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PRZEMYSKI, t. XLV: 2009
z. 1, HISTORIA WOJSKOWOŚCI
ANDRZEJ GLIWA (Rzeszów)

NAJAZD TATARSKO-KOZACKI NA RUŚ CZERWONĄ
W 1648 R. STRATY MATERIALNE I DEMOGRAFICZNE
NA TERENIE ZIEMI PRZEMYSKIEJ
„Annus hic 1648 pessimus erat pro toto Regno Poloniae specialiter vero pro
parte Russiae”1. Słowa te zawarte w kronice klasztoru OO. Franciszkanów we
Lwowie relacjonującej wydarzenia podczas rebelii kozackiej Bohdana Chmielnickiego bardzo ogólnie i zarazem celnie oddają sytuację w jakiej znalazła się Rzeczpospolita, a szczególnie należące do niej ziemie ruskie po rozpoczęciu powstania
kozackiego na wiosnę 1648 r. Zamieszkująca południowo-wschodnie ziemie koronne ludność ruska (ukraińska), polska i żydowska została tragicznie doświadczona podczas działań wojennych toczących się wówczas na tym obszarze, a skala
i zasięg zniszczeń spowodowane przez oddziały tatarskie i wspierające je formacje
kozackie były bez porównania większe od skutków poszczególnych najazdów tatarskich, które miały miejsce w ostatnich dziesięcioleciach. Celem niniejszej rozprawy obok poznania przebiegu działań militarnych podczas jesiennej kampanii
1648 r. jest możliwie dokładne ustalenie wysokości poziomu strat materialnych
i demograficznych na terytorium ziemi przemyskiej, najbardziej na zachód wysuniętej ziemi województwa ruskiego ogarniętej niszczącą operacją oddziałów tatarsko-kozackich2.
Najazd tatarski przeprowadzony jesienią 1648 r. z wykorzystaniem kontyngentów kozackich był jedną z największych operacji militarnych, której celem były
ziemie Rzeczypospolitej na przestrzeni całego XVII stulecia. Mimo istnienia obfitej
literatury przedmiotu dotyczącej powstania kozackiego pod wodzą Bohdana
Chmielnickiego, obraz tamtych wydarzeń jest w wielu aspektach wypaczony przez
mity tworzone począwszy od XIX stulecia przez historiografię ukraińską i rosyjską,
a później szczególnie radziecką (od końca lat 30. XX w.). Historiografia radziecka
obciążona ideologicznym balastem wręcz instrumentalnie i jednocześnie nazbyt
idealistycznie oceniała postać Chmielnickiego i skutki jego działań. Bardzo podob1
Lwiwska Naukowa Biblioteka Nacjonalnoj Akademji Nauk Ukrajiny im. W. Stefanyka (dalej:
LNBNANU), fond 5, op. 1, Kolekcja Ossolińskich (dalej: KO), sygn. 2286, Monumentum tum ex actis
Conventus Leopoliensis S[anc]ta Crucis Ordinis Minorum conventualium idiomate (ut sequitur) latino. Tum ex actis P.P. Ordinis Praedicatorum idiomate Polonico descriptum, s. 1.
2
Ziemia przemyska obejmowała w czasach nowożytnych powierzchnię 12 070 km² i w pierwszej
połowie XVII w. dzieliła się na cztery powiaty – przemyski, samborski, drohobycki i stryjski (K. Przyboś, Granice ziemi przemyskiej w czasach nowożytnych XVI-XVIII wiek, „Rocznik Przemyski”,
t. XXIX-XXX, Przemyśl 1994, s. 189).
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ny i generalnie jednostronny obraz przełomowych wydarzeń z połowy XVII w.
dają przedstawiciele współczesnej postradzieckiej historiografii ukraińskiej, badający przeszłość zarówno w paradygmacie narodowo-państwowym jak i państwowo-narodowym3. Dominująca w ukraińskim dyskursie historycznym od początku
lat 90. XX w. retoryka tzw. budownictwa państwowego (derżawotworennja) mająca swoje korzenie w tradycji historiograficznej z początków minionego stulecia, zrozumiała jakoś w początkowym stadium tworzenia niezależnej państwowości ukraińskiej w połączeniu z patrzeniem na przeszłość przez wąski pryzmat narodowy,
nie dała jak dotąd nowatorskich i bardziej obiektywnych ujęć złożonej problematyki związanej z rebelią kozacką zapoczątkowaną w 1648 r. Analizując dokonania
historyków ukraińskich wymienionych dwóch nurtów i publikujących w ostatnich
kilkunastu latach, nie można oprzeć się wrażeniu, że pod wieloma względami ich
tezy zbliżone są do osiągnięć historiografii radzieckiej. Świadczy to niestety o sile
i atrakcyjności sowieckiego dziedzictwa w praktyce badawczej współczesnych historyków tworzących na Ukrainie. Jak stwierdził ostatnio Serhij Ekelczyk w swej
znakomitej analizie dotyczącej historiografii radzieckiej poświęconej stosunkom
rosyjsko-ukraińskim – mimo tego, że imperium sowieckie upadło już kilkanaście
lat temu, to jego residuum w postaci imperialnej pamięci historycznej rodem z lat
40. i 50. XX w. wciąż ma się całkiem dobrze na Ukrainie, nie tylko wśród szerokich kręgów społecznych lecz także wąskiego grona zawodowych historyków4.
Alternatywą dla wspomnianego wyżej podejścia badawczego byli i są ukraińscy
i rusińscy historycy czynni na emigracji (głównie w USA i Kanadzie), którzy
skłonni byli wychodzić poza sztywne ramy paradygmatu ideologicznego i narodowego obowiązującego od kilkudziesięciu lat5. W ostatnich latach obserwować
można jednak pewne zmiany w stosunku do interesującej problematyki w łonie
ukraińskiej nauki historycznej. Mam tu na myśli nielicznych na razie badaczy, którzy otwarci są na nowe prądy metodologiczne napływające z wieloletnim opóźnieniem z Zachodu, i którzy zdolni są do nowego spojrzenia na konflikt polsko-ruski
rozdzierający Rzeczpospolitą w połowie XVII stulecia. Dla zagadnień związanych
3

T. Stryjek, Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacja dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991-2004, Warszawa 2007, s. 253-265.
4
C. Экельчик, Iмперія пам’яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві, Київ 2008, s. 44-53; 70-76.
5
O. Пріцак, Союз Хмельницкого з Туреччиною 1648 року, „Записки Наукового Товариства
імени Щевченка”, t. CLVI, w: 300-ліття хмельниччини (1648-1948), за ред. Бориса Крупницкого, Мюнхен 1948, s. 143-163; tenże, Das erste türkisch-ukrainische Bündnis (1648), „Oriens”,
nr 6, Leiden 1953, s. 266-298; F. Sysyn, Seventeenth-Century Views on the Causes of the
Khmel’nyts’kyi Uprising: An Examination of the „Discourse on the Present Cossack or Peasant War”,
„Harvard Ukrainian Studies”, vol. V, Number 4, Cambridge, Massachuseetts 1981, s. 430-466; tenże,
War der Chmel’nyckyj Aufstand eine Revolution? Eine charakteristik der „grossen ukrainischen
Revolte” und der Bildung des kozakischen Het’manstaates, „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”,
Bd. 43, Hf. 1, 1995, s. 1-18; Л.Д. Пріцак, Березневий договір 1648 р. Богдана Хмельницкого з Ιсламом Гераэм III, „Східний світ”, N 1, Київ 2003, s. 73-75; P. Magocsi, History of Ukraine, Edmonton 2004, s. 202-203.
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z powstaniem Chmielnickiego istotne wydają się być badania przede wszystkim
Oresta Subtelnego6, Natalii Jakowenko7 i Wiktora Brechunienko8 w których znalazły się nowe interpretacje, których na próżno szukać w dotychczasowych pracach
zdecydowanej większości historyków ukraińskich. Być może właśnie takie nowatorskie podejście badawcze stanie się inspirujące dla młodych historyków ukraińskich, którzy sine ira et studio poznawać będą dzieje dawnej Rzeczypospolitej,
wspólnej ojczyzny Polaków, Litwinów i Rusinów (Ukraińców) żyjących w XVI
i XVII w. Moim zdaniem po dziesiątkach lat uwikłania historyków w konflikty narodowe i spory ideologiczne nadszedł już czas na bardziej wyważone i obiektywne
oceny przełomowego konfliktu z połowy XVII w., który zmienił całkowicie sytuację geopolityczną we wschodniej części Europy. Wydaje się, że niezmiernie ciekawa, a równocześnie wciąż mało znana problematyka związana z jesienną wyprawą tatarsko-kozacką z 1648 r. na Ruś Czerwoną jest ważnym elementem dyskursu historiograficznego dotyczącego największego i najbardziej brzemiennego
w skutkach powstania kozackiego w dziejach dawnej Rzeczypospolitej.
Zagadnienie jesiennej inwazji wojsk tatarsko-kozackich na południowe województwa Rzeczypospolitej było i jest nadal często podejmowanym tematem w polskim i ukraińskim piśmiennictwie naukowym9. Najczęściej jednak przebieg tej operacji militarnej był rozpatrywany jako fragment dziejów całego powstania kozackiego, a ustalenia kolejnych historyków nie pozwalały na nic więcej niż tylko powierzchowne zarysowanie tego zagadnienia. Historiografię polską reprezentują tu
prace m.in. Karola Szajnochy10, Franciszka Rawity Gawrońskiego11, Ludwika Kubali12, Władysława Tomkiewicza13, Bohdana Baranowskiego14, Zbigniewa Wójcika15, Zygmunta Abrahamowicza16, Leszka Podhorodeckiego17, Janusza Kaczmar6

O. Cyбтельний, Україна. Історія, Київ 1991, s. 118-127.
Н. Яковенкo, Війна як ремесло або ще раз про козацкї вїйн середини XVII столїття,
„Kwartalnik Historyczny”, R. CIX, Warszawa 2002, s. 119-133; tejże, Нарис історії середновічноїта ранньомодерної України, Київ 2006, s. 313-348.
8
B. Брехуненко, Московска Експансія і переяславска рада 1654 року, Київ 2005, s. 187-236.
9
W niniejszej rozprawie celowo i z rozmysłem używam określeń typu „najazd tatarsko-kozacki”,
„inwazja tatarsko-kozacka”, a nie „najazd kozacko-tatarski” jak przyjęło się w polskiej historiografii
gdyż nie ulega żadnej wątpliwości, który z dwóch sojuszników był stroną silniejszą zarówno pod
względem politycznym jak i militarnym, i kto posiadał decydujący głos w sprawach prowadzenia
działań wojennych jesienią 1648 r.
10
K. Szajnocha, Dzieła, t. IX, Dwa lata dziejów naszych 1646-1648, Warszawa 1877.
11
F. Rawita-Gawroński, Bohdan Chmielnicki do elekcyi Jana Kazimierza, Lwów 1906; s. 319-332.
12
L. Kubala, Oblężenie Lwowa w roku 1648, Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź (b.d.).
13
W. Tomkiewicz, Jeremi Wiśniowiecki (1612-1651), Warszawa 1933, s. 243-260.
14
B. Baranowski, Geneza sojuszu kozacko-tatarskiego z 1648 r., „Przegląd Historyczny”,
t. XXXVII, Warszawa 1948, s. 276-287.
15
Z. Wójcik, Dzikie Pola w ogniu. O Kozaczyźnie w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1968;
s. 210-218.
16
Z. Abrahamowicz, Wstęp do: Hadży Mehmed Senai z Krymu, Historia chana Islam Gereja III,
oprac. Z. Abrahamowicz, Warszawa 1971, s. 34-39.
17
L. Podhorodecki, Chanat krymski i jego stosunki z Polską w XV-XVIII w., Warszawa 1987,
s. 174-176.
7
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czyka18, Benona Miśkiewicza19, Józefa Półćwiartka20, Władysława Andrzeja Serczyka21 i Macieja Franza22. W ostatnich latach ukazało się również kilka prac dotyczących przebiegu działań militarnych w zachodniej części ziem ruskich dawnej
Rzeczypospolitej ogarniętych powstaniem z 1648 r. Mam tu na myśli publikacje
Eugeniusza Janasa23, Marcina Gawędy24 i Lucjana Faca25. Natomiast po stronie
ukraińskiej nauki historycznej istotne są publikacje m.in. Stefana Tomasziwskiego26, Mychajły Hruszewskiego27, Iwana Krypjakiewycza28, Wasyla Hołubockiego29,
Iwana Storożenka30, Wasyla i Zoji Czupryna31 oraz Walerego Smolija i Walerego
Stepankowa32. Podkreślić trzeba, że w niemal wszystkich wymienionych wyżej
pracach polskich i ukraińskich historyków, przy opisie działań militarnych toczących się w drugiej połowie 1648 r. poprzestawano na wymienieniu oblężenia
Lwowa i Zamościa przez siły tatarskie i kozackie, pomijając natomiast z różnych
względów zagadnienie operacji rabunkowej przeprowadzonej przez Tatarów i Kozaków w zachodniej części Rusi Czerwonej33.
Badania dotyczące problematyki zniszczeń wojennych będących skutkiem
działań militarnych prowadzonych na terenach objętych rebelią kozacką i dwoma
najazdami tatarsko-kozackimi z 1648 r. znajdują się wciąż w początkowym stadium rozwojowym. Stosunkowo lepiej poznane są rozmiary i zasięg dewastacji
z drugiej połowy 1648 r. na centralnych terenach województwa ruskiego (ziemia
lwowska) i części sąsiadującego z nim województwa wołyńskiego niż w zachodnim sektorze pierwszego z wymienionych województw tj. na rozległym terytorium
18

J. Kaczmaczyk, Bohdan Chmielnicki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988, s. 65-77.
B. Miśkiewicz, Oblężenie Lwowa w 1648 roku przez Bohdana Cmielnickiego, w: Europa Orientalis, Toruń 1996, s. 259-267.
20
J. Półćwiartek, Najdalszy zachodni pochód wojsk Bohdana Chmielnickiego – mit a rzeczywistość, w: Козацькі війни XVII століття в історичній свідомості польского та українского народів, за редакціэю Леоніда Защкільнака, Львів-Люблін 1996, s. 76-91.
21
W.A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648-1651, Warszawa 1998, s. 151169.
22
M. Franz, Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI-XVII wieku. Geneza i charakter, Toruń
2004, s. 218-219.
23
E. Janas, Narol na mapie polskich dziejów wojskowych XVII wieku, „Rocznik Lubaczowski”,
t. V, Lubaczów 1994, s. 37-45.
24
M. Gawęda, Wysiłek zbrojny ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1648-1649, „Rocznik
Przemyski”, t. XLI, 2005, z. 1. Historia Wojskowości, s. 81-104.
25
L. Fac, Rok 1648, „Nasz Przemyśl”, nr 9, Przemyśl 2008, s. 4-7.
26
С. Томашівский, Перший похід Б. Хмельницково в Галичину, Львів 1914, s. 37-96.
27
M. Hrushevsky, History of Ukraine-Rus’, vol. 8, Edmonton-Toronto 2002, s. 468-497.
28
I. Kpипякевич, Богдан Хмельницкий, Киев 1954, s. 220-246.
29
В.A. Голубоцкий, Освободителная война украинского народа под руководством Хмельницкого 1648-1654 гг., Москва 1954.
30
І. С. Стороженко, Богдан Хмельницкий і воэнне мистецтво, t. 1, Дніпропетровск 1996,
s. 208-210.
31
В. Чуприна, З. Чуприна, Хмельниччина 1648-1657 рр., Львів 2003, s. 19-24.
32
B.A. Cmoлій, В.С. Степанков, Богдан Хмельницкий, Київ 2003, s. 164-170.
33
Wyjątkami są tutaj opracowania Zygmunta Abrahamowicza i Józefa Półćwiartka.
19
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ziemi przemyskiej. Jako pierwszy problem skutków jesiennego najazdu tatarskokozackiego z 1648 r. badał przed ponad stuleciem Stefan Tomasziwskyj34. Stwierdził on, że na terenie ziemi lwowskiej oddziały podległe kałgajowi Krym Gerejowi
i Chmielnickiemu spustoszyły kilkaset wsi35. Liczba ta odnosiła się jednak do wsi,
które stały się celem ataków podczas najazdów tatarsko-kozackich, które miały
miejsce w 1648 i 1649 r., i z tego powodu na podstawie pracy S. Tomasziwskiego
trudno jest określić dokładną liczbę osad, które zostały spustoszone jesienią 1648 r.
Ostatnio kwestię wielkości strat materialnych i demograficznych będących
skutkiem powstania kozackiego i masowych wystąpień poddanych na Wołyniu
podjął ukraiński historyk O.B. Jaroszynskyj36. Również w ostatnich latach w badaniach polskich historyków-regionalistów podjęto kwestie społeczno-gospodarczych
skutków operacji wojsk tatarsko-kozackich z jesieni 1648 r. Dotyczyły one jednak
tylko wybranych miast i niewielkich części ziemi bełskiej i przemyskiej37. Do
chwili obecnej badania dotyczące zniszczeń wojennych na terenie ziemi przemyskiej w oparciu o szerszą bazę źródłową nie były prowadzone. Istnieją tylko pewne
wstępne ustalenia historyków polskich i ukraińskich dotyczące tego interesującego
problemu. I tak Kazimierz Przyboś w artykule poświęconym wielkiej własności
ziemskiej na terenie ziemi przemyskiej w XVII w. stwierdził w oparciu o dane zawarte w spisie podatkowym z 1651 r., że wojska tatarskie i kozackie spustoszyły
w 1648 r. na tym obszarze 57 wsi38. W 1996 r. Józef Półćwiartek badając zachodni
zasięg oddziałów kozackich operujących na obszarze województwa ruskiego
w 1648 r. wyraził pogląd, że Kozacy i Tatarzy nie tylko dotarli do linii Sanu lecz
posunęli się w kierunku zachodnim jeszcze dalej, dochodząc aż w okolice Łańcuta39. Natomiast Natalia Jakowenko – powołując się zresztą na artykuł J. Półćwiartka
i zapisy z opublikowanego rejestru poborowego ziemi przemyskiej z 1651 r.40 –
34
C. Tomaшівський, Погляд на стан людности Львівскої землї в половинї XVII ст., w: Жерела до істориї України-Руси, t. II, Матеріяли до істориі Галичини, t. II, акти з p. 1649-1651,
Львів 1901, s. I-LII; tenże, Перший похід Б. Хмельницково в Галичину. Два місячі української
політикки 1648 p., Львів 1914, s. 37-120.
35
Tenże, Погляд на стан людности Львівскої землї в половинї XVII ст., s. XXXVI.
36
О.Б. Яарошинский, Волинь у роки українскої національної ревоюції середини XVII ст.,
Київ 2005, s. 210-249.
37
D. Wojnarski, Losy miast ziemi lubaczowskiej na trasie pochodu wojsk Bohdana Chmielnickiego w roku 1648, „Rocznik Lubaczowski”, t. VI, Lubaczów 1996, s. 32-41; tenże, Następstwa materialno-demograficzne napadu wojsk kozacko-tatarskich na Szczebrzeszyn w roku 1648, „Archiwariusz
Zamojski”, Zamość 2005, s. 39-44; J. Bazak, Klęski elementarne i zniszczenia wojenne w dziejach
„ziemi lubaczowskiej” w XVII wieku, „Rocznik Lubaczowski”, t. XIII-XIV, 2004-2006, LubaczówŁańcut 2008, s. 32-33.
38
K. Przyboś, Wielka własność ziemska w ziemi przemyskiej w XVII wieku, „Rocznik Przemyski”,
t. XXVIII, Przemyśl 1992, s. 186, 187-188.
39
J. Półćwiartek, Najdalszy zachodni pochód wojsk Bohdana Chmielnickiego, w: Koзацкі війни
XVII століття в історичній свідомості польского та українского народів, за ред. Л. Зашкільняка, Львів-Люблін 1996, s. 81-83. Do szczegółowych ustaleń J. Półćwiartka zawartych w tej publikacji
odnoszę się w dalszej części niniejszej rozprawy poświęconej skutkom najazdu tatarsko-kozackiego.
40
Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1651 roku, wyd. Z. Budzyński i K. Przyboś, w: Polska
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poprzestała na konstatacji, że na terenie ziemi przemyskiej w wyniku działań oddziałów kozackich zniszczeniu uległo wiele wsi41. Podobnie bardzo ogólnikowe
uwagi odnośnie strat materialnych wywołanych jesienną kampanią 1648 r. sformułowali ukraińscy historycy Walery Smolij i Walery Stepankow42. Brak zatem w nauce historycznej jakiegokolwiek ujęcia ilościowego dotyczącego zasięgu i skali
zniszczeń wywołanych operacjami sprzymierzonych oddziałów tatarsko-kozackich
penetrujących jesienią 1648 r. ziemię przemyską, najbardziej na zachód wysuniętą
obok ziemi sanockiej część województwa ruskiego.
Dla rozwoju wydarzeń na płaszczyźnie zarówno politycznej jak i militarnej
na Ukrainie w 1648 r. kapitalne znaczenie miało zawiązanie sojuszu tatarskokozackiego. Alians ten zawarty został przed 16 marca 1648 r. przez posłów Bohdana Chmielnickiego i chana krymskiego Islam Gereja III w Bachczesaraju43. Decyzję o zawarciu sojuszu z Kozakami podjął chan po zasięgnięciu opinii przedstawicieli arystokracji krymskiej na tajnej radzie w której brał udział m.in. kałgaj
Krym Gerej44. Wydaje się, że obok kwestii politycznych jednym z ważniejszych
czynników wpływających na decyzję starszyzny krymskiej dotyczącej sojuszu
wojskowego z Kozakami była ówczesna sytuacja gospodarcza Chanatu Krymskiego. Na skutek walk wewnętrznych i całej serii pustoszących najazdów kozackich
z lat 20. XVII w. gospodarka Krymu znajdowała się w głębokim kryzysie ekonomicznym45. Na wspomnianej wyżej naradzie podjęto dwie bardzo istotne decyzje
polityczne. Po pierwsze rada przychyliła się do prośby Kozaków o udzielenie im
pomocy wojskowej przeciw Rzeczypospolitej, a po drugie odmówiono wysłania
oddziałów tatarskich na wojnę z Republiką Wenecką, o co zwracały się do Krymu
władze osmańskie46. Co ciekawe, układ ten został podpisany przez Islam Gereja III
południowo-wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. I, cz. 2, Przemyśl-Rzeszów 1997.
Wydawcy tego spisu podatkowego jako pierwsi dostrzegli istotne jego walory jako źródła dokumentującego poziom zniszczeń na terenie ziemi przemyskiej spowodowanych powstaniem kozackim.
41
Н. Яковенкo, Нарис історії, s. 342.
42
B.A. Cmoлій, В.С. Степанков, Українська національна революція 1648-1676, „Українсьий історичний журнал”, No 2, Kиїв 1998, s. 3-4.
43
Л. Пріцак, Основні міжнародні договори Ьогдана Хмельницкого 1648-1657 рр., Харків
2003, s. 57. W dawniejszej historiografii ukraińskiej i rosyjskiej na temat sojuszu Kozaków z Chanatem Krymskim pisali m.in. Д. Смірнов, Кримское ханство подъ верховенствомъ Отоманской
Порти до начала XVIII в., Ст. Петербург 1887, s. 539; M. Hrushevsky, History of Ukraine-Rus, vol.
8, The Cossack Age 1626-1650, edited by F.E. Sysyn, Edmonton-Toronto 2002, s. 397.
44
Collectanea z dziejopisów tureckich rzeczy do historii polskiej należących, wyd. J. Sękowski,
t. II, Warszawa 1825, s. 200.
45
A. Fisher, The Ottoman Crimea in the Mid-Seventeenth Century:Some Problems and Preliminary Considerations, „Harvard Ukrainian Studies”, Vol. I, Number 1, Cambridge, Massachusetts 1977,
s. 215-223.
46
O. Пріцак, Ще раз про союз Ьогдана Хмельницкого з Туреччиною, „Українcький Археографічний Щоричник”, Нова серія, випуск 2, Київ 1993, s. 180; zob. też aneks nr 1, s. 188 (raport
Tichona Erhamiszewa z 30 marca 1648 r. w sprawie przyczyn odmowy chana krymskiego Islam Gereja III udzielenia pomocy Imperium Osmańskiemu w wojnie przeciw Wenecji i jak doszło do zawarcia sojuszu wojennego z ukraińskimi Kozakami przeciw Polsce).
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bez zgody zwierzchnich władz tureckich47. Umowa tatarsko-kozacka zawarta
wczesną wiosną 1648 r. w oczywisty sposób łamała bowiem obowiązujący od
1640 r. traktat pokojowy między Portą Ottomańską a Rzeczpospolitą48. Jak stwierdził wybitny rosyjski historyk A. Nowoselskij sojusz Islama Gereja III z Bohdanem
Chmielnickim zawarty przy pełnym poparciu liderów arystokracji krymskiej oznaczał dla Krymu wyjście z głównego nurtu polityki międzynarodowej prowadzonej
przez Turcję49. Był to oczywiście krok bardzo ryzykowny lecz tak przebiegły polityk jak Islam Gerej III doskonale zdawał sobie sprawę z sytuacji kryzysowej w jakiej była wówczas Wysoka Porta i narastającego konfliktu wewnętrznego w łonie
osmańskich elit władzy, które już wkrótce doprowadzić miały do zmiany ekipy rządzącej w Stambule.
Najważniejszym punktem układu było postanowienie o sojuszu wojskowym
między Krymem i Kozakami Zaporoskimi, który miał obowiązywać wieczyście.
Według Łarisy Pricak, która podjęła próbę rekonstrukcji treści całego tatarskokozackiego dokumentu sojuszniczego, pozostałe artykuły dotyczyły wewnętrznych
spraw ziem województw położonych na Ukrainie i przyszłych stosunków bilateralnych między układającymi się stronami50. I tak porozumienie zakładało, że obszary
te będą znajdować się pod wyłączną administracją i jurysdykcją kozacką na których utworzone będzie odrębne księstwo. Ustalono także granicę pomiędzy Chanatem Krymskim a nowym państwem kozackim, która w zasadzie przebiegać
miała jak dotychczasowa linia (a raczej strefa) graniczna dzieląca Krym od Rzeczypospolitej z wyjątkiem okolic miasteczka Islam Kerman, które przypaść miało
Tatarom51. Dla rozważań związanych z jesiennym najazdem sił tatarsko-kozackich
na zachodnie ziemie ruskie Rzeczypospolitej istotne znaczenie mógł mieć artykuł
układu dotyczący zachowania się oddziałów tatarskich podczas operacji sojuszniczych na terytorium podległym Kozakom i pozostałych terenach Rzeczypospolitej
do których nie wysuwali oni pretensji. Mianowicie według litery układu ordyńcy
nie mieli prawa brać w jasyr ludności ruskiej (prawosławnej) lecz tylko Polaków
i Żydów52. Wspomnieć tu należy jeszcze o niezwykle istotnych z wojskowego
punktu widzenia punktach układu, które zakładały ścisłą współpracę oddziałów tatarskich z kozackimi podczas przemarszów ordyńców na teren Ukrainy. Chodziło
tu o logistyczne zabezpieczenie szlaków tatarskich przez wydzielone oddziały kozackie w tak newralgicznych punktach jak przeprawy i mosty oraz stałą wymianę
informacji przez dowództwa wojsk sojuszniczych53.
47

А.А. Новосельский, Борьба московского государства с Татарами в первой половине XVII
века, Москва 1948, s. 395-396.
48
Ottoman-Polish Diplomatic Relations, edited by D. Kołodziejczyk, Leiden-Boston-Köln 2000,
s. 458-470, nr 46; s. 471-475, nr 47. Zob. też Wielka legacja Wojciecha Miaskowskiego do Turcji
w 1640 r., oprac. A. Przyboś, Warszawa 1985.
49
А.А. Новосельский, dz. cyt., s. 396.
50
Л. Пріцак, dz. cyt., s. 59-60.
51
Tamże.
52
Воссоединение Украины с Россией, t. 2, Москва 1954, s. 24.
53
І.С. Стороженко, Богдан Хмельницкий і воэнне мистецтво, t. 1. Воэнні дії 1648-1652 pp., s. 91.
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Podsumowując swoje rozważania na temat roli i znaczenia paktu tatarskokozackiego z 1648 r. Łarisa Pricak stwierdziła, że otworzył on Chmielnickiemu
dyplomatyczną drogę do Polski, a poprzez nią do Europy54. Nie kwestionując znaczenia układu tatarsko-kozackiego dla wzrostu siły i powagi hetmana Chmielnickiego i samej Kozaczyzny zaporoskiej u schyłku lat 40. XVII w., sądzę, że był on
jednak pierwszym krokiem w zupełnie innym kierunku. Nie można wszak kwestionować faktu, że do przełomowego 1648 r. Ukraina była integralną częścią ówczesnej Europy, natomiast polityka prowadzona przez Chmielnickiego doprowadziła w końcowym efekcie do zniszczenia i depopulacji jej ziem, a ponadto rzuciła
kraj nad Dnieprem w objęcia Moskwy.
Jak twierdzi ukraiński historyk Omeljan Pricak, a za nim Łarisa Pricak sojusz
tatarsko-kozacki stał się podstawą układu, który miał być zawarty między Turcją
i Wojskiem Zaporoskim w czerwcu 1648 r.55 Teza o rzekomym sojuszu Wysokiej
Porty z Kozakami z 1648 r. była już kwestionowana w nauce polskiej i ukraińskiej
przez najlepszych specjalistów zarówno historyków jak i orientalistów zajmujących
się problematyką stosunków międzynarodowych w Europie południowo-wschodniej w XVII w.56 Mimo tego problem istnienia sojuszu między Zaporożcami a Portą
Ottomańską w 1648 r. jest wciąż sprawą sporną w historiografii ukraińskiej57.
Przekonanie Omeljana Pricaka odnośnie układu turecko-kozackiego, który według ukraińskiego historyka miał być podpisany w czerwcu 1648 r., a zatem jeszcze za panowania sułtana Ibrahima I, oparte było na mylnej interpretacji relacji tureckiego dziejopisa Mustafy Na’imy. Kronikarz ten pisał, że podczas audiencji kozackiego posła u wielkiego wezyra Ahmeda paszy – która według O. Pricaka miała
miejsce w początkach lipca 1648 r. – wysłannik Chmielnickiego powiadomił wła54

Л. Пріцак, dz. cyt., s. 63.
Tamże, s. 60; tejże, Економічна і політична візія Ьохдана Хмельницкого ма iї peaлізація
в державі Війско Запорозьке, Київ 1999, s. 58-60; O. Пріцак, Союз Хмельницкого з Туреччиною,
s. s. 143-163; tenże, Das erste türkisch-ukrainische Bündnis (1648), „Oriens”, nr 6, Leiden 1953,
s. 288-291.
56
Zob. O. Górka, Nieznana kronika tatarska lat 1644-50, „Kwartalnik Historyczny”, R. LXII, nr
3, Warszawa 1955, s. 116; Z. Abrahamowicz, Wybrane zagadnienia geografii oraz historii w kronice
Senaiego, w: Hadży Mehmed Senai z Krymu, Historia chana Islam Gereja III, wyd. Z. Abrahamowicz, pod red. Z. Wójcika, Warszawa 1971, s. 73-74; tenże, Comments on three letters by khan Islam
Girey III to the Porte (1651), „Harvard Ukrainian Studies”, vol. 14, 1990, s. 137-138; I. Kpипякевич,
Турецка політика Б. Хмельницкого (Матеріали), „Українcький Археографічний Щоричник”,
Нова серія, випуск 10/11, Київ 2006, s. 120; Я. О. Федорук, Міжнародна дипломатія і політика
України 1654-1657, частина I-1654 рік, Львів 1996, s. 67; Б. Флоря, Богдан Хмельницkий і турецька „протекція”, „Київска старовина”, нo. 3, Київ 2001, s. 103-104; B. Степанков, Між Москвою і Стамбулом: чи існувала проблема вибору протекції у 1648-1654 рр.?, w: Україна в Центрально-Східній Європі, Київ 2004, вип. 4, s. 223-236. Również ukraiński historyk czynny na emigracji Frank E. Sysyn opisując sytuację na Ukrainie latem 1648 r. dostrzegał, że Chmielnickiemu nie
udało się uzyskać wsparcia Turcji dla powstania kozackiego i poparcia dla pełnego zaangażowania
Krymu przeciw Rzeczypospolitej (F.E. Sysyn, Between Poland and Ukraine. The Dilemma of Adam
Kisil 1600-1653, Cambridge, Massachusetts 1985, s. 156).
57
Zob. Я. Федорук, Проблема турецького протекторату Богдана Хмельницького у 1655 р.,
w: Terra Cossacorum: Студії з давної і нової історії України, Київ 2007, s. 155.
55
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dze tureckie o wielkich zwycięstwach wojsk tatarsko-kozackich nad siłami polskimi58. W odpowiedzi Ahmed pasza stwierdził, że „Rusy zawarli z nami pokój” (rūs
bizimle barišiq etmiš edi) i jednocześnie zadał pytanie: „Dlaczego chan uczynił
przeciwko nim najazd?” (Han nic’in anlaryn’ üzerine aqyn ejledi?)59. Omeljan Pricak twierdził, że słowo „rūs” odnosi się do Kozaków i na tej podstawie wysnuł
wniosek o istnieniu pokojowego układu turecko-kozackiego. Moim zdaniem określenie „rūs” we wspomnianym zdaniu należy interpretować jako odnoszące się nie
do Kozaków Chmielnickiego lecz ogólnie do Rzeczypospolitej, której prowincje
ruskie były integralną jej częścią60. Na takim właśnie stanowisku stał Zygmunt
Abrahamowicz, znakomity polski orientalista i turkolog pochodzenia karaimskiego61, który zdaniem O. Pricaka nie przedstawił wystarczających ku temu dowodów62. Dodatkowo w artykule opublikowanym w 1993 r. zarzucił on nieżyjącemu
już wówczas Abrahamowiczowi, że całkowicie nie orientował się on w praktyce
dyplomatycznej Osmanów w stosunku do Kozaków zaporoskich63.
Dokładna analiza źródeł zaprzecza jednak twierdzeniom ukraińskiego badacza.
Po pierwsze, we wspomnianej rozmowie posła kozackiego z wezyrem Ahmed paszą padło stwierdzenie, że Rusy (Rusini) zawarli pokój (podkr. moje – A.G.) z Turcją. Przyjęcie poglądu, że traktat ten został podpisany przez przedstawicieli Kozaków byłby jawnym pogwałceniem obowiązującego polsko-tureckiego układu pokojowego z 1640 r., o czym brak jakichkolwiek informacji zarówno w zachowanych źródłach (przede wszystkim w korespondencji dyplomatycznej) jak i całej
dotychczasowej literaturze przedmiotu. Po drugie, podczas innego spotkania posła
chana Islam Gereja III z wezyrem Ahmed paszą poruszona została sprawa jeńców
wziętych przez ordyńców do niewoli w trakcie wiosennej operacji tatarskokozackiej na terytorium Rzeczypospolitej. Dotknięty do żywego poczynaniami Islam Gereja III wezyr Ahmed pasza wysłał do niego Ahmeda agę pełniącego urząd
kapidży baszego ze specjalnym emirem, któremu towarzyszył krymski rezydent
w Stambule czawusz Dżemszid, żądając od chana przysłania więźniów z zamiarem
58

M. Na’ima, Ta’ rīkh-i Na’ īmā, t. IV, Istanbul 1283 (1866), s. 279.
Tamże. Zob. też O. Пріцак, Ще раз про союз Ьогдана Хмельницкого з Туреччиною, s. 189
(aneks nr 2).
60
Słowem „rūs” Turcy i Tatarzy od późnego średniowiecza aż do XVIII w. konsekwentnie określali ludność ruską i ziemie ruskie znajdujące się pod władzą Litwy i Polski, a później Rzeczypospolitej (zob. V. Ostapchuk, The Publication of Documents on the Crimean khanate in the Topkapı Sarayı:
New Sources for the History of the Black Sea Basin, „Harvard Ukrainian Studies”, vol. VI, Number 4,
Cambridge, Massachusetts 1982, s. 507). Natomiast w dokumentach osmańskich z XVII w. na określenie Kozaków zaporoskich używano najczęściej słów: „Lih kazagı” i „Kazak” (Ottoman-Polish Diplomatic Relations, s. 383, nr 36; s. 460, nr 46). Moim zdaniem całkowicie mylne i niedorzeczne jest
również utożsamianie przez O. Pricaka określenia „król Rusi” (rus kiralı) z Bohdanem Chmielnickim,
który w tym czasie nie był de iure nawet hetmanem wojska zaporoskiego i nie mógł się nim tytułować.
Bez wątpienia chodzi tu o monarchę Rzeczypospolitej, który tytułował się królem Polski, Wielkim
Księciem Litewskim, Ruskim etc.
61
Z. Abrahamowicz, Wybrane zagadnienia geografii oraz historii w kronice Senaiego, s. 74.
62
O. Пріцак, Ще раз про союз Ьогдана Хмельницкого з Туреччиною, s. 179.
63
Tamże, przyp. nr 57.
59
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ich uwolnienia, co jak podkreślił było zagwarantowane w układzie pokojowym (ol
aldygyn’yn’ esirleri bu g’aniba gönderesin, ke sulha benaen itlaq edelim)64. Postanowienie takie znajduje się właśnie w polsko-tureckim układzie pokojowym wynegocjowanym przez posła Rzeczypospolitej Łukasza Miaskowskiego w 1640 r.65
natomiast brak go w turecko-kozackiej konwencji handlowo-morskiej pochodzącej
najprawdopodobniej z 1649 r. Na sprzeczność tę nie zwrócił uwagi O. Pricak.
W artykule 13 wspomnianej konwencji spisanej w języku polskim umieszczono
zapis mówiący tylko, że „Więźniów Chrześciańskich u Turków iako y Tureckich
u Chrześcianów Kozackim kupcom iawnie wykupować [podkr. moje – A.G.] wolno będzie”66. Tekst tego porozumienia opublikował w 1993 r. O. Pricak, będąc
przekonany, że jest to część osmańsko-kozackiego układu pokojowego z 1648 r.
o którym rzekomo wspominał wezyr Ahmed pasza67. Tymczasem jest to umowa
dużo niższej rangi ograniczająca się do kwestii organizacji i bezpieczeństwa handlu
między Turcją a Kozakami w basenie Morza Czarnego, o czym wymownie świadczy jej oryginalny tytuł: „Pakta z Cesarzem Tureckim a Woyskiem Zaporozskim
i narodem Ruskim, takie być maią względem handlów na Czarne morze”. Podkreślić trzeba również fakt, że w cytowanej umowie brak jakiejkolwiek wzmianki na
temat istniejącego układu między Turcją a Kozakami. Po trzecie, wszystkie najważniejsze dotychczasowe prace na temat dyplomatyki osmańsko-tureckiej zaprzeczają, aby w praktyce dyplomacji Wysokiej Porty możliwe było zawarcie układu
pokojowego względnie rozejmowego (ahdname) z takim tworem jak Kozaczyzna
czyli Wojskiem Zaporoskim, które z perspektywy Stambułu nie mogło być w tym
czasie tj. w 1648 r. uważane za podmiot polityczny, a tym bardziej za państwo68. Po
czwarte wreszcie, przyjęcie tezy o istnieniu układu pokojowego między Portą Ottomańską a Wojskiem Zaporoskim zrodziłoby szereg poważnych sprzeczności,
których nie można wyjaśnić w zdroworozsądkowy i logiczny sposób. Dostrzegał je
i Omeljan Pricak, pisząc, m.in. że Chmielnicki miał domagać się od Turcji
w 1648 r., aby Tatarzy nie niszczyli ziem Ukrainy, a jednocześnie pustoszył ją razem z ordyńcami69. Symptomatyczny jest w tym względzie jeszcze jeden fakt na
który zwrócił uwagę Zygmunt Abrahamowicz. Mianowicie w 1651 r. Chmielnicki
zwracał się do Wysokiej Porty z prośbą o objęcie Ukrainy osmańską protekcją70.
64

Zob. też relację Senaiego na ten temat (Hadży Mehmed Senai z Krymu, Historia chana Islam
Gereja III, s. 112).
65
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Archiwum Koronne Warszawskie (dalej: AKW), Dział turecki, t. 376, nr 663, k. 75. Zob. też Ottoman-Polish Diplomatic Relations,
s. 461, 467, nr 46; s. 473, nr 47.
66
Coбрание государственных грамот и договоров хранящихся в Государственной Колегии
Иностранных Дел, t. II, Москва 1822, s. 444-447.
67
O. Пріцак, Ще раз про союз Ьогдана Хмельницкого з Туреччиною, s. 191-192 (aneks nr 3).
68
L. Fekete, Einführung in die osmanisch-türkische Diplomatik der türkischen Botmässigkeit in
Ungarn, Budapest 1926; J. Reychman, A. Zajączkowski, Zarys dyplomatyki osmańsko-tureckiej, Warszawa 1955; Ottoman-Polish Diplomatic Relations, s. 1-85.
69
O. Пріцак, Союз Хмельницкого з Туреччиною, s. 152.
70
Z. Abrahamowicz, Comments on three letters, s. 137-138.
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Stąd prosty wniosek, że gdyby Ukraina rzeczywiście była objęta ochronnym parasolem tureckim, to bezprzedmiotowa byłaby prośba hetmana o wzięcie jej pod
protektorat sułtański.
O prawdziwym stosunku władz tureckich do rebelii kozackiej i sojuszu tatarsko-kozackiego przed przewrotem z 8 sierpnia 1648 r. wymownie świadczy niedatowany list (przypuszczalnie z czerwca 1648 r.) wielkiego wezyra Ahmeda paszy
skierowany do hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego, który przebywał już wówczas w niewoli tatarskiej. W liście tym wezyr powiadamiał, że najazd
tatarsko-kozacki jest „contra Sanctam Pacem et totaliter [podkr. moje – A.G.] contra opinionem et voluntatem Potent[issimo] et Excell[entissimo] Imperatoris”71.
Ujawnił również, że w imieniu cesarza wysłał do chana Islam Gereja III rozkaz
(emir) z surowym zakazem organizowania wspólnie z Kozakami zbrojnych napaści
na Rzeczpospolitą i dokonywania szkód na jej terytorium72. Podobne w treści pismo zostało skierowane w tym czasie do kanclerza wielkiego koronnego Jerzego
Ossolińskiego73. Potwierdzeniem zdecydowanie negatywnego stosunku wielkiego
wezyra Ahmeda paszy do poczynań Tatarów i ich współpracy z Kozakami jest raport posła weneckiego Giovanniego Soranzo do doży weneckiego z 1648 r.74 Podsumowując ten wątek trzeba stwierdzić, że u schyłku rządów sułtana Ibrahima I nie
doszło do podpisania żadnego porozumienia turecko-kozackiego (ukraińskiego),
a sądy o zawarciu takiego układu są efektem mylnego odczytania i interpretacji
przekazów źródłowych. To wyjaśnienie choć może nazbyt obszerne wydaje mi się
nieodzowne, aby otrzymać obraz prawdziwych relacji polsko-tureckich, polskotatarskich i rzeczywistego stosunku Porty Ottomańskiej do Kozaczyzny w 1648 r.
Trzeci najazd tatarski na Rzeczpospolitą w 1648 r. wspierany przez oddziały
kozackie został zorganizowany późnym latem przez władze krymskie w zmienionych realiach politycznych. Jeszcze w dniach 4-6 sierpnia 1648 r. doszło w Stambule do zamachu stanu przeprowadzonego przez janczarów i ulemów w wyniku
którego zdetronizowany został sułtan Ibrahim I, a wielki wezyr Ahmed pasza
(zwany w historiografii Hezarpare) został zamordowany75. Jak wspomniałem o tym
już wyżej, przed zmianą na tronie sułtańskim najwyższe władze osmańskie z wielkim wezyrem Ahmed paszą na czele, stały na stanowisku ścisłego przestrzegania
układu pokojowego zawartego między Wysoką Portą a Rzeczpospolitą w 1640 r.
71

LNBNANU, fond 5, op. 1, sygn. 225, s. 74.
Tamże („missimus ex parte Potentissimo et Excell[entissimo] Imperatoris ad Islam Geray Chan
Tartarorum strictum mandatum ne omnini se veniret cum Cosacis et ne fiat aliquod nocumentum aut
detrimentum Regno Poloniae suos milites et Naciones Tartarorum bene cohibeat et prohibeat”).
73
AGAD, AKW, Dział turecki, t. 410, nr 711. Zob. też Katalog dokumentów tureckich. Dokumenty
do dziejów Polski i krajów ościennych w latach 1455-1672, oprac. Z. Abrahamowicz, Warszawa 1959,
s. 326-327, nr 339.
74
Documente privitóre la Istoria Românilor, wyd. E. Hurmuzaki, vol. IV, partea II, 1600-1650,
Bucuresci 1884, s. 567, nr DCLXIV.
75
Theatrum Europaeum, t. VI, Frankfurt am Main 1663, s. 363. Zob. też J. von Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches, t. III (1623-1699), Pesth 1840, s. 315-320; tenże, Osmanlı Tarihi,
cilt II, Istanbul 1990, s. 476.
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Natomiast po wstąpieniu na tron cesarski Mehmeda IV, syna zabitego sułtana Ibrahima I i objęciu urzędu wielkiego wezyra przez Sufi Mehmeda, stanowisko nowych władz tureckich odnośnie kształtowania stosunków turecko-polskich znacząco odbiegało od poglądów poprzedniej ekipy rządzącej. Wyrazem tego był m.in.
list wielkiego wezyra Sufi Mehmeda przesłany na ręce kanclerza Jerzego Ossolińskiego76. W liście tym nowy wezyr podkreślał, że Turcja stoi wprawdzie nadal na
stanowisku przestrzegania układu pokojowego z Rzecząpospolitą lecz będzie hamować inkursje tatarskie na jej terytorium tylko pod warunkiem uregulowania
przez władze polskie zobowiązań płatniczych względem Krymu i prowadzenia polityki powstrzymywania Kozaków przed organizowaniem napadów w basenie Morza Czarnego. Znamienne, że w piśmie tym Sufi Mehmed dementował informację
jakoby poprzednie władze tureckie namawiały Islam Gereja III do ataku na Rzeczpospolitą77. W ten sposób władze w Stambule zaangażowane w konflikt zbrojny
z Republiką Wenecką wyraźnie wzmacniały pozycję chana Islam Gereja III jako
aktora reprezentującego stronę turecką na scenie politycznej w strefie tzw. Wielkiego Kordonu78.
Kilka tygodni wcześniej, jeszcze podczas swojej obecności w granicach Rzeczypospolitej chan Islam Gerej III wystosował list do nieżyjącego już wtedy króla
Władysława IV. W liście tym pisanym – jak ustalił to Z. Abrahamowicz – w Żywotowie najprawdopodobniej 10 czerwca 1648 r., chan skarżył się na Polaków,
którzy pod koniec 1647 r. organizowali napady na tatarskie ułusy, wyrządzając duże szkody79. Ostatnie najazdy tatarskie na ziemie Korony Islam Gerej III tłumaczył
faktem nie uiszczenia przez władze polskie upominków za okres 4 lat80. Chan przyznał również, że udzielił pozytywnej odpowiedzi Kozakom zaporoskim, gdy zwrócili się oni o pomoc wojskową przeciw Rzeczypospolitej. W drugiej części tego li76
AGAD, AKW, Dział turecki, t. 339, nr 695, t. 404, nr 701. Zob. też Katalog dokumentów tureckich, s. 328, nr 341.
77
Katalog dokumentów tureckich, s. 328, nr 341.
78
Koncepcję Wielkiego Kordonu oddzielającego świat muzułmański od chrześcijańskiego sformułował ukraiński historyk Jarosław Daszkewycz (Zob. Я. Дашкевич, Україна на межі між Сходом а Заходом XIV-XVIII ст., „Записки НТШ”, Львів 1991, s. 28-44).
79
Islam Gerej III do króla Władysława IV, Żywotów 10 czerwca 1648 r., AGAD, AKW, Dział tatarski, t. 62, nr 110; LNBNANU, fond 5, op. 1, sygn. 225, s. 71v-72.
80
Podkreślić w tym miejscu trzeba, że w oryginalnym tekście tego listu nie ma fragmentu, który
znalazł się w jego łacińskim tłumaczeniu, w którym chan mówiąc o okolicznościach podjęcia decyzji
o rozpoczęciu najazdu na ziemie koronne, powołał się na rozkaz sułtana Ibrahima I, nakazujący przeprowadzenie uderzenia na Rzeczpospolitą z powodu nieopłacenia upominków. Jak wyjaśnił to ze
znawstwem Z. Abrahamowicz fragment dotyczący rzekomego polecenia sułtana napaści na Polskę,
jakie znalazło się w łacińskim przekładzie był spowodowany błędem tłumacza (zob. Z. Abrahamowicz, Wybrane zagadnienia geografii, s. 66-67). Błąd ten, co ciekawe, został popełniony przez tłumacza w kancelarii koronnej tuż po jego nadesłaniu, o czym świadczy wzmianka z 18 lipca 1648 r.
w pamiętniku kanclerza wielkiego litewskiego Albrychta Stanisława Radziwiłła (A.S. Radziwiłł, dz.
cyt., t. III, s. 84). W ten sposób błędna interpretacja listu przez tłumacza spowodowała pewne zamieszanie w korespondencji politycznej między Wysoką Portą a Rzecząpospolitą, nie mówiąc już, że
przyczyniła się do powstania fałszywego mitu w historiografii.
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stu znalazło się ultymatywne żądanie chana opłacenia przez władze polskie zaległych danin w nieprzekraczalnym terminie 40 dni81. W razie braku reakcji ze strony
polskiej Islam Gerej III groził przeprowadzeniem kolejnego najazdu na ziemie
Rzeczypospolitej. Ponad trzy tygodnie później na pismo to odpowiedział w imieniu
senatu prymas Maciej Łubieński. Arcybiskup gnieźnieński wyjaśniał w rzeczowy
sposób, że należny władcom Krymu żołd był opłacany przez Rzeczpospolitą do
1644 r., kiedy to doszło do pogwałcenia traktatu pokojowego i najazdu Tatarów
oraz ich klęski w bitwie pod Ochmatowem, skarżąc się jednocześnie na poczynania
chana, który wsparł rebeliantów kozackich82. W sprawie uregulowania zaległych
upominków prymas dał władcy krymskiemu odpowiedź wymijającą, tłumacząc, iż
w okresie 40 dni senatorzy nie podejmą żadnych wiążących decyzji. Zawiadamiał
jedynie chana, że problem upominków będzie przedmiotem narady, która planowana jest za kilkanaście dni. W konkluzji arcybiskup wyrażał nadzieję, że Islam
Gerej III będzie przestrzegał warunków pokoju, ale jeżeli mimo wszystko zdecyduje się na atak, to tym razem natrafi na kraj dobrze przygotowany do obrony83.
Dwa tygodnie później na rozpoczętej 17 lipca w Warszawie konwokacji zdecydowano, że do Porty uda się goniec Jan Kazimierz Gazuba z protestem przeciw
zawarciu sojuszu tatarsko-kozackiego i powiadomieniem o szkodach wyrządzonych przez ordyńców w województwie kijowskim podczas wiosennego najazdu84.
Nie zaniechano także działań dyplomatycznych poprzez m.in. sprzyjającego Rzeczypospolitej hospodara mołdawskiego Bazylego Lupula, który posyłał listy do
władz tureckich w sprawie możliwych konsekwencji aliansu Tatarów z Kozakami
dla stosunków turecko-polskich. Wszystkie te działania straciły znaczenie z chwilą
przewrotu pałacowego do jakiego doszło w Stambule w pierwszej dekadzie sierpnia i ustanowienia nowych władz tureckich.
Już kilka dni po obaleniu dotychczasowych władz do chana Islam Gereja III
wysłać miano ze Stambułu Behram agę, który wiózł miecz i chylat wraz z fermanem nakazującym przeprowadzenie uderzenia na niewiernych85. W dniu 21 sierpnia 1648 r. chan wezwał do Bachczesaraju swojego brata kałgaja Krym Gereja86
i mianował go głównodowodzącym nowej wyprawy przeciwko Rzeczypospolitej87.
81

LNBNANU, fond 5, op. 1, sygn. 225 s. 72.
Prymas Maciej Łubieński do chana Islam Gereja III, Warszawa 3 lipca 1648 r., tamże, s. 69v.
83
Tamże, s. 70.
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A.S. Radziwiłł, dz. cyt., t. III, s. 82.
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O. Пріцак, Союз Хмельницкого з Туреччиною, s. 152-153; Hadży Mehmed Senai z Krymu,
Historia chana Islam Gereja III, s. 113. Zob. też A.S. Radziwiłł, dz. cyt., t. III, s. 111.
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Pełnił on urząd kałgaja w okresie od czerwca 1644 do lipca 1654 r., a wcześniej tj. od czerwca
1637 do października 1641 był nureddinem podczas rządów swojego brata Bahadyr Gereja I (Le Khanat de Crimée dans les Archives du Musée du Palais de Topkapı, wyd. A. Bennigsen, P. Naili Boratav,
D. Desaive, Ch. Lemercier-Quelquejay, Paris 1977, s. 341, 364). Był on synem chana Selamet Gereja I
i bratem chanów Bahadyr Gereja I, Islam Gereja III i Mehmeda Gereja IV (zob. Hadży Mehmed Senai
z Krymu, Historia chana Islam Gereja III, s. 152, przyp. nr 95).
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Hadży Mehmed Senai z Krymu, Historia chana Islam Gereja III, s. 113-114; O. Акчокракли,
Татарска поема Джан-Мухамедова про пoхід Іслам Гірея спільно з Богданом Хмельницким на
Польшу 1648-49 р.р., „Східній Світ”, nr 12, Харков 1930, s. 168.
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Wymarsz oddziałów krymskich przeznaczonych do działań na ziemiach koronnych
nastąpił w dniu 28 sierpnia 1648 r. (8 szabana r. 1058 h.) prawdopodobnie z Akmeczetu, który był oficjalną rezydencją kałgaja Krym Gereja88. Zygmunt Abrahamowicz nie wykluczał jednak, iż punktem zbornym, gdzie gromadziły się oddziały
tatarskie był Bachczesaraj, gdzie kilka dni wcześniej miało miejsce uroczyste spotkanie chana Islam Gereja III z kałgajem Krym Gerejem89. W opublikowanych źródłach tatarskich odnoszących się do interesującej wyprawy brak dokładniejszych
informacji o przebiegu itinerarium wojsk kałgaja Krym Gereja po opuszczeniu
Akmeczetu. Wydaje się jednak, że oddziały ordyńców musiały przechodzić przez
wieś Saryczakmak w okolicy której zbiegały się wówczas ważne szlaki wiodące do
Perekopu90 (ryc. nr 1). Po przekroczeniu Perekopu i minięciu stojącego tam zamku
(Ör Kalesi), co miało miejsce około 1 września, Tatarzy podążali w kierunku
Dniepru przez Zieloną Dolinę (Kökoy). Według zeznań jeńca tatarskiego Chan
Mehmeda pojmanego w okolicach Birczy przez oddziały polskie w drugiej połowie
października 1648 r., armia krymska przechodziła na lewy brzeg Dniepru w dniach
od 3 do 4 września, korzystając z przeprawy Tawań91 nieopodal zamku Islāmkerman92. Była to jedna z najdogodniejszych przepraw w rejonie dolnego Dniepru,
z której ordyńcy podejmujący łupieżcze wyprawy na Rzeczpospolitą korzystali nader często. Obszar wokół tej przeprawy został przedstawiony na mapie Ukrainy
Wilhelma le Vasseur Beauplana z 1648 r.93 W następnych dniach wojska tatarskie
posuwały się przez Dzikie Pola w kierunku północno-zachodnim ku rzece Boh,
przechodząc ją na Owczym brodzie (w języku tureckim kojun geczidi)94. Wspomnianej przeprawy nie notują XVII i XVIII-wieczne mapy tego regionu lecz dzięki
informacjom podanym w „Księdze Podróży” (Sejāhatnāme) Ewliji Czelebiego
można wyznaczyć jej położenie. Turecki podróżnik odnotował bowiem, że od
przeprawy tawańskiej jechał w kierunku północnym przez 8 godzin nim dotarł do
brodu na rzece Boh zwanego Kojun (Katun) geczidi95. Sądzę, że Owczy bród znaj88

Hadży Mehmed Senai z Krymu, Historia chana Islam Gereja III, s. 35.
Z. Abrahamowicz, Wybrane zagadnienia geografii, s. 35.
90
Tamże, s. 24-25.
91
Przeprawa ta nazywana była przez Tatarów Togan (Towan) czyli Przeprawa Sokola (zob.
Z. Abrahamowicz, Stara turecka mapa Ukrainy z planem wysadzenia dnieprzańskich porohów i ataku
floty tureckiej na Kijów, „Studia Historyczne”, R. XLIV, z. 1, Kraków 2001, s. 11; Eryka Lassoty
i Wilhelma Beauplana Opisy Ukrainy, przekł. Z. Stasiewska i S. Meller, pod red. Z. Wójcika, Warszawa 1972, s. 121; G. Le Vasseur, Sieur de Beauplan, A Description of Ukraine, Introduction, Translation and Notes by A.B. Pernal and D.F. Essar, Cambridge, Massachusetts 1993, s. 30; Э. Челеби,
Kнига Путешествия, t. VIII, Земли Молдавии и Украины, Москва 1961, s. 203).
92
Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (dalej: BCz.), Teki Naruszewicza (dalej: TN), sygn. 143
IV, nr 129, s. 575.
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Centralnyj Derżawnyj Istorycznyj Archiw Ukrajiny m. Lwiw (dalej: CDIAUL), fond 742, op. 1,
Kolekcja map i planów, spr. 759, Typus Generalis Ukrainae sive Palatinatuum Podoliae, Kioviensis et
Braczlaviensis terras nova delineatione exhibens, 1652.
94
BCz., TN, sygn. 143 IV, nr 129, s. 575; Z. Abrahamowicz, Wybrane zagadnienia geografii, s. 35.
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Э. Челеби, Kнига Путешествия, t. VIII, Земли Молдавии и Украины, Москва 1961, s. 209.
Zob. też Z. Abrahamowicz, Wybrane zagadnienia geografii, s. 35, przyp. nr 61.
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dował się około 90 km w kierunku północno-zachodnim od Tawani na południe od
obecnego miasta Nowa Odessa96.
Po przejściu Bohu (w języku tureckim Ak su), ordyńcy szli w kierunku północno-zachodnim lewym brzegiem rzeki Berezań poprzez step pocięty korytami wyschniętych o tym czasie potoków i rzeczek oraz wąwozami porośniętymi krzakami
i trawami zwanymi bałkami97. Według relacji Senaiego w trakcie tego marszu do
głównych sił tatarskich sukcesywnie dołączały inne grupy wojsk tatarskich98. Były
to jednostki konnicy ordy jedykulskiej, której koczowiska znajdowały się wówczas
na terenie Budżaku99. Po połączeniu sił ordy krymskiej i jedykulskiej, tatarski zespół uderzeniowy znalazł się w górnym biegu rzeki Czapczakly i wszedł na szlak
kuczmański, który prowadził w kierunku wschodniego Podola100. Z cytowanej kroniki Senaiego wynika, że oddziały tatarskie już na terenie ziem koronnych przemieszczały się stosunkowo wolno, spędzając w siodłach przeciętnie po 7-8 godzin
na dobę101. Obok wojsk dowodzonych przez kałgaja Krym Gereja, na Ukrainę
zmierzały również oddziały ordy z Budżaku, które choć niezbyt liczne, miały odegrać pierwszoplanową rolę w czasie bitwy pod Piławcami. Wiadomo, że koczownicy wyruszyli z Białogrodu (Akkermanu) przed 18 września 1648 r.102 Idąc szlakiem kuczmańskim z maksymalną szybkością (ponad 100 km dziennie) jednostki
budżackie dowodzone przez murzów Antemira i Adżameta przybyły w rejon walk
pod Piławcami już 22 września tuż przed zmierzchem103.
W przeanalizowanych źródłach zarówno proweniencji polskiej jak i tatarskiej
brak dokładnych informacji o marszrucie głównych sił tatarskich w kierunku Baru.
Wiadomo jedynie, że ordyńcy obozowali pod Barem, spędzając tu noc z 25 na 26
września104. W dniu 26 września Tatarzy po trwającym 8 godzin marszu dotarli do
96

Zob. Топографична карта. Николаевска област, 1:200 000, Киев 2003.
Na temat przebiegu stepowych szlaków w tej części Dzikich Pól pisali Ewlija Czelebi (Kнига
Путешествия, t. VIII, Земли Молдавии и Украины, s. 104-106) i Samoił Wieliczko (Литъопись
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Międzyboża105. Po opuszczeniu obozowiska pod Międzybożem Tatarzy posuwali
się w kierunku północno-zachodnim. W tym samym czasie po zakończonych zwycięstwem starciach z armią polską pod Piławcami (21-23 września) oddziały kozackie posuwały się w kierunku zachodnim przez Stary Konstantynów i Czołhański Kamień (obecnie Teofipol)106. Po trzech dniach marszu 29 września Krymcy
dotarli do Ożochowiec położonych w górnym biegu Zbrucza ponad 60 km na północny zachód od Płoskirowa107. Następnego dnia tj. 30 września gdy konnica
krymska znalazła się w okolicach Czołhańskiego Kamienia, a zatem w połowie
drogi do Jampola, kałgaj Krym Gerej wydał rozkaz części podległym sobie komendantów, aby rozpoczęli operację rabunkową na Wołyniu108. Jeszcze tego samego dnia doszło pod Jampolem do spotkania pozostałych przy kałdze Krym Gereju
wojsk z oczekującym niecierpliwie na posiłki krymskie Bohdanem Chmielnickim109. Jak pisał krymski kronikarz z tak charakterystyczną dla siebie przesadą
Chmielnicki „wyszedł przeto z dziesięcioma tysiącami swoich wybornych setników na spotkanie [kałgi], aby otrzeć lica o [jego] monarsze strzemię”110. Po ceremonii powitania, która odbyła się z iście orientalnym przepychem doszło do narady
wojennej z udziałem Krym Gereja i Chmielnickiego w towarzystwie tatarskich
bejów i murzów oraz pułkowników kozackich111. Na radzie tej postanowiono kontynuować wyprawę w kierunku zachodnim, a jako jeden z głównych celów operacji sprzymierzonych sił tatarsko-kozackich postawiono opanowanie stolicy województwa ruskiego Lwowa112. W realiach przełomu września i października 1648 r.,
kiedy główne siły zbrojne Rzeczypospolitej uległy dezintegracji i dezorganizacji,
a cały kraj znajdował się wciąż w stanie bezkrólewia, zdobycie Lwowa wydawało
się tylko kwestią czasu. Wszak po ucieczce i rozproszeniu wojsk koronnych w trakcie bitwy pod Piławcami droga na zachód ku centralnej części Rusi Czerwonej
stała otworem. Dodatkowym, bardzo sprzyjającym czynnikiem dla wojsk tatarskokozackich był fakt, że fala rozruchów i buntów poddanych podsycana przez rajdostąpiło ich połączenie z siłami kozackimi opracowano w oparciu o dane przekazane przez Mehmeda
Senaiego i precyzyjne informacje dotyczące czasu przybycia Krymców do Jampola.
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we oddziały kozackie zaczęła właśnie ogarniać zachodnie ziemie ruskie Rzeczypospolitej113.
Jeszcze 30 września połączone siły tatarsko-kozackie wyruszyły z Jampola
i skierowały się w kierunku Wiśniowca. W dniu 2 października tatarsko-kozacka
armia dotarła do Zbaraża, zdobywając go szturmem114. W otoczeniu Bohdana
Chmielnickiego zdecydowano, że od Zbaraża siły kozackie będą poruszać się w kierunku Lwowa dwoma traktami. Główna część wojsk kozackich z hetmanem
Chmielnickim posuwała się drogą przez Gliniany i Złoczów natomiast pozostała
część w sile dwóch pułków (w tym perejasławski) pod dowództwem pułkownika
Petra Hołowackiego (Głowackiego) podążała via Brody i Busk115. Podczas tego
przemarszu główne siły kozackie były ubezpieczane i osłaniane przez jazdę tatarską, która znajdując się przed czołem i na skrzydłach kolumn kozackich prowadziła działania rozpoznawcze, nie zaniedbując jednak ataków na wsie leżące w jej
zasięgu.
Tymczasem po klęsce pod Piławcami i ucieczce z pola bitwy ocalałe oddziały
armii koronnej wycofywały się w szybkim tempie na zachód. Wiadomo, że już kilka dni po zakończeniu starć z siłami kozacko-tatarskimi do Lwowa zaczęły docierać pierwsze grupy uciekinierów, przynosząc hiobowe wieści o rozbiciu wojsk
Rzeczypospolitej116. Już w dniu 28 września odbyła się we Lwowie w kościele OO.
Bernardynów narada dotycząca sytuacji wojskowej, która wytworzyła się po niespodziewanej porażce wojsk koronnych pod Piławcami i niezbędnych działań
obronnych w obliczu nadciągających oddziałów tatarsko-kozackich117. W radzie tej
będącej raczej kołem wojskowym wzięli udział podczaszy koronny Mikołaj Ostroróg, książę Jeremi Wiśniowiecki, wojewoda kijowski Janusz Tyszkiewicz, starosta
lwowski Adam Hieronim Sieniawski, starosta lubelski Zbigniew Firlej, starosta
łomżyński Hieronim Radziejowski oraz wielu oficerów118. Na wspomnianej naradzie regimentarzem obwołano Wiśniowieckiego i podjęto decyzję, że miasto
Lwów będzie bronione przed nieprzyjacielem w oparciu o środki finansowe dostarczone przez mieszczan, które miały być wykorzystane na zaciąg nowych oddziałów wojska i jednostki przybyłe z południowego Wołynia119. Chcąc przyspieszyć
akcję koncentracji oddziałów wojska Jeremi Wiśniowiecki i Mikołaj Ostroróg wydali wspólnie 1 października 1648 r. we Lwowie uniwersał skierowany do ocala113
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łych i będących wciąż w drodze jednostek wojska powiatowego, nakazujący jak
najszybsze przybywanie do miasta w celu stawienia skutecznego oporu oddziałom
tatarsko-kozackim120. W cytowanym uniwersale obaj regimentarze za niestawienie się pod Lwowem grozili dowódcom chorągwi rozprawami sądowymi według
artykułów wojskowych natomiast czeladź, która zbiegła i rozproszyła się po
bitwie pod Piławcami miała być ścigana i osadzana w więzieniach przez urzędników starościńskich121. Podobny w treści uniwersał wydany został w stolicy
województwa ruskiego przez wojewodę ruskiego i podczaszego koronnego także 2 października 1648 r.122
W głębi kraju już na początku października zdawano sobie sprawę z powagi
sytuacji po klęsce pod Piławcami. W tym czasie prymas Maciej Łubieński zwrócił
się do hetmana wielkiego litewskiego Janusza Kiszki i polnego Janusza Radziwiłła
z prośbą o pilne nadesłanie pomocy wojskowej pod Lwów, o czym informował
Mikołaja Ostroroga w liście pisanym w Warszawie 3 października 1648 r.123 Jednakże już następnego dnia w kolejnym liście skierowanym do wspomnianych hetmanów z powodu otrzymania najświeższych wieści o szybkim posuwaniu się oddziałów tatarskich i kozackich w kierunku zachodnim, zmienił miejsce zborne dla
wojsk litewskich z wcześniej wybranego Lwowa na Lublin124.
W ciągu zaledwie kilku dni mieszkańcy Lwowa zebrali kilkaset tysięcy złotych
dzięki którym do 5 października zdołano sformować 21 chorągwi kozackich, 6 husarskich, 2 dragońskie oraz 2 kompanie piechoty tj. 3384 żołnierzy125. Były to siły
skromne lecz wzmocnione przez oddziały mieszczan, dawały realne szanse na
skuteczną obronę miasta. Tymczasem wydzielona część kawalerii tatarskiej znajdująca się w szpicy wojsk krymsko-budżackich już 5 października wieczorem dotarła pod Lwów, paląc m.in. wieś Brzuchowice126. Jak pisał w swej kronice ksiądz
J.T. Józefowicz dla większości mieszkańców Lwowa noc z 5 na 6 października
była bezsenna127. Czuwali oni pełni niepokoju na wałach miejskich tym bardziej, że
grupy ordyńców, które jako pierwsze dotarły pod miasto spaliły w jego okolicach
kilka wsi. Celowo wzniecane przez ordyńców pożary, tworząc widoczne z daleka
łuny miały nie tylko wywołać strach i deprymujące wrażenie psychiczne na miejscowej ludności i pozostałych we Lwowie oddziałach wojska lecz przede wszystkim były ważnym sygnałem dla zbliżających od wschodu oddziałów kozackich.
W tym czasie formacje kozackie znajdowały się ponad 50 km na wschód od
Lwowa i na dotarcie do miasta potrzebowały jeszcze około 48 godzin. Tego same120
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go dnia, tj. 5 października, gdy pod Lwów podchodziły czołowe zagony tatarskie,
miasto opuściły świeżo zaciągnięte chorągwie wojska na czele z księciem Jeremim
Wiśniowieckim i Mikołajem Ostrorogiem, udając się w kierunku Jaworowa, a później Zamościa128. W mieście nad Pełtwią pozostały jedynie dwie roty piechoty pod
dowództwem Jana Czermińskiego zaciągnięte przez ziemię lwowską, 60 dragonów
pod komendą Andrzeja Cikowskiego oraz oddział piechoty miejskiej liczący ponad
100 ludzi kierowany przez Sebastiana Adersa129. Siły te uzupełniała załoga Wysokiego Zamku licząca około 100 ludzi pod dowództwem porucznika Macieja Rybińskiego130. Oddziały te liczyły zatem łącznie niespełna 500 ludzi i były zdecydowanie zbyt słabe, by podjąć skuteczną obronę Lwowa. Mimo początkowego wybuch
paniki w mieście, lwowianie postanowili się bronić wszystkimi dostępnymi środkami, wystawiając 1500 uzbrojonych i gotowych do walki ludzi. W ten sposób
liczba obrońców Lwowa wzrosła do niemal 2 tysięcy. Improwizowaną obroną
Lwowa kierował generał artylerii Krzysztof Arciszewski i burmistrz Marcin Grozwajer.
Rankiem 6 października pod Lwów podeszły główne siły tatarskie, kontynuując
akcję rabunkową rozpoczętą poprzedniego dnia, paląc niemal wszystkie okoliczne
wsie131. W intencji dowództwa tatarskiego ordyńcy mieli zdobyć miasto z marszu,
zaskakując obrońców Lwowa. Wojownicy tatarscy, którzy zbliżali się do murów
miejskich byli jednak ostrzeliwani nie tylko z broni ręcznej lecz także z dział miejskich i zamkowych132. Dochodziło również do starć Tatarów z mieszkańcami
przedmieść, którzy bronili swoich domostw przed żądnymi łupów ordyńcami. Podczas jednej z takich potyczek zginął siostrzeniec Tugaj beja sołtan Geldi133. Nazajutrz Tugaj bej był obecny w Zboiskach na północny wschód od Lwowa, nakazując
przeprowadzenie kolejnego ataku na miasto134. Ofensywne działania Tatarów ponownie doznały niepowodzenia na skutek zdecydowanego oporu mieszkańców
przedmieść oraz obsadzających mury miejskie mieszczan i wojska135. Zamknęły
one pierwszy etap bitwy pod Lwowem, który trwał od 5 do 7 października 1648 r.
W tym czasie sytuacja obrońców Lwowa mimo odparcia dwóch ataków tatarskich
pogarszała się wyraźnie. Było to związane z faktem, że na czerwonoruskim teatrze
działań wojennych (CTDW) brak było jednostek wojskowych zdolnych udzielić
pomocy atakowanemu miastu, nie mówiąc już o przerwaniu jego blokady, którą
rozpoczęto w czwartek 8 października wraz z przybyciem oddziałów kozackich136.
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Zakończone sukcesem działania obronne, które miały miejsce w dniach 5-7 października spowodowały pewne zniechęcenie w łonie dowództwa tatarskiego do
dalszego prowadzenia ataków na miasto. Zapewne duże znaczenie miał tu fakt, że
oddziały tatarskie poniosły podczas uderzeń na miasto znaczne straty w zabitych
i rannych137.
We wspomnianym dniu oddziały tatarskie stacjonujące pod Lwowem dokonały
przegrupowania natomiast siły kozackie zostały dyslokowane na przedmieściach,
tworząc ścisły kordon wokół miasta. Główne siły ordyńców z kałgajem Krym Gerejem przesunęły się w kierunku zachodnim, zakładając kosz (w języku tatarskim
koş – obóz) na terenie wsi Skniłów zaledwie kilkadziesiąt metrów na południe od
głównej drogi wiodącej ze Lwowa do Przemyśla138. Był to teren znakomicie nadający się do założenia i funkcjonowania umocnionego obozu, gdyż porośnięty był
wówczas łąkami i gwarantował swobodny dostęp do wody139. Baza pod Skniłowem
pełniła przez ponad dwa tygodnie rolę platformy logistycznej umożliwiającej
sprawne zaopatrywanie ordyńców w żywność, odpoczynek i przegrupowanie oddziałów uczestniczących w misjach rabunkowych140.
W piątek 9 października nastąpił zsynchronizowany atak Kozaków i części
wojsk tatarskich na przedmieścia, które znajdowały się wciąż w rękach obrońców
i samo miasto141. W jego wyniku oddziały kozackie i tatarskie opanowały Przedmieście Halickie i Krakowskie lecz nie zdołały przełamać oporu samego miasta.
Piechota kozacka wdarła się m.in. do inkastelowanych kościołów św. Łazarza, św.
Stanisława i św. Marii Magdaleny i klasztoru Karmelitów Trzewiczkowych. Kozacy z pułku Petra Hołowackiego nie oszczędzili nawet cerkwi katedralnej p.w. św.
Jura, grabiąc i dewastując świątynię oraz zabijając nieznaną bliżej liczbę przebywających tam Rusinów142. W trakcie walk i zdobywania przez Kozaków poszczególnych punktów oporu na wspomnianych przedmieściach doszło do rzezi nie tylko obrońców lecz także ludności cywilnej. Do największej hekatomby doszło po
zdobyciu kościoła i szpitala p.w. św. Łazarza, gdzie według relacji syndyka lwow137
Szczególnie bolesnym i istotnym z psychologicznego punktu widzenia była śmierć siostrzeńca
Tugaj beja Geldi sołtana, który poległ 6 października 1648 r.
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We współczesnych operacjach militarnych odpowiednikiem koszów tatarskich są tzw. FARB
czyli wysunięte bazy zaopatrywania (Fuel Approvisation Remote Base). Były one z powodzeniem wykorzystywane w obu wojnach z Irakiem w 1991 r. (Operation Desert Storm) i 2003 r. (Operation Iraqi
Freedom).
141
Relacya o oblężeniu m. Lwowa, s. 545. Wspomina o tym także Hadży Mehmed Senai lecz wydarzenia te umieszcza pod mylną datą 12 października 1648 r. (Hadży Mehmed Senai z Krymu, Historia chana Islam Gereja III, s. 116).
142
LNBNANU, fond 5, op. 1, KO, sygn. 2346, s. 36.
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skiego Samuela Kuszewicza Kozacy zamordowali „nielitościwie” 119 osób143. Oddziały kozackie dopuściły się również zbrodni w kościele św. Stanisława, gdzie
zginęło 30 chroniących się tam ludzi oraz w budynkach zespołu kościoła i klasztoru św. Marii Magdaleny, w których poniosło śmierć kilkadziesiąt osób. Był to jeden z najkrwawszych i najbardziej tragicznych dni podczas oblężenia miasta.
Zdecydowana większość historyków ukraińskich, którzy podejmowali badania
dotyczące jesiennej kampanii w 1648 r. przemilczała niewygodne fakty związane
z oblężeniem Lwowa przez siły tatarsko-kozackie144. W ostatnich latach w historiografii ukraińskiej pojawiły się nawet głosy poddające w wątpliwość zbrodnie
i gwałty jakich dopuszczali się Kozacy z niektórych pułków podczas prób zdobycia
miasta w październiku 1648 r. W publikacji ogłoszonej w 1998 r. w 350 rocznicę
„narodowej rewolucji” Walery Smolij i Walery Stepankow stwierdzili, że brak jest
jednoznacznych dowodów świadczących o napadzie oddziałów kozackich na cerkiew p.w. św. Jura145. Moim zdaniem żadnych wątpliwości nie pozostawia relacja
cytowanego już wyżej lwowskiego pisarza miejskiego Samuela Kuszewicza, który
podczas oblężenia Lwowa przebywał w mieście i na bieżąco zapisywał ważniejsze
wydarzenia, które miały miejsce w trakcie walk. Pisał on, że 9 października Kozacy „w cerkwii S. Jura nie mało męszczyzn pozabijali, przez okna do których drabiny przystawiali, co zrobiwszy tam się Głowacki [Petro Hołowackyj – przyp. A.G.]
pułkownik ze swoim pułkiem położył”146. Jak rzetelny i stosunkowo obiektywny
był lwowski kronikarz doskonale świadczy inna jego zapiska z dnia 16 października 1648 r. Opisując położenie Lwowa i okolic już po zawarciu porozumienia
o okupie, Kuszewicz informował, że oddziały kozackie idące w kierunku Zamościa
zachowywały się pod miastem bez zarzutów, stosując się do rozkazów wydanych
przez Bohdana Chmielnickiego zakazujących wyrządzania szkód na trasie przemarszu. Bardzo znamienne jest tu zdanie syndyka lwowskiego jako komentarz do
zaistniałej sytuacji: „Bodayże takowa disciplina w woysku naszym koronnym była”147.
Po dniu przerwy do kolejnych ataków na miasto i znajdujący się wciąż w rękach polskich Wysoki Zamek doszło w niedzielę 11 października. Szturmowany
143

