Styczniowym został 
uwi�ziony w słynnym wi�zieniu Kufstein w Alpach austriackich i został 
mu odebrany stopie� uniwersytecki - doktorat.  

Lata dziecinne K. Zawistowska sp�dziła w domu w atmosferze 
wysokiej kultury duchowej, przywi�zania do tradycji narodowych, reli-
gijnych i niepodległo�ciowych. W domu pobierała pocz�tkowe nauki, 
które nast�pnie pogł�biła na studiach w Szwajcarii i we Włoszech.  

Po powrocie do kraju po�lubiła Stanisława Zawistowskiego her-
bu Jastrz�biec, ziemianina podolskiego. Zamieszkała w maj�tku Supra-
nówka poło�onym 4 km od Podwołoczysk, gdzie razem z m��em zajmo-
wała si� prowadzeniem gospodarstwa oraz wychowywaniem trójki dzieci. 

Bardzo cz�sto znudzona atmosfer� wsi wyje�d�ała do Krakowa, 
gdzie poznała poetów zwi�zanych z “�yciem” i “Chimer�”. Zafascyno-
wana poezj� francusk� tłumaczy na j�zyk polski utwory Baudelaire’a i 
Verlaine’a.  

Obok tego tworzyła własne wiersze, które zamieszczała w cza-
sopismach krakowskich takich jak “�ycie” krakowskie, “Krytyka” i 

Z 
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“Chimera”7. W cało�ci zostały wydane dopiero po jej �mierci po raz 
pierwszy przez S. Wyrzykowskiego w 1923 r., a nast�pnie przez jej córk� 
w roku 1982 oraz ostatnio w 2002 roku8. 

Monotonne �ycie na wsi we “wra�liwej marzycielskiej duszy” 
poetki ukształtowało melancholiczn� poezj�, opiewaj�c� uroki ziemi 
stepowej, uwie�czonej kurhanami, pełnymi legendarnych wspomnie� i 
nieokre�lonych prze�y�. 

 
“Z ognisk pastuszych bije blask czerwony 
Złoc� si� iskry przez dymy przesiane 
I słycha� głosy t�skne roz�piewane 
Rusi�skich dumek rozełkane tony (...)” 
   (Jesie�) 

 
Czasem odzywał si� w niej bunt krwi, ��dza miłosnego upojenia 

“Czy wiesz, co to rozkosz? Czy Ci� nie poruszy 
Szept bladych kwiatów w takie noce parne? 
Pójd	!... ja Ci włosy me rozplot� czarne, 
W��em po��da� wejd� do Twej duszy!” 
    (Herodiada) 

albo w innym wierszu: 
Wi�c w�ród tych blasków, co si� złotem jarz�, 
Ramiona w przestrze� gdzie� szl� u�cisk mi�kko - 
I na pier� czyj�� chce si� upa�� twarz� 
I otoczonym by� kochan� r�k� - 
I z ust spragnionych wszystkie przela� skargi 
W czyje� kochane, czyje� słodkie wargi 
    (Wieczorem) 

 
lub nostalgiczna t�sknota za niebem  

“Wi�c miłuj�ca i umiłowana 
Jak w glori� sło�ca szła w ogie� dla Pana 
Przez skry płomienne przeszła �arnych stosów 
Do rozzłoconych ró�anych niebiosów 
    (�w. Agnieszka) 

 

                                                           
7 Stanisław Wyrzykowski - Ver sacrum - Poemat mojej młodo�ci -Pami�tnik z 
zapisem biograficznym �ycia K. Zawistowskiej, napisany w r. 1947 (r�kopis w 
Bibliotece Narodowej) 
8 Najnowszym opracowaniem wierszy Kazimiery Zawistowskiej jest Antologia 
pt.: “Polskije poetessy” (Poetki polskie) wydana w Sankt Petersburgu w 2002 r w 
j�zyku rosyjskim w przekładzie Natalii Astaflewej (z. d. Czeszejko-Sochackiej)  
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Dlatego te� przez wielu krytyków okre�lana była mianem “Chi-
meryczki z Supranówki”9. Twórczo�� Kazimiery Zawistowskiej nosi 
cechy tak zwanej poezji młodopolskiej i uwa�a si� j� za jedn� z pierw-
szych polskich poetek “kobiecych”. W wielu jej wierszach pojawia si� 
element prowokacji obyczajowej zwłaszcza w sferze erotyzmu. Bohater-
kami jej wierszy s� zarówno �wi�te jak i kurtyzany, ale erotyzm w nich 
pozbawiony jest drastyczno�ci z powodu estetyzacji osi�ganej przez u�y-
cie liryki i oddalenia w czasie10. 

Zmarła �mierci� samobójcz� 28 lutego 1902 roku w Krakowie. 
Pochowana została w Supranówce na Podolu na cmentarzu w pobli�u 
cerkwi, gdzie obecnie, mimo, �e stara cz��� cmentarza została prawie 
całkowicie zniszczona, zachował si� obelisk na jej grobie z napisem: 
“Kazimiera z Jasie�skich Zawistowska ur.17 I 1870, zm. 28 II 1902” oraz 
fragment jej wiersza o �w. Agnieszce:  

“Pan na jej dusz�, jak na złot� harf� 
Dłonie poło�ył - i rzekł: Moj� b�dzie (...)” 

 
W ko�cu lipca 2002 dwaj członkowie Klubu “Podole” pp. A Go-

ł�biowski i T. Hussak , odwiedzaj�c miejsca swojego urodzenia w Pod-
wołoczyskach i Zadnieszówce, nie omin�li Supranówki, odnale�li grób 
Kazimiery Zawistowskiej i zło�yli na nim kwiaty. W setn� rocznic� 
�mierci Poetki. 
 

SKAŁAT ROZ�PIEWANY 
 

stnieje o nas, Polakach, opinia, �e jeste�my narodem mało roz�piewa-
nym. Nie dotyczy ona jednak Skałatu i Ziemi Skałackiej lat trzydzie-

stych i wcze�niejszych ubiegłego wieku. 
	piew towarzyszył nam ju� od kolebki, nad któr� matka z pie-

�ni�, kołysank� na ustach, pochylała si�, układaj�c dzieci� do snu. 
W szkole powszechnej �piew był takim samym przedmiotem jak 

ka�dy inny i miał oceny na �wiadectwie. 	piewu uczyli nas nauczyciele, 
przygotowani w seminariach do nauczania tego przedmiotu, prowadzenia 
chóru, a cz�sto tak�e graj�cy na instrumentach muzycznych. 

Uczono nas pie�ni ludowych, patriotycznych i religijnych, a 
przechodz�c koło szkoły o ró�nych porach dnia słyszało si� z otwartych 
okien pie�ni, �wiczone na lekcjach �piewu. 

                                                           
9 Zbigniwe Hauser - Polskie groby na Kresach - Roczniki Lwowskie -Instytut 
Lwowski, Warszawa 1992 
10 Jadwiga Zacharska - Zawistowska Kazimiera - Poetki przełomu XIX i XX  w. 
Antologia, Białystok 2000 
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Co bardziej uzdolnieni głosowo �piewali w chórach szkolnych, 
na porankach i okoliczno�ciowych akademiach, a kulminacj� sezonu 
�piewaczego były, organizowane w skali powiatowej, doroczne �wi�ta 
pie�ni. 

Roz�piewana była wie� skałacka, a t� sam� melodi� �piewano 
przy ró�nych okazjach do słów polskich i ukrai�skich. 	piewano, wi�c 
nie tylko dumk� M. Gosławskiego “Gdyby orłem by�...” lub “Na Podolu 
biały kamie�...”, ale tak�e typowe dla regionu skałackiego pie�ni weselne 
“Rutko zieleniutka” i “Có� ja temu winna” lub “Kiedy jad�”. T� ostatni� 
�piewano w Kaczanówce. 

Roz�piewana była tak�e młodzie� skałacka, zwłaszcza na Man-
tiawie. Zbierała si� po pracy w małych zespołach, cz�sto na ł�kach nad-
rzecznych lub w domu ludowym i przy wtórze harmonii, mandoliny lub 
bardziej regionalnego instrumentu, jakim była bałałajka i �piewała polskie 
pie�ni i dumki ukrai�skie. 

Roz�piewane było tak�e wojsko, nie tylko w kolumnach, masze-
ruj�cych na �wiczenia, ale w koszarach, gdzie dzie� rozpoczynano i ko�-
czono pie�ni�. Pami�tam jeszcze dzi� pi�kn� pie�� wieczorn� “Zapada 
zmrok, ju� �wiat ukołysany...” �piewan� po znojnym dniu przez �ołnie-
rzy, skoszarowanych we wczesnych latach trzydziestych w gmachu “So-
koła”, obok którego mieszkali�my. 

Niew�tpliwym samorodnym talentem dyrygenckim był w Skała-
cie nasz kolega, powszechnie lubiany Ja� Daszkiewicz, pod którego kie-
runkiem �piewali�my na ostatniej w przedwojennym Skałacie akademii 
sierpniowej w Domu �ołnierza, a pó�niej, w pierwszych dniach zaczyna-
j�cej si� sowieckiej obecno�ci – nad grobem zmarłego nagle kolegi J. 
Liskowackiego. 

W ponurych latach jednej i drugiej okupacji zorganizował Ja� 
Daszkiewicz niewielki chórek dziewcz�t, które pi�knym wykonaniem 
wzruszaj�cych pie�ni religijnych u�wietniały niedzielne nabo�e�stwa w 
ko�ciele. 

W okresie mi�dzywojennym w Skałacie istniał jeszcze jeden 
chór. Był to chór m�ski zło�ony z miejscowych nauczycieli i urz�dników 
pa�stwowych, a którego dyrygentem przez długie lata był nauczyciel i 
dyrektor szkoły �e�skiej Jan Wisiecki. Chór ten słyn�ł mi�dzy innymi z 
tego, �e poza u�wietnianiem �piewem jedynie sumy w ko�ciele, oraz 
akademii pa�stwowych �piewał tak�e kol�duj�c po prywatnych, zaprzy-
ja�nionych domach, kwestuj�c na rzecz ubogich. 

 
I porzuciwszy gniew, nadziej�, pych�, 
wolni od przekle�stw i wolni od burz 
dzi�kczynnych westchnie� �lemy modły ciche... 
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A. K. Swinburne 
 
 

 
PO�WI�CENIE NOWEGO KO�CIOŁA p.w. �w. ANNY 

W SKAŁACIE 
 

nia 26 lipca 2002 roku o godz. 12-tej odbyła si� uroczysto�� po�wi�-
cenia nowo wybudowanego parafialnego ko�cioła rzymskokatolic-

kiego pod wezwaniem �w. Anny w Skałacie. 
Po�wi�cenie ko�cioła odbyło si� bardzo uroczy�cie. Msz� �w. ce-

lebrował i po�wi�cenia ko�cioła dokonał w imieniu Jego Eminencji kar-
dynała Mariana Jaworskiego Metropolity Lwowa biskup pomocniczy 
Marian Buczek w asy�cie 20 kapłanów pracuj�cych na tamtejszym terenie 
oraz przedstawicieli zarówno cerkwi prawosławnej jak i ko�cioła grecko-
katolickiego. W uroczysto�ci uczestniczyły te� liczne siostry zakonne 
pracuj�ce w s�siednich parafiach. Byli te� obecni przedstawiciele władz 
miasta z p. mer Natali� Stankowsk� na czele. 

Mimo, �e uroczysto�� po�wi�cenia ko�cioła odbywała si� w 
dzie� powszedni (w dzie� pracy, w pi�tek 26 lipca 2002 r.) do ko�cioła 
przybyło bardzo du�o wiernych ze Skałatu oraz z okolicznych miejsco-
wo�ci takich jak Stary Skałat, Nowosiółka Skałacka, Zarubi�ce, Nowe 
Sioło, Kołodziejówka, Podwołoczyska, a nawet z innych dalszych okolic, 
tak, �e ko�ciół nie mógł pomie�ci� wszystkich wiernych i cz��� ludzi 
mimo padaj�cego deszczu stała na placu przyko�cielnym. Ko�ciół zapeł-
nił si� wiernymi ju� na dwie godziny przed rozpocz�ciem uroczysto�ci i 
przez ten czas wierni modlili si� �piewaj�c naprzemian z miejscowym 
chórem pie�ni ko�cielne. 

Nie zabrakło te� go�ci z Polski. Przybyły dwie grupy pielgrzy-
mów - urodzonych skałatczan i darczy�ców. Grupa z Leszna reprezentu-
j�ca woj. wielkopolskie, lubuskie, dolno�l�skie i opolskie oraz grupa z 
Warszawy, którzy przywie�li swe dary dla nowo wybudowanego ko�cioła 
(wysokie ołtarzowe lichtarze (Leszno) i złoty r�cznie haftowany ornat 
(Warszawa). 

Uroczysto�ci po�wi�cenia ko�cioła rozpocz�ły si� od powitania 
przez ks. Proboszcza Romana Stadnika popa parafii prawosławnej i ksi�-
dza greckokatolickiego, którzy wraz z procesjami  wiernych i  z  licznymi 
chor�gwiami przybyli na t� uroczysto��. Nast�pnie punktualnie o godzi-
nie 12-tej proboszcz wprowadził bp. Mariana Buczka do �wi�tyni oraz 
przy stopniach ołtarza wygłosił mow� powitaln�, w której prosił biskupa, 
aby zechciał po�wi�ci� ten nowy Dom Bo�y i nada� mu imi� patronki - 
	w. Anny. Podczas uroczystej Mszy �w. odprawianej w koncelebrze z 
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licznymi kapłanami, niektóre jej cz��ci były czytane poza j�zykiem pol-
skim tak�e w j�zyku ukrai�skim (lekcja, ewangelia i od�piewane wspól-
nie w obu j�zykach “Ojcze nasz”). Po po�wi�ceniu ko�cioła oraz powie-
rzeniu opieki nad nim patronce ko�cioła �w. Annie, pi�knym kazaniu 
biskupa o miło�ci bli�niego, procesji, a tak�e dzi�kczynnym przemówie-
niu ko�cowym proboszcza, zabrała głos pani mer miasta Skałatu, dzi�ku-
j�c ciepłymi słowy biskupowi, proboszczowi, mieszka�com miasta i 
go�ciom zagranicznym za pomoc w budowie ko�cioła, który według jej 
słów b�dzie jednoczył zarówno społeczno�� lokaln� jak i zwi��e j� z 
dawnymi, a obecnie zagranicznymi, mieszka�cami Skałatu. Jednocze�nie 
ofiarowała biskupowi pi�kny porcelanowy wazon wykonany specjalnie 
na t� uroczysto��, ozdobiony herbem Skałatu i wizerunkiem nowo po-
�wi�conego ko�cioła, a tak�e dwa mniejsze wazony z tymi samymi em-
blematami, przedstawicielom z zagranicy, aby w dalszym ci�gu pami�tali 
o Skałacie. Cał� uroczysto�� u�wietniał pi�kny �piew ko�cielnego chóru 
młodzie�y skałackiej. 

Rado�� i gł�bokie wzruszenie miejscowej ludno�ci wyznania 
rzymskokatolickiego widoczne były na wszystkich twarzach. Wida� było, 
�e s� szcz��liwi i dumni z uko�czenia wspólnego dzieła, mimo, �e do 
całkowitego uko�czenia ko�cioła jeszcze jest daleko. Brak posadzki, 
ołtarzy, ławek oraz dzwonów. Ukryte w ziemi i wykopane w 1992 r. 
dzwony tylko cz��ciowo nadaj� si� do u�ytku. Dwa małe zachowały si� 
dobrze natomiast najwi�kszy jest p�kni�ty i nale�ałoby go odla� od nowa, 
ale poniewa� jest zabytkiem z 1925 r. nie mo�na go przetopi� i trzeba 
odla� nowy. Dlatego te� zwracamy si� z apelem i gor�c� pro�b� do 
wszystkich Rodaków w Kraju i Zagranic�, zwłaszcza do byłych miesz-
ka�ców Skałatu, o dalsze ofiary w celu wykonania pozostałych jeszcze 
prac wyko�czeniowych.  
 

*    *    *    *    * 
 

Parafia rzym.-kat. w Skałacie powstała w roku 1632 za czasów 
Krzysztofa Wichrowskiego, miecznika halickiego w 32 lata od nadania 
miastu praw magdeburskich, czyli od zało�enia miasta. 

Pierwszy ko�ciół w stylu roma�skim ufundowała Katarzyna z 
Szembeków Sieniawska w roku 1643. Budow� nowego, wi�kszego, mu-
rowanego ko�cioła rozpocz�to w 1816 roku. Uko�czony został i konse-
krowany w roku 1827 pod wezwaniem Wniebowzi�cia Naj�wi�tszej Marii 
Panny. 

W roku 1898 podczas wielkiego po�aru spłon�ło w Skałacie 
prawie całe miasto wraz z ko�ciołem. Ko�ciół został bardzo szybko odbu-
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dowany, według projektu znanego architekta prof. Teodora Talowskie-
go11. 

Wydarzenie to ówczesny dziennikarz sygnowany liter� “a” tak 
opisał w Tygodniku Illustrowanym w roku 1901 ( t. X., nr 40, str. 695). - 
 

“Po�wi�cenie Ko�cioła w Skałacie. 
W Skałacie miasteczku powiatowym w Galicji Wschodniej, poło-

�onym nad rzek� Gnił�, dorzeczem Zbrucza, odbyła si� w ko�cu sierpnia 
pi�kna uroczysto��. W obecno�ci namiestnika Galicji, Leona ks. Pini�-
skiego, który przybył, aby osobi�cie wzi�� udział w tym obchodzie, wa�-
nym dla jego okolic rodzinnych, po�wi�cił ks. arcybiskup Józef Weber 
nowy ko�ciół rzymsko-katolicki, wzniesiony w miejscu dawnego, który w 
roku 1898 z całym prawie miasteczkiem padł pastw� po�aru. Nowy ko-
�ciół, jako dzieło znanego zaszczytnie architekty, Talowskiego z Krako-
wa12 nosz�cy wybitne cechy jego talentu i twórczo�ci, zasługuje na uwa-
g�. Zbudowany w stylu roma�sko - gotyckim, w kształcie krzy�a, z suro-
wej cegły, liczy 45 m. długo�ci, z czego 9 m. przypada na prezbiteryum, a 
36 m. na wła�ciw� �wi�tynie o trzech nawach. Ko�ciół jest tak przestron-
ny, �e mo�e pomie�ci� do 4,000 ludzi. Prze�liczne sklepienie wykonał 
budowniczy Wi�niewski z Brze�an; wielkie stylowe okna daj� mnóstwo 
�wiatła; posadzka jest kamienna; z obydwóch stron przylegaj� do �wi�ty-
ni zakrystye. Wie�a ko�cioła ma 50 m. wysoko�ci, a hełm jej zało�ony jest 
na o�miok�cie; na frontowej �cianie wie�y wykuty z kamienia Pan Jezus 
na krzy�u. Budowa ko�cioła kosztowała dotychczas około 100,000 ko-
ron.”  

W opisie z roku 1901 pomini�to, �e na wie�y ko�cioła poni�ej 
gotyckiego okna znajdowała si� okr�gła tarcza zegara i �e na skrzy�owa-
niu nawy głównej z transeptem naw bocznych, na stromym gotyckim 
dachu, wznosiła si� wie�yczka sygnaturki.  

Architektonicznie budynek ko�cioła nawi�zywał do tego, co ów-
cze�ni historycy sztuki nazywali “gotykiem nadwi�la�skim”, co miało 
oznacza�, �e budowla “odtwarza w neogotyku formy narodowe”. 

W okresie mi�dzywojennym w ko�ciele znajdowało si� pi�� ołta-
rzy: ołtarz główny w prezbiterium z obrazem Matki Boskiej Cz�stochow-
skiej oraz po dwa ołtarze w bocznych nawach ustawione w ramionach 

                                                           
11 Prof. Teodor Talowski kierownik Katedry Rysunku R�cznego i Ornamentowe-
go na Wydziale Architektonicznym Politechniki Lwowskiej budowniczy ko�cio-
łów: parafialnego pod wezwaniem Matki Bo�ej Nieustaj�cej Pomocy w Tarnopolu 
(zniszczonego w tym samym czasie, co ko�ciół w Skałacie, na jego miejscu obec-
nie znajduje si� dom towarowy), �w. El�biety we Lwowie oraz Wniebowzi�cia 
Naj�wi�tszej Marii Panny w Kamionce Strumiłowej.  
12  Pomyłka dziennikarza - patrz przypis nr 11  
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krzy�a i dwa na wprost naw, ołtarz Matki Bo�ej Pocieszycielki, której 
obraz wydobyty z gruzów zachował si� i znajduje si� w nowym ko�ciele, 
ołtarz �w. Teresy od Dzieci�tka Jezus., a w ołtarzach bocznych figura �w. 
Anny, i prawdopodobnie obraz �w. Michała. 

W oknach znajdowały si� wielobarwne witra�e, z których jeden 
z wizerunkiem - �w. Salezego był sygnowany nazwiskiem proboszcza 
dziekana ks. Franciszka Mynarskiego.  

W czasie działa� wojennych wie�a ko�cioła została uszkodzona 
pociskami artyleryjskimi w niedziel� dnia 12 marca 1944, podczas sumy, 
kiedy ks. Józef Lisowski wygłaszał kazanie. Mimo zniszczenia chóru i 
organów nikt z wiernych nie został ranny, udało si� unikn�� paniki i do-
prowadzi� msz� �w. do ko�ca. Mimo uszkodze� ko�ciół był czynny do 
połowy roku 1945, kiedy musieli opu�ci� Skałat - proboszcz - ks. dziekan 
Jan Ferens, i wikariusze - ks. Józef Lisowski i ks. Antoni Roma�czuk. 

Zamkni�ty i sukcesywnie niszczony ko�ciół był jednak otaczany 
szacunkiem i czci� przez pozostał� katolick� ludno�� Skałatu, czego do-
wodem mogły by� stale �wie�e kwiaty umieszczane przy głównych 
drzwiach ko�cioła. 

Zdewastowany po 1946 roku ko�ciół został na polecenie ówcze-
snych władz wysadzony w powietrze w latach 60-tych przez jednego z 
mieszka�ców Skałatu. Na cz��ci uporz�dkowanego placu uzyskanego po 
zburzonym ko�ciele i dawnym rynku wybudowano dom towarowy. 

W dawnej plebani, która od 1945 roku przechodziła burzliwe 
dzieje, przez jaki� czas była ku�ni�, piekarni�, szkoł� muzyczn�, a w 
odzyskanej w 1991 r., po wyremontowaniu została zorganizowana kapli-
ca parafialna pod wezwaniem �w. Anny. Pełniła ona t� rol� a� do czasu 
wybudowania nowego ko�cioła. 

Z dawnego ko�cioła zachowały si� dzwony, które przetrwały 
ukryte w ziemi od 1945 do 1992 roku, kiedy to dwa z nich po odkopaniu 
zostały zawieszone na prowizorycznej metalowej dzwonnicy. Zachowały 
si� tak�e cztery figury �wi�tych z głównego ołtarza, oraz z bocznych 
ołtarzy - figura, �w. Anny i obraz Matki Bo�ej. Niestety nie wszystko z 
ko�cioła udało si� uratowa�. Były próby uratowania mi�dzy innymi figu-
ry Matki Boskiej. Pani Anna Murmyło, jak wynika z relacji jej córki p. 
Lilki D�mbrowskiej, w przeddzie� wysadzenia ko�cioła w Skałacie po-
szła wraz z kole�ank� Ukraink� do ko�cioła, aby wynie�� figur� Matki 
Boskiej. Tam j� złapano i aresztowano. Po trzech dniach, kiedy ko�ciół 
ju� został zniszczony, została zwolniona z aresztu. 

Starania o budow� nowego ko�cioła rozpocz�ł ks. Stanisław Mu-
larz. Kamie� w�gielny pod budow� nowego ko�cioła poło�ono w 1995 r. 
Wła�ciw� budow� rozpocz�ł ks. proboszcz - Bogusław Gr�dysa, a konty-
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nuował i doprowadził do uko�czenia oraz po�wi�cenia ko�cioła w dniu 
26 lipca 2002 r. ks. proboszcz Roman Stadnik.  

Obecnie zbudowany ko�ciół jest nieco mniejszy od przedwojen-
nego, nawi�zuj�cy nieco stylem do dawnego neogotyckiego ko�cioła, 
zwłaszcza swoimi szczytowymi zwie�czeniami bocznych kaplic. Jest 
tak�e ko�ciołem w kształcie krzy�a, ale tylko z jedn� naw�, z dwoma 
bocznymi kaplicami, jedn� zakrysti� oraz posiada sklepienie kasetonowe, 
a nie łukowe jak ko�ciół przedwojenny. Posiada tak�e na stromym gotyc-
kim dachu wie�yczk� sygnaturki, a nad głównym wej�ciem o�miok�tn� 
wie�� zwie�czon� wysmukłym hełmem.  

“I chce si� wierzy�, �e kiedy na wie�y zawisn� uratowane dzwo-
ny to tak jak dawniej dzwoni� b�d� na Anioł Pa�ski i na po�ar, na rado�� 
i na �mier�... i nie�� si� ponad �yznymi polami..., a� po Nowosiółk�, i 
dalej, hen a� po Miodobory”.13 
 
 

Narody tworz�ce �wiat le�� w grobowcach 
poro�ni�tych wilgotnym lasem. 

Janusz Kota�ski 
 
 
Tadeusz Hussak 
 
 

W BUSZU ZAPOMNIANYCH CMENTARZY 
 

 “podró� sentymentaln�” na Kresy wybrała si� dziesi�cioosobowa 
grupa “zakochanych w Podolu”. Punktem głównym podró�y było 

po�wi�cenie w dniu 26 lipca 2002 r. odbudowanego ko�cioła w Skałacie, 
dawnym mie�cie powiatowym w woj. tarnopolskim. Ale mnie i p. Anto-
niego interesowała mo�liwo�� spenetrowania okolic miejsc naszych uro-
dze�. Praktycznie rzecz bior�c, urodzili�my si� obaj w Podwołoczyskach 
(ja, co prawda w Zadnieszówce, ale dzisiaj to po prostu przedmie�cie 
Podwołoczysk). 

Postanowili�my, wi�c “urwa� si�” z grupy po uroczysto�ciach, w 
Skałacie i poje�dzi� na własn� r�k� po znajomych okolicach. Okazało si� 
to dziecinnie proste, jako �e p. Antoni miał w Podwołoczyskach krewne-
go z samochodem, który ch�tnie zgodził si� powozi� nas po bliskich nam 
okolicach. 

                                                           
13 “Skałat...” - Głosy Podolan - Zeszyt specjalny nr.1 r. 2000 
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Do swojej “podró�y sentymentalnej” p. Antoni przygotował si� 
bardzo starannie. Sporz�dził plan miejscowo�ci, ulic, domów i cmentarzy, 
które zamierzał odwiedzi�. Zaopatrzył si� w odpowiedni� ilo�� zniczy i - 
solidny sekator. Znicze rzecz zrozumiała, ale sekator? Okazało si� jednak 
ju� w Skałacie, jak bardzo miał racj�... 

Zapuszczony, dawno nieczynny cmentarz, bujna ziele�, nie za-
ch�cały do poszukiwa�. Ale p. Antoni miał dobr� pami�� i przebijaj�c si� 
przez g�stwin� młodego lasu odnalazł grób swojego wuja i przy pomocy 
sekatora doprowadził go do stanu ogl�dalno�ci. Na marginesie mówi�c, 
jego wuj był osob� znan� i szanowan� w mie�cie, ale... było to z gór� 70 
lat temu... 

Kiedy jeszcze stali�my przy szcz�tkach starej furty cmentarnej, 
polsk� przystan�ła. “Panowie z Polski?” “Tak z Warszawy”. “A czego 
Pan tam szukał?”, zwróciła si� do  p. Antoniego.  “Grobów rodzinnych”, 
odpowiedział. Kobieta przyjrzała mu si� bacznie. “A jak si� Pan nazy-
wa?” “Goł�biowski”. “Goł�biowski?”, zamy�liła si� kobieta. “W naszej 
szkole mieli�my bardzo dobr� pani� nauczycielk�, nazywała si� Goł�-
biowska”. “To była moja mama”, odpowiedział zaskoczony p. Antoni. 
Zapanowała chwila ciszy. Kobieta pokiwała głow� i poci�gn�wszy za 
smycz pieska, ruszyła w dalsz� drog�, mówi�c ju� jakby do siebie: “tyle 
lat, co za spotkanie”.  

Stali�my jeszcze chwil� w milczeniu, chocia� wydaje si�, �e 
szukaj�c grobów naszych bliskich zapominamy, �e te przeszło 70 lat, 
które min�ły to cała epoka, w której nawet cmentarze zd��yły si� zesta-
rze�! Spotkana przy cmentarzu kobieta to wydarzenie tak przypadkowe, 
�e a� nieziemskie, przecie� jednak prawdziwe. Ale, niestety, to ju� tylko 
w�tła ni� mi�dzy tamtymi laty, a dniem dzisiejszym. 

W Podwołoczyskach było ju� znacznie trudniej. Stary dawno za-
pomniany cmentarz, zgin�ł całkowicie w bujnej zieleni. To ju� prawdzi-
wy busz. W mrocznej g�stwinie, tu i ówdzie �lady rozpadaj�cych si� 
nagrobków. Przedzieraj�c si� przez ten “busz” p. Antoni wspólnie z kole-
gami z naszej grupy, którzy dojechali tu razem z nami by wkrótce jecha� 
dalej, pozostawiaj�c nas obu w Podwołoczyskach, dotarli wreszcie do 
wyj�tkowo dobrze trzymaj�cego si� grobu: stał nagrobek i - o dziwo - 
metalowe ogrodzenie! To wła�nie był poszukiwany grób dziadka p. An-
toniego, równie� o tym samym imieniu. Dziadek, Antoni Goł�biowski, 
był po I wojnie �wiatowej znanym i szanowanym obywatelem Podwoło-
czysk, długoletnim wice burmistrzem miasta. Zmarł w 1929 roku. 