Жерела до істориї України-Руси, t. IV, Материяли до істориї Галичини, t. I, Акти з р.
1648-1649, Львів1898, s. 99.
144
Do nielicznych wyjątków należą Stefan Tomasziwskyj, który szacował liczbę zabitych przez
Kozaków mieszkańców przedmieść Lwowa na kilkaset osób (C. Томашівский, Перший похід Б.
Хмельницково в Галичину, s. 47-48), Ewhen Jackewycz, którego praca pisana była co ciekawe w najciemniejszym może okresie schyłkowych rządów Józefa Stalina (Э. Яцкевич, Визвольни походи
Богдана Хмельницкого на західні землі України, Львів 1954, s. 15) oraz Wasyl i Zoja Czupryna
(В.З. Чуприна, dz. cyt., s. 22-23).
145
B.A. Cmoлій, В.С. Степанков, Українська національна революція 1648-1676, „Український історичний журнал”, No 2, Kиїв 1998, s. 3-4.
146
LNBNANU, fond 5, op. 1, KO, sygn. 2346, s. 36 (pisownia zgodna z oryginałem).
147
Tamże, s. 43. Na temat pisarstwa Samuela Kuszewicza z pierwszej fazy powstania kozackiego
zob. P. Borek, Korespondencja Samuela Kuszewicza jako źródło informacji o wojnie polsko-kozackiej
1648-1649, w: Komunikacja i komunikowanie w dawnej Polsce, pod red. K. Stępnika i M. Rajewskiego, Lublin 2008, s. 283-294.
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był przede wszystkim górujący nad miastem arx superior z którego prowadzony
był bardzo dokuczliwy dla sił kozackich ogień artyleryjski. Mimo wielokrotnej
przewagi liczebnej atakującej piechoty kozackiej kierowanej przez Maksyma
Krzywonosa i zbuntowanego chłopstwa ruskiego, twierdza broniła się skutecznie
przez kilka dni. Oddziały kozackie zdobyły natomiast klasztor Karmelitów Bosych
stojący nieopodal traktu gliniańskiego w którym według świadectwa Samuela Kuszewicza zabito 15 zakonników i 388 przedmieszczan z pospólstwa148. Załoga Wysokiego Zamku stawiała opór do 14 października, kiedy to na skutek zdrady znajdujących się w obrębie fortalicji grupy Rusinów do zamku wdarli się Kozacy rozpoczynając rzeź zgromadzonej tam ludności cywilnej149. Po opanowaniu Wysokiego Zamku przez Kozaków położenie broniącego się Lwowa pod względem wojskowym uległo dalszemu pogorszeniu. Odtąd artyleria kozacka mogła swobodnie
ostrzeliwać cały obszar miasta.
Jeszcze przed zdobyciem Wysokiego Zamku Bohdan Chmielnicki w porozumieniu z kałgą Krym Gerejem rozpoczął z władzami miejskimi Lwowa negocjacje
w sprawie odstąpienia od miasta za cenę wypłacenia okupu. Pertraktacje te trwały
już od 11 października gdy do obozu kozackiego przybył ks. Andrzej Mokrski,
dawny nauczyciel Chmielnickiego z lwowskiego kolegium jezuitów reprezentujący
władze stolicy województwa ruskiego. Po wstępnych ustaleniach dotyczących obustronnej woli prowadzenia rozmów pokojowych do głównej kwatery wojsk kozackich w Lesienicach udała się 13 października delegacja magistratu Lwowa150. Po
wielogodzinnych pertraktacjach w których brała udział starszyzna kozacka, a ze
strony tatarskiej Tugaj bej i Perisz aga doszło do porozumienia w sprawie odstąpienia od miasta wojsk tatarsko-kozackich. Miało się to stać po wypłaceniu przez miasto okupu w wysokości 200 000 dukatów151. Ostatecznie 21 października Lwów
przekazał przedstawicielom sprzymierzonym tylko połowę tej sumy czyli około
100 000 dukatów (częściowo w towarach), a zatem równowartość 600 000 złotych152.
Jeszcze przed rozpoczęciem rozmów między starszyzną kozacką i liderami spośród arystokracji krymskiej a przedstawicielami miasta, w dowództwie tatarskim
musiała zapaść decyzja o podjęciu nowej, zakrojonej na dużą skalę operacji rabunkowej. Już w dniu 7 października z kosza pod Skniłowem wyszły pierwsze zagony
ordyńców, które skierowały się na południe w kierunku Dniestru, i z tą chwilą rozpoczął się jeden z najtragiczniejszych w skutkach w XVII w. najazd tatarski pro148

LNBNANU, fond 5, op. 1, KO, sygn. 2346, s. 37. Zob. też C. Томашівский, Перший похід
Б. Хмельницково в Галичину, s. 48.
149
Relacya o oblężeniu m. Lwowa, s. 546. Załoga zdołała w chaosie walki zbiec do miasta.
150
W jej skład weszli: Andrzej Wachlewicz, Samuel Kuszewicz, Krzysztof Zachnowicz, Paweł
Ławryszewicz, Andrzej Czechowicz oraz ks. Andrzej Mokrski.
151
L. Kubala, Oblężenie Lwowa w roku 1648, s. 66.
152
Zob. CDIAUL, fond 52, op. 1, t. 814, Regestr wszystkiey percepty summ pieniężnych srebra,
złota, klejnotów y towarów różnych na eliberatią z obsidiey Miasta Lwowa Kozakom y Tatarom danych A.D. Domini 1648 die Mense Octobre, s. 14-22.
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wadzony w ścisłej kooperacji z jednostkami kozackimi153. Kilka dni później, zapewne 12 października odbyła się w głównym obozie tatarskim pod Skniłowem
rada (dīwān) w której uczestniczyli najwyżsi rangą urzędnicy tatarscy biorący
udział w jesiennej wyprawie na Rzeczpospolitą tj. kałgaj Krym Gerej, nureddin
Gazi Gerej, Adil Gerej sołtan oraz karaczowie i bejowie krymscy z Kaja bejem
i Tugaj bejem na czele154. Głównym tematem rozmów podczas tego zebrania była
sprawa przyjęcia okupu od władz Lwowa w zamian za zwinięcie oblężenia i blokady miasta lecz musiano również przedyskutować tak istotną kwestię jak organizacja misji rabunkowej. Przynaglał do tego przede wszystkim czas, gdyż po wyrażeniu zgody na przyjęcie kontrybucji od miasta i jej zebraniu, dowództwo tatarskie
musiało ze względu na porę roku planować wycofanie swoich sił głównych z terytorium Rzeczypospolitej. Zatem na planowanie i organizację oraz przeprowadzenie
ostatniej terrorystyczno-grabieżczej operacji pozostawało zaledwie kilkanaście dni.
Miała ona być ukoronowaniem wszystkich rabunkowych misji tatarskich podjętych
podczas kampanii jesiennej 1648 r. na ziemiach koronnych.
Głównodowodzący wojskami tatarskimi Krym Gerej postanowił, że uderzenie
zostanie przeprowadzone w czterech podstawowych kierunkach. Według relacji
Senaiego w kierunku południowym skierowano Krymców, którymi dowodził
Mengli Gerej, bej z rodu Szirinów155. Jak wspomniano już o tym wyżej grupa ta
rozpoczęła swój rajd już 7 października, a głównym celem tego ugrupowania jazdy
była ziemia halicka. Zgodnie ze świadectwem Senaiego na zachód skierowany miał
być Geldi sołtan156. Z innych niezależnych źródeł wiadomo jednak, że Geldi sołtan
zginął podczas walk o Lwów już 6 października. Zatem stwierdzić można, że
w tym miejscu kronikarz krymski podał mylną informację157. Najprawdopodobniej
komendę nad zespołem konnicy tatarskiej, która operować miała m.in. na obszarze
ziemi przemyskiej otrzymał Gazi Gerej sołtan, pełniący urząd nureddina158. Na północny-zachód i północ w kierunku ziemi bełskiej pchnięto zaś zagony, którymi
według autora „Historii chana Islama Gereja III” kierować mieli Adil murza i Osman Czelebi159.
Mimo, że szlachta ziemi przemyskiej i sanockiej przygotowywała się do obrony
już od końca czerwca 1648 r. zachodnia część województwa ruskiego nie była go153

Datę wyjścia pierwszych jednostek konnicy tatarskiej z kosza pod Skniłowem ustalono na
podstawie listu chorążego nowogródzkiego Mikołaja Kisiela do brata Adama Kisiela, wojewody bracławskiego pisanego w Sokalu 14 października 1648 r. (Документы об освободительной войне,
s. 68, nr 61).
154
Hadży Mehmed Senai z Krymu, Historia chana Islam Gereja III, s. 117.
155
Tamże.
156
Tamże.
157
Błędu tego nie wykrył tłumacz i wydawca dzieła Senaiego Z. Abrahamowicz (Tamże, s. 179,
przyp. nr 372).
158
Podczas najazdu tatarskiego w maju i czerwcu 1648 r. dowodził on jednym z czambułów pustoszących województwo kijowskie, współpracując z Adil Gerejem sołtanem, który był dowódcą sąsiedniego skrzydła konnicy krymskiej.
159
Hadży Mehmed Senai z Krymu, Historia chana Islam Gereja III, s. 116.
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towa do odparcia zmasowanego uderzenia takiego przeciwnika jakim była jazda
tatarska. Już w dniu 25 czerwca szlachta ziemi przemyskiej podjęła na sejmiku
w Wiszni decyzję o zaciągu dwóch chorągwi kozackich i jednej chorągwi husarii
liczących po 100 koni każda160. Rotmistrzami chorągwi kozackich zostali Marcin
Madaliński i Marcin Czuryło natomiast komendę nad chorągwią husarską otrzymał
Jan Fredro161. Na wspomnianym wyżej zgromadzeniu w Wiszni postanowiono także o delegowaniu 100 żołnierzy z roty pieszej Piotra Siecińskiego liczącej 200 ludzi
przeznaczonej pierwotnie dla wsparcia oddziałów koronnych zabezpieczających
Przemyśl162. Oddział ten sformowano w sierpniu o czym świadczą oblaty zeznań
rotmistrza Piotra Siecińskiego z 27 lipca i 5 sierpnia 1648 r. o odebraniu z rąk Stanisława Ostrowskiego sumy 7000 złotych przeznaczonych dla piechoty powiatu
przemyskiego163. Kilka tygodni później w dniu 14 września obywatele ziemi przemyskiej postanowili na zjeździe w Wiszni, że z powodu wzrostu zagrożenia tatarsko-kozackiego i wewnętrznego odbędzie się zbrojne okazowanie ogółu szlachty
(viritim in armis)164. Termin tego okazowania wyznaczono na 28 września pod Medyką. Na sejmiku tym podjęto również decyzję o dodatkowym zaciągu oddziału
jazdy kozackiej liczącego 200 ludzi165. Formacja ta rozpoczęła służbę już 1 października, a jej dowódcami zostali Andrzej Srzedziński i Andrzej Łoś166. Zgodnie
z uchwałą sejmiku wiszniańskiego z 14 września 1648 r. miejscami dyslokacji tej
jazdy miała być wieś Straszewice pod Starym Miastem w powiecie samborskim
(część Srzedzińskiego) oraz Mościska i Walawa w powiecie przemyskim (część
Łosia).
Łącznie oddziały powiatowe przemyskie liczyły zatem w drugiej połowie 1648 r.
500 dobrze uzbrojonych i gotowych do walki żołnierzy o dużej wartości bojowej167.
Jak na lokalne warunki były to siły znaczne, które zdolne były do stłumienia wystąpień zrewoltowanych chłopów i mieszczan oraz zwalczania mniejszych oddziałów kozackich. Jednak w konfrontacji z wypoczętą i stosującą asymetryczne metody walki (assymetric warfare) konnicą tatarską liczącą kilka tysięcy jeźdźców, jednostki powiatowe były bezradne. Wprawdzie Dariusz Kupisz – autor wydanej
ostatnio monografii poświęconej wojskom powiatowym Małopolski i Rusi Czerwonej stwierdził, że działalność formacji powiatowych przyniosła na terenie ziemi
160

Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie (dalej: AGZ), t. XXI, Lwów 1911, s. 5-6, nr 2.
161
CDIAUL, Castrensia Leopoliensia (dalej: CL), fond 9, op. 1, t. 399, s. 457-458.
162
AGZ, t. XXI, s. 5-6, nr 2.
163
CDIAUL, CL, fond 9, op. 1, t. 399, s. 459-460, 461. Mylne jest zatem stwierdzenie Dariusza
Kupisza jakoby piechota ta została sformowana już w lipcu 1648 r. (D. Kupisz, dz. cyt., s. 325).
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CDIAUL, CP, fond 13, op. 1, t. 375, s. 1783. Zob. też K. Hahn, Pospolite ruszenie wedle
uchwał sejmikowych ruskich od XVI do XVIII wieku, „Pamiętnik Historyczno-Prawny”, t. VI, z. 4,
Warszawa 1928, s. 75-82.
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AGZ, t. XXI, s. 26-27, nr 12; CDIAUL, CP, fond 13, op. 1, t. 375, s. 1785.
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CDIAUL, Terrestria Premisliensia (dalej: TP), fond 14, op. 1, t. 345, s. 323-324, 346.
167
Zob. M. Gawęda, Wysiłek zbrojny ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1648-1649, „Rocznik
Przemyski”, t. XLI, z. 1. Historia wojskowości, Przemyśl 2005, s. 90.
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przemyskiej i sanockiej w 1648 r. pozytywne rezultaty168, lecz jest to konstatacja
obejmująca tylko część ówczesnej rzeczywistości. Dariusz Kupisz nie wziął bowiem pod uwagę zasięgu i skutków operacji tatarskiej, która w drugiej połowie
października 1648 r. objęła około 70% obszaru ziemi przemyskiej169.
Wymienione wyżej trzy zespoły konnicy tatarskiej prowadzone przez nureddina
Gazi Gereja, Adil murzę i Osmana Czelebiego opuściły kosz pod Skniłowem 14
października170. Jazda krymska Gazi Gereja sołtana wzmocniona wydzielonymi
jednostkami konnicy kozackiej dotarła do granic ziemi przemyskiej prawdopodobnie już 15 października, nie napotykając po drodze żadnego oporu. Plan dowództwa tatarskiego zakładał przeprowadzenie w błyskawicznym tempie grabieżczej
operacji, która objąć miała centralną i południową część ziemi przemyskiej. Komendanci tatarscy kierujący poszczególnymi zagonami otrzymali rozkazy wedle
których mieli spenetrować tereny aż do linii Sanu171. Dyrektywa niewkraczania na
lewy brzeg Sanu była, jak się okazało, ściśle przestrzegana we wszystkich oddziałach tatarskich. Jest ona całkowicie zrozumiała, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że
dowództwo tatarskie nie posiadało w pierwszej połowie października bliższych informacji odnośnie dyslokacji i liczebności sił polskich, które mogły – jak sądzono –
zagrozić czambułom rozwiniętym w dorzeczu Sanu i Dniestru. Zakładano również,
że operacja rabunkowa będzie trwać jedynie 4-5 dni, co powodowało, że jej zasięg
siłą rzeczy musiał być nieco ograniczony. Biorąc jednak pod uwagę, że kosz tatarski usytuowany był w Skniłowie pod Lwowem, ordyńcy zdolni byli sięgnąć maksymalnie tylko kilkadziesiąt kilometrów dalej niż to uczynili w rzeczywistości.
Trzeba pamiętać, że w czasie trwania misji zbrojnych podejmowanych przez Tatarów na terenach Rzeczypospolitej w XVII stuleciu, zasięg ich konnicy nie przekraczał zazwyczaj promienia 120-150 km od miejsca funkcjonowania głównego kosza. Tym razem najdalej na zachód wysunięte grupy jazdy tatarskiej zdołały dotrzeć do punktów oddalonych od głównej bazy pod Lwowem o 120-140 km.
Brak dokładnych informacji o marszrucie oddziałów tatarsko-kozackich. Z relacji Senaiego wiadomo, że czambuły stanowiące skrzydło zachodnie jazdy tatarskiej
biorącej udział w najeździe zostały skierowane w kierunku Krakowa172. Jazda tatarska Gazi Gereja sołtana posuwała się na zachód głównym szlakiem komunikacyjnym czyli drogą królewską ze Lwowa poprzez Gródek, Sądową Wisznię, Mościska
w kierunku na Przemyśl173. Analiza kartograficzna dotycząca przestrzennego usy168

D. Kupisz, dz. cyt., s. 327.
Historyk ten sądzi, że ziemia przemyska była obszarem oddalonym od głównej trasy pochodu
armii tatarsko-kozackiej podobnie jak zdecydowana większość historyków polskich i ukraińskich podejmujących problem działań militarnych jesienią 1648 r. w zachodniej części ziem ruskich Rzeczypospolitej, i wysnuł stąd wniosek o braku większego zagrożenia o charakterze militarnym tego terytorium (D. Kupisz, dz. cyt., s. 327).
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L. Kubala, Oblężenie Lwowa w roku 1648, s. 66. Na ten dzień po dokładnych obliczeniach wskazuje również tekst Senaiego (Hadży Mehmed Senai z Krymu, Historia chana Islam Gereja III, s. 116).
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BCz., TN, sygn. 143 IV, nr 129, s. 575.
172
Hadży Mehmed Senai z Krymu, Historia chana Islam Gereja III, s. 116.
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Dokładny przebieg tej arterii w okresie nowożytnym przedstawia austriacka mapa wykonana
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tuowania wsi, które stały się celami dla oddziałów tatarsko-kozackich na terenie
powiatu przemyskiego daje podstawy, by sądzić, że dowództwo tatarskie położyło
główny wysiłek na penetrację obszaru położonego na południe od głównego traktu
wiodącego ze Lwowa do Przemyśla174. Rejon ten posiadał bez porównania lepiej
rozwiniętą sieć osadniczą i charakteryzował się gęstszym zaludnieniem niż tereny
położone na północ od wspomnianej drogi, które były bardzo zalesione175. Zresztą
sytuacja ta mimo upływu kilkuset lat nie zmieniła się aż do chwili obecnej176.
Pierwszą wsią, która została napadnięta przez Tatarów i Kozaków był najprawdopodobniej leżący przy granicy z ziemią lwowską Bortiatyn177. O ile po północnej
stronie od głównego szlaku wschód-zachód na terenie powiatu przemyskiego wojska nieprzyjacielskie zaatakowały 15 października 1648 r. zaledwie jedną wieś
(wspomniany wyżej Bortiatyn), to na południe od tego traktu oddziały tatarskokozackie złupiły ponad 140 wsi. Sądzę, że było to zdeterminowane podziałem na
strefy odpowiedzialności jakie odpowiadały poszczególnym skrzydłom konnicy
krymskiej, które wyznaczone zostały przez naczelne dowództwo tatarskie jeszcze
przed podjęciem operacji. Analiza położenia wszystkich punktów osadniczych powiatu przemyskiego, które stały się celami dla sił tatarsko-kozackich w połowie
października przekonuje, że granica tej strefy przebiegała właśnie wzdłuż głównego gościńca łączącego Lwów z Przemyślem. Tereny na północ od wymienionego
szlaku należały do strefy odpowiedzialności czambułów tatarskich, które operować
miały m.in. w kierunku na Jaworów, Tomaszów Lubelski i Zamość natomiast obszar znajdujący się na południe od strata regia był domeną zgrupowania jazdy Gazi Gereja sołtana.
W pasie przylegającym do granicy z ziemią lwowską spustoszone zostały takie
wioski jak: Dołhomościska, Milatyn, Szołomieńce i Beńkowa Wisznia178. Wiadomo, że jedna z grup jazdy tatarskiej i wspomagającej ją konnicy kozackiej posuwała się w kierunku południowo-zachodnim, zmierzając na Krukienice. Na szlaku
tym napadnięte zostały m.in. Dmytrowice, Wołczyszczowice, Podliski, Ostróżec
oraz miasteczko Krukienice179. W tym ostatnim napastnicy zdewastowali 19 domów (w tym 14 należących do rzemieślników)180. Równolegle do wspomnianej
przez zespół pułkownika Friedricha von Miega na przełomie lat 70. i 80. XVIII w. (Staatsarchiv Wien,
Kriegsarchiv, F. von Mieg, Karte des Köenigreichs Galizien und Lodomerien, 1:28800, 1779-1783,
sygn. B IX a. 390, sekcja nr 206).
174
Zob. Najazd tatarsko-kozacki na ziemię przemyską w 1648 r. (mapa na wklejce).
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F. Persowski, Osadnictwo w dorzeczu średniego biegu Sanu. Próba rekonstrukcji krajobrazu z
XV wieku, w: Studia z historji społecznej i gospodarczej poświęcone prof. dr. Franciszkowi Bujakowi,
Lwów 1931, s. 96-97; K.J. Hładyłowicz, Zmiany krajobrazu w ziemi lwowskiej od połowy XV do początku XX wieku, w: Studia z historji społecznej i gospodarczej, s. 110-111, mapa.
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Zob. Топографіческая карта. Львівська область, 1:200 000, Киев 2000; Mapa topograficzna
Polski, 1:200 000, Drohobycz, M-34-XXIV, Warszawa 1992; Przemyśl, M-34-XXIII, Warszawa 1992.
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CDIAUL, CP, fond 13, op. 1, t. 1069, s. 545-546.
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Tamże, s. 431, 442-443; 442; 777; t. 1071, s. 221-222.
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Tamże, t. 1069, s. 399-400; 405; 406; 591; 587, t. 1071, s. 350-351.
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grupy tatarsko-kozackiej przemieszczał się inny oddział nieprzyjacielski, który
w czasie marszu ku granicom powiatu samborskiego splądrował m.in. Nikłowice,
Milczyce, Orchowice, Makuniów oraz Mokrzany Małe i Wielkie181. Obie grupy
kawalerii spotkały się w rejonie wsi Knihynice i Kropielniki182. Z rejonu tego po
przegrupowaniu sił tatarskich i kozackich wyszły dwa większe zagony nieprzyjacielskiej jazdy liczące zapewne około kilkuset jezdnych każdy. Jeden z zagonów
skierował się na zachód w kierunku na Nowe Miasto, a drugi wkroczył na teren
powiatu samborskiego, siejąc strach i zniszczenie w północno-wschodniej części
Samborszczyzny. Zagon konnicy tatarskiej podążając w stronę Nowego Miasta
złupił m.in. Barańczyce, Sadkowice, Rajtarowice, Brześciany, Bylice, Posadę Nowomiejską i Błożew Górną183.
Pozostała, najliczniejsza część nieprzyjacielskiego zespołu bojowego po dotarciu pod Mościska i spustoszeniu Przedmieścia Mościskiego184, skierowała się na
południowy-wschód w kierunku Bramy Przemyskiej. Jednostki krymskie i kozackie poruszały się w szybkim tempie w kierunku na Husaków i Niżankowice. Manewr ten miał na celu obejście od południa Przemyśla ale jak się wydaje jeszcze
ważniejszym powodem zwrotu rajdowej grupy tatarsko-kozackiej w kierunku doliny dolnego Wiaru był fakt, że komendanci tatarscy i sam Gazi Gerej sołtan zdawali
sobie doskonale sprawę z obecności przemyskiego pospolitego ruszenia pod Medyką, które zebrało się na okazowanie właśnie w dniu 15 października 1648 r.185
Biorąc to pod uwagę całkiem zrozumiałe będą decyzje starszyzny tatarskiej dążącej
do uniknięcia starć zbrojnych z siłami polskimi mogących przynieść niepotrzebne
straty w ludziach. W trakcie tego marszu 15 października 1648 r. grupy ordyńców
wspierane przez Kozaków operujące w korytarzu o szerokości około 10 kilometrów zaatakowały m.in. Zakościele, Strzelczyska, Czyszki, Krysowice, Buchowice,
Radenice, Pnikut, Myślatycze, Moczerady, Bolanowice, Nowosiółki i Bojowice186.
Po spaleniu większej części drewnianej zabudowy Husakowa w postaci 30 domów187, ordyńcy i towarzyszący im Kozacy posuwali się nie zatrzymywani przez
nikogo w kierunku na Niżankowice. Pewne jest, że Krymcy i Kozacy spustoszyli
takie wsie jak Pleszowice, Popowice i Jaksmanice, dochodząc do doliny Wiaru
w okolicach Cykowa188. W rejonie tym od grupy idącej w kierunku Niżankowic
oddzielił się zagon Krymców, który skierował się w północną część Pogórza Prze181

Tamże, t. 1069, s. 783; 777; 783-784; 406; 428; t. 1071, s. 122-123.
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188
CDIAUL, CP, fond 13, op. 1, t. 1069, s. 424; 382-383; 492; 380-381.
182

ANDRZEJ GLIWA
30
__________________________________________________________________________________________

myskiego, dochodząc 16 października ostatecznie aż za Birczę. Nieco bardziej na
południe stepowcy i towarzyszący im Kozacy nim doszli do Niżankowic napadli na
Boratycze, Stroniowice, Drozdowice, Wielunice i Zabłotce189. W samych Niżankowicach napastnicy zniszczyli 58 domostw należących do mieszczan z których 35
było własnością miejscowych rzemieślników190.
Jak już wspomniano wyżej, podczas gdy Tatarzy i Kozacy niszczyli i rabowali
bezkarnie coraz większe połacie ziemi przemyskiej, pod Medyką odbywało się
okazowanie szlachty ziemi przemyskiej. Choć nie było ono zapewne tak liczne, jak
to z 28 września 1648 r. kiedy to na błoniach pod Medyką stawiło się bez mała
1000 osób, to musiało zgromadzić kilkuset uzbrojonych obywateli. Brak jakichkolwiek informacji mówiących o próbach stawiania oporu przez szlachtę przed
nadciągającymi ze wschodu oddziałami tatarsko-kozackimi. Nie wierząc w możliwość skutecznej obrony szlachta ziemi przemyskiej wycofała się po prostu w kierunku Przemyśla191. Po przybyciu do miasta część szlachty nie zabawiła tutaj długo,
uchodząc dalej na zachód wraz z nielicznymi oddziałami wojska i zasilając falę
uchodźców złożoną głównie z ludności cywilnej192. W ten sposób w momencie
największego zagrożenia niespotykanego tu od dwóch dekad, terytorium ziemi
przemyskiej zostało w praktyce pozbawione obrony. Oddziały powiatowe, które
pozostały w Przemyślu mogły jedynie biernie obserwować przebieg wydarzeń,
a kierujący nimi dowódcy wysyłać podjazdy na teren powiatu w celu lepszej
orientacji o siłach i miejscu aktualnego przebywania jednostek tatarskich i kozackich. Formacje te nie były jednak w stanie obronić przed napastnikami nawet najbliższych okolic Przemyśla, nie mówiąc już o bardziej oddalonych terenach powiatu przemyskiego.
W drugim dniu operacji rabunkowej na terenie ziemi przemyskiej tj. 16 października oddziały tatarsko-kozackie kontynuowały działania w południowozachodniej części powiatu przemyskiego i na terenie powiatu samborskiego. W rejonie na południe od stolicy ziemi przemyskiej zniszczone zostały takie wsie jak
Krówniki, Sielec, Nehrybka, Pikulice, Grochowce i Witoszyńce193. W północnej
części Pogórza Przemyskiego konnica krymska zrabowała Olszany, Brylińce, Cisową i Boguszówkę194. Nieco dalej w kierunku południowym Krymcy zdewastowali
także Łodzinkę Dolną i Górną oraz Wolę Korzeniecką (Wolę Izbiczną)195. W tej
części Pogórza Przemyskiego jeden z torhaków krymskich dotarł aż za Birczę, pe189
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netrując wąską dolinkę potoku Lipka, lewobocznego dopływu Stupnicy, gdzie
splądrował Malawę oraz położoną nieco wyżej wieś Dobrzankę osiadłą nad małym
potoczkiem o tej samej nazwie196. Bardzo duże straty poniosło wówczas miasteczko
Bircza na terenie którego oddziały sprzymierzonych zrujnowały 46 domów197.
Właśnie w okolicach Birczy 16 lub 17 października jeden z podjazdów polskich
wysłanych na zwiad prawdopodobnie z Przemyśla wziął do niewoli Tatara pochodzącego z Krymu, który nazywał się Chan Mehmed198. Podczas przesłuchania
udzielił on bardzo ciekawych informacji dotyczących marszruty oddziałów ordy
krymskiej w kierunku Rzeczypospolitej, dowództwa tatarskiego, sytuacji pod
Lwowem, ogólnych założeń planu operacyjnego realizowanego przez wydzielone
grupy ordyńców, a także zasad funkcjonowania w praktyce bojowej współpracy
między Tatarami i Kozakami. Stwierdził on m.in., że przy oddziałach tatarskich
znajduje się wiele jednostek kozackich, które z założenia nie biorą jasyru lecz skupiają się przede wszystkim na rabunku mienia199. Ujęty Tatarzyn ujawnił również,
że ordyńcy z jego grupy rajdowej nie atakowali żadnego miasta, zajmując się tylko
rabowaniem i zdobywaniem żywego towaru we wsiach200. Wypowiedź ta rzuca
światło jak w rzeczywistości funkcjonowało współdziałanie między konnicą tatarską i kozacką podczas tego najazdu. Wynika z niej, że musiało istnieć jakieś porozumienie między komendantami tatarskimi a pułkownikami kozackimi dotyczące
podziału zadań bojowych w trakcie trwania misji na terenie ziemi przemyskiej. Zakładałoby ono, że siły tatarskie będą skupiać się przede wszystkim na atakowaniu
wybranych celów na terenach wiejskich natomiast jednostki kozackie odpowiedzialne będą przede wszystkim za zdobywanie i rabunek miast. Jak wynika jednak
z przekazów źródłowych, gdy dochodziło już do opanowania danego ośrodka miejskiego, to rabunków dopuszczali się zarówno Kozacy jak i żądni łupów Tatarzy.
Nawet powierzchowna znajomość wojskowości tatarskiej i kozackiej przekonuje,
iż było to rozwiązanie bardzo korzystne dla obu sojuszników, które gwarantowało
maksymalne wykorzystanie potencjału militarnego oddziałów tatarskich i kozackich. Materiał statystyczny oparty o źródła masowe zamieszczony w aneksie do niniejszej rozprawy nie pozostawia absolutnie żadnych wątpliwości, że tak właśnie
się stało. Połączenie zalet wojskowości tatarskiej i kozackiej było jak się okazuje
bardzo istotnym czynnikiem nie tylko podczas starć z wojskami koronnymi lecz
również w trakcie rabunkowych wypraw realizowanych wspólnie przez dowódz196
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Tamże, t. 1071, s. 251-252, 378-379.
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two tatarskie i kozackie w 1648 r. W tym miejscu warto zacytować słowa anonimowego autora będącego świadkiem tamtych tragicznych wydarzeń, który pisał:
„Bo Tatarzyn a Kozak w jednej sporze chodzą aż strach”201.
Środkowa część Pogórza Przemyskiego została przeczesana przez oddział
Krymców, który śmiałym atakiem wdarł się w dolinę rzeki Wiar. Po uderzeniu na
Niżankowice jeden z zagonów tatarskich już tylko w towarzystwie niewielkiej grupy Kozaków, postępując doliną Wiaru w kierunku zachodnim napadł najpierw na
Makową, Posadę Rybotycką i Trójcę, by później złupić również położone w górnym biegu rzeki wioski Grąziową, Wojtkową i Jureczkową202. W trakcie tego niszczącego rajdu ordyńcy spustoszyli także wioski osadzone w dolinie potoku Sopotnik (Leszczyny, Sopotnik Stary i Nowy i Paportno)203 oraz wieś Borysławkę leżącą
nad potokiem o tej samej nazwie wpadającej do Wiaru powyżej Rybotycz204. Perekopcy dotarli również do wsi Jamnej Dolnej i Górnej osadzonych nad potokiem
Jamninka, prawobocznym dopływem Wiaru205. Kilka kilometrów na południe bardzo pomyślnie rozwijało się natarcie innej grupy wojsk tatarskich prowadzone
w oparciu o dolinę Wyrwy, prawobocznego dopływu Wiaru. Na terenie tym zrujnowane zostały takie wioski jak Michowa, Kwaszenina oraz Arłamów usytuowany
u źródlisk potoku Arłamówka206.
Zagrożone atakiem Tatarów był także południowo-zachodni sektor powiatu
przemyskiego położony w Górach Sanocko-Turczańskich i Przedgórzu Bieszczadzkim. Po dojściu w okolice Nowego Miasta konnica nieprzyjacielska przesunęła się na południe pod Chyrów, który nie zdołał oprzeć się przeważającym formacjom tatarskim i kozackim207. Podczas ataku na ten ośrodek miejski Tatarzy
i Kozacy zniszczyli łącznie 50 budynków mieszkalnych208. Dokonawszy dzieła
zniszczenia w Chyrowie, Tatarzy żądni wciąż nowych łupów i zdobyczy podzielili
swoje siły na kilka mniejszych grup jazdy (torhaków), wysyłając podjazdy w dolinę Strwiąża i jego dopływów. W ten sposób stepowcy zadali poważny cios osadnictwu na terenach górskich i trudniej dostępnych. Na obszarze tym ordyńcy spustoszyli leżące w dolinie Strwiąża wsie Starzawę i Krościenko209. Podczas operacji
rabunkowej ucierpiały również osady funkconujące w wąskich dolinkach lewobocznych dopływów Strwiążą. Były to wioski Łopusznica, Katyna i Łopuszanka210.
Po ataku na ostatnią z wymienionych wsi i dotarciu do Świnińskiego Lasu, Krymcy
zawrócili z powrotem. Inne torhaki tatarskie napadły w tym czasie na Wolicę
201
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(Wolę Korosteńską) i Liskowate oraz położoną u stóp masywu Kamiennej Laworty, Łodynę211. Natomiast po prawej stronie Strwiąża tatarskie grupy uderzeniowe
zaatakowały Suszycę Wielką, Terło, Smereczną, Rudawkę, Nanową, Stebnik, docierając aż do Bandrowa przy granicy z powiatem samborskim212. Najdalej na zachód sięgnęła jednak inna drużyna tatarska, która dotarła w dolinę potoku Jasieńka
i Pastewnik, rabując tu Hoszów i Rabe oraz Hoszowczyk leżący u podnóża pasma
Żuków213.
W dniu 16 października 1648 r. po wykonaniu zadań bojowych w południowozachodniej części powiatu przemyskiego doszło w okolicach Chyrowa do koncentracji znacznych oddziałów tatarskich i kozackich, które wziąć miały udział w zakrojonej na dużą skalę operacji grabieżczej na terenie powiatu samborskiego. Grupa ta licząca co najmniej kilkuset jeźdźców tatarskich i kozackich po opuszczeniu
okolic Chyrowa posuwała się w kierunku na Felsztyn, korzystając z drogi wiodącej
lewym brzegiem Strwiąża. Leżące na szlaku konnicy nieprzyjacielskiej wsie Słochynie i Grodowice oraz miasteczko Felsztyn zostały opanowane z marszu i w dużym stopniu zniszczone214. W samym Felsztynie formacje nieprzyjacielskie spaliły
35 domów z których 10 należało do rzemieślników215. Wiadomo, że ordyńcy wzięli
wówczas w jasyr rodziny 10 felsztyńskich rzemieślników (około 50 osób)216. Następnie tatarsko-kozacki zespół bojowy skierował się na południowy wschód z zamiarem wkroczenia na terytorium powiatu samborskiego. Po drodze część ordyńców i mołojców zaatakowała Czaple i Humieniec, a pozostałe oddziały przeszły na
teren Samborszczyzny na północ od wsi Dąbrówka, podejmując próbę zdobycia
stolicy powiatu – Sambora. Umocnione miasto obsadzone przez zdeterminowanych mieszczan wytrzymało jednak impet uderzenia Tatarów i Kozaków choć
wróg opanował Przedmieście Samborskie leżące za Bramą Przemyską i Lwowską,
paląc tu 40 domostw217. W samym mieście podczas próby zdobycia miasta zgorzało
natomiast 6 domostw218. Tragedii nie uniknęło jednak miasteczko Stara Sól leżące
kilkanaście kilometrów na zachód od Sambora, które zostało prawie całkowicie
spalone219. Na skutek napadu Tatarów i Kozaków przestało istnieć 30 domów tamtejszych rzemieślników oraz 7 innych budynków mieszkalnych, a zatem 80% jego
zabudowy220.
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Był to jednak dopiero początek niezwykle brzemiennej w skutki operacji wojsk
tatarskich i kozackich na terenie powiatu samborskiego. Jej intensywność i niezwykle niszczący charakter był bez porównania większy niż poszczególne najazdy
tatarskie z lat 20. XVII w. dotykające Samborszczyzny. Zasięg i ruchy sojuszniczych oddziałów tatarsko-kozackich penetrujących obszar powiatu samborskiego
były niemal lustrzanym odbiciem tras przemarszów koczowników z Budżaku
z rajdowej grupy dowodzonej przez Salmazana murzę podczas jesiennego najazdu
w 1629 r.221 Wydaje się, że to podobieństwo nie było dziełem przypadku lecz spowodowane było tym, że w operacji z października 1648 r. brali udział także Tatarzy, którzy 19 lat wcześniej znajdowali się w zagonach budżackich dewastujących
ten sam obszar. Mimo upływu lat ich doświadczenie i wiedza dotycząca topografii
i miejscowej sieci komunikacyjnej mogły być wykorzystane przez komendantów
tatarskich kierujących działaniami podległych sobie jednostek jesienią 1648 r.
Podobnie jak w 1629 r. ruch większości jednostek tatarskich i wspierających je
oddziałów kozackich odbywał się na terytorium powiatu samborskiego zasadniczo
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Mianowicie z punktów wyjściowych zlokalizowanych w dolinie dolnego Strwiąża (na północ od Dąbrówki)
oraz prawdopodobnie u granic wsi Tycha (między południowym pasmem Gór
Słonnych a pasmem Magury Łomiańskiej) oddziały konnicy tatarskiej i kozackiej
posuwały się zasadniczo najpierw w kierunku południowym, zmierzając ku najwyżej położonej części ekonomii samborskiej usytuowanej w Bieszczadach Wschodnich. Następnie zaś po dotarciu do głównego pasma Karpat nastąpił zwrot w kierunku północnym i marsz do centralnej części powiatu222. Ukształtowanie terenu
i inna charakterystyka sieci osadniczej w północno-wschodniej części Samborszczyzny determinowały nieco inny kierunek działań formacji tatarskich i kozackich
operujących na tym terenie. Odbywał się on tutaj początkowo na południe, by
w dolinie Bystrzycy zmienić azymut na wschodni w kierunku na północny sektor
powiatu drohobyckiego.
Równocześnie z napadem prowadzonym na Sambor oddziały tatarskie i kozackie rozpoczęły falę ataków, które objęły północną i północno-wschodnią część powiatu samborskiego. Wiadomo, że w dolinie Dniestru przemocy Krymców i Kozaków uległy m.in. wioski Strzałkowice, Waniowice, Mrozowice, Torhanowice,
Czukiew, Bereźnica, Torczynowice, Straszewice, Kobło Stare i Sozań223. W piątek
16 października po dojściu w okolice Starego Miasta Sambora, jeden z torhaków
tatarskich wszedł w dolinę potoku Jabłonka dewastując tu Strzelbice, Bilicz (Wolę
Strzelbicką) oraz Wołoszynową224. Tego samego dnia zaatakowane zostało również
221

Zob. A. Gliwa, Jesienny najazd Tatarów krymskich i budżackich na Rzeczpospolitą w 1629 r.
i jego skutki na terenie ziemi przemyskiej, „Rocznik Przemyski”, t. XLIII, z. 1. Historia wojskowości,
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Stare Miasto Sambor. Podczas szturmowania tego miasteczka Tatarzy i Kozacy
spalili 18 domów225.
Po zrabowaniu i splądrowaniu Starego Miasta większość jazdy tatarskokozackiej kontynuowała marsz w górę doliny Dniestru, napadając na wsie Suszyca
Rykowa, Busowisko, Łużek Górny i Strzyłki226. Równocześnie niszczone i rabowane były osady należące do ekonomii samborskiej leżące na zachód od linii Dniestru. Grupy ordyńców i mołojców przeczesały w poszukiwaniu łupów i brańców
dolinę potoku Lininka, gdzie napadły na Terszów, Leninę Wielką, Nanczułkę
Wielką i Nanczułkę Małą oraz Tychę227. Oddziały tatarskie i kozackie posuwając
się na południe doliną górnego Dniestru obok pustoszenia funkcjonujących tam
wiosek nie zaniedbywały również okazji do rabunków w dolinach śródgórskich,
którymi toczyły swe wody lewoboczne dopływy tej rzeki. I tak w rejonie doliny
Mszańca splądrowane zostały Hołowiecko, Grąziowa, Płoskie, Mszaniec, Gałówka
oraz Lipie228. Podobnie jak w październiku 1629 r. tak i teraz Tatarzy oraz Kozacy
po minięciu Michniowca przeszli przez niezbyt wysokie wzgórze korzystając
z drogi prowadzącej ku dolince potoku Lechnowa. Po spaleniu leżących u stóp
Magury Łomiańskiej wiosek Łopuszanki Lechnowej, Chaszczowa i Łomnej229,
jeźdźcy tatarscy i kozaccy wkroczyli w dolinę górnego Dniestru, pustosząc w tej
okolicy Żukotyń i Wołcze oraz Dniestrzyk Dubowy230. Po wykonaniu zadań w rejonie źródlisk Dniestru oddziały nieprzyjacielskie przesunęły się w dolinę rzeki
Stryj, rabując po drodze Szumiacz i Przysłup231. W dolinie Stryja, zapewne w okolicach Turki oddziały tatarskie i kozackie połączyły się z innymi formacjami własnymi postępującymi od Starego Miasta w kierunku południowym i korzystającymi ze szlaku prowadzącego doliną potoku Jasienica232. Zastosowano zatem identyczny schemat ruchu wojsk jaki miał miejsce w powiecie samborskim podczas jesiennego najazdu z 1629 r.233
Podobnie jak wtedy, tak i teraz dolina Stryja w rejonie Turki stała się doskonałą
bazą wyjściową do rozwinięcia nowej fali ataków i penetracji najwyżej i najdalej
na południe położonych osad ekonomii samborskiej. Postępując w górę doliny
Stryja jazda tatarska i kozacka wdzierała się również w boczne doliny śródgórskie
jego lewo i prawobocznych dopływów. Jeden z zagonów tatarsko-kozackich poruszając się doliną potoku Jabłonka napadł na wsie Jabłonka Niżna i Wyżna234, a na225
Tamże, s. 990-991; LNBNANU, KO, fond 5, op. 1, sygn. 2389 II, s. 64. Zob. też I. Mицько,
Cтаросамбірщина. Історичні етюди, w: Cтаросамбірщина II, Старий Самбір 2002, s. 43.
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stępnie przesunąwszy się bardziej na południe spustoszył Tureczki Niżne (Tureczka Matenczyna) oraz Tureczki Wyżne (Tureczka Stuposiańska)235. Inna grupa konnicy nieprzyjacielskiej operująca w najwyższej partii doliny rzeki Stryj złupiła Borynię, Wysocko Niżne, Butelkę Niżną, Komarniki i Smorze236. Równocześnie
w boczne doliny dopływów Stryja delegowane były torhaki, które siały strach
i zniszczenie w położonych tam wioskach. Wiadomo, że jedna z grup jazdy dotarła
aż do podnóża Przełęczy Użockiej, gdzie ograbiła Jaworów237. Inne jednostki tatarskie i kozackie dokonały rabunków w rejonie głównego pasma Bieszczadów
Wschodnich. Ich łupem padły wsie Hnyła, Libuchora, Husne Niżne i Wyżne oraz
Krywka238. Na prawym brzegu górnego biegu Stryja dużych spustoszeń dokonał
bardzo agresywny zagon konnicy złożony w przeważającej części z Kozaków operujący w dolinie potoku Zawadka. Kozacy działający na tym terenie splądrowali
i spalili najpierw Ilnik i Radycz239, a następnie Bachnowate, Ryków, Mołdawsko,
Zawadkę Niżną i Wyżną oraz Rosochacz, Mytę i Suchy Potok240. Zniszczeń nie
uniknęły także osady Dołżki i Krywe leżące w dolinie potoku Dołżanka oraz wieś
Zadzielsko241.
Przypuszczalnie już 17 października, tak jak w innych rejonach operacyjnych na
obszarze ziemi przemyskiej, rozpoczął się odwrót oddziałów tatarskich i kozackich
z południowej, najwyżej położonej części powiatu samborskiego w kierunku
Lwowa. Nie oznaczało to bynajmniej zakończenia operacji rabunkowej na terenie
powiatu samborskiego, który był nadal pustoszony przez wybrane oddziały wojsk
sojuszniczych. Wycofujące się formacje tatarskie i kozackie postępowały w szybkim tempie w dół doliny rzeki Stryj. Część konnicy nieprzyjacielskiej nadal jednak
prowadziła akcje rabunkowe. W ten sposób złupione zostały wsie Isaje, Jasionka
Masiowa (Wola Łastowiecka), Kondratów, Świdnik i Łastówki242. Po opuszczeniu
ostatniej z wymienionych wiosek konwój tatarsko-kozacki skierował się na północ,
wchodząc w dolinę Bystrzycy. Już po kilku kilometrach marszu zaatakowana została wieś Bystrzyca, a następnie również Zdzianna, Turze i Załokieć243. Przed
opuszczeniem Karpat najechane zostały jeszcze Opaka, Podbuż i Stronna244. Brak
dokładnych przekazów na temat marszruty jaką przebiegał odwrót sił tatarskich
i kozackich zaangażowanych wcześniej w operacji rabunkowej na obszarze południowej części Samborszczyzny. Domniemywać można jednak, że konwój tatarsko-kozacki szedł doliną Bystrzycy w kierunku wschodnim, by dotrzeć do Dnie235
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stru, a po jego przejściu znalazł się w okolicach Mikołajowa na terenie ziemi
lwowskiej.
Północno-wschodnią i centralną część Samborszczyzny spustoszyły wojska tatarsko-kozackie, które wkroczyły na teren powiatu po przegrupowaniu dokonanym
15 października w rejonie wsi Knihynice, Kropielniki i Knihynice. Na lewym
brzegu Strwiąża zdewastowane zostały wsie Kupnowice, Rozdziałowice, Błożew
Dolna, Zagórze, Koniuszki Siemianowskie oraz Chłopczyce245 natomiast na prawym brzegu tej rzeki łupem Tatarów i Zaporożców padły Zarajsko, Mistkowice
i Piniany246. Po przekroczeniu Dniestru, co miało miejsce we wsi Kornalowice oddziały tatarsko-kozackie podzielone zostały na dwie samodzielne konne grupy rajdowe. Pierwsza została skierowana na obszar środkowej części powiatu samborskiego. W pierwszej fazie działań miała ona operować w środkowym i dolnym biegu Bystrzycy, by później przesunąć się na teren centralnych części powiatu drohobyckiego i stryjskiego. Drugi zespół bojowy jazdy tatarsko-kozackiej miał wykonywać zadania najpierw w strefie doliny górnego Dniestru, aby później kontynuować marsz w kierunku północnego sektora powiatu drohobyckiego i północnowschodniej części powiatu stryjskiego. Po zakończeniu grabieżczych operacji na
wymienionych wyżej obszarach konnica tatarsko-kozacka miała wycofać się z terenu powiatu stryjskiego i via Mikołajów, Pustomyty dotrzeć bezpiecznie do kosza
pod Skniłowem. Na obszarze północno-wschodniej i środkowej części Samborszczyzny zasadniczą osią działań pierwszej grupy rajdowej kawalerii nieprzyjacielskiej była linia rzeki Bystrzycy. Na lewym brzegu Bystrzycy siły przeciwnika spustoszyły m.in. Kulczyce, Radłowice, Szade, Oziminę, Błażów, Wolę Błażowską
i Łukawicę247. Bardziej na południe w widłach Czerchawki i Bystrzycy łupem Tatarów i Kozaków padły wsie Sielec, Mokrzany oraz Czerchawa248. Natomiast na
prawym brzegu Bystrzycy spustoszone zostały Stupnica, Wola Stupnicka, Kotowania, Nahujowiece, Jasienica Solna, Łużek Dolny, Nowoszyce, Byków, Dorożów
oraz Wolę Jakubową249. Drugi zagon konnicy tatarsko-kozackiej liczący zapewne
kilkuset jeźdźców operował w zabagnionych i podmokłych terenach doliny górnego Dniestru, gdzie splądrowane zostały wioski Bilina Wielka, Tatary, Ortynice
i Łąka250.
Te same grupy jazdy tatarsko-kozackiej dokonały rabunków w północnowschodnim sektorze powiatu drohobyckiego, niszcząc tu Wołoszczę, Dniestrzyk,
Manasterzec, Terszaków251, a po przekroczeniu Bystrzycy Tynów leżący w powiecie drohobyckim oraz Litynię położoną w granicach powiatu samborskiego252. Po
245
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przejściu Tyśmienicy oddziały nieprzyjacielskie uderzyły na Horucko, Medenice,
Letnią, Krynicę oraz Kawsko leżące na terenie powiatu drohobyckiego253. Główny
wysiłek prowadzenia akcji rabunkowej na terenie powiatu drohobyckiego przypadł
jednak zespołowi konnicy, który wcześniej operował na obszarze środkowej i północno-wschodniej części Samborszczyzny. Po zakończeniu zadań w dolinie Bystrzycy oddziały stepowców i mołojców wdarły się na teren powiatu drohobyckiego. Ruch formacji tatarsko-kozackich odbywał się co najmniej dwoma korytarzami. Na północy po spustoszeniu Woli Jakubowej Tatarzy i Kozacy przeszli na prawy brzeg Trudnicy i rozpoczęli intensywną operację grabieżczą w północnej, a następnie w centralnej części powiatu drohobyckiego. W północnej części powiatu
drohobyckiego ograbione zostały Dobrowlany, Rolów, Bojary, Rabczyce, Wróblowice (Lipowiec) i Słońsko254. W środkowej części powiatu poważne straty poniosła duża grupa wsi w tym m.in. Michałowice, Poczajowice, Delawa, Raniowice,
Bolechowce, Kołpiec, Stebnik, Modrycz, Truskawiec, Tustanowice, Hubicze i Dereżyce255. Co ciekawe, Tatarzy i Kozacy pustoszący środkową część powiatu drohobyckiego nie zdecydowali się napaść na Drohobycz choć celem ataku stało się
wtedy Przedmieście Drohobyckie256. Samo miasto Drohobycz miało zostać zaatakowane dopiero kilka tygodni później przez wycofujące się spod Zamościa oddziały kozackie i współpracujące z nimi zrewoltowane grupy mieszczan drohobyckich pochodzenia ruskiego257. Równocześnie w okolice stolicy powiatu Drohobycza przedostały się grupy kawalerii przeciwnika idące drogą z Niedźwiedzy poprzez Uniatycze (powiat drohobycki) i Lisznię (powiat samborski)258. Wsparły one
oddziały sojusznicze grabiące wcześniej w północnej części powiatu drohobyckiego, a teraz obecne w centralnym sektorze powiatu. Wiadomo, że odpowiedzialne
one były za zniszczenie Śniatynki i Rychcic259.
Po wykonaniu swych zadań na terytorium powiatu drohobyckiego oddziały tatarsko-kozackie przesunęły się jeszcze bardziej w kierunku południowym, wkraczając 17 października 1648 r. na teren powiatu stryjskiego. Jako pierwsze na obszar Stryjszczyzny wdarły się prawdopodobnie zagony jazdy tatarskiej i kozackiej,
które dzień wcześniej rabowały i paliły w północno-wschodniej części powiatu
drohobyckiego. Po wejściu w dolinę rzeki Stryj konnica nieprzyjacielska z marszu
rozpoczęła grabieżczą operację. Osią działań jazdy tatarskiej i kozackiej była linia
Stryja. W północno-wschodniej części Stryjszczyzny na lewym brzegu Stryja złupione zostały wsie Wownia, Pukienicze, Dobrzany, Dobrowlany, Nieżuchów, Za253
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wadów, Hołobutów i Duliby260. Na prawym brzegu Stryja napadnięte zostały zaś
takie wioski jak Daszawa, Bereźnica, Łukawica Niżna, Hornie, Niniów Dolny
i Niniów Górny261. Komendanci tatarscy kierujący formacjami konnicy czuli się tak
pewnie, że zdecydowali się na atak na stolicę powiatu Stryj. W efekcie uderzenia
kawalerii tatarskiej wspieranej przez Kozaków do miasta wdarły się oddziały nieprzyjacielskie, które spaliły łącznie 132 domy (100 budynków drewnianych, 26
domostw należących do rzemieślników i 6 innych posesji), rabując dobytek mieszczan262.
Analiza przestrzennego usytuowania osad, które padły ofiarą wojsk sojuszniczych przekonuje, że kilkanaście kilometrów na zachód od miasta Stryja, na terytorium powiatu przeniknęły oddziały tatarsko-kozackie idące drogą poprzez Ułyczno
i Manasterz. W czasie tego marszu ordyńcy zdewastowali najpierw Ułyczno leżące
w powiecie drohobyckim, a następnie wieś Koniuchów położoną już w powiecie
stryjskim263. Wiadomo, że jeden torhak tatarski wszedł w dolinę potoku Stynawka,
gdzie spustoszył Stynawę Niżną i Stynawę Wyżną oraz Orów leżący w najwyższej
partii wspomnianej doliny i przynależny pod względem administracyjnym do powiatu drohobyckiego264. Inne grupy Krymców spenetrowały dolinę średniego biegu
Stryja, niszcząc w tym rejonie Synowódzko Niżne, Synowódzko Wyżne, Korczyn,
Dołhe oraz Urycz265. Jeden z torhaków stepowców dotarł także do wsi Pobuk leżącej na prawym brzegu Stryja266.
Po zakończeniu operacji rabunkowej na terenie powiatu drohobyckiego i stryjskiego, co miało miejsce najpewniej 18 października, oddziały tatarskie i kozackie
rozpoczęły odwrót w kierunku znajdującego się pod Lwowem kosza. Konwoje
wraz z bogatymi łupami i tysiącami brańców podążały najpierw w kierunku Mikołajowa, w rejonie którego musiały przejść Dniestr. Po spaleniu samego miasta
i okolic oraz dołączeniu do wojsk tatarsko-kozackich operujących wcześniej w powiecie drohobyckim i stryjskim oddziałów pustoszących ziemię halicką i południową część ziemi lwowskiej (wraz z powiatem żydaczowskim) pod komendą
beja Szirinów Mengli Gereja, wojska sprzymierzonych bez przeszkód dotarły do
Skniłowa. Niemal równocześnie rozpoczął się także odwrót sił tatarsko-kozackich
prowadzących grabieżczą misję w powiecie przemyskim. Wiadomo, że 17 października obok Przemyśla przechodziła konnica tatarska transportująca jasyr, zrabowane stada bydła i koni oraz ruchomości267. Autor kroniki konwentu OO. Domi260
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nikanów w Przemyślu zanotował, że w dniu tym „terror maximus ac horror in
Civitate eadem Premisliensi factus”268. Mieszkańcy Przemyśla mogli tylko bezradnie przypatrywać się z murów miejskich ordyńcom konwojujących bogatą zdobycz
wydartą ze wsi i miast ziemi przemyskiej, obserwując jednocześnie łuny pożarów
wznieconych przez nich w okolicach miasta. Wojska tatarskie i kozackie, które
operowały w powiecie przemyskim oraz grupa prowadząca działania na terenie
powiatu drohobyckiego i stryjskiego powróciły bezpiecznie do obozu pod Skniłowem najpóźniej 19-20 października 1648 r. Jak przekazał Hadży Mehmed Senai
wracające do kosza oddziały tatarskie objuczone były niezwykle bogatymi łupami,
prowadząc wielką ilość jasyru269. Senai przerysowujący tak często rzeczywisty obraz wydarzeń, w tym konkretnym przypadku nie przesadził ani na jotę. Ilość brańców, którą udało się pojmać ordyńcom przy pomocy Kozaków podczas grabieżczej
misji w październiku 1648 r. należała do najwyższych w historii najazdów tatarskich na Rzeczpospolitą. Problem ten będzie szczegółowo przedstawiony w dalszej
części rozprawy dotyczącej strat demograficznych i materialnych spowodowanych
inkursją tatarsko-kozacką.
Pod koniec drugiej dekady października 1648 r. na teren północno-wschodniej
części ziemi przemyskiej wkroczył zagon jazdy tatarskiej pustoszący wcześniej zachodnią część województwa bełskiego. Były to niezbyt liczne oddziały Krymców
i wspierających ich Kozaków z grupy wojsk dowodzonych przez Adil murzę, których strefa odpowiedzialności obejmowała województwo bełskie. Wiadomo, że jeden torhak po przejściu przez kompleksy leśne Puszczy Solskiej i przekroczeniu
Tanwi zaatakował wsie Łukową i Różaniec należące do Jana Zamoyskiego270. Na
lewym brzegu Tanwi na obszarze Płaskowyżu Tarnogrodzkiego ordyńcy i mołojcy
złupili i spalili miasteczko Tarnogród oraz wsie Księżpol, Jastrzębiec i Luchów271.
Najdalej na zachód wysuniętymi punktami osadniczymi do których udało się dotrzeć Tatarom były położone na wschód od Leżajska wsie Dąbrowica i Ożanna272.
Do tych dwóch ostatnich wsi odnosiły się informacje przekazane 22 października
posłom na sejmie elekcyjnym przez kasztelana chełmskiego Zbigniewa Gorajskiego i kasztelana sieradzkiego Stefana Bogdańskiego dotyczące ordyńców „bezkarnie
grasujących koło Leżajska”273. Po spustoszeniu zatem 7 wsi i jednego ośrodka
miejskiego, którym był Tarnogród w północno-wschodnim sektorze ziemi przemyskiej, Tatarzy i Kozacy szybko wycofali się na terytorium ziemi bełskiej, a stąd
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wraz z innym oddziałami tatarsko-kozackimi kontynuowali marsz odwrotowy
w kierunku Lwowa.
W ten sposób dobiegła końca pierwsza faza operacji rabunkowej prowadzonej
na terenie ziemi przemyskiej przez sojusznicze wojska tatarsko-kozackie. Choć
trwała ona tutaj stosunkowo krótko bo tylko 4 dni (od 15 do 18 października), to
przyniosła katastrofalne zniszczenia na obszarze niemal połowy terytorium całej
ziemi przemyskiej i spowodowała znaczne straty ludnościowe. W czasie trwania tej
części operacji oddziały tatarsko-kozackie spustoszyły 155 wsi w powiecie przemyskim oraz 205 wsi leżących w powiecie samborskim, drohobyckim i stryjskim
czyli łącznie 360 wsi tj. aż 84,7% wszystkich, które doświadczyły przemocy tatarsko-kozackiej jesienią 1648 r. Było to jednak tylko pierwsze uderzenie tatarskokozackiej pięści wymierzone w ruskie i polskie społeczności zamieszkujące ziemię
przemyską.
Po powrocie wszystkich grup wojsk tatarsko-kozackich, które zaangażowane
były w operacje rabunkowe na terenie województwa ruskiego i bełskiego do kosza
pod Skniłowem, rozpoczęto przygotowania do wymarszu głównych sił krymskich
w kierunku Mołdawii. Ze względu na znaczną ilość transferowanego jasyru, zrabowanych zwierząt i łupów było to duże i skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne. Szacować można, że ogólna liczba ludzi porwanych w jasyr do końca drugiej dekady października 1648 r. z terenu województwa ruskiego i bełskiego sięgać
mogła od kilkudziesięciu do nawet 100 tysięcy. Podkreślić trzeba, że wojska tatarskie nie stały przed takim wyzwaniem od co najmniej kilkudziesięciu lat. Realizację zadania ułatwiał jednak Tatarom całkowity brak oporu ze strony koronnej oraz
nieobecność na CTDW oddziałów polskich zdolnych do podjęcia próby zatrzymania i rozgromienia konwojów tatarskich lub choćby odbicia jasyru. Już w dniu 24
października 1648 r. trzon sił krymskich dowodzonych przez kałgaja Krym Gereja
oraz ordyńcy z Budżaku opuścili swoją bazę pod Skniłowem i skierowali się na
południe274. Tym razem Tatarzy wycofywali się w kierunku Mołdawii nie najkrótszą drogą czyli szlakiem wołoskim lecz wybrali drogę przez Podole, podążając
w kierunku Kamieńca Podolskiego275. W pierwszych dniach listopada 1648 r. oddziały ordy krymskiej i budżackiej opuściły terytorium Rzeczypospolitej i znalazły
się na terenie Hospodarstwa Mołdawskiego.
Trasa odwrotu wojsk tatarskich została zaplanowana już dużo wcześniej
i uzgodniona ze starszyzną kozacką, która obawiała się słusznie, że powracający
ordyńcy powodować będą w drodze przez Ukrainę nowe zniszczenia276. Wydawało
się więc, że po wybraniu opcji trasy odwrotu przez Mołdawię, Tatarom z Krymu
i Budżaku absolutnie już nic nie będzie zagrażało w bezpiecznym dotarciu do
swoich siedzib. Jednak niebezpieczeństwo dla siebie sprowokowali sami ordyńcy,
274
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którzy wciąż nienasyceni łupów rozpoczęli grabić wioski w północnej części Mołdawii, co wywołało zdecydowaną reakcję propolsko nastawionego hospodara Bazylego Lupula. W okolicach wsi Brătuleni w dolinie Prutu na zupełnie niespodziewające się ataku oddziały ordy krymskiej i budżackiej uderzyły wojska mołdawskie i ochotnicy z Suczawy, zdobywając wiele łupów oraz uwalniając dużą ilość
brańców277. Podczas tego starcia miało zginąć wielu ordyńców, a większość Tatarów ratowała się ucieczką. W czasie dalszego marszu w kierunku Budżaku oddziały tatarskie były jeszcze atakowane w okolicach miasta Lăpuşna we wschodniej Mołdawii (obecnie na terytorium Republiki Mołdowy)278. Zatem stwierdzić
można, że całkiem bałamutne informacje o marszu Tatarów przez Mołdawię jesienią 1648 r. przekazał w swojej kronice Hadży Mehmed Senai. Pisał on bowiem, że
podczas marszu ordyńców przez Mołdawię hospodar dostarczył Krym Gerejowi
nie tylko pieniądze i podarunki lecz także powozy, aby ułatwić jego oddziałom
transport zrabowanych łupów279. Jest to kolejny argument przemawiający za tym,
aby współczesne XVII-wieczne źródła tatarskie traktować z dużą dozą krytycyzmu
i bardzo ostrożnie wyciągać na tej podstawie wnioski.
W środę 21 października, a więc jeszcze przed odejściem głównych sił krymskich spod Lwowa doszło do kolejnej narady starszyzny tatarskiej i kozackiej. Postanowiono na niej, że w kierunku Zamościa wysłany będzie trzon wojsk kozackich
i oddziały tatarskie pod komendą Tugaja z rodu Argynów, który piastował urząd
beja perekopskiego280. Po rozpoczęciu odwrotu większości wojsk tatarskich w kierunku Mołdawii, pod Lwowem pozostały jeszcze tylko wspomniane oddziały tatarskie dowodzone przez Tugaj beja. Liczące około 4 tysięcy ordyńców formacje tatarskie ubezpieczać i wspierać miały dalszy pochód armii Chmielnickiego w kierunku Zamościa. Główne siły kozackie wyruszyły spod Lwowa dopiero 26 października i posuwając się szlakiem przez Zboiska, Kulików, Żółkiew, Krechów,
Magierów, Potylicz, Rawę i Narol zbliżały się powoli, lecz nieuchronnie do Zamościa281. W awangardzie tych sił posuwały się w kierunku Zamościa zagony tatarskie
i oddziały kozackie, które opuściły okolice Lwowa jeszcze rankiem 24 października282. Najpóźniej 25 października po dotarciu tego zespołu bojowego w okolice
Tomaszowa, grupa konnicy tatarskiej i kozackiej wykonała zwrot w kierunku Sanu,
idąc na Jarosław i Przemyśl283. Celem jednostek tatarsko-kozackich była południowo-zachodnia część ziemi bełskiej, a przede wszystkim wschodnia część powiatu
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przemyskiego położona na prawym brzegu Sanu, która nie poniosła strat w pierwszej fazie najazdu wojsk sojuszniczych na ziemię przemyską w dniach 15-18 października. Przypuszczalnie już w poniedziałek 26 października na teren powiatu
przemyskiego przeniknęła kolejna fala żądnych łupów ordyńców i towarzyszących
im mołojców, rozpoczynając tym samym drugą fazę niszczycielskiej operacji
w ziemi przemyskiej. Podkreślić trzeba, że bojownicy tatarscy i sekundujący im
Kozacy byli bardzo zdeterminowani w swoich poczynaniach i nastawieni na wzięcie do niewoli jak największej ilości brańców.
Pierwszą osadą na którą napadli była przypuszczalnie wieś Mołodycz leżąca tuż
przy granicy z ziemią bełską284. Następnie oddziały sojusznicze zaatakowały bogate
i ludne dobra jarosławskie podzielone wówczas między Annę Alojzę Chodkiewiczową, Jana Zamoyskiego „Sobiepana” i Konstantego Jacka Lubomirskiego. Na
prawym brzegu Sanu dotkliwie spustoszone zostały wsie Radawa, Cetula, Ryszkowa Wola (Wolica), Korzenica, Laszki, Wola Zaleska, Manasterz, Nielepkowice,
Wiązownica, Piwoda (Morawin Staw), Makowisko, Szówsko i Surochów285. Po
zakończeniu operacji rabunkowej w zasańskiej części dominium jarosławskiego
i przejściu części oddziałów tatarsko-kozackich na zachodni brzeg Sanu, co miało
miejsce najprawdopodobniej pod Jarosławiem, Tatarzy i Kozacy kontynuowali
marsz w kierunku zachodnim. Wiadomo, że formacje sojusznicze opanowały potężny lecz pozbawiony silnej załogi zamek jarosławski stojący nad brzegiem Sanu,
a następnie wdarły się do samego Jarosławia286. Jarosław na skutek trwogi przed
zbliżającymi się Tatarami i Kozakami został już wcześniej opuszczony przez władze miejskie i miejscowy patrycjat, a jego obronę próbowali organizować przedstawiciele pospólstwa w tym doktor medycyny Jan Elcner287. Po zajęciu miasta
przez Kozaków doszło do rozmów pomiędzy tymczasowymi władzami Jarosławia
a Kozakami, które prowadzone były przy pośrednictwie miejscowych Rusinów
wyznających prawosławie288. Po złożeniu przez ludność Jarosławia okupu oddziały
kozackie opuściły miasto, wpierając inne jednostki sił sojuszniczych grabiące okoliczne wioski289. Dokładne dane odnośnie zniszczeń wywołanych w Jarosławiu
przez oddziały nieprzyjacielskie nie są znane.
Operujące w rejonie Jarosławia jednostki tatarsko-kozackie penetrowały w poszukiwaniu łupów wsie leżące na zachód od linii Sanu. Na obszarze tym los okrutnie obszedł się z takimi wsiami jak Munina, Kruhel Pawłosiowski, Tywonia,
Ostrów, Morawsko, Kidałowice, Pawłosiów i Szczytna290. Po zakończeniu grabieży
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w okolicach Jarosławia większość konnicy tatarsko-kozackiej przesunęła się kilkanaście kilometrów na południe w poszukiwaniu nowych celów do ataku. W rejonie
między Jarosławiem a Przemyślem zniszczone zostały m.in. Łowce, Rudołowice,
Boratyn, Kaszyce, Drohojów, Ujkowice i Wyszatyce291. Napastnicy nie oszczędzili
także Radymna, paląc część jego zabudowy292. Jeden z torhaków dotarł aż do doliny Mleczki Wschodniej, atakując tu Kramarzówkę, a po drodze niszcząc wieś Tuligłowy293. Nie był to bynajmniej najdalej na zachód wysunięty punkt do którego
zdołali sięgnąć synowie stepów kipczackich podczas wyprawy z ostatnich dni października 1648 r. Przeanalizowane źródła masowe pozwalają stwierdzić, że konnica tatarska i kozacka posunęła się jeszcze dalej w kierunku zachodnim, pustosząc
Wolę Niedźwiedzą położoną kilka kilometrów na południowy-zachód od Przeworska oraz Tarnawkę należącą do klucza kańczuckiego Konstantego Jacka Lubomirskiego294. Był to prawdopodobnie ten sam oddział tatarsko-kozacki, który przebywał wcześniej pod Przeworskiem, wymuszając od miejscowych władz okup w zamian za odejście spod murów miasta295. Ostatnia z wymienionych wsi była w świetle wszystkich dostępnych autorowi niniejszej rozprawy źródeł najdalej na zachód
wysuniętym punktem osadniczym jaki nawiedzili Tatarzy i Kozacy nie tylko na terenie ziemi przemyskiej ale całej Rusi Czerwonej podczas jesiennej inkursji
w 1648 r.
W tym miejscu wypada poświęcić nieco uwagi ustaleniom Józefa Półćwiartka na
temat zachodniego zasięgu oddziałów tatarskich i kozackich operujących jesienią
1648 r. na terenie ziemi przemyskiej. W artykule opublikowanym w 1996 r. historyk
ten stwierdził, że Tatarzy dotarli aż do wsi Albigowa położonej zaledwie 4 kilometry na południe od Łańcuta296. Podstawą do takiej konstatacji był zapis dotyczący
Albigowej znajdujący się w rejestrze poborowym ziemi przemyskiej z 1651 r. Interesujący fragment odnoszący się do obiektów zniszczonych z których nie można
było opłacać podatków brzmiał: „lanei undecem, hortulaniae quatuor, artifices octo,
inquilini pauperes duo post desolationem Scytharum deserti manent et abiurati”297.
J. Półćwiartek nie mając żadnych informacji o jakimkolwiek najeździe tatarskim na
te tereny z lat 1649-1650 był przekonany, że zapis ten należy wiązać z jesiennym
napadem Tatarów z 1648 r. Moim zdaniem mamy tu do czynienia z klasyczną nadinterpretacją źródła historycznego bowiem wymienione wyżej obiekty podległe
fiskusowi zostały zdewastowane w rzeczywistości podczas inkursji ordyńców z Budżaku 11 czerwca 1624 r., a nie w październiku 1648 r. Świadczy o tym jedno291
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znacznie m.in. jurament złożony w urzędzie grodzkim przemyskim 18 lipca 1648 r.,
a więc trzy miesiące przed najazdem tatarsko-kozackim przez reprezentanta miejscowych poddanych Borcza Kwinara w którym stwierdzono, że „lanei undecem,
hortulaniae quatuor, artifices octo, inquilini pauperes duo post desolationem tartaricam non sunt locati”298. Jurament o tej samej treści dotyczący Albigowej złożony
został zresztą w urzędzie grodzkim przemyskim również 7 lipca 1643 r.299
Przypomnieć w tym miejscu warto, że podczas najazdu tatarskiego w czerwcu
1624 r. koczownicy Kantemira spustoszyli w Albigowej aż 38 łanów kmiecych, 36
gospodarstw zagrodniczych, 17 komorniczych i 10 rzemieślniczych, paląc również
2 młyny, 2 karczmy oraz kościół300. W wyniku ataku ordyńców zniszczeniu uległo
zatem ponad 90% wszystkich istniejących tu przed najazdem gospodarstw chłopskich i rzemieślniczych. Zniszczenia tej skali były niwelowane w toku długotrwałego i kosztownego procesu odbudowy liczonego zazwyczaj nie w latach lecz dziesiątkach lat. Zresztą jak przekazuje rejestr poborowy ziemi przemyskiej sporządzony w 1651 r. rekonstrukcja osadnictwa i likwidacja strat spowodowanych przez
Tatarów w 1624 r. nie została w Albigowej do tego czasu całkowicie zakończona.
W 27 lat po pamiętnej inkursji tatarskiej odłogiem leżały wciąż grunty orne o powierzchni ponad 25% całego areału pól znajdującego się na terenie wsi. Józef Półćwiartek nie wziął pod uwagę możliwości wcześniejszego spustoszenia wsi przez
Tatarów i wysnuł błędne wnioski z zapisu znajdującego się w spisie podatkowym
z 1651 r., który co trzeba podkreślić, nie zawierał informacji pozwalających na
bliższe umiejscowienie w czasie zniszczeń obiektów z których miano uiszczać podatki301. W ten sposób mimowolnie przyczynił się do stworzenia podstaw mitu historycznego jakoby oddziały tatarsko-kozackie dotarły w 1648 r. na terenie ziemi
przemyskiej poza strefę zamieszkaną zwarcie przez ruski element etniczny302.
Po zakończeniu działań w dobrach jarosławskich położonych na prawym brzegu Sanu orientalni łowcy wspomagani przez formacje kozackie przesunęli się dalej
w kierunku południowo-wschodnim, kontynuując operację wymiatania żywego
towaru i grabienia osad położonych na obu brzegach Wiszni. Na obszarze tym
znaczne straty poniosły m.in. Nienowice, Chotyniec, Hruszowice, Kalników, Starzawa, Małnów, Czerniawa i Sokola303. Tragiczny los stał się również udziałem
298
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osad położonych w strefie granicznej z ziemią lwowską. Na tym terenie ograbione
i spalone zostały takie wsie jak Wola Gnojnicka, Gnojnice, Sarny, Przedborze,
Morańcze, Lubienie oraz Porudno i Porudeńko304. Złupione zostały także wsie
położone na wschód od Bramy Przemyskiej, tj. Torki, Medyka i Szechynie należące do tenuty medyckiej305. Dokonały tego zapewne te oddziały tatarskokozackie, które wcześniej pustoszyły wsie powiatu przemyskiego leżące na zachodnim brzegu Sanu, a teraz wycofywały się na wschód, przeprawiając się
przez San w rejonie Wyszatyc. Ostatnimi punktami osadniczymi na terenie ziemi przemyskiej, które zostały zaatakowane przez nieprzyjacielską konnicę były
przypuszczalnie wioski Rogóżno i Ożomla tuż przy granicy z ziemią lwowską306.
Siły tatarsko-kozackie bez problemów wycofały się z terytorium ziemi przemyskiej około 28 października, podążając w kierunku Lwowa pod którym stacjonowała wciąż część oddziałów kozackich. Podczas drugiej fazy najazdu tatarsko-kozackiego na ziemię przemyską trwającej od 26 do 28 października 1648 r.
oddziały nieprzyjacielskie spustoszyły 65 wsi czyli 15,2% wszystkich, które padły ofiarą ataków wojsk sprzymierzonych oraz dwa ośrodki miejskie (Jarosław
i Radymno).
Nie było to ostatnie uderzenie wojsk sojuszniczych wymierzone w polskoruskie społeczności zamieszkujące ziemię przemyską. W dniu 26 października
gdy główne siły kozackie Bohdana Chmielnickiego wyruszyły spod Lwowa na
Zamość, w kierunku zachodnim ekspediowano korpus kozacki dowodzony przez
pułkownika hadziackiego Ławryna Kapustę307. Oddział Kapusty miał wykonać
rajd w zachodniej części województwa ruskiego (zachodnia część ziemi lwowskiej
oraz wschodnia i centralna część ziemi przemyskiej), oczyszczając ten teren z pozostałych tam jednostek polskich. Kozacy znajdujący się pod komendą pułkownika Kapusty maszerowali na zachód w powolnym tempie. Jeszcze pod koniec października Kozacy posuwając się głównym traktem na Przemyśl zaatakowali Gródek, opanowując miasto i tamtejszy zamek308. Następnie po wkroczeniu w granice
ziemi przemyskiej Niżowcy napadli na Mościska, rabując domy tamtejszych
mieszczan oraz plądrując dwa kościoły i profanując grobowce poprzez wywlekanie z nich zwłok zmarłych309. Pisarz miejski dotknięty barbarzyństwem oddziałów
kozackich i wspomagających je zbuntowanych Rusinów, który sporządził notatkę
304
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na temat napadu kozackiego na miasto, zatytułował ją znamiennym zwrotem „Nihil novi sub sole”310.
Po opuszczeniu Mościsk oddziały kozackie zbliżały się powoli do Przemyśla,
zakładając obóz pod Medyką. W środę 4 listopada pod Przemyślem pojawiły się
pierwsze rozpoznawcze jednostki kozackie, które zostały zmuszone do odwrotu
przez grupę uzbrojonych przedmieszczan. W wyniku tej pierwszej potyczki na
Błoniu zginął jeden z Kozaków311. Właśnie wtedy spalony został przez Kozaków
młyn miejski stojący nad Wiarem i przyległy do niego budynek mieszkalny312.
Dowódcy kozaccy próbowali skłonić władze miejskie Przemyśla do przyjęcia opcji
okup w zamian za odstąpienie od miasta. Pułkownik białocerkiewski Iwan Hyrja
i pułkownik nakaźny czehryński Iwan Wolewacz w swoich listach pisanych z obozu pod Medyką obiecywali rajcom przemyskim, że miasto i jego majątek nie poniosą żadnego uszczerbku od wojsk kozackich pod warunkiem „nie bronienia chleba przez noc telko”313. Władze miejskie Przemyśla jak najbardziej słusznie odrzuciły taką propozycję. Przyjęcie jej było równoznaczne z wpuszczeniem oddziałów
kozackich w obręb miasta i pozwoleniem na wybieranie żywności i innych dóbr.
Było to niezwykle duże ryzyko dla władz miejskich i obywateli Przemyśla, grożące
katastrofalnymi skutkami. Aby zwiększyć obronność miasta władze Przemyśla
podjęły decyzję o wyburzeniu 32 domów stojących za Bramą Grodzką oraz o wycięciu 25 sadów i ogrodów usytuowanych na Przedmieściu314. Świadczy to moim
zdaniem o dużej determinacji władz stolicy ziemi przemyskiej, aby bronić miasta
przed oddziałami nieprzyjacielskimi bez względu na koszty.
Po ostatecznym odrzuceniu przez władze municypalne Przemyśla propozycji
pułkowników kozackich i po nadciągnięciu posiłków, którymi były przypuszczalnie oddziały jazdy kozackiej, które od 26 do około 28 października pustoszyły
wschodnią i środkową część powiatu przemyskiego, Ławryn Kapusta, Iwan Hyrja
i Iwan Wolewacz byli już gotowi do podjęcia próby zdobycia miasta. Na szczęście
w okolicach Przemyśla znajdowały się oddziały polskie zdolne stawić skuteczny
opór agresywnym poczynaniom Kozaków. Były to dwie chorągwie powiatowe
jazdy kozackiej dowodzone przez Andrzeja Srzedzińskiego i Andrzeja Łosia liczące 200 ludzi, a przede wszystkim oddziały prywatne należące do Franciszka Karola
Korniakta, właściciela klucza żurawickiego i innych dóbr ziemskich w ziemi przemyskiej. Najemne oddziały Korniakta liczyły w sumie około 600 dobrze uzbrojonych i wyćwiczonych żołnierzy315. Łączne siły polskie, które mogły przeciwstawić
310
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się w polu oddziałom kozackim pułkownika Kapusty liczyły zatem co najmniej
800 żołnierzy i wspierane były dodatkowo przez ochotników spośród okolicznej
szlachty, a także uzbrojonych chłopów z dóbr Franciszka Karola Korniakta316.
W dniu 6 listopada pod Przemyśl nadciągnęły wzmocnione siły kozackie dowodzone osobiście przez pułkownika Kapustę z zamiarem wzięcia go szturmem317.
Do spotkania oddziałów polskich i kozackich doszło pod miastem jeszcze tego samego dnia. W wyniku gwałtownych starć oddziały kozackie zostały pobite, rozproszone i zmuszone do ucieczki318. Żołnierze Korniakta zdobyli w czasie walki kozacką chorągiew pułkową, którą później złożono jako wotum w kościele katedralnym w Przemyślu. W czasie bitwy pod Przemyślem ranny został pułkownik Ławryn Kapusta, który według polskich historyków piszących o działaniach militarnych pod Przemyślem w listopadzie 1648 r. miał zostać wówczas zabity319. W rzeczywistości raniony kulą Kapusta po upadku z konia zdołał jednak przy pomocy
swoich podkomendnych wycofać się z pola walki320. Po zaleczeniu otrzymanych
pod Przemyślem ran, Ławryn Kapusta obecny był w drugiej połowie listopada pod
Zamościem, skąd wraz z innymi oddziałami wojsk kozackich wycofał się na
Ukrainę321. Wiadomo, że od 1649 r. pełnił funkcję atamana czehryńskiego,
w 1653 r. odbył misję dyplomatyczną do cara Aleksego Michajłowicza, a w 1655
i 1657 r. był posłem Wojska Zaporoskiego do Turcji322.
Po rozbiciu wojsk kozackich skoncentrowanych pod Przemyślem, niedobitki
mołojców rozpoczęły odwrót w kierunku Lwowa, by dotrzeć w połowie listopada
pod Zamość, gdzie przebywały główne siły kozackie Bohdana Chmielnickiego.
Wraz z odejściem oddziałów kozackich spod Przemyśla wygasło bezpośrednie zagrożenie miasta i centralnego sektora powiatu przemyskiego ze strony Kozaków
lecz wciąż dużym problemem dla bezpieczeństwa na dużym obszarze ziemi przemyskiej były lokalne wystąpienia zrewoltowanych chłopów i buntujących się
mieszczan pochodzenia ruskiego, które wspierane były okazjonalnie przez oddziały
kozackie przechodzące lub przebywające akurat w danej okolicy. Z tego względu
w drugiej połowie listopada i grudniu 1648 r. trwały na terenie ziemi przemyskiej
działania militarne o niskiej intensywności. Z rejonu Przemyśla wysyłane były co
kilka dni grupy jazdy w celu rozpoznania sytuacji w innych częściach ziemi. Podjazdy te zdobywały jeńców tzw. języków spośród buntowników i lokalnych wataż316
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ków, tłumiąc wystąpienia ruskich wieśniaków i niekiedy ścierając się nawet
z mniejszymi oddziałami kozackimi.
Epilogiem najazdu tatarsko-kozackiego na ziemię przemyską w 1648 r. były
działania oddziałów kozackich, które wycofywały się w kierunku południowowschodnim w drugiej połowie listopada tj. w końcowym okresie oblężenia Zamościa i po jego zwinięciu, co nastąpiło 24 listopada 1648 r. Podczas marszu odwrotowego dochodziło najczęściej do napadów na wsie i dwory szlacheckie lecz zdarzały się również przypadki ataków na miasta. Z reguły w napadach na ośrodki
miejskie uczestniczyli Kozacy w kooperacji z lokalnymi oddziałami zbuntowanych
wieśniaków i mieszczan pochodzenia ruskiego. Jednym z największych takich napadów był atak Kozaków i współpracujących z nimi chłopów ze starostwa drohobyckiego na Drohobycz do którego doszło w ostatniej dekadzie listopada 1648 r.
W dniu 23 listopada duża grupa powstańców licząca około 3 tysięcy ludzi wspierana przez oddział Kozaków uderzyła na Drohobycz323. Kozacy i grupy uzbrojonych
chłopów opanowały miasto, zdobywając silnie umocniony kościół parafialny p.w.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny324. Po wdarciu się do wnętrza kościoła
Kozacy wymordowali zgromadzonych tam ludzi oraz zrabowali i zdewastowali
świątynię, niszcząc m.in. organy325. Wiadomo, że z grupami zrewoltowanych włościan współpracował miejscowy pop Antoni Czarnohreski, który udostępnił im
wnętrza cerkwi p.w. św. Trójcy na przechowanie zrabowanych łupów326. Po odejściu Kozaków Drohobycz pozostawał w rękach zbuntowanych mieszczan i chłopów do czasu gdy pod miasto podeszły oddziały wojska wysłane prawdopodobnie
z Przemyśla, które szybko przywróciły porządek. Stan ten nie trwał zbyt długo, bo
Drohobycz ponownie został okrążony przez przeważające, liczące około 2 tysięcy
grupy ruskich chłopów kierowanych przez mieszczan drohobyckich Tymofieja
Mychajłowicza, Lesia Czuczwarę i Jacka Sidelnika327. Po powtórnym opanowaniu
stolicy powiatu drohobyckiego przez siły rebeliantów ruskich, Drohobycz znajdował się w ich rękach do czasu, gdy w grudniu na odsiecz miastu przybyły oddziały
wojska stacjonującego w Stryju, rozpędzając ostatecznie buntowników328.
Po opuszczeniu województwa ruskiego i bełskiego przez główne siły kozackie
fala buntów poddanych zaczęła powoli opadać lecz do całkowitej normalizacji sytuacji na Rusi Czerwonej było jeszcze daleko. W listopadzie i grudniu 1648 r. dochodziło nadal do sporadycznych wystąpień ruskich chłopów i mieszczan przeciwko szlachcie. Wiadomo m.in., że na terenie ziemi przemyskiej gromady zbuntowanych włościan atakowały i rabowały wówczas dwory szlacheckie. W dniu 7 listo323

CDIAUL, CP, fond 13, op. 1, t. 376, s. 300-303; Я.Д. Исаевич, dz. cyt., s. 14.
AAP), sygn. 157, s. 1295-1296; CDIAUL, CP, fond 13, op. 1, t. 376, s. 302. Zob. też Л. Тимoшeнко, Я. Ісаєвич., Давній Дрогобич (XIV-XVIII ст), w: Нариси з історії Дрогобичa, peд. Л. Тимoшeнко, Дрогобич 2009, s. 55-57.
325
AAP, sygn. 157, s. 1298, 1320-1321; A. Kuczera, dz. cyt., t. I, s. 305.
326
CDIAUL, CP, fond 13, op. 1, t. 376, s. 302.
327
Tamże.
328
Tamże.
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pada 1648 r. doszło w Nowosiółkach do zuchwałego napadu wieśniaków z Bykowa i Pleszowic na dwór Wojciecha Snopkowskiego329. Po dokonaniu rabunku
chłopi uczestniczący w napadzie dokonali podziału zdobytych łupów330. Inne grupy
chłopów ze wsi Hruszów i Chotyniec zaatakowały i obrabowały dwór w Chotyńcu
należący do Anny Ostrowskiej331. Niespokojnie było także we wsiach powiatu drohobyckiego. Wiadomo, że wieśniacy z Krynicy napadli na dwór należący do Zofii
Tarnawskiej, rabując najpierw ruchomości, a później paląc cały budynek332. Jeszcze
gorsza tragedia rozegrała się w Schodnicy, gdzie podczas ataku na dwór chłopi zabili zarządcę majątku Mikołaja Grodzkiego i dwie inne osoby, by później napaść na
miejscowy zameczek333.
Generalnie jednak po tak ciężkim i tragicznym w skutkach najeździe tatarskokozackim jaki doświadczyła ziemia przemyska jesienią 1648 r. zdecydowana większość społeczności ruskich tu zamieszkujących mimo radykalnych nastrojów panujących na obszarach wiejskich, nie była zdolna do większych wystąpień. Większość ludności bytującej na terenach wiejskich ziemi przemyskiej myślała raczej
jak przetrwać nadchodzącą zimę oraz jak i za pomocą jakich środków odbudować
zniszczone przez Tatarów i Kozaków domy i gospodarstwa. Mimo tego nawet
w zimie miały miejsce coraz rzadsze jednak napady zbuntowanych społeczności
ruskich na majątki dworskie. Wiadomo, że 22 lutego 1649 r. doszło do ataku wieśniaków z Rzuchowa (starostwo leżajskie) na Piskorowice należące do Jana Zamoyskiego334. Podczas napadu poddani z Rzuchowa zrabowali tamtejszy dwór
i karczmę, zabijając Żyda arendarza.
Jak wspomniałem już we wstępnej części niniejszej rozprawy, w dotychczasowych badaniach historycznych problemowi strat materialnych i demograficznych
wywołanych na terenie ziemi przemyskiej jesiennym najazdem tatarsko-kozackim
z 1648 r. nie poświęcono zbyt wiele uwagi. Istnieją tylko wstępne i bardzo ogólnikowe ustalenia dotyczące tej problematyki. Można wręcz powiedzieć, że zagadnienie zniszczeń wojennych wyrządzonych przez sprzymierzone oddziały tatarskokozackie w 1648 r. na rozległym terytorium ziemi przemyskiej to teren całkowicie
dla historyka dziewiczy i tym bardziej pociągający. Jako taki właśnie stanowi równocześnie duże wyzwanie dla badającego go historyka.
Podstawowym materiałem źródłowym umożliwiającym stosunkowo precyzyjne
obliczenia poziomu zniszczeń spowodowanych przez Tatarów i Kozaków na tere329

Tamże, TP, fond 14, op. 1, t. 345, s. 1171-1172.
Tamże, s. 1172. W aktach sądu grodzkiego przemyskiego (Tamże, s. 1171) wymieniono imiennie sprawców tego ataku. Byli to poddani z Bykowa (Tymko Kopystyński, Sieńko Kaczmarz, Waśko
Popko, Łuczka Horyczak, Mychajło Naleszniczek, Koczerkasz, Hawryło Czermesky) oraz Pleszowic
(Łuczka, Timko Szelep, Klimko syn Ilka Polewczaka, Stalo i Hryc Domaraczak oraz młynarz Łuczka).
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Tamże, CP, fond 13, op. 1, t. 376, s. 33-35, 35-37.
332
A. Kuczera, dz. cyt., t. I, s. 306.
333
Tamże.
334
J. Półćwiartek, Położenie ludności wiejskiej starostwa leżajskiego w XVI-XVIII wieku, Warszawa-Kraków 1972, s. 247.
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nie ziemi przemyskiej jesienią 1648 r. są trzy serie abiurat335. Najważniejsze i najbogatsze pod względem treści są juramenty, które składane były w grodzie przemyskim od 22 lutego 1649 do 4 października 1658 r. Podkreślić warto, że wspomniane juramenty zawierają nie tylko standardowe dane na temat pozostałych
i zdewastowanych obiektów podległych fiskusowi lecz także szczegółowe dane
dotyczące ilości porwanych do niewoli ludzi i ofiar śmiertelnych, co znacznie
podwyższa ich wartość badawczą. Abiuraty te mieszczą się w tomie 1069 akt
grodzkich przemyskich, który nosi tytuł: „Acta iuramentorum per cives oppidanos
et subditos de civitatibus, oppidis atq[ue] villis terrae praemislien[sis] & districtus
praevorscen[sis] super desertata in officio praesenti praestitorum”336. Wspomniana
seria juramentów nie była dotychczas znana historykom i nie była wykorzystywana
w badaniach dotyczących historii społeczno-gospodarczej ziem czerwonoruskich.
Posiada ona jednak w rzeczywistości kluczowe znaczenie dla poznania skali i zasięgu zniszczeń wywołanych w ziemi przemyskiej przez ordyńców i mołojców
w październiku i listopadzie 1648 r. Istotne znaczenie mają również dwa pozostałe
zestawy juramentów, które wnoszone były do kancelarii grodzkiej w Przemyślu od
27 września 1669 do 22 marca 1670 r.337 oraz od 20 kwietnia 1661 do 18 sierpnia
1667 r.338 Obie wspomniane serie abiurat pochodzące z lat 60. XVII w. dotykają
horyzontu czasowego związanego z kolejnym wielkim najazdem tatarskim z 1672 r.
Jako takie są ważnym materiałem pozwalającym ocenić stan gospodarki ziemi
przemyskiej w przededniu jednej z największych w dziejach inkursji ordyńców na
południowo-wschodnie kresy Rzeczypospolitej. Uzupełniające i pomocnicze znaczenie miały juramenty składane w urzędzie grodzkim w Przemyślu od 28 stycznia
do 22 kwietnia 1653 r.339 oraz rejestr poborowy ziemi przemyskiej sporządzony
w 1651 r.340
Informacje zawarte w przedstawionych wyżej zbiorach juramentów zostały
ujęte w postaci tabelarycznej341. W wykazie, którego zasadniczą jednostką jest
miejscowość (wieś), podano informacje dotyczące statusu własnościowego poszczególnych osad i ich części z uwzględnieniem danych personalnych właścicieli
335
Abiuraty czyli spisy zaprzysiężonych przed sądem zeznań (iuramenta) dotyczących zniszczeń
obiektów podlegających opodatkowaniu takich jak pola uprawne, gospodarstwa chłopskie, warsztaty
rzemieślnicze, młyny, karczmy, folusze, gorzelnie, tartaki, folwarki, popostwa, sołtystwa, wójtostwa
i cerkwie.
336
CDIAUL, CP, fond 13, op. 1, t. 1069, s. 356-1096.
337
Tamże, t. 1070, s. 351-614.
338
Tamże, t. 1071, s. 1-392.
339
Tamże, t. 1075, s. 29-43.
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BCz., sygn. 1728 III, Regestrum contributionum viginti quinque in quatuor ratas divisarum per
generosos Georgium Madaliński pocillatorem vielunensem septem, Valentinum Fredro sex, Andream
Zerek sex, Stanislaum Sieniński sex, exactorum Anno Millesimo Sexcentsimo Quinquagesimo Primo,
s. 1-75. Inna kopia tego spisu podatkowego zachowała się w t. 1075 ksiąg grodzkich przemyskich
(CDIAUL, CP, fond 13, op. 1, t. 1075, s. 57-158).
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Zob. aneks (Wykaz wsi ziemi przemyskiej spustoszonych podczas najazdu tatarsko-kozackiego
w 1648 r. wraz z obiektami zniszczonymi oraz danymi o ilości ofiar śmiertelnych, wysokości jasyru
i liczbie zrabowanych zwierząt).
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i posesorów oraz ówczesnej przynależności administracyjnej. W kolejnych rubrykach tabeli ujęto dane liczbowe odnośnie ilości pozostałych i zniszczonych łanów,
gospodarstw oraz zachowanych i zdewastowanych obiektów takich jak młyny,
karczmy, sołtystwa, wójtostwa, cerkwie, popostwa itp. Wszystkie jednostki osadnicze występujące w tabeli zostały uporządkowane w kolejności alfabetycznej według form nazewniczych obowiązujących do 1939 r. z wyjątkiem tych wsi, które
leżą na obecnym terytorium państwa polskiego, i w przypadku których użyto aktualnie obowiązującego nazewnictwa.
Podczas jesiennej inkursji tatarsko-kozackiej trwającej z przerwami od 15 do 28
października oraz wyprawy oddziałów kozackich na Przemyśl dowodzonych przez
pułkownika Ławryna Kapustę z 2-7 listopada 1648 r., na terenie ziemi przemyskiej
spustoszonych zostało co najmniej 426 wsi spośród wszystkich 931 osad wiejskich
istniejących na tym terytorium, a zatem 45,7%. Głównym celem dla sprzymierzonych wojsk tatarsko-kozackich operujących w ziemi przemyskiej była południowa
część powiatu przemyskiego oraz powiat samborski. Na terenie największego pod
względem powierzchni powiatu przemyskiego oddziały tatarsko-kozackie spustoszyły 220 wsi na ogólną liczbę 602 funkcjonujących na tym obszarze tj. 36,5%.
Natomiast na terytorium powiatu samborskiego spośród 190 wiosek istniejących
w granicach tej jednostki administracyjnej, formacje nieprzyjacielskie zaatakowały
142 wsie, a więc aż 74,7%. Na terenie obu wymienionych wyżej powiatów Tatarzy
i Kozacy napadli na 362 wsie, co stanowiło aż 85 % wszystkich osad wiejskich,
które doświadczyły przemocy wojsk sojuszniczych jesienią 1648 r. Największy odsetek najechanych wsi wystąpił zaś na terytorium powiatu drohobyckiego, gdzie
łupem oddziałów tatarskich i kozackich padło aż 39 osad wiejskich na ogólną 49
istniejących na tym terenie, a zatem 79,6%. Tak wysoki wskaźnik wsi, które stały
się celami dla grup ordyńców i mołojców na terenie tego powiatu, tłumaczyć można łatwą dostępnością niemal całego interesującego terytorium i jego niewielką
powierzchnią. Duże znaczenie miał w tym przypadku również fakt, że powiat drohobycki był w zasięgu co najmniej trzech zespołów konnicy tatarsko-kozackiej
atakującej jego terytorium niemal ze wszystkich stron. Na obszarze Stryjszczyzny
formacje nieprzyjacielskie zaatakowały 25 wsi spośród wszystkich 90 tutaj istniejących, tj. 27,8%. Usytuowanie napadniętych i spustoszonych przez Tatarów i Kozaków wsi i miast ziemi przemyskiej prezentuje dołączona do niniejszej rozprawy
mapa najazdu342.
W trakcie operacji oddziały tatarskie i kozackie zniszczyły całkowicie 34 wsi co
stanowiło 8% wszystkich najechanych miejscowości. Największa liczba wsi, które
342

Zob. Najazd tatarsko-kozacki na ziemię przemyską w 1648 r. (mapa na wklejce). Podczas jej
przygotowania jako podkład użyto mapę wektorową ziemi przemyskiej dołączoną do wydawnictwa
Polska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. I, cz. 4, Rejestr pogłównego
ziemi przemyskiej z 1674 r., wyd. Z. Budzyński i K. Przyboś, Przemyśl-Rzeszów 2000. Podobnie jak
w przypadku opublikowanych już map najazdów tatarskich z 1624, 1626 i 1629 r. elementy treści
wspomnianego podkładu zostały zmodyfikowane i uzupełnione. Korekta objęła sieć osadniczą, tak aby
odpowiadała ona stanowi rozwoju osadnictwa w połowie XVII w. Natomiast uzupełnienia polegały na
zaznaczeniu granic czterech powiatów wchodzących wówczas w skład ziemi przemyskiej.

NAJAZD TATARSK0-KOZACKI NA RUŚ CZERWONĄ W 1648 R.
53
__________________________________________________________________________________________

uległy totalnej destrukcji wystąpiła w powiecie przemyskim, gdzie odnotowano 24
takie przypadki343. Natomiast w pozostałych trzech powiatach doszczętnie zniszczonych zostało 10 wsi. Na terenie Samborszczyzny były to Czerchawa, Kulczyce,
Olszanik, Płoskie i Tatary. W powiecie drohobyckim kompletnie zrujnowane zostały Delawa, Uniatycze i Wołoszcza zaś w powiecie stryjskim całkowita annihilacja stała się udziałem wsi Hołobutów i Zawadów. W większości podanych wyżej
przypadków całkowite unicestwienie zabudowy i infrastruktury wsi towarzyszyło
wzięcie w jasyr całej bądź większej części populacji tych osad. Powodowało to
oczywiście bardzo duże problemy podczas późniejszej rekonstrukcji osadnictwa
i odbudowy gospodarczej.
Trwające w sumie około 10 dni operacje rabunkowe wojsk tatarsko-kozackich
spowodowały na znacznej części terytorium ziemi przemyskiej katastrofalne wręcz
zniszczenia i straty materialne. Mimo wielkich wysiłków i prób odbudowy gospodarczej spustoszonych najazdem wsi i miast, zniszczenia te okazały się bardzo
trwałe i nie udało się ich zniwelować do końca XVII w. Najazd tatarsko-kozacki
z 1648 r. był dla ziemi przemyskiej pierwszą grabieżczą misją od 19 lat bowiem
ostatnią inkursją tatarską z lat 20. XVII w. była inwazja ordyńców z Krymu i Budżaku, która miała miejsce jesienią 1629 r. Większość wsi, które zostały napadnięte
w 1648 r. nie doświadczyła niszczących skutków najazdów tatarskich od jeszcze
dłuższego czasu, który sięgał nawet ćwierć wieku. Z tego powodu wojska sprzymierzonych natrafiły na terenie ziemi przemyskiej na – używając współczesnej
terminologii wojskowej – środowisko obfitujące w cele (multi target environment).
Przyznać trzeba, że były to cele, które zaspokoić mogły nawet największe i najwybredniejsze apetyty członków tatarsko-kozackich zespołów bojowych penetrujących ziemię przemyską w październiku i listopadzie 1648 r.
Na obszarach wiejskich ziemi przemyskiej objętych operacjami konnicy tatarskiej i kozackiej skutkiem skoordynowanych uderzeń oddziałów nieprzyjacielskich
były ogromne straty w produkcyjnym sektorze gospodarki rolnej. Jesienią 1648 r.
spustoszone zostały tutaj gospodarstwa kmiece obejmujące co najmniej 2171⅔ łanów ziemi ornej na ogólną liczbę 3379½ łanów znajdujących się w uprawie przed
najazdem, tj. 64,2 % areału istniejącego przed nadejściem Tatarów i Kozaków.
W świetle przeanalizowanych materiałów statystycznych największe straty w powierzchni gruntów ornych wystąpiły w powiecie samborskim. We wsiach Samborszczyzny do których dotarły oddziały tatarsko-kozackie spośród wszystkich
1638 1/6 obsiewanych przed najazdem łanów, zdewastowanych zostało 1241 1/6
łanów, a zatem aż 75,8%. Późną jesienią po odejściu ostatnich oddziałów kozackich na terenie 141 napadniętych wsi wspomnianego powiatu liczba łanów uprawnych wynosiła zaledwie 397 łanów. Nieco tylko niższe straty poniosły osady wiej343
Całkowitej zagładzie uległy następujące wsie: Bolanowice, Cetula, Głęboka, Korzenica, Laszki, Łodzinka Dolna, Łodzinka Górna, Makowa, Makowisko, Moczerady, Nehrybka, Pakość, Piwoda
(Morawin Staw), Pnikut, Polana, Radawa, Rustweczko, Ryszkowa Wola (Wolica), Sielec, Sokola, Surochów, Wola Gnojnicka, Wola Zaleska i Złotkowice.
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skie powiatu drohobyckiego znajdujące się w zasięgu jazdy tatarskiej i kozackiej.
Na obszarze tym areał gruntów uprawnych zmniejszył się po inkursji z 217¼ do 84
łanów, a zatem o 61,3%. Katastrofalne zniszczenia, które dotknęły dobra starostwa
drohobyckiego i ekonomii samborskiej podczas inwazji tatarsko-kozackiej w 1648 r.
oraz nadużycia oddziałów koronnych przebywających na leżach zimowych skłoniły króla Jana Kazimierza do wydania specjalnego uniwersału. W dokumencie
wystawionym 17 lutego 1649 r. w Krakowie monarcha nakazywał dowódcom chorągwi wojsk koronnych stacjonujących w spustoszonych dobrach królewskich na
terenie powiatu drohobyckiego i samborskiego, aby z nich ustępowali, zabraniając
jednocześnie zaopatrywania się w żywność344.
Bardzo duże straty odnotowano również w powiecie przemyskim, gdzie we
wsiach dotkniętych działaniami sił tatarsko-kozackich powierzchnia pól uprawnych
zmniejszyła się z 1390½ do 655¼ łanów, a więc o 52,9%. Podobny odsetek gruntów spustoszonych zaobserwowano na terenie powiatu stryjskiego. W zaatakowanych wsiach Stryjszczyzny areał obsiewanych pól ornych zmniejszył się ze 132⅛
do 70⅛ łanów, tj. o 46,9%. Podsumowując problem strat w areale gruntów uprawnych na terenie ziemi przemyskiej, podkreślić trzeba, że skala zniszczeń (2171⅔
łanów utraconych) w tej kategorii była najwyższa spośród wszystkich operacji rabunkowych jakie zwaliły się na ten obszar na przestrzeni całego XVII w. Dla porównania, jedne z najbardziej niszczących najazdów tatarskich z 1624 i 1626 r.
spowodowały w ziemi przemyskiej wyłączenie z uprawy odpowiednio 1495⅓ oraz
1236⅞ łanów pól ornych345. Destrukcyjny wpływ tatarsko-kozackiej misji zbrojnej
z 1648 r. był więc pod tym względem na obszarze ziemi przemyskiej o około 30%
większy niż najbardziej niszczących operacji tatarskich zorganizowanych w XVII
stuleciu.
Obok kmieci największe straty w wyniku rabunkowej operacji wojsk tatarskich
i kozackich poniosły mniej zamożne warstwy ludności chłopskiej do których zaliczyć trzeba zagrodników i komorników. Na obszarach ziemi przemyskiej ogarniętych najazdem zniszczono łącznie 1219 gospodarstw zagrodniczych i komorniczych na ogólną liczbę 2548½ tego typu gospodarstw funkcjonujących przed nadejściem Tatarów i Kozaków, co stanowiło 47,8%. Zdecydowana większość strat
dla tej kategorii gospodarstw chłopskich przypadła na powiat przemyski, gdzie
zdewastowane zostały 829 gospodarstwa należące do zagrodników i komorników,
co stanowiło 68% wszystkich zniszczonych. Znacznie mniejsze straty poniosła
ludność zagrodnicza i komornicza w pozostałych trzech powiatach ziemi przemyskiej. I tak w powiecie samborskim Tatarzy i Kozacy zrujnowali 223, a w powiecie
drohobyckim 116 tego typu gospodarstw. W świetle przeanalizowanych źródeł
najmniejsze straty ponieśli zagrodnicy i komornicy z powiatu stryjskiego, którym
zniszczono 51 gospodarstw.
344

CDIAUL, CP, fond 13, op. 1, t. 376, s. 279-281.
A. Gliwa, Najazd tatarski na ziemię przemyską w 1624 r., s. 48; tenże, Zimowy najazd Tatarów
krymskich na Rzeczpospolitą w 1626 r. i jego skutki na terenie ziemi przemyskiej, „Rocznik Przemyski”, t. XLII, z. 1, Historia wojskowości, Przemyśl 2006, s. 24-25.
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Na skutek działań wojsk tatarsko-kozackich poważne straty poniósł nie tylko
produkcyjny sektor gospodarki rolnej lecz także przetwórstwo czyli przede wszystkim młynarstwo i karczmarstwo. Na obszarach wiejskich ziemi przemyskiej znajdujących się w strefach działań oddziałów sprzymierzonych zniszczonych zostało
127 młynów na ogólną liczbę 236 działających przed najazdem, a zatem 53,8%.
Wśród zniszczonych młynów znajdowało się 20 obiektów wyposażonych w 2 koła
oraz po jednym młynie dysponującym 3 i 6 kołami. Największe zniszczenia
w młynarstwie odnotowano w powiecie samborskim i przemyskim, gdzie przestało
istnieć 97 młynów, co stanowiło aż 76,6% całości strat w tej gałęzi przetwórstwa
rolnego. Na terenach Samborszczyzny znajdujących się w zasięgu oddziałów tatarsko-kozackich spustoszonych zostało 50 młynów spośród 80 czynnych przed najazdem, a więc 62,5% natomiast w zaatakowanych wsiach powiatu przemyskiego
zrujnowano 47 na ogólną liczbę 115 pracujących przed napaścią, co stanowiło
40,7%. W osadach powiatu drohobyckiego znajdujących się w zasięgu Tatarów
i Kozaków przestało istnieć 22 młyny z 26 czynnych przed inkursją czyli aż 84,6%,
a w części powiatu stryjskiego ogarniętego operacją tatarsko-kozacką zdewastowanych zostało 8 na ogólną liczbę 15 młynów istniejących przed najazdem.
W efekcie grabieżczej misji tatarsko-kozackiej na obszarze ziemi przemyskiej
jeszcze większe straty poniosło karczmarstwo. Na terytorium tej ziemi pozostającym w strefie oddziaływania formacji tatarskich i kozackich z 265 karczem czynnych przed rozpoczęciem operacji grabieżczej zniszczonych zostało 171¾ obiektów tego typu, tj. 64,8%. Podobnie jak w przypadku młynarstwa największe straty
poniosły powiaty przemyski i samborski na terenie których zrujnowano 150¾ karczem, co daje aż 87,7% całości strat w tej gałęzi przetwórstwa rolnego. W napadniętych wsiach powiatu przemyskiego oddziały nieprzyjacielskie spaliły 76 spośród
148 karczem w nich działających, a więc 51,3% natomiast w powiecie samborskim
podobny los spotkał 74¾ na ogólną liczbę 93¾ karczem czynnych przed nadejściem ordyńców i mołojców tj. 79,7%. Na terenie powiatu drohobyckiego w efekcie działań konnicy nieprzyjacielskiej przestało istnieć 18 spośród 21 karczem, tj.
85,7%, a w powiecie stryjskim w trzech zaatakowanych wsiach (Hołobutów, Nieżuchów i Tejsarów) oddziały tatarskie i kozackie zdewastowały wszystkie 3 funkcjonujące tam karczmy. Poza tym wiadomo, że w wyniku działań Tatarów i Kozaków zniszczone zostały 2 gorzelnie usytuowane w Łukowej (powiat przemyski)
i Łopuszance Chominie (powiat samborski).
Podsumowując skalę strat zadanych przez Tatarów i Kozaków młynarstwu
i karczmarstwu ziemi przemyskiej, stwierdzić trzeba, że podobnie jak w produkcyjnym dziale gospodarki rolnej najdotkliwsze zniszczenia zostały wyrządzone
w powiecie przemyskim i samborskim. Na obszarze obu wspomnianych powiatów
skumulowało się ponad ¾ strat poniesionych przez młynarzy i karczmarzy ziemi
przemyskiej. Poziom strat spowodowanych przez zagony tatarsko-kozackie w przetwórczym dziale gospodarki rolnej przewyższał znacznie skalę zniszczeń najbardziej niszczących operacji tatarskich, które miały miejsce w pierwszej połowie
XVII w. Mam tu na myśli najazdy tatarskie z 1624 i 1626 r. podczas których tylko
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na terenie ziemi przemyskiej zniszczono odpowiednio 104½ młynów i 122 karczmy oraz 91 młynów i 96 karczem346.
Innymi bardzo poważnymi skutkami jesiennego najazdu tatarsko-kozackiego
były katastrofalne straty w budownictwie na obszarach wiejskich. Na tych obszarach ziemi przemyskiej objętych działaniami wojsk tatarskich i kozackich spalono
co najmniej 5120 domów mieszkalnych, w tym 4343 chałup kmiecych, 685 należących do zagrodników, 52 będących własnością rzemieślników oraz 40 budynków
bez precyzyjnego określenia, kto je zajmował347. Natomiast na terenach gmin miejskich zniszczono co najmniej 568 budynków mieszkalnych. Łącznie zatem na całym obszarze ziemi przemyskiej na skutek działań wojsk tatarskich i kozackich
zniszczonych zostało co najmniej 5688 domów. W konsekwencji tego tylko na terenie ziemi przemyskiej ponad 30 tysięcy ludzi znalazło się bez dachu nad głową
w obliczu nadchodzącej zimy. Najazd tatarsko-kozacki był bez wątpienia ogromną
klęską humanitarną dla ludności zamieszkującej obszary ogarnięte operacją wojsk
sprzymierzonych.
Największe straty (ponad 51% wszystkich zniszczonych budynków mieszkalnych) w nieruchomościach ponieśli chłopi zamieszkujący powiat samborski, którzy
utracili 2647 domostw, w tym 2482 chałup kmiecych, 113 chałup zagrodniczych,
40 zamieszkiwanych przez ludność chłopską Przedmieścia Samborskiego oraz 12
należących do rzemieślników. Nieco mniejsze choć także dotkliwe straty w budownictwie włościańskim poniosła ludność chłopska powiatu przemyskiego, która
straciła 1976½ budynków mieszkalnych, co stanowiło 38,6% strat w budownictwie
wiejskim. Wśród zniszczonych budynków było 1470½ domów kmiecych, 469 chat
zagrodników i 37 należących do rzemieślników. Na oba wspomniane powiaty
przypadło więc aż 4623½ zniszczonych domostw, tj. 90,3% wszystkich zrujnowanych i spalonych budynków mieszkalnych na obszarach wiejskich ziemi przemyskiej.
Na konto strat w budownictwie wiejskim należy jeszcze dopisać co najmniej
kilkanaście tysięcy zabudowań gospodarczych takich jak stodoły, gumna, brogi,
szopy, obory itp. Ich zniszczenie potwierdzone zostało w większości juramentów
lecz składający przysięgi nie podawali niestety ilości zniszczonych obiektów tego
rodzaju. Podczas jesiennej inkursji ordy krymskiej wspieranej przez oddziały kozackie atakowane były również dwory należące do szlachty. Wiadomo tylko
o dwóch takich przypadkach, które miały miejsce w Woli Gnojnickiej (powiat
przemyski), gdzie oddziały tatarsko-kozackie spaliły dwór będący własnością Samuela Bolestraszyckiego oraz w Topolnicy (powiat samborski), gdzie zniszczony
został dwór należący do Andrzeja Kopystyńskiego. W świetle wszystkich przeanalizowanych materiałów siedziby szlacheckie znajdujące się na terenie ziemi przemyskiej poniosły podczas najazdu tylko symboliczne straty. Wynika z tego, że –
346
A. Gliwa, Najazd tatarski na ziemię przemyską w 1624 r., s. 47-48; tenże, Zimowy najazd Tatarów krymskich na Rzeczpospolitą w 1626 r. i jego skutki na terenie ziemi przemyskiej, „Rocznik
Przemyski”, t. XLII, z. 1, Historia wojskowości, Przemyśl 2006, s. 23-24.
347
Wiadomo tylko, że stały one na Przedmieściu Samborskim.
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nawet biorąc niekompletność informacji dotyczących zdobytych budynków dworskich – zdecydowana większość dworów szlacheckich zdołała obronić się przed
żądnymi łupów ordyńcami i mołojcami.
Dotkliwe straty materialne poniosły na skutek najazdu również struktury terenowe prawosławnej eparchii przemyskiej. Na całym obszarze ziemi przemyskiej
znajdującym się w zasięgu Tatarów i Kozaków spalono 32 cerkwie. Oddziały tatarsko-kozackie nie poprzestawały rzecz jasna na niszczeniu świątyń prawosławnych
lecz rabowały i dewastowały także popostwa. Wiadomo, że na terenach ziemi
przemyskiej do których zdołały dotrzeć grupy bojowników tatarskich i kozackich,
zniszczono łącznie 86 popostw na ogólną liczbę 164 tego typu majątków istniejących przed napadem, a więc 52,4%. Szczegółowy wykaz zniszczonych cerkwi
i popostw znajduje się w aneksie do niniejszej rozprawy (tabela). W dotychczasowej historiografii ukraińskiej problem zniszczeń wojennych wyrządzonych przez
sojusznicze oddziały tatarsko-kozackie był w zdecydowanej większości przypadków zbywany milczeniem. W ostatnich latach ukazywały się nawet publikacje
ukraińskich historyków w których zaprzeczano, jakoby podczas działań militarnych w południowo-wschodniej części Rzeczypospolitej jesienią 1648 r. dochodziło do dewastacji obiektów sakralnych należących do eparchii prawosławnych
przez oddziały kozackie. W artykule ogłoszonym w 1998 r. Walery Smolij i Walery Stepankow, ukraińscy badacze od lat zajmujący się dziejami powstania Chmielnickiego, poddawali w wątpliwość przekazy mówiące o napadzie Kozaków na cerkiew katedralną p.w. św. Jura we Lwowie podczas oblężenia miasta przez siły tatarsko-kozackie oraz innych przypadkach grabieży cerkwi przez armię Bohdana
Chmielnickiego348. Niestety, rzeczywistość bywa często bardziej brutalna niż się
nam wydaje. Oddziały kozackie kooperujące podczas całej kampanii jesiennej
1648 z ordą krymską i budżacką brały udział na terenach województwa ruskiego,
bełskiego, wołyńskiego, podolskiego i bracławskiego w grabieży i niszczeniu substancji majątkowej Cerkwi prawosławnej i unickiej łącznie z samymi świątyniami349. Jak wspomniałem o tym już wyżej, tylko na terenie ziemi przemyskiej podczas najazdu tatarsko-kozackiego jesienią 1648 r. oddziały sojusznicze obrabowały
i zniszczyły 32 cerkwie. Przekazy zawarte w juramentach poświadczające dewastacje świątyń prawosławnych przez wojska tatarsko-kozackie należących do władyctwa przemyskiego nie mogą być poddawane w wątpliwość, gdyż zostały one
potwierdzone przez inne abiuraty składane w późniejszym czasie przez inne upoważnione do tego osoby przed sądem grodzkim przemyskim. Informacje zawarte
we wspomnianych juramentach nie mogą być też podważane ze względu na możliwe nadużycia podatkowe. W tym czasie bowiem obowiązywała już konstytucja
sejmowa przyjęta w 1647 r., która likwidowała obowiązujące od XV w. opodatkowanie cerkwi prawosławnych i unickich.
348
349

s. 87.

B.A. Cmoлій, В.С. Степанков, Українська національна революція 1648-1676, s. 3-4.
Zob. A. Mironowicz, Prawosławie i Unia za panowania Jana Kazimierza, Białystok 1997,
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Poważne straty materialne poniosły w toku jesiennej inwazji tatarsko-kozackiej
z 1648 r. także ośrodki miejskie ziemi przemyskiej. Spośród wszystkich 31 miast
istniejących w połowie XVII stulecia na terenie ziemi przemyskiej sprzymierzone
oddziały tatarsko-kozackie spustoszyły w różnym stopniu 15 z nich. Zatem w czasie
trwania najazdu celem ataków stała się niemal połowa (48,4%) wszystkich ośrodków miejskich funkcjonujących wówczas w ziemi przemyskiej. Na terenie powiatu
przemyskiego agresji Tatarów i Kozaków doświadczyło 10 miast. Były to: Chyrów350, Bircza351, Felsztyn352, Husaków353, Jarosław354, Krukienice355, Mościska356,
Niżankowice357, Radymno358 i Tarnogród359. W powiecie samborskim zaatakowane
zostały stolica powiatu Sambor360, Stara Sól361 oraz Stare Miasto (Sambor)362. Natomiast w powiecie stryjskim Tatarzy i Kozacy spustoszyli stolicę powiatu Stryj363,
a w powiecie drohobyckim znaczne straty na skutek ataków Kozaków i zrewoltowanych chłopów poniósł w ostatniej dekadzie listopada Drohobycz364.
W Chyrowie oddziały tatarsko-kozackie spaliły 46 domów, dewastując 4 warsztaty rzemieślnicze365. Podobny poziom strat odnotowano w Birczy, gdzie spalono
również 46 budynków mieszkalnych366. Podczas napadu na Tarnogród Kozacy
spalili 37 domostw, mordując 5 mieszkańców miasta367. Największe straty poniosła
centralna część zabudowy miejskiej z placem rynkowym, gdzie zgorzało 15 budynków w tym szkoła żydowska i dwa domy wójtowskie368. Poza rynkiem spaleniu
uległo wówczas łącznie 22 budynki mieszkalne369.
350

CDIAUL, CP, fond 13, op. 1, t. 1071, s. 363-364, t. 1075, s. 40.
Tamże, t. 1071, s. 251-252, 378-379.
Tamże, t. 1069, s. 635-636; t. 1071, s. 353.
353
Tamże, t. 1069, s. 606; t. 1071, s. 362-363.
354
Tamże, t. 1069, s. 156-157; t. 1071, s. 369-370.
355
Tamże, t. 1069, s. 587; t. 1071, s. 350-351.
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Tamże, fond 35, op. 1, Księga aktowa urzędu wójtowskiego i rady miasta Mościsk (15881653), t. 2, s. 133v; fond 13, op. 1, t. 1069, s. 561; t. 1071, s. 354-356.
357
CDIAUL, CP, fond 13, op. 1, t. 1069, s. 987-988.
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Tamże, s. 575-576; t. 1071, s. 367-368.
359
Tamże, t. 1071, s. 188; Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Archiwum Ordynacji
Zamoyskich (dalej: AOZ), sygn. 68, Inwentarz miasta Tarnogroda, wsiów Xiężopola, Korchowa y Biszczy z 1650 roku, s. 17-64.
360
CDIAUL, CP, fond 13, op. 1, t. 1069, s. 116-118; t. 1071, s. 388-391.
361
Tamże, t. 1071, s. 356-357.
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Tamże, t. 1069, s. 990-991.
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Tamże, t. 1069, s. 514-515; t. 1075, s. 43.
364
AAP, sygn. 157, s. 1298, 1320-1321; CDIAUL, CP, fond 13, op. 1, t. 376, s. 300-303.
365
CDIAUL, CP, fond 13, op. 1, t. 1071, s. 48-50, 363-364.
366
Tamże, t. 1069, s. 251-252; t. 1071, s. 378-379.
367
APL, AOZ, sygn. 68, Inwentarz miasta Tarnogroda, wsiow Xiężopola, Korchowa y Biszczy
z roku 1650, s. 17-54; CDIAUL, CP, fond 13, op. 1, t. 1071, s. 188.
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APL, AOZ, sygn. 68, Inwentarz miasta Tarnogroda, wsiow Xiężopola, Korchowa y Biszczy z roku 1650, s. 17-18. W tej części Tarnogrodu Kozacy oprócz wspomnianych dwóch domów wójtowskich
i szkoły żydowskiej spalili domostwa należące do Adama Wnuka, Mathiasza Stolarza, Ferensa Zelaska,
Marcina Knapa i Adamowej Ślusarskiej, Chomy Szawrowa, Sebastiana Klechy, Walenty Kulaiewy,
Sebastiana Terusalika oraz Żydów Jaskiera, Borucha, Chaima i Nosia.
369
Były to posesje, których właścicielami byli m.in. Jakub Gancarz, Mathiasz Furmanik, Marcin
Kaleciński, Jan Winiarz, Jędrzej Król, Paweł Warchawski, Lewko Mekielowicz, Zacharyasz, wdowa
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Znaczne straty odnotowano również w ośrodkach miejskich położonych
w trzech pozostałych powiatach ziemi przemyskiej. W Samborze oddziały tatarsko-kozackie spaliły 6 domów370. W stolicy powiatu stryjskiego Stryju przestało
istnieć łącznie 132 domy371. Taki właśnie poziom strat potwierdzono także w rejestrze podatkowym ziemi przemyskiej sporządzonym w 1658 r.372 Podczas odwrotu
sił kozackich z ziemi przemyskiej ucierpiał także Drohobycz, który został zaatakowany przez zbuntowanych chłopów z ekonomii samborskiej kooperujących z oddziałami kozackimi. Na skutek ataku na miasto zdewastowany został m.in. kościół
parafialny373. Na terenie wymienionych wyżej miast spalono co najmniej 589 budynków mieszkalnych. Efektem grabieżczej operacji tatarsko-kozackiej były także
znaczne straty w rzemiośle miejskim. We wszystkich napadniętych miastach zniszczonych zostało co najmniej 98 warsztatów rzemieślniczych. Największe straty ponieśli rzemieślnicy w Niżankowicach, gdzie na skutek działań oddziałów tatarskich
i kozackich przestało istnieć 35 warsztatów374 oraz w Stryju, gdzie zdewastowano
26 zakładów miejscowych rękodzielników375.
Rezultatem przedstawionej operacji rabunkowej na terenie ziemi przemyskiej
były także ogromne straty ludnościowe. Już we współczesnych kronikach tatarskich potwierdzono niezwykle dużą liczbę jasyru jaki udało się zdobyć ordyńcom
podczas wyprawy na ziemie Rusi Czerwonej jesienią 1648 r.376 Nawet w słowach
Hadży Mehmeda Senaiego, który pisał o Tatarach: „Powracali oni potem z takimi
niezliczonymi łupami, że nawet najnędzniejszy parobek tatarski nie miał sobie za
nic wielkiego trzydziestu albo i czterdziestu ludzi jasyru”377 nie ma zbyt wiele przesady. Zresztą we współczesnej kronice ruskiej Samowydca również potwierdzono
wielką ilość polsko-rusko-żydowskiego jasyru uprowadzonego przez Tatarów jesienią 1648 r.378 Na podstawie przeanalizowanych źródeł masowych w postaci kilku tysięcy juramentów, stwierdzić można, że podczas najazdu orientalni łowcy
współpracując z Kozakami uprowadzili do niewoli tylko z ziemi przemyskiej co
najmniej 8794 osób379. Większość brańców została uprowadzona z powiatu przemyskiego, skąd porwano 6073 osoby, tj. 69% całego plonu tatarskiego z ziemi
przemyskiej. Z terenów Samborszczyzny Tatarzy i Kozacy uprowadzili 2360 ludzi,
Falandyszka, Maciej Rogala, Tomasz Hackowicz, Walenty Górski, Zofia Gagasczyna, Walenty Wokanowicz oraz Żydzi Joseph, Say Berowic, Mosche Pinkasik i Irsko (Tamże, s. 19-24).
370
CDIAUL, CP, fond 13, op. 1, t. 1071, s. 388-389.
371
Tamże, t. 1069, s. 514-515; t. 1075, s. 43.
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Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1658 roku, w: Polska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej, Źródła dziejowe, t. I, cz. 3, wyd. Z. Budzyński i K. Przyboś, Przemyśl-Rzeszów 2000, s. 12.
373
CDIAUL, CP, fond 13, op. 1, t. 376, s. 300-303.
374
Tamże, t. 1069, s. 987-988.
375
Tamże, s. 514-515; t. 1075, s. 43.
376
O. Акчокракли, Татарска поема Джан-Мухамедова, s. 168; Hadży Mehmed Senai z Krymu, Historia chana Islam Gereja III, s. 116.
377
Hadży Mehmed Senai z Krymu, Historia chana Islam Gereja III, s. 116.
378
Літопис Самовидца, s. 54.
379
Szczegółowe dane liczbowe dotyczące brańców znajdują się w aneksie (tabela).
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co stanowiło 26,8 % odnotowanych w źródłach jeńców. Z powiatu drohobyckiego
udało się oddziałom tatarsko-kozackim wyprowadzić tylko 303, a z powiatu stryjskiego zaledwie 58 brańców, co w sumie stanowiło 4,1% ogólnej liczby jasyru
uzyskanego w ziemi przemyskiej. Podana statystyka strat w ludziach nie jest
z pewnością pełna, gdyż w wielu przypadkach nie podano w ogóle żadnych informacji odnośnie uprowadzonych do niewoli ludzi. Szacować można, że rzeczywista
ilość brańców z ziemi przemyskiej wynosiła kilkanaście tysięcy ludzi. Bilans ofiar
śmiertelnych najazdu tatarsko-kozackiego, którzy zamieszkiwali na terenie ziemi
przemyskiej obejmuje 47 osób. Wśród zabitych aż 43 osoby pochodziły z powiatu
przemyskiego, a pozostałe 4 zamieszkiwały w powiecie samborskim.
Jesienna inwazja wojsk tatarsko-kozackich trwająca na terenie ziemi przemyskiej łącznie około 10 dni spowodowała na znacznej części tego obszaru katastrofalne wręcz zniszczenia i straty materialne. Największe nasilenie zniszczeń wystąpiło na terenie powiatu samborskiego oraz południowej i wschodniej części powiatu przemyskiego. Stosunkowo mniejsze straty stały się udziałem powiatu stryjskiego na obszarze którego w zasięgu oddziałów tatarskich i kozackich znalazły się
tylko północno-wschodnie i centralne jego części. Najazd tatarsko-kozacki z 1648 r.
stanowi ważną cezurę dla ekonomiki ziemi przemyskiej, najlepiej rozwiniętej pod
względem gospodarczym i najbogatszej ziemi Rusi Czerwonej. Inwazja wojsk tatarskich i kozackich stanowiła ostateczny kres prosperity i rozwoju gospodarczego,
jaki ziemia przemyska przeżywała od połowy XIV w. Osłabiona wydatnie przez
całą serię najazdów tatarskich z lat 20. XVII w., gospodarka ziemi przemyskiej nie
zdołała już zniwelować nowych zniszczeń, które wyrządzili w 1648 r. na jej terytorium Tatarzy i Kozacy aż do połowy XVIII stulecia.
W porównaniu do tatarskich misji zbrojnych jakie miały miejsce na terytorium
Rzeczypospolitej przed wybuchem powstania Chmielnickiego, najazd wojsk tatarsko-kozackich przeprowadzony jesienią 1648 r. był nową jakością zarówno w sensie wojskowym jak i politycznym. Wyprawa tatarsko-kozacka stanowiła wyzwanie, któremu nie potrafili sprostać ani ówcześni liderzy polityczni Rzeczypospolitej,
ani najwyżsi dowódcy kierujący poczynaniami obronnymi wojsk koronnych.
Efektem tego był znaczący spadek prestiżu Rzeczypospolitej i ogromne straty materialne i demograficzne na ponad 1/3 całego terytorium państwa polsko-litewskiego. Podkreślić należy, że operacja tatarsko-kozacka na terenie Rusi Czerwonej
w 1648 r. odbywała się w bardzo sprzyjających warunkach dla wojsk sprzymierzonych. Można powiedzieć, że ówczesne okoliczności polityczne do których należały
takie czynniki jak okres bezkrólewia, brak reakcji ze strony Turcji z jednej strony
i Moskwy z drugiej przeciwko współdziałaniu Kozaków z Tatarami, zapewniły
niezwykle komfortowe warunki realizacji całej operacji. Jeszcze korzystniej niż
uwarunkowania polityczne przedstawiały się w trakcie przeprowadzania misji jej
aspekty militarne. Przede wszystkim znakomicie funkcjonował sojusz tatarskokozacki zarówno na płaszczyźnie politycznej jak i w wymiarze wojskowym. Sprawne działanie tego sojuszu zapewniło też zdecydowaną przewagę militarną sił tatarsko-kozackich podczas kampanii wiosennej i jesiennej 1648 r. nad armią koron-
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ną pozbawioną od klęski pod Korsuniem obu hetmanów. Wszystkie te czynniki
sprawiły, że działania obronne sił polskich prowadzone były w skrajnie niekorzystnych warunkach, które można porównać jedynie do tragicznych realiów jesieni
1672 r., gdy Rzeczpospolita stała samotnie w obliczu przygniatającej przewagi armii tureckiej i tatarskiej posiłkowanej przez wojska kozackie hetmana Petra Doroszenki. Ale i wtedy Rzeczpospolita nie znajdowała się w stanie bezkrólewia, hetmani koronni znajdowali się przy wojsku koronnym, a nastroje wśród poddanych
zamieszkujących tereny objęte walkami dalekie były od nastrojów buntu i rewolucyjnego wrzenia.
Uwieńczenie sukcesem operacji militarnych przeprowadzonych w 1648 r. przez
Kozaków na terenach Rzeczypospolitej nie byłoby możliwe bez wydatnej pomocy
wojskowej udzielonej przez Tatarszczyznę. Wydaje się, że całkowitą rację ma
ukraiński historyk Iwan Storożenko, który reprezentuje pogląd, że wsparcie militarne udzielone przez Chanat Krymski w 1648 r. powstaniu kozackiemu miało decydujące znaczenie dla jego dalszych losów380. Sądzę, że nie będzie żadną przesadą
konstatacja, że powstanie wzniecone przez Bohdana Chmielnickiego w 1648 r. podzieliłoby los poprzednich rebelii kozackich gdyby nie doszło do podpisania sojuszu tatarsko-kozackiego, a Krym nie byłby wierny literze układu zawartego z Zaporożcami i nie wysyłał swoich oddziałów na Ukrainę przeciw Rzeczypospolitej.
O ile dwie pierwsze wyprawy tatarskie na ziemie koronne w 1648 r. były efektem
walk wewnętrznych w łonie establishmentu tatarskiego w wyniku których przewagę uzyskał klan Szirinów dążący do przeprowadzenia ataków na Rzeczpospolitą
i zawarcia sojuszu tatarsko-kozackiego, to trzecia, największa wyprawa tatarskokozacka z jesieni 1648 r. była możliwa dzięki zamachowi stanu do którego doszło
w Stambule w pierwszej dekadzie sierpnia. W wyniku przewrotu i odsunięcia od
władzy sułtana Ibrahima I i wielkiego wezyra Ahmeda paszy, nowa ekipa rządząca
nie przeszkadzała chanowi Islam Gerejowi III w organizacji i przeprowadzeniu
nowego grabieżczego najazdu. Niezależnie od tego, działania na które zdecydował
się w 1648 r. Bohdan Chmielnicki, a które polegały m.in. na pustoszeniu w kooperacji z Tatarami południowo-wschodnich ziem Rzeczypospolitej w zdecydowanej
większości zamieszkiwanych przez Rusinów i współpracy z ordyńcami przy zagarnianiu jasyru, można nazwać haniebną samoinwazją.
W świetle tego jaką już dzisiaj wiedzą dysponują historycy nie można nadal
tkwić na kolanach przed postacią Bohdana Chmielnickiego i bezkrytycznie oceniać
go jako genialnego i wielkiego hetmana. Przedstawione w niniejszym artykule dane statystyczne oparte na zweryfikowanych źródłach masowych dotyczące zniszczeń materialnych i strat demograficznych wywołanych operacją tatarsko-kozacką
na terenie ziemi przemyskiej w 1648 r. są tzw. twardymi danymi, których dotąd tak
bardzo brakowało w badaniach historycznych dotyczących społeczno-gospodarczych następstw początkowego okresu powstania Bohdana Chmielnickiego. I choć
dane te dotyczą tylko ziemi przemyskiej, a więc zachodniej części województwa
380

І.С. Стороженко, op. cit., t. 1, Воэнні дії 1648-1652 рр., s. 91-93.
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ruskiego, to mogą być egzemplifikacją zniszczeń jakie stały się udziałem innych
ziem i województw objętych operacjami sił tatarskich i kozackich (środkowa
i wschodnia część województwa ruskiego, województwo bełskie, wołyńskie, podolskie, bracławskie i zachodnia część kijowskiego). Dane te są tak przerażające
w swojej wymowie, że nie sposób przejść obojętnie obok nich i nie zapytać wprost,
kto był odpowiedzialny za bezmiar ludzkiego cierpienia i ogrom zniszczeń spowodowanych działaniami wojennymi prowadzonymi od wiosny do jesieni 1648 r.,
które dotknęły przecież w największym stopniu ludność ruską (ukraińską) zamieszkującą południowo-wschodnie województwa Rzeczypospolitej.
W tym kontekście dotychczasową historiografię radziecką i niemal cała ukraińską oceniającą wodza powstania kozackiego wznieconego w 1648 r. jako postać
wręcz genialną i pomnikową należy uznać za swoistą aberrację historyczną – podobnie jak sowieckie konstrukty w typie wossojedinenja i wyzwolnoj wojny – której nie ulegli tylko nieliczni historycy. Nie od rzeczy będzie w tym miejscu przypomnieć, że wbrew opinii większości historyków radzieckich i ukraińskich, wystąpienie Chmielnickiego przyniosło w efekcie nie zjednoczenie ziem ukraińskich
(pod władzą Moskwy), lecz właśnie ich podział między Rosję i osłabioną Rzeczpospolitą oraz postępujące zniewolenie mieszkańców Ukrainy, trwające ponad trzy
stulecia, nie wspominając już o katastrofalnym zniszczeniu kraju. Stworzyło także
warunki do szybkiego wzrostu imperialnej potęgi państwa rosyjskiego ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jestem głęboko przekonany, że wieloaspektowy problem rebelii kozackiej (czy jak chcą niektórzy ukraińscy historycy „rewolucji kozackiej”) Bohdana Chmielnickiego zasługuje na nową, poważną refleksję historiograficzną i coś nieporównanie większego niż od lat powtarzane hasła-wytrychy,
którymi od kilkudziesięciu lat karmiła się sowiecka, a także w dużej części (z pewnymi modyfikacjami) współczesna ukraińska nauka historyczna. Przede wszystkim
jednak zasługuje na to sam naród ukraiński tak tragicznie doświadczony na przestrzeni swoich dziejów.

zniszczone
5

7½

1½2

3 zagr.;
4 kom.

b.d.3

młn.,
krcz.

crkw,
6 chałup

4 kmiecie z rodzinami
w niewoli; 10 koni
zrabowanych

6½

1½4

2 kom.

2 kom.

młn.

pop.

b.d.

628; 22

4½5

4

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

514; 609; 63

Marcin Morawiec6

5¼

4

6 zagr.;
6 kom.; rzem.

b.d.

crkw

b.d.

b.d.

494; 6

Zamiechowski

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

221º

Paweł Łapiński

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

221-222º

własność królewska –
starostwo przemyskie

5¾

6½

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

511; 614; 63

Nazwa wsi

Własność

1

2

3

Aksmanice1 T-K

2.

Arłamów T-K

3.

Bandrów T

4.

Barańczyce T
Beńkowa Wisznia
T-K
Beńkowa Wisznia
T-K
Berechy Dolne
T-K

5.

6.

1

Obiekty

4

Lp.

1.

Gospodarstwa

pozostałe

Łany

Mikołaj Ossoliński
Andrzej
Maksymilian Fredro
własność królewska –
starostwo przemyskie

pozostałe

zniszczone

6
7
POWIAT PRZEMYSKI

Ofiary śmiertelne,
wzięci do niewoli
i zrabowane zwierzęta

Podstawa
źródłowa

11

pozostałe

zniszczone

8

9

10

384; 656; 20

Dane o wysokości strat materialnych, demograficznych i zrabowanych zwierzętach ujęto łącznie dla wsi Aksmanice, Kłokowice i Sólca.
Poza tym wiadomo, że 2 łany roli włączono wcześniej do pól dworskich.
3
Wiadomo tylko, że 6 gospodarstw kmiecych zostało spalonych.
4
Z tego ½ łana należała do popostwa.
5
Zarówno jurament złożony w dniu 27 lutego 1651 r. jak i rejestr poborowy z 1651 r. nie podają ilości łanów pozostałych w uprawie. Informacje na ten temat przekazuje natomiast dokument lustracji województwa ruskiego przeprowadzonej w latach 1661-1665 (Lustracja województwa ruskiego 1661-1665, cz. I. Ziemia przemyska
i sanocka, wyd. K. Arłamowski i W. Kaput, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 40).
6
W 1651 r. piastował on urząd sędziego ziemi lwowskiej.
2
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Aneks
Wykaz wsi ziemi przemyskiej spustoszonych podczas najazdu tatarsko-kozackiego w 1648 r. wraz z obiektami zniszczonymi oraz danymi o ilości ofiar śmiertelnych, wysokości jasyru i liczbie zrabowanych zwierząt

2

3

4

5

6

7

8

9

7.

Berezów T

Franciszek
Bernard Mniszech

8¼7

1

b.d.

b.d.8

crkw, pop.

b.d.

8.

Błożew Górna T-K

Jan
Mikołaj Daniłowicz

1½9

310

b.d.

b.d.11

młn. krcz.,
crkw, pop.

b.d.

9.

Boguszówka T

Gabriel Birecki

1

112

6 zagr.;

b.d.

kom.

b.d.

b.d.
crkw,
pop.

10.

Bojowice T-K

Mikołaj Ossoliński

1

b.d.
b.d.

b.d.

młn o 2 koł.;

150 poddanych w niewoli; konie i bydło
zrabowane

17¾17

–

5 zagr.;
6 kom.

–

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Andrzej Stanisław
Boguski

1

3

2 zagr.,
2 kom.

b.d.

–

krcz.

6 kmieci z rodzinami
oraz karczmarz w niewoli; konie i bydło
zrabowane

Franciszek Bernard
Mniszech

2

1½

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Bolanowice15 T-K

Mikołaj Ossoliński16

12.

Bolestraszyce T-K

Gorzyccy

Boniowice T-K

Boniowice T-K

7

1¼

14

–

11.

13.

13

10
11
4 kmiecie z rodzinami
w niewoli, konie i byd- 416; 592; 6
ło zrabowane
6 kmieci z rodzinami
427; 597; 6
w niewolim, 40 koni
zrabowanych
b.d.
225º

40 chałup;
stodoły

b.d.

b.d.

432; 608; 6
421-422; 750;
5
300º
359-360; 7;
376
490; 4
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1

Z tego ¼ łana należała do popostwa.
Wiadomo tylko, że gospodarstwa 4 kmieci zostały zniszczone.
9
Z tego ½ łana należała do popostwa.
10
Poza tym wiadomo, ze pola o powierzchni ½ łana leżały odłogiem ale było to skutkiem inkursji tatarskiej z 1624 r.
11
Wiadomo tylko, że 6 gospodarstw komorniczych było zniszczonych lecz było to skutkiem wcześniejszych napadów tatarskich.
12
Ponadto wiadomo, że już przed napaścią Tatarów i Kozaków pola o powierzchni 1 łana włączono do folwarku dworskiego.
13
Z tego ¼ łana należała do popostwa.
14
Ponadto wiadomo, że grunty o powierzchni 1 łana zostały włączone do uposażenia parafii łacińskiej w Husakowie.
15
Jak zaznaczono w juramencie złożonym w dniu 16 kwietnia 1649 r. przed sądem grodzkim przemyskim przez poddanych Iwana Czurylaka i Tymka Truchana,
wieś została całkowicie obrabowana i zniszczona przez oddziały Tatarów i Kozaków, a wszyscy zamieszkujący ją wieśniacy zostali wzięci w jasyr.
16
W 1653 r. dzierżawcą wsi był Walenty Fredro.
17
Z tego ¾ łana włączono do pól dworskich.
8

2

3

4

5

6

7

8

9

10
3 zabitych kmieci;
3 zagrodników z rodzinami w niewoli;
30 koni zrabowanych

11

14.

Boratycze T-K

Mikołaj Ossoliński

1

218

3 zagr.;
2 kom.

3 zagr.

–

b.d.19

15.

Boratyn T

Adam Władysław
Krasicki

2½

2½

7 zagr.
10 kom.

5 zagr.

młn. o 2
koł.; crkw

b.d.

b.d.

619; 7

16.

Borysławka T-K

Mikołaj Ossoliński

1

2

b.d.

3 zagr.

młn.
crkw

b.d.20

3 kmiecie z rodzinami
w niewoli; bydło zrabowane

572; 4

17.

Borszowice T-K

Stanisław Krasicki

1½21

½22

6 zagr.

b.d.

2 krcz.;
crkw; pop.

młn o 2 koł.;
młn.

b.d.

497; 7

18.

Bortiatyn T-K

własność królewska –
starostwo wiszniańskie
pos. Fr. Korytko

2½23

9

zagr.
kom.

3 zagr.;
7 kom.

młn. crkw
pop.

krcz.

b.d.

545-546; 7

19.

Brześciany T-K

własność duchowna –
klasztor Benedyktynek
w Samborze

¼24

6½25

2 zagr.

zagr.

pop.

młn, krcz.
20 chałup

zagrodnik w niewoli;
konie i bydło zrabowane

447-448; 610;
6

20.

Brylińce T-K

własność królewska –
starostwo przemyskie
pos. Ostrowska

6¾

726

2 zagr.;
5 kom.

3 kom.

młn., krcz.,
crkw

sołtystwo

2 kmiecie zabici; bydło zrabowane

364; 552-553;
617-618; 65

konie i bydło zrabowane

357; 6

21.

Buchowice T-K

Rafał Grochowski

27

4¼

b.d.

5 zagr.

4 zagr.

młn.o 2
koł.

b.d.

krcz.,
crkw, pop.
18

Poza tym 2 łany włączono wcześniej do gruntów dworskich.
Wiadomo tylko, że młyn i karczma pozostawały zdewastowane ale było to skutkiem najazdu tatarskiego z 1624 r.
Wiadomo tylko, że na skutek powodzi, która miała miejsce w 1650 i 1651 r. zniszczona została karczma.
21
Z tego ½ łana należała do popostwa.
22
Poza tym wiadomo, że pola o powierzchni 5 łanów leżały odłogiem lecz było to skutkiem najazdu tatarskiego z 1624 r.
23
Z tego ½ łana należała do popostwa.
24
Grunty te należały do popostwa.
25
Z tego ½ łana należała do karczmarza.
26
Z tego 5 łanów należało do sołtystwa.
27
Z tego ½ łana należała do popostwa.
19
20

435; 627; 7;
393*
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

5 zagr.

5 zagr.,
7 kom.

crkw, pop.

krcz.

b.d.

b.d.

b.d.30

b.d.

b.d.

b.d.

22.

Bukowa T-K

Mikołaj Daniłowicz

428

4

23.

Bybło T-K

Stanisław Krasicki

229

1

24.

Bylice T-K

Madalińscy

25.

Cetula32 T-K

26.

Chliple T-K

Anna Alojza Chodkiewiczowa
Korytkowie

27.

Chotyniec T-K

28.

Cisowa T
Cyków T-K

29.

Cyków40 T-K
(wójtostwo)

28

własność królewska –
pos. Anna Ostrowska35
własność królewska –
starostwo przemyskie
własność królewska –
starostwo przemyskie
własność królewska –
starostwo przemyskie

3¼

31

1½

b.d.
2 zagr.,
2 kom.

3 zagr.

6 zagr.,
6 kom.
2 kom.

młn, crkw

8

9 zagr.

b.d.

dwór

młn. o 2
koł.36, krcz.

3¾37

7¾

5 zagr.,
14 kom.

b.d.

młn, karcz.
crkw, pop.

b.d.

3

4⅜

b.d.

b.d.38

b.d.

młn39
krcz., crkw

–

2

–

2 zagr.

–

b.d.

–

4⅜33

–

2⅝

1½

1¾

–

młn o 2 koł.,
krcz., pop.
b.d.

10
350 poddanych w niewoli; 60 koni i 40 wołów zrabowanych
b.d.

11
411-412; 598;
6; 372*
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1

497; 7
377-378; 585;
38‛; 54
461-462; 1029
34
poddani w niewoli
-1030; 249; 59
b.d.
480; 636; 17
353 poddanych w nie- 406; 591;
woli; 354 wołów zra1064-1065;
bowanych
192º; 66
364; 475; 621b.d.
622; 62; 396-7*
poddani w niewoli, by- 380-381; 497dło i konie zrabowane 498; 99º; 62
2 zagrodników z rodzinami w niewoli; bydło 380
i konie zrabowane
b.d.