Ale wygl�d grobu był szokuj�cy. Wyrastały z niego liczne i cał-
kiem spore p�dy drzew oplataj�ce cały grobowiec. Poszedł w ruch seka-
tor, jednak pewne gał�zie trzeba było najpierw łama�, a pó�niej podci�te 
wyrywa�. Wszyscy pracowali wytrwale, by oczy�ci� ten niewielki sto-
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sunkowo grobowiec. Oczyszczono tak�e otoczenie grobu i tablic� na-
grobn�. Pan Antoni zapalił znicze. W rezultacie odnaleziony i “odnowio-
ny” grobowiec znalazł si� w wyci�tym niby-tunelu, gdzie przez kilka 
godzin płon�� b�d� spokojnie znicze. A pó�niej, oczywi�cie, zgasn�, 
młody las zacznie powoli odrabia� “straty” poniesione od ci�� sekatora... 

Jeszcze w Warszawie powiedzieli�my sobie, �e gdy ju� b�dzie-
my w Podwołoczyskach, to obowi�zkowo wst�pimy do Supranówki, by 
odwiedzi� grób prawie u nas zapomnianej poetki Kazimiery Zawistow-
skiej. O istnieniu tego grobu dowiedzieli�my si� z obszernego artykułu Z. 
Hausera “Polskie groby na Kresach”, zamieszczonego w “Rocznikach 
Lwowskich 1992”. 

Supranówka to niewielka wie�, odległa od Podwołoczysk o oko-
ło 5 km, le��ca na zachód od miasta, w dolinie rzeki Samiec. Droga z 
Podwołoczysk, marna, kamienista, przebiega obok �mietników miejskich. 
Wie� cicha, senna, domów prawie nie wida�, - ton� w zieleni. Zatrzymu-
jemy si� na placu przed cerkwi�, poło�on� na wysokiej skarpie. 

Po stromych schodach wdrapujemy si� na gór�, by wreszcie sta-
n�� u wrót cerkwi. Jest zamkni�ta, za ni� wida� g�szcz starego cmentarza. 
Panuje absolutna cisza, nie wida� �ywego ducha. Pan Antoni zmartwiony 
kolejnym buszem, zaczyna w�tpi�, czy damy rad�, ja wzywam do cier-
pliwo�ci, proponuj� chwile zaczeka�. Mija kilka minut i oto na dró�ce 
prowadz�cej do cmentarza w stron� cerkwi pojawia si� jak duch jaki� 
m��czyzna. Wyja�niamy mu sk�d jeste�my i czego szukamy. Tłumaczy 
nam z zakłopotaniem, �e nie wie, ale radzi poczeka�, a� zbiegnie na dół i 
dowie si� u kogo� ze starszych osób. Pozostajemy pod cerkwi�, mija ze 
dwadzie�cia minut, nasz informator wraca zadowolony. Prowadzi nas na 
zaplecze cerkwi i na pierwszym wzgórku, nie dalej ni� kilkana�cie me-
trów od cerkwi, pokazuje nam zasłoni�ty cz��ciowo młodymi p�dami 
drzew nagrobek. Jeste�my na miejscu. Nasz pomocnik z zadowoleniem 
pomaga wyrywa� młode p�dy drzew oraz bujn� traw�. W ko�cu grobo-
wiec został oczyszczony. W czasie tych czynno�ci opowiadamy w skrócie 
zainteresowanemu pomocnikowi, kto tu le�y. A wi�c: polska poetka Ka-
zimiera Zawistowska, która �yła i mieszkała tu, w Supranówce pod ko-
niec XIX wieku. Dalej, �e pisała pi�kne wiersze o Podolu i Rusinach, �e 
polubiła ten lud i te okolice, oraz, �e, chocia� zmarła gdzie indziej, kazała 
si� pochowa� w Supranówce. 

Na oczyszczonym grobowcu składamy kwiaty. Chwil� stoimy w 
milczeniu, razem z naszym informatorem. Jeszcze próbujemy odczyta� 
tablic� nagrobn�. Krótkie �ycie poetki wyznaczaj� daty: 17 I 1870 - 28 II 
1902. Trudno czytelne, ale przecie� to ju� sto lat. To dobrze, �e nie omi-
n�li�my Supranówki. Nasza, bowiem tutaj obecno�� i te skromne wi�zan-
ki kwiatów to pomost pami�ci przerzucony ponad całym wiekiem! 
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Dzi�kuj�c serdecznie naszemu nieoczekiwanemu pomocnikowi, 
schodzimy powoli w dół, w stron� wsi. Raz jeszcze ogl�damy si�. Po-
mnik, oczyszczony z gał�zi i krzewów, góruje wyra�nie na wzgórku. 
Zauwa�� go wszyscy, którzy znajd� si� obok cerkwi, dopóki busz znowu 
nie zacznie go zasłania�. 

Na dole podchodzimy do jednego w pobli�u domu, przy sprz�ta-
niu, czy remoncie, którego pracuje kilka osób. Widz�c, �e nasza tutaj 
obecno�� budzi pewne zainteresowanie, powtarzamy to samo, co mówili-
�my na górze spotkanemu m��czy�nie. Jedna z kobiet rezolutnie stwier-
dza: “Koły by my znały, jaka to Pani tam spoczywaje, my by pamiatały o 
jeji hrobie”. Dzi�kujemy za t� wypowied�. Ruszamy z powrotem do 
Podwołoczysk, a stamt�d do mojej rodzinnej wsi. 

Jeste�my pod wra�eniem tej krótkiej wizyty w Supranówce. Obaj 
zgadzamy si�, �e problem wykracza daleko poza granice Supranówki. W 
dziesi�tkach miast i miasteczek, w setkach wsi na Kresach umieraj� 
cmentarze. Na wielu z nich znajduj� si� groby ludzi zasługuj�cych na to, 
by przedłu�y� o nich pami��. Bo pami�� to miejsce w historii i w umy-
słach �yj�cych pokole�.  

 Cmentarze to szczególny zapis historyczny i dokumentacja dzia-
łalno�ci naszych przodków i bliskich, którzy tam spoczywaj�, to jedna z 
istotnych sił, które s� bod�cem naszych, Polaków, podró�y sentymental-
nych... Znane jest, bowiem powiedzenie, �e człowiek umiera dwa razy: 
pierwszy raz, gdy umiera faktycznie i składany jest w oznaczonym grobie 
i drugi raz - ostatecznie - gdy gin� cmentarze. 

Wracaj�c, do Supranówki. Marzy mi si� idea powiadomienia 
Rady Wiejskiej w tej wsi, a za jej po�rednictwem mieszka�ców, bardziej 
szczegółowo o tym, co pisała Kazimiera Zawistowska i dlaczego tak 
pokochała Rusinów oraz pi�kn� ziemi� podolsk�, �e kazała si� pochowa� 
wła�nie w Supranówce. Niech mieszka�cy tej cichej i zapomnianej wsi 
te� maj� powód do dumy. I jeszcze jedno: marzy mi si� tak�e, by o tym 
grobie pami�tali organizatorzy wycieczek podró�y sentymentalnych z 
kraju na Podole. Bowiem tak si� układaj� ludzkie zainteresowania, �e 
jedni chc� ogl�da� ruiny zamków, czy jaskinie gipsowe Krzywcza, a inni 
szuka� naszych historycznych �ladów na cmentarzach... 

A �e Supranówka le�y na uboczu, �e droga z Podwołoczysk 
marna i poci�g w niej nie zatrzymuje si� - zostawmy to mieszka�com. W 
rozwijaj�cych si� kontaktach z Polsk� ta naprawd� urocza wie� mo�e 
zyska� sław� i zainteresowanie za spraw� grobu, który tak doskonale 
mie�ci si� w naszych wspólnych, polsko-ukrai�skich perspektywach 
współ�ycia. 
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Chaim Braunstein 
 
 
 

SMUTNE WSPOMNIENIA 
 

iałem dwana�cie lat kiedy wybuchła druga wojna �wiatowa, a dwa 
lata pó�niej, 22 czerwca 1941 roku, kiedy Niemczy zaatakowali 

Zwi�zek Radziecki, byłem wci�� jeszcze młody, by tak jak inni członko-
wie społeczno�ci �ydowskiej nie zdawa� sobie sprawy z tego co nas cze-
ka w nast�pnych dwóch – trzech latach. Ludzie starsi, pami�taj�cy pierw-
sz� wojn� �wiatow�, my�leli nawet, �e co� si� zmieni na lepsze. 

Ludno�� �ydowska zajmowała si� przewa�nie handlem i kiedy 
“oswobodziła nas krasnaja armia” straciła cały swój maj�tek w ci�gu 
kilku dni. Nie mo�na było protestowa�, ale po cichu płaka�. Cieszyli si� 
�ydowscy komuni�ci, a na �wiecie były ich miliony. Sko�czyli w wi�k-
szo�ci w Gułagach. 

Według ró�nych �ródeł ludno�� �ydowska w Skałacie liczyła w 
1941 roku 4600 osób i była w tym mie�cie najwi�ksz� grup� etniczn�. W 
1942 r. Niemcy przesiedlili do Skałatu ponad 8000 �ydów. Mieszkali w 
�ydowskiej cz��ci miasta, po trzy – cztery rodziny w jednym pokoju. 

Panował wielki głód. Prze�ywali�my straszne dni i noce, ale 
jeszcze nie przeczuwali�my co nas czeka. Plany niemieckie wobec nas 
wci�� były jeszcze tajne. 

Zacz�ły si� akcje, najpierw te “dobrowolne”. 30 i 31 sierpnia 
1942 roku. Wszystkie babcie, dziadkowie, biedota, inwalidzi, bezdomni 
zostali przewiezieni do bó�nicy, stamt�d do Tarnopola, a nast�pnie do 
Beł�ca. My�l�, �e nikt z nich nie �ył ju�, kiedy ten poci�g przyjechał do 
ostatniej stacji. 

Nast�powały teraz akcja za akcj�, a najstraszniejsza miała miej-
sce 21–22 pa�dziernika 1942 roku, kiedy to ponad 3000 �ydów wywie-
ziono do Beł�ca. 

W lipcu 1943 roku Skałat był “judenfrei” – bez �ydów. Dzielni-
ca �ydowska została zburzona, a lagier skałacki rozbity i zamkni�ty. 

Zostało około 200 – 300 �ydów, którym w jaki� sposób udało 
si� uratowa�. Znale�li si� oni w strasznej sytuacji. Szukali pomocy i miej-
sca, gdzie mo�na by prze�y� ten okrutny czas. Niemcy szukali ich dzie� i 
noc, a w�ród tych, którzy si� uratowali były tak�e dzieci. Byli�my wtedy 
bardzo samotni. 

Wi�ksza cz��� uratowanych ukrywała si� w okolicznych lasach 
takich jak Malinnik, Okno, Ostra Mogiła. �yli tam w strasznych warun-
kach, a na ka�dym kroku czyhała �mier�. Byli Polacy i Ukrai�cy, którzy 
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pomagali, ale byli i tacy, którzy zdradzili Boga i Chrystusa i pomagali 
Niemcom znale�� ukrywaj�cych si� �ydów. Po wojnie, w 1945 roku 
wyjechali�my do Polski. Wi�kszo�� zatrzymała si� na Górnym 	l�sku, w 
rejonie Katowic. Ja znalazłem si� w Bytomiu, Plac Grunwaldzki 6. 

Po kilku miesi�cach zacz�ła si� nasza w�drówka do Palestyny, 
naszej ojczyzny. Odbywała si� nielegalnie przez Czechosłowacj�, Niem-
cy i Francj� i trwała dwa lata. 

W 1947 roku wi�kszo�� z nas była ju� w Palestynie, rz�dzonej 
wtedy przez Anglików. Inni pojechali do Stanów Zjednoczonych i Kana-
dy. 

W 1944 r. sko�czyła si� dla nas wojna w Skałacie, a w 1947 ro-
ku zacz�ła si� dla nas wojna o nasz� niepodległo��. Brali�my w niej 
udział, ale tutaj sytuacja była ju� inna: była w nas wielka wiara w nasz� 
przyszło��. 

Kiedy w 1949 roku sko�czyła si� wojna, nasi ludzie szukali 
miejsca, gdzie mo�na by zacz�� budowa� t� nasz� przyszło��. I cho� 
straszne rany, zadane przez wojn� były wci�� nie zabli�nione, wszyscy 
ci��ko pracowali�my. Budowali�my nasze domy, kształcili�my si�, za-
kładali rodziny, rodziły si� dzieci, rosło nowe pokolenie. Niektórzy z nas 
ko�czyli akademie i dochodzili do wysokich stanowisk, jak Joel Wein-
raub (miał dom w centrum miasta), który został generałem naszej armii i 
w swoim czasie był bardzo znan� osobisto�ci�. 

Ale i teraz blisko 60 lat po tamtej strasznej wojnie, mimo i� za-
dane przez ni� ci��kie rany wci�� bol� – nie straciłem wiary w dobro� 
człowieka. 

Ka�dy z nas, bowiem jest kandydatem na anioła lub na diabła, a 
w naszych r�kach jest wybór. 
 
 

Mijaj� ludzkie pokolenia 
jak fale, gdy wiatr morzem zm�ci 
i nie masz godów ich pami�ci 
i nie masz bólów ich wspomnie� 

 
 
 

 
ODSŁONI�CIE POMNIKA M�CZE�STWA 
YDÓW 

 
 

 dniu 9 lipca 2002 r. z inicjatywy i staraniem �ydów ze Stanów 
Zjednoczonych i Izraela, którzy prze�yli likwidacj� getta, podczas W 
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okupacji niemieckiej w Skałacie w roku 1943, odbyło si� osłoni�cie pa-
mi�tkowego obelisku i 13 macew, uratowanych z dawnego �ydowskiego 
cmentarza, zniszczonego przez władze sowieckie.  

Udział w tej uroczysto�ci wzi�li przedstawiciele społeczno�ci 
�ydowskiej, którzy przyjechali z zagranicy oraz lokalne władze z pani� 
Natali� Stankowsk� merem miasta na czele. Po okoliczno�ciowych prze-
mówieniach przedstawicieli społeczno�ci �ydowskiej, w których jeden z 
przemawiaj�cych cytował fragmenty z naszej ksi��ki “Skałat...”, a drugie 
przemówienie pana Michała Schönberga-Górskiego podajemy poni�ej. Po 
przemówieniu Pani Mer, zło�eniu pod obeliskiem kwiatów i odmówieniu 
Kadisz’u uroczysto�� zako�czono. 

 
 

* * * * * 
ak długo �yjemy jest nadzieja – nadzieja na lepsze. 
 Ci, którzy podj�li decyzj� i przyło�yli r�k� do likwidacji miej-

scowego cmentarza �ydowskiego, uczynili niewymown� krzywd� nie 
tylko zmarłym i ich �ywym pobratymcom, ale i dobremu imieniu miej-
scowej społeczno�ci. 

A jak mówiłem przed sze�cioma laty na polach pod Nowosiół-
k�14 –.Nie czas teraz na wspominanie wzajemnych �alów, nieporozumie� 
i krzywd. Módlmy si�! Wy, którzy tu �yjecie i my, rozproszeni po całym 
�wiecie. Oby Bóg Wszechmog�cy przebaczył im, bo nie wiedzieli, co 
czynili. 

Waszemu pokoleniu i Waszym władzom przyszło za t� krzywd� 
wynagrodzi�. 

Serdeczne dzi�ki i chwała tym wszystkim, dzi�ki którym, na-
grobki naszych przodków nie walaj� si� po ulicach miasta. Szczególna 
wdzi�czno�� nale�y si� panom Jarosławowi Muzyczce, Bohdanowi Mar-
tyniukowi i Stadnykowi za ich trud i wykonane dzieło. 

Podobnie jak baszty stanowi� �wiadectwo dawnej przeszło�ci, 
tak wzniesiony tu monument �wiadczy� b�dzie na wieki, �e ta ziemia na 
przestrzeni kilku stuleci go�ciła naszych rodaków, którzy swoj� prac� i 
staraniem pomagali w budowaniu, rozwijaniu i kształtowaniu jej wize-
runku. 

�ycie nasze, �ycie niedobitków strasznej zawieruchy z czasów 
okupacji hitlerowskiej, chyli si� ku ko�cowi. Kto wie, czy w tym miejscu 
odrodzi si� kiedykolwiek gmina �ydowska. Dlatego w Wasze r�ce odda-
jemy opiek� nad odsłoni�tym dzisiaj pomnikiem nadziei, �e Wy, obywa-

                                                           
14 Patrz Przypis 2. 
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tele i Wy, duchowi przywódcy miasta, strzec b�dziecie �wi�to�ci tego 
miejsca cegiełk� do Waszej odbudowy i rozkwitu. 

Wszystkim, którzy przerwali swoje codzienne z tak� trosk� i 
dbało�ci�, z jak� strze�ecie waszych cmentarzy. 

Chocia� rozdzielaj� nas morza i oceany, nic nie jest w stanie za-
trze� w naszej pami�ci i w naszych sercach uczucia przywi�zania do tej 
ziemi, do jej krajobrazów i do tych Samarytan, którzy pomogli nam prze-
�y� ci��kie czasy. Chcieliby�my, aby ziemie naszej młodo�ci rozwijały 
si� i kwitły, czego Wam z całego serca �yczymy. Tak jak dawniej ch�tnie 
doło�ymy, cho� mał� zaj�cia i przybyli tutaj, aby razem z nami uczestni-
czy� w uroczysto�ci zwyci�stwa dobra nad złem – serdecznie dzi�kuje-
my. 

“Niech was wszystkich Wszechmog�cy obdarzy dobrym zdro-
wiem, obfitymi plonami i wszelkim dobrem. Niech pokój panuje w wa-
szych domostwach i w stosunkach z waszymi s�siadami”. 

Niech Wszechmog�cy wszystkim Wam błogosławi! 
_________________ 
Przypis 14/2  Fragment przemówienia z czerwca 1996 r podczas odsłoni�cia 
pomnika pomordowanym �ydom w Nowosiółce Skałackiej na które powołuje si� 
Michał Schönberg – Górski w Skałacie. 

“Ka�d� grudk� ziemi, któr� we�miecie na tym polu w swe dłonie i spró-
bujecie wy���, krew si� poleje. Aby opisa� ogrom nieszcz��cia i beznadziejnej 
rozpaczy, które były udziałem naszych sióstr i braci, zgładzonych na tym polu 
przed pi��dziesi�ciu trzema laty, trzeba by talentu wielkiego włoskiego pisarza 
Dantego autora “Piekła”. 
 We wspólnej mogile le�� tu szcz�tki tysi�ca trzystu m��czyzn, kobiet, 
dzieci i niemowl�t zakatowanych na �mier�, zastrzelonych lub �ywcem zakopa-
nych, a ich jedynym przewinieniem było to, �e byli potomkami Izraela. 
 I my stoj�cy dzisiaj na miejscu, które wydaje si� by� ich mogił�, mogli-
by�my si� w niej znale��, albo podzieli� ich los, gdyby nie pomocna r�ka, któr� 
nam podali, w tej jak�e ci��kiej godzinie, ludzie tej ziemi. 
 Tym wszystkim ludziom dobrej woli, ich potomkom, którzy w godzinie, 
strasznej próby okazali nam pomoc u�yczaj�c: 

- spragnionym – kubek wody lub mleka; 
- głodnym – kromk� chleba czy gor�cej strawy; 
- bezdomnym tułaczom – dach nad głow�, cho�by na jedn� 

noc; 
- �ciganym – chwilowy schowek podczas obławy albo po-

gromu 
tym wszystkim, co podczas nieszcz��cia pocieszyli nas dobrym słowem, albo 
przyjazn� porad�, bo to jedno, co mieli i da� nam mogli – tym wszystkim dzi�ku-
jemy z całego serca. 
 Chwała na wysoko�ci szczególnie Sprawiedliwym Tego 	wiata w�ród 
was, którzy z nara�eniem własnego �ycia i �ycia swoich najbli�szych i najuko-
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cha�szych – przechowali i uratowali nas tutaj przybyłych i niemało innych, którzy 
na t� uroczysto�� przyby� nie moglia. 
 Hebrajskie przysłowie rzecze:, kto uratował cho�by jedn� dusz�, jakby 
uratował �wiat cały. Nie ma ceny na �ycie komu� uratowane; nie ma słów, które 
mog� wyrazi� wdzi�czno��. Nie ma wynagrodzenia, które mo�e si� wydawa� 
zbyt sowite. 
 Przylecieli�my z ró�nych zak�tków �wiata, nie po to tylko, aby 
ten pomnik odsłoni�, ale aby z tej okazji zło�y� hołd Sprawiedliwym tej 
oto ziemi, którzy w Sodomie i Gomorze  hitlerowskiej okupacji, id�c w 
�lady Chrystusa, znale�li w swoim sercu tyle miłosierdzia, aby nas rato-
wa�. Niech pami�� o nich b�dzie po wsze czasy symbolem dobroci serca i 
odwagi ducha, kiełkuj�cym ziarnem nadziei i przyja�ni mi�dzy naszymi 
społeczno�ciami. 

“Niech was wszystkich Wszechmog�cy obdarzy dobrym zdro-
wiem, obfitymi  plonami  i wszelkim  dobrem.  Niech  pokój  panuje  w 
waszych domostwach i w stosunkach z waszymi s�siadami”. 
a – Nie zawsze udawało si� uratowa� ukrywanych �ydów. Jak pisze pani Czesła-
wa Kmieciowa gin�li nie tylko ci których ukrywano, ale i ci którzy ukrywali i 
ratowali �ydów. W czasie okupacji niemieckiej w latach 1941 – 1943, młoda 
dziewczyna Bronka Malicka, która mieszkała na Mantiawie, ukrywała u siebie w 
domu �ydówk�. Po wykryciu tego faktu Niemcy aresztowali Bronk� i ukrywaj�c� 
si� �ydówk�, zaprowadzili je na rynek i tam publicznie rozstrzelali. 
 
 
 

stracone Kresy, stracone na wieki, ludzie wygnani, 
miasta przemienione, rzeki straciły kolor...” 

Janusz Kota�ski 
 

SKAŁAT DZISIEJSZY 
 

Podczas wycieczki na Podole i pobytu naszej grupy w Skałacie 
w lipcu 2002 r. udało si� nam uzyska� folder, reklamuj�cy miasto i za-
ch�caj�cy do jego zwiedzania. Folder został wydany staraniem Ewhena 
Markiwa, który przedstawia histori� miasta widzian� oczyma historyka 
ukrai�skiego i współczesny jego rozwój. Jest to zupełnie inny pogl�d na 
histori� tej ziemi. W zwi�zku, z czym nasuwa si� pytanie, czy jest ona na 
pewno obiektywna i czy łatwo si� nam, byłym mieszka�com, z ni� zgo-
dzi�, mimo, �e wida� u autora lokalny patriotyzm zwi�zany z tym, ma-
gicznym, miejscem, jakim jest Skałat. Dlatego te� doł�czamy jego tłuma-
czenie pozostawiaj�c os�d Czytelnikom, jak i wra�enia jednego z uczest-
ników ostatniej wycieczki do Skałatu współautora opracowania pana 
Edwarda Ła�cuckiego. 
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Skałat w oczach współczesnego mieszka�ca 
 

ałe miasta, z ich obliczem, naznaczonym trudem codziennego �ycia 
i z barwnymi obrazami budowli i ulic, zachowały dla nas, współ-

cze�nie �yj�cych, wieczne symbole naszego narodu. 
Do takich miast nale�y i Skałat, którego historia si�ga zamierz-

chłej przeszło�ci. Miasto le�y u podnó�a trzech skał w południowo-
zachodnich Miodoborach. St�d te�, zdaniem badaczy, pochodzi nazwa 
naszej wsi, o której pierwsze wzmianki znale�� mo�na w �ródłach pisa-
nych z 1564 roku. 

Skałat stał si� miastem w r. 1600, kiedy podporz�dkowany został 
prawu magdeburskiemu. W jego herbie błyszczy na srebrzystym tle 
o�mioramienna niebieska gwiazda w �ółtym obramowaniu, symbolizuj�-
cym kolor dojrzałych łanów pszenicznych. Tak�e w okolicach Skałatu, 
rozło�onego nad brzegiem rzeczki Gniłej, �yli od wieków głównie Ukra-
i�cy, którzy zajmowali si� upraw� ziemi. 

Miasto słyn�ło z oryginalnego zamku, zbudowanego w r. 1630 
dla obrony południowo-wschodnich rubie�y Rzeczypospolitej, która zaj�-
ła Galicj�. Podczas walk wyzwole�czych narodu ukrai�skiego z ujarzmia-
j�cymi go Polakami w latach 1648 – 1651 zamek został zrujnowany. 
Wielkiego spustoszenia doznał zamek w r. 1672 w czasie najazdów tu-
recko-tatarskich. W XVII wieku fortec� odbudowano w kształcie czwo-
roboku z czterema pi�ciobocznymi basztami na rogach. Ocalałe od nisz-
czycielskiego działania czasu i zniszcze� wojennych s� dzi� niemymi 
�wiadkami przeszło�ci, stoj� na stra�y spokoju miasta i dodaj� mu oso-
bliwego kolorytu. 

Nowym etapem rozwoju Skałatu było jego przył�czenie do Au-
strii w 1772 roku. Rozpocz�ł si� okres gospodarczego rozwoju miasta, 
które w roku 1867 zostało siedzib� powiatu. 

W roku 1897 otwarto lini� kolejow� Tarnopol – Grzymałów, 
przechodz�c� przez Skałat. Otwierano tytoniarnie, gorzelnie, browary, 
cegielnie, zakłady przetwórstwa gipsu, młyny wodne i parowe. 

Po zniesieniu pa�szczyzny w 1848 roku ludno�� ukrai�ska mia-
sta oprócz rolnictwa zacz�ła si� trudni� pszczelarstwem i rybołówstwem, 
a tak�e handlem płodami rolnymi. 

W roku 1829 otwarto czteroklasow� szkoł� m�sk�, a na jej bazie 
w 1901 roku pi�cioklasowe szkoły m�skie i �e�skie, by je nast�pnie prze-
kształci� w szkoły sze�cioklasowe. Rozpocz�ło swoj� działalno�� pry-
watne gimnazjum realne, do którego ucz�szczało 100 uczniów. W mie-
�cie otwarto szpital na 40 łó�ek. W 1872 r. wzniesiono cerkiew Przemie-
nienia Pa�skiego. 
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Po rozpadzie Austro-W�gier, od połowy lipca 1918 roku usta-
nowiono w Skałacie władz� ukrai�sk�, jednak pa�stwowotwórcze proce-
sy Republiki Zachodniej Ukrainy zostały zahamowane na skutek okupacji 
miasta przez Polsk�. W latach dwudziestych i trzydziestych Skałatczanie 
bronili swojej narodowej to�samo�ci, grupuj�c si� w towarzystwach “Pro-
�wita”, “Sojuz Ukrainek” i innych organizacjach. 

Od stycznia 1940 roku do grudnia 1962 roku Skałat był siedzib� 
rejonu. Dzi�ki pracy mieszka�ców zrobiono wiele dla ogólnego rozwoju 
miasta. Wybudowano fabryk� chemiczn� “LOTOS”, przedsi�biorstwo 
remontowo - transportowe, przepompowni� gazu, szkoł� zawodow� tech-
niczn�, fabryk� mebli, urz�dzenia społeczno – kulturalne. W marcu 2002 
r. otwarto stacj� kolejow�. 

Nowe siły wracaj� Skałatczanom wraz z proklamowaniem nieza-
le�nego pa�stwa ukrai�skiego. 16 lutego 1990 roku w centrum miasta 
podniesiono na maszt niebiesko–�ółt� flag� narodow�, jako znak nowego, 
duchowego odrodzenia. W tym czasie utworzono o�rodek Narodowego 
Ruchu Ukrainy i wznowiono działalno�� społecznych i politycznych 
organizacji. 

Mieszka�cy Skałatu czcz� pami�� tych, którzy walczyli i �ycie 
oddali za niezale�no�� naszego pa�stwa. Odsłoni�to tablice pami�tkowe 
ku czci strzelców siczowych i ofiar stalinowskiego i faszystowskiego 
terroru. W miejscowej szkole ogólnokształc�cej czynna jest izba pami�ci, 
wzniesiono pomnik Bohdana Chmielnickiego. 

8 pa�dziernika 2000 roku społecze�stwo Skałatu uroczy�cie ob-
chodziło 400-lecie nadania miastu prawa magdeburskiego. W tym dniu 
odsłoni�to pomnik Bohdana Chmielnickiego. 

Mieszka�cy miasta szanuj� pami�� wybitnych ludzi, zwi�zanych 
z Ziemi� Skałack�. W roku 1895 i 1898 pisarz Iwan Franko kandydował z 
naszego kraju do parlamentu wiede�skiego i sejmu galicyjskiego, ale 
przeszkodziły mu w tym siły antyukrai�skie. W latach 1951 i 1955 Ska-
łatczanie dwukrotnie wybierali poet� Andrija Małyszka do Rady Najwy�-
szej Ukrainy. W Skałacie �ył i pracował od roku 1867 jako duchowny – 
pisarz Iwan Naumowicz. 

W 1909 roku wybitny działacz społeczny Ołeksandr Barwi�ski 
zało�ył oddział towarzystwa “Pro�wita”. Poeta Płaton Woro�ko wyzwalał 
w kwietniu 1944 roku Skałat, a wydarzenia te utrwalił w “Skałackiej 
balladzie”. W mie�cie zachował si� budynek, w którym mieszkał sławny 
ukrai�ski re�yser Łe� Kurbas. 

Skałat, ogl�dany dzisiaj z lotu ptaka wygl�da jak bukiet, w któ-
rym domy mieszkalne i budynki gospodarcze przeplataj� si� z wysepkami 
sadów i zabytkami historii i kultury. Ulice miasta zlały si� ze szlakami 
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komunikacyjnymi ł�cz�cymi je z Tarnopolem, Podwołoczyskami, Grzy-
małowem i innymi miejscowo�ciami obwodu. 

Skałat odnawia si�, poprawia si� stan jego ulic, rekonstruuje 
kompleks sportowy, wznosi nowe budynki. Wielka w tym zasługa rad-
nych miejskich, członków komitetu wykonawczego i przewodnicz�cego 
B. Martyniuka, organizacji społecznych i przedsi�biorstw miejskich, 
które nie szcz�dz� sił i stara�, aby przekształci� miasto w swojego rodza-
ju rezerwat architektoniczny – perł� Podola. 
 
Współczesny Skałat widziany oczyma byłego mieszka�ca. 
 

amymi wspomnieniami nie sposób usun�� z naszego �ycia tkwi�cej w 
nas wszechwładnej t�sknoty i przemo�nej ch�ci odwiedzenia Skałatu. 

Spojrzenia, z bliska, na nasze domy rodzinne i te wszystkie miejsca, naj-
gł�biej tkwi�ce w pami�ci. Pospacerowa� po ulicach, zaułkach i placach. 
Pobł�ka� si� po ukwieconych, wypełnionych kwileniem rozradowanych 
czajek i �piewem skowronków, ł�kach, górkach skalistych i wiecznie 
zielonym Malinniku. Powita� wschód i zachód sło�ca w tym szczegól-
nym podolskim pejza�u. Nacieszy� si� bogactwem ciszy letniej nocy i 
roziskrzonego gwiazdami, w pełni ksi��yca, niebem. 

To prze�laduj�ce nas od wielu lat marzenie zostało, wprawdzie 
cz��ciowo, zrealizowane. Wielu z nas uczyniło to ju� du�o wcze�niej. Ja 
odwiedziłem Skałat po 58 latach w dniach 25–26 lipca 2002 roku. 

Konfrontacja wspomnie� z tera�niejszo�ci� okazała si� we-
wn�trznie sprzeczna. Ból i rado��, rozdra�nienie i uznanie – na przemian 
towarzyszyły w�drówce po bliskiej mojej młodo�ci skałackich ulicach, 
zaułkach i placach. 

Jako uczestnik doniosłej uroczysto�ci, zwi�zanej z po�wi�ceniem 
odbudowanego ko�cioła, tu� po jej zako�czeniu, odł�czyłem si� wraz z 
�on� od grupy warszawskich skałatczan i przez niespełna dwa dni wery-
fikowałem wspomnienia “z lat pokoju i wojny” z rzeczywisto�ci�. 

Pierwsze kroki skierowali�my na cmentarz. Trafnie go nazwał p. 
Tadeusz Hussak – “buszem”. Takie wra�enie odniosłem zaraz po prze-
kroczeniu bramy cmentarnej. Zamiast uporz�dkowanych w równych 
szeregach rozmieszczonych grobów z ich nadbudow�: krzy�y, rze�b, 
kamieni i płyt nagrobnych ujrzałem po obu stronach ledwie widocznej 
�cie�ki, prawie 100 letnie drzewa, otoczone g�stymi krzakami i opl�tane 
lianami pn�czy. Przypomn�, �e był to cmentarz chrze�cija�ski. Po prawej 
stronie grzebano zmarłych wyznania greckokatolickiego, po lewej – 
rzymskokatolickiego. W miar� zbli�ania si� do kaplicy cmentarnej, wy-
budowanej w 1939 r. otoczenie zmieniało si�. Drzew i krzewów ubywało. 
Tu i ówdzie wyłaniały si� krzy�e i nagrobki. Po mini�ciu kaplicy ilo�� 
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widocznych grobów rosła. Niektóre z nich wygl�dały w miar� przyzwo-
icie. Gdzieniegdzie widniały na grobach sztuczne lub naturalne kwiaty. 

Z po�ród swoich najbli�szych odnalazłem grób babci ze strony 
matki. Mo�liwe to było za spraw� ciotecznego brata – Ukrai�ca z matki 
Polki, który opiekuje si� grobem. Zapalili�my z �on� przywiezione z 
Polski znicze i w ich migaj�cym �wietle podzielili�my si� na gor�co re-
fleksjami o czasie naszego trwania i przemijania. Cmentarz trwał w swo-
im naturalnym kształcie dopóty potomkowie oddawali nale�n� cze�� 
swoim najbli�szym. Umiera, gdy� nas, ich potomków, tam w Skałacie ju� 
nie ma. W tym smutnym opisie godny jest odnotowania fakt, �e Ukrai�cy 
w najmniejszym stopniu nie przyczyniaj� si� do dewastacji i nie usiłuj� 
przy�pieszy� jego naturalnej �mierci. 

Wielu ukrai�skich rówie�ników odwiedza mogiły naszych 
dziadków i ojców lub po prostu byłych s�siadów, aby zapali� przysło-
wiowy płomyk i zło�y� symboliczn� wi�zank� kwiatów. 

Aktualnie obok omawianego cmentarza, w kierunku na Horodni-
c�, od kilkudziesi�ciu lat funkcjonuje nowy cmentarz, na którym zgodnie 
obok siebie spoczywaj� Polacy i Ukrai�cy, a tak�e wyznawcy prawosła-
wia. Jednocze�nie trzeba wspomnie�, �e przed wojn� w Skałacie nie było 
wyznawców prawosławia. 

Wracaj�c z cmentarza uwa�nie odnotowywałem zmiany, jakie 
zaszły w otoczeniu młyna p. Kaczki i Targowicy. Dawnego centrum 
handlowego skupionego koło cerkwi oraz na zbiegu ulic J. Piłsudskiego i 
3 Maja. Dawna kolonia jednorodzinnych domków oficerskich poło�onych 
tu� przed cmentarzem nie prezentuje si� tak kolorowo i wyrazi�cie jak 
kiedy�. Dzi� domki te s� bardzo zaniedbane. Odnosi si� wra�enie jakby 
wrosły w ziemi� i broniły si� przed otaczaj�c� je fal� nowowybudowa-
nych, bardziej nowoczesnych i okazalszych domów. 

Domy opuszczone przez Polaków np. p. Daszkiewiczów w s�-
siedztwie młyna p. Kaczki, wygl�daj� szaro i biednie. Czas si� tu zatrzy-
mał, a dokonania byłych mieszka�ców nie s� kontynuowane, a wr�cz 
marnotrawione, o czym �wiadcz� rumowiska po kilku domach i zarasta-
j�ce je chaszcze. 

Du�o lepiej prezentuje si� Targowica. I chocia� zatraciła ona, ze 
zrozumiałych przyczyn, swój przedwojenny charakter, tym niemniej 
próbuje go odnale�� w nowych warunkach gospodarki rynkowej. Powsta-
ło tu kilka warsztatów mechanicznych, drobnych firm handlowo-
usługowych oraz transportowych. Zauwa�yłem te� kilka okazałych bu-
dynków o przyjemnym i wyrazistym kształcie architektonicznym z 
umieszczonymi na ich �cianach lub ogrodzeniach tablicami z nazwami 
firm i ró�norodnymi reklamami. 
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Przeciwna strona Targowicy nie wiele zmieniła si�. Zachowały 
si� w dobrym stanie domy polskie. Widocznie jest wi�ksza troska o nie, 
nie tylko w wygl�dzie zewn�trznym, ale tak�e w rozbudowie i unowocze-
�nianiu. Krótka wizytacja Targowicy zako�czyła si� przyjemnym akcen-
tem. Otó� pod koniec jej trwania podeszła do nas kobieta w wieku 60 – 
65 lat i po ukrai�skim pozdrowieniu “Dobryj de�” wprost stwierdziła: 
Wy na pewno nie tutejsi. Gdy w odpowiedzi usłyszała, �e z Polski na jej 
twarzy pojawił si� szczery i radosny u�miech zadowolenia. Po krótkiej 
rozmowie przej�ła inicjatyw� i z jej ust popłyn�ły precyzyjne informacje 
o Polakach – Targowiczanach, dawniej tu mieszkaj�cych: pp. Daszkiewi-
czach, Murmyłach, Pietrzyszynach i wielu innych. Przekazałaby ona 
jeszcze wi�cej informacji, gdyby�my przyj�li zaproszenie odwiedzenia jej 
domu. Bardzo nalegała na spełnienie pro�by. Z przykro�ci� odmówili�my. 
Naglił nas czas. 

Gdy w my�lach powróciłem do tego miłego spotkania znalazłem 
odpowied� na nast�puj�ce pytanie: co powodowało, �e ta w �rednim wie-
ku Ukrainka posiadała tak szczególn� wiedz� o Polakach – Targowicza-
nach. Zapraszaj�c nas do swego mieszkania, stwierdziła, �e mie�ci si� 
ono w pobli�u domu p. Murmyłów. A wi�c musiała osobi�cie zna� p. 
Lilk� D�mbrowsk�, córk�. p. Murmyłów, uczestniczk� naszej 6 dniowej 
wycieczki. Od niej dowiedziałem si�, �e ona wraz z rodzin� wyjechała ze 
Skałatu w ramach tzw. drugiej repatriacji tj. w latach 1954 – 1956. Sym-
patyczna Ukrainka na pewno była znajom� p. Lilki, a mo�e nawet blisk� 
kole�ank�. 

Szczegółowa wiedza o Polakach, byłych mieszka�cach Skałatu, 
nie jest zjawiskiem odosobnionym. Przekonałem si� o tym w dniu na-
st�pnym, kiedy zupełnie nie znane mi osoby zatrzymywały nas i zasypy-
wały gradem pyta� o byłych s�siadach lub znajomych oraz przekazywały 
szereg informacji, a zwłaszcza o tych, którzy nie wyjechali i o ich praw-
dziwie smutnym losie. Na kilka zaprosze� odwiedzenie ich domów przy-
j�łem jedno. W ci�gu godzinnego pobytu w mieszkaniu zapraszaj�cego 
przewin�ła si� poka�na liczba osób. Okazali si� przyja�ni i serdeczni. 
Niech pan odwiedza nas cz��ciej wraz z rodzin�. Radzi b�dziemy Was 
go�ci� – szczerze zapraszali. Planuj� ponownie odwiedzi� Skałat wraz z 
córk� i wnuczk� w miesi�cach letnich 2003. Mam nadziej�, �e zdrowie 
dopisze. 

Wracaj�c do przerwanego w�tku wizytacji kolejnych miejsc na 
trasie do centrum handlowego, skupionego naokół cerkwi, zacz�łem si� 
po trosze gubi�. Podłu�na zabudowa, która była usytuowana w gł�bi ul. 3 
Maja nie istnieje. Znikły te� dwa du�e charakterystyczne skwery. Jeden 
przed domem – restauracj� p. Grubmanów, drugi – po przeciwnej stronie, 
obok przedwojennego domu handlowego w którego zieleni mie�ciła si� 
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niegdy� stacja benzynowa. W powstałej na ich miejscu zabudowie, kilku 
parterowych domków, bez przyjemnego zewn�trznego wygl�du, ledwie 
dostrzegłem dom p. Grubmana. Wygl�dał smutnie i biednie. Aby przyj-
rze� si� jeszcze z bliska, pomaszerowałem w jego kierunku, klucz�c mi�-
dzy tymi bez wyrazu domkami, pozbawionymi jakiejkolwiek zewn�trznej 
szaty: drzew, krzewów i kwiatów. Brud, �mieci i kupa ró�norodnych 
papierowych małych i okazalszych opakowa� stanowiły ich zaplecze. 
Przy domu p. Grubmana nie było masarni i innych zabudowa� gospodar-
czych. Stał samotnie. Co si� w nim mie�ciło – nie wiem? Je�eli był za-
mkni�ty to nie był kochany przez jego opiekunów. Odniosłem wra�enie, 
�e ten dom umiera. 

Cerkiew greckokatolicka prezentuje si� okazale i wyrazi�cie. 
Utrzymana jest z nale��cym do niej otoczeniem, w tym z domem popa, w 
godnym uznania porz�dku. Po starym cmentarzu, który usytuowany był z 
tyłu za cerkwi� nie pozostało �adnego �ladu. Placem po nim zawładn�li 
wyznawcy prawosławia. Wybudowali ju� okazał� dzwonnic� i tymcza-
sowy dom modlitewny. Gromadz� materiał na budow� cerkwi. Jej fun-
damenty s� ju� wykonane. Odległo�� mi�dzy cerkwiami nie przekracza 
80–100 m. 

Im bardziej zbli�ałem si� do zbiegu głównych ulic, tym wi�cej 
przybywało domów jednopi�trowych. W wi�kszo�ci z nich na parterze 
mie�ciły si� sklepy o ró�nym handlowym przeznaczeniu. Dom p. Kos-
sowskich z uwagi na sw� architektur� i ozdobion� �cian� frontow�, wy-
gl�dał w�ród nich bardziej okazale i dostojniej. Spełnia analogiczne funk-
cje jak przed 1939 r., to znaczy, �e znajduje si� w nim zarówno sklep 
spo�ywczy jak i restauracja. 

Dokładnie na zbiegu dwóch głównych ulic, nieco w gł�bi, w 
stron� rynku, wybudowano budynek Rady Narodowej. Jego kształt, wy-
gl�d zewn�trzny oraz wzorowe zagospodarowanie najbli�szego otoczenia 
dobrze �wiadczy o jego projektantach, wykonawcach i gospodarzach 
miasta. Przed Rad� Narodow�, w ramach obchodów 400-lecia miasta, 
ustawiono pomnik Bohdana Chmielnickiego dobrze harmonizuj�cy z 
powstałym w tym miejscu placem. 

Drugi dzie� rozpocz�li�my od penetrowania najwa�niejszych 
miejsc Mantiawy. Za punkt wyj�ciowy przyj�li�my rozwidlenie dróg: 
jedna prowadziła w kierunku górek skalistych, któr� p. Zdzisław Mrozek 
nazwał “Traktem Tatarskim”, druga – do Kołodziejówki. Widok, jaki 
wokół nas roztaczał si� w niczym nie przypominał Mantiawy z lat mło-
dzie�czych. Tzw. “Wygon” z boiskiem sportowym i strzelnic� nie istnie-
je. Wypełnia go bardzo zawiła zabudowa małych domów mieszkalnych. 
Nie przypominaj� one niczym dawnych, obszernych krytych słom� do-
mów, otoczonych budynkami gospodarczymi lub przesłoni�tych stertami 
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nie wymłóconego zbo�a lub stogami słomy. Na miejscach domów pp. 
�abskich i Grosów oraz przyległych kiedy� do nich pól uprawnych, wy-
budowano zaplecze gospodarczo-administracyjne kołchozu: elewatory 
zbo�owe, ogromne chlewnie i obory, ró�norodne magazyny, okazały 
budynek administracyjny itd. Jak okiem mogłem si�gn�� droga prowa-
dz�ca w stron� wspomnianych górek, przy których mieszkali mi�dzy 
innymi pp. Muszy�scy, D�bkowie i Stemple, wypełniona po obu stronach 
podobnymi jak na “Wygonie” domkami. Ani domy na “Wygonie”, ani 
przy “Trakcie Tatarskim” nie posiadały, tak powszechnego kiedy�, zielo-
nego i kwiecistego otoczenia. 

Z biciem serca i najwi�kszym niepokojem zbli�ałem si� do ro-
dzinnego domu. Ze znacznej odległo�ci wygl�dał tak, jakbym go niedaw-
no opu�cił. Gdy stan�łem przy nim ze smutkiem stwierdziłem, �e to ju� 
nie był dom mojej młodo�ci. Dach spłaszczony i pokryty eternitem, brak 
na nim rynien górnych i spływowych. Dawna, pi�knie oszklona weranda, 
zamieniona została w zwykłe, bez wyrazu pomieszczenie, które jakby 
wstydz�c si� obecnego wygl�du, opasała dzika winoro�l. 

Znikły drzewa i krzewy owocowe, a miejsca po nich zarosły 
ró�norodnymi chwastami. Po pi�knym parkanie tu i ówdzie sterczały 
słupki metalowe poł�czone zardzewiał� siatk� i cz��ciowo murowanym 
płotem. 

Dom zamieszkuj� dwie rodziny. Nie�miało zapukałem do drzwi 
frontowych. Otworzyła je kobieta w �rednim wieku z 5 – 6 letnim chłop-
cem u boku. Przedstawiłem si� i poprosiłem, �eby mnie byłemu miesz-
ka�cowi – pozwoliła wej�� do �rodka. Przyja�nie si� u�miechn�ła i zapro-
siła do wej�cia. Wn�trze domu schludne i dobrze urz�dzone. Z dawnej 
kuchni, która była moj� i rodze�stwa sypialni�, usuni�to du�y piec z płyt� 
kuchenn�, czyni�c pokój ogólny, natomiast wspomnian� werand� zamie-
niono na kuchni�. S�dz�, �e druga połowa domu wygl�dała analogicznie. 

Przez kilka chwil na ekranie mojej pami�ci przewijały si� kadry 
z �ycia rodzinnego: stale zapracowanej i zatroskanej matki; uciszanie 
wstaj�cego ze snu i pó�no wracaj�cego, po trudach budowlanej pracy 
ojca; wspólne niedzielne i �wi�teczne posiłki, a przede wszystkim na-
szych dziecinnych i młodzie�czych dozna�, szczególnie tych z lat dora-
stania i okupacji. Podzi�kowałem serdecznie Ukraince, �ycz�c jej i rodzi-
nie dobrego samopoczucia i wszelkiej pomy�lno�ci. 

Po tych pełnych osobistej refleksji, wspomnieniach wyniesio-
nych z krótkiego pobytu w rodzinnym domu, wewn�trznie wyciszony 
pod��yłem na spotkanie z kolejnymi znanymi miejscami. 

Dom – siedziba Polskiej Partii Socjalistycznej przystosowana na 
dom mieszkalny. Dom p. Krzy�anowskich potwornie zaniedbany, a jego 
zaplecze wypełnione ró�norodnymi komórkami, chlewikami i kurnikami. 
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Ich ilo�� pozwala przypuszcza�, �e musi go zamieszkiwa� wi�cej ni� 
jedna rodzina. Brud i nieład w jego otoczeniu wprost przera�a. W jego 
najbli�szym s�siedztwie dom p. Załuskich prezentuje si� analogicznie. 
Zatrzymałem si� przy nim par� chwil, bowiem z jego mieszka�cami mo-
ich rodziców ł�czyły przyjazne wi�zy s�siedzkie. To w jego go�cinnych 
wn�trzach wraz z kolegami: Jankiem Krawczukiem i Pawłem Malickim 
w towarzystwie Zdzisławy i Romualdy córek p. Załuskich i ich kole�anek 
– mieszkanek domu ochronki, sp�dzili�my wiele miłych, dla dorastaj�-
cych młodzie�ców chwil. Nasze poczynania dyskretnie nadzorował, 
mieszkaj�cy czasowo w domu p. Załuskich, troch� starszy od nas p. Ha-
łuszka. Który z nas i w której z córek lub ich kole�anek podkochiwał si� 
lub wzdychał, niech pozostanie w ciepłych i sentymentalnych wspomnie-
niach? 

Olejarnia, dom p. Abramów, ruiny cerkwi i ku�nia p. Bosaka z 
naturalnych wzgl�dów znikły. Wybudowane na ich miejscach domy pre-
zentuj� si� wzgl�dnie poprawnie. W dobrym stanie z widoczn� dbało�ci� 
zachowane s� domy pp. Januszów, Polityłów, Demia�czuków, Neumay-
erów i inne a� do dawnych koszar. Wyburzony został stary drewniany 
dom Neumayerów i ku�nia p. Kosowskiego. Na ich miejscu stan�ły nowe 
domy. Na obrze�ach stawu z lewej strony w gł�bi vis – á - vis koszar 
wybudowane zostały trzy, bardzo okazałe jednorodzinne domy z nowo-
cze�nie pokrytymi, dachówkopodobnymi materiałami, dachami. Ogro-
dzone s� stylowymi parkanami, za którymi były drzewa, krzewy, trawniki 
i kwiaty. 

Ulegaj� widocznej dewastacji dawne koszary i “Dom �ołnierza”. 
Drzwi powyrywane, okna powybijane. Cz��� z nich zamurowana lub 
zabita deskami, a cz��� straszy pustymi oczodołami. Dachy tu i ówdzie 
prze�wituj�. Z elewacji odpada tynk. Dziwi� musi beztroska lokalnych 
władz, �e tak du�e powierzchnie u�ytkowe le�� odłogiem. Mieszka�cy 
Mantiawy tym stanem s� oburzeni, zwłaszcza, i� za tzw. władzy radziec-
kiej funkcjonowały w nich zakłady przetwórcze. 

Most na rzece Gniłej tu� przy koszarach przebudowany z nowo-
czesnym urz�dzeniem hydrotechnicznym, reguluj�cym poziom wody w 
stawie. 

Budynek s�du z aresztem zachował swój znany nam wygl�d. 
Czemu słu�y - nie wiem? 

Smutnie i �ało�nie prezentuj� si� cztery baszty, okalaj�ce plac 
zamkowy. Dachy w rozsypce, ze �cian odpadaj� kamienie, a murowane o 
interesuj�cym architektonicznym zwie�czeniu podstawy dachów rozsypu-
j� si�. Mam nadziej�, �e miejscowe władze doło�� stara�, aby uratowa� je 
od niebytu i doprowadz� do stanu godnego szacunku dla szacownego 
zabytku kultury. 
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Na krótko zatrzymałem si� przy naro�nej lewej baszcie, aby po-
dzieli� si� z �on� wspomnieniami z ni� zwi�zanymi. Otó� w listopadzie 
1940 r. przetrzymywany był w niej mój ojciec. Aresztowany przez 
NKWD, a nast�pnie wywieziony na Sybir z 8 letnim wyrokiem, wymie-
rzonym mu przez tzw. “Trój�” S�du Narodowego. Powód kary – legioni-
sta i uczestnik “bitwy warszawskiej”. 

Rejon wokół odbudowanego ko�cioła, a� do urz�du Rady Naro-
dowej całkowicie zmienił swój wygl�d i przeznaczenie. Bez �ladu znikły 
po obu stronach ul. A. Mickiewicza dawne domy �ydowskie z ich charak-
terystycznymi sklepikami i kramikami. Z prawej strony, a� do budynku 
Rady Narodowej wybudowano nowy przystanek autobusowy i okazały 
dom towarowy. Tu i ówdzie usadowiły si� “niby” kioski o ró�norodnym 
przeznaczeniu. Dawny du�y rynek, ju� bez słynnych pawilonów handlo-
wych, skurczył si� do kilku drewnianych budek i odkrytych straganów. 
Odbywa si� tam bardzo mizerny handel: kilka owocowych straganów, 
kilkana�cie sztuk wisz�cej garderoby i nie wida� kupuj�cych. 

Na lewej stronie ul. A. Mickiewicza zabudowania nie wiele ró�-
ni� si� od domków, jakie zaobserwowali�my w s�siedztwie cerkwi. Na 
małych podwórkach wał�sa si� ptactwo domowe, zwłaszcza kaczki i g�si. 
Te ostatnie z wielk� swobod� spacerowały tak�e po głównej ulicy. 

Wkraczaj�c w ul. J. Piłsudskiego widoczne zmiany nast�piły u 
zbiegu trzech ulic. Powstało tu kilka okazałych sklepów spo�ywczych i 
nowych domów mieszkalnych. Dalsza cz��� ulicy, gdyby nie umieszczo-
no tu dwóch pomników: Tarasa Szewczenki na skwerku parkowym tu� 
przed now� szkoł� i “�ołnierza – Wyzwoliciela” naprzeciwko starej szko-
ły, nie ró�niłaby si� zbyt od wygl�du przedwojennego. Wszystkie budyn-
ki, jakie istniały tu do 1944 roku zachowały si�. S� utrzymane w zupełnie 
dobrym stanie, zwłaszcza apteka (dawna ochronka prowadzona przez �. 
Słu�ebniczki), poczta, przebudowany budynek sztabu batalionu KOP i 
szkoły wraz z ich zapleczem. Zmiany, jakie zaszły w rejonie budynku 
starostwa, “Sokoła”, szpitala miejskiego i cmentarza �ydowskiego zostały 
ju� wcze�niej opisane w rysie historycznym. 

Droga do Nowosiółki Skałackiej, bo przy niej mie�ci si� budy-
nek “Sieroci�ca” całkowicie zabudowana. Po sadach obok domu, p. Ku-
derewiczów i p. Bleichenbachów ani �ladu.  To samo stało  si� z beto-
niarni�. Wzdłu� drogi, s�dz�, �e a� do Nowosiółki Skałackiej, zwarta 
zabudowa małych domków. Wokół nich sporo drzew i krzewów oraz 
kwiatów. Na “Sierociniec” udało mi si� spojrze� przez strze�on� bram�. 
Powi�kszono jego kubatur�. Cała dawna powierzchnia ogrodowo-
sadowa, ogrodzona wysokim betonowym płotem. Mieszcz� si� tam za-
kłady przemysłowe. Jakie? Nie dociekałem. 
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Ksi��y K�t nadal stanowi płuca Skałatu. Zachowały si� znane mi 
domy Polaków. Nowi wła�ciciele unowocze�nili je. W tej dzielnicy wy-
budowano najwi�cej okazałych i nowoczesnych domów. 	miało je mo�na 
zaliczy� do willi. Wiele jest w trakcie budowy. Z wielkim trudem odnala-
złem dom mojej kole�anki – Ukrainki – Jadzi (nazwiska nie pami�tam), 
która przechowywała młodego �yda. Ł�czyła ich młodzie�cza miło��. W 
odnalezieniu domu pomogła mi starsza kobieta, która obserwuj�c moje 
rozgl�danie si� wprost zapytała: “a kogo Pan szuka?”. Gdy powiedziałem, 
kogo i dlaczego – wskazała poszukiwany dom i opowiedziała dalsz� 
histori� młodego �yda i Jadwigi. On si� z ni� nie o�enił i przy pierwszej 
okazji wyjechał do Izraela. Przyjechał do Skałatu z okazji uroczysto�ci 
odsłoni�cia pomnika po�wi�conego upami�tnieniu dawnego okopiska i 
pomordowanych przez Niemców �ydów. Jadwiga zmarła kilka lat wcze-
�niej. Odwiedził on dom Jadwigi, spotkał si� z jej dzie�mi i s�siadami. Po 
co ten niewdzi�cznik przyjechał? Wykorzystał miło�� dziewczyny i ni-
czym si� nie odwdzi�czył – z niekrytym zdenerwowaniem i gorycz� za-
ko�czyła t� smutn� histori�. 

W godzinach popołudniowych, ju� bez – zm�czonej w�drówka-
mi po Skałacie – �ony, spenetrowałem zaułki i uliczki za domem p. Poli-
tyły. Dom p. Wasickiej �wiecił pustkami, popadł w ruin�. Obok niego 
dom p. Rybczy�skich został rozbudowany. Mieszkaj� w nim spadkobier-
cy olejarza – Demia�czuka. Z domem p. Rybczy�skich ł�cz� mnie 
wspomnienia z działalno�ci 5-tki AK-owskiej. W nim si� spotykali�my i 
czytali Biuletyn Informacyjny, dzielili�my si� zdobytymi rozmaitymi 
informacjami, z niego wyszli�my na ochron� polskich domów przed ban-
dami UPA i tu snuli�my marzenia o wolnej i niepodległej Polsce. 

Ko�cz�c samotn� w�drówk� skierowałem jeszcze swoje kroki w 
stron� stawu, aby obejrze� dom bardzo bliskiego kolegi p. Tymrakiewicza 
i depcz�c błotnist� dró�k� drog� okr��n� dotarłem do domu p. Rejentów - 
rodziny ze strony matki. Rodzina i najbli�si s�siedzi �yj� bardzo biednie, 
a niektórzy z nich na pograniczu ubóstwa. Tu zako�czyłem moj� senty-
mentaln� w�drówk� i dwudniowe zwiedzanie współczesnego Skałatu.  

Po�egnałem rodzin� i najbli�szych s�siadów, wsiedli�my z �on� 
do zamówionej taksówki i po 40 minutach doł�czyli�my do grupy Skałat-
czan oczekuj�cej nas w Tarnopolu. 
 

 
Odeszli po to �eby �y� 
i tym razem b�d� �y� wiecznie 

S Mucha 
 
 



 

 

87 

MARTYROLOGIUM SKAŁACKIE 
 

braz Skałatu i Ziemi Skałackiej czasu wojny i lat powojennych byłby 
nie pełny, gdyby zabrakło �wiadectwa, jak�e bolesnego, o daninie 

niewinnie przelanej krwi, w wyniku bestialskiej rzezi bezbronnej ludno�ci 
polskiej, mał�e�stw mieszanych, a niekiedy i ukrai�skiej, ochraniaj�cej 
swoich polskich s�siadów. 

W latach 1939–1945, to jest do czasu wysiedlenia Polaków z 
powiatu skałackiego, zgin�ło z r�k ukrai�skich szowinistów, według 
szacunkowych danych – 1500 Polaków i Ukrai�ców, w tym wiele kobiet i 
dzieci15.  

Zgin�ło te� około 8500 �ydów, zamordowanych przez Niem-
ców, przy udziale policji ukrai�skiej. 