Z tego ½ łana należała do popostwa.
Poza tym wiadomo, że 3 łany włączono wcześniej do majątku dworskiego.
30
Wiadomo tylko, że młyn był zniszczony ale było to skutkiem napadu ordyńców z 1624 r.
31
Poza tym wiadomo, że odłogiem leżały grunty orne o powierzchni 2¼ łana.
32
Jak zeznali 14 maja 1649 r. w urzędzie grodzkim przemyskim poddani Piotr Sieniewicz i Andrzej Nowak, cała wieś została splądrowana i zniszczona przez Tatarów i Kozaków.
33
Z tego ¼ łana należała do popostwa, a ⅜ łana do karczmarza.
34
Zob. przyp. nr 237.
35
W sierpniu 1652 r. posesorką wsi była już nieznana z imienia szlachcianka Stanowa.
36
Młyn ten wybudowany był nad rzeką Szkło i należał do Iwana Fedka Szelążka.
37
Z tego ¼ łana należała do popostwa.
38
Wiadomo tylko, że zniszczonych zostało 11 gospodarstw kmiecych.
39
Młyn ten został zbudowany na przełomie 1629 i 1630 r. po całkowitym zniszczeniu poprzedniego w czasie zimowego najazdu tatarskiego z 1626 r. (Lwiwska Naukowa Biblioteka Nacjonalnoj Akademji Nauk Ukrajiny im. W. Stefanyka, Okremi Nadchodżenja, fond 141, op. 1, rkps 247, Lustratio proventuum bonorum regalium in
terris halicensis et premisliensis sitorum Anno 1629, s. 247).
40
Jak zeznali przed sądem grodzkim przemyskim poddani Jarema i Feytko Kolos w dniu 7 kwietnia 1649 r. całe wójtostwo zostało zniszczone przez Tatarów i Kozaków.
29

2

30.

Czaple T-K

31.

Czerniawa T-K

3
Felicjan Zaklika
własność królewska –
starostwo mościskie
Paweł Fredro
pos. Jerzy Madaliński

32.

Czyszki45 T-K

33.

Czyszki
k. Mościsk T-K

Rafał Grochowski

34.

Darowice50 T-K

Mikołaj Krasicki

35.

Dąbrowica T-K

Hieronim Sieniawski

36.

Dmytrowice T-K

Korytkowa

37.

Dobrzanka 54 T-K

Tomasz Drohojowski55

41

4

5
41

4½

1½

6
42

1½

6 zagr.

6

3 zagr.,
3 kom.

7

8
43

b.d.

3 zagr.,
4 kom.

krcz., pop.

9

10
44

b.d.

b.d.

11
551; 623-624;
9

crkw

krcz.

b.d.
6 koni i 60 sztuk bydła
zrabowane

637-638
405; 123º; 8

1½46

3 zagr.

b.d.47

młn

krcz.48,
11 chałup

1

5 zagr.

b.d.

crkw, pop.

krcz.

b.d.

358; 201º; 8

½

151

b.d.

b.d.52

b.d.

młn

b.d.

435; 603-604;
12

5⅛

1½

4 zagr.,
8 kom.,
2 rzem.

2 zagr.

krcz.

chałupy,
stodoły

100 poddanych w niewoli; 200 koni zrabowanych

1

5¼

zagr.,
2 kom.

b.d.

młn

b.d.

b.d.

2
49

2½

1½

młn, krcz., folusz53, 9 chałup kmiecych
b.d.

436-437; 11

b.d.

399-400; 586587

b.d.

593; 129º; 32

Z tego po 1 łanie należało do popostwa i karczmarza.
Poza tym wiadomo, że 3 ½ łana leżały odłogiem ale było to skutkiem najazdu tatarskiego z 1624 r.
43
Wiadomo tylko, że na skutek inkursji tatarskiej z 1624 r. zniszczone pozostawały 4 gospodarstwa komornicze.
44
Od czasu czerwcowego napadu ordyńców z Budżaku z 1624 r. zniszczone pozostawały młyn i cerkiew.
45
Dane o zniszczeniach i zrabowanych zwierzętach ujęto łącznie dla wsi Czyszki i Sanoczany.
46
Z juramentu wynika, że na skutek wcześniejszej inkursji tatarskiej odłogiem leżało 7 łanów ziemi ornej. Skądinąd wiadomo, że miała ona miejsce zimą 1626 r.
47
Wiadomo tylko, że gospodarstwa 4 komorników były zdewastowane ale było to spowodowane najazdem ordyńców z 1626 r..
48
Poza tym wiadomo, że zniszczony pozostawał młyn wyposażony w 1 koło ale było to następstwem inkursji tatarskiej z 1626 r.
49
Z tego ½ łana należała do popostwa.
50
Dane o ilości rodzin uprowadzonych do niewoli podano łącznie dla wsi Darowice i Kupiatycze.
51
Ponadto wiadomo, iż 2 łany pół ornych leżały odłogiem na skutek napadów Tatarów z 1624 i 1626 r.
52
Wiadomo tylko, że 3 gospodarstwa zagrodnicze były zniszczone ale było to skutkiem ataków tatarskich z 1624 i 1626 r.
53
Obiekt ten wyposażony był w jedno koło.
54
Dane o ilości łanów i gospodarstw pozostałych ujęto łącznie dla wsi Malawa i Dobrzanka.
55
W 1661 r. jako właściciel wsi wymieniony został już starosta przemyski Marcin Madaliński.
42
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1

2

3

Dołhomościska
T-K

Mikołaj Krzeczowski

Dołhomościska
T-K

Świrscy

39.

Drohojów T-K

Katarzyna Drohojowska57

40.

Drozdowice T-K

Marcin Madaliński

4

5

6

7

8

9

10

5¼56

2¼

3 zagr.

5 zagr.,
6 kom.

młn o 2
koł., pop.

krcz.,
chałupy

b.d.

2

5

zagr.

4 zagr.,
8 kom.,
2 rzem.

–

8 chałup

6¾

358

b.d.

młn

b.d.

5

1

b.d.

–

młn

59

2 zagr.,
12 kom.
2 zagr.,
4 kom.
b.d.

38.

41.

Gdeszyce T-K

Mikołaj Ossoliński

½

42.

Głęboka62 T-K

Mikołaj Daniłowicz

–

3

–

43.

Gnojnice T-K

Andrzej Łahodowski

4¼

8½

7 zagr.

44.

Grąziowa T-K

Mikołaj Ossoliński

2

3

b.d.

7 zagr.,
3 kom.
3 zagr.

45.

Grochowce T-K

Adam Krasicki

1

3

b.d.

2 zagr.

56

1

60

b.d.

3 zagr.,
5 kom.

–
–
b.d.
krcz., crkw
młn,
4 chałupy,
stodoły

61

b.d.

15 chałup
młn o 2 koł.63
3 krcz.
b.d.64
b.d.

8 poddanych w niewoli
b.d.
3 rodziny w niewoli

11
431; 626-627;
1092-1094;
272-273º; 10
442-443; 586;
999-1000;
274-275º; 11
254-255º
463-464; 593;
335º; 65
498; 45-46º

b.d.
150 poddanych w niewoli; 23 konie i 30 wo- 410; 587; 15
łów zrabowanych
505-506; 13;
b.d.
391*
b.d.
573
12 poddanych z rodzi434; 583-584;
nami w niewoli65; ko15
nie i bydło zrabowane
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1

Z tego ½ łana należała do popostwa.
Od 1650 r. dziedzicem wsi był Stefan Drohojowski, syn Jana Parysa Drohojowskiego.
Ponadto wiadomo, że pola uprawne o powierzchni 2 ¼ łanów leżały odłogiem od czasu najazdu tatarskiego z 1624 r.
59
Ponadto wiadomo, że pola o areale 3 ½ łanów nie były uprawiane z powodu zniszczeń wyrządzonych we wsi przez napady tatarskie z 1624 i 1626 r. Oprócz tego
grunty o powierzchni 2 łanów stanowiły odłogi na skutek zbiegostwa poddanych i wybierania nienależnych podatków przez żołnierzy koronnych. Poza tym wiadomo
jeszcze, że pola obejmujące 7 łanów włączono do folwarku pańskiego po inkursjach tatarskich z lat 20. XVII w.
60
Wiadomo tylko, że w wyniku najazdów ordyńców z trzeciej dekady XVII w. zniszczone pozostawały gospodarstwa 6 zagrodników i 9 komorników.
61
Wiadomo tylko, że młyn został zniszczony przez powódź.
62
Jak zeznał przed sądem grodzkim przemyskim 14 kwietnia 1649 r. poddany Jacko Mikulak Tatarzy i wpierający ich Kozacy całkowicie zniszczyli wieś, biorąc
większość jej mieszkańców w jasyr. Potwierdzeniem całkowitego zniszczenia wsi przez Tatarów i Kozaków w 1648 r. jest inny jurament złożony w dniu 29 lipca 1652 r.
w sądzie grodzkim przemyskim przez miejscowych poddanych Iwana i Stanisława Skrzeków.
63
Do 1669 r. jedno koło młyńskie zostało naprawione.
64
Wiadomo tylko, że na skutek wystąpienia wód Wiaru w 1650 i 1651 r. zdewastowany został miejscowy młyn.
65
Ponadto wiadomo, że 19 wieśniaków zmarło ale nie było to skutkiem ataku Tatarów i Kozaków.
57
58

2

3

4

5

6

7

6½

8 zagr.

10 kom.

66

8
młn o 2
koł., krcz.

9

10

11

pop.

b.d.

607; 13

46.

Grodowice T-K

Stanisław Żurowski

6½

47.

Hańkowice T-K

Mikołaj Ossoliński

2

1

7 zagr.,
5 kom.

b.d.

krcz., crkw

b.d.

b.d.

849-850

3

1½

kom.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

516-517; 18

667

7

2 kom.,
rzem.

b.d.

crkw, pop.

b.d.68

2¼

2¾69

2 kom.

2 zagr.70

młn71,
crkw

młn

1⅛

2

b.d.

2 zagr.

b.d.

b.d.

1

1½

b.d.

b.d.74

b.d.

b.d.

b.d.

442; 620;
130º; 226º; 66

4

7

b.d.

4 zagr.

–

młn

b.d.

554; 18

3

6

9 zagr.

2 zagr.

2 krcz.

b.d.

b.d.

492; 141-142º;
62

48.

Hoszowiec T

49.

Hoszów T

50.

Hruszatyce T-K

Hruszowice T-K
51.
Hruszowice T-K

52.

Humieniec T-K

53.

Jaksmanice K

66

Zygmunt
Aleksander Tarło
Zygmunt Aleksander
Tarło
własność duchowna –
Kolegium OO. Jezuitów w Przemyślu
własność królewska –
pos. Ostrowska72
własność duchowna –
biskupstwo przemyskie ob. wschodniego73
Jan Daniłowicz
pos. Felicjan Zaklika
własność królewska –
starostwo przemyskie

516-517; 18;
395*
405-406; 568;
38 koni i 80 sztuk byd1052-1053;
ła zrabowane
203-204º; 8
8 kmieci z rodzinami
406-407; 593;
w niewoli; 54 konie i 31
130º; 66
sztuk bydła zrabowane
b.d.

Z tego ½ łana należała do popostwa.
Z tego ½ łana należała do popostwa, a ½ łana do miejscowego karczmarza.
68
Z juramentu wynika, że młyn o jednym kole został zdewastowany przez powódź, która miała miejsce w 1650 r.
69
Ponadto 2 łany roli włączono do pól dworskich.
70
Z juramentu wynika, że zdewastowane pozostawały gospodarstwa 7 kmieci.
71
Jak zeznali przed sądem grodzkim przemyskim miejscowi poddani Filip Przybylak i Semko Zyrkacz młyn ten został zdewastowany przez powódź. Musiało się to
stać przed datą złożenia juramentu tj. przed 25 września 1651 r. (feria quarta post visitationis B.V. Mariae Anno currenti).
72
W sierpniu 1652 r. posesorką wioski była już nieznana z imienia szlachcianka Stanowa.
73
Biskupem unickim był wówczas Atanazy Krupecki (w tekście źródła „Reverendi Kropaki”) zmarły w 1652 r. (zob. M. Bendza, Prawosławna diecezja przemyska
w latach 1596-1681, Warszawa 1982, s. 119-121).
74
Wiadomo tylko, że Tatarzy i Kozacy zdewastowali 3 gospodarstwa kmiece.
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1

2

54.

Jałowe T

55.

Jastrzębiec T-K

56.

Jamna Dolna T-K

57.

Jamna Górna T-K

58.

Jureczkowa T-K

59.

Kalników T-K

60.

Kaszyce T-K

61.

Katyna T

62.

Kidałowice T-K

63.

Kłokowice83 T-K

75

3
Zygmunt
Aleksander Tarło
własność królewska –
starostwo leżajskie
Mikołaj Ossoliński

4

5

6

7

75

2

b.d.

2 zagr.

3

2

b.d.

6 kom.,
3 rzem.

1

76

8
młn, crkw,
pop.
b.d.

10

b.d.

b.d.

516-517; 18

b.d.

konie zrabowane

444; 639; 10881089; 269º; 66

5 kmieci z rodzinami
w niewoli; 23 konie
i 18 sztuk bydła – zrabowanych78

397; 362-363;
619; 20

b.d.

495; 570; 66

77

2

4 zagr.

b.d.

7½79

3

2 kom.

b.d.

2

1¼

b.d.

12 zagr.

młn, krcz.,
sołtystwo,
pop., crkw
b.d.

Wojciech Hermanowski

3½80

b.d.

3 kom.

7 zagr.,
2 kom.

młn, krcz.,
crkw, pop.

Piotr Gorajski

3¾82

2½

6 kom.,
5 zagr.

zagr.

młn, karcz.,
crkw, pop.

b.d.

b.d.

1054

2

8

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

513; 611; 63

5¼

1

2 zagr.,
kom., rzem.

b.d.

krcz.

b.d.

b.d.

329-330º

własność królewska –
starostwo przemyskie
własność duchowna –
Klasztor Benedyktynek w Jarosławiu
Mikołaj Ossoliński

13 stodół

11

2

własność królewska –
pos. Mikołaj Ossoliński
Mikołaj Ossoliński

crkw

9

b.d.
b.d.

b.d.
właściciele wsi
krcz., chałupy w niewoli81;
konie zrabowane

573
429; 26

656; 20
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1

Łan ten należał do popostwa.
Wiadomo jedynie, że Tatarzy zniszczyli gospodarstwa 9 kmieci.
77
Liczbę spalonych stodół ujęto łącznie dla wsi Jamna Dolna i Trójca.
78
Dane dotyczące liczby uprowadzonych w jasyr oraz zrabowanych koni i bydła podano łącznie dla wsi Jamna Dolna i Trójca.
79
Z tego 2 łany należały do sołtystwa, a 1 łan do popostwa.
80
Z tego ¼ łana należała do popostwa.
81
Potwierdzenie wzięcia w jasyr Wojciecha Hermanowskiego i jego zony Elżbiety znajduje się w aktach grodzkich przemyskich (sprawa przeciwko braciom Witowskim wniesiona prze Adama Dydyńskiego reprezentującego Wojciecha Hermanowskiego) z 22 lutego 1649 r. (CDIAUL, CP, fond 13, op. 1, t. 376, s. 147-148).
82
Z tego ¼ łana należała do popostwa.
83
Dane o wysokości strat materialnych ujęto w juramencie łącznie dla wsi Aksmanice, Kłokowice i Sólca.
76

2

3
własność królewska –
Knihynice K
starostwo wiszniańskie
pos. Mikołaj Daniłowicz
Andrzej Stanisław
Komarowice86 T-K Boguski i Marianna
Kalinowska
Mikołaj Krasicki
Komarowice T-K
pos. Marcin
Konstanty Krasicki

64.

65.

4

5

6

7

8

9

10

½

2½

b.d.

b.d.84

–

b.d.85

b.d.

¾

3¼87

2 zagr.

4 zagr.

b.d.

b.d.

b.d.

1

b.d.

b.d.

–

młyn88

Koniów Duży T-K

Mikołaj Daniłowicz

2

4

zagr.

3 zagr.,
5 kom.

krcz.89,
crkw

b.d.

Koniów Mały T-K

Mikołaj Daniłowicz

1½91

192

b.d.

b.d.

krcz.93,
crkw, pop.

b.d.

1

2

2 zagr.

zagr., kom.

–

794

3

3 zagr.,
4 kom.

b.d.

młn, krcz.,
crkw, pop.

66.

67.

Koniuszki Nanowskie T-K

68.

Kormanice T

84

własność królewska –
starostwo wiszniańskie
pos. Jan Mikołaj Daniłowicz
Andrzej
Maksymilian Fredro

7 kmieci z rodzinami
w niewoli
b.d.

11
368-369; 588589; 130-131º;
66
361, 748; 15

459; 15

320 poddanych w niewoli90

411; 597; 24;
397*
410-411; 476;
652-653; 24;
397*

krcz.

b.d.

366; 641; 26

b.d.

b.d.

600; 26

Wiadomo tylko, iż we wsi istniały 2 nieodbudowane gospodarstwa zagrodnicze i jedno komornicze, które zniszczone zostały przez ordyńców w lutym 1626 r.
Z treści juramentu wynika, że na terenie wsi znajdował się opuszczony i zdewastowany młyn o 1 kole. Obiekt ten zniszczyli Tatarzy podczas zimowego najazdu w 1626 r.
86
Druga część wsi zwana niekiedy Posadą należąca do Mikołaja Krasickiego nie została w świetle dostępnych źródeł spustoszona przez Tatarów i Kozaków (zob.
CDIAUL, CP, fond 13, op. 1, t. 1069, s. 459).
87
Poza tym odłogiem leżały jeszcze 2 łany roli, które przyłączone zostały do pól dworskich.
88
Tatarzy dopełnili tylko dzieła zniszczenia, dewastując 1 koło młyńskie. Z juramentu wynika, że drugie koło było nieczynne „ab antiquo”.
89
Karczma ta dopiero w następnych latach uległa zniszczeniu jak to ujęto „per varias calamitates” (CDIAUL, CP, fond 13, op. 1, t. 1070, s. 397).
90
Liczba ta odnosi się zapewne do obu części wsi, tj. do Koniowa Małego i Koniowa Dużego. Wynika z tego, że Tatarzy i posiłkujący ich Kozacy wzięli w jasyr
niemal wszystkich mieszkańców wioski.
91
Z tego ½ łana należała do popostwa.
92
Z juramentu złożonego przed sądem grodzkim przemyskim przez poddanego Fedka Kopylika w dniu 21 października 1652 r. wynika, iż w tej części wsi odłogiem
leżało ponadto jeszcze 3 łany pól ornych wyłączonych z uprawy przez wcześniejsze inkursje tatarskie (per priorem incursionem Scythicam). Wiadomo skądinąd, że łany
te zostały zdewastowane przez Tatarów z Budżaku podczas najazdu w czerwcu 1624 r. (zob. A. Gliwa, Najazd tatarski na ziemię przemyską w 1624 r., s. 58).
93
Jak wynika z juramentu złożonego przez wspomnianego wyżej Fedka Kopylika, karczma ta została spalona w 1651 r. i w momencie składania zaprzysiężonego
zeznania (21 października 1652 r.) stała opustoszała.
94
Z tego ½ łana należała do popostwa.
85
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1

2
95

3

69.

Korzenica T-K

Jan Zamoyski

70.

Kościelniki96 T-K

71.

Kowenice T-K

72.

Kramarzówka T

73.

Kropielniki98 T-K

74.

Kropiwnik100 T

75.

Krościenko (Korosno) T

76.

Królin T

Mikołaj Czuryło

77.

Krówniki T-K

własność królewska –
starostwo przemyskie

własność królewska –
starostwo wiszniańskie
pos. Jan M.Daniłowicz
Jerzy Stawski
Jan
Kazimierz Krasicki
własność królewska –
starostwo wiszniańskie
pos.
Mikołaj Daniłowicz
Stanisław Koniecpolski
własność królewska –
starostwo przemyskie
pos. Chojnacka

4
–

5
11½

6

7

8

–

14 zagr.,
10 kom.

–

9
10
11
2 krcz., crkw, 310 poddanych w nie452; 608;
chałupy, sto- woli; konie, bydło
1068; 60
doły
i woły zrabowane
369; 589;
128º; 26-27

297

1

1

1

2¾

3¼99

zagr., 2 kom.
4 zagr.,
3 kom.
b.d.

b.d.
3 zagr.

3 kom.

crkw, pop.
młn, krcz.,
crkw
krcz.

b.d.

b.d.

535; 24

b.d.

b.d.

394*

młn

b.d.

589; 128º; 2627
772; 36

2

9½

b.d.

3 zagr.

b.d.

młn

b.d.

511-512; 63;
411*; 33’

½

2101

3 zagr.

9 zagr.,
2 kom.,
rzem.

–

2 krcz.

b.d.

353; 583;
108º; 115116º; 24

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

23 chałupy,
stodoły

poddani w niewoli; bydło i konie zrabowane

376
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1

95
Jak zeznali reprezentanci miejscowej społeczności przed sądem grodzkim przemyskim w dniu 24 maja 1649 r. Waśko Wybraniec i Leśko Starko wioska została
całkowicie zniszczona i ograbiona przez Tatarów i Kozaków, a wszyscy jej mieszkańcy zostali wzięci w jasyr.
96
Dane o wysokości strat i obiektach pozostałych ujęto w juramencie łącznie dla wsi Kropielniki, Kościelniki i Nichowice.
97
Z tego ½ łana należała do popostwa.
98
Dane o wysokości strat i obiektach pozostałych ujęto w juramencie łącznie dla wsi Kropielniki, Kościelniki i Nichowice.
99
Z tego ½ łana należała do karczmarza.
100
Zob. przyp. nr 98.
101
Z tego 1 łan należał do jednego z karczmarzy. Wiadomo ponadto, że już przed najazdem tatarsko-kozackim pola o powierzchni 2½ łanów zostały włączone do
folwarku pańskiego.

2

3
Anna Alojza Chodkiewiczowa

4

5

6

7

8

9

10

11

2¼

½

2 kom.

b.d.

b.d.

b.d.

poddani w niewoli102

461-462; 100º

1

1

6 zagr.,
4 kom.

b.d.

krcz.,
2 chałupy

Jan Zamoyski

8½103

2½

6 zagr.,
3 kom.,
2 rzem.

b.d.

młn
o 2 koł.
2 młn o 2
koł., 4 krcz.,
folusz, tartak,
crkw, pop.

b.d.

b.d.

Kupiatycze T-K

Adam Krasicki

½

½104

b.d.

b.d.105

b.d.

b.d.106

12 poddanych z rodzinami w niewoli107

Kwaszenina T-K

Stanisław Koniecpolski

7108

2

5 kom.

b.d.

młn, crkw,
pop.

b.d.

b.d.

480; 628; 25

350 poddanych w niewoli; konie, bydło
i woły zrabowane

452-453; 615;
1068-1069;
194-195º; 60

80 zrabowanych koni

396-397; 589;
630-631; 7778º; 29

Kruhel T-K

79.

Krysowice T-K

Rafał Grochowski

80.

Księżpol K

81.
82.

83.

Laszki109 T-K

Jan Zamoyski

84.

Laszki Zawiązane
T-K

własność królewska –
starostwo wiszniańskie
5½111
pos. Mikołaj Daniłowicz

102

–

16½110

–

30 zagr.,
27 kom.,
4 rzem.

–

młn o 3 koł.,
młn o 2 koł.,
krcz., crkw,
wójtostwo,
4 chałupy,
stodoły

3

3 zagr.,
2 kom.

b.d.

crkw, pop.

krcz.112

2 kmieci z rodzinami
w niewoli

358, 204-205º;
8
555; 22
435; 603-604;
12

Zob. przyp. nr 237.
Z tego ¼ łana należała do popostwa.
104
Poza tym wiadomo, że 3 łany roli leżały odłogiem na skutek wcześniejszych inkursji tatarskich z 1624 i 1626 r.
105
Wiadomo tylko, że gospodarstwa 4 zagrodników były zdewastowane ale było to skutkiem najazdów ordyńców z 1624 i 1626 r.
106
Zniszczone pozostawały młyn oraz cerkiew z popostwem ale było to następstwem inkursji koczowników z 1624 i 1626 r.
107
Ilość rodzin wziętych w jasyr ujęto łacznie dla wsi Kupiatycze i Darowice.
108
Z tego ¾ łana należało do popostwa.
109
Jak przekonuje jurament złożony 4 maja 1649 r. przez poddanych Jacka Hromika i Maćka Krzysztofa wieś została całkowicie zniszczona i ograbiona przez Tatarów i Kozaków, którzy uprowadzili do niewoli wszystkich mieszkających tu wieśniaków.
110
Z tego ¼ łana należała do karczmarza natomiast 3 łany do wójtostwa.
111
W tym ½ łana należała do popostwa. Do lata 1652 r. grunty te z wyjątkiem 1 łana zostały zdewastowane przez niekarne oddziały koronne.
112
Jak świadczy jurament złożony w dniu 1 lipca 1661 r. w urzędzie grodzkim przemyskim, karczma ta została do tego czasu odbudowana.
103
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1
78.

2

85.

Leszczyny T

86.

Lipniki T-K

87.

Liskowate T

88.

Lubienie T-K

89.

Luchów T-K

90.

Łazy T-K

3

4

5

6

7

8

9

własność królewska –
starostwo przemyskie

1½

1½113

b.d.

b.d.

b.d.

chałupa

3½114

3

4 zagr.,
8 kom.

b.d.

młn115,
crkw, pop.

b.d.

b.d.

701; 923-924;
27; 32’

4

3½

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

512; 609; 63

1

2½

b.d.

b.d.117

młyn

krcz.,
12 chałup,
stodoły

4 kmiecie z rodzinami
w niewoli

456; 560; 259º

2½119

1120

3 zagr.,
10 kom.

zagr.,
4 kom.,
rzem.121

młn o 2
koł., krcz.,
crkw,
pop.122

30 chałup123

60 poddanych w niewoli; 100 koni zrabowanych

443-444; 2930

6½124

1½

10 zagr.,
6 kom.

2 rzem.

2 krcz.,
crkw, pop.

b.d.125

własność królewska –
pos. Jan Maciej
Ostrowski
własność królewska –
starostwo przemyskie
własność królewska –
pos.
Zygmunt Fredro116
własność królewska –
starostwo leżajskie
pos. Walenty Ligowski i Magdalena
z Sulimowa118
Jan Zamoyski

10
poddani w niewoli;
konie, bydło i woły
zrabowane

b.d.

11
379-380; 626;
127º

867; 179-180º
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1

113
Ponadto wiadomo, że pola uprawne obejmujące 2½ łanów leżały odłogiem z powodu zniszczeń wywołanych przez Tatarów podczas najazdu w lutym 1626 r.,
a grunty orne o powierzchni ¼ łana były opuszczone na skutek ucieczki jednego kmiecia.
114
Z tego ½ łana należała do popostwa.
115
Jak wynika z juramentu wniesionego do sądu grodzkiego przemyskiego w dniu 2 stycznia 1653 r. młyn ten ocalał podczas inkursji tatarsko-kozackiej lecz został
opuszczony po śmierci miejscowego młynarza.
116
Latem 1652 r. posesorem wsi był już Wojciech Snopkowski, zięć Zygmunta Fredry.
117
Z zeznania złożonego przez poddanego Pawła Caryka przed sądem grodzkim przemyskim w dniu 25 maja 1651 r. wiadomo tylko, że gospodarstwa miejscowych
wybrańców (hajduków) zobowiązanych do służby wojskowej zostały zniszczone (Zob. też Lustracja województwa ruskiego 1661-1665, cz. I. Ziemia przemyska
i sanocka, s. 89).
118
Byli oni posesorami tej wsi do marca 1652 r., kiedy to zdecydowali się scedować swoje prawa na Joachima Topora Hinka i jego żonę Annę Skarbkównę.
119
W tym ½ łana stanowiły grunty należące do popostwa.
120
Z tego ½ łana należała do popostwa. Poza tym grunty o areale 5 łanów leżały odłogiem na skutek napadu ordyńców z Budżaku w 1624 r.
121
Ponadto wiadomo, że zdewastowane pozostawały gospodarstwa 20 zagrodników i 20 komorników ale było to skutkiem ataku Tatarów w czerwcu 1624 r.
122
W juramencie stwierdzono, że Tatarzy splądrowali dom popa.
123
Wiadomo również, że zniszczona pozostawała karczma ale było to skutkiem napadu tatarskiego z 1624 r.
124
Z tego ½ łana należała do popostwa.
125
Wiadomo jedynie, że 2 banie gorzałczane nie przynosiły żadnego zysku ale nie było to skutkiem najazdu tatarsko-kozackiego.

2

91.

Łodzinka
Dolna126T

92.
93.
94.

3
Jerzy Kazimierz Krasicki; pos. Mikołaj
Ossoliński

4

5

6

7

8

9

10

–

1½

–

2 zagr.,
kom.

–

b.d.

1 kmieć w niewoli

383; 97º; 28

Łodzinka
Górna 127 T

Mikołaj Ossoliński

–

1¼

–

wgs

–

b.d.

poddani w niewoli;
konie zrabowane

383-384; 97º

Łodyna T-K

własność królewska –
starostwo przemyskie

4

5

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

511; 112º; 63

2

b.d.

2 zagr.,
3 kom.

crkw

krcz.128

b.d.

473; 523; 625;
30

4¼

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

513; 611; 63

3130

–

4 zagr.

–

młn, pop.

b.d.

479; 63

12

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

517-518; 572;
717; 63

1½

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

628-629

1½

18 zagr.,
4 kom.

b.d.

młn

młn

b.d.

687-688; 207208º; 29

21½

–

4 zagr.

Łomna T-K
Łopuszanka T

95.

Łopuszanka129
(wójtostwo) T
Łopusznica T-K

96.

Łopusznica (wójtostwo) T

97.

Łowce T

98.

Łukowa132 T-K

126

Mikołaj Ossoliński

1½

własność królewska –
¼
starostwo przemyskie
własność królewska–
starostwo przemyskie
pos. Chojnacka
własność królewska –3
starostwo przemyskie
własność królewska –
starostwo przemyskie
1½
pos. Łopuszańska
własność duchowna –
11¼131
Kolegium OO. Jezuitów w Jarosławiu
Jan Zamoyski

–

młn o 2 koł., 30 poddanych w niemłn o 3 koł.,
4 krcz., gorzl. woli; konie i bydło
tartak
ruda133, 80 chał. zrabowane

11

429; 595;
178º; 30

Jak zeznał w grodzie przemyskim poddany Maćko Borys w dniu 8 kwietnia 1649 r. cała część wioski została zniesiona przez ordyńców.
Z juramentu złożonego w dniu 8 kwietnia 1649 r. przez poddanego Iwana Hiasuka wynika, że cała część wsi została splądrowana i zniszczona przez Tatarów.
Wiadomo ponadto, że na skutek powodzi zniszczony został młyn wyposażony w 2 koła.
129
Według zeznania złożonego w grodzie przemyskim 13 lutego 1651 r. przez poddanego Błażeja Abrahamowicza całe wójtostwo zostało spustoszone przez ordyńców.
130
Z tego 1 łan należał do popostwa.
131
Z tego ¼ łana należała do miejscowego karczmarza.
132
Jak zeznali przed sądem grodzkim przemyskim poddani Szymon Momotek i Grzegorz Chylak w dniu 19 kwietnia 1649 r. cała wieś z wyjątkiem tartaku i młyna
wyposażonego w 3 koła została splądrowana i zniszczona przez Tatarów i Kozaków.
133
Ruda ta funkcjonowała na rzece Sopot. Jak świadczy inwentarz dóbr zamechskich z 1656 r., Kozacy spalili budynek rudy należący do Stanisława Jagiełowicza
(APL, AOZ, sygn. 103, s. 53).
127
128

75
NAJAZD TATARSKO-KOZACKI NA RUŚ CZERWONĄ W 1648 R.
_________________________________________________________________________________

1

2
134

99.

Makowa

T

100.

Makowisko135 T-K

101.

Makuniów T-K

102.

Malawa k. Birczy
T-K

103.

Małnów
(Małnów Stary)
T-K

104.

Manasterz141
k. Jarosławia T-K

105.

Medyka142 T-K

106.

Michowa T

3
własność królewska –
starostwo przemyskie
Anna Alojza Chodkiewiczowa
własność królewska –
starostwo wiszniańskie
pos. Andrzej Średziński
Tomasz Drohojowski137
własność królewska –
starostwo mościskie
pos. Władysław Gonzaga Myszkowski

5

6

7

8

9

–

4

10
8 kmieci z rodzinami
w niewoli

–

wgs

–

chałupy

–

b.d.

poddani w niewoli136

11
379

–

3

–

24 zagr.,
2 kom.

6½

2

2 zagr.,
7 kom.

b.d.

krcz.

b.d.

4 kmiecie z rodzinami
w niewoli; konie i bydło zrabowane

406; 659; 36

7138

1½

5 zagr.139

b.d.

młn, krcz.,
crkw, pop.

b.d.

b.d.

593; 129º; 32

4140

2

4 zagr.,
6 kom.

b.d.

młn, krcz.,
pop., crkw

krcz.

10 kmieci zabitych;
40 koni zrabowanych

451; 607; 30

Konstanty Jacek Lubomirski

2¾

4¼

chałupa

96 poddanych w niewoli; 70 koni zrabowanych

425; 614-615;
185º; 61

własność królewska –
tenuta medycka

8¼143

4

3½

2

Stranisław Koniecpolski
pos. Żerenicki

134

4

6 zagr.,
32 kom.,
5 rzem.
31 zagr.,
8 kom.,
8 rzem.
b.d.

3 zagr.,
2 kom.
2 zagr.

5 zagr.

młn o 2
koł.,
krcz., crkw
młn,
7 krcz.,
crkw, pop.
–

462; 10281029; 211º; 59

b.d.

b.d.

464; 629;
1094-1095;
270-271º

młn, crkw

b.d.

394; 31
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1

Jak zeznali przed sądem grodzkim przemyskim w dniu 7 kwietnia 1649 r. reprezentujący miejscową gromadę wójt Waśko i Demko Oleksin, Tatarzy zniszczyli
wieś całkowicie, porywając do niewoli niemal wszystkich wieśniaków.
135
Jak zeznali 14 maja 1649 r. w grodzie przemyskim poddani Piotr Sieniewicz i Andrzej Nowak, cała wieś została zrabowana i zdewastowana przez oddziały tatarsko-kozackie.
136
Zob. przyp. nr 237.
137
W 1661 r. jako właściciel wsi wymieniony został już starosta przemyski Marcin Madaliński.
138
Dane o ilości łanów pozostałych ujęto łącznie dla wsi Malawa i Dobrzanka. Z tego ½ łana należała do popostwa.
139
Dane o ilości gospodarstw pozostałych ujęto łącznie dla wsi Malawa i Dobrzanka.
140
Z tego ½ łana należała do popostwa.
141
Ilość gospodarstw pozostałych ujęto łącznie dla wsi Manasterz i Nielepkowice.
142
Dane o ilości pozostałych i zniszczonych łanów, gospodarstw i obiektów ujeto łącznie dla wsi Medyka i Szechynie.
143
Z tego ¼ łana należała do popostwa.

2

107.

Milatyn T-K

108.

Milczyce T-K

109.

Młodowice T

3
Świrscy
własność duchowna –
kapituła katedralna
lwowska ob. łac.
Andrzej
Maksymilian Fredro

4

5

6

3

2

b.d.

2½

2

5 zagr.

1½

1½

b.d.

7
6 zagr.,
4 kom.

8

9

10

młn, crkw

młn

konie zrabowane

5 zagr.

młn, crkw

b.d.

b.d.

777; 339º

b.d.

–

crkw144

b.d.

601; 32

110.

Moczerady145 T-K

Mikołaj Ossoliński

–

2146

–

zgr.

–

crkw

111.

Mokrzany Małe147
T-K

Rafał Grochowski

1¼

½148

b.d.

5 zagr.,
6 kom.,
3 rzem.

b.d.

młn,
krcz.

112.

Mokrzany Wielkie
T-K

Mankowski149

4½

1

7 zagr.

b.d.

b.d.

młn, krcz.

113.

Mołodycz T-K

114.

Morańcze T-K

115.

Morawsko T-K

116.

Munina T-K

144

Konstanty Jacek Lubomirski
Andrzej Łahodowski
własność duchownaklasztor Benedyktynek
w Jarosławiu
Anna Alojza Chodkiewiczowa150

5 kmieci z rodzinami
w niewoli; stado koni
zrabowane

11
442; 586;
1000; 174º; 31

357; 402-403;
122º; 32

b.d.

428; 31

b.d.

122-123º

63 poddanych w niewoli; 180 koni zrabowanych
b.d.

3

3¾

rzem.

b.d.

b.d.

2 krcz.

425; 176º; 61

b.d.

2¾

b.d.

młn o 2 koł.

b.d.

3½

1

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

330-331º

15½

5½151

b.d.
9 zagr.,
5 kom.,
rzem.
17 zagr.,
19 kom.,
rzem.

21 kom.

krcz.

b.d.

b.d.

705; 329

506; 31

Poza tym wiadomo, że zdewastowany był młyn, ale było to skutkiem powodzi.
W juramencie złożonym w dniu 12 kwietnia 1649 r. przez poddanych Miśka i Waśka Chobotyczów zapisano, iż wieś Moczerady „tota et integra per incursionem
Scythicam et rebellionem Cosacorum [...] est devastata et desertata nec restaurata manet”.
146
Poza tym wiadomo, że 1 łan roli przyłączono do pól dworskich po napadzie tatarskim w 1626 r.
147
Dane o wysokości strat podano łącznie dla wsi Mokrzany Małe i Szeszerowice.
148
Z tego ¼ łana należała do karczmarza. Ponadto wiadomo, że pola o powierzchni 4½ łana włączono wcześniej do miejscowego folwarku.
149
Szlachcic ten został wymieniony jako właściciel wsi w juramencie złożonym w dniu 27 września 1661 r. Wcześniej, tj. w drugiej połowie lat 50. XVII w., właścicielem wioski był inny nieznany z imienia szlachcic Kaszowski.
150
W juramencie złożonym 23 lutego 1665 r. jako właścicieli wsi podano OO. Jezuitów z Jarosławia.
151
Poza tym wiadomo, że grunty o powierzchni 5 łanów włączono dawniej do pól dworskich.
145
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1

2

3

117.

Myślatycze T-K

Mikołaj Ossoliński

118.

Nadyby T-K

Andrzej Fredro
własność królewska –
starostwo przemyskie
własność królewska –
starostwo przemyskie
pos. Manasterska154

Nanowa T-K
119.

Nanowa (wójtostwo) T-K
Nehrybka155 T-K

własność królewska –
starostwo przemyskie

Nehrybka156 K

Aleksander Iwan
i Mikołaj Nehrebeccy
własność królewska –
starostwo wiszniańskie
pos.
Mikołaj Daniłowicz

120.

121.

Nichowice157 T-K

122.

Nielepkowice158
T-K

Konstanty
Jacek Lubomirski

123.

Nienowice T-K

Karol
Franciszek Korniakt

124.

Nikłowice T-K

Piotr Jaksmanicki

152

4

5

1

152

2¾

2

9 zagr., kom.

7
3 zagr.,
6 kom.
b.d.

krcz.

9
krcz., crkw,
pop.
b.d.

3153

6

b.d.

b.d.

pop.

b.d.

b.d.

1

5

b.d.

b.d.

b.d.

młn, krcz.

b.d.

–

4

–

11 zagr.

–

2 młn, krcz.,
crkw, pop.

–

1

–

2 zagr.,
2 kom.

młn

b.d.

4

6
2 zagr.

8
–

10

11

b.d.

403*; 19

b.d.

496; 33
570-571; 609610; 63
570-571; 639;
7-8º; 63

11 zagrodników z rodzinami w niewoli; by- 376-377; 63
dło i konie zrabowane
6 koni, 10 krów i 10
415; 34
wołów zrabowanych
589; 128º; 2627

2½

5½

7¾159

1

6

2

zagr.,
4 kom.
4 zagr.,
2 kom.

4 zagr.

b.d.

3 chałupy

5 kom.,
2 karczmarzy

krcz.

b.d.160

3 rzem.

młn, crkw

b.d.

21 poddanych w niewoli; 63 konie zrabowane
30 poddanych w niewoli
b.d.

425; 614-615;
185º; 61
460; 34
783
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1

Z tego 2 łany należały do popostwa.
W tym pola przynależne do popostwa.
W 1652 r. posesorem wójtostwa był Stefan Winnicki i jego żona Magdalena Krajowska.
155
Jak zeznali przed sądem grodzkim przemyskim w dniu 2 kwietnia 1649 r. reprezentanci miejscowej społeczności Leśko Cykolczyk i Fedko Hirczak, formacje tatarskie i kozackie całkowicie zniszczyły część wioski należącą do starostwa przemyskiego, biorąc w jasyr wszystkich zamieszkujących tu wieśniaków.
156
Jak zeznał 15 kwietnia 1649 r. w grodzie przemyskim poddany Stećko Kowal cała część wsi uległa zniszczeniu przez Kozaków.
157
Dane o wysokości strat i obiektach pozostałych ujęto w juramencie łącznie dla wsi Kropielniki, Kościelniki i Nichowice.
158
Ilość gospodarstw pozostałych ujęto łącznie dla wsi Manasterz i Nielepkowice.
159
Z tego ½ łana należała do popostwa, a ¼ łana do jednego z karczmarzy.
160
Wiadomo tylko, że na skutek wystąpienia wód rzeki Wiszni zniszczeniu uległ młyn wyposażony w jedno koło.
153
154

2

3
własność duchowna –
kolegium OO. Jezuitów we Lwowie

4

5

6

7

8

1⅛

3

3 zagr.,
3 kom.

b.d.

młn

9

10
11
60 poddanych i 20 ro- 459; 171º; 39krcz., chałupy dzin kmieci w niewoli;
konie i bydło zrabowane 40‛; 33

125.

Nowosiółki T-K

126.

Nowosiółki
k. Sądowej Wiszni
T-K

Mikołaj Ossoliński

2

2½161

3 zagr.

5 zagr.

crkw

chałupy
stodoły

konie i bydło zrabowane

432; 608; 33

127.

Olszany T-K

własność królewska –
starostwo przemyskie
pos. Stefan Czarniecki

2

4¼162

8 zagr.

zagr., 8 kom.

krcz.

pop.163

30 poddanych w niewoli; 12 koni zrabowanych

401-402; 590;
35

128.

Orchowice T-K

Piotr Jaksmanicki

4¼

1

6 zagr.

12 kom.

b.d.

młn
krcz.

b.d.

783-784

129.

Ostrów
k. Radymna T-K

Jan Zamoyski

13¼

3¼164

18 zagr.,
24 kom.,
5 rzem.

b.d.

młn o 2
koł.

12 chałup

b.d.

177º; 386387*

130.

Ostróżec T-K

własność królewska –
pos. Barbara Stadnicka165

1

2½166

b.d.

b.d.

crkw, pop.

b.d.

b.d.

591; 35

131.

Ożanna T-K

własność królewska –
starostwo leżajskie

3

5¼167

zagr., kom.

9 zagr.,
9 kom.,
8 rzem.

młn o 2
koł., crkw

3 krcz., pop.

b.d.

752

132.

Ożomla T-K

własność królewska –
starostwo wiszniańskie
pos.
Franciszek Korytko

3

2168

4 zagr.,
8 kom.

b.d.169

młn, cekw

krcz.
5 chałup170

161

40 poddanych w niewoli

Z juramentu wynika, że w części wsi zwanej Nowosiółkami Większymi odłogiem leżało 1½ łana natomiast w Nowosiółkach Mniejszych 1 łan.
Z tego ¼ łana należało do popostwa.
Poza tym wiadomo, że zdewastowany był w tym czasie młyn o 1 kole ale było to skutkiem wylewu Sanu.
164
Ponadto wiadomo, że pola uprawne o powierzchni 3 łanów zostały już wcześniej włączone do folwarku pańskiego.
165
Była ona wdową po zmarłym w 1644 r. Andrzeju Stadnickim, podczaszym sanockim.
166
Poza tym wiadomo, że na skutek napadu tatarskiego z 1626 r. odłogiem leżały grunty o areale 6 łanów (w tym 1 łan należący do karczmarza).
167
Z tego ¼ łana należała do popostwa.
168
Poza tym wiadomo, że role o powierzchni 7¾ łana (w tym ½ łana popowskiego) leżały odłogiem z powodu napadu tatarskiego z 1629 r.
169
Wiadomo ponadto, iż gospodarstwo gorzelnika było zdewastowane od czasu jesiennej inkursji tatarskiej z 1629 r.
170
Zniszczone od czasu jesiennego napadu tatarskiego z 1629 r. pozostawała również druga karczma i tartak.
162
163

438; 35
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1

2

3

4

5

6

7

8

9
młn o 2 koł.

173

133.

Pakość171 T-K

Rafał Grochowski

134.

Paportno174 T

135.

Pawłosiów T

136.

Pikulice T

Stanisław Koniecpolski
własność duchowna –
Kolegium OO. Jezuitów w Jarosławiu
własność królewska –
starostwo przemyskie

10
9 rodzin w niewoli;
konie i bydło zrabowane

11

–

3¾172

–

2 zagr. ,
kom.

–

krcz., folusz,
crkw, pop.

3

b.d.175

b.d.

b.d.

młn

b.d.

b.d.

772; 36

21176

10¼

14 zagr.,
28 kom.

b.d.

młn, krcz.

b.d.

b.d.

687-688; 207208º; 37

3

2

4 zagr.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

363; 148º; 62

–

3

–

wgs178

–

krcz.,
chałupy

poddani w niewoli179

1¾180

b.d.

2 zagr.

b.d.

krcz.

młn181

–

9183

–

6 zagr.,
kom.

–

młn o 2 koł.,
2 krcz.

357

177

138.

Piwoda (Wola
Anna Alojza ChodPiwoda alias Morakiewiczowa
win Staw) T-K
Pleszowice T
Rafał Grochowski

139.

Pnikut182 T-K

137.

własność duchowna –
kapituła katedralna ob.
łac. w Przemyślu

462; 59

b.d.
424; 37
20 rodzin kmiecych i 6
rodzin zagrodniczych
356
w niewoli; konie i woły zrabowane
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1

171
Jak zeznali 23 marca 1649 r. przed sądem grodzkim przemyskim poddani Hawryło Halicki i Adam Woytko cała wioska została splądrowana i zdewastowana
przez Tatarów i Kozaków.
172
Z tego ½ łana należała do popostwa.
173
Dwie rodziny zagrodnicze, jedna komornicza oraz 6 rodzin miejscowych kmieci zostało uprowadzonych przez ordyńców.
174
Dane o zniszczeniach ujęto w juramencie łącznie dla wsi Paportno, Kropiwnik i Sopotnik Stary. Zatem domniemywać można, że na terenie Paportna, Kropiwnika
i Sopotnika Starego skutkiem napadu Tatarów było wyłączenie z uprawy kilku łanów ziemi ornej.
175
W juramencie stwierdzono tylko, że ordyńcy spowodowali zniszczenie obiektów podlegających opodatkowaniu od których wpłynąć miało do skarbu Rzeczypospolitej 9 zł i 20 groszy.
176
Z tego ½ łana należała do miejscowego karczmarza.
177
Ja zeznali 14 maja 1649 r. w sądzie grodzkim przemyskim poddani Piotr Sieniewicz i Andrzej Nowak cała wieś została zniszczona przez Tatarów i Kozaków.
178
Wiadomo, że wśród zniszczonych gospodarstw było jedno należące do gorzelnika.
179
Zob. przyp. nr 237.
180
Z tego ¼ łana należała do karczmarza.
181
Młyn ten nazywany był Jaruzubowskim.
182
W juramencie złożonym w dniu 22 marca 1649 r. w grodzie przemyskim przez reprezentantów miejscowej gromady Jakuba Szymurę i Wojciecha Hynezaka
stwierdzono, że wieś została całkowicie zdewastowana przez oddziały tatarsko-kozackie.
183
Podczas najazdu zniszczeniu uległo 20 gospodarstw kmiecych.

1

4

5

6

7

Podliski T-K

2

Stanisław Snopkowski

5⅜184

5

8 zagr.

b.d.

141.

Polana185 T-K

Mikołaj Daniłowicz

–

5186

–

142.

Polana k. Laszek T

Franciszek
Bernard Mniszech

1¾188

3

143.

Popowice T-K

własność królewskastarostwo przemyskie

¾190

144.

Porudno T

Andrzej Łahodowski

145.

Porudyńce T

146.
147.

Posada Chyrowska
T-K
Posada Nowomiejska T-K

8
młn, krcz.,
crkw

9
chałupy,
stodoły

2 kom.

–

crkw, pop.,
15 chałup187

b.d.

b.d.189

crkw, pop.

b.d.

1⅞

kom.

2 kom.

b.d.

b.d.

1

3

b.d.

crkw

2 młn o 2 koł.
2 krcz.

b.d.

Andrzej Łahodowski

1

6

zagr., kom.

–

2 krcz.

b.d.

Siedliscy

1

b.d.

6 kom.

b.d.

młn

krcz.

b.d.

Andrzej
Stanisław Boguski

3

3

6 zagr.,
4 kom.

b.d.

b.d.

b.d.

koło młyńskie, crkw
b.d.

młn191

b.d.

młn, krcz.

b.d.

5 zagr.,
3 kom.
4 zagr.,
3 kom.

148.

Posada Rybotycka T Mikołaj Ossoliński

1

2

b.d.

b.d.

149.

Przedborze T-K

3

b.d.

b.d.

kom.

184

Andrzej Łahodowski

10
konie zrabowane
40 rodzin w niewoli;
30 wołów i 6 koni zrabowanych
6 kmieci z rodzinami
w niewoli; 9 koni zrabowanych
poddani w niewoli

7 kmieci z rodzinami
w niewoli

11
406; 164º; 36
400

416; 490; 36
382-383; 509510; 631;
154º; 62
506; 717; 37;
352*
506; 717; 37;
352*
438-439; 598;
43
360, 588; 16
384-385; 519;
659-660
506; 31

Z tego ¼ łana należała do popostwa.
Wpisując do akt treść juramentu pisarz kancelarii grodzkiej popełnił błąd, pisząc nazwę wsi jako „Daliwa”. Wioska o takiej nazwie nie istniała ani na terenie
dóbr podczaszego koronnego Mikołaja Daniłowicza ani na całym terytorium ziemi przemyskiej. Nie ulega żadnej wątpliwości, iż chodzi tu o wieś Polana. Jak zeznał 12
kwietnia 1649 r. w sądzie grodzkim przemyskim Ilko Zyncow cała wieś została zniszczona przez oddziały tatarsko-kozackie.
186
Z tego ½ łana należało do popostwa.
187
W juramencie zanotowano, że po napadzie ocalało na terenie wsi tylko 6 chałup włościańskich.
188
W tym ¼ łana należała do popostwa.
189
Wiadomo tylko, że zniszczone zostały 4 gospodarstwa kmiece.
190
Jak świadczy jurament złożony w dniu 13 marca 1662 r. w tym czasie we wsi uprawiano tylko grunty o powierzchni ¼ łana.
191
Młyn ten wyposażony był w dwa koła z których jedno nie zostało zniszczone.
185
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3

140.

150.

151.

2
Przedmieście Jarosławskie T-K
Przedmieście Mościskie (Wielkie)
T-K
Przedmieście Mościskie (Wielkie)
T-K

152.

Przedzielnica T-K

153.

Rabe T

154.

Radawa198 T-K

155.

Radenice T-K

156.

192
193

śniej.
194

Radochońce T-K

3
Anna Alojza Chodkiewiczowa
własność królewska –
starostwo mościskie
pos. Władysław Gonzaga Myszkowski
własność duchowna –
klasztor OO. Dominikanów w Mościskach
Jerzy
Kazimierz Krasicki195
Zygmunt
Aleksander Tarło
Anna Alojza Chodkiewiczowa
własność królewska –
starostwo wiszniańskie
Mikołaj Ossoliński

4

5

6
14 zagr.,
16 kom.

7
2 zagr., 9 kom.,
rzem.

9½

8½

6¾

3¼193

10 zagr.,
6 kom.

2

1194

5
3197

9

10

młn o 6 koł.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

565; 632; 48;
392-393*

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

565; 48

½196

b.d.

9 kom.

krcz., crkw

młn, pop.

b.d.

498; 36

1½

2 kom.

b.d.

crkw, pop.

b.d.

b.d.

516-517; 18

6½199

–

6202

8¼203

6 zagr.,
kom.
4 zagr., rzem.,
10 kom.,

1204

14 zagr.,
8 kom.
12 zagr.,
8 kom.
b.d.

poddani w niewoli

11
192

crkw

–

3½

8

200

–
krcz.,
crkw, pop.
młn, crkw

2 młn
krcz., chałupy
krcz., chałupy, stodoły
b.d.

poddani w niewoli201
b.d.
40 sztuk bydła zrabowane

461; 107º; 58

462; 248-249º;
59
334º, 35’
394-395; 620621; 40
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1

Zob. przyp. nr 237.
Poza tym wiadomo, że już wcześniej do folwarku włączono pola o powierzchni 9 łanów, a ponadto odłogiem leżało jeszcze 2 ¼ łana zdewastowane już wcze-

Poza tym wiadomo, iż już wcześniej pola o powierzchni 2¼ łanów włączono do folwarku.
Później zapisane przez Jerzego Kazimierza Krasickiego na rzecz klasztoru karmelitów w Przemyślu.
196
Grunty te stanowiły uposażenie miejscowego popostwa. i po jego zniszczeniu włączone zostały do majątku dworskiego. Poza tym wiadomo, że pola o powierzchni 3 łanów leżały odłogiem lecz było to następstwem inkursji tatarskiej z 1624 r.
197
Z tego ½ łana należała do popostwa.
198
Jak zeznali 14 maja 1649 r. przed sądem grodzkim przemyskim poddani Piotr Sieniewicz i Andrzej Nowak cała wieś uległa spustoszeniu przez formacje tatarskokozackie.
199
Z tego ½ łana należała do dwóch karczmarzy.
200
Z dokumentu rejestru poborowgo ziemi przemyskiej z 1651 r. wynika, że miejscowa kuźnica była zniszczona „ab antiquo”.
201
Zob. przyp. nr 237.
202
Z tego 1 łan należał do popostwa.
203
Z tego 1 ¼ łana należała do karczmarza.
204
Poza tym wiadomo, że 10 łanów pól ornych leżało odłogiem na skutek ataku Tatarów zimą 1626 r., a grunty o powierzchni 1½ łana włączono do dworu.
195

2
Radłowice T-K

3
Jan Jaruntowski

Rajtarowice T-K

Andrzej
Stanisław Boguski

158.

4
1

5
1

6
2 zagr.

7
2 zagr.

8
b.d.

9
b.d.205

2¼206

5

b.d.

5 zagr.,
2 kom.

crkw, pop.

krcz.

1¼

–

zagr., kom.

–

b.d.

2½209

3

b.d.

b.d.

Mikołaj Czuryło

11

5

12 zagr.,
16 kom.,
8 rzem.

b.d.

Madalińscy

¾

3½211

b.d.

5 zagr.

Rajtarowice207 T-K Jan Rytarowski
159.
160.
161.

Rakowa T-K
Rogóżno
k. Sądowej Wiszni
T-K
Rogóżno
k. Felsztyna T-K

Olszewska208

młn, crkw,
pop.
młn,
2 krcz.,
tartak

b.d.

10
b.d.
3 kmiecie zamordowani; krawiec w niewoli
zagrodnik i komornik
w niewoli
3 poddani w niewoli;
27 koni zrabowanych

11
403; 103º
361-362; 39
362-363; 39
398-399; 650;
38

młn210

b.d.

505; 910-911;
149º; 40

–

młn, krcz.,
crkw, pop.

b.d.

585; 4

b.d.

b.d.

508-509

162.

Różaniec T-K

Jan Zamoyski

8

4

6 kom.

b.d.

młn, krcz.,
crkw

163.

Rudawka (Smolnicka Wola) T-K

własność królewska –
starostwo przemyskie

1

5

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

513; 571; 63

164.

Rudołowice T-K

Mikołaj Czuryło

3

3½

5 zagr.,
3 kom.

zagr.

młn

krcz.

b.d.

395-396; 583;
40-41

165.

Rustweczko212 T-K
Rafał Grochowski
(Rostwo)

–

1½

–

2 zagr.,
2 kom.

–

młn

205

poddani w niewoli; ko358
nie i bydło zrabowane

Wiadomo tylko, że młyn o 2 kołach był zdewastowany na skutek powodzi.
Z tego ¼ łana należała do popostwa.
207
Jak zeznał 27 marca 1649 r. Jan Rytarowski w sądzie grodzkim przemyskim, należąca do niego część wsi została całkowicie zniszczona przez Tatarów i Kozaków.
208
Była ona wdową po Kasprze Olszewskim, łowczym chełmskim, który zmarł w 1646 r. (Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku.
Spisy, oprac. H. Gmiterek i R. Szczygieł, pod red. A. Gąsiorowskiego, Kórnik 1992, s. 157, nr 1140).
209
Z tego ½ łana należała do popostwa.
210
Z juramentu złożonego w dniu 19 stycznia 1655 r. w urzędzie grodzkim przemyskim przez reprezentanta miejscowej gromady Andrzeja Łazaryka wiadomo, że
oddziały tatarsko-kozackie zniszczyły młyn korzecznik wyposażony w jedno koło młyńskie. Natomiast drugi młyn (walnik) nie został zniszczony podczas napadu. Uległ
on dewastacji dopiero kilka lat później na skutek działania takich czynników jak zbiegostwo miejscowych wieśniaków i przechody niekarnych oddziałów koronnych.
211
Z tego ¼ łana należała do popostwa.
212
W juramencie złożonym w dniu 23 marca 1649 r. w sądzie grodzkim przemyskim przez poddanych Pawła Prokopa i Szymona Palucha zapisano, że „Quia villa
praefata Rostwo per incursionem Tartaricam et rebellionem Cosacorum in equis, boves, peccoribus, horreis, frumentis ac tota supellectili domestica novissime anno
proxima praeterito [1648] recepta, desolata ac depopulata extat”.
206
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1
157.

2

3
213

166.

Ryszkowa Wola
(Wolica) T-K

167.

Sanoczany216 T-K

168.

Sarny T-K

Anna Alojza Chodkiewiczowa
Paweł Fredro
pos. Jerzy Madaliński
własność królewska –
starostwo mościskie

169.

Sąsiadowice T-K

Mikołaj Daniłowicz

170.

Sielec221 T-K

własność duchowna –
biskupstwo przemyskie ob. łac.

171.

Słochynie T-K

Siedliscy

Smereczna T-K
172.

Smereczna223
(wójtostwo) T-K

własność królewska –
starostwo przemyskie
własność królewska –
starostwo przemyskie
pos. Manasterska224

4

5

6

7

8

9

–

5

–

wgs214

–

krcz., chałupy, stodoły

10
poddani w niewoli215

11
461-462; 864;
1028; 206207º; 58-59
405; 123º; 8

1

1217

b.d.

b.d.

–

b.d.218

poddani w niewoli

423; 641; 42
408; 811; 43

10219

6220

20 kom.

15 zagr.

krcz.

20 stodół

40 koni i bydło zrabowane

–

2

–

zagr.

–

b.d.

13 koni zrabowanych

437

1½222

¼

2 kom.

5 zagr.

młn, crkw,
pop.

b.d.

konie i bydło zrabowane

438-439; 598;
43

2

4

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

518; 571; 63

–

4

–

wgs

–

młn, krcz.

b.d.

571; 639; 110º
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1

213
Jak wynika z juramentu złożonego w dniu 14 maja 1649 r. przez poddanych Piotra Sieniewicza i Andrzeja Nowaka cała wieś uległa zniszczeniu przez Tatarów
i Kozaków.
214
Wiadomo tylko, że wśród zdewastowanych gospodarstw były obejścia dwóch karczmarzy i gorzelnika.
215
Zob. przyp. nr 237.
216
Dane o zniszczeniach i zrabowanych zwierzętach ujęto łącznie dla wsi Czyszki i Sanoczany.
217
Łan ten został włączony do pól dworskich. Poza tym wiadomo, że 7 łanów ziemi ornej leżało odłogiem na skutek inkursji tatarskiej z 1626 r. Ponadto wiadomo ,
że od 1652 r. pół łana roli zostało wyłaczone z uprawy na skutek działań niekarnych oddziałów koronnych, które przechodziły wówczas przez wieś.
218
Wiadomo tylko, że zniszczone pozostawały młyn i karczma ale było to skutkiem napadu Krymców w 1629 r., co wyraźnie podkreślono w juramencie złożonym w 1652 r.
219
Poza tym do pól dworskich przyłączono 4 łany roli.
220
Ponadto wiadomo, że pola uprawne o powierzchni 10½ łanów leżały odłogiem na skutek strat wywołanych przejściem zarazy, wybieraniem nienależnych podatków i zbiegostwem miejscowych poddanych.
221
Jak zeznali przed sądem grodzkim przemyskim reprezentanci miejscowej gromady Stefan Dynisczak i Stecko Kocik wieś została całkowicie zniszczona przez
Tatarów i Kozaków.
222
Z tego ½ łana należała do popostwa.
223
Wedłu zeznania złożonego przed sądem grodzkim przemyskim w dniu 25 września 1651 r. przez poddanego Lesia Dubika, całe wójtostwo zostało spustoszone
przez oddziały tatarsko-kozackie.
224
W 1652 r. posesorem wójtostwa był Stefan Winnicki i jego żona Magdalena Krajowska.

2

173.

Sokola 225T-K

174.

Sopotnik Nowy T

175.
176.

Sopotnik Stary
T
Sólca229 T-K

228

3
własność królewska –
starostwo mościskie
pos. Władysław Gonzaga Myszkowski
Stanisław Koniecpolski
Stanisław Koniecpolski
Mikołaj Ossoliński
własność królewska –
pos. Jakub Jaksmanicki
własność królewska –
starostwo przemyskie
własność królewska –
pos. Marcin Ustzrycki

177.

Starzawa T-K

178.

Starzawa T

179.

Stebnik T-K

180.

Stroniowice T-K

Ossoliński

Strzelczyska T-K

własność królewska –
starostwo mościskie
pos. Władysław Gonzaga Myszkowski

181.

4

5

6

7

8

–

8½226

–

7 zagr.,
7 kom.

–

½

¼227

b.d.

5 zagr.

b.d.

9
młn, 2 krcz.,
pop., crkw,
chałupy,
stodoły
b.d.

10

11

20 poddanych z rodzinami w niewoli; konie
i bydło zrabowane

422-423; 590;
646; 43

b.d.

772
772; 36

230

231

4 zagr.,
3 kom.

6¾

2½

4

4

kom.

3232

3

4 zagr., kom.

2

3234

3 zagr.,
3 kom.

6¾

6235

2 zagr.

384; 20
9 zagrodników z rodzi445-446; 557;
nami w niewoli i 30
189º; 40‛; 47
koni zrabowanych
514; 92º; 63b.d.
64

9 zagr.

młn, 3 krcz.,
dwór, crkw,
pop.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

3 zagr.,
2 kom.
2 zagr.,
3 kom.

krcz.,
wójtostwo

b.d.233

b.d.

500; 47

crkw

krcz.

b.d.

219-220º

2 zagr.,
7 kom.

młn
o 2 koł.

6 chałup

10 kmieci z rodzinami
w niewoli; 93 konie
zrabowane

401; 584;
102º; 285286º; 42

225
Jak stwierdzono w juramencie złożonym w dniu 16 kwietnia 1649 r. przez poddanego Andrzeja Zwarycza wieś została całkowicie zrabowana i zdewastowana
przez Tatarów i Kozaków.
226
Z tego ½ łana należała do popostwa.
227
Pola te włączono po napadzie do folwarku dworskiego.
228
Zob. przyp. nr 174.
229
Dane o wysokości zniszczeń i zrabowanych zwierzętach podano sumarycznie dla wsi Aksmanice, Kłokowice i Sólca.
230
Z tego ¼ łana należała do popostwa.
231
Poza tym odłogiem leżały pola o powierzchni ¼ łana należące do karczmarza ale było to skutkiem wychodźctwa miejscowych wieśniaków.
232
Z tego 1½ łana należała do wójtostwa.
233
Wiadomo jedynie, że młyn i folusz zostały zniesione przez powódź.
234
Poza tym wiadomo, że pola uprawne o powierzchni 3⅜ łanów zostały jeszcze przed najazdem włączone do folawarku pańskiego.
235
Poza tym wiadomo, że 4 łany gruntów ornych włączono do pól dworskich.
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1

2
Sadkowice T-K

3
Korytkowie

4
1½

5
1

6
b.d.

183.

Surochów236 T-K

184.

7
2 zagr.
13 zagr.,
14 kom.,
2 rybaków

8
młn

9
b.d.

10
b.d.

Anna Alojza Chodkiewiczowa

–

14

–

Suszyca Mała
(Suszyca Stara)
T-K

Franciszek Bernard
Mniszech

1½

1

185.

Suszyca Wielka
T-K

Franciszek Bernard
Mniszech

2¾238

186.

Szczytna T-K

własność duchowna –
probostwo jarosławskie

2

187.

Szechynie240 T-K

własność królewska –
tenuta medycka

188.

Szołomieńce241
T-K

Piotr i Krzysztof Skórkowscy242

11
480; 636; 17
461-462; 865866; 10671068; 58

–

krcz.

1100237

b.d.

b.d.

młn, crkw

krcz.

6 kmieci z rodzinami
w niewoli

413; 616; 47

3

b.d.

b.d.

crkw, pop.

b.d.

14 kmieci z rodzinami
w niewoli; 30 koni
i bydło zrabowane

412-413; 616;
47

1239

4 kom.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

155º; 48
464; 629;
1094-1095;
270-271º

6

3

189.

Szówsko T-K

Konstanty
Jacek Lubomirski

11½

2¼

190.

Święte T-K

Karol
Franciszek Korniakt

5243

3

2 zagr.
13 zagr.,
12 kom.,
7 rzem.
10 zagr.,
15 kom.

2 zagr.

krcz.

krcz.

b.d.

młn, krcz.

b.d.

4 zagr.

2 krcz.,
crkw, pop.

b.d.244

b.d.
16 poddanych w niewoli
b.d.

777; 147º
425; 184-185º;
60
121º
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1
182.

236
Jak świadczy jurament złożony 14 maja 1649 r. przed sądem grodzkim przemyskim przez poddanych Piotra Sieniewicza i Andrzeja Nowaka cała wieś została doszczętnie zrabowana i spalona przez oddziały tatarsko-kozackie.
237
Podana ilość wziętych w jasyr osób obejmuje wieśniaków zamieszkujących w Surochowie, Cetuli, Makowisku, Kruhelu, Piwodzie, Radawie, Ryszkowej Woli i
na Przedmieściu Jarosławskim.
238
Z tego ¼ łana należała do popostwa.
239
W juramencie złożonym 23 marca 1662 r. stwierdzono, że oddziały tatarsko-kozackie zrujnowały gospodarstwa osadzone na 3½ łanów lecz drobiazgowa analiza
innych dostępnych źródeł masowych wykazała bezspornie, że w 1648 r. Tatarzy i Kozacy spustoszyli tylko 1 łan pól uprawnych natomiast role o powierzchni 2 ½ łanów
leżały odłogiem na skutek dewastacji dokonanych przez ordyńców z Budżaku w czerwcu 1624 r. (CDIAUL, CP, fond 13, op. 1, t. 1075, s. 1511).
240
Dane o ilości pozostałych i zniszczonych łanów, gospodarstw i obiektów ujęto łącznie dla wsi Medyka i Szechynie.
241
Jurament ten został złożony i zapisany w grodzie przemyskim w dniu 16 lutego 1662 r. w języku polskim.
242
W 1662 r. jako współwłaściciela wsi wymieniono także Jakuba Dziubińskiego. Jak zaznaczono w juramencie złożonym 16 lutego 1662 r. w tym czasie Krzysztof
Skórkowski już nie żył.
243
Z tego ½ łana należała do popostwa.
244
Wiadomo tylko, że już wcześniej doszło do przyłączenia wójtostwa do folwarku Korniaktów. W skład tego wójtostwa wchodziły grunty uprawne o powierzchni 1 łana.

2

191.

Tamanowice T-K

192.

Tarnawka T-K

193.

Terło T-K

194.

Torki T-K

195.

Towarnia T
251

245

Mikołaj Ossoliński

Konstanty
Jacek Lubomirski
Jan Uliński247
własność królewska –
tenuta medycka
pos. Myszkowscy
Mikołaj Daniłowicz

Trójca

Mikołaj Ossoliński

197.

Tuligłowy
k. Pruchnika T

198.

Tywonia T-K

199.

Ujkowice T-K

Mikołaj Czuryło

200.

Wiązownica T-K

Konstanty Jacek Lubomirski

Adam Władysław
Krasicki
własność duchowna –
Kolegium OO. Jezuitów w Jarosławiu

4

5

1

1¾

6
7 zagr.,
2 kom.
5 zagr.,
9 kom.
zagr.

7

8

9

4 zagr.

–

b.d.

młn, krcz.,
b.d.
crkw, pop.
b.d.
młn, krcz.
4 zagr.,
młn,
6 kom., rzem.
3 krcz.,
crkw, pop.
rzeźnik
kom.
młn o 2 koł.,
krcz., crkw

10
konie i bydło zrabowane

4½246

2

¾

½248

5249

7

6 zagr.,
3 kom.

1

1¼250

b.d.

2

2

b.d.

6½

5½252

2 zagr.,
2 kom.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

1

1½253

5 zagr.

5 zagr.,
6 kom.254

b.d.

b.d.

b.d.

6

2½255 4 zagr., kom.

rzem.

–

krcz.

b.d.

młn, krcz.
crkw

b.d.

17¾

3

16 zagr.,
16 kom.,
3 rzem.

b.d.
pop.
krcz.
3 chałupy
krcz., pop.

b.d.
b.d.
15 poddanych w niewoli; 260 koni zrabowanych
b.d.

b.d.

3 poddanych zabitych;
3 poddanych w niewoli
55 poddanych w niewoli; 75 koni zrabowanych

11
422; 750; 49
617; 101º; 51;
393*
518; 105º; 50
447; 624;
1095-1096;
279º; 51
509; 600
398; 362-363;
619; 20
353; 223-224º;
51
207-208º
395-396; 583;
909-910; 4041

143

196.

245

T-K

3

425; 230-231º;
60

W 1653 r. posesorem wsi był Walenty Fredro.
Z tego ½ łana należała do popostwa.
247
W 1661 r. jako posesora wsi wymieniono szlachcica Sadowskiego.
248
Grunty te należały do popostwa.
249
Z tego 1 łana należał do popostwa.
250
Z tego ¼ łana należała do popostwa. Pola te włączono do folwarku.
251
Dane dotyczące ilości zniszczonych gospodarstw, liczby uprowadzonych do niewoli ludzi i zrabowanych koni i bydła ujęto łącznie dla wsi Jamna Dolna i Trójca.
252
Z tego 3 łany zostały włączone do pól dworskich. Poza tym wiadomo, że pola orne o powierzchni 2½ łanów leżały odłogiem na skutek zniszczeń wywołanych w
1624 r. przez ordyńców z Budżaku.
253
Poza tym wiadomo, że w momencie złożenia juramentu tj. w lipcu 1662 r. odłogiem leżały pola o powierzchni 2½ łanów ale nie było to spowodowane przez najazd Tatarów i Kozaków lecz inne bliżej nieokreślone czynniki.
254
Zrujnowane były wówczas także gospodarstwa 3 komorników lecz w juramencie nie podano jakie czynniki doprowadziły do ich dewastacji.
255
Z tego ½ łana należała do karczmarza.
246
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1

2

201.

Wielunice T-K

202.

Witoszyńce T

203.
204.
205.

206.

207.

208.

256

Wojtkowa T-K
Wola Chlipelska
T-K
Wola Gnojnicka259
T-K
Wolica (Wola Korosteńska) T
Wolica (Wola Korosteńska)
(wójtostwo) T
Wola Korzeniecka
(Wola Izbiczna)
T-K
Wola Małnowska
T-K

3
własność duchowna –
biskupstwo przemyskie ob. wschodniego
Adam Krasicki
Mikołaj Ossoliński
Korytkowie
Samuel Bolestraszycki
własność królewska –
starostwo przemyskie
własność królewska –
starostwo przemyskie
pos. Piotr Sieciński260
Gabriel Birecki
własność królewska –
starostwo mościskie
pos. Władysław Gonzaga Myszkowski

4

5

6

7

8

9

10

krcz.

młn

80 koni zrabowanych

443; 616; 884;
55

b.d.
młn258,krcz.,
crkw, pop.

b.d.

konie zrabowane

445; 55

b.d.

b.d.

573; 619-620

256

11

2

1

3 zagr.

zagr. ,
5 kom.

¼

¾

zagr.

b.d.

2

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

7 zagr.

2 zagr.

krcz.

b.d.

b.d.

480; 636; 17

–

7¾

–

19 zagr.,
8 kom.

–

dwór,
24 chałupy

24 poddanych z rodzinami w niewoli

439; 591; 13

1

4½

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

512; 609

1

2½261

b.d.

b.d.

b.d.

krcz.262

b.d.

111º

1

2263

–

2 zagr.

–

b.d.

b.d.

229º

257

3¾

1½

1

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

2 kmieci zabitych;
9 poddanych w niewoli; 451-452; 607;
wszystkie konie zrabo- 30
wane

88
ANDRZEJ GLIWA
________________________________________________________________________________
_

1

Poza tym wiadomo, że 2 gospodarstwa zagrodnicze były zdewastowane lecz nie było to skutkiem najazdu tatarsko-kozackiego.
Z tego ¾ łana należało do popostwa.
258
Jak zeznał 9 października 1652 r. przed sądem grodzkim przemyskim reprezentant miescowej gromady niejaki Fiedor, obiekt ten był wówczas opustoszały na
skutek śmierci młynarza.
259
Według zeznania złożonego przed sądem grodzkim przemyskim przez reprezentantów miejscowej gromady Stećka Kiziaka i niejakiego Luczkę w dniu 22 kwietnia 1649 r. wieś została całkowicie zdewastowana przez Tatarów i Kozaków.
260
W 1661 r. posesorką wójtostwa była Zofia Siecińska.
261
Poza tym wiadomo, że grunty uprawne o areale 3¼ łanów leżały odłogiem ale nie było to spowodowane przez działania sił tatarsko-kozackich lecz inne bliżej
nieznane czynniki.
262
Poza tym wiadomo, że młyn został zniesiony przez powódź.
263
Ponadto wiadomo, że pola uprawne o powierzchni 1½ łana leżały odłogiem ale nie było to spowodowane przez oddziały tatarskie i kozackie prowadzące operację
rabunkową jesienią 1648 r.
257

2

209.

Wola Manasterska
T-K

210.

4

5

Konstanty
Jacek Lubomirski

b.d.

4¾

Wola Niedźwiedza264
T-K

Sebastian Kamieniecki

b.d.

b.d.

211.

Wola Zaleska265
(Wolica) T-K

Jan Zamoyski

–

212.

Wołcza Dolna T-K

Jan Mikołaj Daniłowicz

213.

Wołczyszczowice
T-K

Jan Stawski

214.

Wykoty T-K

Wojciech Gumowski

215.