Powierzchnia powiatu skałackiego według Rocznika GUS-u z 
1931 roku  obejmowała 876 km2 i zamieszkana była przez około 95 tysi�-
cy osób. Polacy i Ukrai�cy stanowili po 45%, �ydzi 9,2% ludno�ci. Na 
terenie powiatu znajdowały si� trzy gminy miejskie – Skałat, Grzymałów 
i Podwołoczyska oraz 10 gmin wiejskich z 61 wsiami sołeckimi i przyna-
le�nymi do nich 25 miejscowo�ciami (osadami, koloniami, futorami, 
le�niczówkami, folwarkami itp.) 

We wszystkich miejscowo�ciach zamieszkiwała ludno�� miesza-
na. Były jednak wsie o przewadze ludno�ci polskiej lub ukrai�skiej. Na 
terenie powiatu znajdowało si� 14 parafii rzymskokatolickich, które dys-
ponowały 20 ko�ciołami i kaplicami. 

Podana poni�ej informacja o m�cze�stwie ludno�ci polskiej na 
Ziemi Skałackiej nie wyczerpuje �ci�le definicji, u�ytego w tytule- marty-
rologium. nie jest ona bowiem katalogiem m�czenników, uło�onym we-
dług miesi�cy i dni z krótkimi opisami ich m�cze�stwa, gdy� wykroczy-
łoby to znacznie poza ramy tego opracowania. Jest natomiast, z koniecz-
no�ci, skrócon� i daleko niepełn� list� ofiar tej masakry, coraz powszech-
niej zwanej na �wiecie za przykładem morderstw popełnianych na �ydach 
– holocaustem i zestawiona została z zamiarem umo�liwienia Czytelni-
kowi spojrzenia na rozmiary tragedii ludno�ci polskiej, od pokolenia 
�yj�cej na Ziemi Skałackiej. 

Ten smutny rejestr pomordowanych uło�ono w porz�dku alfabe-
tycznym nazw wsi i miast powiatu skałackiego. 

Bucyki, gm. Grzymałów, 162 zagrody i 838 mieszka�ców, z 
przewag� ludno�ci polskiej. 30 mieszkaj�cych tu �ydów wymordowali w 
latach 1941 – 1943 Niemcy przy współudziale policji ukrai�skiej. W nocy 
z 2 na 3 maja 1945 r. w czasie napa�ci na wie� spalono 150 ró�nych bu-

                                                           
15 “Na rubie�y” – Nr 3 i 22, - 1997; 26 – 1998; 48 – 2000 Wrocław 

O 
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dynków, a od kul zgin�ł Władysław Mróz, za� jego �ona Maria uległa 
poparzeniu. 

Chmieliska, gm. Bogdanówka, 385 zagród i 1852 mieszka�ców. 
Przewa�ała ludno�� polska. Ukrai�ców było 450, �ydów 50.Tych ostat-
nich w latach 1941 - 1943 wymordowało Gestapo przy pomocy ukrai�-
skiej policji. Straty ludno�ci Polskiej w latach 1939 – 1944 wyniosły 58 
osób. 

Czerniszówka, gm. Kaczanówka, 183 zagrody i 792 mieszka�-
ców. Polacy stanowili 30% ludno�ci. Zamordowano w 1944 r. 50 osób. 

Dorofijówka, gm. Podwołoczyska, 246 zagród i 1122 mieszka�-
ców. Nieznacznie przewa�ała ludno�� polska. Ukrai�cy stanowili 45%. 
Mieszkało te� kilka rodzin �ydowskich (15 osób), które w latach 1941 – 
1945 zostały wymordowane. W kwietniu 1945 roku banderowcy uprowa-
dzili i powiesili na przydro�nych topolach w rejonie wsi Pie�kowce, pow. 
Zbara� trzech mieszka�ców wsi: Michała lat 16, i Mariana lat 19 Fran-
ków oraz Teodora Regenczuka. 

Eleonorówka, gm. Grzymałów, 205 zagród i 1038 mieszka�ców 
z przewag� ludno�ci polskiej. Ukrai�cy stanowili 30%. Mieszkało 30 
�ydów, wymordowanych w latach 1941 – 1943. Dnia 12 lutego 1945 r. 
du�y oddział banderowców zamordował 47 osób, głównie kobiety i dzie-
ci. 

Faszczówka, gm. Turówka, 187 zagród i 932 mieszka�ców, z 
przewag� ludno�ci ukrai�skiej. Polacy stanowili 30%. Straty ludno�ci 
polskiej wyniosły 4 osoby. 

Grzymałów, miasteczko, siedziba gminy, domów mieszkalnych 
i zagród 650, mieszka�ców – 4084. Przewa�ała ludno�� �ydowska, Pola-
cy i Ukrai�cy stanowili w równych cz��ciach 50% ludno�ci. W latach 
1941 – 1943 �ydzi zostali wymordowani. 27 lutego 1944 r. banderowcy 
uprowadzili i zamordowali 4 Polaków, w�ród nich dyrektora monopolu 
tytoniowego i jego �on�. 

Hałuszczy�ce, gm. Bogdanówka, 312 zagród i 1713 mieszka�-
ców, z przewag� ludno�ci polskiej. mieszkało w niej jedynie 50 Ukrai�-
ców i 30 �ydów. Wobec zorganizowanej samoobrony stosowano taktyk� 
pojedynczych mordów. 9 pa�dziernika 1944 r. uprowadzono i zamordo-
wano Bartłomieja Hesio lat 16 i Jana Paszkowskiego lat 16. Ich matki i 
jeden z braci, poszukuj�cy uprowadzonych nie powrócili. zostali równie� 
zamordowani. W tym samym roku zamordowany został Józef Rajfur i Jan 
Zarucki, a w walce zgin�li młodzi chłopcy, �ołnierze Istriebitielnego 
batalionu: Tadeusz Rajfur, Tadeusz Sołda i Jan Zarucki s. Jana. 

Horodnica, gm. Ostapie, 304 zagrody i 1882 mieszka�ców. Po-
lacy i Ukrai�cy stanowili po połowie ludno�ci. Mieszkała jedna rodzina 
�ydowska. Według relacji p. A. Olejnika i E. Bochenka lista ofiar obej-
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muje około 10 osób W 1943 r. uprowadzony został i rozstrzelany pod 
Ostr� Mogił� Piotr Czaczka. Wraz z nim zgin�ł �ołnierz niemiecki, który 
z nim jechał po drzewo na opał. Na oczach �ony i synów zamordowany 
został Michał Suchodolski, za to, �e domagał si� nauki j�zyka polskiego 
w szkole. Znikn�ł porwany w nocy p. Masny z �on� Ukraink�, pozosta-
wiaj�c dzieci, które bezdomne wał�sały si� we wsi. Zagin�ł bez wie�ci 
młody Ukrainiec, syn Polki Władysław Zachidnyj i Władysław Kulisnyk 
prawdopodobnie za odmow� współpracy. Zamordowana została Helena 
Hamerla i jej 12 letni syn. 27 pa�dziernika uprowadzony został z drogi 
Polak lat 18 o nieustalonym nazwisku i zagin�ł bez wie�ci. 

Hlibów, gm. Grzymałów, 426 zagród i 2124 mieszka�ców, z 
przewag� ludno�ci polskiej. Ukrai�cy stanowili 40%, we wsi mieszkało 
30 �ydów, którzy zostali wymordowani w latach 1941 – 1943. Wiosn� 
1944 r. zgin�ły trzy kobiety, we własnym domu został zamordowany 
Franciszek Franecki wraz z �on�. W drugiej połowie 1944 r. uprowadzo-
no z drogi i zamordowano: Kami�skiego, Raksz�, Pawła Stebnickiego, 
Franciszk� Stebnick� �. Pawła,  Stanisław� i Zofi� Stebnickie – córki 
Pawła oraz jedn� nieznan� osob�. W marcu 1945 r. zamordowano 45 
osób w tym dwie nauczycielki  - Rosjanki. 

Iwanówka, gm. Turówka, 478 zagród i 2216 mieszka�ców, z 
przewag� ludno�ci ukrai�skiej. Polacy stanowili 25%. Mieszkało te� kilka 
rodzin �ydowskich około 32 osób.11 marca 1944 r. zamordowano 55 
osób. Nazwisk nie ustalono. 

Kaczanówka, siedziba gminy, 739 zagród i 3531 mieszka�ców, 
z przewag� ludno�ci polskiej. Ukrai�cy stanowili 20%. Mieszkało tu 25 
�ydów, wymordowanych w latach 1941 – 1943. Wobec zorganizowanej 
samoobrony napadu na wie� nie było. Nie mniej jednak w ró�nych oko-
liczno�ciach zgin�ło 10 osób: Kocu� – kierowca samochodu, Bronisław 
Owczarek, Piotr Sułek – ps. “Noga”, Józef Wola�ski. Nazwisk pozosta-
łych ofiar nie ustalono. 

Kamionki, gm. Bogdanówka, 372 zagrody i 1952 mieszka�ców. 
Przewa�ała ludno�� ukrai�ska, Polaków 102 i i 120 �ydów. W lipcu 1941 
r. policja ukrai�ska wspólnie ze szwadronem kawalerii niemieckiej doko-
nała masakry 50 �ydów – m��czyzn, sp�dzonych z Kamionek i okolicz-
nych wsi. 

Kokoszy�ce, gm. Turówka, 303 zagrody i 1734 mieszka�ców, z 
przewag� ludno�ci ukrai�skiej. Polacy stanowili 30%, mieszkało tu około 
15 �ydów, zabranych do getta pod koniec 1942 r. W latach 1941 – 1945 
zostali zamordowani: Bulak (Ukrainiec), Maria Byczek, Stefania Byczek 
c. Marii, Grzegorz Holub, Maria Holub �. Grzegorza, Anna, Katarzyna, 
Maria Holub córki Grzegorza. Holub ...lat 24 – synowa Grzegorza, Maria 
Houb-Laba – wnuczka Grzegorza, Mikoła Holub s. Zo�ki, Michał Kułyk, 
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Helena Kułyk �. Michała, Franciszek Marczak, Rozalia Mazur, Ole�ka 
Sawka – nauczycielka (Ukrainka), Maksym Szyma�ski, Iwan Woronkow 
(Rosjanin), Anna Wysokólska, Stefania Wysokólska c. Anny i trzej nie-
znani m��czy�ni. 

Krasne, siedziba gminy, 379 zagród i1911 mieszka�ców, z 
przewag� ludno�ci polskiej. Ukrai�cy stanowili 30%, mieszkało 70 �y-
dów, wymordowanych w latach 1941 1943. 

Krzywe, gm. Skałat, 261 zagród i 1410 mieszka�ców, z przewa-
g� ludno�ci polskiej. Ukrai�cy stanowili 40%. W pa�dzierniku 1943 r. 
banderowcy uprowadzili i zamordowali 8 osób, w tym Polaka – Stanisła-
wa Konenko i 7 �ydów – m��czyzn, którzy ukrywali si� we wsi. 

Le	anówka, gm. Grzymałów, 119 zagród i 646 mieszka�ców, z 
przewag� ludno�ci ukrai�skiej. Polacy stanowili 20% ludno�ci, �ydów 
mieszkało 20. W czerwcu 1940 r. zostały zamordowane trzy osoby: Bazy-
li, Katarzyna i Anna Proroczek. W nocy z 5 na 6 lipca 1941 r. 18 osób, w 
tym 5 Polaków: Antoni, Karolina i Ignacy Gumienni, Barbara i Aleksan-
dra Zappe oraz 2 rodziny �ydowskie i jedna ukrai�ska. 16 stycznia 1944 
r. zamordowano 10 osób, a w nocy z 23 na 24 wrze�nia 1944 r. Michała 
Juzw� lat 66, jego �on� Agnieszk� lat 56 i matk� Katarzyn� lat 85. 

Łuka Mała, gm. Turówka, 329 zagród i 1550 mieszka�ców, z 
przewag� ludno�ci ukrai�skiej. Polacy stanowili 20 % mieszka�ców, 
mieszkało 40 �ydów. W kwietniu 1944 r. uprowadzono i zamordowano 
miejscow� nauczycielk� - polk� Mari� Klapa. Przed �mierci� była tortu-
rowana. 

Magdalówka, gm. Kołodziejówka, 274 zagrody i 1542 miesz-
ka�ców, z nieznaczn� przewag� ludno�ci ukrai�skiej. Polacy stanowili 
40% ludno�ci. Mieszkało 45 �ydów, zamordowanych w latach 1941 – 
1943. W marcu 1944 zamordowano 10 osób: Jan Horwat, Jan Kazimie-
rów, Jan Krzesłowski, Stefania Krzesłowska, Stanisław Łajdzi�ski, Eliasz 
Maryszczak, Jan Mormul, Szczepan Wojnarowski, Michał Zubik, Jan 
Zygał. W grudniu 1944 r. zostali uprowadzeni i zamordowani: Jan Gru-
decki, Helena Mormul, Magdalena Zubik i Antoni Zygał. 

Mysłowa, gm. Kaczanówka, 192 zagrody i 964 mieszka�ców, z 
70% przewag� ludno�ci polskiej. W lutym 1944 r. uprowadzony został i 
zagin�ł bez wie�ci Wacław Pochwała. W czerwcu 1944 r. zgin�ł od kul z 
broni maszynowej jego syn Eugeniusz. 

Nowosiółka Skałacka, gm. Stary Skałat, 356 zagród i 1937 
mieszka�ców. Polacy i Ukrai�cy  stanowili po połowie mieszka�ców wsi. 
Mieszkały tu dwie rodziny �ydowskie, zabrane do getta w 1942 r. 3 grud-
nia 1944 r. został uprowadzony i zamordowany Polak Michał Popielarz, a 
w 1945 r. miały miejsca dalsze pojedyncze morderstwa na Polakach. 
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Okno, gm. Grzymałów, 454 zagrody i 2306 mieszka�ców. Pola-
cy i Ukrai�cy stanowili po połowie stanu wsi. Mieszkały trzy rodziny 
�ydowskie, zabrane do getta w 1942 r. 23 lutego 1944 r. w maj�tku hra-
biego Zaleskiego zamordowano 12 osób, w tym Stanisława Brichacka, a 
28 lutego 1944 r. uprowadzono ze wsi i zamordowano dalszych 8 Pola-
ków. W kwietniu 1944 r. zamordowano Ukrai�ca Dymitra Niewieszczuka 
za nawoływanie rodaków do zaniechania morderstw. 

Orzechowiec, gm. Kaczanówka, 266 zagród i 1348 mieszka�-
ców, z 55% przewag� ludno�ci ukrai�skiej. Mieszkało tu 30 �ydów, za-
branych do getta w 1942 r. W 1944 r. zamordowana została Ukrainka 
Katarzyna Hawryluk, za publiczne pot�pienie morderstw. Było te� kilka 
pojedynczych mordów na Polakach mi�dzy innymi w styczniu 1945 r. na 
oczach rodziców zamordowany został Wojciech Balicki, poddany 
uprzednio wyrafinowanym torturom. 

Ostapie, siedziba gminy, 601 zagroda i 2881 mieszka�ców, z 
70% przewag� ludno�ci polskiej. Mieszkało tu 40 �ydów, zabranych do 
getta. 12 pa�dziernika 1944 r. uprowadzono i zamordowano 5 Polaków: 
Ludwika Biegalskiego, Henryka i Szczepana  Grodzickich, Stanisława 
Szub� i Piotra Worobija, a 5 grudnia 1944 r. Pawła Gumianego. Dalsze 
ofiary to Stanisław Korzystka, Władysław Dymia�czyk (komendant miej-
scowej samoobrony) i Paweł Rogalski. 14 lutego 1945 r. zatrzymano 26 
Polaków, powi�zano i �ywcem wrzucono do gł�bokiej studni. Nikt z nich 
nie ocalał. Nazwisk nie ustalono. 19 marca 1945 r. zamordowany został 
Aleksander Hryniewicz, a lipcu tego roku �ołnierz II Armii WP Stanisław 
Mazur. 

Ostra Mogiła, gm. Ostapie, wie� o ludno�ci mieszanej z prze-
wag� polskiej. W lutym 1944 r. zamordowano 34 osoby. Nazwisk ofiar 
nie ustalono. 

Podwołoczyska, miasteczko, siedziba gminy, miało 461 domów 
mieszkalnych i 3945 mieszka�ców. Przewa�ała ludno�� �ydowska 60%, 
Polacy 30%, Ukrai�cy 10%. Chocia� bezpo�redniego napadu na mia-
steczko nie było, to jednak w latach 1939 – 1945 zgin�ło poza jego tere-
nem na drogach i s�siednich wsiach do których wyje�d�ali mieszka�cy 
Podwołoczysk 20 osób, mi�dzy innymi zgin�ł w walce z banderowcami, 
�ołnierz samoobrony, Kazimierz Barczyk lat 19 z Równego. 

Pajówka, gm. Grzymałów, 118 zagród, 632 mieszka�ców z 
przewag� ludno�ci ukrai�skiej. Polaków było około 70 osób. W grudniu 
1944 r. zamordowano 21 Polaków. Zgin�ł te� w ich obronie �ołnierz 
“Istriebitielnego Batalionu” Nakalski z Grzymałowa. 

Połupanówka, gm. Stary Skałat, 271 zagród i 1371 mieszka�-
ców z 80% przewag� ludno�ci polskiej. Mieszkało tu kilka rodzin �ydow-
skich (ponad 20 osób), zabranych do getta w 1942 r. 20 lipca 1943 r. 
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został uprowadzony z domu i zagin�ł bez wie�ci miejscowy nauczyciel, a 
2 grudnia 1943 r. zamordowano rolnika Józefa Rybaka, w latach 1944 – 
1945 miały miejsca pojedyncze morderstwa. Zgin�ło 6 osób. Nazwisk 
ofiar nie ustalono. 

Poznanka Gniła, gm. Ostapie, 254 zagrody i 1292 mieszka�ców 
z przewag� ludno�ci ukrai�skiej. Polacy stanowili 30% ludno�ci. W grud-
niu 1944 roku został zamordowany Król, lat około 23, inwalida bez jednej 
r�ki. Miały te� miejsce pojedyncze mordy. Liczba i nazwiska ofiar nie 
zostały ustalone. W lipcu 1945 r. zamordowany został plut. Jan Doma�-
ski, �ołnierz IIArmii WP. 

Poznanka Hetma�ska, gm. Grzymałów, 203 zagrody i 1018 
mieszka�ców z przewag� ludno�ci polskiej. Było tylko 6 rodzin ukrai�-
skich. W lipcu 1941 r. z r�k policji ukrai�skiej zgin�li: Paweł Baworow-
ski, Paweł Bednarz, Władysław Niedbała, Władysław Okłut, Bronisław 
Stupak, Jan Stupak, Paweł Wojna, Jan Wojna – nauczyciel, Eugeniusz 
Wojna – rolnik, Paweł Zi�ba. W marcu 1944 r. zamordowano 26 osób w 
tym Dymitra Hołojada, (Ukrai�ca za odmow� udziału w mordowaniu 
Polaków), Piotra Franków, Maksymowa, Michała Okłuta, Mari� Okłuta – 
�. Michała, Szparaga – (Ukrai�ca za odmow� udziału w mordowaniu 
Polaków), oraz pozostałe osoby o nieustalonych nazwiskach. 

Przekalec, gm. Touste, 76 zagród i 354 mieszka�ców z 60% 
przewag� ludno�ci polskiej. 2 lutego 1944 r. zostali zamordowani Han-
dzik sołtys do 1939 r., Michał Komar (uprowadzony , zagin�ł bez wie�ci) 
oraz czterej ukrywaj�cy si� je�cy sowieccy. 

Rasztowce, gm. Touste, 225 zagród i 1045 mieszka�ców z 
przewag� ludno�ci polskiej. Ukrai�ców było 40%. W latach 1939 – 1945 
w ró�nym czasie i okoliczno�ciach zamordowanych zostało 6 osób. 

Rosochowaciec, gm. Podwołoczyska, 153 zagrody i 706 miesz-
ka�ców, z 60% przewag� ludno�ci polskiej. Mieszkało te� około 10 �y-
dów, zabranych do getta w 1942 r. W grudniu 1943 r. zamordowano Bro-
nisław� Kossowsk� c. Marcina, a w listopadzie 1944 r. dalszych 12 osób: 
Józefa Goł�ba, Walentego Granforda, Eugeni� Kossowsk�, Kazimierza 
Mi�ków s. Marcina, Wojciecha Pastucha, Józefa Pochodyniaka, Radkow-
sk�, Bronisław� Wawrzynów �. Stanisława, Zygmunta Wróblewskiego s. 
Leona. 

Ro	yska, gm. Turówka, 272 zagrody i 1260 mieszka�ców, z 
przewag� ludno�ci ukrai�skiej. Polacy stanowili 30%. W kwietniu 1944 r. 
zamordowane zostało mał�e�stwo Józef i Anna Rom, a na drogach w 
czasie powrotu do swoich domów dalszych 6 osób. Zamordowany te� 
został Ukrai�iec Włodzimierz Marchewka i jego starszy brat za sprzyja-
nie Polakom i udzielanie im pomocy. 
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Sadzawki, gm. Touste, 187 zagród i 987 mieszka�ców, z prze-
wag� ludno�ci ukrai�skiej. Polacy stanowili 30%. Mieszkało kilka rodzin 
�ydowskich. Ponad 20 �ydów zostało zabranych do getta w 1942 r. W 
lutym 1944 r. w czasie napadu na wie� zamordowano według ró�nych 
relacji od 10 do 20 osób. 

Skałat, miasto powiatowe. według szacunkowych, najni�szych 
danych zostało zamordowanych co najmniej 40 osób, mieszka�ców mia-
sta. W wi�kszo�ci zgin�li przewa�nie poza rejonem miasta, na drogach i 
po wsiach, podczas pobytu u krewnych, znajomych i załatwiania ró�nych 
spraw. Np. Demkowski, Florian Toporowski (w Ostrej Mogile), Kazimie-
ra Kawka (w drodze do Zarubiniec), Lewko i Franciszek Miksz ( w rejo-
nie Poznanki Hetma�skiej), Eugeniusz Malicki. Były tak�e przypadki 
egzekucji w mie�cie jak to było podczas okupacji niemieckiej, kiedy to na 
rynku rozstrzelano Bronisław� Malick� wraz z przechowywan� w jej 
domu �ydówk�. 

Stary Skałat, siedziba gminy, 476 zagród i 2290 mieszka�ców, 
z przewag� ludno�ci polskiej. Ukrai�cy stanowili 30%, mieszkało te� 
ponad 70 �ydów, zabranych do getta w 1942 r. 31 pa�dziernika bande-
rowcy uprowadzili z drogi Polaka i zamordowali go w pobliskim lesie. 
Nazwiska ofiary nie ustalono. W latach 1944-1945 miały miejsce poje-
dyncze mordy na miejscowych Polakach. Tak zgin�ło dalszych 5 Pola-
ków. 

Stawki Kra�nie�skie, gm. Krasne, 80 zagród i 380 mieszka�-
ców. Polacy i Ukrai�cy stanowili po połowie stanu ludno�ci. Mieszkało 
te� ponad 20 �ydów, zabranych do getta w 1942 r. W sierpniu 1941 r. 
uprowadzony z drogi Ludwik Wysoki�ski, zagin�ł bez wie�ci. W marcu 
1942 r. powieszono Bronisława Balickiego, a Konstancja Gancarz zgin�ła 
od wybuchu granatu, wrzuconego przez okno do jej mieszkania. W lutym 
1944 r. zamordowano dalszych 5 osób: Michała Ann� �on� i córk� Janin� 
Karpi�skich, Aniel� Gomuli�sk� i jej córk� Mari�. W marcu 1944 r. za-
mordowano za ukrywanie Polaków Ukrai�ca Pawła Sorokatego, a jego 
�on�, Polk�, zastrzelono na progu mieszkania. W czerwcu 1944 r. zamor-
dowano Ludwika i Janin� Czarnieckich, a pod koniec czerwca 1944 r. 
zgin�ł �mierci� głodow�, zamkni�ty w piwnicy i uprzednio torturowany 
Jan Gancarz s. Tomasza. 

Touste, siedziba gminy, 370 domów mieszkalnych i zagród i 
1635 mieszka�ców, z przewag� ludno�ci ukrai�skiej. Polacy stanowili 
20%, �ydzi 10%. W lutym 1944 r. zamordowano 11 osób (nazwisk nie 
ustalono), a w listopadzie 1944r. Józefa i Józef� Jakubów, matk� Józefa i 
jego wnuczk� oraz Barbar� Magalas. Zgin�ło te� sze�ciu Polaków, �ołnie-
rzy “Istriebitielnego Batalionu” (w tym Józef Kulczycki). 
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Turówka, siedziba gminy, 360 zagród i 1759 mieszka�ców, z 
70% przewag� ludno�ci polskiej. W lipcu 1941 r. zamordowany został 
Izaak Flaks, lekarz. W listopadzie 1943 r. zamordowany został Skwarek 
(b. �ołnierz KOP-u), a w grudniu Tadeusz Balicki, syn sołtysa. W lipcu 
1944 r. zamordowano Zaj�ca lat 45 i jego �on�, miejscow� akuszerk�. W 
grudniu 1944 r. uprowadzono i po torturach zamordowano Mikołaja Ba-
lickiego, Dzieli�skiego, Piotra Hesia, Jana Ko mara, Tadeusza Komara, 
Stanisława Tadeuszowa, Jana Wola�skiego, Piotra Wola�skiego, Tade-
usza Wola�skiego, nieznanego Rosjanina, szeregowca Armii Czerwonej, 
ukrywaj�cego si� od 1941 r., Mazurkiewicza i Rybk� z pasierbic�. 

Zadniszówka, gm. Podwołoczyska, 385 zagród i 2041 miesz-
ka�ców. Polacy i Ukrai�cy stanowili po połowie stanu ludno�ci. Mieszka-
ło te� 12 rodzin �ydowskich, zabranych do getta w 1942 r. !7 wrze�nia 
1939 r. od kul sowieckich zgin�li trzej �ołnierze KOP-u (mimo, i� nie 
stawiali �adnego oporu): szer. Iwi�ski z Podwołoczysk, szer. Wróblewski 
z Rosochowa�ca i szer. NN ze 	l�ska. W kwietniu 1944 r. zamordowana 
została Ukrainka Olga Babij (za odmow� współpracy z UPA) i Aleksan-
der Chwałi�ski. W maju 1944 r. zamordowany został Jan Zarwa�ski, 
Julia Zarwa�ska, Leon Zarwa�ski s. Jana i Musiałówna, dziewczyna z 
Iwanówki, przebywaj�ca w tym czasie w domu. W kwietniu 1946 r. za-
mordowana została polska rodzina z Iwanówki, oczekuj�ca na wyjazd do 
polski. W maju 1946 r. zamordowany został Ukrainiec Charczuk z 
“Istriebitielnego Batalionu” za ochron� polskiej ludno�ci. 
 

* * * * * 
 

Uzupełnieniem tragicznego, w swej wymowie obrazu m�cze�-
stwa ludno�ci polskiej na Ziemi Skałackiej s� nazwiska Polaków je�ców 
wojennych z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie, i Starobielsku pomor-
dowanych w Charkowie, Kalininie (Twerze) i Katyniu, wybrane z pracy 
zbiorowej pt.: “Ukrai�ski �lad Katynia”, wydanej przez MSW w War-
szawie w 1995 r., a w szczególno�ci z list dyspozycyjnych, na których 
znalazły si� nast�puj�ce osoby ze Skałatu i okolicy: 
 
Zamordowani w Katyniu: 
1.G�ska Aleksander Jan, ur. 16.01.1909 r., ppor. piech. rez. Baon KOP 
“Skałat”. 
2.Klepacz Czesław s. Wawrzy�ca i Wiktorii, ur. 16.07.1906 r., kpt. piech. 
Baon KOP “Skałat”. 
3.Ku�ma Paweł s. Józefa, ur. 20.06.1899 r., sołtys z Koziny pow. Skałat. 
4.Olejniczak Jan, ur. 28.08.1906 r., kpt. piech. Baon KOP “Słobódka”. 
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5.Sier�ant Julian, ur. 31.08.1912, ppor. piech. rez., d-ca I plut. komp. 
odwod. Baonu KOP “Skałat”. 
 
Je�cy wojenni obozu w Ostaszkowie, Zamordowani w Kalininie 
(Twerze) – pochowani w Miednoje: 
1.Bardeg Stanisław s. Jana i Marii, ur. 21.04.1896, post. PP ze Skałatu 
2.Czachla (Czachła) Tomasz s. Jana, l. 58, post. PP Pow. Kom. Skałat 
posterunek - Podwołoczyska. 
3.D�bowski Józef s. Wiktora, ur.19.031907, kpt. piech. Baon KOP “Ska-
łat”. 
4.Fedyna Filip s. Bazylego i Antoniny, ur. 2.01.1906, post. PP Pow. Kom. 
Skałat posterunek Grzymałów. 
5.Husak Marek s. Aleksandra i Marii, ur.25.04.1889, st. post. PP Pow. 
Kom. Skałat, posterunek Bogdanówka 
6.Kra�nicki Karol, s. Stefana i Agaty, ur. 30.07.1908 r., przodownik PP 
Pow. Kom. Skałat, posterunek Bogdanówka. 
7.Krzeszowski Jan s. Michała i Marii, ur. 10.04.1893 r., st. post. PP Pow. 
Kom. Skałat, 
8.Lech Stefan s. Piotra i Katarzyny, ur. 23.12.1892 r. st. post. PP Pow. 
Kom. Skałat, - posterunek Bogdanówka. (Hallerczyk). 
9.Bitka Józef, kpt. Baonu KOP “Skałat” 
10.Pardela Julian s. Antoniego, ur. 13.09.1909 r., z-ca komend. posterun-
ku PP Skałat 
11.Stebnicki Józef s. Jana i Marii, ur. 1903.1895 r. st. post. PP Pow. Kom. 
Skałat, 
12.T��ycki Stefan s. Jana i Marii, ur. 19.05.1898 r., st. post. PP posteru-
nek Skałat 
13.Wróblewski Andrzej s. Macieja, ur. ok. 1898 r. przodownik PP Pow. 
Kom. Skałat, posterunek Grzymałów (legionista) 
14.Zadraga Franciszek s. Michała, ur. 18.01.1907 st. post. PP Skałat. 
 