WyszatyceT-K

217.

264

własność królewska –
starostwo przemyskie
własność królewska –
Zabłotce
pos. Mikołaj Ossolińk. Niżankowic T-K
ski272
Zakościele T-K

własność królewska –
starostwo mościskie

6
18 zagr.,
7 kom.,
4 rzem.

7

8

9

2 zagr.

b.d.

2 chałupy

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

3266

–

9 zagr.,
4 kom.,
2 rzem.

–

krcz.,
32 chałupy

1½267

4

zagr.

b.d.268

crkw, pop.

b.d.

5½269

2270

7 kom.

crkw,
pop.

krcz.

5

3

11 zagr.,
10 komo.

5 zagr.

młn, crkw

krcz.,
2 chałupy

4⅜

3⅛

b.d.

b.d.

wójtostwo

b.d.

b.d.

510; 62

2

1

zagr.,
2 kom.

zagr.,
3 kom.

młn

krcz.

b.d.

520; 653; 836;
77º; 275-276º;
58

1¼

b.d.

4 zagr.,
tkacz

5 zagr.,
6 kom.,
rzem.

b.d.

b.d.

b.d.

631; 56

4 zagr.271,
11 kom.

10
42 poddanych w niewoli; 50 koni zrabowanych
b.d.
364 poddanych w niewoli; konie, bydło
i woły zrabowane
10 poddanych w niewoli; 18 koni i 5 wołów zrabowanych
b.d.

11
425; 61

190º
454-455; 648649; 110º; 59
426-427; 596597; 53
405; 606; 41‛;
55

3 kmiecie z rodzinami
395; 658-659;
w niewoli; 11 koni i 21
53
sztuk bydła zrabowane

143

216.

3

Sąsiadowała ona z Niedźwiedzą zwaną później Wolicą.
Jak przekonuje jurament złożony w dniu 4 maja 1649 r. przez reprezentantów gromady Jacka Dziekciarka, Kose Mielecha, Abrahama Sielińskiego i Kose Marusczaka
Tatarzy i Kozacy całkowicie zniszczyli wieś, plądrując i rabując mienie oraz inwentarz żywy. Ordyńcy wzięli do niewoli prawie wszystkich mieszkańców wioski.
266
Z tego ¼ łana należała do karczmarza.
267
Z tego ½ łana należała do popostwa.
268
Wiadomo tylko, że 6 kmieci zmarło ale nie było to spowodowane bezpośrednio przez atak oddziałów tatarsko-kozackich.
269
Z tego ½ łana należała do popostwa.
270
Ponadto wiadomo, iż 4 łany pól ornych leżało odłogiem na skutek zbiegostwa chłopów i rabunków dokonywanych w 1652 r. przez przechodzące oddziały koronne.
271
Ponadto 2 zagrodników wywędrowało z wioski, a jeden zmarł.
272
W 1662 r. posesorem był nieznany z imienia szlachcic Jaroszowski.
265
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1

2
Zasanie T-K

218.
Zasanie T-K

3
własność miejska –
gmina przemyska
własność królewska –
starostwo przemyskie

4

5

6

7

8

9

10

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

1097-1099

2¼

4¾273

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

137-138º

20 zabitych kmieci; 20
kmieci z rodzinami w
niewoli; 150 koni zrabowanych276
b.d.

219.

Złotkowice274 T-K

Mikołaj Ossoliński

–

10275

–

9 zagr.,
14 kom.

–

młn o 2 koł.,
krcz., crkw,
pop., 15 chałup, 6 stodół

220.

Źrotowice T

Mikołaj Ossoliński

3¾

1

4 zagr.

2 zagr., kom.

crkw

b.d.

Razem w 220 wsiach powiatu przemyskiego

572 zagr.,
655¼ 735¼ 493 kom.,
51 rzem.

469 zagr.,
360 kom.,
37 rzem.

68 młn277,
71 krcz.,
folusz,
3 tartaki,
2 dwory,
74 crkw,
45 pop.,
sołtystwo,
2 wójtostwa

46 młn278,
76 krcz.,
ruda, gorzelnia,
2 folusze,
dwór,
14 crkw,
16 pop.,
sołtystwo,
wójtostwo

43 zabitych;
6073 osób w niewoli;
1927 koni i 32 stad
końskich;
260 sztuk i
27 stad bydła;
469 wołów i
6 stad wołów zrabowanych

11

402; 613-614;
56
614; 124º;
401*; 57
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1

273
Jakkolwiek w juramencie nie podano dokładnej ilości łanów spustoszonych podczas ataku Krymców i Kozaków, to jednak posiadając dane o ogólnym areale ziemi
ornej obsiewanym przed najazdem oraz informacje o pozostałych gruntach ornych i poziomie zniszczeń wywołanych przez oddziały moskiewsko-kozackie w 1655 r., można
ustalić powierzchnię pól, które zostały wyłączone z uprawy w efekcie napadu tatarsko-kozackiego w 1648 r. (zob. Lustracja województwa ruskiego 1661-1665, cz. I. Ziemia
przemyska i sanocka, s. 24).
274
W juramencie złożonym w dniu 12 kwietnia 1649 r. w grodzie przemyskim przez poddanych Feytka Woropczaka i Piotra Krzywoczackę zapisano, iż wieś Złotkowice
jest „tota et integra per incursionem Scythicam et rebellionem Cosacorum [...] devastata et desertata”.
275
W tym ½ łana należało do popostwa.
276
Tatarzy i Kozacy uprowadzili ze sobą wszystkie woły robocze lecz ich liczby nie podano.
277
W tym 14 młynów o 2 kołach i 1 młyn wyposażony w 3 koła.
278
W tym było 12 młynów o 2 kołach oraz po jednym młynie o 3 i 6 kołach.

3

1.

Bachnowate K

2.

Baczyna T-K

3.

Bereżnica T-K

własność królewska –
ekonomia samborska
Andrzej Baczyński
Korłowicz
własność królewska –
ekonomia samborska

Bilicz
własność królewska –
(Wola Strzelbicka)
ekonomia samborska
T-K
Bilicz (Wola
własność królewska –
Strzelbicka)
ekonomia samborska
(wójtostwo) T-K
pos. Marianna Ustrzycka
własność królewska –
Bilina Wielka T-K
ekonomia samborska

4.

5.

Błażów282 T-K
284

Błażów

T-K

5

8

9

10

11

b.d.

8279

b.d.

3 kom.

b.d.

młn, krcz.,
wójtostwo

b.d.

644; 33’

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

¼ krcz.

b.d.

775

4½

3½

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

505; 53-54º;
131º;

6½

17280

b.d.

b.d.

–

młn, krcz.,
crkw, pop.
sołtystwo

b.d.

385-386; 524525; 35º

1½

b.d.

b.d.

9 zagr.,
5 kom.,
2 rzem.

krcz.

b.d.

b.d.

533-534

b.d.

1½281

6 zagr.,
6 kom.

2 kom.

b.d.

pop.

b.d.

549; 69º

–

krcz.,
3 chałupy

½

1½283

6
7
Powiat samborski

b.d.

b.d.

3 zagr., 5
młn, crkw
kom., rzem.285

3¼

4⅜

b.d.

Błażów286 T-K

Piotr Błażowski Michowicz

1½

1

2 zagr.,
3 kom.

b.d.

Błażów287 T-K

Marcin Dydyński

½

1288

b.d.

b.d.289

młn

krcz.
chałupy

37 poddanych w niewoli

404-405; 613

poddani w niewoli

417; 600;
631-632; 5

3 poddani w niewoli

417; 102º; 5

krcz., chałupa
bydło zrabowane
stodoły

143

Jan i Jerzy Błażowscy

6.

279

Maciej Ordęga

4

427; 599-600;
5

Z tego 3½ łana należało do wójtostwa.
Z tego po jednym łanie należało do popostwa i sołtystwa. Z juramentu złożonego 3 marca 1651 r. w sądzie grodzkim przemyskim przez poddanego Iwana Wilowicza wynika, że pozostałe grunty uprawne o powierzchni 25½ łana leżały odłogiem na skutek wcześniejszych inkursji tatarskich. Wiadomo skądinąd, iż miały one
miejsce w 1626 i 1629 r. Jak świadczy inny jurament złożony 10 lat później przed sądem grodzkim przemyskim (6 maja 1661 r.) pola te nadal były wyłączone z uprawy.
281
Z tego ½ łana należała do popostwa.
282
Dane o zniszczeniach i wziętych do niewoli wieśniakach ujęto łącznie dla części wsi Błażów i Wola Błażowska.
283
Poza tym wiadomo, że na skutek najazdu tatarskiego z 1626 r. odłogiem leżało 1¼ łana roli.
284
Informacje o zniszczeniach ujęto łącznie dla części wsi Błażów i Wola Błażowska.
285
Był to tkacz.
286
Dane o ilości spustoszonych łanów ujęto w juramencie łącznie dla wsi Błażów i Wola Błażowska.
287
Dane o zniszczeniach ujęto łącznie dla części wsi Błażów i Wola Błażowska.
288
Poza tym 1 łan leżał odłogiem na skutek napadów tatarskich z lat 20. XVII w.
289
Wiadomo tylko, że gospodarstwa 2 kmieci zostały zniszczone.
280
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1 2

3
Marcin Balicki
Farat Błażowski Michowicz292
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewskaekonomia samborska
własność duchowna –
biskupstwo przemyskie ob. wschodniego
własność królewska –
ekonomia samborska
pos. Mikołaj Czernicki
własność królewska –
ekonomia samborska
pos. Iwan Dobrzański
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska

7.
8.
9.

10.

11.
12.
290

4

5

6

7

8

9

1¾

2

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

2¼

1¼

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

599; 5

2293

1

b.d.

krcz.

b.d.

b.d.

510; 983; 7374º

7

19½

b.d.

b.d.

b.d.

młn, folusz

b.d.

810; 145-146º

3294

1

zagr.

zagr.

crkw

krcz.295

b.d.

6296

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

¾

b.d.

b.d.

b.d.

2 zagr.,
3 kom.
5 zagr., 2 kom.,
2 rzem.

10
8 poddanych z rodzinami w niewoli; konie
i bydło zrabowane

20 poddanych w niewoli

pop., sołtystwo, 2 chału- konie zrabowane
py, stodoły
b.d.

b.d.

11
418-419; 5

459-460; 647;
54; 37º; 132133º
468; 496-497;
548; 2-3º
535; 3-4º
22-23º

b.d.

1½

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

483; 64º
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1

Dane o zniszczeniach ujęto łącznie dla części wsi Błażów i Wola Błażowska.
Dane o zniszczeniach ujęto sumarycznie dla części wsi Błażów i Wola Błażowska.
W juramencie złożonym 19 września 1652 r. wymieniony jako już nieżyjący.
293
Z tego ¼ łana należała do karczmarza.
294
Jak świadczy jurament złożony w grodzie przemyskim w dniu 10 października 1661 r. łany te nie były już wówczas użytkowane, co było spowodowane wybieraniem nienależnych podatków przez przechodzące przez wieś oddziały armii koronnej oraz zwiększoną śmiertelnością poddanych na skutek zarazy.
295
Poza tym wiadomo, że zniszczony był młyn ale spowodował to wylew Dniestru.
296
Z tego po 1 łanie należało do sołtystwa i do popostwa.
297
Dane o wysokości zniszczeń i obiektach pozostałych ujęto łącznie dla wsi Wysocko Niżne i Butla z przysiółkiem Potok.
291
292

3

4

5

6

7

8

9

13.

własność królewska –
ekonomia samborska

1

8298

3 kom.

2 kom.299

b.d.

b.d.

14.

własność królewska –
ekonomia samborska

1

8300

b.d.

b.d.

b.d.

krcz., pop.,
sołtystwo

15.

własność królewska –
ekonomia samborska

¾

4301

3 kom.

b.d.

krcz.

sołtystwo,
pop.302

3½303

1⅞

13 zagr.,
3 kom.

b.d.

młn, crkw,
pop.

b.d.

–

13305

–

4 zagr.

–

młn,
krcz., pop.,
sołtystwo

4

36 ½

–

wgs

–

b.d.

b.d.

622; 850

6 zagr.

10 zagr.,
5 kom.,
2 rzem.

–

młn o 2 koł.,
krcz.

b.d.

622-623; 64

16.

17.

1

3¼

b.d.

601

4 zagrodników z rodzi- 365; 605-606;
nami w niewoli
9

143

18.

Stefan Chłopecki, Mikołaj Chłopecki, Ksenofont Lityński
i Jakub Ktofus
własność królewska –
pos. Remigian Żaboklicki i Anna Strzyżowska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
pos. Felicjan Zaklika

10
11
2 komorników z rodzinami w niewoli i bydło 65-66º; 29’
zrabowane
poddani w niewoli, ko- 678; 684-685;
nie i bydło zrabowane 371*; 44º; 30’
481-482; 550;
629-630; 983b.d.
984; 19-20º;
39-40º

298
Poza tym wiadomo, że grunty orne o powierzchni 2½ leżały odłogiem na skutek zniszczeń wywołanych przez Tatarów w latach 20. XVII w., a pola uprawne obejmujące
4¼ łanów nie były obsiewane na skutek zwiększonej śmiertelności mieszkańców wywołanej zarazą i strat materialnych wyrządzonych przez niekarne oddziały armii koronnej.
299
Wiadomo ponadto, że 2 gospodarstwa zagrodnicze były zniszczone od kilkudziesięciu lat na skutek ataków tatarskich, które miały miejsce w latach 20. XVII w.
300
W tym ½ łana należała do popostwa, a ½ łana do sołtystwa. Poza tym wiadomo, że 2 łany leżały odłogiem lecz było to skutkiem śmierci niektórych chłopów i nie
było związane z napadem tatarsko-kozackim.
301
Z tego 1 łan należał do sołtystwa, a ¼ łana należała do popostwa. Poza tym wiadomo, że od czasu najazdu tatarskiego z 1629 r. odłogiem leżały pola o powierzchni 2¾ łanów natomiast na skutek zniszczeń wywołanych przez powodź wyłączone z uprawy były grunty o areale 4½ łanów i dodatkowo jeszcze ½ łana należące
do sołtystwa.
302
Poza tym wiadomo, że miejscowy młyn został zdewastowany przez powódź natomiast karczma była zniszczona od czasu jesiennej inkursji ordyńców z Budżaku
w 1629 r.
303
W tym ¼ łana należała do popostwa.
304
Jak zeznał 27 marca 1649 r. przed sądem grodzkim przemyskim poddany Iwan Łohasa cała wieś została zniszczona przez ordyńców.
305
Z tego 1 łan należał do popostwa i 1 łan do sołtystwa.
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1

3
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
pos. Gałuski
własność królewska –
ekonomia samborska

19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

własność królewska –
ekonomia samborska

26.

306

4

5
306

6

7

8
–

9
krcz., sołtystwo, pop.
krcz., pop.,
sołtystwo

2¾

11

b.d.

b.d.

b.d.

6307

b.d.

b.d.

młn

krcz.

10
b.d.
b.d.

11
29-30º
541; 45º
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1

4

5½308

b.d.

b.d.

sołtystwo,
crkw, pop.

10

20

2½ zagr.,
3 kom.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

485; 13-14º

b.d.

20309

7 rzem.

8 zagr.

krcz.

b.d.

b.d.

476-477; 73º

–

16

–

wgs311

–

b.d.312

b.d.

488-489; 602603; 138º; 169ºº

b.d.

¾313

b.d.

b.d.

–

młn, krcz.,
pop.

b.d.

603

6½314

9

b.d.

b.d.

sołtystwo,
pop.

krcz.

b.d.

530; 620

1½

13½315

gorzelnik

b.d.

młn, krcz.

sołtystwo,
pop.

bydło zrabowane

poddani w niewoli

469-470; 645646; 10-11º; 33’

375-376; 529530; 6-7º; 137º;
170º

Z tego 2 łany należały do sołtystwa, a ½ łana do popostwa.
Z juramentu wiadomo, że w tym ¾ łana należało do popostwa, a ¼ łana do sołtystwa.
Poza tym wiadomo, iż na skutek najazdu tatarskiego z 1629 r. odłogiem leżało 5 łanów ziemi ornej, a grunty orne o powierzchni 6 ½ łanów nie były uprawiane z powodu
zniszczeń wywołanych przez oddziały armii koronnej.
309
Ponadto wiadomo, że pola uprawne o powierzchni 1 łana zostały przekazane jako uposażenie kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny Bolesnej w Dublanach, a 1/8 łana
przeznaczono na utrzymanie tamtejszej szkoły parafialnej.
310
Jak zeznał w sądzie grodzkim przemyskim w dniu 12 lutego 1651 r. Matfiej Płatko cała część wioski z wyjątkiem młyna została zdewastowana przez Tatarów i Kozaków.
311
Wiadomo tylko, że zniszczone zostało co najmniej jedno gospodartswo komornicze.
312
Wiadomo tylko, że zniszczony był wówczas (1651 r.) młyn ale było to skutkiem powodzi.
313
Z tego ¼ łana należała do popostwa.
314
W tym 1½ łana należała do sołtystwa, a ½ łana do popostwa. Poza tym wiadomo, że na skutek przejścia zarazy chorób zakaźnych odłogiem leżało 8⅜ łanów ziemi ornej.
315
W tym 1½ łana należąca do sołtystwa i ½ łana popowskiego. Poza tym wiadomo, że pola o powierzchni 10½ łanów leżały odłogiem na skutek zwiększonej śmiertelności
wśród miejscowych wieśniaków spowodowanej zarazą.
307
308

3
własność królewska –
ekonomia samborska

27.

4
b.d.

5
316

12½

6

7

8

9

10

11

b.d.

b.d.

b.d.

pop.

b.d.

530; 651; 134º

319

własność królewska –
ekonomia samborska

1⅞

12⅛317

gorzelnik

b.d.318

młn

krcz. , pop.,
sołtystwo,
chałupa320

b.d.

372-373; 542;
21-22º; 139º

29.

własność królewska –
ekonomia samborska

32
½321

11

15 zagr.,
7 kom.,
8 rzem.

b.d.

młn o 2
koł., krcz.,
pop.

b.d.

b.d.

479; 70º

1

2322

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

534; 14º

4¾

5323

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

499; 660; 23º

1⅝

13½324

b.d.

b.d.

b.d.

krcz., folusz,
sołtystwo, pop.

b.d.

645; 12-13º;
33’

b.d.

7⅜325

b.d.

4 kom.

b.d.

pop.

b.d.

647-648; 1º

b.d.

1½

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

547; 647-648;
1º

własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
pos. Teodor Kopystyński

30.
31.
32.

33.

316

143

28.

Z tego ½ łana należała do popostwa.
W tym ½ łana sołtyskiego i 1⅛ popowskiego. Ponadto wiadomo, że na skutek powodzi i wybierania nienależnych podatków przez żołnierzy koronnych spustoszone były
gospodarstwa osadzone na 5⅛ łanów.
318
Wiadomo tylko, że jedno gospodarstwo komornicze zostało zniszczone podczas wylewu Dniestru.
319
Ponadto wiadomo, że na skutek powodzi zdewastowany pozostawał młyn.
320
Wiadomo ponadto, że zabudowa włościańska poniosła znaczne straty w wyniku gwałtownego wylewu Dniestru podczas którego zniszczeniu uległo 8 chałup.
321
Z tego 2 łany należały do popostwa.
322
Poza tym wiadomo, że pola o powierzchni 1 łana nie były uprawiane na skutek zbiegostwa niektórych wieśniaków.
323
Poza tym wiadomo, że na skutek innych czynników nie związanych z najazdami tatarskimi i kozackimi odłogiem leżały grunty o powierzchni 4 łanów. Z innego juramentu
złożonego w grodzie przemyskim 22 października 1652 r. dowiedzieć się można, że duże straty materialne poniosło miejscowe wójtostwo ale było to związane głównie ze zwiększoną śmiertelnością tutejszych chłopów, a częściowo ich zbiegostwem (zob. CDIAUL, CP, fond 13, op. 1, t. 1069, s. 660-661).
324
Z tego ½ łana należała do sołtystwa, a ¼ łana do popostwa.
325
Z tego ¼ łana należała do popostwa.
317
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1

34.

35.

36.

3

4

5

6

7

własność królewska –
ekonomia samborska

3½326

21327

b.d.

7 kom.

własność królewska –
ekonomia samborska

b.d.

11

b.d.

b.d.

b.d.

własność królewska –
ekonomia samborska
pos. Jan Czerniecki

b.d.

27329

b.d.

13 zagr.330,
6 kom.,
2 gorzelników

b.d.

własność królewska –
ekonomia samborska
pos. Marek Wysoczański

9331

5

2 zagr.,
kom.

b.d.

własność królewska –
ekonomia samborska

37.

39.
1

326

9½

9
młn, 2 krcz.328,
młn, ½ wój½ wójtostwa,
tostwa
pop.
b.d.

10
b.d.
b.d.

2 młn, 2
poddani w niewoli 20
krcz., folusz,
koni i 15 wołów zrawójtostwo,
bowanych
pop., 7 chałup

11
482-483; 525526; 577; 4647º
525-526; 578

457; 578; 257º

crkw,
młn, krcz.,
konie i bydło zrabowa- 414-415; 810;
wójtostwo folusz, 5 chałup ne
145-146º; 65

b.d.

b.d.

–

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

4333

b.d.

b.d.

b.d.

6⅜

3½334

b.d.

b.d.

b.d.

4

5

6

7

8

2 kmieci zabitych; 77
młn, krcz.,
rodzin i 54 ludzi w niepop., sołtystwo,
woli; 40 koni zrabowa41 chałup
nych
b.d.
b.d.
młn, krcz.,
b.d.
sołtystwo
krcz., folusz,
poddani w niewoli
sołtystwo, pop.
9
10

387-388; 467;
653; 58-59º
991
542
661-662; 1819º; 35-36’
11

143

Aleksander Kobylecki
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
3

38.

16

332

8
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1

Z tego 1 łan należał do wójtostwa.
Z tego 1 łan należał do wójtostwa, a ½ łana do popostwa. Ponadto wiadomo, że grunty o powierzchni 8 łanów leżały odłogiem na skutek szkód wyrządzonych podczas najazdu Tatarów budżackich w 1629 r.
328
Jedna z wymienionych karczem należała do wójtostwa.
329
W tym 3 łany należały do wójtostwa, a 1 łan do popostwa.
330
Zagrodnicy ci pracowali na terenie wójtostwa.
331
Z tego 1 łan należał do wójtostwa.
332
W tym 1 łan należał do sołtystwa i ½ łana do popostwa. Poza tym wiadomo, że role o powierzchni 5 ½ łanów nie były uprawiane na skutek najazdów tatarskich
z lat 20. XVII w.
333
Z tego 2 łany należały do sołtystwa.
334
W tym ½ łana należała do sołtystwa, ¼ łana do popostwa.
327

40.

własność królewska –
ekonomia samborska

b.d.

5½

b.d.

b.d.

b.d.

3 chałupy

41.

własność królewska –
ekonomia samborska

1¾

8335

b.d.

b.d.

–

młn, 2 krcz.,
crkw, pop.,
sołtystwo

42.

Marek Wysoczański

2 5/12

2

3 zagr.

b.d.

pop.

4 chałupy

43.

własność królewska –
ekonomia samborska

6

4336

b.d.

zagr.

b.d.

sołtystwo337

44.

Wojciech Aleksander
Przedwojowski338

1

1339

–

3 zagr.,
4 kom.

młn

Zygmunt Aleksander
Przedwojowski341

–

8342

–

6 zagr.

młn o 2
koł.

Bazyli Bandrowski

–

1½

–

2 zagr.

–

45.

Paweł, Piotr i Waśko
Stupniccy345, pos. Iwan
Piopiel i Osękowscy
Stupniccy347, Iwan
Popiel Kołodrub,
S. Rojowski

46.

335

20 sztuk bydła

80 poddanych w nie378; 626; 47º;
woli; konie bydło
29’
i woły zrabowane
46 koni i 67 sztuk byd415; 65
ła zrabowane
poddani w niewoli

4 poddanych w niewoli; konie i bydło zrabowane
2 krcz., pop., konie i bydło zrabochałupy, stodoły wane
młn, krcz.,
b.d.
chałupy
crkw, pop.,
2 chałupy

468-469; 504505

661; 19º; 36’
455; 585-586;
220-221º; 26
448-449; 463;
585; 51º; 24
463; 651
658; 48

424

W tym ½ łana popowskiego i ½ łana należąca do sołtystwa. Poza tym na terenie wsi odłogiem leżało 10 łanów roli zdewastowanych przez Tatarów w 1624 r.
Z tego 2 łany należały do sołtystwa.
Poza tym wiadomo, iż na skutek powodzi zniszczony został młyn, folusz oraz karczma.
338
W 1662 r. właścicielką wsi była Anna Gasparska.
339
W tym ¼ łana należała do popostwa.
340
Jak zeznali pod przysięgą w sądzie grodzkim przemyskim w dniu 29 kwietnia 1649 r. mieszkańcy wsi Stefan Woźnica i Stećko Świstak cała część wsi należąca
do Zygmunta Aleksandra Przedwojowskiego z wyjątkiem młyna o 2 kołach została splądrowana i zrujnowana przez Tatarów.
341
W 1661 r. właścicielem tej części wsi był Aleksander Ustrzycki.
342
Z tego ⅜ łana należało do popostwa.
343
Według przysięgi złożonej w grodzie przemyskim w dniu 20 maja 1649 r. przez Jurka Haruzinka cała część wioski została zdewastowana przez ordyńców.
344
Dane o wysokości strat i obiektach pozostałych ujęto łącznie dla odpowiednich części wsi Stupnica, Wola Stupnicka i Kotowania.
345
Z przydomkiem Szechnowięta.
346
Dane o zniszczeniach ujęto łącznie dla części wsi Stupnica, Wola Stupnicka i Kotowania.
347
Z przydomkiem Szechnowięta.
336
337

3
własność królewska –
Krasne T-K
ekonomia samborska
Krasne (wójtowłasność królewskastwo) K
ekonomia samborska
własność królewska –
Krasne350 (wójtoekonomia samborska
stwo) K
pos. Felicjan Zaklika
własność królewska –
Krywe T-K
ekonomia samborska
Krywe (wójtostwo) własność królewska –
T-K
ekonomia samborska
własność królewska –
Krywka T-K
ekonomia samborska
własność królewska –
354
Kulczyce T
ekonomia samborska

47.

48.

49.

50.

Kulczyce356 T-K

348

Hrynko Kulczycki357

4
348

3¾

5

6

8

b.d.

7
6 zagr.,
2 kom.

8

9

10

crkw, pop.

krcz.

b.d.

577; 642; 16º

b.d.

642
642

b.d.

1½349

b.d.

b.d.

b.d.

młn, sołtystwo

b.d.

3

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

2

6½351

b.d.

zagr.,
2 kom.

b.d.

młn

bydło zrabowane

1½

3½352

b.d.

b.d.

b.d.

krcz.

b.d.

2¾

4¼353

b.d.

b.d.

crkw, pop.

–

17355

–

wgs

–

–

7½

–

wgs

–

b.d.

b.d.

93 chałupy,
stodoły
67 chałup,
stodoły

100 poddanych w niewoli
50 poddanych w niewoli

11

469; 532; 644;
7º; 32-33’
646; 10º
534; 8-9º
471; 598-599;
68-69º
458-459; 604605; 26
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2

1

Z tego ¾ łana należało do popostwa.
Z tego ½ łana należała do sołtystwa.
Jak zaznaczono w dopisku do juramentu złożonego w dniu 21 października 1652 r. w grodzie przemyskim przez reprezentantów miejscowej społeczności Iwana Kossakowicza i Hryca Tryla, było to drugie wójtostwo (advocatia secunda) istniejące we wsi.
351
Poza tym wiadomo, że 2 łany pozostawały nieuprawiane na skutek napadu tatarskiego z 1629 r.
352
W tym 1 łan wolniczy.
353
Ponadto wiadomo, że grunty orne o powierzchni 4 łanów znajdowały się poza uprawą w następstwie zbiegostwa chłopów.
354
Jak zeznał przed sądem grodzkim przemyskim Leś Płuszkow w dniu 31 lipca 1649 r. część królewska wsi została całkowicie obrabowana i zniszczona przez Tatarów.
355
Ponadto wiadomo, że pola o areale 1 łana leżały odłogiem ale było to skutkiem zbiegostwa miejscowych chłopów.
356
Jak zeznał przed sądem grodzkim przemyskim reprezentant wieśniaków zamieszkujących w części Hrynka Kulczyckiego – Leś Giecza, ta część wioski została całkowicie zdewastowana przez Tatarów i Kozaków.
357
Jako współwłaściciele tej części wsi wymienieni zostali również Kulczyccy z przydomkami Śmiotanięta, Adrzejkowięta i Miejkowięta.
349
350

51.

Kupnowice T-K

3
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska

2

5
359

2½

6
zagr., 2 kom.

7
360

b.d.

8
b.d.

9

10
361

b.d.

krcz., pop.,
sołtystwo,
młn364, krcz.,
sołtystwo,
pop.

b.d.

11
510; 982-983;
74-75º
371-372; 544;
136º; 263º
370-371; 537;
650; 15º; 142143º
526; 650-651;
134º

3½362

b.d.

b.d.

młn

12¾

16363

b.d.

b.d.

młn

b.d.

9¾365

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

13366

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

492-493; 602

2½

7½367

b.d.

b.d.

b.d.

pop.

b.d.

540-541; 64º

własność królewska –
ekonomia samborska

14¼368

8

8 zagr.,
5 kom.,
2 rzem.

b.d.

młn o 2
koł., krcz.,
pop.

b.d.

b.d.

478; 71º

Łastówki T-K

własność królewska –
ekonomia samborska

1

7

6 kom.

zagr.

b.d.

b.d.

Łastówki (wójtostwo) T-K

Stefan Dobrzański

b.d.

½

b.d.

b.d.

b.d.

młn, krcz.

Lenina Mała T-K

53.

własność królewska –
Lenina Wielka T-K
ekonomia samborska

54.

Libuchora T-K

55.

Lipie K

56.

Lisznia T-K

57.

Litynia T-K

własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska

b.d.
poddani w niewoli

poddani w niewoli
b.d.

655; 31-32º;
35-36’
538; 24º

143

358

358

8¼

52.

58.

4

Łany te zostały zdewastowane w 1652 r. przez niekarne oddziały koronne.
Poza tym wiadomo, że pola o powierzchni 1¼ łana nie były uprawiane z powodu zniszczeń wywołanych wcześniejszymi inkursjami tatarskimi z lat 20. XVII w.
Wiadomo tylko, że gospodarstwa 8 zagrodników, 2 komorników oraz 5 rzemieślników pozostawały opuszczone i zniszczone na skutek najazdów ordyńców z trzeciej dekady XVII w.
361
Znany jest tylko fakt, że karczma pozostawała zniszczona lecz było to skutkiem najazdu ordyńców z 1621 r.
362
W tym 1 łan należał do sołtystwa, a ½ łana do popostwa. Poza tym z uprawy wyłączone było 5¾ łanów roli zdewastowanych przez Tatarów w 1624 i 1629 r.
363
W tym 1 łan należący do sołtystwa i ½ łana popowskiego.
364
Młyn ten został odbudowany, co poświadcza jurament złożony w grodzie przemyskim wiosną 1661 r. Spalony był też folusz lecz stało się to w wyniku przypadkowego pożaru.
365
Z tego 1 łan był uprawiany przez tzw. podsadków.
366
Poza tym wiadomo, że pola o powierzchni 5 łanów leżały odłogiem ale było to skutkiem zbiegostwa chłopów i strat wywołanych przez rekwizycje dokonane
przez oddziały koronne.
367
Z tego ¼ łana należała do popostwa.
368
Z tego ½ łana należała do popostwa.
359
360
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1

2

59.

Łąka T-K

60.

Łomna T-K

61.

62.

Łopuszanka Chomina T-K
Łopuszanka Chomina (wójtostwo)
T-K
Łopuszanka Lechnowa T-K

5

6

7

8

9

10

b.d.

1½

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

547

b.d.

11½369

b.d.

b.d.

sołtystwo

b.d.370

b.d.

493; 630

b.d.

19

b.d.

b.d.

b.d.

krcz., gorzelnia,
folusz

b.d.

546; 2º

b.d.

5¼371

b.d.

6 zagr.

b.d.

młn, krcz.,
pop.

b.d.

367-368; 546;
2º

3½372

5

b.d.

b.d.

pop.

b.d.
młn

b.d.

372; 532-533;
584; 36º; 138º

b.d.

b.d.

7-8º

własność królewska –
ekonomia samborska

4

1½373

b.d.

b.d.

b.d.

Łukawica T-K
(wójtostwo)

własność królewska –
ekonomia samborska

b.d.

½

b.d.

b.d.

młn

Łużek Dolny T-K

65.

Łużek Górny T
Mistkowice T-K
2

własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewskaekonomia samborska
3

1½

18374

b.d.

5

4⅛375

2

4

5

b.d.

b.d.

–

b.d.

b.d.

b.d.

12 zagr.,
8 kom.
6

3 zagr.,
7 kom.
7

młn, krcz.,
pop.
8

poddani w niewoli

młn, crkw,
sołtystwo, pop., 325 poddanych w nie72 chałupy, woli
90 stodół

11

492; 630

387; 474; 549;
25º; 61º

143

64.

1

4

Łukawica T-K
63.

66.

3
własność królewska –
ekonomia samborska
pos.
Daniel Boryszowski
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
pos. Fedor Winnicki
własność królewska –
ekonomia samborska

b.d.

b.d.

474

b.d.

b.d.

522; 985; 75º

9

10

11

369
Jak podano w juramencie złożonym w grodzie przemyskim w dniu 18 października 1652 r. przez Petra Petrynera, odłogiem leżało jeszcze 8½ łanów kmiecych oraz
1 łan należący do sołtystwa (od 1650 r.), ale nie było to skutkiem inkursji tatarsko-kozackej, lecz działań niekarnych oddziałów armii koronnej, które grabiły we wsi.
370
Wiadomo jedynie, że od 1650 r. opuszczone i nieużytkowane pozostawały młyn i karczma.
371
Z tego ¼ łana należała do popostwa.
372
Łany te zostały wyłączone z uprawy przed jesienią 1652 r., co poświadcza jurament złożony w grodzie przemyskim w dniu 18 października 1652 r. przez Hryca
Sarakiewicza. Z tego ½ łana należało do popostwa.
373
Wiadomo ponadto, że pola o powierzchni 4½ łanów leżały odłogiem na skutek zniszczeń wywołanych przez Tatarów podczas zimowego najazdu w 1626 r.
374
W tym ¾ łana sołtyskiego i 1 łan popowski.
375
Z tego 1 łan należał do popostwa.

101
100
ANDRZEJ NA
GLIWA
NAJAZD TATARSKO-KOZACKI
RUŚ CZERWONĄ W 1648 R.
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

1

67.

Mokrzany T

68.

Mołdawsko K

69.

Mrozowice377 T-K

70.

Mszaniec T-K

71.

Myta T-K

własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska

73.

Nanczułka Mała
(Nanczułowa Wola) T-K

własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
pos. Aleksandra Kopystyńska i Kazimierz
Piotr Turski379
własność duchowna –
prawosławne biskupstwo przemyskie

74.

Nanczułka Wielka
T-K

własność królewska –
ekonomia samborska

Nahujowice T-K
72.

Nahujowice (wójtostwo) T-K

376

2¾

2½

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

502; 621; 59º

1⅜

3¼376

b.d.

b.d.

b.d.

wójtostwo,
pop.

b.d.

649; 16-17º
522; 67-68º

b.d.

12

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

603; 309-310º

b.d.

643; 11-12º;
404*; 32’

b.d.

56-57º

2⅛

7378

b.d.

7 zagr.

–

krcz., folusz,
wójtostwo,
pop.

3½

18

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

2 kom.,
5 rzem.381

2 zagr.,
3 kom.,
3 rzem.382

młn,
2 krcz.

młn383,
40 chałup

380

½

7½

1

1

b.d.

6 kom.

b.d.

b.d.

1¼

4¼384

b.d.

b.d.

–

młn, krcz.,
sołtystwo,
pop.

2 zagrodników z rodzi363; 368; 466;
nami i 100 poddanych
532; 556; 78w niewoli; konie i by79º; 33
dło zrabowane
b.d.
2 kmieci z rodzinami
w niewoli

545; 647; 3637º
392-393; 544;
26-27º; 263264º

Z tego 1 łan należał do wójtostwa, a ¾ łana do popostwa.
Dane o ilości łanów, gospodarstw i obiektów pozostałych i spustoszonych ujęto w juramencie łącznie dla wsi Waniowice i Mrozowice.
Z tego 2 łany należały do wójtostwa, a ¾ łana do popostwa.
379
W 1661 r. posesorem wójtostwa był Stanisław Drogocki.
380
Poza tym wiadomo, iż „ab antiquo” odłogiem leżało jeszcze 1½ łana ziemi ornej.
381
W tym 2 piekarzy, 2 szewców i tkacz.
382
W tym 2 kowali i szewc.
383
Obiekt ten został spalony przez Tatarów.
384
W tym 1¼ łana należała do sołtystwa, a ½ łana do popostwa. Ponadto wiadomo, że 12¼ łanów pól ornych leżało odłogiem na skutek ataków koczowników z lat
1624 i 1629. W juramencie złożonym 13 marca 1651 r. przez szlachcica Jaśka Nanczułowskiego wszystkie straty w areale gruntów ornych poniesione w wyniku ataków
tatarskich z lat 1624 i 1629 oraz inkursji tatarsko-kozackiej z 1648 r. zostały podane sumarycznie. Wynosiły one łącznie 16½ łanów.
377
378

2

75.

Niedzielna T-K

76.

Niedźwiedza T-K
Nowoszyce386 T-K

77.

Nowoszyce T-K
Olszanik389 T

79.

Opaka T-K

80.

Ortynice T-K

81.

Ozimina T

82.

Piniany T-K

83.

Płoskie394 T-K

1

2
385

4

5
385

6

7

8

9
krcz., pop.,
sołtystwo

10
40 koni i 20 wołów
zrabowanych

11
390-391; 528529; 23-24º

5⅜

19¼

–

wgs

–

1½

15 ½

b.d.

b.d.

b.d.

chałupy

b.d.

540; 60-61º

3½

2

zagr.387

2 zagr.

crkw

b.d.

b.d.

565; 986; 34

b.d.

1388

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

–

9½

–

4 zagr.,
2 kom.

–

młn, krcz.

b.d.

9½390

b.d.

b.d.

b.d.

sołtystwo,
pop.

b.d.

½

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

307º

b.d.

4

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

478-479; 6465º

4¼391

2¼392

18 kom.,
3 rzem.

b.d.393

młn o 2
koł., krcz.

b.d.

b.d.

530; 69-70º

–

11

–

wgs

–

b.d.

b.d.

488; 605

4

5

6

7

8

9

10

11

b.d.
4 zagrodników, 2 komorników z rodziami
w niewoli
poddani w niewoli

651
364-365; 35
534-535; 545;
547

143

78.

3
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
Melchior i Katarzyna
Nowoszyccy oraz
Eliasz Nowoszycki
Łukasz Horodyski
własność królewska –
pos. Remigian Żaboklicki i Anna Strzyżowska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
3
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1

Z tego 1 łan należał do sołtystwa, a 1½ łana do popostwa.
Według juramentu złożonego w grodzie przemyskim w dniu 17 lipca 1651 r. przez nieznanego z nazwiska poddanego Andrzeja do zwiększenia strat materialnych
przyczynił się nocny napad jednego z oddziałów armii koronnej.
387
Zgodnie z zaprzysiężonym zeznaniem miejscowego chłopa Andrzeja zagrodnik ten nie uprawiał żadnych gruntów.
388
Łan ten włączono po napadzie do pól dworskich.
389
Jak zeznał 27 marca 1649 r. w sądzie grodzkim przemyskim poddany Hryc Hurkuc cała wieś uległa zniszczeniu na skutek ataku oddziałów tatarsko-kozackich.
390
Z tego 2 łany należały do sołtystwa, a ½ łana do popostwa.
391
Z tego ½ łana należało do karczmarza.
392
W juramencie złożonym w dniu 14 czerwca 1661 r. w grodzie przemyskim podano informację, że pola o powierzchni 1½ łana zostały włączone do miejscowego folwarku.
393
W juramencie zawarto informację, że 18 gospodarstw przyłączono do folwarku lecz nie ma pewności, czy zostały one zdewastowane przez oddziały nieprzyjacielskie.
394
Jak zeznał przed sądem grodzkim przemyskim w dniu 12 lutego 1651 r. reprezentant społeczności wiejskiej Danko Hoydik cała wieś została zniszczona przez oddziały
tatarskie i kozackie.
386

Podbuż T-K
84.
Podbuż (wójtostwo) T-K
85.

Potok Wielki T-K

86.

Przedmieście Samborskie
Przysłup T-K

87.

Przysłup (wójtostwo) T-K

88.

Prusy T-K
Radłowice T-K

89.

Radłowice T-K
90.

Radycz K

91.

Rosochacz T-K

92.

Rozdziałowice T-K

395

własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
Andrzej Błażowski
i Radyłowski
własność szlachecka401
własność królewska –
ekonomia samborska

4

17

b.d.

b.d.

b.d.

2 młn, krcz.,
43 chałupy

150 poddanych w niewoli; konie i bydło
zrabowane

466-467; 53º;
30-31’

1

3395

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

466-467; 5253º

¾

3½396

b.d.

b.d.

krcz.

sołtystwo,
crkw, pop.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

40 domów

b.d.

19¾397

b.d.

b.d.

b.d.

pop.

b.d.

b.d.

2 młn399,
krcz., pop.

b.d.

705; 57-58º

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

483; 68º

b.d.

–

b.d.400

b.d.

430; 525; 39

b.d.

4¾398

1⅜

1

1¼

b.d.

b.d.

b.d.

2

2 zagr.,
3 kom.
1½ zagr.,
1½ kom.
b.d.

b.d.

b.d.

½

6402

b.d.

b.d.

sołtystwo

własność królewska –
ekonomia samborska

3⅛

8¼403

b.d.

5 zagr.,
4 kom.

–

własność królewska –
ekonomia samborska

2¾

1¾

zagr.

b.d.

–

5 poddanych w niewoli;
393; 544; 26º
16 koni zrabowanych
116-118; 88b.d.
391º
706; 749; 57b.d.
58º

b.d.
b.d.
młn,
b.d.
krcz.
2 krcz.,
b.d.
2 folusze, crkw,
pop., wójtostwo
młn, 2 krcz., konie i bydło zrabowa5 chałup
ne

579
645; 17º; 3233’
643; 984; 11º;
403-404*; 32’
462-463; 649650; 80º

Z tego 1½ łana należała do popostwa.
W tym 1 łan należał do sołtystwa, a ½ łana do popostwa. Poza tym wiadomo, iż pola o areale 7⅛ łana leżały odłogiem na skutek ataku tatarskiego z 1626 r.
Z tego ¾ łana należała do popostwa.
398
Z tego ¾ łana należała do popostwa.
399
Jeden z wymienionych młynów określony jako korzecznik został po kilku latach odbudowany, co potwierdza jurament złożony 4 czerwca 1661 r.
400
Z juramentu złożonego 3 marca 1651 r. przez młynarza Makara w sądzie grodzkim przemyskim wiadomo tylko, że młyn o 2 kołach był wówczas zdewastowany
lecz było to skutkiem powodzi, która dotknęła wieś w 1650 r.
401
Poszczególne części wsi należały do Jaruntowskich, Walentego Fredry oraz nieznanych z imienia szlachciców Średnickiego, Krywkowskiego i Orłowskiego.
402
Z tego 1 łan należał do sołtystwa.
403
Z tego 1 łan należał do wójtostwa, a ¾ łana do popostwa.
396
397

2

93.

Rozłucz T-K

94.

Ryków K

95.

Rypiany T-K
Sielec T-K
Sielec407 T-K
(wójtostwo)

96.

Sielec T-K

Smereczka T-K

98.

Smorze (Dolne)409
T-K

1

2

404

własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
pos. Felicjan Zaklika
Sielecki Skrebeczyc,
Iwan Jaworski i Andrzej Turowiąt Sielecki
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
pos. Prokop i Eliasz
Kropiwniccy410
3

4
6⅓

5
404

⅔

6
2 zagr.,
2 kom.

7

8

9

10

11

b.d.

młn, krcz.

pop.

b.d.

574-575

b.d.

644-645;
17-18º

1½

5⅞405

b.d.

b.d.

b.d.

krcz.,
pop., wójtostwo

2

6¾406

b.d.

b.d.

b.d.

młn, krcz.

b.d.

6⅛

b.d.

b.d.

b.d.

młn, krcz.

b.d.

–

2

–

wgs

–

b.d.

11 poddanych zbiegłych i wziętych w jasyr

382; 622; 64

b.d.

3¼

b.d.

b.d.

b.d.

chałupy

30 poddanych w niewoli

430

1

10408

b.d.

b.d.

b.d.

młn, krcz.,
sołtystwo,
pop.

b.d.

490-491; 28º

3411

9

3 kom.

b.d.

młn412,
crkw, pop.

krcz.

b.d.

654-655; 979980; 124º; 42

4

5

6

7

8

9

10

11

bydło zrabowane

491; 540; 30º
520; 63º

143

97.

3
własność królewska –
ekonomia samborska
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1

Jak zeznał w urzędzie grodzkim przemyskim 9 stycznia 1652 r. Miśko Popowicz pola te należały do popostwa. Według wspomnianego świadka ocalała jedynie
część popostwa i grunty o powierzchni ⅓ łana. Poza tym wiadomo, że Tatarzy i Kozacy zdewastowali ponadto jeszcze pewną ilość łanów kmiecych lecz dokładna ich
liczba nie jest znana.
405
Z tego 2 łany należały do wójtostwa, a ⅜ łana do popostwa.
406
Ponadto wiadomo, że pola o powierzchni 7¼ łanów zostały zdewastowane przez przechodzące oddziały koronne.
407
Jak zeznał w grodzie przemyskim w dniu 7 kwietnia 1649 r. poddany Szymon Mazurek, całe wójtostwo zostało zniszczone przez Tatarów i Kozaków.
408
Z tego ½ łana należała do popostwa, 2 łany do sołtystwa, a reszta czyli 7 ½ łanów była uzytkowana przez kmieci.
409
W juramencie występuje nazwa „Stara Smoza”. Inna część wioski znajdowała się w posesji Hrehorego Kropiwnickiego.
410
Byli oni posesorami tej części wsi od 14 kwietnia 1643 r. po scedowaniu jej przez dotychczasowego jej posesora sędziego ziemskiego przemyskiego Jana Fredrę
(Zob. Lustracja województwa ruskiego 1661-1665, cz. I. Ziemia przemyska i sanocka, s. 135).
411
Z tego ½ łana należała do popostwa.
412
Należał on w połowie do Prokopa i Eliasza Kropiwnickich, a w drugiej połowie do Wysoczańskich.

Smorze (Górne)413
T-K

własność królewska –
ekonomia samborska
pos. Jan Czerniecki414

5½415

6½

3 kom.

b.d.

crkw, pop.

b.d.

99.

Smólna T-K

własnośc królewska –
ekonomia samborska

b.d.

3½416

b.d.

b.d.

b.d.

pop.

poddani w niewoli,
konie i bydło zrabowane

30’

100.

Sozań T-K

Grzegorz Sozański
pos. Andrzej Sozański
i Baczyński

2½

1⅛

zagr., kom.

b.d.

–

młn o 2 koł.,
młn

poddani w niewoli417

449-450; 635;
43

101.

Sprynia T-K

własność królewska –
ekonomia samborska

3½

418

102.

Straszewice T-K
Stronna420 T-K

103.

1

Stronna (wójtostwo) T-K
2

413

własność duchowna –
biskupstwo ob. wschod- 4½419
niego w Przemyślu
własność królewska –
5⅝421
ekonomia samborska
własność królewska –
b.d.
ekonomia samborska
3

4

7

b.d.

młn, krcz.,
67 poddanych w niepop., sołtywoli; 70 koni i bydło
stwo, chałupa,
zrabowane
stodoły
200 poddanych w niemłn, 2 krcz.,
woli; konie i bydło
chałupy
zrabowane
70 chałup,
300 poddanych w nie70 stodół
woli

b.d.

b.d.

–

6

5 zagr.,
8 kom.

b.d.

crkw, pop.

25

b.d.

b.d.

2 pop.

1

b.d.

zagr.

2 młn,
krcz.

b.d.

b.d.

5

6

7

8

9

10

42

373-374; 465;
542; 640; 3839º
446-447; 629;
42; 39º
464-465; 521
7-8º
11

We współczesnych dokumentach określana jako „Smoska Wola” bądź „Wolica”. Leżała ona w pobliżu źródlisk rzeki Stryj 5 km na zachód od dolnej części Smorzy.
W dniu 31 grudnia 1660 r. scedował on oficjalnie swoje prawa do dzierżenia tej części wsi Janowi, Stefanowi, Tomaszowi i Wojciechowi Wysoczańskim (zob.
Lustracja województwa ruskiego 1661-1665, cz. I. Ziemia przemyska i sanocka, s. 134-135). Już jednak wcześniej posesorem był tu jeden z przedstawicieli Wysoczańskich o czym świadczy zapis w rejestrze poborowym ziemi przemyskiej z 1651 r. Z juramentu złożonego 4 maja 1658 r. w urzędzie grodzkim przemyskim wynika, że
był nim Jan Wysoczański (CDIAUL, CP, fond 13, op. 1, t. 1069, s. 994).
415
Z tego ½ łana należała do popostwa.
416
Z tego ½ łana należała do popostwa.
417
Wśród wziętych w jasyr był miejscowy młynarz.
418
W tym 1 łan należał do sołtystwa, a ½ łana do popostwa. Wprawdzie w juramencie złożonym 13 marca 1651 r. stwierdzono, że na skutek ataku Tatarów
i Kozaków zdewastowano łącznie 12 łanów lecz w statystyce tej znalazły się zarówno grunty zniszczone w 1648 r. jak i podczas wcześniejszego napadu tatarskiego
z 1626 r. po którym wyłączono z uprawy 6¾ łana.
419
Z tego ½ łana należała do popostwa.
420
Jak zeznał 11 czerwca 1649 r. w grodzie przemyskim reprezentant miejscowej gromady Iwan Demiut niemal cała wieś została zrabowana i zdewastowana przez
Tatarów i Kozaków.
421
Z tego 1⅝ łana należało do popostwa dolnego i górnego.
414

Strzałkowice T-K

105.

Strzelbice T-K

106.

Strzyłki T-K
Stupnica427 T-K

107.

Stupnica T-K
Stupnica429T-K

108.

Suchy Potok (wójtostwo) K

własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
Stupniccy428, Iwan
Popiel Kołodrub,
S. Rojowski
Mikołaj Zamoyski
Piotr, Paweł i Waśko
Stupniccy,
pos. Iwan Popiel
i Osękowski
własność królewska –
ekonomia samborska

2½

2½422

b.d.

b.d.

b.d.

chałupy,
stodoły

3⅜

38423

b.d.

b.d.424

młn, krcz.,
pop.

sołtystwo425

b.d.

12⅞426

–

b.d.

młn

sołtystwo,
pop.

b.d.

1¼

b.d.

b.d.

b.d.

chałupy, stodoły

b.d.

1½

b.d.

b.d.

b.d.

młn, krcz.

b.d.

633

1½

2½

gorzelnik

b.d.

młn, krcz.

b.d.

b.d.

656; 48

1½

2½

b.d.

zagr.

b.d.

krcz.

b.d.

643; 12º

10 poddanych w niewoli; 3 konie i 44 sztuk
bydła zrabowane

389-390; 536;
634; 25-26º
472; 583; 43

6 rodzin w niewoli
b.d.
sołtys i inni poddani
w niewoli; bydło zrabowane

367; 524;
1-2º

poddani w niewoli

424

109.

Suszyca Rykowa
T-K

własność królewska –
ekonomia samborska

1¾

7¾430

–

wgs

b.d.

sołtystwo,
pop.,
12 chałup

110.

Szade T-K

własność królewska
pos. Barbara z Przyłęk
Chotecka

1

2

b.d.

b.d.

b.d.

11 chałup,
stodoły

poddani zamordowani
i w niewoli

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2
422

436; 543; 621;
60º
385; 527; 884885; 32º

11

Pozostałe pola uprawne leżały odłogiem na skutek zniszczeń wywołanych przez najazdy tatarskie z lat 20. XVII w.
Z tego 2 łany należały do sołtystwa.
Z juramentu wiadomo tylko, że gospodarstwa 37 kmieci zostały całkowicie zdewastowane.
425
Prawdopodobnie było to sołtystwo dolne lecz w juramentach brak szczegółowych informacji na ten temat.
426
W tym 1½ łana należało do sołtystwa, ¾ łana do popostwa, a ⅜ łana do miejscowego młynarza.
427
Dane o zniszczeniach ujęto łącznie dla części wsi Stupnica, Wola Stupnicka i Kotowania.
428
Z przydomkiem Szechnowięta.
429
Dane o wysokości strat i obiektach pozostałych ujęto łącznie dla odpowiednich części wsi Stupnica, Wola Stupnicka i Kotowania.
430
W tym ¼ łana należała do popostwa, a ¾ łana do sołtystwa. Ponadto wiadomo, iż 11 łanów leżało odłogiem na skutek wcześniejszych inkursji tatarskich (z 1626
i 1629 r.). Do jesieni 1652 r. na skutek zwiększonej śmiertelności miejscowych poddanych spowodowanej epidemią chorób zakaźnych, powierzchnia gruntów leżących
odłogiem powiększyła się o 1¼ łana.
423
424
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104.

112.

Świdnik (Wola
Łastowiecka) K

własność królewskaekonomia samborska

2¾

5432

b.d.

b.d.

–

młn, krcz.,
wójtostwo,
pop.

113.

Tatary433 T

własność królewska –
ekonomia samborska

–

4

–

wgs

–

2 krcz.

b.d.

folusz,
2 sołtystwa438,
2 pop.439
chałupy, stodoły

74 poddanych w niewoli; 20 koni i 20 sztuk
bydła zrabowanych

389; 648; 3031º

poddani w niewoli

424

111.

114.

115.

116.

431

Terszów434 T-K

własność królewska –
ekonomia samborska

Topolnica K

Piotr Dąbrowski

Andrzej Kopystyński,
Muiar Turzański
i Waśko Majtkowski
Stybulowa
Topolnica T-K
Torczynowice T- własność królewska –
ekonomia samborska
K

Topolnica T-K

poddani w niewoli
i bydło zrabowane

9

5

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

4¾431

b.d.

b.d.

młn

krcz., pop.

b.d.
poddani w niewoli

1

4¼435

b.d.

b.d.436

młn437

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

2⅝

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

¾

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

13440

b.d.

b.d.

b.d.

dwór, chałupa
b.d.
młn o 2 koł.,
krcz.

40 koni, 60 wołów,
i 60 owiec zrabowanych
b.d.
b.d.

673-674; 38º;
37’
674; 38º
655-656; 24º;
35’; 36’
476

441
665-666
521; 580; 634;
62º

Z tego ¾ łana należało do popostwa.
Z tego 4½ łanów należało do wójtostwa, a ½ łana do popostwa.
Jak zeznał przed sądem grodzkim przemyskim w dniu 13 lutego 1651 r. reprezentujący miejscową gromadę Kunasz Wytoyszow, cała wioska została zdewastowana przez Tatarów.
434
W juramencie dane o zniszczeniach, liczbie jasyru i zrabowanych zwierząt podano łącznie dla wsi Terszów i Zawadka Niżna (Zawadków).
435
Z tego ¼ łana należała do sołtystwa i po ćwierci łana do popostw w Terszowie i Zawadce Niżnej.
436
Wiadomo tylko, że w czasie napadu Tatarów i Kozaków zniszczonych zostało 40 gospodarstw kmiecych.
437
Jak świadczy jurament złożony w dniu 5 maja 1661 r. przed sądem grodzkim przemyskim młyn funkcjonujący jeszcze w pierwszej połowie lat 50. XVII w. został
później opuszczony i zdewastowany na skutek zbiegostwa młynarza i jego rodziny.
438
Jedno z wymienionych sołtystw zlokalizowane było w Zawadce Niżnej.
439
Jedno z wymienionych popostw znajdowało się w Zawadce Niżnej.
440
Do jesieni 1652 r. na skutek epidemii chorób zakaźnych i związanej z tym zwiększonej śmiertelności poddanych, powierzchnia gruntów leżących odłogiem
zwiększyła się o 4½ łana.
432
433
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Szumiacz T-K
(wójtostwo)

własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska

Szumiacz T-K

2

Torhanowice T117.
K
Tureczki Niżne445

(Tureczka Matenczyna) T-K
Tureczki Wyżne
119. (Tureczka Stuposiańska) T-K
Turze T-K
120.
Turze T-K
118.

121.

Tycha T-K

122.

Tysowica T-K

441

3

4

5

6

7
2 zagr.,
25 kom.,
2 rzem.

8
krcz.443,
crkw, pop.

9

10

1¼

własność królewska –
ekonomia samborska

2

7½446

b.d.

b.d.

–

krcz., pop.,
wójtostwo,
chałupy

własność królewska –
ekonomia samborska

3¾447

6

b.d.

b.d.

młn448, pop.,
krcz., crkw,
sołtystwo

b.d.

Strybulowa
Jan Gorłowski
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska

b.d.
b.d.

2¼
¾

b.d.
b.d.

b.d.
b.d.

b.d.
b.d.

2⅜

4450

b.d.

b.d.

–

b.d.

23½451

b.d.

b.d.

b.d.

Achacy Taranowski

7

442

5 zagr.,
5 kom.

441

444

b.d.

b.d.

11
616-617; 5152º; 51

37 koni zrabowanych

439-440; 499500; 577; 579;
35-36º; 256º

poddani w niewoli

500-501; 577578;
40-41º; 42º

młn, ½ krcz.
b.d.
młn449
b.d.
młn, krcz.,
poddani w niewoli;
sołtystwo
1 koń zrabowany
młn, krcz., pop.,
poddani w niewoli
sołtystwo

665-666
119º
392; 543; 4344º
372; 524
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1

Z tego ¼ łana należała do popostwa.
Pola te włączono po najeździe do folwarku pańskiego. Poza tym wiadomo, że na skutek zbiegostwa kilku wieśniaków odłogiem leżały grunty o powierzchni ⅛ łana.
443
Karczma ta spłonęła podczas przypadkowego pożaru w 1651 r.
444
Wiadomo tylko, że młyn o 2 kołach został zdewastowany przez wylew Dniestru.
445
Z zeznania reprezentanta miejscowej gromady Hryca Bachowicza złożonego przed sądem grodzkim przemyskim w dniu 22 kwietnia 1649 r. wynika, że wieś została prawie całkowicie splądrowana i zniszczona przez Tatarów i Kozaków.
446
Z tego 2 łany należały do wójtostwa, a po 1 łanie do miejscowego folwarku i popostwa.
447
Jak zeznał przed sądem grodzkim przemyskim przysiężny Andrzej Lachowicz w dniu 26 lutego 1652 r. spośród wymienionych pól o areale 3¾ łanów grunty obejmujące
2½ łanów zostały zdewastowane przez powódź w 1651 r. Ze wspomnianych zalanych przez wodę gruntów o powierzchni 2 ½ łanów ½ łana należała do sołtystwa.
448
Zarówno młyn jak i karczma zostały zniesione później przez powódź , która miała miejsce w 1651 r.
449
Jan Gorłowski był właścicielem 1/6 części wspomnianego młyna.
450
W tym 2 łany należały do sołtystwa. Poza tym odłogiem leżało wówczas jeszcze 10 łanów zdewastowanych podczas inkursji tatarskich z lat 20. XVII w. Taką właśnie
ilość zdewastowanych łanów (12 łanów) podano w juramencie złożonym w dniu 13 marca 1651 r. przez poddanego Petra Bunika. Według wspomnianego wiesniaka łany te
miały być zniszczone przez Tatarów i Kozaków.
451
W tym 2 łany należały do sołtystwa, a ½ łana do popostwa.
442

2

123.
124.

452

Waniowice

T-K

Wiciów T-K

3
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska

4
10½
b.d.

5
453

7½

6¾455

6
3 zagr.,
2 kom.
b.d.

7
b.d.
b.d.

8
młn
b.d.

9

10
454

2 pop.

młn, krcz.,
crkw, pop.

b.d.
b.d.456

11
522; 67-68º
390; 522-523

457

125.

Wola Błażowska
T-K
Wola Błażowska458
T-K
Wola Błazowska459
T-K
Wola Błazowska460
T-K
Wola Błażowska461
T-K
Wola Błażowska462
T-K

126.

Wola Jakubowa T

127.

Wola Koblańska
T-K

452

Maciej Ordęga

404-405; 613

Jan i Jerzy Błażowscy

417

Marcin Dydyński

427; 5

Marcin Balicki

418-419; 5

Farat Błażowski Michowicz
Piotr Błażowski Michowicz
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewskaekonomia samborska

599; 5
417; 102º; 5
5½

13

b.d.

b.d.

młn, crkw

b.d.

1¾

17¾463

b.d.

b.d.

–

krcz., sołtystwo, pop., 8
chałup

b.d.

17 kmieci z rodzinami
388-389; 648;
w niewoli; 40 koni i 24
20-21º
woły zrabowane

Dane o ilości łanów, gospodarstw i obiektów pozostałych i spustoszonych ujęto w juramencie łącznie dla wsi Waniowice i Mrozowice.
W tym po ¾ łana należało do popostw w Waniowicach i Mrozowicach.
454
Jedno popostwo znajdował się w Waniowicach, a drugie w Mrozowicach.
455
Z tego ¾ łana należała do popostwa.
456
Wiadomo jedynie, że oddział chorążego koronnego Aleksandra Koniecpolskiego zrabował miejscowym wieśniakom 30 wołów i 16 krów.
457
Dane o zniszczeniach i wziętych do niewoli wieśniakach ujęto łącznie części dla wsi Błażów i Wola Błażowska.
458
Informacje odnośnie zniszczeń ujęto łącznie dla części wsi Błażów i Wola Błażowska.
459
Dane o zniszczeniach ujęto łącznie dla części wsi Błażów i Wola Błażowska.
460
Informacje dotyczące wysokości zniszczeń podano razem dla części wsi Błażów i Wola Błażowska.
461
Dane o zniszczeniach podano sumarycznie dla części wsi Błażów i Wola Błażowska.
462
Dane o ilości spustoszonych łanów ujęto w juramencie łącznie dla części wsi Błażów i Wola Błażowska.
463
Z tego ½ łana należała do sołtystwa, a ¼ łana do popostwa.
453

481

109
NAJAZD TATARSKO-KOZACKI NA RUŚ CZERWONĄ W 1648 R
_________________________________________________________________________________

1

2
Wola Stupnicka464
T-K

128.
Wola Stupnicka 466
T-K
129.
130.
131.

Wołcze T-K
Wołosianka Mała
T-K
Wołosianka Wielka T-K
Wołoszynowa T-K

132.
Wołoszynowa
(wójtostwo) T-K
133.
1

464

Wysocko Niżne473
T-K
2

3
Paweł, Piotr i Waśko
Stupniccy465,
pos. Iwan Popiel
i Osękowscy
Stupniccy467,
Iwan Popiel Kołodrub,
S. Rojowski
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
pos. Andrzej Wołoszynowski
własność królewska –
ekonomia samborska
3

4

5

6

7

8

9

11
656; 48

424
b.d.

32468

b.d.

6 kom.

b.d.

b.d.

9469

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

10½470

b.d.

b.d.

b.d.

1¾

8¾471

b.d.

b.d.

–

⅝

1¼472

b.d.

b.d.

–

26½

31

b.d.

b.d.

4

5

6

7

wójtostwo,
pop.
8

sołtystwo,
b.d.
pop.
młn, krcz., pop.,
b.d.
wójtostwo
wójtostwo, 6 rodzin kmiecych;
pop.
16 koni zrabowanych
73 poddanych w nie4 chałupy
woli; 51 koni i 55 sztuk
bydła zrabowanych
młn, krcz.,
Pop.

b.d.

b.d.

b.d.

9

10

Dane o wysokości strat i obiektach pozostałych ujęto łącznie dla odpowiednich części wsi Stupnica, Wola Stupnicka i Kotowania.
Z przydomkiem Szechnowięta.
466
Dane o zniszczeniach ujęto łącznie dla części wsi Stupnica, Wola Stupnicka i Kotowania.
467
Z przydomkiem Szechnowięta.
468
Z tego po ½ łana należało do sołtystwa i popostwa.
469
Z tego 1 łan należał do wójtostwa, a ½ łana do popostwa.
470
Z tego 1 łan należał do wójtostwa, a ½ łana do popostwa.
471
Ponadto wiadomo, iż 12 łanów roli leżało odłogiem ale było to skutkiem inkursji tatarskich z lat 20. XVII w.
472
Z tego ¼ łana należała do popostwa.
473
Dane o wysokości strat materialnych i obiektach pozostałych ujęto łącznie dla wsi Wysocko Niżne i Butla z przysiólkiem Potok.
465

10

489; 596-597;
28-29º
487; 548; 633;
654
399; 482; 632633; 653-654
386; 541; 2728º
386; 541; 2728º
495; 995; 2223º
11
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1

Zadzielsko T-K

własność królewska –
ekonomia samborska

2⅞

7474

b.d.

b.d.

b.d.

krcz., folusz475,
wójtostwo

135.

Zagórze T-K

Wojciech Aleksander
Przedwojowski476

1

2

b.d.

6 zagr.,
3 kom.

–

2 chałupy

136.

Załokieć T-K

własność królewska –
ekonomia samborska

b.d.

9477

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.478

137.

Zarajsko T-K

własność królewska –
ekonomia samborska

2¼479

2⅝480

5 zagr.,
8 kom.,
3 rzem.

2 zagr.,
2 kom.

młn, krcz.,
crkw, pop.481

b.d.

138.

Zawadka Niżna482
T-K

własność królewska –
ekonomia samborska

139.

Zawadka Wyżna własność królewskaekonomia samborska
T-K

140.

Zdzianna T-K

1

2
474

własność królewskaekonomia samborska
3

b.d.
2 kmieci z rodzinami
w niewoli

642-643; 1516º
455-456; 585586; 220-221º;
26

40 poddanych w nie678-679; 31’
woli, konie , bydło
i woły zrabowane
b.d.

985; 76-77º

30-31º

4

11¼483

b.d.

3 zagr.

b.d.

1½

6½484

b.d.

b.d.

–

4

5

6

7

8

krcz., folusz,
sołtystwo,
pop.
młn, krcz.,
sołtystwo

3 konie i 80 sztuk bydła zrabowane

391-392; 529;
34-35º

9

10

11

b.d.

644; 9-10º
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134.

Z tego 1 łan należał do wójtostwa.
Folusz ten nosił nazwę „Obszarecz”.
W 1662 r. jako właścicielka wsi notowana była Anna Gasparska.
477
Poza tym wiadomo, że pola o pwierzchni 2 łanów leżały odłogiem lecz było to skutkiem śmierci i zbiegostwa niektórych poddanych nie związanych z napadem
tatarsko-kozackim.
478
Wiadomo tylko, że zdewastowany pozostawał folusz lecz było to skutkiem wyludnienia się osady.
479
Z tego ¼ łana należała do popostwa.
480
Z tego ⅛ łana należała do popostwa.
481
Z przeanalizowanych juramentów wynika, że miejscowe popostwo zostało dotknięte najazdem tylko w niewielkim stopniu.
482
Dane o wielkości strat materialnych, jasyrze i liczbie zrabowanych zwierząt oraz obiektach pozostałych ujęto łącznie dla wsi Terszów i Zawadka Niżna.
483
Z tego 1 łan należał do sołtystwa, ½ łana do popostwa.
484
W tym 2 łany przynależne do sołtystwa oraz ½ łana młynarskiego. Poza tym odłogiem leżały grunty orne o nieznanej bliżej powierzchni zdewastowane podczas
najazdu tatarskiego z 1629 r.
475
476

Zwór T-K

własność królewskaekonomia samborska

b.d.

7½485

b.d.

b.d.

b.d.

młn, krcz.,
wójtostwo,
pop.

142.

Żukotyń T-K

własność królewskaekonomia samborska

b.d.

4

b.d.

5 kom.

b.d.

młn, krcz.

30 młn486,
19 krcz.,
15 crkw,
20 pop.,
5 sołtystw,
2½ wójtostwa

48 młn487,
72¾ krcz.,
gorzelnia,
12 foluszy,
dwór,
7 crkw,
57 pop.,
36 sołtystw,
12½ wójtostw

4 zabitych;
2360 osób w niewoli;
443 koni i 13 stad
końskich;
286 sztuk bydła i 20
stad bydła;
119 wołów, 2 stada
wołów i 60 owiec
zrabowanych

Razem w 142 wsiach powiatu samborskiego

397

105 zagr.,
12411/6 111½ kom.,
33 rzem.

113 zagr.,
110 kom.,
12 rzem.

b.d.
poddani w niewoli
i bydło zrabowane

501
546; 29º; 37‛

POWIAT DROHOBYCKI
1.

Bojary T-K

2.

Bolechowce T-K

3.

Delawa

490

4.

Dereżyce T-K

T-K

Dniestrzyk492 T-K

5.
1

2

485

własność szlachecka
bliżej nieokreślona
własność królewska –
starostwo drohobyckie
Mikołaj Daniłowicz
własność królewskastarostwo drohobyckie

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

178-179º

2488

6½489

b.d.

4 zagr.

crkw, pop.

młn, krcz.

b.d.

791-792

–

wgs

–

pop.

b.d.

2 zagr.

młn, crkw

–
2

491

2½

1½

Jan Korytko

⅞

b.d.

2 zagr.

b.d.

krcz.

3

4

5

6

7

8

poddani w niewoli

b.d.

b.d.

chałupy,
stodoły
9

10

637; 10
791-792
419; 11
11

Z tego 1 łan należał do wójtostwa, a ½ łana do popostwa.
W tym 4 młyny o 2 kołach.
487
W tym 3 obiekty wyposażone w 3 koła młyńskie.
488
Z tego ½ łana należała do popostwa.
489
Wprawdzie z juramentu złożonego 2 maja 1653 r. przez reprezentanta lokalnej społeczności Hryca Klepę w urzędzie grodzkim przemyskim wynika, że Tatarzy
i Kozacy zdewastowali aż 20½ łanów roli lecz już przed ich atakiem odłogiem leżało 15 łanów. Było to skutkiem uderzenia ordyńców z lutego 1626 r. Zatem oddziały
nieprzyjacielskie zniszczyły w 1648 r. 6½ łanów pól ornych.
490
Jak zeznał w dniu 21 października 1652 r. w grodzie przemyskim poddany Ilko Zezniow cała wieś uległa zniszczeniu podczas ataku Tatarów i Kozaków.
491
Z tego ½ łana należała do popostwa.
492
Dane o liczbie rodzin wziętych w jasyr podano łącznie dla wsi Terszaków, Manasterzec i Dniestrzyk.
486
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141.

Dobrohostów T-K

7.

Dobrowlany T-K

8.

Dołhe495 T

9.

Horucko T-K

10.

Hubicze T-K

11.
12.

1

3¾

3¾493

b.d.

2 kom.

crkw

2

15494

8 zagr.

b.d.

krcz., crkw

791-792

b.d.

b.d.

b.d.

8496

4

b.d.

b.d.

crkw, pop.

b.d.

b.d.

63-64º

2497

1¾498

b.d.

b.d.499

crkw, pop.

młn500

b.d.

791-792

1¼

3½

b.d.

b.d.

–

młn o 2 koł.

3

b.d.

b.d.

–

młn

501

¾

b.d.

3 zagr.

–

młn, krcz.502

b.d.

1¾

b.d.

b.d.

b.d.

młn, chałupy

b.d.

432-433; 582;
23

½
1
5½
2
5

b.d.
b.d.
zagr.
b.d.
6

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
7

b.d.
b.d.
b.d.
–
8

młn, krcz.
krcz.
b.d.
2 młn, krcz.
9

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
10

433; 581; 23
582; 24
583; 23
583
11

3

Kawsko T-K

Łaźniowski
1
własność królewska –
1½
starostwo drohobyckie
Mikołaj i Iwan Kryniccy oraz Mikołaj
¼
Tarnawski
Ilia Krynicki
1
Leśko i Iwan Kryniccy503 1
Zalescy
21½
Jaroszowięta
2
3
4

Krynica T-K
Krynica T-K
Krynica T-K
Krynica T-K
2

b.d.

420; 484; 580;
10
585; 35

Jerzy Machniecki

Kołpiec T-K

pop.
młn o 2 koł.,
pop.
b.d.

Kawsko T-K

Krynica T-K
13.

własność królewska –
starostwo drohobyckie
własność duchowna –
kapituła chełmska ob. łac.
Dydyński
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
starostwo drohobyckie

b.d.

33 poddanych w niewoli
b.d.

408-409; 660;
25
526-527; 25
641-642; 155156º; 41‛
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6.

493
Wprawdzie z juramentu złożonego 2 maja 1653 r. przez przedstawiciela miejscowej gromady Iwana Filipowa w urzędzie grodzkim przemyskim wynika, że Tatarzy
i Kozacy zdewastowali 8¾ łanów roli. Z innych jednak źródeł wiadomo, że już przed inwazją tatarsko-kozacką odłogiem leżało 5 łanów. Zatem oddziały nieprzyjacielskie
mogły zniszczyć w 1648 r. tylko 3¾ łanów pól ornych. Z 3¾ łana zniszczonych przez wojska tatarsko-kozackie ½ łana należała do popostwa.
494
Z tego ½ łana należała do popostwa. Poza tym wiadomo, iż pola o powierzchni 3 łanów włączono wcześniej do pól dworskich, a 3 inne łany leżały odłogiem na skutek
inkursji tatarskiej z 1626 r.
495
Ilość łanów i gospodarstw istniejących ujęto łącznie dla wsi Opary i Dołhe.
496
Z tego ½ łna należała do popostwa.
497
Z tego ½ łana należała do popostwa.
498
Wprawdzie z juramentu złożonego 2 maja 1653 r. przez Andrusa Popowicza w urzędzie grodzkim przemyskim wynika, że Tatarzy i Kozacy zdewastowali aż 10 łanów roli
lecz już przed ich atakiem odłogiem leżało 8¼ łanów. Zatem oddziały nieprzyjacielskie doprowadziły w 1648 r. do wyłączenia z uprawy tylko 1¾ łanów pól ornych.
499
Wiadomo tylko, że 6 gospodarstw komorniczych pozostawało zniszczonych ale było to skutkiem ataku Krymców przeprowadzonego w lutym 1626 r.
500
Poza tym zniszczona była również karczma lecz było to następstwem napadu tatarskiego z lutego 1626 r.
501
Poza tym wiadomo, że grunty orne o powierzchni 6¾ leżały odłogiem lecz było to skutkiem najazdu tatarskiego, który miał miejsce w 1626 r.
502
Jak stwierdzono w juramencie złożonym w urzędzie grodzkim przemyskim w dniu 22 kwietnia 1662 r. karczma ta została już do tego czasu odbudowana.
503
Z przydomkiem Jaroszowięta.