Je�cy wojenni obozu w Starobielsku, zamordowani w Charkowie: 
1.Domaradzki Kazimierz, Zbigniew s. Antoniego i Teodory, ur. 
18.07.1903 r., kpt. piech. adiunkt Baonu KOP “Skałat”. 
2.Drozdowski Władysław, Jan s. Antoniego, ur. 1910 r., por. piech. d-ca I 
plut. 2 komp. Baonu KOP “Skałat” 
3.Małachowski – Jaxa Roman s. Tadeusza i Ludgardy, ur. 28.10.1892 r. 
w Odessie, ppor. piech. adm. rez. Kadra zapasowa 9 Szpitala Okr�gowe-
go. (ziemianin z Turówki pow. Skałat). 
4.Wyspia�ski Józef s. Władysława i Sabiny, ur. 7.12.1914 r., ppor. piech. 
rez. 49 Pułk Piechoty (nauczyciel z Mytnicy, pow. Skałat). 
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ZAMIAST EPILOGU 
 

 pokoleniowej sztafecie, jaka z naszym udziałem na jednej zmianie, 
jeszcze biegnie, bior�c obecnie wira� nowego wieku i nowego 

tysi�clecia biegn� teraz, jako zmiennicy - nasze dzieci i ich dzieci. 
Przypomnijmy im, �e od czasu do czasu trzeba obejrze� si� do 

tyłu, aby dojrze� histori�. 
Zach��my ich do tego wierszem Zbigniewa Kabaty 

 
 

Do młodych 
 

 
Pisz� ten list do młodych 
panienek i chłopaków 
w imieniu pokolenia 
wyko�czonych wapniaków 
 
w imieniu pokolenia  
skapcaniałych ramoli, 
które nic nie rozumie 
tylko stale biadoli 
 
 
i na dzisiaj narzeka 
i na wczoraj spogl�da, 
co na karku mu wisi 
niby garby wielbł�da, 
 
które wci�� ma wam za złe, 
które wci�� was krytykuje, 
tera�niejszo�� odrzuca 
i przeszło�ci �ałuje. 
 
Takie wasze jest zdanie, 
tak na nich spogl�dacie, 
tak� wła�nie opini�  
o tych wapniakach macie. 

 
Lecz pami�tajcie mili, 
�e lata wartko płyn�, 
�e dni waszej młodo�ci  
bezpowrotnie przemin� 
 
zanim si� obejrzycie. 
Z osłupiałym zdumieniem  
staniecie si� nast�pnym 
wapniaków pokoleniem 
 
i zaczniecie wstecz patrze�. 
I co zobaczycie? 
Co godnego pami�ci 
pozostawi wam �ycie? 
 
Ci z których�cie szydzili 
pami�taj� dni krwawe 
i ofiary i boje 
i m�czarnie i sław�, 
 
dni, w których ka�dy musiał 
dokonywa� wyboru 
mi�dzy dobrem prywatnym  
i wymogiem honoru, 
 

W
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dni, z których ka�dy dla nich 
oczywisty miał zwi�zek 
z poj�ciami jak słu�ba, 
lojalno��, obowi�zek 
i oddanie – do �mierci. 
To wszystko pozostało 
i dla waszych wapniaków  
bezczasowym si� stało. 
 
Ciekawym, moi drodzy, 
jakie wczoraj zostanie 
po waszych dniach dzisiejszych, 
gdy przeszło�ci� si� stanie? 
 
Czy potraficie spojrze� 
z cho� odrobin� dumy 
na przeszło��, gdy was najdzie 
w szarych chwilach zadumy? 
 

Mo�e wtedy ujrzycie 
tych wczorajszych wapniaków, 
te wczorajsze bojowe 
panienki chłopaków 
w lustrze własnej przeszło�ci. 
Przed oczyma wam stanie 
dla was raczej ujemne 
historyczne równanie, 
 
gdy palcami was wytknie 
nast�pna młoda fala. 
Zrozumiecie za pó�no 
z perspektywy, z oddala, 
 
�e s� sprawy wa�niejsze  
ni� bilanse bankowe. 
Mo�e wtedy przed nami 
cicho schylicie głow�. 
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INDEKS 
 
nazwisk dawnych mieszka�ców Skałatu i Ziemi Skałackiej pozostałych w 
pami�ci autorów, uzupełniony o nazwiska lub krótkie biogramy oraz 
fotografie, nadesłane przez czytelników (przy nazwiskach cytowanych w 
tek�cie Zeszytu Specjalnego Nr 1 “Głosów Podolan”  Skałat...” z r. 2000 
podano nr stron).  
 
A 
 
Abramow -  wła�ciciel olejarni 
(12) 
Abramowie - uczniowie (61) 
Anczarski Józef ks. - wikary,  
katecheta (28, 65). 	wi�cenia 
kapła�skie otrzymał w dniu 
18.06.1939 we Lwowie z r�k ks. 
arcybiskupa Bolesława Twar-
dowskiego. Od 1939 do 1943 r. 
pracował jako wikariusz w par. 
Nawiedzenia Naj�wi�tszej Marii 
Panny w Wi�niowczyku. Aresz-
towany w 1943 roku przez 
Niemców i po kilku miesi�cach 
zwolniony zostaje przeniesiony 
jako wikariusz do par. Wniebo-
wzi�cia Naj�wi�tszej Marii Pan-
ny w Skałacie. W 1945 roku w 
marcu zostaje przeniesiony do 
Tarnopola do ko�cioła parafial-
nego pod wezwaniem Matki 
Bo�ej Nieustaj�cej Pomocy, a  
nast�pnie w roku 1946 opuszcza 
archidiecezj� lwowska i osiedla 
si� we Wrocławiu - Muchoborze. 
W roku 1948 aresztowany i 
uwi�ziony. Po zwolnieniu z 
wi�zienia podejmuje prac� w 
Gorzowie Wielkopolskim, gdzie 
zostaje zatrudniony na stanowi-

sku dyrektora Wydziału Duszpa-
sterskiego Kurii Biskupiej. W  
roku 1963 obejmuje probostwo 
w Trzebiatowie, a po kilku 
miesi�cach przenosi si� do 	wi-
nouj�cia. emeryt. (Kronikarskie 
zapiski... 1996)  
Antonowiczowie - nauczyciele  
(45) 
Aszkenazy Maks mgr - apte-
karz, zast. burmistrza  (72, 74) 
 
B 
 
Bakowicz Leon dr - ławnik  
(72) 
Baranowski Miron - ucze� 
Basarabowicz -  (18) 
Baziuk Michalina - uczennica 
Baziuk Wasyl - ucze� 
Baziuta  Włodek - ucze� 
Becla Jan - ucze� z Kaczanów-
ki, (56, 58) po wojnie wyjechał 
do Stanów  Zjednoczonych. 
Tam po uko�czeniu 
Uniwersytetu Stanowego w 
Cleveland (Ohio) jako 
do�wiadczony specjalista w 
dziedzinie bankowo�ci i 
finansów ubiegał si� w 
kampanii wyborczej jako JOHN 
J. BECLAY o stanowisko 
skarbnika okr�gu Geauga. Behej - nauczyciel  (45) 
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Benedyk Tadeusz - cichociem-
ny. (69) Urodził si� w Kacza-
nówce, ale od 12-go roku �ycia 
mieszkał we Lwowie, gdzie 
uko�czył szkoł� �redni�. Słu�b� 
wojskow� odbył w szkole pod-
chor��ych artylerii, a studia 
rozpocz�ł na Uniwersytecie 
Jana Kazimierza. Jako podpo-
rucznik 5-go Pułku Art. Ci��kiej 
walczył w czasie II wojny �wia-
towej w obronie Lwowa. Przed-
ostał si� nast�pnie przez Rumu-
ni� do Francji. Tam walczył w 
jej obronie, a w ko�cu dostał si� 
do Anglii. Przyj�ty na kurs 
cichociemnych, przeszedł inten-
sywne szkolenie i 17. 2. 1943 r. 
został przerzucony do kraju. Z 
rozkazu Komendy Głównej AK 
działał w dywersji, a nast�pnie 
brał udział w Powstaniu War-
szawskim na Ochocie. Po upad-
ku Powstania został wywieziony 
do obozu koncentracyjnego w 
Buchenwaldzie, gdzie po nie-
udanym, na skutek zdrady, 
powstaniu, został, tu� przed 
wej�ciem aliantów, wraz z in-
nymi uczestnikami powstania, 
rozstrzelany. Po�miertnie został 
odznaczony Krzy�em “Virtuti 
Militari”.  
 W warszawskim ko-
�ciele O.O. Dominikanów p. w. 
�w. Jacka przy ul Freta, w lewej 
nawie wmurowana jest tablica, 
po�wi�cona pami�ci “Cicho-
ciemnych”. Na trzecim miejscu 
widnieje nazwisko: ppor. Tade-
usz Benedyk “Zahata”.   

Bernat Stanisław - ucze�  (55, 
56, 59, 69) 
Białow�s Albert - członek 
orkiestry wojskowej  (17) 
Bielfeld Herman - judaista, 
nauczyciel religii moj�eszowej  
(23, 24) 
Bigus Alicja - 
Bigus Andrzej -  
Bigus Cyryla - 
Bigus Leonard - 
Bigus Michalina - 
Bigus Piotr - murarz, razem z p. 
Ła�cuckim budowali w Skałacie 
“Dom �ołnierza”, (16) 
Bigus Rozalia - �ona Andrzeja 
Bigus Stanisława -  
Bigus Teresa - 
Biłyk Mikołaj - ławnik  (73) 
Blatkiewicz Jan - ucze�   
Blatkiewicz Karol - ucze� 
Bleichenbach Alina - mieszka 
w Anglii 
Bleichenbach  Jadwiga - 
Bleichenbach Lalka - 
Bleichenbach Edmund - 
Bleichenbach Zbigniew - 
Bleichenbach Zdzisław -  
Bleichenbachowa - wła�ciciel-
ka gospodarstwa rolnego i sadu 
z pasiek� (31, 38, 39) 
Błaszkiewicz - prezes “Sokoła” 
(18) 
Bło�ska Dusia - uczennica 
Bło�ski Stanisław - inspektor 
szkolny  (21, 73) 
Bło�ski Zygmunt - ucze� 
Bochenek Alojzy - 
Bochenek Bronisław – ucze� z 
Horodnicy, wst�pił ochotniczo 
do WP w 1944 r. w �ytomierzu. 
Szkoł� oficersk� uko�czył w 
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Riazaniu. Pracował w słu�bie 
kwatermistrzowskiej. Wi�ziony 
i zrehabilitowany. Ostatnio 
mieszkał w Poznaniu i tam 
zmarł. 
Bochenek Eugenia - 
Bochenek Eugeniusz – ucze� z  
Horodnicy, wst�pił ochotniczo 
do WP w �ytomierzu w 1944 r. 
mieszka w Ko�minie Wielkpol-
skim i jest prezesem tamtejsze-
go Koła Zwi�zku Kombatantów 
R.P. 
Bochenek Genowefa - uczenni-
ca 
Bochenek Janina  - 
Bochenek Józefa - 
Bochenek Leon -  
Bochenek Władysław – ucze� 
z Horodnicy. Po wysiedleniu 
osiadł w Krotoszynie, gdzie 
jako emerytowany nauczyciel 
obecnie mieszka.  
Bojczuk Anna - uczennica 
Bojczuk Onufry - student 
Bojczuk Piotr - ucze� 
Borejko Julia - akuszerka  (74) 
Bortnik Jerzy - ucze�  (63) 
Bortnik Maria (Myszka) - 
uczennica 
Bortnik Roman - ucze� 
Bortnik Włodzimierz- lekarz 
weterynarii (45, 74)  
Bortnik Stanisław – wła�ciciel 
ziemski w Horodnicy i działacz 
społeczny 
Bortnik Zbigniew - ucze�   
Bortnik Zosia - uczennica  (57)  
Bosak - kowal  (10) 
Bosak Franciszek - ks., prałat, 
ostatnio dziekan w Wołowie, 
gdzie odnowił ko�ciół i jego 

wewn�trzny wystrój oraz przy-
gotował materiały budowlane 
do remontu drugiego ko�cioła. 
Wybudował ponadto ko�cioły w 
Starym Wołowie i w Krzywym 
Wołowie. Zmarł 19.07.1984 r., 
a ludno�� Wołowa zachowała 
go w pami�ci jako bardzo 
szczodrego dla biednych i po-
trzebuj�cych.  
Bosak Fryderyk - 
Boszko Anna - zam. Mazur 
Boszko Józef -   
Boszko Paweł - zegarmistrz 
(32). Urodził si� w 1898 r., 
pochodził ze Starego Skałatu i 
według relacji córki Anny był 
tzw. “złot� r�czk�”. Nauczył si� 
we wczesnej młodo�ci blachar-
stwa, wykonywał z powodze-
niem ten zawód i nauczył go 
swoich szwagrów. Wspólnie ze 
swym koleg� Demkowskim 
zało�ył mleczarni� w Starym 
Skałacie, a nast�pnie zacz�ł 
próbowa� sił w zegarmistrzo-
stwie. Po zło�eniu egzaminu w 
Tarnopolu otworzył w 1934 r. 
zakład zegarmistrzowski w 
Skałacie, w którym pracował do 
chwili wyjazdu ze Skałatu tj. do 
1946 r. Osiadł w Gliwicach, 
pracuj�c dalej w swoim zawo-
dzie. Zmarł w 1961 r.  
Boumsowa Franciszka - na-
uczycielka  (24) 
Braunstein Chaim – ucze�. 
Obecnie nauczyciel j�zyka he-
brajskiego i autor ksi��ki o 
Skałacie w tym j�zyku. Utrzy-
muje kontakt z rodzinnym mia-
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stem, które regularnie odwiedza. 
Mieszka w Izraelu. 
Breier Leon - fotograf  (32, 43) 
Brief Józef - lekarz weterynarii  
(74) 
Brodaniuk Irena - uczennica 
Brodaniuk Wacław - ucze� 
Buchta Jan – rolnik z Kacza-
nówki 
Buchta Jan – ucze�, 
Buchta Stanisław – ucze�, ks. 
obecnie proboszcz w Bóbrce 
k/Lwowa 
 
Buczek - kapelmistrz zespołu 
muzycznego  (37) 
Buska Czesława – zam. Kmie-
ciowa. Szkoł� �redni� uko�czyła 
w Skałacie, a po studiach peda-
gogicznych w Polsce jest na-
uczycielk� j�zyka niemieckiego. 
Mieszka w Warszawie. 
Buksa Jasia - pomoc domowa  
(50) 
Butkowski Teodor - komornik  
(73) 
 
C 
 
Chilowa - wła�cicielka lodziar-
ni (24) 
Chmura B. - kupiec  (32) 
Chociaj Bronisław - s. Wincen-
tego, kupiec, prowadził wraz z 
�on� sklep kolonialny w rynku 
Chociaj Bronisława - 
Chociaj Franciszek - ucze� 
Chociaj Jan - 
Chociaj Janina - 
Chociaj Katarzyna – �ona 
Wincentego 

Chociaj Stefania – z d. Sta�-
kowska, �. Bronisława 
Chociaj Tadeusz - s. Wincen-
tego, zastrzelony we wrze�niu 
1939 r. pod Lwowem 
Chociaj Teodozja - 
Chociaj Wincenty - rzemie�l-
nik, rze�nik 
Chociaj Wincenty - s. Wincen-
tego, w czasie okupacji student 
politechniki lwowskiej. Osiadł 
po wojnie w okolicach Jeleniej 
Góry i tam zmarł   
Chociaj Zenon - 
Chociajówna Julia -  
c. Wincentego, zam. Wróblew-
ska mieszkała w Tarnowie. 
Zmarła w Jeleniej Górze. 
Chociajówna Ludmiła - 
uczennica, zam. Jasi�ska, 
mieszka w Jeleniej Górze   
Choma Wincenty - nauczyciel  
(45, 58) 
Chruszczówna Marysia - 
uczennica  (64) 
Czapkowski Eugeniusz - ucze� 
Czelunczakiewicz Jan dr - 
adwokat   (74) 
Czerwi�ska Maria  z d. �u-
kowska - �ona Kazimierza, 
urodzona w Zarubi�cach, 
mieszka w Jemielnie. 
Czerwi�ski Kazimierz -  uro-
dzony w 1930 r. w Zarubi�cach, 
in�. le�nik, działacz społeczny, 
samorz�dowy i katolicki, zaan-
ga�owany w odbudow� ko�cioła 
parafialnego w Ostapiu i budo-
w� ko�cioła w Skałacie. Miesz-
kał ostatnio w Jemielnie. Zmarł 
w 2000 r. we Wrocławiu. 
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Czop Emilia - z domu Tom-
czuk, �ona Jana Czopa, urodzo-
na w Skałacie. Szkoł� �redni� 
uko�czyła w Skałacie, a rozpo-
cz�te we Lwowie studia lingwi-
styczne uko�czyła na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Obecnie 
mieszka w Warszawie i pracuje 
w szkole �redniej jako nauczy-
cielka j�zyka angielskiego. 
Czop Jan - urodzony w 1927 r. 
w Kaczanówce w rodzinie rol-
niczej.  Do szkoły chodził w 
Kaczanówce, a na tajne komple-
ty ucz�szczał w Skałacie. Uko�-
czył geografi� i geologi� na 
Uniwersytecie Wrocławskim, 
Pracował mi�dzy innymi w 
Przedsi�biorstwie Hydrogeolo-
gicznym i Centralnym Urz�dzie 
Geologii w Warszawie. Katolic-
ki działacz społeczny. Zaanga-
�owany w odbudow� ko�cioła 
parafialnego w Kaczanówce. 
Zmarł w Warszawie. 
12.11.2002. 
Czornij - nauczyciel  (45) 
Czupilowski Włodek -  (35) 
 
D 
 
Daszkiewicz Ja� - ucze�  (13, 
64), zmarł w 1983 r. 
Daszkiewicz Stanisław 
Daszkiewicz Waleria – zam. 
�oł�d� 
D�bek Danuta - uczennica 
D�bek Dyzma - ucze� 
D�bek Filip - ucze� 
D�bek Michał - rolnik  (12) 
D�bek Stanisława – uczennica 
D�bek Stefania  - �ona Michała 

D�mbrowska Lilia z d. 
Murmyło- mieszka we 
Wrocławiu Dembi�ski -  
Demia�czuk -  olejarz  (12) 
Dembowski Józef – kpt. KOP 
d-ca 2 kompanii Baonu KOP 
“Skałat”, jeniec wojenny z obo-
zu w Starobielsku zamordowany 
w ZSRR 
Dobrowolski Władysław - 
ucze� 
Domaradzki Kazimierz - kpt. 
KOP adiutant d-cy Baonu KOP 
“Skałat”, jeniec wojenny z obo-
zu w Starobielsku zamordowany 
w ZSRR.  (68) 
Domka Tomasz - ławnik  (73) 
Drozdowski Władysław - por. 
KOP d-ca plutonu 2 kompanii 
Baonu KOP “Skałat”, jeniec 
wojenny z obozu w Starobielsku 
zamordowany w ZSRR 
Dubrawski - wła�ciciel stawów 
rybnych  (14) 
Dudek Franciszek – ppor. rez. 
Baonu KOP “Skałat”, jeniec 
wojenny z obozu w Starobielsku 
zamordowany w ZSRR 
Dupla Stanisław – rolnik z 
Kaczanówki 
 
E 
 
Eichsztad Stanisław - ucze�  
(56) 
Eichsztad Zofia - matka czte-
rech synów 
Elfenbein Izrael - hotelarz  (74) 
F 
 
Fali�ska Julia -  
Fali�ska Stefania -  
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Fali�ski Józef -  
Faszczewski Mikołaj - ławnik  
(73) 
Fedorko - mjr Szef Sztabu 
Baonu KOP 
Fedorko Witold - ucze� 
Felczak Zbyszek - ucze�  (64) 
Ferens Danuta - uczennica, 
bratanica ks. proboszcza 
Ferens Jan. ks. - proboszcz, 
dziekan (28, 73). (1887 - 1965) 
	wi�cenia kapła�skie otrzymał 
w 1912 r. we Lwowie. Od 1912 
do 1918 pracował jako wika-
riusz w Buczaczu, nast�pnie w 
latach 1918-1922 - był wikariu-
szem w Kołomyi, w latach 
1922-1925 - wikariuszem w 
Stryju, a nast�pnie w latach 
1925-1935 - wikariuszem w 
Delatynie. Od 1935 do 1945 r. - 
był proboszczem w par. pod 
wezwaniem Wniebowzi�cia 
Naj�wi�tszej Marii Panny w 
Skałacie oraz dziekanem miej-
scowego dekanatu. Po 1945 r. 
pracował w parafii w  Ropczy-
cach - w diec. tarnowskiej, 
gdzie zmarł. ( wg Schem. archi-
diecezji w Lubaczowie 1981) 
Fey dr - lekarz (fizyk)  (53) 
Fey Gra	yna - uczennica  (36) 
Fey Krysia - uczennica  (36) 
Feyowa dr - lekarz internista  
(53) 
Fijałkowska -   (46)  
Fijałkowski Stefan – kpt. KOP 
d-ca 1 kompanii Baonu KOP 
“Skałat” 
Fijałkowski Wojciech - ucze�  
(46) 

Fijałkowski Zbigniew - kpt. 
KOP, d-ca kompanii ł�czno�ci, 
mieszkał w Skałacie na Nowym 
	wiecie 
Fleszner - nauczyciel  (45) 
Fried Witold dr - adwokat (74)  
Friedman Munio - ławnik  (73) 
Friedman Zofia - nauczycielka  
(45) 
 
G 
 
Gadzicki Józef - ucze�  (56, 
58) 
Gał�zowska Jadzia - uczennica 
Gargasz Adam – ur. 1925  w 
Skałacie. Po uko�czeniu Poli-
techniki 	l�skiej pracownik 
dydaktyczno-naukowy w Woj-
skowej Akademii Technicznej, a 
nast�pnie w Politechnice War-
szawskiej. Obecnie na rencie 
inwalidzkiej. Mieszka w War-
szawie 
Gargasz Henryk – ur. 1922 w 
Skałacie. Zgin�ł tragicznie w 
1940 r. w Tarnopolu 
Gargasz Kornelia z d. Wy-
spia�ska, ur. 1897 w Bilitówce-
Las k/Kr�ciłowa. Zmarła w 
1957 r. w Gliwicach 
Gargasz Michał – ur. 1892, 
prawnik, po zdemobilizowaniu 
w 1922 r. urz�dnik Starostwa w 
Skałacie (Komisarz Ziemski). 
Przed II wojn� �wiatow� praco-
wał w Urz�dzie Wojewódzkim 
w Tarnopolu. Zmarł w 1979 r. w 
Gliwicach 
G�ska Jan - nauczyciel  (68) 
Gelbtuch - handlarz zbo�em  
(34) 
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Gelbtuch Sercia -  
Getman Jan - kupiec 
Getman Wanda - 
Głogowski Józef - szewc 
Głogowski Kazimierz - listo-
nosz (“głupi Kazio”)  (15) 
Głowi�ska - handlarka  (34) 
Głowi�ska Hanka - uczennica 
Głowi�ski Dziunek - ucze� 
Głowiszyn Antoni - listonosz  
(15) 
Głowiszyn Tadeusz. - ucze� 
(68). Syn Antoniego urodzony 
w 1923 r. Skałacie w rodzinie 
urz�dniczej (listonosz). Szkoł� 
powszechn� uko�czył w Skała-
cie. W roku 1940 został wcielo-
ny przez Niemców do obozu 
pracy “Baudienst”, gdzie pra-
cował przy budowie torów kole-
jowych. W styczniu 1944 r. 
uciekł z obozu i ukrywał si� do 
wkroczenia armii ZSRR. W 
maju 1944 r. wst�pił do Wojska 
Polskiego i został przydzielony 
do 12 pp 4 DP. We wrze�niu 
1944 r. został skierowany  do 
szkoły oficerów politycznych, 
któr� uko�czył w marcu 1945 
roku. Po uko�czeniu szkoły 
został skierowany na zast�pc� d-
cy kompanii 12 pp 4 DP i w 
składzie tej jednostki walczył od 
Kołobrzegu do rzeki Łaby. W 
czasie działa� wojennych był 
dwukrotnie ranny - w rejonie 
Warszawy i nad kanałem Ho-
henzollernów, trzeci raz został 
ranny w czasie walk w Biesz-
czadach. Po wojnie pełnił słu�b� 
wojskow� w ró�nych jednost-
kach wojskowych. W kwietniu 

1975 r. przeszedł na emerytur� 
w stopniu podpułkownika i 
podj�ł prac� w organizacjach 
paramilitarnych. Odznaczony 
Krzy�em Walecznych, Srebr-
nym Medalem Zasłu�ony na 
Polu Chwały, Krzy�em Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia 
Polski oraz licznymi medalami 
okoliczno�ciowymi Mieszka w 
Krotoszynie. (wg Kombatanci 4 
DP im. J. Kili�skiego w 50 
rocznic� jej sformowania) 
Gługowska Janina -  
Gługowski Marian - 
Gogol - sowiecki inspektor 
szkolny  (49) 
Goł�biowska Rozalia - nauczy-
cielka  (24) 
Goł�biowski Antoni. - ucze�  
(21, 48, 56, 63). Syn Władysła-
wa i Rozalii, urodzony 1923 r. 
w Podwołoczyskach w rodzinie 
urz�dniczo-nauczycielskiej. 
Gimnazjum uko�czył w Tarno-
polu, matur� zdał w Skałacie. 
Od kwietnia 1944 r. do pa�-
dziernika 1945 r. słu�ył jako 
artylerzysta - pomiarowiec w 1 
Armii W.P. na całym jej szlaku 
bojowym. Uko�czył Akademi� 
Handlow� w Krakowie z dy-
plomem mgr nauk ekonomicz-
nych. W latach 1950–1962 
pracował w przemy�le spo�yw-
czym. Nast�pnie po uko�czeniu 
studiów w Szkole Głównej 
Słu�by Zagranicznej w War-
szawie, gdzie uzyskał dyplom 
mgr, pracował w latach 1962-
1989 w handlu zagranicznym w 
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C. I. E. “CIECH”. Mieszka w 
Warszawie.  
Goł�biowski Tadeusz - ucze�, 
Syn Władysława i Rozalii, uro-
dzony 1924 r. w Podwołoczy-
skach w rodzinie urz�dniczo - 
nauczycielskiej. Do szkoły 
chodził w Skałacie. Po wysie-
dleniu osiadł w Krakowie, gdzie 
zdał matur�, uko�czył studia na 
ówczesnej Akademii Handlo-
wej, tam si� doktoryzował i 
oddał pracy naukowo - dydak-
tycznej w dziedzinie towaro-
znawstwa �ywno�ci i analizy 
sensorycznej. Tam te� uzyskał 
stopie� docenta. Autor ponad 
stu artykułów naukowych, pod-
r�czników i skryptów, promotor 
prac doktorskich i magister-
skich, wychowawca rzeszy 
towaroznawców �ywno�ci. 
Zmarł w 1998 r. 
Goł�biowski Władysław –  
urz�dnik  skarbowy,  prezes 
“Sokoła”  (18) 
Gonterewicz Michał - ucze� 
Gottesman Golda - kupiec  
(32) 
Góralewski Hieronim - na-
czelnik  O.S.P.  (73) 
Górski Stanisław - kierownik 
K.K.O   (74) 
Gretkiewicz Janina - uczenni-
ca  
Gretkiewicz Mieczysław - 
urz�dnik starostwa 
Gretkiewicz Lidia - uczennica 
Gr�dysa Bogusław - ks. pro-
boszcz w Skałacie od 1993 r. do 
1997 r. 