Letnia T-K
14.

15.
16.

Letnia (wójtostwo)
T-K
Manasterzec506
T-K
Medenice T-K

17.

Michałowice T-K

18.

Modrycz T-K

19.

Opary515 T

20.

Orów T-K

21.

Poczajowice T-K

własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
ekonomia samborska
Jan Korytko
własność królewska –
ekonomia samborska
Mikołaj Daniłowicz
własność królewska –
starostwo drohobyckie
Dydyński
własność królewska –
starostwo drohobyckie
Mikołaj Daniłowicz

2

4504

b.d.

13 kom.505

–

pop.

b.d.

751; 65º

¼

2

b.d.

2 kom.

–

młn, krcz.

b.d.

577

11½

b.d.

2 zagr.

b.d.

crkw

chałupy, stodoły

5¾507

3 zagr., 3 kom.,
4 rzem.508
kom.

15 zagr.,
6 kom.
2 zagr.

młn o 2
koł.509
crkw, pop.

¼
510

1½

511

5¼

krcz.

419; 11
poddani w niewoli

66-67º

młn, krcz.

b.d.

637; 13

2½512

2513

b.d.

b.d.514

crkw, pop.

młn, krcz.

b.d.

791-792

3½

½

zagr.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

585; 35

5½516

1

b.d.

4 zagr.

crkw, pop.

młn

b.d.

791-792

1¼

2½517

zagr., kom.

b.d.

–

młn o 2 koł.,
krcz., crkw,
pop.

b.d.

636; 13-14

504
Z tego ½ łana należała do popostwa. Poza tym wiadomo, że pola orne o powierzchni 20½ łanów leżały odłogiem na skutek zniszczeń wywołanych przez Tatarów w 1626 r.,
a grunty obejmujące 5 łanów nie były uprawiane z powodu śmierci niektórych poddanych wywołanej zarazą i rabunkami dokonywanymi przez niekarne oddziały koronne.
505
Ponadto wiadomo, że na skutek przejścia zarazy opuszczone były dwa gospodarstwa zagrodnicze. Zdewastowane pozostawało także gospodarstwo komornicze, które
uległo zniszczeniu podczas najazdu ordyńców w 1626 r.
506
Dane o ilości rodzin uprowadzonych przez Tatarów ujęto sumarycznie dla wsi Terszaków, Dniestrzyk i Manasterzec.
507
W tym ¼ łana karczmarza.
508
Byli to tkacze.
509
Obiekt ten został później poważnie uszkodzony przez obsunięcie się gruntu.
510
Z tego ½ łana należała do popostwa.
511
Z tego ¼ łana należała do karczmarza.
512
Z tego ½ łana należała do popostwa.
513
Wprawdzie z juramentu złożonego w grodzie przemyskim w dniu 2 maja 1653 r. przez Iwaśka Jurkowicza wynika, iż Tatarzy i Kozacy zdewastowali 7 łanów ziemi ornej
lecz szczegółowa analiza innych źródeł wykazała, że łany te zostały wyłączone z uprawy podczas napadu ordyńców w lutym 1626 r. Do 1648 r. we wsi zdołano odbudować niemal
połowę gospodarstw kmiecych, a odłogiem leżało tylko 5 łanów roli. Zatem na skutek ataku tatarsko-kozackiego spustoszonych zostało 2 łany gruntów ornych.
514
Wiadomo tylko, że zniszczone pozostawały 4 gospodarstwa zagrodnicze ale było to skutkiem zimowej inkurski tatarskiej z 1626 r.
515
Ilość istniejących łanów i gospodarstw ujęto łącznie dla wsi Opary i Dołhe.
516
Z tego ½ łana należała do popostwa.
517
Z tego ¼ łana należała do popostwa.

2

3
własność duchowna –
kapituła chełmska
ob. łac.
własność królewska –
ekonomia samborska
własność królewska –
starostwo drohobyckie

4

5

6

7

8

9

10

11

b.d.

2

b.d.

8 zagr.

b.d.

b.d.

b.d.

484; 10

½

2518

b.d.

b.d.

b.d.

krcz.519, pop.,
5 chałup

b.d.

315º

1

2½

3 kom.

b.d.

crkw

młn520, krcz.

b.d.

791-792

b.d.523

b.d.

508; 582-583;
41

b.d.

636-637; 13

b.d.

431; 47

22.

Przedmieście Drohobyckie T-K

23.

Radelicz T-K

24.

Raniowice T-K

25.

Rolów T-K

Stanisław Zieliński

1½

1521

b.d.

b.d.522

crkw

26.

Rychcice T-K

Mikołaj Daniłowicz

2

8524

2 kom.

4 zagr.

–

27.

Słońsko T-K

Samuel Słoński

3¾

1¼

b.d.

zagr.

b.d.

28.

Solec T-K

3½

1¼525

b.d.

b.d.526

crkw, pop.

krcz.

b.d.

791-792

29.

Stanyła T-K

1½527

6528

b.d.

b.d.

crkw, pop.

młn, krcz.

b.d.

791-792

518

własność królewska –
starostwo drohobyckie
własność królewska –
starostwo drohobyckie

młn o 2 koł.,
pop.
chałupy, stodoły

Z tego ½ łana należała do popostwa, a ½ do karcmarza.
Karczma ta nosiła nazwę Saska.
520
Poza tym wiadomo, że od czasu zimowej inkursji tatarskiej z 1626 r. zniszczony pozostawał młyn wyposażony w 2 koła.
521
Ponadto wiadomo, że w następstwie ataku Tatarów z 1624 r. odłogiem leżały pola o powierzchni 9 łanów.
522
Wiadomo tylko, że zdewastowane pozostawały gospodarstwa 6 zagrodników i 7 komorników ale było to następstwem napadu Tatarów z 1624 r.
523
Wiadomo tylko, że młyn i karczma były zniszczone ale było to skutkiem napaści tatarskiej z 1624 r.
524
Z tego ½ łana należała do popostwa.
525
Z juramentu złożonego w dniu 2 maja 1653 r. przez reprezentanta miejscowej społeczności Steca Wołoszyna wynika, że ordyńcy i Kozacy spustoszyli 7¼ łanów. Drobiazgowa analiza innych źródeł masowych dowiodła jednak, iż na konto atakujących Solec oddziałów krymsko-kozackich można zapisać jedynie 1¼ łanów gdyż do 1648 r. dzięki
wysiłkom miejscowych chłopów zdołano przywrócić do uprawy niemal połowę wszystkich gruntów ornych istniejących we wsi (odłogiem leżało wówczas tylko 6 łanów).
526
Wiadomo tylko, że gospodarstwa należące do 2 zagrodników były zniszczone ale było to następstwem zimowego najazdu tatarskiego z 1626 r.
527
Z tego ½ łana należała do popostwa.
528
Zgodnie z zaprzysiężonym zeznaniem złożonym przed sądem grodzkim przemyskim w dniu 2 maja 1653 r. przez reprezentanta lokalnej społeczności oddziały tatarsko-kozackie miały spustoszyć 8 łanów ziemi ornej lecz dokładna analiza innych przekazów źródłowych dowiodła, że formacje nieprzyjacielskie zdewastowały w 1648 r.
6 łanów. Przed atakiem Tatarów i Kozaków we wsi odłogiem leżało 2 łany gruntów ornych, które spustoszone zostały podczas inkursji tatarskiej w lutym 1626 r.
519

115
NAJAZD TATARSKO-KOZACKI NA RUŚ CZERWONĄ W 1648 R.
_________________________________________________________________________________

1

2

3
własność królewska –
starostwo drohobyckie

4
529

530

8

9

10

11

crkw, pop.

młn, krcz.

b.d.

791-792

chałupy531

konie zrabowane

429-430; 639640

18 poddanych z rodzinami w niewoli532

419; 11

b.d.

791-792

b.d.

527; 50

b.d.

484

b.d.

791-792

31.

Śniatynka T-K

Rafał Grochowski

b.d.

2

b.d.

b.d.

b.d.

32.

Terszaków T-K

Franciszek Korytko

⅞

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Truskawiec T-K

34.

Tustanowice T

35.

Tynów T-K

36.

Ułyczno T-K

533

2 zagr.

7
4 zagr.,
2 kom.

Stebnik T-K

33.

11

6

30.

własność królewska –
starostwo drohobyckie
Teodor Tustanowski
własność królewska –
starostwo drohobyckie
własność królewska –
starostwo drohobyckie

2½

5

b.d.

4

4½

¾

½

zagr., kom.

1¼

1

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

4 zagr.,
6 kom.

młn, crkw

krcz.

5½

1534

b.d.

10 zagr.,
5 kom., rzem.
b.d.

chałupy,
stodoły
krcz., crkw,
pop.
młn

–

37.

Uniatycze535 T-K

Jordan Jasienicki536

–

3¼537

–

5 zagr.

–

młn, pop.

38.

Wołoszcza538 T-K

Franciszek Korytko

–

5

–

9 zagr.,
5 kom.

–

młn, krcz.,
crkw, pop.

529

poddani w niewoli;
konie i bydło zrabowane
26 poddanych z rodzinami w niewoli; konie
i bydło zrabowane

421; 597; 5253
419-420
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1

Z tego ½ łana należała do popostwa.
Jakkolwiek z juramentu złożonego w dniu 2 maja 1653 r. przez przedstawiciela miejscowej gromady Steca Chałowicza wynika, że formacje Tatarów i Kozaków spustoszyły aż 13½ łanów, to jednak analiza innych zachowanych przekazów pozwala stwierdzić, iż wróg zdewastował w rzeczywistości 11 łanów gruntów ornych (jesienią 1648
r. przed najazdem tatarsko-kozackim z uprawy wyłączone były pola o powierzchni 2½ łana).
531
Poza tym wiadomo, że zdewastowany został również młyn ale było to skutkiem powodzi.
532
Dane o ilości rodzin uprowadzonych przez Tatarów ujęto sumarycznie dla wsi Terszaków, Dniestrzyk i Manasterzec.
533
Z tego ½ łana należała do popostwa. Poza tym odłogiem leżało jeszcze 6 łanów roli zdewastowanych przez ordyńców w lutym 1626 r.
534
Ponadto wiadomo, że 1 łan leżał odłogiem od czasu zimowego napadu Tatarów w 1626 r.
535
W juramencie złożonym 16 kwietnia 1649 r. w grodzie przemyskim przez reprezentanta miejscowej gromady, którym był Jac Winar stwierdzono, że cała wieś została
zupełnie zniszczona przez Tatarów i Kozaków.
536
W juramencie złożonym 17 września 1652 r. jako współwłaścicieli wsi wymieniono również Uniatyckich i szlachcica Popiela.
537
Z tego ¼ łana należała do popostwa.
538
Jak zeznał 16 kwietnia 1649 r. poddany Wojciech Opatkowski w sądzie grodzkim przemyskim cała wioska została całkowicie zniszczona i ograbiona przez Tatarów
i Kozaków, a wszyscy wieśniacy zostali wzięci do niewoli (w tym 10 kmieci, oraz rodziny młynarza i miejscowego popa).
530

Wróblowice (Lipowiec) T-K

39.

3
Rafał Grochowski
i Wojciech Truskolaski

Razem w 39 wsiach powiatu drohobyckiego

1.

Bereżnica T-K

2.

Daszawa T-K
Dobrowlany T-K

3.
Dobrowlany T-K
4.

Dobrzany548 T

5.

Dołhe k. Turki K

539

Bazyli Ustrzycki
własność królewska –
starostwo stryjskie
Adam Wiśniowski
Stanisław Domaradzki546
własność królewska –
starostwo stryjskie
własność królewska
pos. Adam Kazanowski551

4

5

6

7

6

2539

2 kom.

b.d.540

84

3⅝543
2½

21 zagr.,
133¼ 13 kom.,
rzem.
2
544

3

75 zagr.,
41 kom.,
rzem.

Powiat stryjski
b.d.
b.d.

8
młn o 2
koł., krcz.,
crkw
4 młn541,
3 krcz.,
17 crkw,
9 pop.

9

10

b.d.
22 młn542,
18 krcz.,
3 cerkwie
10 pop.

11
486; 97º

303 osoby w niewoli;
3 stada koni;
2 stada bydła zrabowane

crkw, pop.

b.d.

b.d.

584; 5

b.d.

374; 595-596

b.d.

b.d.

b.d.

młn, crkw
młn545, crkw,
pop.

2

1

2 kom.

2 kom.

–

1½

3547

b.d.

2 zagr.

–

b.d.

3549

b.d.

b.d.550

b.d.

9½552

6½553

3 zagr.

zagr.

młn, crkw,
pop.

poddani w niewoli

398; 516;
588; 10

b.d.

516; 588; 10

b.d.

b.d.

374; 595-596

sołtystwo

b.d.

519-520; 610;
328-329; 65

Ponadto wiadomo, iż na skutek napadu tatarskiego z 1626 r. odłogiem leżały jeszcze pola o powierzchni 6 łanów.
Wiadomo tylko, że gospodarstwa 13 komorników i warsztaty 2 rzemieślników były zniszczone ale było to skutkiem najazdu ordyńców z 1626 r.
W tym 2 młyny o 2 kołach.
542
Z tego 4 młyny wyposażone były w 2 koła.
543
Z tego ¼ łana należała do popostwa.
544
Poza tym odłogiem leżało jeszcze 2¾ łanów gruntów ornych, które zostały zdewastowane przez Tatarów w 1621
545
Młyn ten był wspólną własnością Adama Wiśniowskiego i Stanisława Domaradzkiego. W 1651 r. jako współwłaściciel poświadczony był nieznany z imienia szlachcic Komorowski.
546
W sierpniu 1652 r. jako właściciel tej części wsi wymieniony został nieznany z imienia szlachcic Komorowski.
547
W tym ½ łana należała do popostwa.
548
Dane o ilości spustoszonych łanów ujęto sumarycznie dla wsi Dobrzany i Koniuchów.
549
Poza tym na terenie Dobrzan i Koniuchowa leżało odłogiem jeszcze 19 łanów roli, które zdewastowane zostały przez ordyńców w 1620 r.
550
Wiadomo tylko, że zniszczonych pozostawało 7 gospodarstw zagrodniczych lecz było to skutkiem inkursji tatarskiej z 1620 r.
551
Według juramentu złożonego 27 września 1652 r. przed sądem grodzkim przemyskim przez Andrzeja Kurkosza i Steca Hwierczewicza, posesorem wsi był Jan Sapieha.
540
541
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2

1

2

6.

Duliby T-K

7.

Hołobutów555 T-K

8.

Hurnie T-K

9.

Koniuchów558 T

10.

Korczyn

11.

559

T-K

Nieżuchów T

12.

Łukawica Niżna
T-K

13.

Niniów Dolny 563
T-K
552

3
własność królewska –
starostwo stryjskie

4

5

2

554

Izabela Stadnicka

–
3

własność królewska –
starostwo stryjskie
własność królewska –
starostwo stryjskie
Hieronim Stadnicki560
561

własność królewska

własność królewska –
starostwo stryjskie
pos. Kłoskowski
Stupnicki, Bratkowski,
Rożniatowski i Felicjan Dąbrowski564

6

7

8

9

b.d.

4 zagr.

b.d.

b.d.

włs556

–

wgs

–

4557

b.d.

b.d.

b.d.

4

10
poddani w niewoli

krcz., chałupy poddani w niewoli
młn,
crkw

b.d.

11
374; 595-596
444-445; 585;
18
374-375; 595596
374

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.
krcz.,
crkw

b.d.

146-147º

4½

3

b.d.

3 kom.

młn

b.d.

584-585; 33

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

młn562

b.d.

106º

4½565

2

3 zagr.

b.d.

crkw566,
pop.

młn

8 kmieci z rodzinami
w niewoli; konie zrabowane

440-441; 111112º; 33
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1

Z tego ½ należała do popostwa.
Z tego ½ łana należała do sołtystwa.
Poza tym odłogiem leżało jeszcze 9 łanów roli spustoszonych przez Tatarów w 1620 r.
555
Jak zeznał przed sądem grodzkim przemyskim reprezentant miejscowej gromady niejaki Hryc wieś została całkowicie zniszczona przez Tatarów i Kozaków.
556
Jak wynika z juramentu złożonego w sądzie grodzkim przemyskim w dniu 29 lipca 1652 r. przez reprezentanta miejscowej społeczności Fedora Lengera do tego czasu
odbudowano gospodarstwa o powierzchni ¾ łana.
557
Ponadto nie obsiewane pozostawały pola o powierzchni 8 ½ łanów, które zdewastowane zostały przez Tatarów w 1621 r.
558
Dane o ilości łanów spustoszonych ujęto łącznie dla wsi Dobrzany i Koniuchów.
559
Jurament ten został złożony i zapisany w jezyku polskim w dniu 27 stycznia 1662 r. w urzędzie grodzkim przemyskim przez reprezentanta części społeczności Korczyna Matfieja Klepucza.
560
W 1662 r. właścicielem tej części wsi był Stanisław Lubieniecki, który wydzierżawił ją Aleksandrowi Turzańskiemu.
561
Osobna dzierżawa odłączona od starostwa stryjskiego w nieustalonej bliżej posesji szlacheckiej.
562
Jak świadczy jurament złożony w grodzie przemyskim w dniu 16 września 1661 r. obiekt ten zniszczony w 1648 r. przez Tatarów i Kozaków był już w tym czasie odbudowany.
563
W 1650 r. wieś była już własnością kasztelana lubaczowskiego Aleksandra Dzieduszyckiego (CDIAUL, CŻ, fond 7, op. 1, t. 40, s. 138; zob. też CP, fond 13,
op. 1, t. 1069, s. 485).
564
Potwierdzeniem spustoszenia wsi jest jurament złożony w urzędzie grodzkim w Żydaczowie w 1650 r. (tamże, CŻ, fond 7, op. 1, t. 40, s. 138).
565
Z tego ½ łana należała do popostwa.
566
Jak wynika z juramentu złożonego w dniu 18 lutego 1651 r. przez Senika Sawczyszyna cerkiew ta spłonęła w wyniku przypadkowego pożaru.
553
554

2
3
Niniów Górny T-K Gidzińska
własność królewskaPietniczany T-K
pos. Zdzisław Jan Zamoyski
własność królewskaPobuk T
starostwo stryjskie
Pukienicze T
Czołhańscy

15.
16.
17.
18.

Stynawa Niżna T

19.

Synowódzko Niżne T
Synowódzko Wyżne T

własność królewska –
starostwo stryjskie
własność królewska –
starostwo stryjskie
własność królewska –
starostwo stryjskie

Tejsarów T-K

Zabielski

Stynawa Wyżna T

20.
21.
22.

własność królewska –
starostwo stryjskie

4
2

5
4

6
b.d.

7
3 zagr.

8
młn, crkw

9
b.d.

10
b.d.

11
551; 33

2½

2

b.d.

b.d.

młn, crkw

b.d.

b.d.

503-504; 49

10

2567

b.d.

b.d.

b.d.

crkw

b.d.

375

5

2

zagr.

8 zagr.
6 zagr.,
13 kom.,
2 rzem.
4 zagr.,
4 kom.

–

młn

b.d.

502-503; 36

b.d.

młn o 2 koł.,
folusz, piła

b.d.

374; 595

2

3568

b.d.

570

–

młn, folusz ,
crkw

b.d.

373; 595

b.d.

młn

crkw

b.d.

373; 595

b.d.

b.d.

młn, crkw,
folusz

b.d.

b.d.

373; 595

b.d.

kom.

–

krcz., crkw,
pop.

b.d.

503; 49

b.d.
b.d.

2

3569

b.d.

1

4571

b.d.

6

3572

1

2573

23.

Urycz T-K

własność królewska –
starostwo stryjskie

2½

5

3 zagr.

b.d.

młn, folusz, crkw,
pop.

24.

Wownia T

własność królewska –
starostwo stryjskie

3

½

b.d.

b.d.

b.d.

567

poddani w niewoli
i bydło zrabowane

Ponadto odłogiem leżały 3 łany roli zdewastowane podczas najazdu tatarskiego z 1624 r.
Oprócz tego odłogiem leżało 12 łanów pól ornych na skutek napadu tatarskiego z 1621 r.
569
Ponadto wyłączone z uprawy były jeszcze grunty o powierzchni 4½ łana, które zdewastowane zostały przez Tatarów w 1621 r.
570
Folusz ten wyposażony był w dwa koła.
571
Poza tym odłogiem leżało 11 łanów gruntów ornych., które zostały spustoszone przez Tatarów w 1624 r.
572
Poza tym odłogiem leżało 12 łanów pól ornych., które zostały zdewastowane przez ordyńców w 1624 r
573
Z tego 1 łan należał do popostwa.
568

b.d.

484; 184º; 38‛
503; 61
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1
14.

25.

2
574

Zawadów

T

3
własność królewska –
starostwo stryjskie

4

5

6

7

8

9

–

włs

–

wgs

–

b.d.

70
1/8

Razem w 25 wsiach powiatu stryjskiego

62

10 zagr.,
2 kom.

710 zagr.,
1207⅞ 2171⅔ 619½ kom.,
85 rzem.

Razem w 426 wsiach ziemi przemyskiej

28 zagr.,
23 kom.,
2 rzem.

685 zagr.,
534 kom.,
52 rzem.

10
wszyscy poddani
w niewoli

8 młn575,
7 młn,
3 krcz.,
2 folusze,
2 folusze,
7 crkw,
tartak, 8 crkw,
4 pop.
2 pop., sołtyst.
109 młn576, 127 młn577,
94 krcz.,
171¾ krcz.,
3 folusze, ruda, 32 crkw,
3 tartaki, 2 gorzelnie,
2 dwory,
16 foluszy,
114 crkw, 86 pop.,
78 pop.
2 dwory,
6 sołtystw, 38 sołtystw,
4½ wójtostw 13½ wójtostw

11
374; 595-596

58 osób w niewoli;
stado koni i stado
bydła zrabowane
47 zabitych;
8794 osoby w niewoli,
2370 koni i 49 stad
końskich;
546 sztuk bydła i 50
stad bydła;
588 wołów i 8 stad
wołów i 60 owiec
zrabowanych
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1

Źródło: CDIAUL, CP, fond 13, op. 1, t. 1069, s. 356-1096; t. 1070, s. 351-614*; t. 1071, s. 1-392º; t. 1075, s. 29-43‛; Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, sygn. 1728
III, Regestrum contributionum [...] Anno Millesimo sexcentesimo quinquagesimo primo, s. 1-75.
WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W TABELI
b.d. – brak danych
chał. – chałupa
crkw – cerkiew
gorzl. – gorzelnia
K – wieś napadnięta przez Kozaków

koł. – koło
kom. – komornik
krcz. – karczma
młn – młyn
pop. – popostwo

pos. – posesja (dzierżawa)
rzem. – rzemieślnik
T – wieś napadnięta przez Tatarów
T-K – wieś napadnięta przez Tatarów i Kozaków
wgs – wszystkie gospodarstwa spustoszone

własn. – własność
włs – wszystkie łany spustoszone
zagr. – zagrodnik

574
Jak zeznał przed sądem grodzkim przemyskim reprezentant miejscowej gromady Hryc Honciowicz oraz poddany ze wsi Duliby Michajło Łochinow cała wieś
uległa zniszczeniu przez Tatarów i Kozaków.
575
W tym 1 młyn o 2 kołach.
576
W tym 20 młynów o 2 kołach oraz obiekt wyposażony w 3 koła młyńskie.
577
W tej liczbie 20 młynów posiadało 2 koła, a po jednym młynie wyposażonych było w 3 i 6 kół młyńskich.

ROCZNIK PRZEMYSKI, t. XLV: 2009
z. 1, HISTORIA WOJSKOWOŚCI
MARCIN GAWĘDA (Bochnia)

WOJSKOWOŚĆ TATARSKA – WYMIAR TAKTYCZNY
Wojskowość tatarska na poziomie taktycznym nie była do tej pory obiektem
szczególnego zainteresowania polskich historyków, w odróżnieniu od takich zagadnień jak strategia tatarska, czy skala spowodowanych przez nich zniszczeń. Jeśli już mowa o taktycznym wymiarze walk polsko-tatarskich to badacze skupiają
się raczej na taktyce strony polskiej. Brakuje opracowania omawiającego szerzej
tatarską sztukę wojskową na poziomie taktycznym i w szerszym ujęciu czasowym. Z oczywistych względów o wiele więcej wiemy o specyficznej sztuce wojennej Tatarów i ich strategii, niż samej taktyce. Dokładna analiza polskich źródeł
przynosi jednak dość ciekawe spostrzeżenia i umożliwia sformułowanie kilku
wniosków. Celem tego artykułu będzie analiza podstawowych zagadnień taktyki
tatarskiej, ograniczymy się więc wyłącznie do poziomu taktycznego1.
Już w 1975 roku R. Majewski określił dość precyzyjnie główne założenia operacyjno-taktyczne tatarskiej sztuki wojennej: staranne rozpoznanie terenu i sił
przeciwnika, działanie poprzez zaskoczenie, maskowanie trasy pochodów, duża
ruchliwość i szybkie tempo działań2.
Trudno polemizować z tym zestawieniem „kanonów” tatarskiej sztuki wojennej, tyle, że w tym wypadku mamy zasady, które należy postrzegać zarówno
w taktycznej jak i operacyjnej (strategicznej) perspektywie. Postaramy się powyższe zasady nieco rozwinąć i zilustrować przykładami.
Ograniczając się do taktycznego poziomu można generalnie powiedzieć, że
dwa główne elementy tatarskiej sztuki wojennej to manewr i zaskoczenie. W ujęciu teoretycznym manewr warunkuje wydajność bojową, a jego głównym celem
jest m.in. przenikanie na skrzydła i tyły nieprzyjaciela bez potrzeby przełamywania ugrupowania przeciwnika od frontu. Zaskoczenie natomiast potęguje skuteczność działania, a jego celem jest sparaliżowanie woli przeciwnika i pozbawienie
go w jak największym stopniu zdolności bojowej3.
1

Taktyka (gr. taktiká) jest najniższym poziomem sztuki wojennej. Dotyczy reguł użycia stosunkowo niewielkich jednostek wojskowych i jest sztuką osiągania zwycięstwa (zamierzonych celów) w
konkretnych warunkach, w ograniczonej przestrzeni i czasie. Przyjmuje się ogólnie, że do XX w.
taktyka sprowadza się do ograniczonego pola bitwy (teren, który można objąć wzrokiem) i czasu (zazwyczaj doba).
2
R. Majewski, Z problematyki walk z Tatarami w pierwszej połowie XVII wieku, „Sobótka”,
R. XXX, 1975, nr 2, s. 237.
3
10 zasad sztuki wojennej i komentarz, D. Strasburger, Zasady sztuki wojennej, Warszawa 1996,
s. 192 i n.
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Wstępną fazą bitwy było oczywiście rozpoznanie pola walki, co przeprowadzano harcownikami działającymi w szyku luźnym. Rozpoznanie terenu miało dać
odpowiedź na pytanie czy teren nadaje się do walki kawalerii oraz rozpoznać siły
przeciwnika. Jednocześnie pierwszy kontakt bojowy był próbą uchwycenia „języka”, co przy szybkości działań i często osiąganym zaskoczeniem, nierzadko kończyło się powodzeniem. Tatarzy brali często do niewoli picowników – czeladź
i pachołków pasących konie lub wyjeżdżających po paszę4. Zdobyte w czasie
kampanii konie stanowiły cenny nabytek, osłabiały wartość bojową jazdy przeciwnika, a jednocześnie pozwalały uzupełnić własne straty w koniach (bojowe
i marszowe) dlatego zawsze starano się uchwycić konie na paszy, co przy szybkości i skrytości działań często się udawało5. Większość bitew rozstrzygała się w ciągu kilku godzin dlatego rozpoznanie walką zazwyczaj było po prostu pierwszą fazą
(fazami) bitwy.
Po zagarnięciu koni lub picowników przeciwnika i pojawieniu się sił głównych
na przyszłym polu bitwy Tatarzy zazwyczaj przystępowali do gwałtownego ataku,
w chwili całkowitego zaskoczenia słabszego przeciwnika, albo przystępowali do
harców. Harce i utarczki, trwające nawet kilka godzin6, były więc typowe dla
pierwszej fazy walki, gdy ordyńcy unikali starcia, ale starali się po prostu niepokoić przeciwnika, ograniczając się do ostrzału z łuków i „hałłakowania”. Zazwyczaj to konni Tatarzy mieli inicjatywę taktyczną, często więc uzyskiwali swobodę
działania. „Zabawianie” przeciwnika bez wchodzenia w kontakt bojowy miało
kilka korzyści: niepokoiło przeciwnika i wprowadzało w jego szeregach niepokój,
pozwalało lepiej zbadać teren, siły i szyki przeciwnika, wreszcie mogło skutecznie
osłonić rozwinięcie sił własnych maszerujących na pole walki.
Podobnie jak w wymiarze strategicznym i operacyjnym, także w wymiarze
taktycznym Tatarzy dążyli do uzyskania zaskoczenia. Szybkość poruszeń jazdy
tatarskiej i duża dynamika wydarzeń na polu walki niosła za sobą wielkie wyzwania dla przeciwnika, zwłaszcza dla żołnierza nie zaznajomionego z tego rodzaju
sposobem walki. W skali taktycznej działania tatarskie mogły więc doprowadzić
do dezorganizacji szyków przeciwnika, a w skrajnych przypadkach – na przykład
uderzenie skrzydłowe, wyjście na tyły, nagła zmiana warunków pola walki itp. –
skutkować wybuchem paniki wojennej7. Przy silnym nacisku tatarskim opanowa4

Cecora: „Czeladzi luźnej, pacholików siła nabrali”, R. Majewski, Cecora 1620, s. 180, przyp.

153.
5
„Adzi Gierej sołtan, brat chański, w kilkunastu tys. ordy [zapewne typowa przesada] podstąpił
pod Złoczów i zrazu zarwali coś koni na paszy”, M. Matczyński do M. Paca, ze Lwowa 7 VIII 1675,
w: Materiały do dziejów wojny polsko-tureckiej 1672-1676, oprac. J. Woliński, SMHW, t. XV, cz. II,
s. 214. Takie przykłady można mnożyć.
6
„Zszedł tedy ten dzień na samych tylko harcach albo escarmouches [utarczkach], bo się Tatarowie nie chcieli do nas zbliżać”, J. Sobieski do Marii Kazimiery, z obozu pod Żurawnem, 27 IX
1676, w: Listy do Marysieńki, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1962, s. 467.
7
Jak pisze S. Konieczny: „dla paniki charakterystyczne jest to, że oddział wojskowy ulega całkowitemu rozprężeniu, przekształca się w niezorganizowany tłum, zerwane zostają więzi między
ludźmi wynikające z systemu wzajemnego podporządkowania i podziału zadań, utracona zostaje cał-
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nie paniki było już niezwykle trudne i zazwyczaj prowadziło do klęski. Ważnym
elementem było tu oczywiście m.in. doświadczenie i morale oddziałów. Warto
zauważyć, że powyższa uwaga dotyczy oddziałów obu stron, gdyż nie można
uznać, że Tatarzy zawsze prezentowali stały poziom morale, doświadczenia, kondycji psychofizycznej itp.
Mówiąc o panice wojennej, która spowodowała klęskę można zanalizować
przebieg bitwy pod Cecorą, która nie tylko pokazuje mechanikę pojawienia się
i rozprzestrzeniania paniki, ale także rolę dowódcy w jej opanowaniu, w tym
przypadku negatywnej. Wybuch paniki związany był z rozpoznaniem przez Tatarów słabego punktu w szykach polskich i skierowania tam uderzenia. W efekcie
nacisku tatarskiego i niekorzystnie układającej się sytuacji taktycznej, prawe
skrzydło polskie uległo panice i poszło w rozsypkę. Tatarzy pojawili się na tyłach
pułku Strusia, co skutkowało paniczną ucieczką tego pułku. Prawe skrzydło uległo
więc całkowitemu rozproszeniu, jazda rzuciła się do panicznej ucieczki, co przesądziło o klęsce. Analiza bitwy wskazuje, że Żółkiewski nie był w stanie zapobiec
rozwojowi paniki i w efekcie tej sytuacji nie zdołał zapobiec klęsce. Przypuszczalnie, gdyby Żółkiewski dysponował silnym odwodem, mógłby jeszcze wpływać na zmianę sytuacji taktycznej, organizując zdecydowane przeciwuderzenie.
Widać więc zarówno potrzebę głębokiego uszykowania własnych wojsk (druga
linia, odwód), jak i dynamikę działań, za którą trudno było nadążyć8.
R. Majewski skomentował tą sytuację wyjaśnieniem, że „wystąpiły tu niewątpliwie z całą ostrością wszystkie symptomy braku odporności psychicznej jazdy
polskiej, obawy przed oskrzydleniem i lęku przed Tatarami”. Zgadzamy się z drugą częścią komentarza, natomiast naszym zdaniem sytuacja jaka zaistniała pod
Cecorą nie wynikała jedynie z jakiegoś szczególnego „braku odporności psychicznej jazdy polskiej”, ale była typowa dla wielu bitew w historii. Atak od tyłu
był jednym z ważniejszych czynników pojawienia się paniki, zwłaszcza gdy zaatakowana od tyłu była kawaleria do tego ataku nie przygotowana. Nie miał wówczas większego znaczenia rodzaj jazdy, a panice ulegały także oddziały uważane
powszechnie za elitarne, np. husaria9. Innymi słowy w podobnej sytuacji taktycznej, gdy to jazda polska wychodziła na tyły oddziałów tatarskich z dużą dozą
prawdopodobieństwa prowadziło to zazwyczaj do wybuchu paniki i w efekcie
rozproszenia się części sił oraz klęski.
W walce kawaleryjskiej, bardzo dynamicznej i skomplikowanej taktycznie,
psychologia pola walki była niezwykle ważna, ważniejsza niż w przypadku starć
kowicie zdolność do celowego i planowanego działania”, S. Konieczny, Panika wojenna, Warszawa
1969, s. 24.
8
R. Majewski, Cecora rok 1620, s. 187-189.
9
Pod Cecorą główne uderzenie Tatarów wyszło na pułk Strusia złożony z m.in. z 2 chorągwi husarii, które także uległy panice: „A iże z tyłu tędy im nie przyszło i do złożenia kopii w obronie, ale
porzuciwszy drzewka ku okopowi poczęli uchodzić. Zatym nieprzyjaciel nastąpił na pułki hetmańskie, które in medio stały, tak dobrze, że tył podali i Hetmana obydwie chorągwie stracone”, R. Majewski, Cecora rok 1620, s. 189.
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jednostek piechoty. Uwaga ta odnosi się tym bardziej do starć z dynamiczną jazdą
tatarską. Często nie dochodziło nawet do zwarcia i fizycznego starcia jednostek
kawalerii, ale z różnych przyczyn jeden z oddziałów „załamywał się” i rzucał do
ucieczki. Ważnymi elementami pola walki w odniesieniu do kawalerii będą m.in.
zaskoczenie i sytuacja taktyczna, dyscyplina i szyk jednostki kawalerii, morale
i esprit du corpse itp.
W chwili kiedy dowódcy polscy postępowali ostrożnie, szykowali się głęboko
z drugim, a nawet trzecim rzutem w roli odwodów i stosowali taktykę broni połączonych – jazdy, piechoty, artylerii, taborów – wynik bitwy mógł być zupełnie inny, niż wówczas gdy decydowano się na bitwę typowo kawaleryjską. Tak było
pod Kamieńcem Podolskim, gdzie Koniecpolski był w stanie zareagować i odeprzeć tatarski atak ze skrzydła. Punkt ciężkości wojsk tatarsko-tureckich znowu
położony został na skrzydle. Tatarzy wparci oddziałem sipahów przed wieczorem
pomknęli niepostrzeżenie doliną Muszy na północ i skręciwszy w lewo niespodziewanie uderzyli z flanki na oddziały trzeciego rzutu polskiego lewego skrzydła.
Część oddziałów zaangażowanych w walkach od czoła nie zdążyła zmienić frontu
i uległa dezorganizacji lub nawet panice. Tatarzy rozerwali taborek z piechotą
i wyszli na tyły pułku Lubomirskiego uzyskując zaskoczenie. Pułk został rozbity
a ordyńcy wdarli się do wnętrza drugiego taborku. W tym czasie Koniecpolski
dotarł do zdezorganizowanych chorągwi z pułku Lubomirskiego i rzucił do przeciwnatarcia jazdę swojego pułku, który sprawnie zmienił front o 180º. Pułki
Myszkowskiego i Potockiego także zmieniły front i uderzyły w kierunku szańców
odcinając ordę od reszty wojska10. Równie głęboko, w trzy rzuty jazdy, uszykowane były wojska koronne pod Podhajcami11.
Analiza poczynań tatarskich wskazuje, że uderzenie ze skrzydła mogło przynieść pod Kamieńcem powodzenie, gdyby nie zdolności dowódcze Koniecpolskiego i głębokie uszykowanie wojsk polskich (trzy rzuty). Nie było to uderzenie
„płytkie”, ale dość głębokie (chociaż nadal mieszczące się na poziomie działań
taktycznych), oparte na działaniu zaskakującym nie tylko swoją szybkością, ale
także wykorzystaniem terenu. Tatarzy i wspierający ich sipahowie przemieszczali
się doliną Muszy, po czym skręciwszy w lewo wyszli poprzecznym jarem na górę
i niespodziewanie uderzyli na flanki III rzutu. Przestrzeń od krańca doliny do lewego skrzydła polskiego nie wynosiła więcej niż 1,5 km, co jak szacuje L. Podhorodecki udało się Tatarom pokonać zaledwie w 6-8 minut12.
Wojska tatarskie ugrupowane były zazwyczaj głęboko, siły główne osłaniane
były przez harcowników, nieliczne siły osłonowe działające w szyku nieregularnym, rozproszonym. Jest prawdopodobne, że Tatarzy mogli strzelać nad głowami
własnych harcowników (nawiją), zadając straty zwartym oddziałom przeciwni10
L. Podhorodecki, Wojna polsko-turecka 1633-1634 r., „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” [dalej: SMHW], t. XX, 1976, s. 51-52.
11
J. Wojtasik, Podhajce 1698, Warszawa 1990, s. 116 i n.
12
L. Podhorodecki, Wojna polsko-turecka..., s. 51.
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ka13. Jest to tym bardziej możliwe, że zasięg strzału z łuku kompozytowego był
bardzo duży i w sprzyjających okolicznościach wynosił pewnie 300-400 metrów14.
W walce z jazdą tatarską wysoko zawieszona była poprzeczka dla kadry oficerskiej, gdyż dynamika działań i nieszablonowość tatarskich działań bojowych
powodowała, że drobny błąd popełniony na polu walki zazwyczaj był niemożliwy
do naprawienia, a reagowanie na zmienne oblicze bitwy dość trudne.
Za kolejny kanon taktyki tatarskiej można uznać poszukiwanie słabych punktów w obronie przeciwnika i tam kierowanie głównego uderzenia. Często to szukanie słabszego punktu wymagało kilku czy nawet kilkunastu „ataków”, co piszemy w cudzysłowie, gdyż niezmiernie rzadko oznaczało to rzeczywisty kontakt
bojowy wręcz (mêlée)15. Wystarczyło zbliżenie się do pozycji przeciwnika, sprowokowanie go do kontrataku bądź ostrzału, wypuszczenie strzał i odwrót, wycofanie. Takie działanie tatarskie oparte na unikaniu walki wręcz, a jedynie ostrzał
z łuków w literaturze nazywa się czasami „tańcem tatarskim”16. W idealnych warunkach bojowych zadanie to można było wykonać właściwie bez strat własnych,
podczas gdy przeciwnik przypisywał sobie wówczas – często zapewne niesłusznie
– sukcesy w skali taktycznej. Naszym zdaniem tego typu taktyka, nazwijmy ją
„pozorowania ataku”, legła u podstaw przypisywania Tatarom strachu przed bronią palną. Źródła wielokrotnie informują nas na przykład, że w wyniku ostrzału
piechoty Tatarzy ponieśli duże straty. Naszym zdaniem do tego typu stwierdzeń
należy podchodzić ze skrajnym sceptycyzmem.
Uznajemy więc, że kanonem taktyki tatarskiej było ostrzeliwanie przeciwnika
z łuków i unikanie walki na drugorzędnych kierunkach, a jednocześnie szukanie
najsłabszego punktu obrony, aby tam zadać decydujący cios. Przykłady można
mnożyć: Orynin (1618), Cecora (1620), Lwów (1695). Zazwyczaj sukcesy tatarskie brały się z bezlitosnego wykorzystania błędów dowódców strony przeciwnej.
Tam gdzie Tatarzy zdecydowali się wykonać główne uderzenie, nie unikali walki
wręcz i atakowali często z dużą determinacją, a nawet w szyku zwartym.
13

S. Herbst, Kłeck 1506, w: Potrzeba historii czyli o polskim stylu życia, Warszawa 1978, t. 2,

s. 226.
14
Azjatycki łuk kompozytowy był łukiem o największej sprawności (stosunek energii włożonej
do otrzymanej), jednak łuki krótkie są niestabilne, a inną wadą łuków kompozytowych jest wrażliwość na wilgoć. Podobno sułtan Selim potrafił strzelić z łuku kompozytowego na ponad 600 metrów,
J. Jankowski, Drewniany łuk średniowieczny. Wyrób tradycyjnych łuków i strzał oraz techniki strzeleckie, Poznań 2002, s. 6. Kompozytowy łuk mongolski miał ponoć skuteczny zasięg 320 m (choć
tak sztucznie określona granica zasięgu budzi nieufność). J. Chambers, Devil’s Horsemen. The Mongol Invasion of Europe, New York, Atheneum 1979, s. 56-57. Konny łucznik mongolski trafiał
w człowieka oddalonego o 200-400 m, L. de Hartog, Czyngis-Chan. Zdobywca Świata, Warszawa
2007, s. 71.
15
Mêlée – fr. starcie w bitwie, walka wręcz, przemieszanie walczących oddziałów.
16
Pojęcie to stosuje m.in. S. Herbst, który opisując najazd tatarski z 1512 r. pisał: „bitwę zaczął
tatarski rzut przedni, dzieląc się na cztery oddziały. Był to zwykły taniec tatarski: atak z wypuszczeniem deszczu strzał, odskok i znów natarcie ze strzałami”, S. Herbst, Najazd tatarski 1512, w: Potrzeba historii..., s. 269-270.
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Pod Oryninem, gdzie skłóceni i nieprzygotowani do bitwy Polacy stali kilkoma
obozami, Kantymir murza nie atakował głównego obozu, ale właśnie mniejsze
obozy, zdając sobie sprawę, że tam ma większe szanse powodzenia. Wiele o taktyce tatarskiej mówi obszerna relacja bitwy pod Oryninem, a zwłaszcza fragment
omawiający walki z Niedzieli, który warto przytoczyć. Kantemir murza zaatakował około godziny 15, jednak kolejne ataki Tatarów były odpierane przede
wszystkim ogniem ręcznej broni palnej. Tarnowski pisze o tej fazie bitwy następująco: „28 Septembris [września] z wielką to prędkością z sałaszem [hałasem]
wielkim w rozjechaniu pacholików stawiliśmy się, skoro w bęben uderzono, na
swe miejsca do szyku. O piętnastej nastąpił Kantymir Murza. Ludzi beło tak wiele
ochoczych, co na harce wypadali, przez wszystek szyk wszędy nacierał i kusił się
o obozy, oprócz gdzie na środku stał Jegomość Pan Hetman, tam ludzi beło siła
[wiele] barzo, tam nie śmiał natrzeć; a z każdego obozu, gdzie natarł, odprawiono
go strzelbą nie bez szkody jego; a osobliwie na sam przodek obozu, który był
Im[ć]. P[ana]. Wojewody Podolskiego [Tomasza Zamoyskiego], gdzie była dziura
wielka, a kozaki jakimiś nikczemnymi zastawiono było. Tam najbarziej nacierali,
bo bez gwałtu z piętnaście razów ustępowali, cochmy ich nie mogli żadną miarą
wrócić”17. Mamy więc kilka typowych dla tatarskiej taktyki elementów – próba
zaskoczenia, walki harcowników, falowe natarcia jazdy tatarskiej szukającej słabych punktów obrony. Tatarzy widząc relatywnie słabą obronę fragmentu obozu
Zamoyskiego właśnie tam skierowali swój największy impet. Mimo niskiego morale wspomnianego oddziału kozaków, piechota Zamoyskiego ogniem broni palnej skutecznie odpierała napastników. Jak się wydaje Tatarzy ograniczyli się
głównie do ostrzału z większego dystansu, który był jednak dość skuteczny skoro
wspomina o nim Tarnowski: „Nawiasami strzelali, co sięgali tak daleko, z janczarek także, że jako od dworu stobnickiego [Stobnica była starostwem Tarnowskiego] na żydowski cmentarz”18.
Ten fragment jest także szalenie ciekawy z dwóch innych powodów. Po pierwsze mamy informację o strzelaniu przez Tatarów „nawiją”, a więc pod dużym kątem (zapewne z większego zasięgu) i na znaczny dystans (trudno jednakże go bliżej oszacować). Po drugie ciekawa jest ta wzmianka o janczarkach. Ten aspekt
tatarskiej wojskowości warty jest dalszego badania.
Kolejnym przykładem dojrzałości taktyki tatarskiej, zmierzającej do unikania
starć na niekorzystnych warunkach i szukanie najsłabszego punktu oporu, niesie
bitwa pod Lwowem w 1695 r. Tatarzy nie zamierzali nacierać na silny punkt
obrony – most i groblę na szlaku żółkiewskim – pozostawili tam jedynie siły wiążące, natomiast jak zwykle zastosowali manewr głębszego obejścia i uderzenie
skierowali na inny most, tzw. murowany. Tak jak pod złotym mostem, tak i pod
murowanym Tatarzy zostali odparci, chociaż wiązali przeciwnika w typowy dla
17

S. Tarnowski do Z. Ossolińskiego, Żynków 8 X 1618, Listy staropolskie z epoki Wazów, oprac.
H. Malewska, Warszawa 1959, s. 162-163.
18
Tamże, s. 169.
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siebie sposób – aktywnie atakując. Walki o oba mosty miały trwać około dwóch
godzin i odparto jakoby 13 natarć tatarskich – to pozwala przypuszczać, że były to
„pozorowane ataki”, a nie rzeczywista ilość kontaktów bojowych (mêlée). Mamy
tu więc prawdopodobnie do czynienia z typowym „tańcem tatarskim”, mającym
na celu związanie sił przeciwnika. Tatarzy napotykając silny opór najpierw pod
złotym mostem, potem pod murowanym, szybko zmodyfikowali swój plan i w dalszym ciągu poszukiwali słabego punktu obrony. Jednak grupa tatarska ruszyła na
zachód, po czym skręciła na południe i wpadła na przedmieścia, dokonując de
facto głębokiego obejścia i w efekcie wyszła na tyły Jabłonowskiego. Druga grupa
szukała przejścia między mostem złotym a murowanym, co się udało i skutkowało
wyjściem Tatarów między dwa zgrupowania jazdy polskiej – Jabłonowskiego
i Miączyńskiego. Dalszy przebieg działań bojowych był niekorzystny dla Polaków
i obfitował w duże straty. Odcięte oddziały jazdy musiały przebijać się do miasta
ponosząc straty obliczane na ok. 400 ludzi, tj. 10% stanu jazdy. Wynik bitwy
i powody odwrotu tatarskiego nie mają dla nas znaczenia, gdyż naszym celem
była analiza działań tatarskich w wymiarze taktycznym – głównie w kontekście
poszukiwania słabych miejsc w polskiej obronie. Tatarzy wykorzystali błędy Jabłonowskiego, z którego największym było niewydzielenie silnego odwodu. Jabłonowski nie panował nad sytuacją, co tylko potwierdza nasze uwagi, że dynamika działań w walce z Tatarami była wielkim wyzwaniem dla dowódcy. Dobrze
sobie radził z Tatarami Sobieski, wydzielając silny odwód i panując nad polem
walki, ale już nie Jabłonowski, który stał się w pewnym momencie po prostu dowódcą lokalnego odcinka tracąc z pola widzenia całe pole bitwy19.
Tatarzy zazwyczaj wybierali warunki walki, dlatego tam gdzie byli zmuszeni
do walki w niekorzystnych warunkach operacyjnych czy taktycznych (atak na
kosz, zaskoczenie itp.) ponosili porażki. Jeśli tylko chcieli, łatwo odrywali się od
przeciwnika – na każdym szczeblu działań: taktycznym, operacyjnym i strategicznym – i wycofywali się bez przeszkód. Tylko zdeterminowany przeciwnik był
w stanie przejść do skutecznej pogoni, która zawsze kończyła się wyczerpaniem
koni i ludzi. Taka łatwość odrywania się od przeciwnika, czyli de facto unikania
starcia w niekorzystnych warunkach, brała się m.in. z korzystania z koni luźnych
także na poziomie operacyjnym i taktycznym. Wydaje się, że niewielkie czambuły
wychodzące na podjazdy lub po „języka” często (zawsze?) korzystały z koni luźnych. Wspominają o tym polskie źródła: „[jeniec tatarski] powiedział, że ich niewielka była kupa, a wszyscy o dwu koń, aby się dowiedzieć, gdzie się wojsko nasze kupi; porwawszy coś bydła i chłopów, nazad rączo uciekali. P. Łasko tejże
godziny w dziesiątku chorągwi chodził za nimi, ale ich była niepodobna dogonić,
bo się nic a nic nie bawili”20. Do tej pory używanie koni luźnych przez Tatarów
notowano w odniesieniu raczej do poziomu strategicznego, ewentualnie operacyj19
Dokładna analiza bitwy, W. Majewski, Najazd Tatarów w lutym 1695 r., SMHW, t. IX, 1963,
s. 162 i n.
20
J. Sobieski do Marii Kazimiery, z Żółkwi ok. 5 VI 1667, w: Listy do Marysieńki..., s. 183.

MARCIN GAWĘDA
128
__________________________________________________________________________________________

nego. Używanie przez Tatarów koni luźnych na poziomie taktycznym warte jest
dalszej uwagi, rodzi się mianowicie pytanie na przykład o koniowodnych, umiejscowienie na polu walki tabunu koni luźnych itp.
Tatarzy używali szerokiego asortymentu broni, jednakże najbardziej charakterystyczną bronią koczowników był zawsze skuteczny łuk refleksyjny, który determinował ich taktykę. Skomplikowany w swej strukturze wewnętrznej łuk refleksyjny, skonstruowany z wielu warstw drewna, płytek rogowych i ścięgien
zwierzęcych, był ulubioną bronią koczowników i wielokrotnie decydował o ich
zwycięstwach.
Tatarzy starali się ostrzeliwać przeciwnika w każdej fazie bitwy, nawet w czasie odwrotu. Jak się wydaje Tatarzy preferowali atak na lewe skrzydło przeciwnika, gdyż łatwiej im było strzelać z łuków w lewą stronę. Przekonał się o tym Jerzy
Sebastian Lubomirski, kiedy pod Zborowem początkowy impet tatarski został
skierowany właśnie na polskie lewe skrzydło. Tatarzy nie ograniczyli się tylko do
ostrzału z łuków, ale mając dogodną pozycję taktyczną poszli do zwarcia wręcz.
Ordyńcy wzięli na szable m.in. chorągiew dragońską Lubomirskiego, a całe skrzydło bliskie było paniki i musiało zostać wsparte przez posiłki21. Nawet jeśli woleli
Tatarzy strzelać w lewą stronę, to i tak potrafili prowadzić ostrzał z łuku we
wszystkie strony, łącznie ze strzałem w tył22.
Jeśli Polacy atakowali na sposób tatarski to „hałłakowali”, ostrzeliwali przeciwnika z łuków i starali się wyjść na jego skrzydła. Interesujący jest pod tym względem atak lekkiej jazdy Czarnieckiego na szwedzkie przedmoście pod Jarosławiem
(12 III 1656). Polacy starali się atakować na sposób tatarski, a więc „hałłakowali”,
ostrzeliwali przeciwnika z łuków, zagrozili mu oskrzydleniem, starając się przekonać przeciwnika, że ma do czynienia z Tatarami, przed którymi Szwedzi odczuwali
pewien respekt (w sferze psychologicznej, jako przed nieznanym przeciwnikiem)23.
Wydaje się uzasadnionym pogląd, że – analogicznie jak w przypadku broni
palnej – przy ostrzale z łuków duże straty ponosiła jazda przeciwnika w materiale
końskim. Jeźdźcy przeciwnika, na przykład polscy husarze czy średnia jazda
(pancerni), dysponowali różnego rodzaju strojem ochronnym, ale koń nie był
chroniony. Sytuacja gdy w wyniku ostrzału raniono (zabito) wiele polskich koni,
co potwierdzają źródła, miała miejsce w kampanii żurawińskiej: „strzelali się
mocno z naszymi i nie bez szkody, osobliwie w koniach wojska naszego. Pod samym moim p. porucznikiem kozackim pięć razy konia postrzelono”24. Stosunko21
Z chorągwi „tylko służali uszli, co na dobrych koniach siedzieli” reszta została wycięta, M. Gawęda, Doświadczenia wojenne Jerzego Sebastiana Lubomirskiego z lat 1648-1651, „Rocznik Przemyski”, t. XLIV, z. 1, Historia Wojskowości, [dalej: RP, HW], s. 32.
22
J. Chambers, Devil’s Horsemen..., s. 57.
23
Warto zauważyć, że ostrzelani z łuków i zagrożeni oskrzydleniem rajtarzy poszli w rozsypkę
i rzucili się do ucieczki, A. Borcz, Działania wojenne na terenie ziemi przemyskiej i sanockiej w latach „potopu” 1655-1657, Przemyśl 1999, s. 65-66.
24
J. Sobieski do Marii Kazimiery, z obozu pod Żurawnem, 27 IX 1676, w: Listy do Marysieńki,
s. 468.
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wo duża wytrzymałość konia pozwalała mu jeszcze walczyć jakiś czas, ale w perspektywie czasowej i tak był wyeliminowany z walki. Trudno jednoznacznie
wskazać, czy ostrzał koni był efektem zwykłego ostrzału oddziału przeciwnika,
czy też wynikał z celowego ostrzału wierzchowców. Warto jednak w tym miejscu
przypomnieć, że już Mongołowie stosowali różnego rodzaju groty, w tym strzał
specjalnych do ostrzału wierzchowców zadających trudno gojące się rany25.
Z pewnością różnych grotów używali także Tatarzy w XVI i XVII wieku, tym
bardziej, że taktyka niewiele zmieniła się od czasów tatarsko-mongolskich. W zależności od przeznaczenia groty miały różne kształty (od trójkątnych i ostro zakończonych do rozwidlających się), znane są nawet groty tatarskich strzał zapalających (Muzeum Narodowe w Radomiu)26. Jak wiadomo Tatarzy stosowali także
łuki pochodzenia tureckiego czy perskiego, a w tych armiach także stosowano
powszechnie różnorakich, specjalistycznych grotów. Przykładowo groty osmańskie zgrubione na końcu przeznaczone były do przebijania pancerzy, natomiast
rozwidlone mogły nieść płonącą żagiew do wzniecania pożaru27.
Oczywiście tak jak w przypadku postrzału z broni palnej, czy cięcia szablą,
także rany zadane w wyniku ostrzału z łuków niosły za sobą w różnym stopniu
zagrożenie życia. Strój ochronny w rodzaju kolczugi, misiurki, nie wspominając
już o napierśniku husarskim, w przypadku ostrzału lub walki wręcz dawał określone korzyści. Rany, które wydawały się na pierwszy rzut oka groźnymi, mogły
być powierzchowne. Przykładowo dowodzący pod Szymańkowcami (1624) Stefan Chmielecki „postrzał szkodliwy w prawy bok strzałą odniósł” w wyniku czego
chwilowo nie był zdolny dalej dowodzić28. Rana nie była chyba jednak zbyt groźna, gdyż potem bez większych problemów dowodził. Sporadycznie używali także
Tatarzy broni palnej, np. janczarek29.
W literaturze funkcjonuje pogląd, że zmuszeni do walki Tatarzy stosowali elastyczny i głęboki, kilkunastoszeregowy szyk (12-15 szeregów), z cofniętym centrum i wysuniętymi do przodu skrzydłami30. M. Wagner przedstawił ostatnio własny pogląd, który jest niemal identyczny: „wbrew dotychczasowym ustaleniom
historyków, sądzimy, że podczas walnej bitwy Tatarzy formowali pewien rodzaj
szyku bojowego, w formie półksiężyca, składający się z trzech podstawowych
25

Wśród Tataro-Mongołów płaskie groty były dość popularne. Stosowano je na bliską odległość
i przy strzelaniu z dużą intensywnością. Płaskie ostrze grotu tworzyło szeroką, trudno zabliźniającą
się ranę w ciele człowieka lub zwierzęcia. Tego typu strzałami strzelano do niechronionych koni,
a szerokie rany szybko eliminowały konie z walki, D. Nicolle, W. Szpakowski, Kałka 1223. Najazd
Mongołów Czyngis-chana na Ruś, Kraków 2008, s. 29.
26
J. Gutowski, Wprowadzenie do historii broni i uzbrojenia Tatarów, w: Katalog zabytków tatarskich, t. I, Broń i uzbrojenie Tatarów, przyg. J. Gutowski, Warszawa 1997, s. 35.
27
Z. Żygulski jun., Broń Wschodnia, Warszawa 1983, s. 43.
28
S. Żurkowski, Żywot Tomasza Zamojskiego kanclerza wielkiego koronnego, wyd. A. Batowski, Lwów 1860, s. 93.
29
Użycie przez Tatarów broni palnej warte jest chyba większej uwagi.
30
R. Majewski, Cecora. Rok 1620, s. 96; O.Górka, Liczebność Tatarów Krymskich i ich wojsk,
„Przegląd Historyczno-Wojskowy”, t. VIII, 1935/36, s. 292-293.
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elementów – z cofniętego centrum i z dwóch wysuniętych skrzydeł, bez zgrupowań odwodowych”31.
Na podstawie świadectwa Ewliji Czelebiego M. Wagner pokusił się o określenie szyku bojowego Tatarów krymskich, który można nazwać idealnym (teoretycznym). Centrum tworzyło zgrupowanie chana, złożone z korpusu wyborowej
jazdy tatarskiej i zgrupowania piechoty chańskiej, na prawym skrzydle (silniejszym) szykowano czambuły jazdy rodów Szirinów, Argynów, Sedżeutów i Barynów, lewe skrzydło (słabsze) obejmowało jazdę rodu Mansurów i Mangytów.
Szyki bojowe jazdy były zazwyczaj bardzo głębokie, toteż nie było potrzeby wydzielać odwodów, „a ich rolę spełniały rodowe kolumny kawalerii”32.
Można w tym miejscu przypomnieć, że w klasycznym uszykowaniu armii
mongolskiej Tamerlana skrzydła były znacznie silniejsze niż centrum i także głęboko uszykowane. Każde skrzydło miało osłonę flankową (kanbuł) i straż przednią (karauł), który mógł spełniać rolę rezerwy, podczas gdy centrum było słabsze
– nie miało ani kanbułów ani karaułu33.
W szyku tatarskim specjalną rolę pełniły zapewne oddziały przyboczne chanów i sołtanów oraz czambuły określane w źródłach mianem wyborowych. Wydaje się, że nie jest to jedynie zwrot retoryczny, ale ślad istnienia faktycznie oddziałów o większej wartości bojowej (lepiej uzbrojonych i wyszkolonych, bardziej
doświadczonych itp.). Jak się wydaje te czambuły „wyborowe” miały większy odsetek murzów. Przy okazji można wspomnieć, że tradycja istnienia stałej drużyny
przybocznej, swego rodzaju gwardii, sięga jeszcze czasów wczesnomongolskich34.
W armii Tamerlana wyróżniano oddziały odpowiedzialne za konkretne zadania
taktyczne, które można określić mianem wyborowych. Na przykład podjazdy
składały się zazwyczaj z najdzielniejszych żołnierzy, a dowództwo nad nimi powierzano odważnemu i doświadczonemu dowódcy35.
Także w XVII wieku mogły istnieć doborowe oddziały jazdy tatarskiej. Jak pisze M. Wagner: „Wyborowym oddziałem krymskich Tatarów, podlegającym bezpośrednio Selim Gerejowi, zazwyczaj dowodził w latach 1688-1695 Jamman
Saydak (Dziaman Saydak)36. Wyraźnie więc badacz ten uznaje, że w ramach ca31

M. Wagner, Wojna polsko-turecka w latach 1672-1676, t. I, Zabrze 2009, s. 153.
Tamże, s. 153-154.
33
W ten sposób mamy do czynienia z armią składającą się z 7 części: trzech samodzielnych taktycznie (centrum i dwa skrzydła) oraz czterech podrzędnych, działających na korzyść skrzydeł (po 2
kanbuły i 2 karauły na każdym skrzydle). Szyk Tamerlana przyjął walczący z nim Tochtamysz, u którego kanbuły miały za zadanie nie tylko chronić własne skrzydła przed ich przełamaniem, ale także
zapobiec oskrzydleniu, natomiast karauł, czyli zwiad, straż przednia były posyłane w różne punkty
toczącej się bitwy w zależności od potrzeb, B. Grekow, A. Jakubowski, Złota orda..., s. 277, 279.
34
Chodzi o drużynę mongolskich wodzów (nojonów) zwaną nökör (l. mn. nököd), która pełniła
służbę honorową i świadczyła o autorytecie dowódców. Drużyna ta stanowiła jednocześnie zarodek
stałej armii i gwardii nojona, a zarazem drużyna nökör stanowiła „swoistą szkołę wojskową”. Sam
Czyngis-Chan miał swoją gwardię przyboczną zwaną keszig, B. Grekow, A. Jakubowski, Złota orda..., s. 46-47, 50.
35
B. Grekow, A. Jakubowski, Złota orda..., s. 276.
36
M. Wagner, W cieniu..., s. 106.
32
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łych sił zbrojnych istniał oddział o większych walorach bojowych (np. złożony
z wyborowych, doświadczonych ordyńców?), który możemy uznać za jednostkę
„centralnego podporządkowania”. Trzeba przy okazji wspomnieć, że nie wszystkie formacje tatarskie są nam dobrze znane, na przykład niewiele wiemy o formacji, którą E. Czelebi nazywa kytar37.
Będąc mistrzami walki manewrowej Tatarzy starali się uchylić od uderzenia
czołowego a uchwycić skrzydła przeciwnika i wyjść na jego tyły. Tatarzy nie byli
w stanie wytrzymać uderzenia czołowego polskiej husarii, dlatego jedyną sensowną taktyką, było takie manewrowanie, aby zejść z linii ciosu. W czasie bitwy
swobodnie przegrupowywali swoje siły zmieniając kierunek ataku, a także często
stosowali pozorowany odwrót w celu wciągnięcia przeciwnika w pułapkę38.
Oskrzydlenie i próbę wyjścia na tyły stosowano zarówno w skali taktycznej (kilkukilometrowe obejście), jak i w skali operacyjnej (kilkunastokilometrowe). Ten
drugi przypadek możemy obserwować pod Konotopem (1659), kiedy obejście
wojsk moskiewskich nad Sosnówką było dość głębokie, a uzyskane zaskoczenie
miało charakter zaskoczenia operacyjnego.
Potrafili w razie potrzeby uderzać czołowo, aby związać walką przeciwnika,
ale preferowali uderzenia na skrzydłach. Działania ze skrzydeł, czy to oskrzydlające, czy to czołowe, mogły mieć na celu związanie walką sił przeciwnika, aby
ułatwić głębsze obejście i uderzenie na tyły lub ze skrzydła na dalsze rzuty przeciwnika. Pod Podhajcami (1698) nieudane ataki ze skrzydeł związały jazdę polską i umożliwiły głębokie i zaskakujące uderzenie jednego ze zgrupowań tatarskich. Czambuł (szacunkowo ok. 4 tys. ordyńców), który dzień wcześniej bezskutecznie atakował i potem zaszył się w lasach niespodziewanie pojawił się na
polu bitwy. Tatarzy wykonali zaskakujące uderzenie na tyły lewego skrzydła
trzeciego rzutu polskiego, które szybko znieśli (ok. 640 koni). Gdyby nie rzucili
się na rabunek nie bronionego obozu prawdopodobnie wygraliby bitwę39. W bitwie Tatarzy wykorzystywali teren do ukrycia i przemieszczania własnych sił
(poruszanie się dolinami, zapadanie w lasach), dość swobodnie pokonywali trudny teren (strumienie, jary, rozległe lasy). Tak duża mobilność pozwalała pojawić
37

Wyrazem ar. kytar „szereg”, „ciąg” (np. wielbłądów); „kolumna wojska” objaśnia Ewlija
Czelebi wyraz tur. tapkur, który w osmańskim jest znany tylko w znaczeniu „rzemienie na koniu”,
„popręgi”, gdzie indziej jednak, m.in. na Krymie, oznaczał „oddział wojska (szczególnie oddział wysłany na zwiady)”, Księga podróży Ewliji Czelebiego, tłum. Z. Abrahamowicz, A. Dubiński, S. Płaskowicka-Rymkiewicz, oprac. i komentarze Z. Abrahamowicz, Warszawa 1969, s. 433, przyp. 178.
Jeśli kytar oznacza rzeczywiście oddział zwiadowczy, rozpoznawczy, straż przednią to być może jego genezy należy szukać w mongolskim odpowiedniku karauł, którego zadanie polegało na patrolowaniu, pełnieniu roli awangardy maszerującego wojska. Jeszcze inaczej nazywano wysyłane na
wszystkich szczeblach podjazdy – chabargiri. Podjazdy zwane chabargiri wysyłano na każdym
szczeblu, od dowództwa głównego, aż po dowództwo koszunu, odpowiednika sotni i podstawowego
pododdziału jazdy mongolskiej, B. Grekow, A. Jakubowski, Złota orda..., s. 276.
38
S. Sarnecki, Księgi hetmańskie, BJag, rkps 171, k. 306, R. Majewski, Z problematyki..., s. 234,
R. Majewski, Cecora 1620, Warszawa 1970, s. 96.
39
J. Wojtasik, Podhajce 1698, s. 123-124.

MARCIN GAWĘDA
132
__________________________________________________________________________________________

się tam, gdzie przeciwnik zakładał, iż przemieszczanie większych sił jazdy nie
jest możliwe40.
Dysponujący dużymi siłami Tatarzy ugrupowani byli dość głęboko, tak by elastyczny szyk, umożliwiał swobodne wycofywanie się i kontrataki ze skrzydeł.
Działający wyłącznie konno Tatarzy stając w szyku często nie mieli jasno określonego punktowo centrum, tak jak miało to miejsce w sytuacji, gdy armie przeciwników dysponowały artylerią, piechotą, czy taborem. Co za tym idzie Tatarzy
nie byli „przywiązani” taktycznie do przestrzeni, stąd można powiedzieć, że pole
walki z Tatarami nie było ograniczone. Im większą przestrzenią Tatarzy dysponowali tym większe mieli szanse na sukces taktyczny. Każde ograniczenie przestrzeni tatarskiej działało zazwyczaj na ich niekorzyść (wąwóz, przeprawa, bagna,
rzeka itp.), chociaż trzeba podkreślić, że dla tatarskich czambułów niemal nie było
terenu niemożliwego do przekroczenia. To, że wiele starć miało miejsce na przeprawach nie jest przypadkiem. Mocnym punktem oparcia był zazwyczaj teren zabudowany lub inne improwizowane punkty oporu, gdyż Tatarzy niechętnie wdawali się w walkę w terenie zurbanizowanym i umocnionym.
Tatarzy stosowali działania pozorowane mające na celu wprowadzenie dezorganizacji w szyku przeciwnika lub narzucenia mu niekorzystnych warunków na
polu walki. Tę technikę walki stosowali na wszystkich szczeblach sztuki wojennej, a zwłaszcza na szczeblu taktycznym. Często próbowali „wciągnąć” przeciwnika w centrum, aby wykonać na niego szarżę ze skrzydła. Podobnie działo się na
skrzydłach. Działająca nierozważnie jazda, uniesiona „sukcesem” własnej szarży,
która w rzeczywistości była zamierzonym „odwrotem”, mogła znaleźć się w trudnym położeniu taktycznym i skutecznie zostać szarżowana od flanki. Wówczas
ważna była rola drugiego rzutu lub odwodu, który powinien osłaniać nacierające
chorągwie lub pułki pierwszego rzutu przed uderzeniem z flanki. Można powiedzieć generalnie, że centrum było słabsze niż skrzydła41.
Taka sytuacja, gdy przeciwnik został „wciągnięty” w głąb pola walki, co skutkowało pogorszeniem się jego sytuacji taktycznej, miała miejsce chociażby pod
Beresteczkiem. W dniu 28 VI 1651 r. pułki Aleksandra Koniecpolskiego i Jerzego
Lubomirskiego wykonały skuteczne uderzenie, zakończone rozbiciem atakowanych oddziałów tatarskich, przy stosunkowo niedużych stratach własnych. Impet
uderzenia obu pułków był tak duży, że łatwo spędziły one z pola część oddziałów
tatarskich, ale „tak daleko wymknęli się od wojska, że ich niepodobna rzecz było
posiłkować, czym tym bardziej turmidus et inflatus nieprzyjaciel wszystką potęgę
40
Zaskoczenie pod Podhajcami Tatarzy uzyskali m.in. z tego powodu, że pojawili się w miejscu
gdzie hetman Potocki się ich nie spodziewał – uznał za niemożliwe lub zbyt trudne przebycie rozległych lasów i wartkiego potoku płynącego wzdłuż lasu głębokim jarem, J. Wojtasik, Podhajce 1698,
s. 124.
41
Słabość centrum w stosunku do skrzydeł obserwować można już w wojskowości mongolskiej.
Na przykład skrzydła miały dodatkowe osłony flankowe (armia Tamerlana), zob. B. Grekow, A. Jakubowski, Złota orda..., s. 277.
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na nich wywarł”42. Zbytnie oderwanie się od własnych sił głównych groziło tatarskim kontruderzeniem z flanki, więc na pomoc obu pułkom pospieszyły inne chorągwie, m.in. z pułku Wiśniowieckiego. Po godzinie walki Tatarzy rzucili się do
ucieczki. Większych strat wśród polskich chorągwi raczej nie było, chociaż A.S.
Radziwiłł pisze, że dzień zakończył się „stratą 300 z naszych”. Straty u Tatarów
były zapewne większe, a część strat własnych poniesiono wówczas, kiedy „kilku
dowódców polskich uniesionych zapałem wobec Boga i ojczyzny za daleko posunęło się za Tatarami; a ci przyzwyczajeni walczyć w ucieczce kilku z nich zbili”43.
W tym wypadku groźna sytuacja taktyczna została zażegnana, gdyż pułki wykonujące uderzenie, były należycie wspierane przez drugi rzut. Jednakże przy braku
odwodów lub głębszych rzutów Tatarzy mogli skutecznie kontratakować przeciwnika, co mogło mieć opłakane skutki. Warto zwrócić uwagę na fakt, że manewrowano dużymi masami kawalerii i na znacznej przestrzeni.
Oczywiście manewr pozorowanego odwrotu, który przeciwnikowi wydawał
się ucieczką, mogły skutecznie wykonać tylko doświadczone i zdyscyplinowane
oddziały tatarskie. Taki manewr kawalerii, w obliczu nacierającej jazdy przeciwnika, łatwo mógł się zamienić w rzeczywistą ucieczkę, załamanie się oddziału
i jego rozproszenie. Bez wątpienia sytuacja, kiedy Tatarzy rzeczywiście się załamywali i rzucali do panicznej ucieczki występowała dość często. Lekka jazda tatarska nie była w stanie skutecznie przeciwstawić się na przykład husarii, która
nawet bez kopii nie była dla Tatarów równorzędnym przeciwnikiem. Poza tym
Tatarzy bynajmniej nie byli „nadludźmi”, więc zaskoczeni czy zaatakowani od
tyłu reagowali tak jak większość oddziałów jazdy – rzucali się do ucieczki.
Nieco inna była taktyka wojsk tatarskich, kiedy nie występowały jako samodzielna siła zbrojna, ale na przykład jako sojusznik wojsk tureckich. Wówczas
wojska tatarskie często przeprowadzały rozpoznanie walką, a na polu bitwy najczęściej zajmowały pozycje na skrzydłach. W trakcie bitwy prawie zawsze starano
się unikać centrum przeciwnika, a ciężar działań przerzucić na jego skrzydła. Tylko w wyjątkowych sytuacjach jazda tatarska nacierała czołowo i w szyku zwartym. Wojskom przeciwnika składającym się z niedoświadczonych żołnierzy lub
nie mających odwodów groziło to załamaniem morale, a w efekcie nawet wybuchem paniki wśród oddziałów. Próby oskrzydlenia i wyjścia na tyły stosowane
były bez względu na wielkość starcia – czy to przy niewielkiej potyczce, czy też
przy walnej bitwie. Oczywiście różne były wówczas zaangażowane do manewru
siły, ale idea pozostawała taka sama. Dlatego takie ważne w walce z Tatarami
było posiadanie odwodu, aktywne kontrataki, zabezpieczenie własnej flanki czy
tyłu (np. obóz, tabor). Działając lotną kawalerią Tatarzy narzucali przeciwnikowi
inicjatywę na polu walki, starali się także szybko reagować na zmieniającą się sytuację taktyczną, dokonując przegrupowań i przemieszczeń. Specyfika bitwy
42
M. Gawęda, Doświadczenia wojenne Jerzego Sebastiana Lubomirskiego z lat 1648-1651, RP,
HW, t. XLIV, 2008, z. 1, s. 36.
43
Tamże, s. 37.
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z Tatarami polegała na tym, że przestrzeń bitwy była bardzo „otwarta” i sięgała
dziesiątki kilometrów kwadratowych. To prowadziło do tego, że bitwa potrafiła
się przekształcić w kilka oddzielnych starć, toczonych niemal niezależnie od siebie. Przykładem takiego starcia może być Zborów (1649). W takich warunkach,
gdy Tatarzy narzucali inicjatywę i udało im się rozczłonkować siły przeciwnika
nie mogło być mowy o żadnej koordynacji działań, de facto Tatarzy dezorganizowali całkowicie system dowodzenia. Taka sytuacja miała miejsce pod Zborowem,
gdzie bitwa rozpadła się na kilka samodzielnych starć (jedna bitwa toczyła się pod
Meteniowem, druga pod Zborowem), a pozbawione jednolitego dowództwa oddziały polskie biły po kolei rozbijane. Tatarzy nacierali zdecydowanie i znakomicie potrafili wykorzystać totalną dezorganizację po stronie polskiej dziesiątkując
kolejne pułki44. Sukces osiągnęli Tatarzy dzięki zaskoczeniu, inicjatywie operacyjno-taktycznej i wynikającej z tego dynamice działań oraz agresywności, objawiającej się chęcią zniszczenia siły żywej przeciwnika. Wynikały z tego wysokie
straty zadane wojskom polskim, zwłaszcza dragonii i pospolitemu ruszeniu45.
Uderzenia w szyku zwartym były wykonywane przez Tatarów rzadko, ale jednak można odnotować tego typu przypadki. Do takich ataków czołowych jazdy
tatarskiej i tureckiej dochodziło pod Bojanem, zwłaszcza w zaciętych walkach toczonych 1 i 3 X 1685. Ponieważ teren bitwy ograniczony był z jednej strony rzeką
Prut, a z drugiej lasem, Tatarzy zmuszeni zostali do uderzeń czołowych w niekorzystnych układzie terenu, bo przez strumień i bród. Wykazali niezwykłą zaciętość
nacierając na artylerię, piechotę i dragonów, kontratakowani przez husarię (z kopiami) i pancernych. Te czołowe natarcia przynosiły stronie tatarsko-tureckiej
straty większe niż straty przeciwnika, stąd chan nakłonił Solimana, głównodowodzącego wojsk tureckich, do zaniechania takich uderzeń czołowych. W zamian za
to realizowano plan osaczenia przeciwnika odcinając mu w wymiarze strategicznym drogę odwrotu, a wymiarze taktycznym uniemożliwiając zdobywanie paszy46.
Przy okazji bitwy pod Bojanem należy stwierdzić, że zmuszeni do natarć czołowych Tatarzy bili się zaciekle i ponosili znaczące straty. To wskazuje na fakt, że
kiedy wymagała tego sytuacja taktyczna, Tatarzy byli w stanie stawiać pola pol44

Na totalny chaos i dezorganizację systemu dowodzenia wskazywali już współcześni, m.in.
Twardowski, który napisał: „nikt słuchać rozkazów, ani znaków pilnować, ani jeden drugiego posiłkować nie chciał, ani król nawołał, ani wódz uprosił, gdzie kogo humor nosił, tam każdy szedł”,
M. Gawęda, Wysiłek zbrojny ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1648-1649, RP, HW, t. XLI,
2005, z. 1, s. 103; L. Frąś, Bitwa pod Zborowem w r. 1649, KH, R. XLVI, 1932, s. 360.
45
Gwałtowne ataki tatarskie uniemożliwiały oddziałom na prawym brzegu Strypy na jakiekolwiek uszykowanie się do walki. Zaskoczona dragonia nawet nie była w stanie odeprzeć nacierających
Tatarów ogniem broni palnej i szybko została wysieczona, „tak na naszych następowała [orda], że
strzelby nabijać powtórnie nie dała”, W. Kochowski, Historia panowania Jana Kazimierza, wyd.
E. Raczyński, Poznań, t. I, s. 70; M. Gawęda, Wysiłek zbrojny..., s. 102.
46
Dokładnej analizy kampanii dokonał W. Wasilewski opierając się na bogatym materiale źródłowym, W. Wasilewski, Wyprawa bukowińska Stanisława Jabłonowskiego w 1685 roku, Warszawa
2002.
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skiej jeździe, walcząc nawet w szyku zwartym. Skuteczne działanie różnymi rodzajami broni – piechota i dragonia, artyleria, kawaleria, w tym husaria z kopiami
– przyniosły Polakom straty mniejsze niż zadane przeciwnikom, chociaż bitwy
z 1 i 3 X należy raczej widzieć jako nierozstrzygnięte.
Co prawda pod Bojanem Tatarzy byli wspierani na polu bitwy przez jazdę turecką i tureckich janczarów, ale w wymiarze taktycznym w wielu miejscach toczyli bój samodzielnie. O tym, że Tatarzy bynajmniej nie ograniczyli się do
ostrzału z łuków, ale bili się dzielnie wręcz świadczą także wysokie straty w starszyźnie tatarskiej oraz utracone buńczuki i chorągiew kałgi sołtana47. Jeszcze bardziej zaciekły był atak tatarski na prawym polskim skrzydle, na co wpływ miał
fakt, że ordyńcy wspierani byli tutaj przez janczarów. Sytuacja była bardzo dynamiczna, ale ostatecznie odparto Turków i Tatarów na tym skrzydle rzucając tam
duże siły jazdy. Nie udał się także atak tatarski na tyły polskie, gdzie Tatarzy
znowu mieli walczyć nietypowo, bo w szyku zwartym. Także tutaj zostali rozbici
i w pościgu zadano im znaczne straty, wzięto kolejną, czerwoną chorągiew kałgi
sołtana48. Jak wspomniano podobnie z wielką zaciętością atakowali Tatarzy
w dniu 3 X, co znowu przyniosło im znaczne straty, także w starszyźnie. Przebieg
zaciętych walk pod Bojanem w dniach 1 i 3 X prowadzi do wniosku, że Tatarzy
potrafili walczyć wręcz i w szyku zwartym jeśli wymagała tego sytuacja taktyczna. W tym przypadku na taki sposób walki wpłynął m.in. teren kanalizujący z obu
stron pole walki i utrudniający oskrzydlenie armii hetmana Stanisława Jabłonowskiego.
W literaturze przedmiotu powszechnie uważa się, że znacznym minusem armii
tatarskiej była odporność na ogień broni palnej. Zgadzamy się z diagnozą – Tatarzy starali się unikać ostrzału broni palnej, co miało określony wpływ na ich działania taktyczne – natomiast nie upatrujemy tej „małej odporności na ogień broni
palnej” jedynie w sferze psychologicznej, ale także (a może przede wszystkim)
w czynnikach występujących na polu bitwy. Faktycznie niejednokrotnie zdarzało
się, że jedna salwa piechoty lub dragonii powodowała zrezygnowanie Tatarów
z ataku, pytanie tylko czy orda rzeczywiście była w takich sytuacjach zainteresowana atakiem. Przykład walk pod Bojanem wskazuje, że w razie konieczności
Tatarzy byli w stanie nacierać w szyku zwartym także na piechotę zajmującą korzystne stanowiska obronne.
Trzeba tutaj zauważyć, że często piechota lub dragonia miała wsparcie artylerii
i nierzadko dodatkowo korzystną pozycję obronną: za wałem, strumieniem, kozłami hiszpańskimi itp. Nieraz Tatarzy podejmowali mimo tego ataki (np. pod
Bojanem), które w takiej sytuacji nie przynosiły powodzenia a powodowały jedynie duże straty. Przypuszczalnie w silnym ogniu artylerii i muszkietów załamy47
Tylko 1 X w ręce polskie wpadło 4 lub 6 buńczuków murzów tatarskich i chorągiew sołtana
kałgi w centrum oraz 7 buńczuków tatarskich murzów i chorągiew sołtana kałgi (drugą?) na lewej
flance polskiej, W. Wasilewski, Wyprawa bukowińska..., s. 125-126.
48
Tamże, s. 126-131.
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wałyby się też szarże innego rodzaju kawalerii. Mamy także przykłady sytuacji
taktycznych, gdy jednak salwa nie była w stanie zatrzymać szarżujących Tatarów.
Przykładowo pod Braiłowem w grudniu 1666, Tatarzy rozbili i rozproszyli zgrupowanie jazdy koronnej, a ogień broni palnej nie wystarczył, by ich odeprzeć49.
Podobnie pod Konotopem ogień broni palnej moskiewskiego regimentu rajtarii
lub dragonii nie zatrzymał szarży tatarskiej50.
Omawiając taktykę tatarską polegającą na ruchliwości, próbach oskrzydlenia,
harcach czy pozorowanych odwrotach i szarżach trzeba zwrócić uwagę, na to, że
dla oddziałów zachodnioeuropejskich była to taktyka nowa i zaskakująca. Polacy
znali ten sposób wojowania, natomiast chociażby dla Austriaków była ona szokiem. Trzeba było być przygotowanym m.in. na silne uderzenia na skrzydła i permanentne zagrożenie oskrzydleniem lub nawet otoczeniem. Kiedy w czasie kampanii 1683 roku pod Petronell kawaleria polsko-austriacka poniosła porażkę i mimo częściowej ucieczki oddziałów poniosła stosunkowo niewielkie straty, porażka
wpłynęła na morale kawalerii cesarskiej. Oficerowie i żołnierze cesarscy nie nawykli do manewrowych walk z Tatarami przeżyli szok i pozostali pod jego wpływem aż do pierwszych sukcesów. Okazało się, że lekceważona kawaleria tatarska
i turecka jest groźnym przeciwnikiem. J. Wimmer porównuje kryzys jazdy cesarskiej do tego z jakim miała do czynienia jazda polska z lat 1648-1649. Z kolei
sukces pod Petronell musiał podnieść morale oddziałów tatarsko-tureckich, a sam
nurredin sołtan dowodzący ścigającą cesarskich jazdą mógł przysłać triumfalnie
Kara Mustafie zdobyty sztandar i 8 jeńców. Trzeba wspomnieć, że w bitwie brała
udział także jazda osmańska, ale uderzenie na skrzydła jest przecież typowe dla
taktyki tatarskiej. W pierwszej fazie bitwy udało się rozbić prawe skrzydło wojsk
cesarskich, wytrzymało jednak lewe, a udany kontratak Ks. Karola zapobiegł klęsce51.
Powyżej wspomniano o fakcie, że Tatarzy używali na polu bitwy chorągwi
i „znaczków”, które zapewne pełniły podobne funkcje militarne jak w innych armiach. Pomijając znaczenie symboliczne czy psychologiczne, jak wiadomo chorągwie, znaki czy buńczuki pozwalały orientować się w uszykowaniu jednostek
własnych, pozwalały powrócić do własnych oddziałów w chwili rozproszenia, informowały gdzie znajdują się dowódcy, pozwalały szybko identyfikować oddziały, przekazywać umowne rozkazy (np. przez pochylenie buńczuków) itd. Podobną
49

„Dali wprawdzie ognia nasi dobrze raz i drugi, ale trudno tak wielkiej potędze wytrzymać było”, Dwa pamiętniki z XVII w. Jana Cedrowskiego i Jana Floriana Drobysza Tuszyńskiego, wyd.
A. Przyboś, Wrocław-Kraków 1954, s. 45.
50
Tatarzy uderzyli na regiment rajtarii bądź dragonii (źródła tego nie precyzują), który zdołał
zmienić front i oddał salwę z broni ręcznej wprost w atakującą jazdę tatarską. Nie zdołał jednak powstrzymać impetycznie szarżujących ordyńców i po krótkiej walce został zniesiony. Jednocześnie
siły tatarsko-kozackie zaatakowały także na innych kierunkach, co zakończyło się rozbiciem pod Sosnówką sił moskiewskich; tylko resztki zdołały wycofać się pod Konotop, P. Kroll, Od ugody hadziackiej do Cudnowa. Kozaczyzna między Rzecząpospolitą a Moskwą w latach 1658-1660, Warszawa 2008, s. 254.
51
J. Wimmer, Wiedeń 1683, Warszawa 1983, s. 195-196.
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funkcję musiały u Tatarów pełnić chorągwie i buńczuki na polu walki. Same chorągwie tatarskie były na polu walki chyba dość rzadkim zjawiskiem, natomiast
szeroko stosowano „znaczki”, przez co zapewne należy rozumieć buńczuki. Chorągwie tatarskie, tak jak sztandary każdego innego przeciwnika, uznawane były za
cenną zdobycz. Interesujący pod tym kątem jest fragment listu Sobieskiego o sukcesie strażnika wojskowego Michała Zbrożka: „cale ich rozgromił, nabrawszy języków dobrych tatarskich i wołoskich; ale, co największa, chorągiew wziąwszy
tatarską i kilka znaczków, co u nich jest rzecz bardzo rzadka, bo do kilku tysięcy
jedną albo dwie tylko miewają chorągwie”52. Per analogiam do innych starć kawalerii można przypuszczać, że zacięte walki w wymiarze taktycznym toczyły się
właśnie wokół znaków, chorągwi i buńczuków.
Polacy doceniali wartość tatarskiej jazdy. Dobrze zdefiniował to już R. Majewski w odniesieniu do I połowy XVII wieku, pisząc że: „siedemnastowieczni dowódcy polscy dalecy byli od niedoceniania wartości bojowej jazdy tatarskiej.
Dlatego też decydowali się na wydanie Tatarom bitwy w polu jedynie w wypadku
zapewnienia sobie odpowiedniej przewagi liczebnej, wystarczającego wsparcia
siłą ognia, ponadto zaś oparcia swojego szyku bojowego o umocniony obóz lub
dogodne warunki terenowe”53. Dowódcy polscy obawiali się szczególnie oskrzydlenia lub wyjścia przeciwnika na tyły. Jak już pisaliśmy, łatwiej było tego Tatarom dokonać w sytuacji, gdy nie byli ograniczeni terenem, a więc kiedy mieli
swobodę operacyjną i „otwartą przestrzeń” do manewru.
Na obraną przez Tatarów taktykę wpływ miała także kadra dowódcza, jej
przekonania, doświadczenia, zamiary, wreszcie błędy tatarskich dowódców.
Warto wspomnieć, że swoją pierwszą samodzielną kampanię wojenną, sławny
potem Kantymir, poprowadził w 1606 r. jako niedoświadczony młodzieniec mając
wówczas zaledwie 18 lat. Jak wiadomo Kantymira rozbił całkowicie Żółkiewski
w bitwie nad Udyczem. Było to najświetniejsze zwycięstwo jakie odniósł Żółkiewski nad Tatarami. Tatarzy wypuściwszy strzały podali tył nie próbując już
stawiać zorganizowanego oporu. Pogoń trwała ponoć 1,5 godziny i zakończyła się
dużymi stratami tatarskimi – zabitych zostało 5 murzów, jeńców nie brano54. Wydaje się naturalnym wskazanie, że spotkali się wodzowie o skrajnie różnym bagażu doświadczenia i umiejętnościach dowódczych. Z czasem jednak doświadczenie
Kantymira uczyniło go jednym z najlepszym nogajskich dowódców.
Tatarzy, jeśli nie wykorzystywali czynnika zaskoczenia, nie byli na ogół zagrożeniem dla piechoty, czy artylerii, natomiast nie wahali się podjąć walkę z jazdą, w sporadycznych przypadkach nawet z husarią. W tym ostatnim przypadku
stali jednak zazwyczaj na straconej pozycji, nawet gdy husarze nie dysponowali
kopiami. Oczywiście nie zawsze udawało się „zejść” z linii szarży polskiej jazdy.
52

J. Sobieski do Marii Kazimiery, z Potylicza, 28 VIII 1676, w: Listy do Marysieńki, s. 457.
R. Majewski, Z problematyki..., s. 235.
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A. Prochaska, Hetman Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1927, s. 48-51; D. Skorupa, Stosunki
polsko-tatarskie 1595-1623, Warszawa 2004, s. 136.
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Taki przełamujący atak husarii, nie uzbrojonej w kopie, miał miejsce pod Ochmatowem (1644), co skutkowało zupełnym rozbiciem ordy i zadaniem jej w pościgu ogromnych strat. Impet szarżujących chorągwi husarskich był tak wielki, że
nie miał żadnego znaczenia fakt, że uderzenie było przeprowadzane przez przeprawę. Oddziały tatarskie szybko się załamały i rzuciły do panicznej ucieczki55.
W bitwie pod Żórawnem Tatarzy zajmowali pozycje na lewym skrzydle sił tatarsko-tureckich. W dniu 29 IX 1676 Tatarzy otrzymali zadanie wykonania uderzenia na prawe skrzydło polskie oparte o mokradła i dąbrowę, którą orda wykorzystała do ukrycia własnych zamiarów. Kiedy wojska litewsko-polskie wysunęły
się nieco do przodu Tatarzy wykonali uderzenie na skrzydło Jabłonowskiego,
z zamiarem wyjścia na tyły polskie w lukę między wojskiem a wałami. Sytuację
uratował pułkownik Polanowski natychmiast kontratakując Tatarów w miejscu,
„gdzie się szyki, odstępując, rozjęły”56. Mamy więc do czynienia z precyzyjnym
uderzeniem w lukę polskich oddziałów. Walkę przerwał nadchodzący zmierzch,
ale najwyraźniej część oddziałów polskich została zdezorganizowana lub nawet
rzuciły się do ucieczki. Uderzenie tatarskie mogło zakończyć się więc sukcesem,
gdyby nie natychmiastowa kontrakcja. Na marginesie warto podkreślić, że Tatarzy
chętnie korzystali z osłon jakie dawał im teren, na przykład pod Żórawnem ukrywali swoje ruchy w lasku57.
Tatarzy preferowali ostrzał z łuków, ale nie wahali się wejść w bezpośredni
kontakt bojowy z użyciem białej broni. Asortyment tutaj był dość szeroki, szczególnie ważne i groźne były jednak szable i dzidy. Tatarom zdarzało się nawet
prowadzić walkę wręcz z husarią, ale o wiele większe szanse mieli w walce z jazdą lekką (chorągwie wołoskie i tatarskie) lub średnią (pancerne). W walce wręcz
kawalerii (mêlée) ordyńcy bili się dzielnie i indywidualnie byli trudnym przeciwnikiem. Wskazują na to nieliczne fragmenty polskich źródeł, gdzie podawane są
szczegóły świadczące niejednokrotnie o wzajemnych dużych stratach i zaciętości
walki.
Przytoczymy przy tej okazji przykład, który oddaje charakter walk i pozwala
„poczuć” warunki w jakich toczono walkę z jazdą tatarską, przy rozluźnieniu szyków, tak typowym dla walki kawalerii – szybkiej i chaotycznej. Interesujący
fragment narracyjny dotyczy kampanii 1695 r.: „Naszych zginęło pod 80 okrutnie
porąbanych i dzidami pokłutych, między którymi jmp. Zabokrzycki chorągiew
trzymający znaku jmp. krakowskiego rozsiekany, a namiestnik jmp. Paprocki zabity i dwoje towarzystwa wzięto. Jmp. łowczy kor. odważnie z ludźmi swymi nacierawszy w rękę, jmp. Wielhorski podkomorzy włodzimirski w głowę, jmp. rotmistrz Oziemski w nogę strzałami [ranieni]. Sług jmp. krakowskiego wzięto żywcem trzech prócz innych z wojska, pokojowych jmci kilku obrażono. Rotmistrz
55

S. Oświęcim, Diariusz 1643-1651, wyd. W. Czermak, Kraków 1907, s. 44.
J. Woliński, Żórawno, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, t. II, 1930, s. 57.
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„Wtem orda z lasów, w których była zasadzona, z wielkim impetem wypadła”, J. Sobieski do
Marii Kazimiery, pod Żurawnem, 30 IX 1676, w nocy, w: Listy do Marysieńki..., s. 472.
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wołoski p. Papara, kawaler zacny, od dzidy dwa sztychy, od szabli po ręku,
w głowie nad 20 razów okrutnie podjętych jeszcze żyje. Tak ciężka ta bitwa była”58. W przypadku zwarcia wręcz dochodziło do zaciętej walki, a kiedy Tatarzy
„opadali” z wszystkich stron przeciwnika nierzadko ponosił on bardzo duże straty,
szczególnie wśród kadry oficerskiej. Ogromne straty w towarzyszach i kadrze oficerskiej poniosły chorągwie jazdy koronnej pod Czetwertynówką (1672), gdzie
w walce kawaleryjskiej właściwie został całkiem zniesiony pułk królewski59.
Z punktu widzenia całej bitwy, poza klęską jazdy, dotkliwe w skutkach okazało
się oskrzydlenie lewego odwodu, gdzie Tatarzy prawie całkowicie „znieśli” regimenty dragonii Czarnieckiego i Koniecpolskiego, kompanie piechoty i część Kozaków, sporo uciekinierów „zasieczono” w czasie pościgu60. Mamy tu więc skumulowane elementy taktyki tatarskiej – zacięta walka kawaleryjska na przeprawie,
oskrzydlenie, pościg – które już sygnalizowaliśmy, a które zadecydowało o klęsce
zgrupowania Łużeckiego.
Przyczyną strat w powyższym starciu były strzały, dzidy i szable. Uczestnik
walk z Tatarami tak wypowiadał się o ich uzbrojeniu w XVII w. „Tatarowie łuk ze
strzałami i broń pospolitą mają, dzid przy tym używają, drudzy arabskich dziryt,
szablą także jak Polacy dojeżdżając ścinają...”61. Mamy więc potwierdzenie, że
w walce wręcz Tatarzy posługiwali się głównie dzidami i szablami. Dużo szczegółów dotyczących strat polskich przynosi także bitwa pod Lwowem w 1695 roku, a zwłaszcza wzmianki dotyczące walki Tatarów ze zgrupowaniem jazdy Jabłonowskiego. Tatarzy okrążyli Jabłonowskiego i zaatakowali z wielkim animuszem wręcz prowadząc także ostrzał z łuków. Polacy ponieśli znaczne straty. Poza
postrzałami z łuków straty ordyńcy zadawali przede wszystkim dzidami i szablami. Tutaj także mamy wzmianki, że wielu żołnierzy było zranionych kilkakrotnie,
nawet po kilkanaście razy62.
Nie jest to jedyny przykład źródłowy wskazujący na fakt, ze Tatarzy nie ograniczali się jedynie do ostrzału i nie zawsze unikali starcia na białą broń. W starciu
pod Szymańkowcami koło Czortkowa (1624) Tatarzy nie podjęli nawet ostrzału
z dystansu (!), ale od razu przeszli do walki bezpośredniej (mêlée): „W tych po58

K. Sarnecki, ze Lwowa, 17 II 1695, Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego, t. II, Wrocław
2004, s. 581.
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„[...] nagnali mię z pułkiem na przeprawę, y rąbali tak, że cale pułk JKMci zniesiony”, z pułku
zginęło wielu poruczników, ok. 80 towarzyszy i wielu pocztowych, utracono chorągiew pancernej
chorągwi JKM-ci, czeladź została „zasiekana” na przeprawie, szczegóły starcia, Copia listu Jmci
P. Pruszkowskiego, porucznika pancernej chorągwi JKM-ci, Krasne, 22 VII 1672, w: Pisma do wieku
i spraw Jana Sobieskiego, wyd. F. Kluczycki, t. II, cz. 1, Kraków 1880-1881, s. 1022 i n; potwierdzenie wysokich strat, B. Seferczyk wójt jazłowiecki, z Jazłowca, 23 VII 1672, w: Pisma..., s. 1024-1025.
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Krótko o starciu: M. Wagner, Wojna polsko-turecka w latach 1672-1676, t. I, Zabrze 2009,
s. 231-236.
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Polska historia wojskowa w wypisach źródłowych, red. O. Laskowski, B. Pawłowski, Warszawa 1928, s. 115-116.
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Mało brakowało by sam hetman wpadł w ręce Tatarów „dosypany strzałami medius miedzy
szablami i dzidami”, rotmistrz Papara „od dzidy dwa sztychy od szabli po obudwoch rękach głowie
terible ictus ran dwadzieścia odniosszy”, W. Majewski, Najazd Tatarów..., s. 163.
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trzebach nie zginęło naszych więcej 20 osób, rannych jest bardzo wiele, bo
wszystko ręcznej broni w boju zażywali, jakoż o zakład nie nalazłby trupa strzelanego”63. Ten przykład pokazuje jak elastyczna potrafiła być taktyka tatarska.
W starciu pod Szymańkowcami Tatarzy okazali się niezwykle zdeterminowani
i zaatakowali niewielki taborek, który był nieco oddalony od sił Koniecpolskiego,
ale jazda przyszła mu skutecznie na odsiecz. Taborek był niewielki ok. 100 piechoty, działko, 6 hakownic, do tego kilkuset konnych64, jednak to pokazuje, że
w określonych sytuacjach taktycznych ordyńcy nie wahali się zaatakować nawet
otaborowanego przeciwnika, jeśli tylko mieli szansę na sukces.
Ostatnim etapem bitwy był pościg, który jak wiadomo przynosi stronie przegranej największe straty. Po zwycięskiej bitwie Tatarzy przechodzili do pościgu,
jednak ich celem niekoniecznie było zadanie stronie przeciwnej jak największych
strat w sile żywej. Takie sytuacje, gdy celowo prowadzono długotrwały pościg,
aby zniszczyć siłą żywą przeciwnika, miały najczęściej miejsce w wówczas, gdy
do starcia dochodziło zanim rozpuszczone zostały tatarskie zagony. Wówczas wyeliminowanie jak największej liczby przeciwników z jednej strony dawało korzyści militarne (fizyczne osłabienie sił przeciwnika), z drugiej określone korzyści
w sferze psychologicznej (zastraszenie itp.). W 1666 r. pod Braiłowem Tatarzy
rozgromili zgrupowanie jazdy polskiej, zadając Polakom znaczne straty w starciu,
po czym prowadzili pościg na długim dystansie. Dopiero po rozproszeniu tego
zgrupowania orda rozesłała zagony „gdzie prawie połowę większą Wołynia wybrali, szlachtę z żonami i dziećmi, i chorągwie, które były po miasteczkach
i wsiach osiadłych stały, pozabirali i rozproszyli”65. Można więc uznać, że w tym
przypadku celowo zamierzano zniszczyć siłę żywą przeciwnika, przy czym największe straty zadano zapewne w trakcie uporczywego pościgu. Przy okazji warto
wspomnieć, że lekka jazda tatarska dysponująca znakomitymi wierzchowcami
była szczególnie predysponowana do pościgu.
Wydaje się jednak, że znacznie częściej niż pościg ordyńcy wykonywali odwrót lub po prostu uciekali z pola bitwy. Zazwyczaj rozbici Tatarzy uciekali bardzo szybko i trudno był ich dogonić, wiele jednak zależało od kondycji fizycznej
tatarskich bachmatów. Zdarzały się sytuacje, kiedy zmęczone konie tatarskie nie
były w stanie oderwać się od wypoczętych koni polskiej jazdy i wówczas straty
ordy były bardzo duże. Taka sytuacja miała miejsce w lutym 1672 r., kiedy jeden
z polskich podjazdów zabił wielu ordyńców, „bo słabo uciekali, strudzone konie
63

Rozprawa szczęśliwa z Tatary Jego Mości Pana Stanisława Koniecpolskiego Hetmana Polnego Koronnego na Podolu pod Szymańkowcami w roku 1624, 6ta Februarii, wyd. A. Czołowski, KH,
R. VI, 1892, s. 99.
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Tuszyński. Jak pisze w chorągwi Jerzego Wielhorskiego, podkomorzego włodzimierskiego, padło 23
towarzyszy i czterdziestu kilku pocztowych, zabity lub ranny został porucznik Paweł Falibowski
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mając, aż do nocy samej i na różnych miejscach bijąc”66. Skuteczny pościg za Tatarami prowadzić mogła jedynie lekka jazda, w dodatku dysponująca w miarę wypoczętymi końmi. Nawet wówczas prowadzony na dystansie wielu kilometrów
pościg był na granicy wytrzymałości ludzi i koni67.
Jeśli chodzi o konie to fakt, czy były zmęczone czy w pełni sił, miał decydujące znaczenie nie tylko w czasie pościgu czy ucieczki, ale także w trakcie bitwy.
Od tego w jakim stanie są tatarskie wierzchowce mogła zależeć decyzja podjęcia
lub uniknięcia bitwy. Strudzone, głodne, wyczerpane konie nie rokowały szansy
na sukces zwłaszcza w przypadku napotkania świeżych sił przeciwnika. Z tego
faktu zdawali sobie znakomicie sprawę dowódcy tatarscy. Kiedy w 1692 r. murzowie w czasie narady opowiadali się za podjęciem walki, to wielki wpływ na tą
decyzję miał dobry stan koni. Będąc u progu kampanii tatarskie bachmaty były
wypoczęte i w dobrej kondycji fizycznej68. Nie może nas dziwić fakt, że skoro
jednostkę bojową w kawalerii stanowi zarówno jeździec jak i koń bojowy, wypytywano także o stan bachmatów69. Skoro czyniła tak strona polska per analogiam
można założyć, że kwestia ta także bardzo interesowała ordę.
Lakoniczność źródeł w tym względzie oraz tradycje koczowniczych ludów
wschodnich pozwalają przypuszczać, że jazda tatarska prawie nigdy się nie spieszała. Był to jeden z powodów dla których Tatarzy nie lubili walki w terenie zurbanizowanym i niedogodnym dla jazdy. Pole walki w wymiarze taktycznym niosło jednak wiele zaskakujących sytuacji, które spieszenie wymuszało. Do takich
wyjątkowych sytuacji można zaliczyć przypadki, kiedy ordyńcy zostali pozbawieni koni i zmuszeni zostali walczyć pieszo. Najczęściej taka sytuacja miała miejsce
w czasie pościgu, kiedy ordyńcy tracili wierzchowce i rozpraszali się po lasach
i bagnach (często byli wybijani wówczas przez chłopów), zdarzała się jednak także w obliczu regularnego przeciwnika. Jeden z takich nietypowych przykładów
notuje diariusz kampanii 1692 r., kiedy niewielki czambulik został pozbawiony
koni i zmuszony do obrony pieszo. Tatarzy zachowali jednak dyscyplinę i skutecznie się ostrzeliwując uniknęli rozbicia70.
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Ze Lwowa, 19 II 1672, w: Materiały do dziejów..., SMHW, t. X, cz. 1, 1964, s. 232.
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mną na świżych koniach, bo jakby mieli znużone konie, wszędyby bito”, S. Jabłonowski, Diariusz
napadu tatarskiego 1692 r., L. Finkel, KH, t. IV, 1890/2, s. 290.
69
Czasami wiadomości były bardziej „szczegółowe”. Przykładowo w listopadzie 1653 jeden
z Tatarów zeznał, że „nahajskie konie tłuste, ale krymskie chude”, Confessata Tatarzyna Gemesty, ok.
4 XI 1653, w: Jakuba Michałowskiego, wojskiego lubelskiego a później kasztelana bieckiego księga
pamiętnicza z dawnego rękopsimu będącego własnością Ludwika hr. Morsztyna, wyd. A.Z. Helcel,
Kraków 1864, s. 698.
70
„[...] ordę, których dwieście koni nazad poszło na Budziaki, P. Turkuł gromił y wszystkie im
dwieście koni odebrał, samych zaś wszystkich nie mógł znieść, bo się piechotą skupiwszy odstrzeliwali Wołochom y tak defensive uszli”, S. Jabłonowski, Diariusz..., s. 294.
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Mówiąc o wojskowości tatarskiej trudno pominąć zagadnienie kosza i wziętego do niewoli jasyru. Uwaga ta dotyczy także taktycznego wymiaru pola walki,
gdyż obrona kosza i znajdującego się w nim jasyru była przecież ważną determinantą wojskowości tatarskiej. Czynnik ten działał zresztą także w drugą stronę –
przeciwnik działał w celu zaatakowania i zdobycia kosza, a w efekcie uwolnienia
jasyru. W aspekcie militarnym korzyścią w takiej sytuacji było rozbicie tatarskiego kosza, a więc uderzenie w newralgiczny punkt przeciwnika. Miało to swoje
znaczenie zarówno w aspekcie moralnym, jak i materiałowym. Można uznać, że
obrona kosza i jasyru wpływała na znaczne ograniczenie tatarskiej swobody działania.
Jak zauważył A. Gliwa kosz stanowił swoistą platformę logistyczną, umożliwiającą odpoczynek i przegrupowanie oddziałów tatarskich. Z kosza, czyli tymczasowej bazy, wychodziły w następnych dniach na grabież czambuły i torhaki,
które potem ze zdobyczą wracały do kosza. W koszu dochodziło do sortowania
zrabowanych mobiliów i zwierząt, przygotowywano jasyr do transportu71. Ilość
zakładanych koszów zależała od potrzeb taktyczno-operacyjnych.
Czynności wewnątrz kosza oraz organizacja eksploatacji przez zagony okolicznych terenów musiały być dobrze zorganizowane i przemyślane. Każdy zagon
musiał mieć określone zadanie, z wyznaczoną drożnią i terminem powrotu. Przypuszczalnie z kosza zagony szły na odległość nie większą niż 140 km72. Wydaje
się zasadne podejrzenie, że koszem zawiadywał jeden urzędnik, mógł on być odpowiedzialny przynajmniej w zakresie podziału i sortowania łupów i jasyru73.
Kosz jako baza polowa pozwalał więc na chwilowy odpoczynek koni i ludzi,
uzupełnienie zapasów żywności, poprawienie uzbrojenia i wyposażenia, wymianę
zdrożonych lub rannych koni na nowe, udzielenie pomocy rannym itd. Zniszczenie przez przeciwnika kosza, pomijając już odbicie jasyru, mogło mieć więc także
wpływ na obniżenie zdolności bojowej oddziałów tatarskich. Jeśli tylko było to
możliwe polscy dowódcy starali się zaatakować i rozbić kosz (kosze), co zalecał
np. Jan Zamoyski. Najlepiej było zaskoczyć przeciwnika, tak aby panika w obozie
uniemożliwiła wszystkim oddziałom tatarskim podjęcie skutecznej walki. Zwracano uwagę, na fakt, że kosz było stosunkowo łatwo rozbić, gdyż większość
czambułów było poza obozem, prowadząc rozmaite działania.
Jasyr znajdujący się w koszu znacznie utrudniał działania bojowe, zmuszał do
wydzielenia choćby minimalnej ilości wartowników. Jeśli już Tatarzy zdecydo71

A. Gliwa, Najazd tatarski na ziemię przemyską w 1924, RP, HW, t. XLI, 2005, z. 1, s. 36.
S. Herbst, Kłeck 1506, w: Potrzeba historii..., s. 264.
73
Tym bardziej, że w państwach mongolskich, a w szczególności w Złotej Ordzie, istniał specjalny urząd bukaula wojskowego. Do jego obowiązków należał podział wojsk, rozdzielanie żołdu,
prawidłowy podział łupu, niedopuszczanie do krzywd i niesprawiedliwości. Wyżsi oficerowie, nawet
tysięcznicy i dowódcy tumenów, mieli słuchać bukaulów. Urząd bukaula istniał także w Złotej Ordzie, wymienia go jarłyk Mengli Gereja z 1453 r. w odniesieniu do Krymu. Jeśli urząd ten nie zanikł
zupełnie to mógłby idealnie pasować do osoby organizującej funkcjonowanie kosza w zakresie dyscypliny, podziału łupów, przygotowania ich do transportu itp., B. Grekow, A. Jakubowski, Złota orda..., s. 109-110.
72

WOJSKOWOŚĆ TATARSKA – WYMIAR TAKTYCZNY
143
__________________________________________________________________________________________

wali się działać zaczepnie pozostawiali w koszu na straży jasyru nikłe siły, ale na
pewno nie było w tym względzie żadnych norm, dlatego trudno powiedzieć na ile
są wiarygodne i nadają się do generalizowania pojedyncze informacje w tym
względzie. W sierpniu 1675 Tatarzy decydując się na kroki ofensywne, które doprowadzą do bitwy pod Lesienicami wyruszyli „o dwa konie, zostawiwszy w koszu przy jasyrze jeno po jednemu z dziesiątka”74. Informacja ta wydaje się na tyle
logiczna, iż można założyć hipotetycznie, iż te 10% z jednej strony nie osłabiało
znacząco sił głównych działających ofensywnie w kierunku na Lwów, a z drugiej
było w stanie zapanować nad wziętym już jasyrem.
Kosz krępował znacznie ruchy jednostek tatarskich, dawał też zapewne poczucie bezpieczeństwa. Tłumy bydła i jasyru, w tym płaczące kobiety i dzieci, musiały sprawiać określone kłopoty marszowe i dezorganizować kolumnę marszową.
Zapewne wielu ordyńców musiało zostać oddelegowanych do pilnowania bydła
i jasyru, sami jeńcy także stwarzali zapewne problemy, to mogło wpływać na obniżenie czujności. S. Herbst uważał, że „w koszu zazwyczaj zostawało 2/3 wszystkich sił”75, jednak wydaje się, że to zależało od wielu czynników i na pewno nie
można silić się na jakieś dokładniejsze szacunki. Wysyłanie zagonów (czambułów) z kosza nazywano w polskich źródłach „czambułowaniem”. To z jaką częstotliwością czambułowano i jakimi siłami oczywiście zależało od sytuacji przynajmniej na poziomie operacyjno-taktycznym oraz różnych innych czynników.
Nieszablonowa sztuka wojenna Tatarów pozwalała na cały wachlarz zachowań,
w tym nietypowych. Do takich można zaliczyć na przykład nie wysyłanie czambułów z kosza wcale, co miało na celu zachowanie koncentracji sił. Taka sytuacja
mogła mieć miejsce na przykład w chwili, gdy zamierzano przyjąć starcie obronne
w bezpośrednim pobliżu kosza lub maszerowano całością sił w gotowości do bitwy76. Tatarzy wyczuleni na kwestię rozpoznania i osłony sami także bywali często zaskakiwani przez jazdę polską, działającą na modłę tatarską. W 1667 r. pod
Szarogrodem zaskoczono czambuł tatarski w nocy, co nie świadczy dobrze
o ubezpieczeniach tatarskich. Wielu Tatarów zabito, inni dostali się do niewoli,
odbito cały znajdujący się tam jasyr77.
Ochrona własnego kosza była dla Tatarów bardzo ważna, dlatego starali się go
umieścić w trudno dostępnym terenie, aby w razie konieczności łatwiej było go
bronić. Dogodny dla założenia kosza był więc podmokły zabagniony teren,
ewentualnie z ciekami wodnymi, by na przeprawach próbować zatrzymać przeciwnika. Pod Kłeckiem Tatarzy starali się bronić przepraw przez bagnistą dolinę
Łani, co im się ostatecznie nie udało78. W kampanii 1618 roku Tatarzy założyli
74

Relacyja o potrzebie i transakcyjej z Tatarami, która się odprawowała 25 Augusti pod Lwowem, pod wsią Lisienicami, w: Materiały do dziejów..., SMHW, t. XV, cz. II, 1969, s. 218.
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S. Herbst, Kłeck 1506, w: Potrzeba historii..., s. 264.
76
W 1692 r. mamy sytuację kiedy „nieprzyjaciel barzo się spieszył y w kupie już woyska wszytkie miał, czambułować przestał”, S. Jabłonowski, Diariusz..., s. 293.
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Dwa pamiętniki..., s. 47.
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S. Herbst, Kłeck 1506, w: Potrzeba historii..., s. 227-228.
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dwa kosze: jeden pod Jezupolem „mila od miasta między chróstami”, drugi kosz
w majętności Kazanowskiego79. Podkreślenie, że kosz znajdował się „między
chróstami” uznajemy za podkreślenie faktu, że teren, gdzie założono kosz dawał
pewne korzyści pod kątem maskowania oraz obrony.
Zaatakowanie kosza miało na celu narzucenie Tatarom własnej inicjatywy
i zmuszenie ich do walki w niekorzystnym położeniu taktycznym. Tatarzy nie mieli
wtedy swobody taktycznej, tak dla nich charakterystycznej, ale musieli podjąć walkę, która zazwyczaj kończyła się porażką. Przy okazji uzyskiwano możliwość
zniszczenia powracających do kosza innych czambułów, co kończyło się zazwyczaj wielkim pogromem ordy80. Z powodzeniem taktykę odszukania i zdobycia tatarskiego kosza zastosował już pod Kłeckiem (1506) kniaź Michał Gliński. Z czasem odnalezienie kosza było nie mniej ważnym zadaniem, jak zlokalizowanie
i rozbicie poszczególnych czambułów.
Niniejszy artykuł miał na celu zasygnalizowanie podstawowych elementów
tatarskiej sztuki wojskowej w wymiarze taktycznym. Nawet tak ograniczony materiał źródłowy i literatura przedmiotu na jakiej oparł się autor przynoszą interesujące spostrzeżenia81. Wydaje się, że nawet znane i zasygnalizowane już w literaturze zagadnienia przedstawione w nieco nowym świetle i opatrzone cytatami
źródłowymi nabierają nowych wartości poznawczych. Wydaje się celowe kontynuowanie studiów także nad innymi zagadnieniami wojskowości tatarskiej.
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Diariusz expeditiey Jego Mości Pana Stanisława Żołkiewskiego kanclerza i hetmana koronnego przeciwko Tatarom pod Rohatyn, wyd. A. Czołowski, KH, R. VI, 1892, s. 95.
80
O. Laskowski, Polska sztuka wojenna XVI i XVII wieku, Bellona, 1955, z. II, Londyn, s. 79.
81
Autor postanowił wprowadzić swoje spostrzeżenia do obiegu naukowego jak najszybciej, stąd
trudno uznać, że wyczerpana została baza źródłowa. Jak się wydaje dalsze badania (głównie źródłowe) zapewne przyniosą dalsze ciekawe uwagi dotyczące tatarskiej wojskowości, nie tylko zresztą
w kwestii taktyki i strategii.

ROCZNIK PRZEMYSKI, t. XLV: 2009
z. 1, HISTORIA WOJSKOWOŚCI
JANUSZ POLACZEK (Przemyśl)

TRIUMFALNY MARSZ
ARMII KSIĘCIA JÓZEFA I PRZEJMOWANIE
WE WŁADANIE MIAST GALICYJSKICH W ROKU 1809
(OPRAWA ARTYSTYCZNA I RELIGIJNA)
Kampania 1809 r. – jak to pięknie ujął Ludwik Dębicki – była może najbardziej patetycznym epizodem rycerskości i bohaterstwa polskiego z całych dziejów
porozbiorowych, i czekała tylko na artystę, co piórem lub pędzlem oddałby postać
tego wodza otoczonego kwiatem młodzieży wielkich rodów1. Od samego początku
wzbudzała zainteresowanie – wpierw opinii publicznej, następnie pamiętnikarzy
i historyków. Jednakże analizie poddawane były przede wszystkim jej aspekty
militarne i polityczne. W znacznie mniejszym stopniu opracowana została oprawa
ceremonialna przejmowania miast polskich odebranych Austriakom. A temat to
niemniej ciekawy, nawet od opisów walk. Sposoby przyjmowania polskiego wodza, czy ceremonie zawieszenia orłów cesarskich w zdobytych miastach można
rozpatrywać pod wielorakim kątem, a analiza aspektów artystycznych i religijnych
ich oprawy pozwala na refleksje m.in. dotyczące postaw obywatelskich, poczucia
przynależności narodowej, upolitycznienia pewnych form kultu religijnego, stanu
rozwoju kultury itp. Wystarczający to zatem powód by kwestię tę przybliżyć.
Gdy w wyniku konwencji rozejmowej, zawartej 21 kwietnia po militarnie nierozstrzygniętej bitwie pod Raszynem (19 kwietnia), ks. Józef Poniatowski opuszczał Warszawę, ratując przed osaczeniem podległe mu oddziały, nie znalazł zrozumienia. Krytykowali go żołnierze, a wielu warszawiaków żegnało go nie tyle
z niechęcią, co wręcz wrogością, wietrząc zdradę i tchórzostwo. Czas jednak
pokazał, jak przezorna, niemal zbawienna, była to decyzja. A sami warszawiacy
jeszcze zanim zostali wyzwoleni od Austriaków mogli się radować na wieść
z licznie odnoszonych sukcesów Polaków. Oznajmiały to salwy armatnie i iluminacje urządzane na tzw. przedmościu praskim – ufortyfikowanej części Pragi, która przez cały czas pozostawała w polskich rękach.
Albowiem już w niespełna dwa tygodnie po bitwie pod Raszynem, Wojsko
Polskie zająwszy dogodną pozycję w widłach Wisły i Bugo-Narwi opartą
o umocnienia twierdz w Serocku i Modlinie, zyskało swobodę operacyjną pozwalającą blokować Austriakom przeprawę przez największą z polskich rzek.
Przekonali się o tym żołnierze arcyksięcia Ferdynanda d’Este próbujący doko1

L. Dębicki, Puławy (1762-1830), t. II, Lwów 1887, s. 104.
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nać takiej przeprawy przez Wisłę w nocy z 2 na 3 maja pod Górą. Ks. Józef jednak nie zamierzał poprzestać na obronie. Postanowił podjąć zakrojone na szeroką skalę działania zaczepne na prawym brzegu Wisły. W nocy z 7 na 8 maja
rozpoczęła się polska ofensywa znad Wieprza, która rychło doprowadziła do
zajęcia przez żołnierzy ks. Józefa Poniatowskiego Puław i Lublina2. Ten ostatni
stał się pierwszym znaczniejszym ośrodkiem administracyjnym zdobytym przez
Polaków3. Zajęcie Lublina poprzedziła zwycięska potyczka, jaką stoczyli polscy
ułani przeprowadzający rekonesans, w okolicach dzisiejszej rogatki lubartowskiej dnia 9 maja (dowodził nimi płk Dominik Dziewanowski). Wieść o zbliżaniu się sił polskich spowodowała, że Lublin opuścili nie tylko żołnierze austriaccy, ale i rezydujący tu niemieccy urzędnicy. Większość lublinian, inaczej niż
związany z zaborcami prezydent Władych (wręczający Dziewanowskiemu klucze do miasta z prośbą poszanowanie własności i godności mieszkańców4), gorąco przyjęła wkraczających ułanów polskich5. Swe uczucia okazały zwłaszcza
kobiety, które z okien i balkonów powiewały chustkami i wiwatami witały
wchodzące wojsko6. Prawdziwy entuzjazm wzbudził wszakże dopiero triumfalny
(pierwszy tego rodzaju w trakcie rzeczonej kampanii) wjazd do Lublina księcia
Józefa Poniatowskiego na czele głównych sił polskich, co miało miejsce dnia 14
maja7. Choć w istocie liczba żołnierzy, których za sobą prowadził nie była wielka, to radość i uniesienie mieszkańców nie dało postrzegać drobnych sił. Więcej
patrzono na barwy narodowe, na postacie i ubiory niż na liczbę8. Jeszcze tego
samego dnia zacniejsi obywatele miasta zorganizowali wystawny bal dla wodza
i oficerów w domu na Korcach. Nazajutrz zaś, książę Józef w swej kwaterze
przyjął deklarację niejakiego Józefa Podhorodeńskiego (przystrojonego w dawny polski mundur województwa lubelskiego) wystawienia własnym kosztem

2

G. Zych, Armia Księstwa Warszawskiego 1807-1812, Warszawa 1961, s. 150-152; J. Ziółek,
Wojska księcia Józefa Poniatowskiego na Lubelszczyźnie w1809 roku, „Annales Universitatis Marie
Curie-Skłodowskiej. Sectio F: Historia (Księstwo Warszawskie perspektywy 200 lat. Ludzie – Instytucje – Tradycja), s. 69-76.
3
Zaznaczył to w swym raporcie o kampanii 1809 r. gen. Roman Sołtyk, pisząc: Lublin, jedno
z największych miast w kraju, liczył wówczas 12.000 mieszkańców. Vide: R. Sołtyk, Kampania 1809 r.
Raport o działaniach armii pozostającej pod rozkazami ks. J. Poniatowskiego podczas kampanii
1809 r., Warszawa 1906, s. 110; W. Śladkowski, W epoce zaborów, w: T. Radzik, W. Śladkowski,
Lublin, dzieje miasta, t. II, Lublin 2000, s. 17-19.
4
Wywołało to ostrą reprymendę płk. Dziewanowskiego, który według Kajetana Koźmiana miał
rzec: Znać, że nie jesteś Polakiem, gdyby do mnie wyszedł był rodak, podałby mi rękę i uścisnęlibyśmy się nawzajem. Vide: K. Koźmian, Pamiętniki, przedmowa A. Kopacz, wstęp i komentarz J. Willaume, t. II, Wrocław 1972, s. 13.
5
Wkroczył tu 6 pułk ułanów pod dowództwem płk. Dziewanowskiego, vide: J. Staszewski, Generał Dominik Dziewanowski, Poznań 1933, s. 30.
6
K. Koźmian, op. cit., s. 14.
7
R. Sołtyk, op. cit., s. 110-111. Wg J. Ziółka (op. cit., s. 14) tego dnia do Lublina wkroczył
wspomniany oddział płk. Dziewanowskiego. Ks. Józef przybył natomiast kilka dni później.
8
K. Koźmian, op. cit., s. 15.
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150 jeźdźców z końmi. W Lublinie wydał też Poniatowski jedną ze swoich słynnych uroczystych odezw9.
Uwolniony spod władzy zaborców Lublin stał się najpierw jednym z głównych
ośrodków organizacji, a następnie siedzibą Rządu Centralnego Obojga Galicji –
tymczasowej administracji ziem odebranych Austriakom10, a przy okazji miejscem
celebracji licznych świąt państwowych oraz obchodów zwycięstw odnoszonych
przez Napoleona oraz walczących u jego boku oddziałów polskich.
Pierwszą okazją do tego typu celebracji stało się nie tyle samo zajęcie miasta
przez Polaków, co zawieszenie w nim orłów cesarskich na znak oddania go pod
opiekę Napoleonowi. Stanowiło to sprytny wybieg, zgodny zresztą z dyrektywami
Cesarza, zabezpieczający przed zakusami jego fałszywego sprzymierzeńca w tej
wojnie – czyli Rosji11.
Zajęcie Lublina – dawnej siedziby Trybunału Koronnego, a zarazem miejsca
zawarcia unii polsko-litewskiej, choć zrazu nie utrwalone, tak jak wjazd ks. Józefa
do Krakowa przez malarzy w rodzaju Michała Stachowicza12, stało się tematem
9

Brzmiała ona: W tem mieście, gdzie sama bytność Wasza chlubnym jest dla was zaszczytem,
miło mi jest przypomnieć wam dokonane już czyny, i to, co dalej zamierzać winniście. Jeszcze pod
obcym zostawaliście rządem i nosić imię Polaka prawie wam za winę poczytywano, kiedy odgłos
zwycięstw bohatera Francyi, budzą w was odwieczne Sarmatów męztwo [sic!], dowiódł, że żadne
względy zastanowić was nie zdołają tam, gdzie ojczyzna jest waszych żądań celem. Nagrodziły
nieba tak świetne dla niej uczucia. Wyrzekł pogromiciel nieprzyjaciół waszych, że dozwala wam
okazać, czyście jeszcze godnymi mieć ją sobie wróconą, a liczne hufce, cudem prawie stworzone,
biegły krwią się dokupić straconego przodków imienia. Byt narodowy uwieńczył okazane cnoty,
obrona ojczyzny, naszej tylko oddana pieczy, stała się cechą mniemania, które zbawca wasz o polskiej powziął odwadze. Usprawiedliliście żołnierze tak świetne o was nadzieje, okazaliście przeważnemu w sile nieprzyjacielowi, że waleczność, nie liczba, do zwycięztw [sic!] prowadzić zwykła.
Stanęliśmy na ziemi braci naszych, a czyny, któremi do nich utorowaliście sobie drogę, ożywią
zapewne w nich pamięć, że wspólną mieli z nami ojczyznę. Cyt. za: R. Sołtyk, op. cit., s. 111..
10
Formalnie Rząd Tymczasowy Centralny pod protekcją Najjaśniejszego Cesarza i Króla Napoleona Wielkiego zainstalował się w Lublinie w dniu 22 lipca. Wcześniej za siedzibę organa tworzącego się rządu za siedzibę miały również Lwów (początkowo jako tzw. rząd dozorczy) i Zamość (od 1
lipca), vide: J. Ziółek, op. cit., s. 71; K. Krzos, Z księciem Józefem w Galicji w 1809 roku. Rząd Centralny obojga Galicji, Warszawa 1967, s. 96 i nn. Owe tymczasowe władze Galicji w Lublinie urzędowały m.in. w ratuszu miejskim, vide: T. Mencel, Lublin przedkapitalistyczny, w: Dzieje Lublina.
Próba syntezy, pod red. J. Mazurkiewicza, t. I, Lublin 1965, s. 201.
11
Vide: J. Ziółek, op. cit., s. 72-74.
12
Nawet po zgaśnięciu nadziei na odbudowę Polski pod patronatem Napoleona, gdy w pierwszych latach Królestwa Kongresowego dyskutowano temat płaskorzeźb mających udekorować cokół
projektowanego pomnika ku czci poległego pod Lipskiem księcia Józefa, sceny wkroczenia tego wodza do Lublina traktowano wciąż alternatywnie w stosunku do jego triumfalnego wjazdu do Krakowa. Świadczy o tym wydana w trzecim dziesięcioleciu XIX w. w Saksonii akwaforta Wilhelma
Rothe według wzoru Johanna Gottfrieda Jenscha, przedstawiająca wyimaginowany pomnik Poniatowskiego (bądź też projekt jego mauzoleum), na której „Wkroczenie do Lublina” zostało utrwalone
jako szczegół cokołu. Akwaforta ta była dystrybuowana zapewne jako rodzaj pamiątki odwiedzających miejsce jego śmierci, o czym może świadczyć jej tytuł: „Ś[więtej] Pamięci Xięcia Józefa Poniatowskiego”, vide: Pod jedną koroną. Kultura i sztuka w czasach unii polsko-saskiej, [katalog wystawy na Zamku Królewskim w Warszawie], Warszawa 1997, s. 512, poz. XVII 28 (autor hasła:
A. Oelhlke).
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komentarzy już u współczesnych. I to komentarzy niekiedy przybierających wykwintną formę literacką. Wystarczy wspomnieć szybko spopularyzowaną w całym
Księstwie, bo drukowaną przez warszawską prasę odę Na zawieszenie orłów napoleońskich w Lublinie, napisaną przez Kajetana Koźmiana.
W dłuższej perspektywie czasowej motyw – wejścia Polaków do Lublina
w 1809 r., wyrażający w rzeczy samej ideę triumfu oręża polskiego, w „kanonie” polskiej ikonografii historycznej się nie utrwalił. Popularniejsze – za sprawą
wspomnianego Michała Stachowicza – okazało się, jakże zbliżone w treści, zajęcie Krakowa w trakcie tej samej kampanii galicyjskiej.
Nie znaczy to wszakże, że ten pierwszy z wielkich wjazdów triumfalnych księcia Józefa w 1809 r. nie zasługuje dziś na uwagę, podobnie jak inne „celebracje”
świąt państwowych, jakie w roku 1809 w Lublinie się odbyły. Spróbujmy więc
pokrótce, w oparciu o dość lakoniczne współczesne relacje (bo w zasadzie tylko
takimi dysponujemy) odtworzyć ich przebieg, charakter oraz oprawę (nie tylko
artystyczną).
Wspomniany już wjazd księcia Józefa Poniatowskiego do Lublina w dniu 14
maja 1809 r. odbywał się niewątpliwie w podniosłej atmosferze i co za tym idzie –
jak zaznaczyliśmy – musiał kojarzyć się z triumfem. Jednakowoż, mimo że dla
mieszkańców nie był zaskoczeniem, trudno go uznać za uroczystość od początku
do końca organizowaną według określonego scenariusza. Gdyby taką był, to
z pewnością by ją relacjonowała, przynajmniej post factum, prasa. Towarzyszyłyby takiej entradzie ulotne druki panegiryczne itp., a budżet miejski – chociaż kasa
tymczasowo świeciła pustkami – pewnie jeszcze przez miesiące obciążałyby
koszty takiej uroczystości13. Wjazd księcia Józefa do Lublina porównać można
z lipcowym jego wkroczeniem do Krakowa (również „z marszu”). Bo i w Krakowie – dawnej stolicy Królestwa Polskiego – prawdziwie oficjalne uroczystości
o charakterze państwowym odbyły się nieco później. W przypadku obu wspomnianych miast inna raczej okazja dała pretekst do ich urządzenia – przejęcie
zdobytych ziem w imieniu Cesarza Francuzów.
Jeśli chodzi o Lublin była to zorganizowana dopiero 8 lipca uroczystość przysięgi Powiatu Lubelskiego i zajęcia Galicji w moc i posiadłość N[ajjaśniejszego]
Cesarza Francuzów, o której dość dobre pojęcie mamy chociażby na podstawie
relacji ówczesnej prasy14. Dowiadujemy się z nich, że tego dnia w ratuszu wystawiony był tron wspaniały, a nad nim obraz Wielkiego Napoleona, otoczony strażą
grenadierów. W trakcie uroczystości – jak dalej czytamy – oficerowie wnieśli na
ratusz orła francuskiego, zdejmując jednocześnie austriackie15. W rzeczywistości
13

Tak zwykle działo się w przypadku innych miast, vide: rachunki magistratu krakowskiego
(Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Krakowie, Dziennik Wszystkich Dochodów..., sygn. mag.
I. 72, poz. 209; Dziennik Dochodów i Wydatków, inw. mag. I. 721, s. 389, 479, 481.
14
„Gazeta Warszawska” 1809, nr 59 (z 22 lipca), s. 1037.
15
Ibidem. Warto w tym miejscu również skorygować, obecną w niektórych opracowaniach, informację o tym, jakoby orły austriackie zostały zdjęte już przez wkraczające Wojsko Polskie, vide:
W. Śladkowski, W epoce zaborów..., op. cit., s. 18. Inna sprawa wymagająca weryfikacji, to poja-
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zamiana godeł odbyła się wprawdzie uroczyście, ale nie tak bezproblemowo, jakby można było wnosić z przytoczonej notatki. Oto jak całe zdarzenie, czyli nakazaną przez Rząd Centralny Obojga Galicji akcję zdejmowania czy też zbijania
orłów austriackich i na znak, że ten kraj podchodzi pod władzę Napoleona, zastępowania ich orłami francuskimi opisywał Kajetan Koźmian: w Lublinie prawie
nieprawdopodobieństwem było tak prędko zbić orła z gipsu wyrobionego, na facjacie ratusza na rynku zbyt wysoko umieszczonego. Zbyt trudno i zbyt kosztownie
było budować rusztowanie. Znalazł się [za to] ochotnik z czeladzi rzemieślniczej,
chłopiec czternastoletni, który z młotkiem i oskardą w ręku dał się uwiązać pod
pachy i wpół na postronku trzymany przez kilkunastu ludzi, unosił się w powietrzu
z niebezpieczeństwem życia. Przez dwie godziny póty kował austriackie znamię,
póki go zupełnie nie zagładził i na jego miejsce orła francuskiego z poklaskiem
przypatrującego się ludu nie zawiesił16.
Tegoż dnia wydany został wielki obiad u generała Hebdowskiego. W jego
trakcie Kajetan Koźmian przedstawił jeden z, najgłośniejszych potem, swoich
utworów poetyckich – wspomnianą okolicznościową Odę czytaną [...] na dzień
zawieszenia orłów francuskich w Lublinie, popularnie zwaną też Odą na zawieszenie orłów francuskich w Lublinie17. Przypomnijmy raz jeszcze, że z racji swych
walorów literackich i propagandowych oda ta cytowana była również przez ówczesną prasę18. W poetyckiej formie przetransponowana w niej została relacja
wiające się w różnych publikacjach twierdzenia, że orły austriackie były zastępowane przez godło
polskie. Otóż w rzeczywistości ze względów politycznych zajmowane przez ks. Józefa ziemie zaboru
austriackiego oficjalnie przejmowane były w imieniu Cesarza Francuzów, czego widomym znakiem
było zawieszanie orłów napoleońskich. Instruował o tym dokładnie marszałek Bernardotte w depeszy
wysłanej ks. Józefowi Poniatowskiemu w imieniu Cesarza w dniu 10 czerwca 1809 r. Czytamy
w niej m.in: Orły francuskie na miejsce herbów austriackich podniesione być powinny, Sprawiedliwość oddawaną być powinna w imieniu Cesarza Francuzów, i wszystkie władze krajowe w ręce
WKMści przysięgę wierności złożyć mu powinny, mogą w imieniu Cesarza sprawować dalej urzędy
swoje, jeżeli WKMść uznasz ich być tego godnemi (rkps nr 1854 II – Materiały do dziejów Polski Za
Księstwa Warszawskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław), vide: J.U. Niemcewicz,
Pamiętniki, t. I, 1811-1820, Poznań 1871, s. 145; J. Ziółek, op. cit., s. 75. Nie przeszkodziło to jednak
badaczom, nawet tak wytrawnym jak Marian Gumowski, na podstawie analizy prac M. Stachowicza
z kampanii 1809, na których takie orły francuskie się pojawiają, wysnuć nawet wniosku o istnieniu
jakiegoś specjalnego herbu powstania galicyjskiego z orłem białym (ale o kształcie napoleońskim) na
polu czerwonym (vide: M. Gumowski, Herbarz polski, zesz.1, Warszawa [1933-1934], poz. 80). Ta
z dzisiejszego stanu wiedzy, dość karkołomna, teza Gumowskiego jako żywo przypomina, pojawiające się już w 1809 r., komentarze, w rodzaju opinii wyrażonej przez lublinianina Antoniego Wybranowskiego, iż to nie jest orzeł francuski, lecz polski, pióra tylko białe na złote odmienił (cyt. na
podst.: K. Koźmian, Pamiętniki, op. cit., t. II, s. 19.
16
Ibidem, s. 18.
17
Została ona też wydana w formie druku ulotnego, zatytułowanego: Oda w dzień uroczystości
zawieszenia orłów francuskich w Lublinie.
18
„Gazeta Warszawska” nr 59, z 22 lipca 1809, s. 1039. Cytowana tam pod tytułem „W dzień
obchodu uroczystości zawieszenia orłów złotych w Lublinie”. Pełny tytuł pierwszej edycji utworu
brzmi Oda czytana na publicznym posiedzeniu u jaśnie wielmożnego Kajetana Hebdowskiego
w dzień uroczystości zawieszenia orłów francuskich w Lublinie, vide: A Zieliński, Ulotna poezja patriotyczna wojen napoleońskich, Wrocław 1977, s. 6.
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o dotychczasowych sukcesach Polaków, a także – jak sobie wyobrażano – zapowiedź ich kontynuacji we wspólnej wyprawie z głównymi siłami Napoleona na
Morawy. Nieodzowny w tego typu utworach hołd złożony Napoleonowi wyrażał
się m.in. w porównaniu jego potęgi z mocą Jowisza. Choć nie tylko antycznymi,
ale i chrześcijańskimi paralelami posłużył Koźmian dla podkreślenia historycznej
chwili i wielkości jej sprawcy19. Jednak w końcowej części utworu autor w sposób
typowy dla polskich twórców poezji okolicznościowej doby napoleońskiej zdaje
się przemawiać do sumień, w tym do sumienia Cesarza, twierdząc, że danina krwi
złożona przez Polaków walczących u jego boku domaga się zadośćuczynienia, jakim może być tylko odbudowa ojczyzny20. Polacy stawali się zatem współuczestnikami i współbohaterami nowego napoleońskiego triumfu.
Wkrótce, tj. po dwóch, trzech tygodniach spokojności i powszechnej radości
z odzyskanej wolności, nagle przerażony został Lublin smutnymi wieściami o austriackiej kontrofensywie w Galicji, która zdawała się zagrażać i temu miastu21. Ale
zdecydowane i, jak się okazało, ostateczne zwycięstwo w tej wojnie odniesione
przez Napoleona pod Wagram sprawiło, że nadal można było się cieszyć z odzyskanej wolności i myśleć o nadaniu tej radości rangi święta narodowego. A takim
najważniejszym – również dla Polaków – w tej dobie był dzień 15 sierpnia – rocznica urodzin Cesarza. W Lublinie w 1809 r. obchodząc go po raz pierwszy, myślano przede wszystkim o Napoleonie jako patronie zwycięstwa. Zgodnie z dawną
(staropolską), jak i nową modą iluminowano ku jego czci co znaczniejsze gmachy.
Szczególnie okazale prezentowała się iluminacja ratusza, m.in. przepięknie oświetlony był portret Napoleona na drzwiach kościoła bazylianów. Ponadto w mieście
ustawiono ołtarz wdzięczności z wysoko umieszczonym popiersiem Napoleona
opromienionym palącymi się ogniami22. Obchody tego święta, jak i rocznicy koronacji (2 grudnia) stały się odtąd w odzyskanych miastach zaboru austriackiego –
podobnie jak we wszystkich znaczniejszych centrach miejskich Księstwa – obowiązującymi. W większym jednak stopniu niż oddanie Cesarzowi Francuzów ich
symbolika wskazywać będzie na nadzieję cudownego odwrócenia losu Ojczyzny.
I taki wydźwięk ich oprawy artystycznej23 oraz religijnej – niemniej zresztą nieodzownej24 – niewiele się już zmieni w następnych latach. Narodowy (w ostatecz19
Interesujący i przekonywujący wywód nt. przekształcenia tradycji chrześcijańskich i antycznych
w odach Koźmiana ogłosił ostatnio: W. Wojtowicz, Spes in Te. O odach napoleońskich Kajetana
Koźmiana, „Acta Universitatis Wratislaviensis” Nr 29998: „Prace Literackie” XLVII, 2007, s. 5-20.
20
P. Żbikowski, Kajetan Koźmian. Poeta i obywatel (1797-1814), Wrocław 1972, s. 197 i nn.
21
K. Koźmian, Pamiętniki, op. cit., t. II, s. 20-29, vide: B. Pawłowski, op. cit., s. 285 i nn.
22
„Gazeta Warszawska” 1809, nr 71, s. 1295.
23
Np. 2 grudnia 1810 r. Lublin ozdobiły transparenty, a wieczorem urządzono iluminację, vide
„Gazeta warszawska” 1810, nr 100 (z 15 grudnia), s. 1776.
24
Wciąż bowiem, mimo przejmowania wzorów ze zlaicyzowanych ceremoniałów państwowych
napoleońskiej Francji, w Polsce każda oficjalna uroczystość prócz wymiaru świeckiego miała – tradycyjnie – również swój wymiar religijny, vide: E Ziółek, Religijny aspekt uroczystości patriotycznych u progu Księstwa Warszawskiego XI 1806 – IV 1807 (w świetle relacji prasy warszawskiej),
„Roczniki Humanistyczne” t. LV, 2007, zesz. 2, s. 9-21. O tym, jak bardzo w tych czasach polityka
i religia przenikały się nawzajem może świadczyć również przykład wielu duchownych. Nawet

TRIUMFALNY MARSZ ARMII KSIĘCIA JÓZEFA
151
__________________________________________________________________________________________

nym rozrachunku) charakter i sposób oprawy wszelkich oficjalnych celebracji –
jak się wydaje – były odgórnie narzucane poprzez odpowiednie dyspozycje władz
(Ministra Spraw Wewnętrznych – czasami za pośrednictwem biskupów25).
W 1809 r. – w dniu 25 października – w prawdziwie triumfalnym nastroju
i jeszcze bardziej podniosłym tonie niż rocznicę urodzin Napoleona26 świętowano
w Lublinie zawarty ponad miesiąc wcześniej (14 października) we Wiedniu pokój
pomiędzy Napoleonem a cesarzem austriackim, w wyniku którego Lublin wraz
otaczającym go terytorium mógł stać się formalnie częścią Księstwa Warszawskiego. Odgórnie wtedy nakazano publiczny i uroczysty obchód po kościołach.
Zgodnie ze zwyczajem świętowania zwycięstw śpiewano Te Deum w kolegiacie
lubelskiej27. Zwyczajowo już pojawiła się nocna iluminacja miasta28. Jak się jednak
zdaje – najwspanialszą, rzec można, że również w pewnym sensie artystyczną,
oprawę tego obchodu stanowiła świetna prezencja narodowego wojska. Urzekało
zwłaszcza piękno polskich mundurów, co nie uszło uwadze Kajetana Koźmiana,
który zanotował: Po raz pierwszy weszli grenadierzy polscy z bębnami i rozwiniętymi chorągwiami, z bronią w ręku do kościoła i rozwinęli się dwoma szeregami.
Przy podniesieniu bili w bębny i bronią cześć oddawali. Po skończonym nabożeństwie przytomny generał Hebdowski donośnym głosem wykrzyknął po trzykroć:
„Wiwat cesarz i król!” Wojsko, lud i wszystkich głosy powtórzyły okrzyk, którym
po raz pierwszy sklepienia starożytnego kościoła kolegiaty uderzone zostały.
O piątej godzinie nastąpił wielki obiad u pana [ordynata Stanisława] Zamoyskiego, prezesa Rządu Centralnego29. Uświetniło go odśpiewanie nowego okolicznościowego utworu autorstwa Kajetana Koźmiana: Ody na zawarty pokój 180930,
z własnej inicjatywy, włączali się oni w takie uroczystości, wygłaszając płomienne kazania, vide: D.
Dybek, Obywatel Rzeczypospolitej i nieba... O kazaniach Wojciecha Samina, „Napis” Seria XIII,
2007 (W cieniu złotych skrzydeł. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej, s. 35-59);
J.P. Woronicz, Pisma wybrane, oprac. M. Nesteruk, Z. Rejman, Wrocław 2002, s. 175-215; H. Dylagowa, Duchowieństwo katolickie wobec sprawy narodowej (1764-1864), Lublin 1983, s. 55-69.
25
Dyspozycje Ministra Spraw Wewnętrznych dot. oprawy uroczystości państwowych kierowane
do biskupów, a następnie odpowiednie listy biskupów do parafii zachowały się m.in. w archiwum,
Chełmskiego Konsystorza Grecko-Katolickiego (obecnie w Archiwum Państwowym w Lublinie).
26
Na tę datę wskazuje pierwotny tytuł owego okolicznościowego utworu Kajetana Koźmiana:
Oda na zawarcie pokoju w dzień publikacji onego w Lublinie, 25 października 1809 roku, na posiedzeniu u j. w. ordynata, prezesa Rządu Centralnego Galicjów czytana, vide: A. Zieliński, op. cit., s. 8-9.
27
Vide: Porządek nabożeństwa – Archiwum Państwowe w Lublinie: Chełmski Konsystorz Gr.Kat, rkps 209 (Miscellanea 1808-1815), k. 143-144. Wersja tego wydana została też wydana drukiem, vide: porządek nabożeństwa które odprawiać się ma w […] Kościołach obrządku łacińskiego
y greckiego na podziękowanie Panu Bogu, że nas wyzwolił z niewoli Domu Austriackiego, a oddał
w opiekę […] Napoleona Wielkiego, [b.m.] 1809.
28
Jednakże, jeśli wierzyć prasie warszawskiej obchód tej uroczystości miał miejsce (również?)
30 października, i to wówczas miasto miało być iluminowane i ozdobione transparentami okolicznościowymi, vide: „Gazeta Warszawska” 1809, nr 89 (z 7 listopada), s. 1643-1644.
29
K. Koźmian, Pamiętniki... , op. cit., s. 37.
30
Tak przynajmniej zatytułowany został wydany rok później przedruk: Oda na zawarty pokój
1809, przez Kajetana Koźmiana, Warszawa 1810. Pierwotny tytuł jak wcześniej wspomniano był
obszerniejszy i wskazywał na datę i okoliczności powstania oraz okazjonalny charakter utworu.
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stworzonej z myślą o upamiętnieniu określonego wydarzenia historycznego związanego z kampanią 1809 r. Wykonanie owego triumfalnego w wymowie utworu,
jakże ważnego w dorobku literackim, ale jednocześnie istotnego dla kariery politycznej Koźmiana – autora cytowanych tu wspomnień31, wedle przypuszczeń Stefana Treugutta pomyślane było od początku jako element uroczystościowej inscenizacji, za jaką wręcz w całości ów wystawny obiad można uznać32. Śpiewał tę
odę sam poeta zwracając się do ojca Zamoyskiego, otoczony młodymi latoroślami
rodu przystrojonymi w mundurki wojskowe, co miało tworzyć tzw. żywy obraz33.
Trudno dziś wnikać czy – mimo werbalnej deifikacji Cesarza34 – poeta dawał
w „Odzie na pokój” wyraz swego szczerego uwielbienia osoby Napoleona. Można
natomiast ponad wszelkie wątpliwości stwierdzić (udowodnił to Stefan Treugutt),
że omawiany utwór pozostaje dokumentem poetyckim przezornie wyważonym,
taktycznie bezbłędnym z punktu widzenia napoleońskiej orientacji tych ludzi, którzy w austriackiej dotąd Galicji, a i w Księstwie, postawili na napoleońską przyszłość Europy – i Polski35. Jako taki mógłby się stać dobrym wzorcem dla podobnej w charakterze okolicznościowej poezji, standardowo już stanowiącej oprawę
dla analogicznych uroczystości, które w 1809 r. miały miejsce również w innych
miastach. Recytowane i drukowane strofy opiewające Napoleona i walczących
u jego boku Polaków w tym czasie postrzegane bowiem były jako konieczny
wręcz element oprawy artystycznej uroczystości państwowych, zwykle wyrażających ideę triumfu militarnego. Rzadko wszakże tego typu rymy wznosiły się na
równie wysoki poziom poetycki, jednocześnie dość klarownie artykułując przesłanie propagandowe.
Dzięki waleczności polskich żołnierzy, po ostatecznym rozgromieniu przez
Napoleona głównych sił austriackich pod Wagram (też nie bez udziału Polaków),
terytorium Księstwa mogło zostać powiększone o znaczną część Galicji (tzw.
Nową Galicję). Oprócz Lublina w strefie tej znalazła się dawna stolica Królestwa
Polskiego – Kraków.
Radosną wieść o triumfie Napoleona, z którym wiązano nadzieje – jak się
potem okazało słuszne – na włączenie przynajmniej znacznej części Galicji do
Księstwa, jako pierwsi (w dniu 16 lipca 1809 r.) usłyszeli mieszkańcy Krakowa
i to z ust, dopiero co tam rozlokowanych, żołnierzy ks. Józefa Poniatowskiego.
Samo zajęcie miasta nastąpiło w dość dziwnej i trudnej sytuacji, zaaranżowanej
nie tylko przez Austriaków. Otóż kiedy 14 lipca 1809 r. polska kawaleria ukazała
się na wzgórzach pod Krakowem, Austriacy orientując się w swym niewesołym
położeniu, poprosili o chwilowe zawieszenie broni, rzekomo mające umożliwić
31