Grodzicki Alfred – ucze�, 
uciekinier ze Zwi�zku Sowiec-
kiego  (25) 
Grodzicki Mieczysław – ucze�, 
uciekinier ze Zwi�zku  Sowiec-
kiego 
Grodzicka primo voto Gusiniec 
- uciekinierka z  Zwi�zku So-
wieckiego  (25) 
Gros - handlarz zbo�em  (34) 
Grubman Adam - w 1939 r. 
ucze�. Obecnie wła�ciciel firmy 
usługowej. Mieszka w Legnicy 
Grubman Józef - (32, 34, 73) - 
restaurator, ławnik. Zmarł w 
Legnicy w 1972 r.  
Grubman Ryszard - urodzony 
w Skałacie. Najmłodszy z klanu 
Grubmanów - doktor medycyny, 
ordynator Oddziału Ginekolo-
gicznego Szpitala w Legnicy. 
Grubman Tadeusz - w 1939 r. 
ucze�. Okupacj� niemieck� 
prze�ył pracuj�c w firmie bu-
dowlanej Organisation Todt w 
Bogdanówce, Równem, Kijo-
wie, Stalingradzie, Kamie�cu 
Podolskim, Lwowie i Tarnowie. 
W 1946 r. osiadł na Wybrze�u, 
pracuj�c w rybołówstwie bał-
tyckim i dalekomorskim. Z racji 
swoich kwalifikacji zawodo-
wych brał udział w organizowa-
niu, nadzorowaniu i kierowaniu 
na odległo�� kooperacj� polsko-
peruwia�sk�, odbywaj�c w 
ci�gu dziesi�ciu lat 15 podró�y 
do Ameryki Południowej jako 
doradca finansowo-ksi�gowy. 
Mimo, i� od 1984 r. jest na 
emeryturze - wci�� jest czynny 
zawodowo i prac�, chocia� na 
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“półobrotach”, uwa�a za rehabi-
litacj� zdrowotn�, tak potrzebn� 
na stare lata. Mieszka w Gdyni 
Grubman Zbigniew - w 1939 
r. - ucze�. W czasie okupacji 
pracował razem z bratem Tade-
uszem w firmie budowlanej - 
Organisation Todt. Po wojnie 
osiadł w Rzeszowie i tam w 65 
roku �ycia zmarł 
Grünfeld M. J. – ksi�garz, 
zmarł w Izraelu (9, 54) 
Gruszecki - organista  (27) 
Gudowska Renata - uczennica  
(64) 
Gudowska Teresa - uczennica 
Gułaj Stanisław – ucze� 
Gusiniec Tamara – przyrodnia 
siostra braci Grodzickich – 
uciekinierka ze Zwi�zku So-
wieckiego  
Guttman Janka - uczennica  
(36) 
Guttman Leon dr - lekarz  (54, 
74) 
H 
 
Haak Jarek - ucze� 
Habrowski Józef - nauczyciel  
(25) 
Halpern Abraham dr - lekarz 
dentysta  (74) 
Halpern Renia - uczennica 
Halpern-Berkowiczowa Regi-
na dr - lekarz  (57) 
Harner Edward - kpt. KOP 
kwatermistrz, a w ostatnich 
dniach z-ca d-cy Baonu KOP 
“Skałat”. Po rozformowaniu 
Baonu dostał si� do niewoli 
sowieckiej, któr� szcz��liwie 
przetrwał. Był dyrektorem na-

ukowym Polskiej Szkoły Pod-
chor��ych Piechoty w Rosji, 
(12) 
Harner Jerzy - ucze� 
Harner Zofia - uczennica 
Hawlicka Janina - (25, 78) - 
nauczycielka 
Hawlicka Zofia - w 1939 r. 
uczennica. Zmarła w 2001 r. we 
Wrocławiu. 
Hawlicki Józef - (25, 72) - 
nauczyciel, ławnik. 
Hawlicki Mieczysław - (21) - w 
1939 r. ucze�. W okresie powo-
jennym pracował w “Samopo-
mocy Chłopskiej” we Wrocła-
wiu. Po uko�czeniu studiów 
ekonomicznych w Wy�szej 
Szkole Handlowej we Wrocła-
wiu i Szkole Głównej  Plano-
wania i Statystyki w Warszawie 
z dyplomem magistra - zajmo-
wał kierownicze stanowiska we 
wrocławskiej słu�bie zdrowia. 
Mieszka we Wrocławiu.  
Heilpern Adam - nauczyciel, dr 
fil. (45) 
Hirsschhorn Chaim – urz�dnik 
skarbowy 
Hojak – ppor. rez.KOP, d-ca 
plutonu kompanii odwodowej 
Horeczy Teofil - kierownik 
Kasy Stefczyka  (74) 
Horeczy Zbigniew - ucze� 
Horwitz Mozes - kupiec  (32) 
Hryniewicz Bronisław – ppor. 
rez. KOP d-ca plutonu 1 kom-
panii Baonu “Skałat” 
Hubicki Czesław – kpt., oficer 
informacyjny Baonu KOP “Ska-
łat”. Na skutek ci��kiej choroby 
nowotworowej pozostał w Ska-
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łacie, gdzie zmarł kilka dni po 
wkroczeniu wojsk sowieckich 
Hubicka Zdzisława - uczennica 
Huk - ks. wikary 
Husak - doro�karz  (14) 
Husak Marek – policjant w 
Bogdanówce, jeniec Ostaszko-
wa, zamordowany w Miednoje 
Hussak Tadeusz – absolwent 
III Gimnazjum w Tarnopolu i 
Szkoły Podchor��ych Artylerii 
we Włodzimierzu Woły�skim. 
Uczestnik II wojny �wiatowej w 
12 Pułku Artylerii Lekkiej. 
Deportowany w gł�b ZSRR, 
wi�zie� obozu NKWD. Oficer 1 
i 2 Armii WP. Absolwent Uni-
wersytetu Warszawskiego i 
Szkoły Nauk Politycznych, mgr 
dziennikarstwa. Obecnie emeryt 
ppłk w st. spocz., honorowy 
Prezes Stowarzyszenia Ksi�ga-
rzy Polskich. Mieszka w War-
szawie. 
Ilnicka Maria - nauczycielka  
(24) 
Ilnicki Eustachy - nauczyciel 
(20, 24) 
I	ykowski - ucze� 
 
J 
 
Jabło�ska Stanisława 
Jabło�ski Józef - 
Jabło�ski Stanisław - ucze� 
Jabło�ski Wiesław - ucze� 
Jachimowski Marian – mjr 
KOP 
Jakubczyk Ignacy - ks. kate-
cheta (28) 
Jakubowicz Józef - ucze�  (21, 
46, 68, 69) 

Janowski - mjr, d-ca 12 Baonu 
(73) 
Janusz - s�dzia 
Janusz - s. s�dziego 
Janusz Danuta - �ona s�dziego 
Janusz Franciszek – ławnik 
(12, 73) 
Janusz Franciszek -  ppłk 
ostatni dowódca Baonu KOP 
“Skałat”. Z niewoli sowieckiej 
dostał si� do II-go Korpusu i 
walczył w jego szeregach (16,) 
Janusz Janina - uczennica 
Janusz Matylda - córka s�dzie-
go 
Jaremiszyn - kowal  (31) 
Jaremiszyn Julian - 
Jarmolikowie - rolnicy  (50) 
Jaruzelska Janina - wła�ciciel-
ka ziemska z Kaczanówki (13) 
Jastrz�bska Józefa – c. Zyg-
munta – uczennica 
Jastrz�bska Stanisława – c. 
Cyryla – uczennica 
Jastrz�bska Zofia – c. Cyryla - 
uczennica 
Jastrz�bski Cyryl – kontroler 
sanitarny 
Jastrz�bski Edward - ucze� 
Jastrz�bski Ryszard  - s. Cyry-
la - ucze� 
Jastrz�bski Zygmunt - poli-
cjant 
Jawer - �lusarz  (53) 
Jaziuk Mikołaj - zast. burmi-
strza  (72) 
Jernsztein Samuel - zast. bur-
mistrza  (72) 
Joch Danuta - uczennica 
Joch Zbyszek - ucze�  (64) 
Joch-Jerzma�ski Karol - na-
uczyciel  (45, 64) 
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Józefitki - siostry zakonne  (16, 
53) 
Jó�wiak Bronisław - członek 
orkiestry wojskowej  (17) 
 
K 
 
Kabata Piotr  - legionista, 
kapitan KOP, d-ca plutonu ł�cz-
no�ci w 12 Baonie “Skałat” w 
latach 1931–1933. Podczas II 
wojny �wiatowej w 1939 r. 
walczył w szeregach Grupy 
Operacyjnej “Polesie” gen. F. 
Kleberga w bitwie pod Koc-
kiem. Po ucieczce z obozu je-
nieckiego dowodził oddziałem 
dywersyjnym, który wykonał 
szereg akcji sabota�owych. W 
1944 r. aresztowany przez 
NKWD i wi�ziony w Diagile-
wie, Griazowcu, Czerepowcu i 
Bogorodskoje. Po powrocie z 
Rosji w 1947 r. ponownie aresz-
towany w 1949 r., tym razem 
przez UB i skazany na kar� 
�mierci. Wyrok po apelacji 
zmieniono na 15 lat wi�zienia. 
Okrutnie i haniebnie traktowa-
ny, bity i poni�any, podupadły 
na zdrowiu wyszedł na wolno�� 
w 1956 r. Zmarł w 1979 r. w 
Koniecpolu i tam został pocho-
wany.  
Kabata Zbigniew - syn Piotra 
urodzony 17 marca 1924 r. w 
Jaremczach pow. Kobry� w 
rodzinie wojskowej. W 1936 r. 
rozpocz�ł nauk� w Pierwszym 
Korpusie Kadetów im. J. Pił-
sudskiego we Lwowie. Podczas 
okupacji jako oficer AK. pod 

pseudonimem “Bobo” był re-
daktorem prasy podziemnej 
“Odwet” oraz brał czynny 
udział w akcjach oddziału par-
tyzanckiego “J�drusie” na Kie-
lecczy�nie. Od 1945 r. dowódca 
plutonu strzeleckiego 3 kompa-
nii 1 Batalionu Strzelców Kar-
packich II Korpusu WP we 
Włoszech. Za wyj�tkowe boha-
terstwo odznaczony Krzy�em 
Virtuti Militari, dwukrotnie 
Krzy�em Walecznych, Krzy�em 
Armii Krajowej, Krzy�em Par-
tyzanckim i wieloma innymi 
odznaczeniami. Po wojnie uzu-
pełniał nauk�, zdał matur� jako 
ekstern, a w 1955 r. uko�czył 
biologi� na Uniwersytecie w 
Aberdeen. Przez 12 lat pracował 
na Uniwersytecie w Aberdeen 
kieruj�c pracowni� parazytolo-
gii. Nast�pnie przeniósł si� do 
Kanady gdzie obj�ł Pracowni� 
Parazytologii w Wydziale Ry-
bactwa Morskiego. W roku 
1984 nadano mu tytuł profesora 
na Uniwersytecie Simona Fra-
ser’a w Burnaby (Kolumbia 
Brytyjska). Współpracował w 
dziedzinie zwalczania paso�y-
tów u ryb z wieloma uniwersy-
tetami i instytutami naukowymi 
na �wiecie mi�dzy innymi w 
Wielkiej Brytanii, Kanadzie, 
Australii, Indiach, Japonii, Fili-
pinach. Członek wielu Towa-
rzystw Naukowych. Doktor 
honoris causa Akademii Rolni-
czej w Szczecinie. Za cało-
kształt osi�gni�� naukowych 
odznaczony Krzy�em Koman-
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dorskim z Gwiazd� Orderu 
Odrodzenia Polski. Poza dzia-
łalno�ci� naukow� Zbigniew 
Kabata w wolnym czasie pisze 
wiersze i opowiadania. Do naj-
bardziej znanych nale�� - utwór 
poetycki pt.: “Armia Krajowa” 
który stał si� nieoficjalnym 
hymnem Armii Krajowej 
(1964), - ksi��ki - “Wiersze” 
(1993) i “Była� rado�ci� i du-
m�” (2000). Obecnie mieszka w 
Kanadzie w Nanaimo. 
Kaczałuba – in�. le�nik - nadle-
�niczy w Skałacie w latach 
1941-1944 
Kaczałuba Genowefa - uczen-
nica 
Kaczałuba Janina - uczennica 
Kaczka Judes - hotelarz  (12, 
74) 
Kaczor Markus - nauczyciel  
(45) 
Kalwaj Stanisława - uczennica 
Kami�ska Danusia - uczennica 
Kami�ski Eugeniusz - miesz-
kał 500 m od szosy prowadz�cej 
ze Skałatu do Malinówki i w 
1944 r. z kolonii Krzywe �ledził 
ostrzał artyleryjski Skałatu, 
prowadzony przez bateri� nie-
mieck� w Ostapiu, a korygowa-
ny przez punkt obserwacyjny 
zbudowany na jego podwórku. - 
Po wysiedleniu znalazł si� w 
Górze 	l�skiej, gdzie jako eme-
ryt mieszka obecnie.  
Kami�ski Kazimierz -  
Kami�ski Zbigniew - ucze� 
Kanarek - fryzjer  (32) 
Ka�ski Zbigniew - kpt. KOP, 
oficer operacyjny. 

Katz - restaurator  (11, 34) 
Katz Mima - restauratorka  (34) 
Kawka Kazia - uczennica (56, 
58, 63) 
Kinle Gizia - uczennica  (36) 
Kinle Sydzia - uczennica  (36) 
Klecor Janina - uczennica  
Klecor Zofia - prac. kancelarii. 
parafialnej (56)  
Kleiner Mechel - prawnik  (73) 
Klepacz Czesław - kpt. KOP d-
ca plutonu ł�czno�ci Baonu 
KOP “Skałat”, jeniec wojenny 
w Kozielsku, zamordowany, w 
Katyniu  (68) 
Klimek Józef - (80) - w 1939 r. 
ucze�. Po wysiedleniu znalazł 
si� w Gliwicach, gdzie uko�czył 
Politechnik� 	l�sk�, zrobił dok-
torat i uzyskał tytuł docenta. 
Pracował w Instytucie Metalur-
gii �elaza. Od 1982 r. na emery-
turze. Mieszka w Gliwicach. 
Klimek Rudolf - urz�dnik sta-
rostwa 
Klimkówna Janina - nauczy-
cielka 
Knobloch - naczelnik stacji 
PKP  (15) 
Kobylak - ucze� (18) 
Kocołowski Stanisław - kpt. 
KOP, d-ca kompanii ckm, 
mieszkał na Mantiawie 
Koli�ska Rozalia – z d. Dorota, 
�ona Stanisława. Zmarła w 
Bytomiu w 1985 r. 
Koli�ski Bronisław – syn Sta-
nisława, w 1939 r. ucze� Szkoły 
Powszechnej w Skałacie. W 
czasie wojny walcz�c w szere-
gach partyzanckich AK został 
ranny. Po wysiedleniu osiadł w 
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Bytomiu, a nast�pnie przeniósł 
si� do Krakowa, gdzie zmarł w 
1993 r. 
Koli�ski Ryszard – syn Stani-
sława, w 1939 r. ucze� Szkoły 
Powszechnej w Skałacie. Po 
wysiedleniu do Bytomia zdał 
matur�. Pracował w Bielsku 
Białej, Bytomiu i w FSO na 
�eraniu. Absolwent Oficerskiej 
Szkoły Wojsk Pancernych i 
Zmotoryzowanych oraz Woj-
skowej Akademii Technicznej. 
Obecnie emeryt w stopniu puł-
kownika. Mieszka w Warsza-
wie. 
Koli�ski Stanisław- listonosz 
(15). Zmarł w Bytomiu w 1972 
r. 
Kołodziej  Jerzy - prac. elek-
trowni 
Kołodziej Domicela - 
Komenda Stefan - nauczyciel, 
instruktor harcerski  (20) 
Kopyto Piotr - naczelnik s�du  
(73) 
Kosowska Alfreda - 
Kosowska Helena  - 
Kosowski - kowal (10, 16) 
Kosowski Albin - 
Kosowski Jerzy - ucze� 
Kosowski Mieczysław - ucze�  
(56) 
Kossowska Janina - uczennica 
Kossowski Józef - kupiec, re-
staurator  (32, 34, 37) 
Kossowski Karol - ucze�  (18, 
56) 
Kotarba Marceli ppłk d-ca  
Brygady KOP “Podole”  
Kowal Józef – rolnik z Kacza-
nówki 

Kozak Klemens – rolnik z 
Kaczanówki 
Koziebrodzki hr. - wła�ciciel  
ziemski  (15) 
Krawecki Władysław - kpt. 
KOP, lekarz 
Kron Izydor dr - adwokat  (74) 
Krotkiewska Irena - nauczy-
cielka  (25, 36, 66) 
Krotkiewski Andrzej (J�drek) 
- ucze� (36). Syn Władysława i 
Ireny urodzony 27.12.1929 r. w 
Warszawie, w rodzinie urz�dni-
czo nauczycielskiej. Do czerwca 
1945 r. ucze� szkoły powszech-
nej i tajnych kompletów w Ska-
łacie i Tarnopolu. Po przesie-
dleniu chodził do szkoły �red-
niej w Jarosławiu. W 1947 r. 
zdał egzamin maturalny w I 
Liceum Przyrodniczym w Gli-
wicach. Studia medyczne na I 
Wydziale Lekarskim Akademii 
Medycznej w Warszawie uko�-
czył w 1952 r. W tym te� czasie 
podj�ł prac� w Akademii Me-
dycznej w Warszawie, gdzie 
uzyskał specjalizacj� w zakresie 
kardiologii i gdzie pracował do 
ko�ca �ycia uzyskuj�c wszyst-
kie stopnie naukowe. Przez 
krótki okres czasu przebywał w 
Korei, gdzie podczas wojny 
korea�skiej pracował w szpitalu 
polowym. W roku 1976 został 
mianowany przez Rad� Pa�stwa  
profesorem nadzwyczajnym 
Akademii Medycznej oraz 
awansowany do stopnia podpuł-
kownika. Ponadto w ró�nych 
okresach czasu pracował jako 
ordynator I Oddziału Chorób 
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Wewn�trznych Centralnego 
Szpitala Klinicznego MSW, 
ordynator Oddziału Wewn�trz-
nego Lecznicy MZiOS, ordyna-
tor III Oddziału Chorób We-
wn�trznych Szpitala Praskiego, 
Wiceprzewodnicz�cy Komisji 
Lekarskiej MZiOS, jako konsul-
tant naukowy Przemysłu Far-
maceutycznego “Polfa” oraz 
redaktor naczelny Polskiego 
Tygodnika Lekarskiego. Odzna-
czony licznymi odznaczeniami 
pa�stwowymi mi�dzy innymi 
Krzy�em Kawalerskim OOP, 
medalem Zasłu�onego Lekarza 
PRL. Zmarł w dniu 17.09. 1979 
w Warszawie. Został pochowa-
ny w dniu 21.09.1979 r. z hono-
rami wojskowymi w Alei Zasłu-
�onych na Komunalnym Cmen-
tarzu Pow�zkowskim (dawny 
Wojskowy).   
Krotkiewski Władysław - 
urz�dnik starostwa  (36) 
Krupa Michał - nauczyciel  
(45) 
Krysakowski - dr lekarz  (51) 
Krzywor�czka Kazimierz 
Krzy	anowska Janina - 
uczennica 
Krzy	anowska Kazimiera - 
nauczycielka  (25) 
Krzy	anowska Zofia - uczen-
nica 
Krzy	anowski - (12, 16) 
Kubala Józef - posterunkowy 
PP 
Kubiakowska Danuta - uczen-
nica 

Kubiakowski Tadeusz – w 
1939 r. ucze�, obecnie mieszka 
w Anglii 
Kubiakowski Zbigniew - ucze� 
Kubicki Adam - ucze� 
Kubicka Maria - nauczycielka 
Kubicki Stanisław - kpt. KOP, 
oficer mundurowy 
Kucharzyk Zdzisław - ucze� 
Kuhn Adam – w 1939 r. ucze� 
(63).Oficer 2 Armii WP, ranny 
pod Budziszynem, stracił r�k�, 
po studiach na UJ w Krakowie 
pracował jako in�. rolnik w 
stadninach koni. Zmarł w Kra-
kowie. 
Kuhn Stanisław - burmistrz  
(27, 32,  72) 
Kuhn Zdzisław – w 1939 r. 
ucze�. (63) Oficer 1 Armii WP, 
po studiach na UJ w Krakowie 
pracował jako in�. le�nik. Zmarł 
Kuhnowa-Ligocka Izydora - 
nauczycielka, harcmistrz ZHP, 
w latach 1941 - 1944 organiza-
torka tajnego nauczania w Ska-
łacie  (20, 25, 27, 56, 58) 
Kukla – ppor. rez. Baonu KOP 
“Skałat” 
Kurzeja - kom. Policji 
Kurzeja Jan - kpt. KOP, kwa-
termistrz 
Kurzeja Jan - ucze� 
Ku�nieruk Czesława – c. Mi-
chała. Po uko�czeniu studiów 
pedagogicznych była nauczy-
cielk� szkół �rednich w Zgo-
rzelcu. Tam te� zmarła 
Ku�nieruk Edward - s. Micha-
ła, wysiedlony do Boguszowa, 
uko�czył Technikum Elektrycz-
ne i pracował jako sztygar w 
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Kopalni W�gla Kamiennego 
“Victoria” w Wałbrzychu. 
Zmarł w Boguszowie  
Ku�nieruk Eugeniusz  - s. 
Michała. Kadet Korpusu Kade-
tów Nr 2 w Rawiczu. Areszto-
wany w 1940 r. przez NKWD i 
zesłany na Sybir. Przedostał si� 
do formuj�cej si� w ZSRR Ar-
mii Polskiej, a z ni� do Palesty-
ny. Jako kapral-podchor��y brał 
udział w walkach w Afryce i we 
Włoszech. Po wojnie pozostał w 
Anglii, gdzie pracował jako 
architekt. Zmarł w latach sie-
demdziesi�tych 
Ku�nieruk Ewa - c. Michała. 
Po studiach na Politechnice 
Wrocławskiej, jako mgr in�. 
górnik pracuje w Kopalni W�gla 
Brunatnego “Turów” w Bogaty-
ni 
Ku�nieruk Franciszek - s. 
Michała. Wysiedlony do Bogu-
szowa, uko�czył Technikum 
Elektryczne i pracował w Ko-
palni W�gla Brunatnego “Tu-
rów” w Bogatyni, a� do przej-
�cia na emerytur�. Zmarł w 
2000 r. w Bydgoszczy 
Ku�nieruk Kazimierz  - s. 
Michała. Po uko�czeniu nauki 
w Korpusie Kadetów Nr 1 we 
Lwowie w 1938 r. został przyj�-
ty do Szkoły Podchor��ych 
Artylerii we Włodzimierzu 
Woły�skim. Brał udział w wal 
kach z Niemcami w 1939 r. W 
niewoli niemieckiej przebywał 
do ko�ca wojny w Stalagu VIB i 
VIC w Oberlangen. Po wojnie 

pracował jako in�ynier elektryk. 
Zmarł w Warszawie w 1999 r. 
Ku�nieruk Ignacy  -s. Michała. 
Chrze�niak Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Urodzony 
27 lutego 1932 r. w Kołomyi. 
Wysiedlony w 1945 r. z Kre-
sów, znalazł si� w Bo�ej Górze, 
gdzie uko�czył szkoł� podsta-
wow�. Do Gimnazjum i Liceum 
ucz�szczał w Wałbrzychu, a 
nast�pnie w D�browie Górni-
czej, gdzie uzyskał dyplom 
technika górniczego miernictwa. 
Prac� zawodow� rozpocz�ł w 
Kopalni W�gla Brunatnego 
“Babina” w Ł�knicy. Wykształ-
cenie swoje uzupełnił w okresie 
pracy zawodowej, uzyskuj�c 
uprawnienia “Mierniczego Gór-
niczego” W kopalniach w�gla i 
rudy miedzi przepracował pod 
ziemi� 46 lat, b�d�c w tym 
okresie przez 25 lat czynnym 
ratownikiem górniczym w ran-
dze zast�powego dru�yny ra-
towniczej. Za swoj� prac� za-
wodow� otrzymał wiele wyró�-
nie�, dyplomów, odznacze� 
resortowych, ł�cznie ze szpad� i 
honorowym kordzikiem górni-
czym. Zgodnie z przesłaniem 
Ojca chrzestnego Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Igna-
cego Mo�cickiego, zawsze pa-
mi�tał, �e jego przyszło�� zale-
�ała od jego pracy, sumienno�ci 
i przezorno�ci. B�d�c aktualnie 
na emeryturze ma pełn� �wia-
domo��, i� spełnił swój obowi�-
zek wzgl�dem swojej Rodziny i 
Pa�stwa Polskiego. 
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Ku�nieruk Krystyna - c. Mi-
chała. Po uko�czeniu studiów 
na Politechnice 	l�skiej w Gli-
wicach pracowała jako mgr in�. 
ochrony �rodowiska w Kopalni 
W�gla Brunatnego “Turów” w 
Bogatyni. Obecnie na emerytu-
rze.  
Ku�nieruk Michał - �ołnierz 
Legionów od 1914 roku. Od-
znaczony Krzy�em Virtuti Mili-
tari, czterokrotnie Krzy�em 
Walecznych, Medalem Walecz-
no�ci I i II klasy, Krzy�em Za-
sługi. Dowódca stra�nic nadgra-
nicznych KOP w Tokach i Bia-
łozórce w stopniu st. sier�anta, a 
od 1931 do 1936 r. w Baonie 
“Skałat”, sk�d przeniesiony 
został do Buczacza. Wzi�ty do 
niewoli we wrze�niu, uciekł i 
przebywał do 1944 r. w Koło-
myi. Powołany do Wojska Pol-
skiego brał udział w walkach z 
Niemcami m i. na Pomorzu 
Zachodnim jako dowódca kom-
panii w stopniu kapitana. Zde-
mobilizowany w 1945 r. osiadł 
w Boguszowie i pracował jako 
sztygar w kopalni w�gla “Vikto-
ria”. Ojciec wielodzietnej rodzi-
ny; siedmiu synów (w tym czte-
rech kadetów i najmłodszy – 
chrze�niak Prezydenta RP) i 
trzech córek. Zmarł w Bogu-
szowie.  
Ku�nieruk Stefan  - s. Michała. 
Kadet Korpusu Kadetów Nr 1 
we Lwowie. Aresztowany w 
roku 1940 przez NKWD został 
po roku zwolniony. W czasie 
okupacji niemieckiej wywiezio-

ny na roboty przymusowe do 
Niemiec. Po wyzwoleniu przez 
Aliantów słu�ył w Wojsku Pol-
skim na Zachodzie. Po powrocie 
do kraju pracował jako in�ynier 
chemik, a� do przej�cia na eme-
rytur� 
Ku�nieruk Tadeusz  - s. Mi-
chała. W 1939 r. przyj�ty do 
Korpusu Kadetów Nr 1 we 
Lwowie. W czasie okupacji 
niemieckiej przebywał na robo-
tach przymusowych. W 1944 r. 
powołany do Wojska Polskiego 
słu�ył jako porucznik-pilot. Po 
demobilizacji pracował jako 
prawnik. Zmarł w 1999 r. w 
Warszawie 
 
L 
 
Ladenberger Tadeusz dr - 
nauczyciel  (58, 63) 
Laskowska - Orszulakowa 
Jadwiga - uczennica  (57, 64). 
Córka Stanisława i Władysławy, 
urodzona  w 1929 r. w Kaliszu, 
w rodzinie rzemie�lniczej. 
Mieszkała w Skałacie od 1938 
roku. Gimnazjum uko�czyła i 
zdała matur� w 1948 r. w Kali-
szu. W 1953 r. uko�czyła Aka-
demi� Medyczn� w Poznaniu 
uzyskuj�c dyplom lekarza me-
dycyny. Specjalizowała si� w 
chorobach dzieci�cych i uzyska-
ła II stopie� specjalizacji - pe-
diatra. Pracowała w Bydgoszczy 
i w Poznaniu prowadz�c porad-
nie dzieci�ce oraz opiek� nad 
zdrowiem młodzie�y szkolnej i 
przedszkolnej. Przeszła na eme-
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rytur� w 1985 r. Mieszka w 
Poznaniu 
Laskowska Władysława - 
krawcowa  (66) 
Laskowski Kazik - ucze� 
Laskowski Stanisław - krawiec  
(66) 
Lech - kpt. Baonu KOP 
Lechowa Maria - nauczycielka  
(25) 
Lenart Rysiek - ucze�  (64) 
Lenartowicz Franciszek -  (68) 
Lenartowicz Kazimierz - 
ucze�  (44, 45, 46, 68) – aresz-
towany przez NKWD i zwol-
niony z wi�zienia w 1941 r. W 
wyniku “amnestii” wst�pił do 
Armii Polskiej formuj�cej si� w 
ZSRR i jako �ołnierz II Polskie-
go Korpusu walczył we Wło-
szech. Dwukrotnie ranny pod 
Monte Cassino i pod Boloni�. 
Odznaczony Krzy�em Virtuti 
Militari V Kl., Krzy�em Wa-
lecznych, Krzy�em za Monte 
Cassino, angielskimi odznacze-
niami wojennymi oraz odzna-
czeniami polskimi za prac� 
społeczn� w �rodowisku polo-
nijnym. Po wojnie osiedlił si� w 
Lancaster. Po pracy w fabryce 
czas swój po�wi�cał polskiej 
młodzie�y harcerskiej, która 
tłumnie go �egnała, gdy w 1988 
r. W wieku lat 66 przechodził na 
wieczn� wart�  
Lenartowicz Lidia - uczennica  
(46, 63) 
Lewicka - uczennica  (61) 
Lewicki Stanisław – por. KOP, 
d-ca 3 kompanii Baonu KOP 
“Skałat” 

Lewicki Władysław - rolnik 
Lewko Eugenia  
Lewko Franciszek - (63,) 
Linczyc - kupiec  (32) 
Lis Jan – rolnik z Kaczanówki 
Lis Ignacy – ucze�, obecnie 
emeryt mieszka w Przewozie 
Liskowacka Wanda - uczenni-
ca 
Liskowacki Józef - ucze� 
Liskowacki Mieczysław - 
ucze� 
Lisowski Jan - wo�ny szkolny  
(22) 
Lisowski Józef - ucze� (64) 
Lisowski Michał - 
Lorenc Danusia - uczennica 
Lisowski Józef 
 ks. - wikary, katecheta (23, 28, 
57, 58, 59, 60, 64). Wła�ciwie 
Zapotoczny-Lisowski Józef 
(1908-1978). 	wi�cenia kapła�-
skie otrzymał w 1937 r. we 
Lwowie. Od 1937 do 1945 r. 
pracował jako wikariusz w par. 
Wniebowzi�cia Naj�wi�tszej 
Marii Panny w Skałacie. Pod-
czas okupacji kapelan AK W 
1945 r. zmuszony do opuszcze-
nia archidiecezji lwowskiej 
wyjechał na 	l�sk Opolski, 
gdzie w latach 1945-1946 był 
wikariuszem, a od roku 1946 do 
1973 proboszczem w parafii w 
Nowym 	wi�towie. W roku 
1956 odznaczony godno�ci� 
dziekana honorowego. W latach 
1973 - 1978 przebywał jako 
emeryt w Opolu, gdzie zmarł. 
(Wiadomo�ci Urz�dowe diecezji 
Opolskiej 1980 r.) 
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Lorenc Kazimierz - nauczyciel, 
dyrektor szkoły powszechnej 
�e�skiej  (21, 25, 68) 
Lorencowa Maria - nauczy-
cielka  (25, 46, 68) 
 
Ł 
 
Ła�cucka Katarzyna - �ona A. 
Ła�cuckiego 
Ła�cucka Krystyna - uczenni-
ca 
Ła�cucka Stanisława – �ona 
Zygmunta 
Ła�cucka Wanda – uczennica 
Ła�cucki Stanisław –uczestnik 
Wojny Obronnej w 1939 r. 
Pancerniak, w Brygadzie Moto-
rowej gen. Maczka. Zagin�ł bez 
wie�ci 
Ła�cucki Jan - ucze� 
Ła�cucki Zygmunt -  
Ła�cucki Augustyn 
murarz (10, 12, 16, 47), legioni-
sta, uczestnik Bitwy Warszaw-
skiej, aktywny działacz PSL, 
aresztowany przez NKWD w 
1940 r. i skazany na 8 lat ła-
grów. �ołnierz II Korpusu gen. 
Andersa. Zmarł w 1956 r. Po-
chowany na cmentarzu wojsko-
wym w Chipping Campden k. 
Londynu 
Ła�cucki Edward. - ucze�  
(48, 56, 57, 63, 68). Syn Augu-
styna i Katarzyny, urodzony 
1924 r. w Skałacie w rodzinie 
rzemie�lniczej. W 1937 r. sko�-
czył szkoł� powszechn�, - do 
1940 roku przysposabiał si� pod 
opiek� ojca do zawodu murarza 
(do czasu aresztowania ojca i 

skazania go na 8 lat łagrów). Od 
kwietnia 1944 do pa�dziernika 
1985 pełnił słu�b� zawodow� w 
Wojsku Polskim. Uczestnik 
najwi�kszej bitwy pancernej 
jak� W.P. stoczyło w II wojnie 
�wiatowej w kwietniu 1945 r. na 
Ziemi Łu�yckiej. Matur� zdał 
jako eksternista w �arach w 
1948 r. Wy�sze studia uko�czył 
w 1956 r. na Studiach Wieczo-
rowych. Doktorat z nauk woj-
skowych w Akademii Sztabu 
Generalnego uzyskał w 1966 r. 
w Warszawie. Przez 12 lat pra-
cował w Akademii Sztabu Ge-
neralnego. Od 1966 podj�ł prac� 
w linii. Dowodził Dywizj� Pan-
cern� w stopniu generała bryga-
dy. W latach 1971-1981 praco-
wał w Inspektoracie Szkolenia 
Bojowego Wojsk L�dowych. 
Nie akceptował niektórych 
poczyna� WRON, został w 
1981 r. odwołany ze stanowiska 
i skierowany do dyspozycji 
MON. W 1985 r. w trybie pil-
nym zwolniony z zawodowej 
słu�by wojskowej. Od 1980 r. 
kieruje działalno�ci� komba-
tanckiego �rodowiska I -go 
Drezde�skiego Korpusu Pan-
cernego W.P. Mieszka w War-
szawie  
Ła�cucki Mieczysław - ucze� 
Łasi�ski Andrzej – kpt. KOP 
Komendant PW przy Baonie 
KOP “Skałat. W czasie pierw-
szej okupacji sowieckiej działał 
w ZWZ we Lwowie, a podczas 
okupacji niemieckiej kierował 
ekspozytur� “A” w Kijowie, 
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gdzie 13.01.1943 r. został aresz-
towany przez Geheime Polizei 
des Heeres. Dalszy jego los jest 
nieznany. 
Łebediw Pelagia - pomoc do-
mowa  (31) 
Łebska Maria - urz�dniczka 
PUR  (66) 
Łopatko Józef - ucze� 
Łubkowska Krystyna - uczen-
nica 
Łuczka Stefan - ucze� 
Łuczka Włodek - ucze�  (57) 
Łuczka Włodzimierz dr - le-
karz  (15,  74) 
 
M 
 
Mac Aleksander - ppor. rez. 
KOP, Baonu “Skałat” Do chwili 
mobilizacji oficer o�wiatowy, a 
nast�pnie d-ca plutonu kompanii 
odwodowej. Od 1943 r. d-ca 
batalionu kobiecego im. Emilii 
Plater w 1 Dywizji WP im. T. 
Ko�ciuszki  
Maceluch Bronisława - zam. 
Stefaniak, ur. w Zarubi�cach, po 
przymusowych robotach w 
Niemczech osiadła w Bytomiu 
Maceluch Ludwik  - (ur. 1930 
r.) - s. Tomasza, zamordowany 
jesieni� 1944 r. w Zarubi�cach i 
utopiony. Ciało przywi�zane do 
koła znaleziono wiosn� 1945 r  
Maceluch Maciej - ławnik  (73) 
Maceluch Maria (zam. Wojt-
kowa) - w czasie wojny uczen-
nica szkoły powszechnej, wy-
siedlona do Polski znalazła si� 
w Gliwicach, gdzie uko�czyła 

studia medyczne i pracuje jako 
lekarz. Mieszka w Gliwicach 
Maceluch Tomasz - (ur. 1891 
r.) - legionista, odznaczony 
Krzy�em Walecznych i rent� 
przyznan� przez marszałka 
Piłsudskiego 
Maceluch Zofia - zam. Mar-
chlewicz, ur. w Zarubi�cach, po 
przymusowych robotach w 
Niemczech osiadła w Jastrz�biu 
k. Brodnicy 
Maciaszek Józef - ks. po uzy-
skaniu �wi�ce� kapła�skich 
skierowany do Skałatu na swoj� 
pierwsz� placówk� jako wika-
riusz i katecheta. Po wysiedle-
niu znalazł si� w Gliwicach. 
Tam pracował i zmarł do�ywszy 
s�dziwego wieku. Pochowany 
został obok ko�cioła, który 
wybudował. (21) 
Malicka Bronisława – rozstrze-
lana przez Niemców na rynku w 
Skałacie wraz z przechowywan� 
u siebie w domu �ydówk� 
Malicka Franciszka - 
Malicka Julia - 
Malicka Maria - 
Malicka Sławka - 
Malicki - kowal  (10) 
Malicki - ucze� (18) 
Malicki Filip - 
Malicki Kazimierz - 
Malicki Markijan - 
Malicki Piotr - szewc 
Malicki Tomasz - 
Małachowski Jaxa Roman - 
ppor. ziemianin  (68) 
Markiwna Iza - uczennica 
Markiwna Łesia - uczennica 
(36) 
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Markow - rolnik  (38) 
Marszałek - doro�karz 
Maruszczak Jan - ucze� 
Maruszczak Janina - uczenni-
ca 
Matusów - naczelnik stacji PKP  
(15) 
Matusów Łucja (zam. Winiow-
ska) - (15) - w 1939 r. uczenni-
ca. Po wysiedleniu znalazła si� 
w Gliwicach, gdzie mieszka. 
Melnyk Michał dr - adwokat  
(36, 74) 
Melnyk Sonia - uczennica  (36) 
Mieszek Franciszek - mecha-
nik 
Miksz Jan - (25, 27, 63) - ko-
�cielny 
Miksz Janina - 
Miksz Teresa - 
Miksz Zofia - �ona ko�cielnego 
Mirek Jan - (68,)  komisarz 
Policji 
Mirkowa - �ona kom. Pol. 
Mirkówna Basia – w 1939 r. 
uczennica, zam. Bejmowa. Po 
studiach w Akademii Handlo-
wej w Krakowie pracowała w 
handlu zagranicznym. Mieszka 
w Warszawie 
Misiewicz Władysław – por. 
KOP d-ca plutonu 3 kompanii 
Baonu KOP “Skałat” 
Momot Eugenia – zam.. Mucha 
Momot Bronisława - 
Momot Helena - 
Momot Józef - 
Momot Michalina - �ona Pawła 
-murarza 
Momot Paweł Franciszek - 
murarz 
Momot Stefania - 

Momot Tadeusz - 
Momot Władysław - 
Mormul Michał - naczelnik 
stacji PKP  (73) 
Mormul Stanisław - nauczyciel 
w Starym Skałacie 
Mrozek Stanisław 
kpt. KOP, �ołnierz 2 i 3 Bryga-
dy Legionów, uczestnik wojny 
1920 r. w 15 pp. Od 1935 r. d-ca 
kompanii ckm i kompanii od-
wodowej w baonie KOP “Ska-
łat”. We wrze�niu 1939 r., po 
ucieczce z konwoju, przedostał 
si� do Lwowa, gdzie od marca 
1940 r. był komendantem 
Zwi�zku Walki Zbrojnej m. 
Lwowa. Aresztowany przez 
NKWD w czerwcu 1940 r. 
przeszedł wi�zienia we Lwowie, 
Kijowie i  Moskwie (Butyrki, 
Lefortowo i Łubianka). Skazany 
na kar� �mierci, odzyskał wol-
no�� dzi�ki umowie Sikorski-
Majski i znalazł si� w Tatisz-
czewie w 5-tej Dywizji Polskiej 
w stopniu majora jako d-ca 
batalionu, na czele którego 
walczył pod Monte Cassino, 
Ancon� i Boloni�. Zdemobili-
zowany znalazł si� w Anglii, 
sk�d w 1955 r. przeniósł si� do 
USA. Tam zmarł 1.08.1958 r. 
Mrozek Zdzisław - s. Stanisła-
wa -kadet. Po uko�czeniu 6-tej 
klasy szkoły powszechnej w 
Skałacie, został przyj�ty do 
Korpusu Kadetów we Lwowie. 
W pa�dzierniku 1939 r. wyje-
chał ze Skałatu do Lwowa i tam 
te� sp�dził okres wojny, uczest-
nicz�c w ruchu partyzanckim 
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AK. W styczniu 1946 r. uko�-
czył szkoł� lotnicz� w D�blinie i 
jako obserwator słu�ył w 1-szej 
Szkolnej Eskadrze My�liwskiej 
w Modlinie. Zdemobilizowany 
w maju 1947 r., po studiach na 
Politechnice w Gliwicach i 
Wrocławiu pracował jako in�y-
nier elektryk cieplny w elek-
trowniach w Turoszowie, P�t-
nowie i Kozienicach. Obecnie 
rencista. Mieszka w Nowym 
S�czu 
Mrozkowa Aniela – �ona kpt. 
Mrozka, przewodnicz�ca Ro-
dziny Wojskowej 
Mrozowicki Jan -  
Mróz Romuald - ucze� 
Mróz Stanisława - uczennica 
Mularz Stanisław - ks. pro-
boszcz od 1991 r. 
Murmyło Anna – �ona Ludwi-
ka 
Murmyło Danuta - uczennica 
Murmyło Lilia – w 1939 r. 
uczennica. Zam. D�mbrowska. 
Mieszka we Wrocławiu. 
Murmyło Ludwik - rzemie�l-
nik  (32, 50) 
Murmyło Michał - 
Murmyło Piotr Gustaw. – w 
1939 r. ucze�  (56, 63, 64, 68). 
Syn Ludwika, urodzony w 1923 
r. w Skałacie w rodzinie rze-
mie�lniczej. Szkoł� powszechn� 
uko�czył w Skałacie, do gimna-
zjum ucz�szczał w Tarnopolu. 
Podczas okupacji sowieckiej i 
niemieckiej pracuje w gospo-
darstwie rolnym dziadków. W 
1944 r. wst�puje do Wojska 
Polskiego. Ko�czy szkoł� Pod-

oficersk�, i Oficersk� w Riaza-
niu. Obejmuje dowództwo 2 
kompanii w 1 batalionie 11 
pułku piechoty w 4 Dywizji 
Piechoty im. Jana Kili�skiego. 
Bierze udział w walkach od 
Kołobrzegu do Łaby. Po wojnie 
pozostaje w wojsku pełni�c 
funkcj� d-cy batalionu, a po 
uko�czeniu Akademii Sztabu 
Generalnego - d-cy pułku. Prze-
niesiony do rezerwy w stopniu 
pułkownika dyplomowanego 
działa aktywnie w  Zarz�dzie 
Klubu Kombatantów 4 DP im. 
J. Kili�skiego. Odznaczony 
Orderem Krzy�a Grunwaldu III 
kl., Srebrnym Medalem Zasłu-
�ony na Polu Chwały, Krzy�em 
Oficerskim i Kawalerskim OOP 
oraz licznymi medalami oko-
liczno�ciowymi. Zmarł dnia 26 
lutego 1999 roku i został po-
chowany z honorami wojsko-
wymi na Cmentarzu Parafial-
nym w Warszawie w Pyrach. 
(wg Kombatanci 4 DP im. J. 
Kili�skiego w 50 rocznic� jej 
sformowania) 
Murmyło Zbigniew - ucze�  
(48) 
Muszlin - doro�karz  (14) 
Muszy�ska Genowefa - 
Muszy�ski - kalikator w ko�cie-
le  (26, 66) 
Muszy�ski Adam -  
Muszy�ski Władysław -  
Mynarski Franciszek ks. - 
dziekan  (26) 
Myszakówna J. - nauczycielka, 
instruktor harcerski  (20) 
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N 
 
Najdo Leonid - nauczyciel, 
dyrektor szkoły ukrai�skiej  (45) 
Natkaniec Wincenty 
Nawalaniec - ks. katecheta  (28) 
Neuman - nauczyciel 
Neumayer Czesław - ucze�  
(57) 
Neumayer Kazimierz -  (12) 
Niedoszytko Maria - nauczy-
cielka (25) 
Niedzielczak - kom. AK  (56) 
Niementowski Kazimierz - 
notariusz  (73) 
Nowaczy�ski Józef – major 
KOP, zast. d-cy Baonu KOP 
“Skałat”. Zamordowany w 
Charkowie. 
 
O 
 
Ochocim - sier�ant kapelmistrz 
orkiestry wojskowej  (28) 
Olbert Alojzy - wła�ciciel sta-
wu rybnego  (14, 36, 56) 
Olbert Bronek - ucze�, dru�y-
nowy ZHP 
Olbert Bronisław - członek 
orkiestry wojskowej  (16) 
Olbert Tadeusz - ucze� 
Olejarz Michał - ks. proboszcz  
(28) 
Olejczuk - kolejarz 
Olejczuk Bronisław - ucze� 
Olejczuk Emilia - uczennica 
Olejczuk Leon - ucze� 
Olejniczak Jan - kpt. KOP  
(68) 
Olejnik Adolf – ucze� w Ho-
rodnicy. Po wysiedleniu osiadł 
w Lesznie, uko�czył studia 

wy�sze i do emerytury pracował 
w administracji pa�stwowej. 
Organizuje zbiórki ofiar pie-
ni��nych na budow� ko�cioła w 
Skałacie, a tak�e wycieczki do 
Skałatu 
Olejnik Mieczysław - ucze� w 
Horodnicy. Zgin�ł w 1944 r. na 
tzw. “Łanie polskim” k. Horod-
nicy. 
Olejnik Stanisława – uczennica 
w Horodnicy 
Olejnik Zbigniew – ucze� w 
Horodnicy 
Olenkiewicz Józef -  
Olic Israel - fryzjer  (32) 
Omilanowska Genowefa -  
Omilanowski - rze�nik 
Onuferko Antoni - ks. grecko-
katolicki, katecheta  (23, 29, 73) 
Onuferko Romko - syn popa  
(29)  
Orszulak Franciszek - woj-
skowy słu�ył w KOP. 
Orszulak Henryk - ucze�  ( 48, 
64) 
Orszulak Maria - �ona F. Or-
szulaka (66) 
Orszulak Tadeusz - ucze� 
Orszulak Zbigniew - ucze�  
(48, 57, 64). Syn Franciszka i 
Wandy, urodzony 1927 r. w 
Skałacie w rodzinie wojskowej. 
Gimnazjum uko�czył i zdał 
matur� w 1948 r. w Kaliszu. W 
1952 r. uko�czył Politechnik� 
Gda�sk� uzyskuj�c dyplom 
in�yniera - mechanika. Jest 
absolwentem Gda�skiego 
Fakultetu Wojskowego. Od 
1952 r. do 1985 r. pracuje na 
ró�nych stanowiskach w słu�bie 
technicznej wojsk pancernych. 
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nicznej wojsk pancernych. W 
1966 r. ko�czy zaocznie Wy�-
sz� Szkoł� Ekonomiczn� w 
Poznaniu uzyskuj�c dyplom 
mgr ekonomii. Ostatnio zajmo-
wane stanowisko - szef produk-
cji Wojskowych Zakładów 
Motoryzacyjnych. W stopniu 
pułkownika przechodzi w 1985 
roku w stan spoczynku. Mieszka 
w Poznaniu 
Olsza�ski Jan – ks. katatecheta 
w Kaczanówce, obecnie biskup 
w Kamie�cu Podolskim 
Osiecka -  
Osiecki - kowal 
Osiecki - ucze� 
Ossowski Michał – rolnik w 
Kaczanówce 
Ostapowicz Władysław - ucze� 
Ostrowska Antonina - 
Ostrowska Bronka - uczennica 
Ostrowska Jadwiga - 
Ostrowska Paulina - 
Ostrowski Antoni - 
Ostrowski Jan - 
Ostrowski Tadeusz - 
Osuchowska Danuta – uczen-
nica (106), zam. Bloch zmarła w 
1997 r. we Wrocławiu 
Oszywa - nauczyciel  (44, 45, 
58) 
Oszywa Danusia - uczennica  
(64) 
 
P 
 
Paj�kówna Czesia - uczennica 
Pali�wiat Paweł – ppor. rez. 
KOP, d-ca plutonu 1 kompanii 
Baonu KOP “Skałat” 

Paszkowski Grzegorz – wy-
wieziony na roboty do Niemiec 
pod Hamburg. Po wojnie osiadł 
na gospodarce we wsi Maryno-
wo na �uławach. 
Pater Dasia - uczennica 
Perlmuter Arek - ucze� 
Pick I. - kupiec  (32) 
Pickholz Roza - nauczycielka  
(45) 
Pietrzyk Stanisław, ppłk - 
dowódca baonu KOP  (16) 
Pietrzyszyn Edward. - ucze�  
(21, 44, 45, 52, 55, 56, 58, 59, 
61, 62, 68). Syn Mariana i Kata-
rzyny, ur. 1921 r. w Kaczanów-
ce, w rodzinie chłopskiej. Szko-
ł� powszechn� uko�czył w 
Skałacie, a gimnazjum i szkoł� 
pedagogiczn� w Tarnopolu. 
Zmobilizowany do WP w lipcu 
1944 r. Uko�czył Oficersk� 
Szkoł� Artylerii - OSA - i Wy�-
sz� Szkoł� Artylerii - WSArt. - 
w Toruniu. Pełnił zawodow� 
słu�b� wojskow� w ró�nych 
jednostkach i na ró�nych stano-
wiskach. W 1952 roku został 
przeniesiony do szkolnictwa 
poza wojskiem. Pracował do 
roku 1984 w Studium Wojsko-
wym Akademii Górniczo-
Hutniczej im. S. Staszica w 
Krakowie na stanowisku st. 
wykładowcy fotogrametrii i 
topografii. Obecnie emeryt, w 
stopniu ppłk. w stanie spoczyn-
ku. Mieszka w Krakowie. 
Pietrzyszyn Katarzyna  - po-
ło�na 
Płachci�ski Stanisław – urz�d-
nik skarbowy  (28) 
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Podolska Wanda - uczennica  
(64,  65) 
Podolski - nauczyciel 
Podolski - policjant 
Podolski Aleksander - ucze� 
Podolski Mieczysław - ucze� 
Podolski Tadeusz - ucze� 
Polak Bronisława - �ona T. 
Polaka 
Polak Krystyna - uczennica 
Polak Tadeusz -  
Popiel-Barczykowa Ewa. - 
uczennica (36, 57, 64). Córka 
Hipolita i Heleny, ur. w 1929 r. 
w Skałacie, w rodzinie nauczy-
cielskiej. Do czerwca 1945 r. 
uczennica szkół powszechnych i 
tajnych kompletów nauczania w 
Skałacie. Po przesiedleniu 
uko�czyła gimnazjum w Jaro-
sławiu, a po uko�czeniu liceum 
zdała matur� w Olsztynie w 
1948 r. Studia przyrodnicze 
uko�czyła na Wydziale Mat.-
Przyr. na Uniwersytecie M. 
Kopernika w Toruniu uzyskuj�c 
dyplom mgr filozofii w 1952 r. 
Prac� zawodow� w dziedzinie 
paleontologii rozpocz�ła na 
UMK w Toruniu (1951-1954) i 
kontynuowała w Muzeum Ziemi 
PAN w Warszawie (1954-
1989). W 1967 r. uzyskała dy-
plom doktora nauk przyrodni-
czych na Wydziale Geologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
Zmarła dnia 2 listopada 2000 r. 
Pochowana na cmentarzu juni-
kowskim w Poznaniu. 
Popiel Hipolit 

nauczyciel, instruktor  “Sokoła”  
(16, 18, 25, 36, 41, 43,  48,  50, 
53, 63) 
Popiel Józef - kołodziej  (10) 
Popiel Marian - stolarz  (10) 
Popiel Roman - ucze�  (10) 
Popiel Władysław - stolarz  
(10) 
Popiel-Jaszczakowa Zdzisława 
(Dzidka) - (36, 65) córka 
Hipolita i Heleny ur. w r.1930 w 
Skałacie, w rodzinie nauczyciel-
skiej, do 1945 r. uczennica w 
Skałacie. Po przesiedleniu cho-
dziła do szkół w Jarosławiu i 
Mor�gu, gdzie zdała matur�. 
Studia wy�sze uko�czyła na 
Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu M. Kopernika w 
Toruniu, nast�pnie pracowała w 
bibliotekach Akademii Medycz-
nej i Politechniki w Gda�sku, a 
od 1954 r. w Bibliotece Poli-
techniki Pozna�skiej. Obecnie 
na emeryturze. Mieszka w Po-
znaniu. 
Popielowa Helena  - nauczy-
cielka �. Hipolita  (25, 36, 66, 
67) 
Posaner - taksówkarz  (15)  
Prelicz Leon - in�ynier drogo-
wy 
Prelicz Maria - �.  Leona 
Prelicz Witold - ucze� 
Proskurnicki Mieczysław – 
ppor. rez. KOP, d-ca 3 kompanii 
Baonu KOP “Skałat”, zamor-
dowany w Starobielsku. 
Protasiewicz - krawiec 
Prydo� Jadwiga - 
Prydo� Tadeusz - 
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Przyworski Stanisław - ucze�  
(12) 
Puszkarz Gienek - ucze� 
Pytel Dominik – dyrektor I 
Gimnazjum w Tarnopolu 
Pytel Danuta – uczennica, zam. 
Flemingowa 
Pytel Janina - uczennica 
Pytel Zofia – uczennica, zam. 
Banaszkiewicz 
 
R 
 
Raba Walerian ks. - (31) – ur. 
9.02.1892 w Strusowie (pow. 
trembowelski), �wi�cenia ka-
pła�skie otrzymał w 1917 r. i 
swoj� pierwsz� posług� spra-
wował jako kooperator (wika-
riusz) w parafii pw. Wniebo-
wzi�cia Naj�wi�tszej Marii 
Panny w Skałacie. Zamordowa-
ny przez Ukrai�ców 23.04.1919 
r.  
Rajfur Janka - uczennica 
Remeza Włodzimierz in�. - 
architekt  (74) 
Rojna - chor. baonu KOP 
Rojna Irena - uczennica 
Romaniuk Petro - nauczyciel, 
dyrektor szkoły polskiej  (45) 
Rosenblatt - rabin  (36) 
Rosenblatt Chanusia - uczen-
nica  (36) 
Rosenstraus - prac. s�dowy 
Rosenzweig - kupiec  (32) 
Rosenzweig Emanuel (Munio) 
- ucze� 
Ro�ciszewska Krystyna - 
uczennica  (57) 
Ro�ciszewski Bonawentura - 
ucze�  (12) 

Roma�czuk Antoni 
ks. - wikary, katecheta  (23, 28) 
Rotszteinowa - kamienicznicz-
ka  (36, 43, 48, 70) 
Rude�ska Maria 
nauczycielka  (48), c. Włady-
sława Rude�skiego dyr. Głów-
nej Poczty we Lwowie. Uko�-
czyła Sem. Naucz. we Lwowie. 
Przed wojn� pracowała w szkole 
powszechnej w Starym Skała-
cie. Podczas okupacji pracowała 
w Domu Kultury we Lwowie 
oraz działała w AK (była ł�cz-
niczk� mi�dzy Lwowem a Tar-
nopolem). Po wysiedleniu uczy-
ła w szkole w Olsztynie, gdzie 
wyszła za m�� za S. Berga. 
Przeniosła si� do Brzegu Dolne-
go n. Odr�, gdzie pracowała w 
Inspektoracie Szkolnym. Zmarła 
w 1988 r. 
Rutkowski Tadeusz - starosta 
skałacki  (18) 
Rybczy�ska Genowefa - 
Rybczy�ski Franciszek - 
Rybczy�ski Jan - 
Rybczy�ski Józef - 
Rybczy�ski Ludwik - 
Rybczy�ski Michał – legioni-
sta, kawaler orderu Virtuti Mili-
tari, powszechnie znany mło-
dzie�y szkolnej jako populary-
zator najnowszej historii. 
Rybczy�ska Stefania - 
Rybczy�ski Władysław - ucze�  
(18, 48, 56, 57) 
 
S 
 
Sakiewicz Tadeusz - w 1937 r. 
wst�pił ochotniczo do wojska, 
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słu�ył w 51 pp w Brze�anach, 
chrzest bojowy przeszedł we 
wrze�niu 1939 r. pod Skar�y-
skiem, gdzie te� dostał si� do 
niewoli niemieckiej. Po powro-
cie w 1944 r. osiadł w Gliwi-
cach. 
Sambor Gabriela - nauczyciel-
ka szkoły powszechnej w Skała-
cie w latach 1930 - 1933. 
Mieszka w Warszawie. 
Sambor Jadwiga - Córka Sta-
nisława i Gabrieli, urodzona w 
Skałacie, w rodzinie nauczyciel-
sko-urz�dniczej. Studiowała 
polonistyk� na Uniwersytecie 
Warszawskim. Tam te� dokto-
ryzowała i habilitowała si�. Na 
profesora  nadzwyczajnego 
Uniwersytetu Warszawskiego 
została mianowana przez Rad� 
Pa�stwa. Profesorem zwyczaj-
nym i kierownikiem Katedry 
J�zykoznawstwa Ogólnego i 
Bałtystyki na Wydziale Poloni-
styki UW została w 1994 r. 
Obecnie na emeryturze. Miesz-
ka w Warszawie 
Sambor Stanisław - urz�dnik 
PKO w Skałacie w latach 1930 -
1933 
Schönberg-Górski Michał – w 
1939 r. absolwent II Gimnazjum 
i Liceum w Tarnopolu. Po woj-
nie oficer WP odznaczony 
Krzy�em Kawalerskim OOP, 
Złotym i Srebrnym Krzy�em 
Zasługi. Współorganizator 
Słu�by Polsce, autor prac z 
dziedziny budowy podziemnych 
linii ł�czno�ci. Od 1959 r. 
mieszkał w Izraelu, a od 1985 r. 

w Montrealu (Kanada). Jest w 
kontakcie z rodzinami, które go 
uratowały z pogromów podczas 
okupacji oraz z władzami miasta 
Skałat. 
Schrencel - drukarz  (36) 
Schrencel Do�ka - uczennica  
(36) 
Schrencel Pepka - uczennica  
(36) 
Schwalb Czame - akuszerka  
(74) 
Sierzant Julian - ppor. KOP  
(52) 
Sławi�ski Zygmunt - por. 
KOP, oficer finansowy, d-ca 
plutonu kompanii odwodowej 
Baonu KOP “Skałat”, zamor-
dowany w Katyniu 
Słu	ebniczki - siostry zakonne  
(27) 
Smereczy�ski Konstanty - 
naczelnik poczty, ławnik  (15, 
73) 
Sobolak - rolnik, wła�ciciel 
folwarku  (8) 
Sommersteinowie - kupcy  (32, 
34) 
Somow - le�niczy  (46) 
Somow Eugeniusz - ucze�  (46, 
68) 
Somow Wiktor - ucze�  (46, 
68) 
Soza�scy - kupcy 
Sroka  Jan - st. posterunkowy 
PP 
Sroka Zdzisława - uczennica 
Stadnik Roman - ks. proboszcz 
parafii 	w. Anny w Skałacie od 
1997 r. 
Stanisz Leon - ławnik  (73) 
Stanisz Zenon - fryzjer 

 

 

124 
Stankowski Franciszek –  
Staniszyn Józef – rolnik z Ka-
czanówki 
Stebnicka Danuta - 
Stebnicka Katarzyna - 
Stebnicka Krystyna - zam. 
Ziemba 
Stebnicki Edward - 
Stebnicki Józef 
st. posterunkowy Policji Pa�-
stwowej w Skałacie, aresztowa-
ny 20.09.1939 r. i wywieziony 
do wi�zienia w Tarnopolu ra-
zem z komisarzem P.P., komen-
dantem  posterunku P.P. oraz z 
dwoma oficerami WP. i wła�ci-
cielem ziemskim J. Tennen-
baumem. Z wi�zienia w Tarno-
polu przewieziony do Ostasz-
kowa. Zamordowany w Twerze 
13.04.1940 r. Spoczywa w 
Miednoje (relacja p. Krystyny 
Ziemby). (68) 
St�pol Jan - rolnik  (56) 
St�pol Tadeusz - ucze� 
Strzałkowska Barbara - (65) - 
w 1939 r. uczennica. Po wysie-
dleniu ze Skałatu w 1946 r. 
znalazła si� wraz z rodzicami i 
bratem w Gliwicach. Po stu-
diach w Akademii Medycznej 
we Wrocławiu wróciła do Gli-
wic, gdzie pracowała jako le-
karz stomatolog do przej�cia na 
emerytur�. Mieszka w Gliwi-
cach. 
Strzałkowska Michalina - �ona 
dr Strzałkowskiego. Zmarła w 
1969 r. 
Strzałkowski Jerzy - w roku 
1939 ucze�. Wysiedlony wraz z 

rodzicami i siostr� do Gliwic. 
Zmarł. 
Strzałkowski Zygmunt - (16, 
52, 74) – dr, dyrektor szpitala w 
Skałacie. Po wysiedleniu ze 
Skałatu w 1946 r. osiadł w Gli-
wicach, gdzie był kierownikiem 
przychodni chirurgicznej i leka-
rzem kolejowym. Zmarł w 1960 
r. 
Strzeczeszyn - kowal 
Strzeczeszyn Janka - uczenni-
ca 
Suchodolski Franciszek - or-
ganista  (59) 
Suchorski Jerzy - starosta  (72) 
Szady Bolesław - ucze�  (57, 
58, 59) 
Szajna - (47) 
Szał Antoni. - kpt., kapelmistrz 
orkiestry wojskowej (28). Uro-
dzony 15 maja 1882 r. w Lubi-
niu pow. Ko�cian. Studia mu-
zyczne uko�czył w Poznaniu w 
klasie skrzypiec pod kierunkiem 
Edwina Jahnkego i klas� forte-
pianu u Stanisława Ogórkow-
skiego. W latach 1906-1908 był 
dyrektorem Szkoły Muzycznej 
w Poznaniu. W latach 1908-
1914 był kierownikiem arty-
stycznym i dyrygentem orkie-
stry Pozna�skiego Towarzystwa 
Muzycznego. Po I wojnie �wia-
towej jako podporucznik został 
kapelmistrzem orkiestry 68 
Pułku Piechoty (10 Pułk Strzel-
ców Wielkopolskich) we Wrze-
�ni, a nast�pnie od 1927 r. był 
jej kapelmistrzem w stopniu 
kapitana. Ponadto w okresie 
mi�dzywojennym przy miej-
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scowym gimnazjum we Wrze�ni 
zorganizował orkiestr� d�t�. W 
1935 roku został przeniesiony 
do orkiestry baonu Korpusu 
Ochrony Pogranicza w Skałacie. 
Kpt. A. Szał nale�ał do najwy-
bitniejszych kapelmistrzów w 
Armii Polskiej okresu mi�dzy-
wojennego, �wiadcz� o tym 
uzyskiwane przez niego nagro-
dy na konkursach okr�gowych i 
dywizyjnych. Zagin�ł w niezna-
nych okoliczno�ciach w 1939 r. 
prawdopodobnie w Grodnie. 
(Przycz. do historii orkiestry 68 
p. p.) 
Szałak - hycel (rakarz) 
Szanc Mikołaj, - kursor, dozor-
ca “Sokoła” 
Szapira - doro�karz  (14) 
Szczendo Danuta - uczennica 
Szcz�dówna Irena - uczennica 
Szczurko - siłacz  (33) 
Szerstiankina Maria - nauczy-
cielka j�zyka rosyjskiego  (45) 
Szewczuk Bronisław - 
Szewczuk Dziunek - ucze� 
Szewczuk Halina - uczennica 
Szewczuk Mietek - ucze� 
Szewczuk Wanda - uczennica 
Szewczuk Władysław - ucze� 
Szlajs Tadeusz – por. Po zwol-
nieniu z oflagu pracował jako 
nauczyciel we wsi Marynowo 
na �uławach 
Szlapak Eugeniusz mgr - 
urz�dnik skarbowy  (73) 
Szozda - kpt.  (57) 
Szozda Emil - ucze�  (57) 
Szozda Tadeusz - ucze� 
Szpilska Niusia - uczennica 
Szpilski - 

Sztokajło Władysław - ucze� 
 
� 
 
�wi�tkiewicz Antonina - 
�wi�tkiewicz Fryderyk - 
�wi�tkiewicz Katarzyna - 
�wi�tkiewicz Maria - 
�widzi�ska Bronisława 
�widzi�ska Karolina 
�widzi�ska Stefania  
�widzi�ski Jan – ucze�  (12) 
�widzi�ski Zbigniew - 
 
T 
 
Tarczewski  L. - ucze�  (48) 
Tomaszewska Danuta - zam. 
Ratowt, mieszka w Szprotawie 
Tennenbaum Emil - syn Józe-
fa. Po studiach medycznych i 
farmaceutycznych w Wiedniu. 
Osiadł na krótko w Skałacie, 
sk�d przeniósł si� do Lwowa, 
gdzie kupił aptek�. Oprócz 
zawodu farmaceuty był Emil 
Tennenbaum wielkim bibliofi-
lem. Sam napisał kilka ksi��ek 
m. in. “Tła...” oraz sztuk� “Na 
pocz�tku było kłamstwo”, która 
otrzymała entuzjastyczn� recen-
zj� w “Wiadomo�ciach Literac-
kich” w 1931 r. Emil Tennen-
baum miał dwoje dzieci Mario-
na i Hanusi�. Sam zgin�ł w 
getcie lwowskim, natomiast 
jedna z córek w obozie w Beł�-
cu. Syn uciekł z lwowskiego 
getta, ukrywał si� w Warszawie 
pod przybranym nazwiskiem - 
Czarniecki, brał czynny udział 
w powstaniu warszawskim 
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(pseudonim Podchor��y Emil). 
Po wojnie, ju� w Kanadzie, pod 
przybranym nazwiskiem  Ma-
rion André napisał wiele sztuk 
teatralnych i opowiada� z cza-
sów wojny. (Aleksandra Ziół-
kowska - ”Kanada, Kanada” 
wyd. Polonia 1986). 
Tennenbaum Isak - ławnik  
(73) 
Tennenbaum Józef - (73) - 
ławnik i powszechnie szanowa-
ny wła�ciciel  posiadło�ci ziem-
skiej w Nowosiółce Skałackiej, 
zwany przez tamtejsz� ludno�� - 
“Jo�kiem”. Mieszkał w Skała-
cie, ale codziennie doje�d�ał 
bryczk� do Nowosiółki, aby 
dogl�da� maj�tku. 20.09.1939 r. 
aresztowany wraz z komisarzem 
i komendantem posterunku 
Policji Pa�stwowej oraz st. 
posterunkowym J. Stebnickim i 
dwoma oficerami WP. został 
wywieziony do wi�zienia w 
Tarnopolu, sk�d wrócił pod 
koniec 1939 r. (relacja p 
.Krystyny Ziemby). 
Zgin�ł rozstrzelany przez Niem-
ców w 1941 r. w Skałacie, w 
ochronce dla dzieci �ydowskich, 
któr� sam kiedy� ufundował. 
(Aleksandra Ziółkowska -
”Kanada, Kanada” wyd. Polo-
nia 1986). 
Tennenbaum Moritz Wilhelm 
- ławnik  (73) 
Tomczuk Emilia - zam. Czop. 
Toporowski Florian - nauczy-
ciel  (56, 57) 
Treimer - kupiec  (32) 

Tryhubczak Arsen dr - adwo-
kat  (74) 
Tunis - kupiec (handel zbo�em) 
Tunis Cyla - uczennica 
Tunis Nusia - uczennica  (36) 
Tunis Pepa - uczennica  (36) 
Turek - restaurator  (34) 
Turek Irena - uczennica  
Turza�ska Maria - nauczy-
cielka  (25, 69) 
Turza�ski Aleksander - na-
uczyciel, kpt. KOP  (25, 69) 
Turza�ski Jerzy – w 1939 r. 
ucze� (69). Po ucieczce z matk� 
do Drohobycza, znalazł si� 
nast�pnie w Bytomiu, sk�d po 
uko�czeniu studiów medycz-
nych przeniósł si� na Dolny 
	l�sk, gdzie kierował O�rod-
kiem Zdrowia w Prochowicach, 
a nast�pnie pracował w Pa�-
stwowej Słu�bie Zdrowia jako 
lekarz wojewódzki w Legnicy. 
Tam te� jako emeryt mieszka 
obecnie. 
Tustanowski Włodzimierz - 
prezes OSP.  (73) 
Tyczy�ska Maria - uczennica 
Tyczy�ski Zbigniew - ucze� 
Tymoniewicz Lidia - uczennica 
Tymoniewicz Wanda - uczen-
nica 
Tymrakiewicz Zbigniew - 
ucze� 
Tysnarzewska Karolina - 
krawcowa 
Tysnarzewska-Górska  Jani-
na. - uczennica  (5, 57). Córka 
Stanisława i Karoliny, ur. w 
1926 r. w Skałacie, w rodzinie 
rzemie�lniczej. Po zdaniu egza-
minu do gimnazjum w Skałacie 
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w czerwcu 1939 r. kontynuowa-
ła nauk� w dziesi�ciolatce i na 
tajnych kompletach. Od kwiet-
nia 1944 do lutego 1946 r. 
pełniła słu�b� w WP w 
szeregach I Korpusu 
Pancernego (przeszła szlak 
bojowy od Nysy Łu�yckiej do 
Pragi Czeskiej) jako 
korespondent wojenny w gaze-
cie “Pancerni”. Po wojnie uko�-
czyła szkoł� �redni� oraz studia 
wy�sze uzyskuj�c dyplom mgr 
ekonomii. Całe �ycie zawodowe 
przepracowała w instytucjach i 
organizacjach społecznych 
sportu i turystyki - w tym rów-
nie� jako pilot wycieczek zagra-
nicznych. Obecnie emerytka - 
kombatantka w stopniu kapitana 
rezerwy. Mieszka w Warszawie. Tysnarzewski Stanisław - 
murarz  (16) 
 
V 
 
Vogiel Sylwia – uczennica 
 
W 
 
Wachtel – wła�ciciel gospodar-
stwa ogrodniczego. 
Wallach Estera - akuszerka  
(74) 
Wasyliszyn - dró�nik drogowy  
(39) 
Wasyliszyn Piotr - ucze�  (45, 
48) 
Weinberg B. - wła�ciciel cu-
kierni 
Weinberg Henryk – 
uczeñ.Obecnie mieszka w Izra-
elu 

Weis - dzier�awca elektrowni  
Weisstaub Leon in�. - architekt  
(57) 
Wenc Irena - uczennica  (57, 
58) 
Wenc Jerzy - ucze� 
Wenc Stefania -   
Wenc Tadeusz - ucze� 
Wenc Teofil - nauczyciel  (25) 
Wenc Zenon - ucze� 
W�glowski Jan - nauczyciel  
(25) 
Wiewiórka Janina - 
Wiewiórka Maria - 
Wiewiórka Michał - 
Wiewiórka Mykoła -  
Wiewiórka Zofia - 
Wilczy�ska - �ona rolnika 
Wilczy�ski - rolnik  (31, 46, 
56) 
Winklerowa Maria - nauczy-
cielka  (45) 
Winnik Adam - ucze� 
Winnik Bronisław - 
Wisiecka Danuta (Lala) - 
uczennica 
Wisiecka Eugenia - �. Jana, 
urz�dniczka pocztowa 
Wisiecka Janina - uczennica 
Wisiecki Jan - nauczyciel, 
dyrektor szkoły powszechnej 
�e�skiej, ławnik (21, 25, 28, 46, 
73, 74) 
Wisiecki Tadeusz. ucze� (46, 
68). Syn Jana i Eugenii, urodzo-
ny w 1922 r. w Nowosiółce 
Skałackiej w rodzinie nauczy-
cielskiej. Po uko�czeniu szkoły 
powszechnej w Skałacie w roku 
1934 rozpocz�ł nauk� w I Kla-
sycznym Gimnazjum i Liceum 
w Tarnopolu. W nocy 5 listopa-
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da 1939 roku aresztowany i 
uwi�ziony przez NKWD za 
przynale�no�� do ZWZ. W dniu 
25 wrze�nia 1940 r. otrzymał 
wyrok 5 lat ci��kich robót jako 
“Socjalno opasnyj element”. 
Przebywał w lagrze Jercewo - 4 
Oddział Mostowice koło Ar-
changielska do 28 sierpnia 1941 
r. Zwolniony w wyniku amne-
stii, po odwiedzeniu Rodziców 
wywiezionych 13 kwietnia 1940 
roku do sowchozu D�oł Kuduk 
koło Pawłodaru nad rz. Irtysz, 
wst�pił do 10 Dywizji Piechoty 
Armii Polskiej formuj�cej si� w 
Ługowoj (Kazachstan). Wraz z 
dywizj� wyjechał do Palestyny. 
Został przydzielony do 3 Kar-
packiego Batalionu Ci��kich 
Karabinów Maszynowych 3 
Dywizji Strzelców Karpackich. 
Brał udział w działaniach wo-
jennych II Polskiego Korpusu 
na terenie Włoch w bitwach o 
Monte Cassino, Ancon�, lini� 
Obronn� Niemców “Gotów” 
koło Pesary i o Boloni�. B�d�c 
kapralem podchor��ym otrzy-
mał najwy�sze odznaczenia 
wojenne: Virtuti Militari kl. V, 
Krzy� Walecznych, Krzy� Pa-
mi�tkowy Monte Cassino i inne. 
Za namow� Ojca wrócił do 
Kraju w lipcu 1947 r. Zdał ma-
tur� w Zabrzu. Po uko�czeniu 
studiów ekonomiczno -
spółdzielczych w Krakowie, 
pracował zawodowo w Centrali 
Rolniczej Spółdzielni “Samo-
pomoc Chłopska” do przej�cia 
na emerytur�. Kombatant w 

stopniu majora rezerwy.  
Mieszka w Warszawie. 
Witwicki Julian - podkomisarz 
policji  (73) 
Władyczko Maria - nauczy-
cielka  (25) 
Włochowicz Bolesław - czło-
nek orkiestry wojskowej  (17, 
57, 59, 66, 69) 
Włochowicz Kazimierz - ucze� 
Włochowicz Wanda - uczenni-
ca 
Włochowicz Zofia - piel�gniar-
ka  (53, 57) 
Wola�ski hr. Władysław – 
ziemianin z Grzymałowa, spo-
łecznik, znany z ofiarno�ci 
Wolk - handlarz zbo�em  (34) 
Wra	ej Eugeniusz in�. - archi-
tekt  (74) 
Wyrozumska Emilia - �. Józe-
fa nauczycielka  (25) 
Wyrozumski Adam – w 1939 
r. zdał matur� (63, 69), oficer 40 
Pułku Artylerii Lekkiej. Wal-
czył w szeregach 2 Armii WP, 
zagin�ł bez wie�ci. 
Wyrozumski Jan – w 1939 r. 
ucze�. (52) Oficer w 1 DP im. 
T. Ko�ciuszki, ranny w czasie 
walk na Wale Pomorskim. 
Wyrozumski Józef - nauczy-
ciel, dyrektor szkoły powszech-
nej m�skiej   (21, 25, 67, 74) 
Wyrozumski Staszek – w 1939 
r. ucze� (57), po wysiedleniu 
pracował jako instrumentalista 
w Hucie Łab�dy. Zmarł w 1997 
r. 
Wyrozumski Wacław. - ucze�   
(48, 57, 63, 68). Syn Józefa i 
Emilii, urodzony w 1924 r. w 
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Skałacie, w rodzinie nauczyciel-
skiej. Do Gimnazjum ucz�szczał 
w Przemy�lu. Od kwietnia 1944 
do 1971 r. pełnił słu�b� zawo-
dow� w Wojsku Polskim. 
Uko�czył 2 Czkałowsk� Woj-
skow� Szkoł� Obserwatorów. 
We wrze�niu 1945 r. został 
nawigatorem załogi w 4 pułku 
lotnictwa bombowego. Prze-
szedł wszystkie szczeble hierar-
chii nawigatorskiej w lotnictwie 
bombowym, a� do starszego 
nawigatora w dywizji. W latach 
1966-1968 w Inspektoracie 
Lotnictwa pełnił funkcj� szefa 
Wydziału Nawigacji. W 1966 r. 
był głównym nawigatorem 
Defilady Lotniczej Tysi�clecia. 
Do 1971 r. tj. do chwili odej�cia 
w stan spoczynku pracował w 
Oddziale Nawigacji Dowództwa 
Wojsk Lotniczych. Od 5 maja 
1946 r. do lipca 1964 r. brał 
udział we wszystkich defiladach 
lotniczych. W wielu z nich był 
nawigatorem grupy prowadz�cej 
lub nawigatorem-liderem. Po 
zako�czeniu słu�by wojskowej 
w stopniu pułkownika podj�ł 
prac� w Inspektoracie Ruchu 
Lotniczego CZLC Ministerstwa 
Komunikacji w dziale ruchu 
lotniczego kontrolowanego. 
Mieszka w Warszawie. 
Wyspia�ski Józef - nauczyciel  
(68) 
 
Z 
 
Zabłocki - nauczyciel  (12) 
Zachariasiewicz - s�dzia 

Zagrodny Tadeusz - ucze�  
(21) 
Zagórski - ziemianim z Koło-
dziejówki 
Zakrzewska Zyta - uczennica 
Zaleski hr. Aleksander – zie-
mianin z Ostapia, społecznik, 
opiekun “Strzelca”.  
Zaleski Baltazar in�. - budow-
niczy, ławnik  (16, 62, 65, 73, 
74) 
Załuczkowski Tadeusz – ks., 
proboszcz z Kaczanówki 
Załuska Anna - uczennica 
Załuska Janina – �ona Mariana 
Załuska Maria – �ona Sylwe-
stra 
Załuska Romualda - uczennica 
Załuska Teresa - uczennica 
Załuska Zdzisława - uczennica 
Załuski Marian Bolesław – 
urz�dnik magistratu 
Załuski Tadeusz - ucze�  
Załuski Sylwester -  
Zamły�ski Stanisław - kierow-
nik gorzelni  (65) 
Zasławski Jerzy - 
Zawistowska Kazimiera – 
poetka, ziemianka z Supranówki 
Zieli�ski Franciszek - poste-
runkowy PP 
Ziniewicz Stefan - ucze� 
Zi� Aleksander - ucze�  (21) 
Zi� Czesław – ucze� 
Zi� Franciszek - 
Zi� Irena - uczennica 
Zi� Jan - cie�la, budowniczy  
(37, 48) 
Zi� Maria - zam. Swirska 
Zi� Wanda - uczennica 
Złucki –  

 

 

130 
Zmora Ignacy – rolnik z Ka-
czanówki 
 

 
 

abski -  (12) 

oły�ski – ppor. rez. Baonu 
KOP “Skałat” 


uraw - podoficer, dowódca 5-
ki AK  (56) 

urawel Bronisław –  
runkowy PP 
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SŁOWNIK WYRAZÓW GWAROWYCH 
SPOTYKANYCHW OKOLICACH SKAŁATU 

 
 
 
B 
bałabuch (bałabuszek) - dro�-
d�ówka 
baciar, batiar batiaryga - 
łobuz 
baciarówka - czapka cykli-
stówka 
bajcowa� - opowiada� “głodne 
kawałki”, konfabulowa� 
bajura - bajoro 
balon - piłka 
balonówka - rower szosowy o 
szerszych oponach 
bambetel - skrzynia do spania 
barabole - kartofle 
barabola pod juszk� - zupa 
kartoflana 
barwinek – potoczna nazwa dla 
krzewinki czarnej borówki 
(vaccinium) oraz dla prawdzi-
wego barwinka (Vinca). 
batog - bicz 
Bih me! - przysi�gam 
bodziaki - rzepy, owocostany 
na ostach 
borówka - czarna jagoda 
bratrura - piekarnik, duchówka 
brecha� - kłama� 
brus - belka, dyl (na wozie ze 
słom�) 
buciary - buty 
bucim buciem - skrót od bud’to 
by - jak gdyby, niby to  
bungu - czysty spirytus 
 
 

bunda - ci��kie, ocieplone 
zimowe okrycie do podró�y 
saniami 
bu�dziurzy� si� - nad�sa� si� 
 
C 
całuska - kromka chleba odkro-
jona od ko�ca bochenka, pi�tka 
chaba� - chwast, zielsko 
chajder - cheder - jesziba - 
szkoła dla chłopców �ydow-
skich ni�szego stopnia 
chlib - chleb 
chimerowa� - zapada� na cho-
rob� 
chochla - ły�ka wazowa 
chudoba - bydło, nierogacizna 
cieliczka - jałówka 
cwibak - keks 
czemraz, czymraz – coraz 
czosnyk, czosnykiem – czo-
snek, czosnkiem 
 
D 
dolnica - patelnia z dołkami do 
sma�enia racuchów 
donia - córeczka 
draska - �cianka pudełka zapa-
łek 
dra�cie - lichota, byle co 
drygle - galareta wieprzowa 
drypcia - ciocia drypcia - prze-
zwisko - stara panna 
drzewko - choinka 
du� - d��, dmucha� 
durniczka - darmocha 
durnycia - drobiazg, głupstwo 
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duszynina - gulasz 
dutka - fujarka 
dziadowód - obdartus 
dziwka - dziewczyna (w pozy-
tywnym znaczeniu) 
d�wirze - drzwi 
d	us - chłopiec 
dy�ki - pestki z dyni 
 
F 
 
fasowa� - otrzymywa� przy-
działowe dobra, przeciera� 
przez durszlak owoce lub jarzy-
ny 
fiakier - doro�ka 
fintyfluszki - drobiazgi drobne 
rzeczy 
forszpan - wo�nica, podwoda, 
furmanka 
 
G 
gajs - nafta 
go�ciniec - prezent, droga bita 
grale - widły wieloz�bne 
grysik - drobniutka kaszka 
pszenna lub kukurydziana, tzw. 
“kaszka manna” 
gufrowa� - plisowa�, marszczy� 
 
H 
Hajda - zawołanie; rusz si�, 
zaczynaj 
hajta  - zawołanie przy po-
wo�eniu, nakazuj�ce skr�t w 
prawo 
hałamuc - r�cznie robiona cegła 
z gliny i drobno ci�tej słomy 
harbuz - dynia 
hinter - wagary 
hrymn�� - i�� spa�, spa��, ude-
rzy�  

hula� - ta�cowa� 
 
J 
jubka - kurtka dziecinna 
 
K 
kacabajka - kurtka robocza 
kałabania - rozlewisko wodne, 
kału�a 
kałata� - stuka� 
kanoldy - mleczne cukierki 
kaparnica - brudas, niechluj 
kaparstwo - nieporz�dek w 
domu, partactwo 
katula� - toczy� co� okr�głego 
kawon - arbuz, odmiana melona 
kiczka - gra, odmiana palanta 
kida� - rzuca� 
kijanka - narz�dzie do prania w 
stawie 
kitwasi� - uło�y� si�, umo�ci� 
kociuba - narz�dzie do wygar-
niania �aru z chlebowego pieca 
kolumbusy - ły�wy bez szpiców 
komi�niak - wojskowy chleb 
razowy 
konopadzi� - usadowi� si�, 
wybra� lepsze miejsce 
korespondentka - pocztówka, 
kartka pocztowa 
koromesło, koromysło - nosi-
dło na wod� 
korowaj - weselny tort 
kozik - no�yk 
krówka - jałówka 
kryszy� - drobno kroi� 
kucza - namiot, szałas, ciemny 
pokój, buda 
kwarta - garnuszek  
 
L 
ledziu�ko - leciutko 
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le	nik, li	nik - narzuta, kilim 
linewka - smycz, linka 
lizeska - wdzianko do spania 
loch - piwnica 
lulka - fajka 
 
Ł 
łoszak - �rebi� 
łupi� - obiera� ze skóry  
łupiny - obierki z jabłek, karto-
fli lub orzechów 
łysk - błysk 
 
M 
makownik - makowiec, ciasto z 
makiem 
makutra - donica, miska do 
ucierania maku 
małaj - słodkie ciasto kukury-
dziane 
mamałyga - m�ka lub kasza 
kukurydziana 
mamcia - pieszczotliwe zdrob-
nienie - mama 
ma�ci� - smarowa� 
meszty - półbuty damskie 
mieszanina - rozmaito��, ró�ne 
w�dliny 
mitka - gra 
mliko - mleko 
mohorycz - opicie transakcji 
handlowej 
mołoducha - młoda m��atka 
murga - cham 
murowanka - bity go�ciniec, 
utwardzony tłuczniem 
muzyka - kapela, zespół mu-
zyczny 
 
N 
nakastlik - szafka nocna 
naszkraba� - naskroba� 

nazad - zawołanie nakazuj�ce 
jazd� do tyłu 
niewista - m��atka 
no - tylko, ale 
nu	da - �wikła 
 
O 
obabra� si� - ubrudzi� si� 
okłot lub okoł - du�y snop 
omłóconego cepem pszenicy 
okopisko - kirkut, cmentarz 
�ydowski 
oskoma - niesmak w ustach 
o wa - wyra�enie lekcewa�enia 
(i co z tego?) 
o	yna - je�yna, ostr��yna  
 
P 
palestra - kij do gry w kiczk�, 
zbli�ony kształtem do kija bejs-
bolowego  
pa�cia – pani przesadnie pod-
kre�laj�ca swoj� wa�no�� 
papendekiel - gruby karton, 
tektura 
paroch - proboszcz cerkwi 
greckokatolockiej 
paska - bułka 
pereki�czyk - przechrzta 
piszyngier, pyszyngier - tort 
czekoladowy lub cytrynowy z 
andrutów, wafel 
plaudowa� - pasowa� 
pobałaka� - porozmawia� 
poderda� - pój�� 
podpie�ki - opie�ki 
połaszczy� si� - poci�gn�� za 
czym�, uda� si�, ukra�� 
pompa - studnia 
pra�nik - �wi�to 
pra	y� mleko – gotowa� mleko 
proch - kurz, pył 
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przylipka - kromka chleba 
odkrojona od ko�ca bochenka 
przyszpili� - przypi�� 
psiory - spodnie z psiej skóry 
psyche - tremo, ruchome lustro 
z mał� komódk� 
pszono - proso, jagły 
putnia - wiadro 
 
R 
raderka, radyrka - gumka do 
mazania 
rauber - złodziej, rabu� 
r�czka - pióro do pisania, ob-
sadka 
rebucha - pieni�dze, dobra 
materialne 
rura - piekarnik, duchówka 
rynka –płaski rondelek z r�czk� 
ryskal - łopata 
 
S 
sakumpak - ze wszystkim 
s�siek - pojemnik na ziarno 
ser zgliwiały - ser topiony  
skałka, - drzazga, ostry kawałek 
drewienka 
smerda - brzd�c, mała dziew-
czynka 
sikira - siekiera 
skr�ty - zwini�ta słoma do 
palenia w piecu chlebowym 
stanowi� np. krow� - zaprowa-
dzi� do byka (pokry�) 
statki - sprz�ty domowe 
stopka - bezpiecznik elektrycz-
ny, korek 
studzienina - galareta z mi�sa, 
zimne nó�ki 
szabrawy - paskudny, obrzy-
dliwy 
syr - ser 

szkodowa� - �ałowa� 
szkraba� - skroba�, czy�ci� 
szalter - wył�cznik elektryczny, 
kontakt  
szaławiła - niezrównowa�ony 
szczezn�� - zagin��, przepa�� 
szlichta - krochmal z m�ki 
sznyt – miara piwa  
szpanegle - pinezki 
sztemp - wstyd 
sztreka - tor kolejowy 
szl�, poszl� – �l�, po�l� 
szufryga - zasługa 
szwarc - czarna pasta do butów, 
do blatów kuchennych 
szwele - podkłady kolejowe 
szych - złota tasiemka, ozdoba 
na choink� 
 
T 
tiution - tyto� 
tłoka - darmowa pomoc s�-
siedzka, cz��� pola pozostawio-
na pod wypas bydła 
tłumok - przezwisko nierozgar-
ni�tego, bałaganiarz 
tok - obej�cie, podwórze klepi-
sko 
trr - zawołanie do koni - stój 
trupiarka - kostnica 
trze�nia - czere�nia 
trybulka - szczypiorek (cebu-
lowy a nie czosnkowy) 
trymutka - bielizniarka 
tryjer - młynek do wiania zbo�a 
 
W 
warenice - kluski gotowane bez 
nadzienia 
wereta - kolorowa gruba tkani-
na u�ywana jako nakrycie, za-
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słona, a tak�e chusta płócienna 
do noszenia na plecach ci��arów 
winny - kwa�ny, (winne mleko - 
kwa�ne mleko) 
wio - zawołanie przy powo�eniu 
ko�mi nakazuj�ce jazd� do 
przodu 
wsłucha� si� – poczu� zapach 
wisznia  - wi�nia 
wi�ta - zawołanie przy powo�e-
niu ko�mi nakazuj�ce jazd� w 
lewo 
wonie� - �mierdzie� 
wychodek – ubikacja 
 

Z 
zacuka� si� - zakłopota� 
zakałapu�ka� si� - zapl�ta� si�, 
zmiesza� si� 
zaprzyj d�wirze - zamknij 
drzwi 
zapu�ci� - zapastowa� podłog� 
zar�kawek - mufka  
zar�kawki - ochraniacze na 
r�kawy od nadgarstka do łokcia 
zaszczypka - zapi�cie 
zazula - kukułka 
zielone - włoszczyzna 
znajda - sierota 
zwurdzi� - zwarzy� np. mleko 
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