Nt. Kajetana Koźmiana jako osobistości politycznej i pisarza vide: P. Żbikowski, op. cit.;
K. Wojciechowski, Kajetan Koźmian. Życie i dzieła, Lwów 1897.
32
S. Treugutt, Ody napoleońskie Kajetana Koźmiana, w: idem, Geniusz wydziedziczony. Studia
romantyczne i napoleońskie, pod red. M. Prussak, Warszawa 1993, s. 55.
33
S. Treugutt, op. cit., s. 55.
34
Vide: W. Wojtowicz, op. cit., s. 13.
35
S. Treugutt, op. cit., s. 51.
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im opuszczenie miasta. W rzeczywistości wykorzystali jednak ten czas na oddanie Krakowa znajdującym się w pobliżu Rosjanom, formalnie sprzymierzonym
z Francuzami, a faktycznie sprzyjającym swoim niedawnym towarzyszom walki
spod Austerlitz. Ks. Józef Poniatowski powiadomiony o tym, szytym grubymi
nićmi, podstępie, rozkazał kawalerzystom ppłk. Włodzimierza Potockiego niezwłocznie po wygaśnięciu rozejmu, to jest 15 lipca o 6-tej rano, wkroczyć do
miasta. Mimo próby przeciwdziałania ze strony rosyjskiej rozkaz został wykonany. W mieście obok rosyjskich znalazły się wojska polskie. Tuż za strażą przednią prowadzoną przez wspomnianego Włodzimierza Potockiego podążył w kierunku Bramy Grodzkiej i sam książę. Podobno, choć nie przystawało mu to jako
wodzowi naczelnemu, kułakami torując sobie przejście pośród zastępujących mu
drogę Kozaków36. Ów groteskowy, ale mimo wszystko w jakimś sensie triumfalny wjazd polskiego ministra wojny do Krakowa, wywarł na mieszkańcach niezapomniane wrażenie, stając się tematem znanego obrazu Michała Stachowicza –
jednego z najbardziej znanych wyobrażeń polskiego triumfu w epoce napoleońskiej. Krakowianie już tego dnia spontanicznie przygotowali księciu iście gorące
przyjęcie37. Poniekąd dopełnieniem owacji z lipca 1809 było, starannie już wyreżyserowane, pożegnanie księcia w grudniu tegoż roku. Ofiarowano mu wówczas
prócz starodawnej chorągwi miejskiej, specjalnie na tę okazję wydane wiersze38.
Nie sposób też nie zaznaczyć, że o estymie, jaką obdarzano księcia Józefa i jego
żołnierzy, w tym znanym z oszczędności swych obywateli mieście, świadczy fakt
ponoszenia bez głośnego szemrania kosztów jego pobytu, co się wiązało z asygnacją na ten cel z kasy miejskiej sum niewyobrażalnych wcześniej dla mieszczańskich umysłów39.
Tak jak w Lublinie, również w Krakowie, widomym znakiem zrzucenia austriackiego jarzma była, zaaranżowana naprędce już w dniu 15 lipca, uroczystość zawieszenia cesarskiego orła na Odwachu Głównym mieszczącym się na
36

Jeśli oczywiście wierzyć relacjom Wirydianny Fiszerowej i hr. de Laveaux, vide: W. Fiszerowa, Dzieje moje własne i osób postronnych. Wiązanka spraw poważnych, ciekawych i błahych, tłum.
J. Jasnowski, Londyn 1975, s. 338; L. de Laveaux, Pamiętniki, Kraków 1879, s. 211-212.
37
Wyraz dumy i radości krakowian z widoku polskich mundurów odnaleźć można w rozlicznych
współczesnych relacjach, vide np.: M. Smarzewski, Pamiętnik 1809-1831, oprac. F. Sawicka, Wrocław 1962, s. 14-15; K. Brodziński, Wspomnienia mojej młodości i inne pisma autobiograficzne,
wstępem i objaśnieniami opatrzył A. Łucki, Kraków 1928, s. 55 i nn. Autor pisze w nich m.in.:
Wszedłszy do Krakowa odurzeniśmy zostali wesołym zgiełkiem ludu wszelkiego stanu po ulicach, cały
rynek był zajęty przez wojsko w nim obozujące, damy, oficerowie, prości żołnierze, bogaci kupcy,
szlachta, chłopi, wszystko cieszyło się wzajemnym siebie widokiem zachwycone. Sam Brodziński napisał zaś z tej okazji swą pierwszą odę, która ukazała się potem drukiem.
38
Wojewódzkie Archiwum Państwowe (dalej: WAP), Kraków: Dziennik Wszystkich Dochodów..., sygn. mag I. 772 (pod datą 14 I 1811, poz. 209); Muzeum Historyczne, Kraków: Druki ulotne, inw. D/1407, Do Jaśnie Oświeconego Xiążęcia Józefa Poniatowskiego (...) z Hołdem Uszanowania i Wdzięczności przy ofiarowaniu starodawnej chorągwi miejskiej w Doroczną oktawę Koronacji Cesarza Napoleona Wielkiego, Kraków 1809.
39
Vide np.: WAP Kraków, Dziennik Dochodów i Wydatków, inw. mag. I. 721, s. 389.
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Rynku w pobliżu Sukiennic40. I to wydarzenie uwiecznione zostało przez Michała Stachowicza i w ślad za tym zapamiętane przez ikonografię narodową41.
Nie poprzestając na obowiązkach, w rodzaju odgórnie nakazanego uroczystego
zawieszenia orłów, zwycięskim wojakom pobyt w Krakowie umilano – co zaznaczyliśmy – np. wystawnymi balami, jak ten w dniu Narodzin Napoleona Cesarza
Francuzów i Króla Włoskiego (15 sierpnia)42. Na ów uroczysty dzień przygotowano też wspaniałą iluminację gmachów publicznych43, ozdobionych ponadto licznymi transparentami, m.in. projektu i wykonania Michała Stachowicza44, (który
malował również liczne orły francuskie dla przyozdobienia gmachów publicznych45). Innym malarzem zatrudnionym przy malowaniu transparentów był niejaki
Englert, który np. na omawiany obchód wymalował ich osiem z przeznaczeniem
na Wieżę Ratuszową46. Ambroży Grabowski w swych pamiętnikach zanotował
jeszcze, że dnia owego wieczorem w wielu domach jaśniały przeźrocza z cyfrą
Napoleona, portretem jego i różnymi symbolami47. Dodać w tym miejscu jeszcze
można, że cyfra Napoleona jaśniała też nad pustym tronem ustawionym w Sukiennicach specjalnie z okazji wspomnianego balu. Albowiem 15 sierpnia 1809 r.
Cesarz Francuzów był najważniejszym adresatem hołdów wyrażanych tak w plastycznej, jak i literackiej formie. Szczegółowo wystawione wtedy transparenty
wraz z widniejącymi na nich epigrafami opisywała ówczesna prasa. Oto przykład:
Biust Napoleona opatrzony epigrafem Świat patrzy na Cię zdziwiony […]; Cyfra N [monogram cesarski] i po jednej stronie bogini wyobrażająca wiek złoty
wskazując na cyfrę mówi „Gdzie on panuje tam i Ja”. Po drugiej Galicja wznosi
40

J. Bieniarzówna, J.M. Małecki, Dzieje Krakowa, t. III, Kraków w latach 1796-1918, Kraków
1979, s. 23, vide: M. Smażewski, op. cit., s. 14-15.
41
Vide: J. Banach, Kraków malowniczy, o albumach z widokami miasta w XIX wieku, Kraków
1980, s. 17; idem, Michała Stachowicza prace o Krakowie w latach Księstwa Warszawskiego,
w: Kraków w czasach Księstwa Warszawskiego. Materiały sesji naukowej z okazji Dni Krakowa
w roku 1988, red. J.M. Małecki, Kraków 1989, s. 88-91.
42
WAP Kraków, ibidem, s. 479, 481. Wcześniej bal taki wyprawiono już 15 lipca, vide: ibidem,
s. 465 (sukiennice po tym balu wymagały reparacji).
43
WAP Kraków, ibidem s. 429.
44
Projekt Stachowicza dla takiego transparentu znajduje się w zb. Muzeum Historycznego Krakowa, inw. 2707/VIII, oł./pap. 20,2 x 12,8, sygn. pol. „inw. H. Stach”. Zakup od K. Oborskiej.
45
WAP Kraków. Inw. mag I 721, Dziennik Dochodów i Wydatków, s. 431 (rachunek wystawiony 14 VIII 1809 r. za pomalowanie 39 orłów, na tablicach owalnych).
46
WAP Kraków, ibidem, s. 429 (rachunek z 14 VIII 1809).
47
A. Grabowski, Wspomnienia, t. I, Kraków 1909, s. 91. Przebieg obchodów rocznicy urodzin
Napoleona w Krakowie relacjonował w swej depeszy z 18 VIII 1809 r. nawet francuski rezydent
Sierra, zob.: Instrukcje i depesze rezydentów francuskich w Warszawie 1807-1813, wyd. M. Handelsman, Kraków 1914, s. 204. W depeszy z dnia 18 sierpnia, tak oto opisywał uroczystości owego dnia:
[...] Les Villas du duché et de la Galicie on fait à l’envie pour célébrer le 15 août. Solennité nouvelle
pour cette dernière province elle a été la prevue de cet enthousiasme general don’t les polonaise du
duché doment depuis deux ans l’example à leurs frères, et don’t l’armée reunie sous les murs de
Cracovie a été le principal acteur. Varsovie quoique privée des avantages que lui donnait l’année
dernière la presence des troupes françaises et d’une division entire son armée, a soutenu assez bien,
meme à cet égard, son rang de capitale [...].
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czarę z palącą się ofiarą i laur wdzięczności, głosi […], czy też: Glob ziemski, na
nim przewieszona karta Europy, a ręka Wielkiego Napoleona odnawia orężem
zatarty napis „Polska”, poniżej wiersz:
Ztarły [sic!] Cię wyrazie drogi
Zazdrosne Twej Sławy Wrogi
Lecz dłoń Największego Męża,
Wznawia Cię … gdy ich zwycięża48.
Po obejrzeniu owych transparentów (wszystkie opisane wisiały na zabudowaniach klasztornych obok kościoła św. Jana) trudno było mieć wątpliwości, komu
w pierwszym rzędzie Galicja zawdzięcza wolność. Ale zdarzały się też dekoracje
okolicznościowe, na których wyraźniej zaznaczony został i polski wkład w pokonanie Austriaków. Takie, jak ten, zdobiący dom intendenta Kochanowskiego.
Choć i w tym przypadku nad wszystkim górowało popiersie Napoleona, to poniżej
ukazani zostali rycerze polscy z ks. Józefem na czele zrzucający kamień grobowy
ojczyzny i dający jej oręż. Podpis: Walecznością ożyjecie wyjaśniał cel walki. Widoczne po prawej stronie obrazu postaci symbolizujące trzy stany, podające sobie
ręce na znak jedności, zdawały się mówić: Jednością będziecie strasznemi, a z lewej personifikacja Cnoty głosiła z kolei: Cnotą praw mądrością będziecie szczęśliwemi49.
Niemniej wystawnie uczcili krakowianie oktawę przybycia walecznych wojsk
polskich do leżącego na prawym brzegu Wisły podkrakowskiego Podgórza (29
listopada roku 1809). Także wtedy, co najmniej na równi z Napoleonem, treść
dekoracji sławiła polskiego wodza i jego żołnierzy. Prócz licznych transparentów w samym Krakowie, na moście od strony Podgórza wystawiona została
brama triumfalna składającą się z trzech arkad 19 łokci wysokich [...] z pobocznymi kolumnami [...], 600 lampami oświeconą z transparentami dużemi w górze
każdej arkady wiszącemi50. Były to kolejno: Orzeł francuski z napisem: Jak tylko
zajaśniałeś z prawej Wisły brzegu, / Zaraz Polak porzucił swoje szczęście w biegu [...]; Napoleon w laurze z napisem: Wielki Mężu Polacy zawsze Cię wielbili, /
A za twoją pomocą już teraz ożyli. Następnie: Orzeł polski z podpisem Szczęściem jakimś, czy cudem, / Witasz się z dawnym twym ludem oraz dwa geniusze,
trzymające monogram Fryderyka Augusta z objaśnieniem: Był to naród szczęśliwy pod opieką Sasów, I teraz się już zbliża do podobnych czasów. Ostatnią –
trzecią arkadę przyozdobiono złotą cyfrą w laurze księcia Józefa Poniatowskiego
z dedykacją: Waleczny Rycerzu Xiążę Poniatowski, / Zbiłeś chmurę najeźdźców,
pozbyłeś się troski / Zdobywszy brzegi Wisły broniłeś Pilicę; / Przyszedłeś oswobodzić, nasze okolice – z jednej strony, z drugiej zaś – transparentem z przedstawieniem grenadiera i ułana w podkrakowskim pejzażu, tak jak w komiksie,
48

„Gazeta Warszawska” 1809, nr 68 (z 26 sierpnia), s. 1234-1235
Ibidem, s. 1233.
50
Ibidem, dod. do nru 101 z (19 grudnia), s. 1866.
49
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prowadzących dialog. Jeden pytał: Co to za okolice? Drugi odpowiadał: I to nasza ziemia. Na to inni zarzekali się: Tu sobie spoczniemy po naszych trudach51.
Zauważyć jednak należy, że zarówno program krakowskiej „bramy triumfalnej” (choć tak, jak później w Warszawie, przygotowany z myślą o uczczeniu księcia Józefa), jak i treść opisywanych wcześniej transparentów (mimo odniesień do
czynów polskiego oręża), w niemałym stopniu przystawały do zwyczajowych
prawideł napoleońskiej propagandy nie tylko w Księstwie Warszawskim, co jednak nie oznaczało odstąpienia od zaznaczenia treści stricte narodowych.
Iluminacje i dekoracje okolicznościowe, na które wskazywaliśmy jako element
oprawy różnego rodzaju obchodów i celebracji w odniesieniu do Krakowa czy
Lublina, podkreślając ich liczbę, w owym czasie nie stanowiły wszakże wyjątku.
Uroczyste entrady, zdejmowanie znaków obcych i zastępowanie ich napoleońskimi orłami czy wreszcie urodziny Napoleona miały podobną oprawę (choć nie
zawsze podobną skalę) i w innych zajmowanych miastach Galicji. Również tych,
które ostatecznie nie zostały do Księstwa przyłączone. Wystarczy tu wspomnieć:
Siedlce (7 maja); Sandomierz (zdobyty szturmem w nocy 17 na 18 maja); Zamość
(zdobyty19 maja52); Jarosław (25 maja53); Przemyśl, Żółkiew, Złoczów i Lwów
(zajęte pomiędzy 27 a 28 maja54); Stanisławów (6 czerwca55); Radom (4 lipca) czy
Kielce (8 lipca).
I tak, jeśli chodzi o uroczyste oficjalne przejęcie w zarząd nowych miast,
w Radomiu np. prócz stosownych dekoracji, wydany został wiersz Na wejście
Wojsk Polskich w Powiat radomski w tak zwanej nowej Galicji56. W Zamościu
w uroczystość wykonania Przysięgi i wzięcia w possesyę aż do pokoju cyrkułu
i twierdzy urządzono wielkie parady wojskowe, uroczystości religijne i iluminację
miasta57. W Opocznie po uroczystości zawieszenia orła złotego, komisarz Skorkowski zaprosił co znaczniejszych jej uczestników do szałasu wielkiego w środku
rynku umyślnie sporządzonego, pośrodku którego zawieszono wizerunek N. Cesarza58, a wieczorem gdy całe miasto było iluminowane, oczy widzów przyciągał
transparent, na którym pod złotym orłem dał się widzieć napis: Napoleonowi
Wielkiemu […], Zbawcy Polaków. Wdzięczność oraz wyobrażenie wojsk Polskich
51

Ibidem, s. 1868. W związku zajęciem Krakowa została napisana przez Dmuszewskiego jednoaktówka Wojsko Polskie w Krakowie, wystawiana nie tylko w tym mieście, vide: Ibidem, dod. do nru
59 (z 25 lipca), s. 1071.
52
A. Ciechowicz, Zdobycie Zamościa w roku 1809, „Teka Zamojska” 1920, nr 1, s. 4 i nn.
53
Vide: K. Lewicki, Henryk Bogdański o roku 1809 w powiecie Jarosławskim, „Ziemia Czerwieńska” R. IV, 1938, zesz. 1, s. 87-90.
54
Vide: K. Lewicki, Rok 1809 w Powiecie Złoczowskim, „Ziemia Czerwieńska” R. III, 1809,
zesz. 1, s. 43-52; B. Pawłowski, Lwów w 1809 r., Lwów 1909, s. 36-40.
55
Vide: K. Lewicki, Rok 1809..., op. cit., s. 53.
56
Napisał go autor ukrywający się pod monogramem S.P., vide: „Gazeta Warszawska” 1809,
dod. do nru 52 (z 1 lipca), s. 925.
57
Ibidem, dod. do nru 56 (z 15 lipca), s. 999.
58
Ibidem, dod. do nru 62 (z 5 sierpnia), s. 1124-1125.
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szeregów na skinienie tego Wielkiego Monarchy zginąć gotowe59. Opisywane
przez prasę parady zwycięstwa i uroczystości założenia orła złotego odbyły się
także w Żelechowie (16 lipca)60 Modlinie (28 lipca)61 i Siedlcach (23 lipca)62. Niekiedy, jak we Lwowie w dniu 27 maja, zastępowanie godeł austriackich miało
charakter mocno improwizowany i dotyczyło nie tylko odwachu. Np. właściciel
apteki niejaki Krzyżanowski, zdjąwszy ozdabiającego jego sklep dwugłowego
orła, na jego miejsce umieścił tablicę czerwono-niebieską (a więc w ówczesnych
polskich barwach narodowych) z napisem Apteka polska63. Dopiero w następnych
dwóch dniach lwowiacy przygotowali prawdziwie uroczystą celebrację. W teatrze
dano popularną, bo przykrojoną do współczesnych zdarzeń sztukę L. Dmochowskiego „Pospolite ruszenie” i urządzili wielką iluminację całego miasta. Pojawiły
się też stosowne transparenty64. I tak zresztą – jak mieliśmy okazję się przekonać –
59

Transparent ów wykonał W. Błędowski – komendant placu, vide: „Gazeta Warszawska” 1809,
dod. do nru 62 (z 25 lipca), s. 1125.
60
Uwagę pośród dekoracji zwracały transparenty umieszczone na wspaniale iluminowanej fasadzie pałacu na rynku, m.in. portret Napoleona w promieniach słonecznych i geniusz personifikujący
Galicję uwolnioną z kajdan, różne armatury, a pośród nich wieniec laurowy, vide: „Gazeta warszawska” 1809, nr 65 (z 15 sierpnia), s. 1174.
61
Ibidem, nr 63 (z 8 sierpnia), s. 1145.
62
W Siedlcach gmachy publiczne rzęsistym ogniem jaśniały, na galerii kościelnej naprzeciw ratusza widniał transparent wyobrażający stojącego Cesarza. Z kolei na kancelarii Orzeł Złoty wznosił
się nad nadzieją wspartą na kotwicy i trzymającą przy sobie Orła Białego, vide: ibidem, nr 63 (z 8
sierpnia), s. 1148.
63
B. Pawłowski, Lwów w 1809 r. ..., op. cit., s. 40.
64
Ibidem, s. 41-51 (przytoczone daje cytaty ze s. 50). We Lwowie najpiękniejsze dekoracje okolicznościowe można było ujrzeć za Bramą Jezuicką w tzw. Domu Preszlowskim (na przeciw kwatery
dowódcy Polaków – gen. Rożnieckiego). Przy dwóch kolumnach wyobrażony był tam Geniusz niosący
laur dla generała z podpisem u dołu wierszów, które z początkowych liter składały jego przezwisko [...]:
Rycerzu! Dziadów Twych progi
Opuściwszy dla ojczyzny
Z Bracią dzieliłeś Los srogi
Niebaczny na Śmierć y Blizny.
Już dałeś Wolność, Skarb drogi,
Echo idzie przez kraj żyzny,
Cały Lwów zeszedł orszakiem
Ku Tobie za danym Znakiem
I Polak zwie się Polakiem
Z kolei na domach dwóch najbardziej wziętych lwowskich adwokatów: Dzierzkowskiego i Węgleńskiego dojrzeć można było kolejno: orła austriackiego rażonego przez orła francuskiego i alegorię uwolnienia Galicji przez Napoleona z podpisem:
Weź szablę, którą niegdyś Bolesław zwyciężał
Obyś nią bronił kraju, lecz nie uciemiężał
oraz orła białego zawieszonego na skrzydłach orła złotego z wierszem:
Niech żyje Poniatowski, nasz wódz ukochany,
Z męstwa, odwagi, światu powszechnie już znany!
Jego dzielność oręża niewolę ukraca,
Krusząc zelżywe pęta, wolność świętą wraca.
Stosownie do przyrzeczeń Cesarza Wielkiego,
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zwykle bywało. Dopiero po pewniejszym zainstalowaniu się polskich władz (chociaż nadal tymczasowych), przygotowywano uroczystości bardziej starannie.
W 1809 r. dotyczyło to przede wszystkim święta imienin Napoleona. Wystarczy
wymienić obchody imienin Napoleona, m.in. w: Zamościu65, Opocznie66 i Żółkwi
(wciąż jeszcze cieszącej się wolnością). W tym ostatnim mieście urządzono fajerwerk nad popiersiem Napoleona ustawionym pomiędzy orłem francuskim i armaturą wojenną, iluminowany był też lasek wśród którego wznosiła się świątynia
chwały67.
Nie inaczej się działo w magnackich posiadłościach, jeśli tylko znalazło się
tam Wojsko Polskie i jego wódz – vide np. Puławy (przybywający w okolice tej
rezydencji Czartoryskich żołnierze ks. Józefa, trafili akurat na obywający się tam
festyn z okazji imienin ks. Izabeli, który zrazu przekształcił się w uroczystość patriotyczną68).
Nawet na warszawskiej Pradze, sprawujący tam komendanturę mjr Hornowski
nie omieszkał wykorzystać każdej okazji dla okazania w sposób uroczysty swej
wiary w ostateczne zwycięstwo Cesarza i jego polskich sprzymierzeńców, np.
wydając rozkazy strzelania na wiwat, oświetlenia swej kwatery cyfrą Napoleona,
czy obwieszenia bastionów sznurami lamp. Czynił to zwłaszcza póki w lewobrzeżnej części miasta obecni byli Austriacy, oczywiście by wywołać ich wściekłość69.
Bodaj najbardziej spektakularną uroczystością gloryfikującą, a zarazem zamykającą zwycięską kampanię 1809 r. był powrót wojsk polskich do Warszawy
w dniu 18 grudnia tegoż roku. Aby nadać mu odpowiednio okazałą formę, godną
triumfalnych wjazdów rzymskich wodzów i nie gorszą od oprawy tego typu uroczystości organizowanych ówcześnie w Paryżu, staraniem władz departamentu
warszawskiego został wzniesiony okazały łuk triumfalny (zwany też bramą triumfalną)70. Projektantem owego dzieła architektury okazjonalnej wystawionego na
placu Trzech Krzyży był Jakub Kubicki. Jej wygląd z najdrobniejszymi detalami
uwieczniony zaś został na akwareli Zygmunta Vogla71 i powstałej według niej
Spodziewamy się w całej Polsce mieć orła białego.
Z wdzięczności naród woła, doznawszy obrony,
Niech żyje Napoleon już niezwyciężony!
Stosowne symbole i rymowany napis przygotowali też Żydzi.
65
Na ratuszu widniał transparent, a na nim unosząca się w obłokach świątynia sławy z orłem, cyfrą Napoleona i kodeksem Napoleona. Piorun spadający od orła kruszył kajdany Polski, wyobrażonej
w postaci kobiety błagającej o wolność u wrót świątyni, vide: „Gazeta Warszawska” 1809, dod. do
nru 70, s. 1282.
66
M.in. transparenty i iluminacje, vide: ibidem, nr 74, s. 1353-1354.
67
Ibidem, nr 70 (z 2 września), s. 1274-1275.
68
L. Dębicki, op. cit., t. II, s. 110.
69
Pamiętniki Juliana Ursyna Niemcewicza 1811-1820, t. I, Poznań 1871, s. 63.
70
Termin łuk triumfalny bądź brama triumfalna w owym czasie używane były zamiennie.
71
MNW, inw. Rys. Pol. 5830 (pochodzi ze zbiorów Dominika Witke-Jeżewskiego), vide: K. Sroczyńska, Zygmunt Vogel. Rysownik Gabinetowy Stanisława Augusta, Wrocław 1969, s. 187. Motyw
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w 1811 r. rycinie72 Carla Augusta Richtera73. Wszystko to na polecenie prefekta departamentu warszawskiego, który nakazał także przygotować druk ulotny z treścią
mowy, którą sam zresztą wygłosił pod ową „bramą triumfalną”74. Z tej okazji, wzorem np. lubelskich utworów okolicznościowych pióra Kajetana Koźmiana, została
ponadto napisana przez Franciszka Wężyka oda sławiąca wracających bohaterów
wojny 1809 r., rozpowszechniona potem w postaci specjalnego wydawnictwa75.
Rzecz znamienna, jeśli chodzi o dekorację łuku na Placu Trzech Krzyży – pośród rozlicznych motywów dekoracyjnych oplatających jego powierzchnię, szczegółowo opisywanych w warszawskiej prasie, próżno szukać takich, które odwoływałyby się bezpośrednio do Napoleona (obowiązkowo przecież obecnych we
wszystkich opisywanych wcześniej przykładach). Uwypuklony został natomiast
fakt samodzielnego wysiłku zbrojnego Polaków w nawiązaniu do tradycji wojskowych dawnej Rzeczypospolitej. Łuk bowiem, jak głosił umieszczony na jego
szczycie od strony „przychodu” napis, dedykowany był Wodzowi i woysku zwycięskiemu [sic!]. Jak zaznaczyła „Gazeta Warszawska”76, oprócz stosownych napisów na bramie triumfalnej, wyrażone były nazwiska miejsc wsławionych męstwem
Polaków w potyczkach ostatniej wojny, jako to Raszyn-Grochów-Góra [...] Sandomierz-Zamość-Kraków, po bokach zaś odmalowane popiersia sławnych Hetmanów
Polskich: Chodkiewicza i Tarnowskiego oraz Czarnieckiego i Zamoyskiego.
Dodatkowo wieczorem w dniu powrotu wojska znaczniejsze gmachy Warszawy nie dość, że ozdobione transparentami, były rzęsiście iluminowane. Szczególnie wyrazistej treści transparent na pałacu Garwolińskim (na rogu ulic Elektoralnej
i Żabiej) wywiesiła – jak zwykle – Gmina Żydowska. Jaśniał na nim wizerunek
J.O. Księcia Józefa Poniatowkiego Naczelnego Wodza. Z literą J u góry, opierającego rękę o mapę wyrażającą Galicję podpisaną:
Uwieńczonemu Zwycięzcy laurami,
Co małą garstką bitnych wojowników,
Godnych chlubić się ojczyzny synami,
bramy triumfalnej z 1809 r. powtórzył w 1818 r. Jan Feliks Piwarski, projektując karty do gry, wydane przez firmę Gottix Bauman, vide: B. G[embarzewski], Katalog wystawy napoleońskiej, Warszawa
1921, poz. 1269.
72
Miedzioryt podtrawiany, m.in. w zb. MH m. W., inw. 1609, vide: R. Bielecki, Napoleon a Polska. Polacy a Napoleon, katalog wystawy [w Muzeum Historycznym m. Warszawy], Warszawa
1997, s. 94, 95, poz. 314.
73
K. Sroczyńska, op. cit., s. 187, poz. 259.
74
F.S. Nakwaski, Mowa zastępcy departamentu warszawskiego miana przy bramie triumfalnej
do powracającego [...] Wojska Polskiego dnia 18 grudnia 1809 [Warszawa 1809], m.in. w zb. MH
m. W., inw. A/III/718].
75
F. Wężyk, Oda na powrót Wojska Polskiego do Stolicy d. 18 Grudnia 1809 [Warszawa 1809],
m.in. w zb. Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, vide: Świat poprawiał zuchwałe rzemiosło.
Antologia poezji polskiego oświecenia, oprac. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Warszawa 1981,
s. 497-498. Wspomniana oda opatrzona nieco innym tytułem: Do Wojska Narodowego powracającego do Warszawy po wojnie Austriackiej 18 Grudnia 1809 i podpisana inicjałami F.W., została przedrukowana w „Gazecie Warszawskiej” 1809, nr 102 (z 23 grudnia).
76
Ibidem, dod. do nru 101 (z 19 grudnia), s. 1866.
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Sześciokroć liczniejszych zwalczał napastników,
Za trudy, prace, Bohatyrskie czyny,
Składają dzięki Izraela Syny77.
Niejako za dopełnienie uroczystości powitania należy traktować wystawienie
sztuki wspomnianego W. Wężyka, zat. Rzym Oswobodzony – Powrót Wojowników, na którą zwyczajem napoleońskiego Paryża wstęp był bezpłatny. Kończyła ją
również specjalnie na tę okazję napisana kantata Elsnera, odśpiewana przed wyrażającym radość z triumfu transparentem Plerscha, wyobrażającym Geniusza głoszącego sławę i trzymającego kartę [mapę], na której były napisy: Góra, Sandomierz, Zamość Kraków [czyli nazwy zwycięskich bitew wymienionych na łuku
Kubickiego], niżej zaś Rycerz spoczywający na trofeach przez geniusza zwycięstwa uwieńczony. Obok tego obywatel miasta Warszawy wdzięczność wynurzający78. Z kolei sale redutowe teatru79, tego wieczoru przyozdobione orężem i zdobycznymi sztandarami, stały się świadkami balu dla dzielnych żołnierzy, również
wydanego zwyczajem przejętym z napoleońskiej Francji80.
Z powyższego przeglądu sposobu fetowania patriotycznych okazji w 1809 r.
jasno więc wynika, że zbliżony w większości zajmowanych wtedy miejscowości
był przede wszystkim entuzjazm mieszkających tam Polaków, podobny repertuar
form stanowiących oprawę organizowanych wtedy obchodów, a od okoliczności
i zasobności obywateli zależało, co z tego repertuaru bywało wykorzystane. Bo
mogły to być: iluminacje, fajerwerki, wytwory architektury okazjonalnej, transparenty, uroczyste nabożeństwa, parady i przeglądy wojska, bale, uczty i poczęstunki
dla żołnierzy, czasami towarzyszyły im deklamacje i śpiewy, druki ulotne,
zwłaszcza z tekstami okolicznościowych utworów i przemówień. W wyjątkowych
wypadkach okolicznościowe przedstawienia teatralne. Słowem wszystko to, co
(może za wyjątkiem opery) służyło sławieniu triumfów w napoleońskiej Francji
i co w pewnym zakresie dostępne już było w dawnej Rzeczypospolitej. Rozmach
i skala owych celebracji zależała ponadto od momentu w których były one organizowane. Rzecz jasna, że inaczej wyglądało spontaniczne powitanie zaskoczonej
nierzadko społeczności, a inaczej np. nakazana odgórnie (to nic, że przez władze
tymczasowe) celebracja złożenia przysięgi na wierność nowym prawom i władcy.
Inne wtedy też były środki, zamiast z prywatnych kieszeni, wydatki pokrywano
z czasem z kasy municypalnej, a nie wykluczone, że i rządowej (vide warszawskie
uroczystości powitania wracających wojsk). W zależności od panujących nastrojów i sytuacji politycznej dostrzec też można pewne niuanse w treści użytych form
77

Ibidem, dod. do nru 101 z 19 grudnia, s. 1868.
Ibidem, dod. do nru 102, s. 1883-1884.
79
Wcześniej, bo w związku ze świętem koronacji Napoleona, sale te stały się widownią innej jeszcze patriotycznej manifestacji, o charakterze zabawy i koncertu zarazem, na której z kolei składano
hołd Napoleonowi jako patronowi sprawy polskiej. Po każdej odśpiewanej tam pieśni, wyrażającej
uczucia uwielbienia i wdzięczności Polaków, ukazywało się w transparencie popiersie Napoleona.
80
W podobny sposób honorowano żołnierzy w Paryżu, zwłaszcza z Gwardii cesarskiej, gdy wracali z dalekich, zwycięskich wypraw.
78
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prezentacji – nazwijmy to – artystycznych, towarzyszących tym patriotycznym
fetom.
Jednakże, mimo wystawności i różnorodnych pod względem form, wyszczególnionych wyżej, sposobów oprawy celebracji polskich zwycięstw w 1809 r.,
było coś, co różniło Księstwo Warszawskie od napoleońskiej Francji. Otóż, próżno u nas szukać monumentalnych artystycznych realizacji upamiętniających te
zwycięstwa. Nie zobrazowano najważniejszych momentów kampanii 1809 r. (za
wyjątkiem może prac Stachowicza81) ani to w formie monumentalnych obrazów
81
Namalował on lub narysował: „Wyparcie Austriaków pod arcyksięciem Karolem przez wojsko
ks. Józefa Poniatowskiego z pod [sic!] Sandomierza” (akw./pap. 97,4 x 46,2, ozn. Michael Stachowicz
delineavit Cracoviae d.12 Martii 1811 anno, dawniej w zbiorach Biblioteki Medyckiej Pawlikowskich
we Lwowie, vide: E. Swieykowski, Katalog malowideł, rysunków, sztychów i litografii Michała Stachowicza, Kraków 1902, poz.54, 57); „Zamość szturmem przez Wojsko Polskie zdobyty dnia 20 Maja
1809 r.” (akw./pap. 38,2 x 46, ozn. Michael Stachowicz pinxit et delineavit Cracoviae 24 Maji 1810
anno, dawniej w zb. Biblioteki Medycznej Pawlikowskich we Lwowie, vide: E. Swieykowski, op. cit.,
poz. 55; E. Łumiński, op. cit., s. 183 – w związku z chęcią odtworzenia dokładnego planu zdobycia
Zamościa w 1809 do twierdzy tej w 1810 r. wyjeżdżał też Zygmunt Vogel, vide: A. Rembowski, Spadek rękopiśmienniczy po gen. Maurycym hr. Hauke, Warszawa 1905; Archiwum PAN, Materiały
Zygmunta Batowskiego, s. 36); „Powrót wojsk polskich spod Zamościa” (akw./pap. 41 x 64, d. w zb.
Muzeum książąt Lubomirskich przy Zakładzie im. Ossolińskich we Lwowie; vide: E. Swieykowski,
op. cit., poz. 56; E. Łumiński, op. cit., s. 192, 193; „Tygodnik Ilustrowany” 1906 nr 16, s. 295, repr.
egzemplarz ze zbiorów Towarzystwa Miłośników Krakowa); „Włościan z okolic Krakowa witających
zbliżające się pod miasto Wojska Polskie” (vide: E. Swieykowski, op. cit., poz. 368, podpisane „Włościanie z okolic Krakowa witają zbliżające się pod miasto Woyska Polskie z okrzykiem Niech żyją
Bracia nasi”). Istotne, biorąc pod uwagę wartość dokumentarną, okazały się również kompozycje Stachowicza przedstawiające „Zajęcie odwachu głównego i zawieszenie orła przez wojsko polskie” (vide:
E. Swieykowski, op. cit., poz. 382) oraz „Wewnętrzne oświecenie gmachu Sukiennic na przyjęcie
Wojsk Polskich” (vide: E. Swieykowski, op. cit., poz. 383), znane dziś z reprodukcji graficznych, autorstwa wiedeńskiego sztycharza Sebastiana Langera. Obok „Wjazdu ks. Józefa do Krakowa” (o którym szerzej w innym miejscu) wchodzić miały w skład triumfalnego w treści cyklu graficznego, wielce prawdopodobne, że tworzonego z myślą o wykorzystaniu propagandowym. Pod tym względem
łatwo zestawialnego z licznymi popularnym rycinami produkowanymi w cesarskiej Francji. Jednakże
mimo zamówienia wspomnianych rycin jeszcze w dobie Księstwa Warszawskiego – księgarz Matecki
planował nimi ozdobić książkę o Krakowie (m.in. o wypadkach 1809 r. w tym mieście) – to praktycznego wykorzystania poza jedną, przedstawiającą zdobycie Zamościa (znalazła się w „Kalendarzykach
Krakowskich” na rok 1811 i 1812, wydanych przez drukarnię Groblowską, vide: Książę Józef i jego
żołnierze..., op. cit., s. 67; A. Banach, Polska książka ilustrowana 1800-1900, Kraków 1959, s. 55
i 460) doczekały się dopiero w roku 1822, jako ilustracje do w Historycznego opisie miasta Krakowa
i jego okolic, Ambrożego Grabowskiego (frontyspis oraz tabl. po s. 46, 54, później zamieszczono je
w książce: J.L., Przechadzka Po Rynku Krakowskim, Kraków 1890, tabl. po s. 44, 46, 86). Nieco więcej szczęścia miały, w pewnym sensie dopełniające ten cykl, akwarele Stachowicza z umundurowaniem żołnierzy Księstwa Warszawskiego (w sumie pięć sztuk – vide: E. Swieykowski, op. cit., poz.
59; B. Gembarzewski, Żołnierz polski, Ubiór uzbrojenie i oporządzenie, t. III; od 1797 do 1814 roku,
Warszawa 1964, s.609). Wykonane wg nich sztychy Langera zamieszczone zostały w „Kalendarzyku
Krakowskim na rok 1812” (ryciny te później wydawane były jako osobne albumy zatytułowane Pamiątka z czasów Księstwa warszawskiego). Z wykonanych przez Sebastiana Langera miedziorytów
związanych z 1809 r., wykorzystany został jeszcze jeden (i to w czasach Księstwa Warszawskiego),
zatytułowany „Włościanie z okolic Krakowa witający wojska polskie zbliżające się do miasta”. Ozdobił w formie frontyspisu, wydane w 1811 r. Pienia Wiejskich Wincentego Reklewskiego.
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ani popularnych, ogólnie dostępnych (tj. odbitych w odpowiedniej ilości egzemplarzy) cyklów graficznych. Nawet najważniejsza, choć nie rozstrzygnięta bitwa
tej wojny – Raszyn nie ma zbyt bogatej ikonografii82.
Spośród zachowanych nielicznych współczesnych prac plastycznych dotyczących kampanii 1809 r., tylko „Wjazd ks. Józefa Poniatowskiego” pędzla Stachowicza83 wyrażał ideę triumfu oręża polskiego w tej kampanii i jako taki doskonale
nadawał się do oficjalnego wykorzystania propagandowego, korespondując z treścią współczesnych mu dekoracji okolicznościowych. Niewykluczone, że i tak by
się stało, gdyby nie krótki okres trwania Księstwa Warszawskiego. Kiedy bowiem
w roku 1812 ukończona została pierwsza znana olejna wersja tego obrazu (powstała na zamówienie prywatne) Księstwu Warszawskiemu pozostały już tylko
miesiące realnego istnienia.
Opisane wyżej przykłady uhonorowania w 1809 r. polskich żołnierzy oraz ich
wodza, jak i mniej liczne, współczesne upamiętnienia sławetnych triumfów w postaci utworów plastycznych nie mogą wszakże przesłonić faktu, że Polacy w dobie
Księstwa Warszawskiego nie byli w stanie zdobyć się na stworzenie czegoś bar82

Znane współczesne przedstawienia zmagań pod Raszynem zdają się ograniczać do czterech
kompozycji wiązanych, niesłusznie zresztą, z Aleksandrem Orłowskim. Największą z serii jest „Batalia pod Raszynem” gloryfikująca odwagę samego księcia i niewykluczone, że przez niego samego
zamówiona (w zb. MNW, inw. Rys. Pol. 1260, rys. pędzlem, sępię na szkicu ołówkowym/pap. 62,3 x
84,2, nie sygn., ozn. Batalia pod Raszynem dnia 19 kwietnia 1809 roku, poch. ze zbiorów Augusta
Potockiego, vide: Aleksander Orłowski (1777-1832). Wystawa dzieł ze zbiorów radzieckich i polskich, Warszawa 1957, s. 167, poz. 384; E. Łumiński, Napoleon. Legiony i Księstwo Warszawskie,
Warszawa [1911], s. 473; Wystawa polskiego malarstwa batalistycznego. Instytut Propagandy Sztuki,
Warszawa 1939, s. 20, poz. 46). Z tym dużym kartonem korespondują jeszcze trzy podobnych rozmiarów gwasze, też mające nawiązywać do zmagań pod Raszynem: „Artyleria piesza i konna zjeżdżająca na pozycję” (w zb. MWP, inw. 12125 A*, gwasz/pap. 52 x 75, vide: Książę Józef i jego żołnierze [katalog wystawy] Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa 1999, s. 80, poz. 3; E. Łumiński,
op. cit., s. 223), „Potyczka kawalerii” (w zb. MWP, inw. 12124 A*, gwasz/pap. 52 x 75, vide: Książę
Józef i jego żołnierze..., op. cit., s. 80, poz. 2; E. Łumiński, op. cit., s. 222) oraz „Odpoczynek wojska” (w zb. MWP, gwasz/pap. Obraz ten jak dwa poprzednie pochodzi ze zbiorów Wojciecha Kolasińskiego w Warszawie, vide: E. Łumiński, op. cit., s. 221). Ernest Łuniński publikując w 1911 r. te
trzy gwasze, pisał, że Orłowski miał je jakoby malować wieczorami w gościnie u księcia Józefa
w pałacu „Pod Blachą”, przeznaczając je na dekorację parawanu (E. Łuniński, op. cit., s. 221). Informacja ta wszelako nie znajduje potwierdzenia w znanych faktach z biografii artysty. Bliższa zaś
analiza sposobu malowania koni, szczegółów uzbrojenia i umundurowania oraz partii pejzażowych
skłania raczej do twierdzenia, że autorem tych malowideł jest Sylwester Zieliński, artysta związany
z dworem Fryderyka Augusta, tworzący w podobnej do Orłowskiego manierze. Nic wszelako nie
wskazuje by seria owa powstała ze świadomego pragnienia gloryfikacji oręża polskiego, pomyślanego jako element oficjalnej propagandy.
83
Najstarsza notowana olejna wersja pochodziła z roku 1812 (87 x 118), ozn., Michael Stachowicz invent et pinx Cracoviae d. 15 Januarii, stanowiła d. własność rodziny Bochenków, vide:
E. Swieykowski, op. cit., poz. 7). Pozostałe znane repliki to: obraz pochodzący z dekoracji pałacu
biskupiego w Krakowie (115 x 177), mal. w 1817, vide: E. Swieykowski, op. cit., poz. 10 (fotografia
w zbiorach ikonograficznych WAP w Krakowie) oraz obraz przechowywany obecnie w zbiorach
Muzeum Narodowego w Krakowie (121 x 180), ozn., Michael Stachowicz invent pinxit 1821 d. 20
Octobris, vide: E. Swieykowski, op. cit., poz. 21; „Tygodnik Illustrowany” 1906, nr 6, s. 294.

TRIUMFALNY MARSZ ARMII KSIĘCIA JÓZEFA
163
__________________________________________________________________________________________

dziej monumentalnego, chociażby na miarę późniejszego wystroju malarskiego
Gabinetu Historycznego bpa Jana Pawła Woronicza w krakowskim Pałacu Biskupim.
A była to epoka, w której – jak nigdy przedtem, ani później – czczono męstwo
żołnierskie. I w związku z tym trudno podejrzewać, że potrzeby monumentalnego
upamiętnienia świetnych ówczesnych triumfów polskiego oręża nie odczuwali
współcześni Polacy. Przeciwnie, dobrze zdawali sobie z tego sprawę nie tylko
rządzący, ale i artyści. Oto w czerwcu 1809 r., czyli jeszcze przed zakończeniem
kampanii 1809 r., na wieść o tych triumfach sam mistrz Marcello Bacciarelli
w liście do Andrzeja Horodyskiego napisał:
Nasza radość doszła do szczytu z powodu bohaterskich czynów naszych dzielnych Polaków. Nie uwierzą przyszłe pokolenia. Jeśli kiedy pragnąłem być młodym
i mieć talent Rafaela, by przedstawić czyny chwalebne Narodu, a w szczególności
naszych dzielnych Oficerów poczynając od naszego Księcia Józefa Poniatowskiego, to właśnie teraz, aby utrwalić pamięć o naszych współczesnych Polakach, którzy przewyższyli swoich przodków. Jednak czyny zbrojne tak chwalebne powinny
być utrwalone w spiżu i unieśmiertelnione przez dłuto rzeźbiarza, lepsze niż pędzel
i farby [...]84.
Taką odpowiedzią na zgłoszony przez Bacciarellego postulat uwiecznienia
w kamieniu kampanii 1809 r. – w przypadku realizacji – mógł się np. stać, skreślony ręką ks. Sebastiana Sierakowskiego projekt pomnika – fontanny (zwanego
„fontanną Legionów”). Ale, jak to w czasach Księstwa Warszawskiego z podobnymi konceptami bywało, pozostały po nim jedynie ryciny, zamieszczone
w drugim tomie, napisanego przez tegoż autora, dzieła: Architektura obejmująca
wszelki gatunek murowania85, wydanego w 1812 r. dzięki wsparciu samego Stanisława Kostki Potockiego86, osoby wówczas w dziedzinie sztuki najbardziej
kompetentnej.
Choć więcej szczęścia miał inny protegowany Stanisława Kostki Potockiego
– Piotr Aigner87, jemu to bowiem przypisać należy formę rzymskiego sarkofagu,
jaka nadana została pomnikowi bitwy raszyńskiej wystawionego rychło za pieniądze Prezesa Rady Stanu i Rady Ministrów Księstwa Warszawskiego i zarazem Pana na Wilanowie88, to i tak jego dzieło trudno zaliczyć do monumentalnych upamiętnień.
84

List z dnia 18 VI 1809. Biblioteka PAN w Krakowie, sygn. 163, t. I, k. 75, publ.: A. Chyczewska, Bacciarelliana, „Biuletyn Historii Sztuki” R. XL, 1978, nr 2, s. 153.
85
S. Sierakowski Architektura obejmująca wszelki gatunek murowania […], t. II: Wzory do
dzieła architektury, t. II, Kraków 1812.
86
Vide: J. Rudnicka, Rola Stanisława Kostki Potockiego w polskim życiu kulturalnym, „Biuletyn
Historii Sztuki” R. XXXIV, 1972, nr 2, s.208; AGAD APP 271, k. 3.
87
J. Rudnicka, op. cit., s. 204.
88
Vide: W. Fijałkowski, Działalność Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie, „Biuletyn Historii Sztuki” R. XXXIV, 1972, nr 2, s. 147. Na nim z kolei wzorowany był grobowiec Cypriana Godebskiego – bohatera bitwy pod Raszynem, wystawiony na warszawskich Powązkach.
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Z kolei księżna Izabela Czartoryska na przekór antynapoleońskim koncepcjom
książąt Adama Kazimierza i Adama Jerzego Czartoryskich, podbudowana obecnością żołnierzy księcia Józefa w Puławach, powzięła myśl (urzeczywistnioną)
upamiętnienia ich trumfów w miejscu trofealnym jakim stała się stworzona przez
nią Świątynia Sybilli. Rok 1809 oznaczony został tam m.in. wykonaną ze złoconego brązu tarczą honorową. Jakby tego było mało, podczas wielkiej fety – a właściwie uroczystości patriotyczno-muzealnej zorganizowanej na cześć goszczącego
w Puławach Wojska Polskiego, politycznej wymowy nabrało otwarcie Domu
Gotyckiego, na którego ścianie pod wpływem doniosłej chwili księżna kazała wyryć hasło: OBY ODTĄD ZWYCIĘSTWA NASZE MOGŁY ZATRZEĆ PAMIĘĆ KLĘSK DOZNANYCH. Otaczaną czcią pamiątką pobytu wojsk ks. Józefa
w Puławach stały się też wpisy wodza i jego żołnierzy w złotej księdze Muzeum
oraz urokliwy rysunek ukazujący żołnierzy rannych pod Sandomierzem w 1809 r.
składających kule inwalidzkie pod pomnikiem w polu puławskim, ofiarowany
księżnej przez rekonwalescentów89.
Chociaż te sympatyczne dowody wdzięczności przybierały niekiedy formę artystyczną, to podobnie, jak obiekty architektury okazjonalnej czy okolicznościowe
dekoracje, były li tylko substytutem wytworów prawdziwie rozwiniętego życia
artystycznego, które w napoleońskiej Francji stało się jednym z najważniejszych
obszarów oddziaływania propagandowego i kreacji idei państwowotwórczych.
Z drugiej strony, trudno zaprzeczyć doniosłej roli, jaką te „pamiątki” odegrały
w tworzeniu stereotypu księcia-wodza. Dowódcy wielkiej, zwycięskiej armii małego państwa. Księcia, który zanim swego bohaterstwa dowiódł jako męczennik
honoru pod Lipskiem, pokazał, że pod jego rozkazami Polacy potrafili zwyciężać
w nie gorszym stylu niż wiarusy Cesarza Francuzów. A jego cnoty rycerskie, nie
dość, że w świadomości rodaków zmyły na nim piętno bratanka króla, który podpisał rozbiory Rzeczypospolitej, ale wzbudziły nawet u wrogów szacunek tak
wielki, że i car nie śmiał przeciwstawić się pomysłowi wystawienia mu monumentu o triumfalnym charakterze. Bo takim w istocie był konny thorvaldsenowski
posąg wyobrażający ks. Józefa w antycznym pancerzu, zgodnie z regułami rzymskiej sztuki triumfalnej. Choć triumfalny, w sam w sobie, charakter konnego posągu nie dla wszystkich w owym czasie był oczywisty, idea triumfu miała zostać
dobitnie zaznaczona w symbolice dekoracji cokołu. Otóż miała się tam znaleźć
płaskorzeźba będąca przetransponowaniem, klasycznych już, wyobrażeń wjazdu
ks. Józefa do Krakowa. Klasycznym dzięki popularnym opisom, utworom poetyckich czy wreszcie skromnym, ale sugestywnym ujęciom ikonograficznym, przede
wszystkim, tych pędzla Michała Stachowicza.
I choć, odlany już pomnik, przez długie dziesięciolecia nie mógł zostać odsłonięty, stał się – co symboliczne – łupem wojennym feldmarszałka Iwana Paskie89
Z. Żygulski jun., Dzieje zbiorów puławskich, Kraków 1962, s. 230; idem, Puławy, w: Muzeum
Czartoryskich. Historia i zbiory, Kraków 1998, s.41 i nn. Vide: Książka poświęcona Podpisom Wojsk
Polskich w Świątyni Pamięci Roku 1809, Biblioteka UW, rkps 143.
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wicza, który stłumił powstanie listopadowe, to w końcu doczekał się odpowiedniego miejsca w centrum Warszawy. To nic, że dopiero w czasach Polski niepodległej. We wdzięcznej pamięci pokoleń obraz księcia-wodza wciąż bowiem trwał,
a to za sprawą legendy kampanii 1809 r.
Gdy w grudniu 1809 r. na Placu Trzech Krzyży czekała na niego brama triumfalna, mając może w pamięci obelgi i zarzuty zdrady, którymi jeszcze nie tak
dawno obsypywała go tłuszcza, odstąpił ten honor swym żołnierzom. Poczucie
godności i szlachetnej skromności zarazem, wskazywały mu inne horyzonty sławy. Choć – jak przyznał w chwili refleksji sam Napoleon – książę ten królom był
równy.

Zawieszenie orłów napoleońskich na odwachu głównym w Krakowie. Fragment ryciny Sebastiana Langera
wg rysunku Michała Stachowicza.

ROCZNIK PRZEMYSKI, t. XLV: 2009
z. 1, HISTORIA WOJSKOWOŚCI
DARIUSZ SEWERYN (Lublin)

MYŚL WOJSKOWA
JULIUSZA SŁOWACKIEGO
Od razu muszę zaznaczyć, że tytuł tego artykułu jest wyraźnie hiperboliczny –
Juliusza Słowackiego, nawet przy największym wysiłku konceptualizacyjnym nie
dałoby się raczej zaliczyć do teoretyków wojskowości. Z faktu, że formuła tytułowa opiera się na ostentacyjnym zabiegu retorycznym, nie należy jednak wnosić,
że autor Samuela Zborowskiego nie miał w tych kwestiach do powiedzenia nic
godnego uwagi. W jego tekstach pochodzących z najpóźniejszego okresu można
znaleźć interesujące wzmianki dotyczące problematyki militarnej. Uwagi tego rodzaju mają charakter rozproszony i – co należy podkreślić – nie pełnią roli samoistnej, lecz podporządkowane są celowi nadrzędnemu. W późnych pismach Słowackiego każda dająca się wyodrębnić kwestia religijna, filozoficzna czy moralna
stanowi cząstkę wielkiej ideowej konstrukcji opartej na podstawowym twierdzeniu, że „wszystko przez Ducha i dla Ducha, a nic dla celów cielesnych nie istnieje”1 i jakiś aspekt tego twierdzenia egzemplifikuje. Ujmując rzecz abstrakcyjnie,
powiemy że rdzeniem owej nadrzędnej konstrukcji jest spirytualistyczna interpretacja procesu dziejowego tak w wymiarze historii naturalnej jak i dziejów powszechnych; oczywiście jest to tylko pusta formułka taksonomiczna, która pozwala jedynie sklasyfikować myśl Słowackiego w obrębie ogólnej systematyki
stanowisk filozoficznych, jednak w znikomej mierze oddaje właściwą treść owej
myśli z jej kompleksowym zespołem odniesień do rozmaitych aspektów kulturowych i cywilizacyjnych. Pośród tych odniesień znalazło się również miejsce dla
tematyki wojskowej.
Wywody Słowackiego zyskują często charakter wykładu metodologicznego –
przynoszą one demonstracyjną aplikację hermeneutycznej techniki, odsyłającej do
ogólnego interpretacyjnego wzorca, który sformułowany został w Genezis z Ducha. A ponieważ wzorzec ten jest uniwersalny – w zakres przywoływanych przez
autora egzemplifikacji szczegółowych wejść może właściwie wszystko. Każda
bowiem kwestia – polityczna, prawna, moralna, społeczna czy historyczna – podlega u Słowackiego rozpoznaniu w świetle przesłanek wiedzy „genezyjskiej”
i każda może dostarczyć materiału ilustrującego uniwersalną i całościową zasadę
interpretowania rzeczywistości. W takim właśnie kontekście pojawiają się odwołania do sfery militarnej.
1

List do Rembowskiego, t. XIV, s. 421. Wszystkie cytaty tekstów poetyckich Słowackiego
według edycji: J. Słowacki, Dzieła wszystkie, red. J. Kleiner, t. 1-17, Wrocław 1952-1975.
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[…] duch często z czucia pracując tworzy formy i narzędzia, któremi się później wiedza
posługuje… […] Patrz na kwadrat żołnierzy, myśl go wynalazła, ale dziwi się sama skutkowi
budowy – to jest tej mocy, która z niego wytryska i często nawet strzały harmatnie wyprzedza… Jedną z dróg ducha naszego, do finalnych celów wiodącą, będzie to zapewne zespolenie się duchów w jednej idei i miłości Bożej… szyk więc wojskowy już jest formą stapiającą
w posąg jeden różne duchów natury…2

Warto zwrócić uwagę, że refleksja ta, włożona w usta Mistrza – głównego rezonera Dialogu troistego – jest zupełnie poprawna merytorycznie: po pierwsze,
jak wiadomo taktyczna efektywność wszelkich odmian szyku zwartego opierała
się na efekcie synergii – wartość bojowa jednostki wojskowej zachowującej takie
ustawienie na polu bitwy była znacznie wyższa niż zsumowana siła bojowa poszczególnych żołnierzy tę jednostkę tworzących. Słuszność tego założenia potwierdzała się przez tysiąclecia – od greckiej falangi i rzymskiej kohorty, poprzez
klinowo-kolumnowe formacje ciężkiej jazdy rycerskiej i czworoboki szwajcarskich pikinierów, szesnastowieczne hiszpańskie tercios i zwarte szeregi piechoty
w linearnej taktyce wieku osiemnastego, aż do kolumn batalionowych epoki napoleońskiej. Po drugie, teza że strategia i taktyka wojskowa są uwarunkowane
czynnikami społeczno-kulturowymi, stanowi fundamentalną przesłankę prac
współczesnych historyków wojskowości3, zwłaszcza tych, których zainteresowania wykraczają poza techniczne kategorie sztuki wojennej oraz specyfikacji
umundurowania i uzbrojenia. Na przykład John Keegan, wchodząc w spór z Clausewitzem, powiada:
[…] wojna to coś więcej niż polityka, […] w wojnie wyraża się kultura danego społeczeństwa, […] z drugiej strony – wojna bywa determinantem kultury, a w niektórych społeczeństwach jest kulturą4.

Gdy więc czytamy u Słowackiego, że „szyk […] wojskowy […] jest formą stapiającą w posąg jeden różne duchów natury”, to pod charakterystyczną, „genezyjską”, szatą stylistyczną możemy rozpoznać trzeźwe spostrzeżenie na temat niezaprzeczalnych walorów bojowych szyku zwartego. Myśl autora Dialogu troistego
od razu wykracza jednak poza kategorie czysto taktyczne – ów „kwadrat żołnierzy” ujmowany jest w perspektywie historyczno-kulturowej: jako efekt rozwoju
cywilizacyjnego. Co więcej, stanowi on dla Słowackiego prefigurację wyższych
form duchowego rozwoju ludzkości.
Rzecz jasna, poeta podejmuje tu ową kwestię nie po to, aby wnieść jakiś doniosły wkład w historię wojskowości; przywołuje ją na prawach egzemplifikacji –
by wykazać, że także i to, okazjonalnie przywołane zagadnienie, może być sensownie zinterpretowane w kategoriach „genezyjskiego” sposobu rozumienia kultury i historii.
2

Dialog troisty, t. XIV, s. 332-333. Por. List do Rembowskiego, t. XIV, s. 421.
Por. J. Keegan, Historia wojen, przeł. G. Woźniak, Warszawa 1998; Ph. Contamine, Wojna
w średniowieczu, przeł. M. Czajka, Gdańsk-Warszawa 2004; M. Howard, Wojna w dziejach Europy, przeł. T. Rybowski, Wrocław 2007.
4
J. Keegan, op. cit., s. 25.
3
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Mimo wszystko, nie jest to wzmianka całkiem przypadkowa – myśl Słowackiego od czasu do czasu krąży wokół tego rodzaju zagadnień. W nieco innym ujęciu sprawa formacji bojowej zostaje naświetlona w Liście do Rembowskiego:
Ustawiwszy w szeregu żołnierze, przymusiliśmy je szat podobieństwem, ruchów jednością, serca w nich nie ruszywszy – aby się każdy swojej natury wyrzekał, a ducha swego oddał formie szeregowej… A ta forma taka, cieleśnie wymyślona przez rozum nasz, moc miała
cudowną i nieraz tą mocą, organizmem sprawioną, przeciwko Chrystusowi służyła… Nie
przez ducha więc stworzyliśmy ciało – ale przez ciało doszliśmy do tajemnic zbiorowej siły
ducha ludzkiego i miłością go Bożą nie rozpaliwszy, wyzwaliśmy, aby uderzał jak ogień…
Tę moc, która przez zlanie się duchów jedną miłością Bożą nastąpi – i w słońce świat rozpromieni, my wycisnęliśmy ciałem i zamiast światła, związkowe duchów ognie szatańskim
pierwiastkiem działają. – Bo żołnierze zleli ducha pod formy szeregowej przymusem i przeciwko wolności Bożej działają5.

Oczywiście dla współczesnego historyka wojskowości tego rodzaju stylistyka
jest mało przystępna, ale nie należy się zrażać – także i tutaj wskazać można rzeczowe konteksty, w jakich rozwija się myśl Słowackiego. Wiadomo na przykład,
że charakterystyczne dla osiemnastowiecznej Europy tendencje do jednolitego
mundurowania wojsk wynikały nie tylko z potrzeb reprezentacyjnych – wiązały
się bowiem z poważniejszą reformą organizacji sił zbrojnych, która polegała na
wprowadzeniu garnizonowego systemu pułków wraz z terytorialnymi procedurami szkolenia i uzupełniania stanów osobowych. Intensywna musztra była nieodłącznym elementem tej struktury organizacyjnej; to właśnie zauważa mimochodem Słowacki, gdy mówi o przymusie wywieranym „szat podobieństwem, ruchów jednością”. Zaostrzenie dyscypliny i wprowadzenie regularnych ćwiczeń
większych jednostek wojskowych w formie operacji terenowych umożliwiło rozwój osiemnastowiecznej taktyki linearnej. Autor Listu do Rembowskiego podkreśla tu właśnie element narzucanego żołnierzom rygoru, który był warunkiem bojowej skuteczności. O tym, że koncepcja ćwiczeń manewrowych wymagała przezwyciężenia naturalnej skłonności ludzkiej do niepodejmowania zbytecznego wysiłku, świadczyć może epizod z dziejów siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej:
kiedy przed bitwą pod Beresteczkiem Jan Kazimierz zmuszał obozujące pod Sokalem wojska do ćwiczenia „na sucho” zmian szyku, natrafiał na opór i niechęć
żołnierzy, nie rozumiejących, po co mają się niepotrzebnie męczyć.
Również tutaj Słowacki traktuje tę problematykę jako punkt wyjścia do uogólnionej interpretacji w kategoriach kulturowych i duchowych zarazem, wskazując
że wysoka efektywność organizacji sił zbrojnych może służyć do realizowania celów historycznie i duchowo szkodliwych. Biorąc pod uwagę dziejowo-polityczny
kontekst wypowiedzi autora, można zaryzykować stwierdzenie, iż formuła głosząca, że „żołnierze zleli ducha pod formy szeregowej przymusem i przeciwko wolności Bożej działają” może mieć bardziej skonkretyzowane odniesienie: mianowicie do armii pruskiej, a zwłaszcza rosyjskiej. Nieludzkość stosunków w tej ostatniej konstatował w Ustępie III cz. Dziadów (Przegląd wojska) Mickiewicz, który
5

List do Rembowskiego, t. XIV, s. 421.

DARIUSZ SEWERYN
170
__________________________________________________________________________________________

w Petersburgu miał okazję obserwować pokazy musztry paradnej, gdzie miewały
ponoć miejsce takie oto efekty uboczne:
Wszyscy odeszli: widze i aktory.
Na placu pustym, samotnym zostało
Dwadzieścia trupów: ten ubrany biało,
Żołnierz od jazdy; tamtego ubiory
Nie zgadniesz jakie, tak do śniegu wbity
I stratowany końskimi kopyty.
Ci zmarzli, stojąc przed frontem jak słupy,
Wskazując pułkom drogę i cel biegu;
Ten się zmyliwszy w piechoty szeregu
Dostał w łeb kolbą i padł między trupy.
Biorą ich z ziemi policejskie sługi
I niosą chować; martwych, rannych społem;
Jeden miał żebra złamane, a drugi
Był wpół harmatnim przejechany kołem;
Wnętrzności ze krwią wypadły mu z brzucha,
Trzykroć okropnie spod harmaty krzyknął,
Lecz major woła: „Milcz, bo car nas słucha”;
Żołnierz tak słuchać majora przywyknął,
Że zęby zaciął; nakryto co żywo
Rannego płaszczem, bo gdy car przypadkiem
Z rana jest takiej nagłej śmierci świadkiem
I widzi na czczo skrwawione mięsiwo –
Dworzanie czują w nim zmianę humoru,
Zły, opryskliwy powraca do dworu,
Tam go czekają z śniadaniem nakrytem,
A jeść nie może mięsa z apetytem6.

Okrucieństwo i dyscyplina wymuszana pałką długo pozostawały znakiem firmowym rosyjskiej armii; Świadomość tego stanu rzeczy męczyła jeszcze Lwa
Tołstoja. Zupełnie inaczej wyglądało to w armii napoleońskiej, legionach Dąbrowskiego, armii Księstwa Warszawskiego i jej spadkobierczyni: armii Królestwa Polskiego, do której dobrego wyszkolenia przyczynił się skądinąd – mimo
wszystko – jej wódz naczelny: wielki książę Konstanty. Okoliczności te stanowią
naturalny kontekst przytoczonej wypowiedzi Słowackiego i mogły pozostać nie
bez wpływu na jej kierunek. Nie bez racji przecież autor Listu do Rembowskiego
wskazywał, że „oddanie ducha formie szeregowej” może prowadzić do skutków
zgubnych moralnie i katastrofalnych historycznie. Można by nawet poszerzyć ten
kontekst w kierunku prospektywnym i odczytać tę uwagę jako przeczucie dwudziestowiecznych totalitaryzmów…
Tok wywodów Słowackiego bywa asocjacyjny i chaotyczny kompozycyjnie,
ale nie powinno nam to przesłaniać konceptualnej spójności jego myślenia. Oto
bowiem po przytoczonym wcześniej ustępie Dialogu troistego następuje wywód
6

Cyt. według edycji: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, t. 3, Dramaty, oprac. Z. Stefanowska,
Warszawa 1995, s. 295-296.
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dotyczący hipnozy, czyli – jak to wówczas nazywano – magnetyzmu. Ale po nim
powraca jeszcze wątek militarny:
Patrz… jak ów wynalazek palnej broni […] przyprowadził duchy do tej wysokości, że
już bez żadnego zapału krwi walką rozgrzanej, ale cicho i spokojnie składają ofiarę z organizacji obowiązkowi… Zaprawdę, gdybyś Rzymianinowi takiemu jak Mucjusz Scewola…
zdolnemu dłoń swoją położyć na żarze, powiedział o spokojności dzisiejszego żołnierza, który przez całe godzin dwanaście ogień harmatni wytrzymuje… i czasem dwunastej godziny
z ziemi zostaje porwany w ręce anielskie podobnych mu duchów… Scewola odrzekłby… że
to się bez cudu stać nie mogło… że ta spokojność nie jest w ludzkiej naturze… że takiej tortury, przez dwanaście godzin pod ciosem śmierci człowieka trzymającej, nigdzie nie wymyślono […]. I zaprawdę, gdyby nasz Ojciec niebieski o ducha ludzkiego nie troszczył się…
i o sprawę swoją nie dbał na ziemi, a litował się nad szkodą ciał – na wynalazek ten i na inne
już by spuścił deszcze siarczane i pioruny swoje wszystkie wyrzucił… i morza sprowadziłby
na zatarcie śladów ludzkości…7

Również i w tym przypadku teza odnosząca się do rzeczywistości duchowej
wspiera się na solidnych przesłankach historycznych. Wynalezienie prochu strzelniczego rzeczywiście w sposób radykalny zmieniło obraz pola bitwy. Pierwotnie
artyleria wykorzystywana była przede wszystkim w działaniach oblężniczych, co
wynikało z ograniczeń technologicznych. W bitwach polowych efekt jej zastosowania długo pozostawał głównie psychologiczny: na przykład bombardy, które
krzyżacy przyciągnęli pod Grunwald nie zdołały nikomu wyrządzić żadnej szkody. Stopniowo jednak broń prochowa w połączeniu z nowymi koncepcjami taktycznymi zaczęła odgrywać coraz większą rolę – husycki wagenburg, czyli szyk
taborowy, stanowił potężną formację obronną właśnie dzięki dużemu nasyceniu
ręczną bronią palną; o sile takiego ugrupowania Polacy przekonali się na początku
wojny trzynastoletniej, kiedy to pod Chojnicami krzyżacka piechota walcząca na
sposób husycki stawiła skuteczny opór szarżom ciężkiej jazdy Kazimierza Jagiellończyka i przesądziła o jego klęsce. W wieku XVII wykorzystanie artylerii oraz
muszkieterów ramach taktyki połączonych broni zadecydowało o triumfach Gustawa Adolfa w wojnie trzydziestoletniej. Także w bitwie pod Beresteczkiem potężne zgrupowanie artylerii oraz piechoty strzeleckiej w centrum szyku armii Jana
Kazimierza odebrało tatarskim sojusznikom Chmielnickiego chęć do walki i skłoniło ich ostatecznie do ucieczki. Zresztą aż do dziewiętnastego wieku wojska nieregularne wykazywały bardzo niską odporność na ogień artyleryjski. W odniesieniu do rosyjskiego kozaka okoliczność tę podkreślał w swoim pamiętniku Aleksander Fredro:
Na lufkę nie natrze za nic w świecie. Za pierwszym armaty wystrzałem niknie
jak kamfora8.

W odróżnieniu od kozaków, regularna kawaleria epoki napoleońskiej nie tylko
wytrzymywała intensywny ostrzał armatni, lecz także w razie konieczności zdolna
była do atakowania pozycji artyleryjskich. Najbardziej brawurowa szarża na umoc7
8
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nioną baterię, w niezwykle trudnych warunkach terenowych, miała miejsce pod
Somosierrą, gdzie chwałą okrył się szwadron szwoleżerów gwardii cesarskiej;
w kontekście przytoczonej wypowiedzi Słowackiego należy podkreślić, że ten wyczyn nie był uwarunkowany bojowym doświadczeniem polskich kawalerzystów –
szwoleżerowie gwardii stanowili wówczas jednostkę w zasadzie reprezentacyjną,
a większość uczestników słynnej szarży nie brała wcześniej udziału w prawdziwej
walce. Podstawą ich sukcesu był czynnik moralny, czyli to właśnie, na co zwraca
uwagę Słowacki. Rdzeń jego refleksji wyznacza przesłanka behawioralna: istotnie
– utrzymywanie pozycji pod silnym i długotrwałym ostrzałem artyleryjskim wchodzi w kolizję z naturalnym instynktem samozachowawczym. Trudno zaprzeczyć,
że „ta spokojność nie jest w ludzkiej naturze”. A skoro tak – to musi być uwarunkowana kulturowo. Morale żołnierzy dziewiętnastowiecznych armii jest więc dla
Słowackiego istotne o tyle, o ile stanowi przejaw szerszych procesów społecznych.
Historycy wojskowości zgadzają się na ogół, że historyczne formy organizacji
sił zbrojnych oraz stosowane przez nie rozwiązania taktyczne pozostają w ścisłym
związku ze strukturami społeczno-politycznymi. Na przykład hoplici walczący
w zwartym szyku falangi, jako wolni obywatele podlegający obowiązkowi okresowej służby wojskowej, stanowili militarny wytwór ściśle określonej struktury
prawno-państwowej, którą była grecka polis. Wykorzystanie na szerszą skalę zawodowych żołnierzy najemnych w świecie cywilizacji greckiej stało się możliwe
dopiero w epoce hellenistycznej, gdy uformowały się rozległe terytorialnie i silne
demograficznie monarchie z rozbudowanym aparatem administracyjno-fiskalnym.
Jeżeli więc Słowacki także w sferze przemian techniki i taktyki militarnej postrzega symptomy rozwoju ducha ludzkiego, to nie jest to w gruncie rzeczy żadna
aberracyjna osobliwość, ale przejaw rzeczywistej, pogłębionej refleksji, wpisującej się w szeroki nurt romantycznego historyzmu. Dotyczy to zresztą całej „nauki
genezyjskiej”, która skądinąd w niewielkim tylko stopniu posiada znamiona ustabilizowanej doktryny – przede wszystkim pozostaje narzędziem interpretacyjnym,
umożliwiającym integrację spostrzeżeń odnoszących się do rozmaitych dziedzin
rzeczywistości.
Na gruncie tej hermeneutyki bezwiedny heroizm dziewiętnastowiecznych żołnierzy, wydobyty poprzez zestawienie z mitycznym czynem Mucjusza Scewoli –
jednego z herosów rzymskiej pseudo-historii, nie jest ani ich osobistą cnotą, ani
zasługą. Jest natomiast faktem społeczno-kulturowym, podlegającym rozpoznaniu
w świetle ogólnych zasad rządzących duchowym rozwojem ludzkości. W sferze
myśli Słowackiego rozwój nauki i techniki nie stanowi bynajmniej zagrożenia dla
celów duchowych; wprost przeciwnie – jest środkiem, za pomocą którego owe
cele się realizują.
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KWATERA LEGIONISTÓW
Z L. 1914-1918 NA CMENTARZU GŁÓWNYM
PRZY UL. J. SŁOWACKIEGO W PRZEMYŚLU
Na krzyżu wisi maciejówka siwa,
Porosły wkoło kąkole i osty,
A darń zielona grób z wierzchu przykrywa,
Tabliczkę białą ktoś złożył na grobie z napisem:
„Polska niech się przyśni Tobie!”1

Legiony Polskie były jedną z najważniejszych polskich formacji wojskowych
w czasie I wojny światowej. W latach 1914-1916, gdy Legiony brały czynny
udział w działaniach wojskowych przy boku państw centralnych zostały otoczone
nimbem legendarnej formacji. Dzięki bohaterskiej postawie na polach bitew
chlubnie nawiązały do przeszłości wspaniałych tradycji wojska polskiego. W późniejszym okresie, do 1918 r., były przede wszystkim narzędziem w rozgrywaniu
sprawy polskiej na arenie międzynarodowej. Po kryzysach w 1917 r. (kryzys przysięgowy) oraz w lutym 1918 r. (rozwiązanie Polskiego Korpusu Posiłkowego
w wyniku przejścia II Brygady pod Rarańczą) środowisko legionowe zostało rozbite i zdezintegrowane2.
Pierwszą inicjatywą skupienia środowiska b. legionistów było zawiązanie
w kwietniu 1918 r. w obozie internowania b. legionistów w Dulfalvie na Węgrzech grupy oficerów, którzy po opracowaniu statutu nowej organizacji rozesłali
ją po innych obozach internowania, aby je jednogłośnie zatwierdzić. Jeden z sygnatariuszy – kpt. E. Szerauc po opuszczeniu 19 kwietnia 1918 r. obozu w Dulfalva stanął na czele centralnego biura informacyjnego z siedzibą w gmachu Naczelnego Komitetu Narodowego przy ul. Gołębiej 20 w Krakowie. Jego zadaniem
było informowanie rodzin internowanych o losach ich krewnych przetrzymywanych w obozach internowania na Węgrzech. Biuro stanowiło zawiązek organizacyjny dla Towarzystwa Wzajemnej Pomocy b. Legionistów służących w rozwiązanym Polskim Korpusie Posiłkowym. Po okrzepnięciu organizacji powołano dwa
komitety organizacyjne w Krakowie i Lwowie, po czym za sprawą listu W. Sikorskiego scalono je w Krajowy Komitet Organizacyjny w Krakowie. W sierpniu
1918 r. skończono opracowywać statut i powołano „Towarzystwo Wzajemnej
1
2
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Pomocy Byłych Legionistów Polskich z lat 1914-1918” z siedzibą w Krakowie,
któro skupiło w ramach organizacyjnych legionistów w całej Galicji zajmując się
przede wszystkim działalnością samopomocową. Nadzór nad tym stowarzyszeniem sprawował W. Sikorski3.
W maju 1918 r. wyszła z Krakowa inicjatywa powołania konkurencyjnej organizacji skupiającej b. legionistów o nazwie: „Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy b. Uczestników Walk Legionów Polskich”. Przewodniczącym organizacji
został E. Śmigły-Rydz. Było zdominowane przez legionistów służących niegdyś
pod rozkazami Komendanta Piłsudskiego. Towarzystwo organizowało pomoc dla
swoich kolegów w wymiarze: leczenia, poszukiwania pracy, uzyskiwania zasiłków dla legionistów, inwalidów, wdów i sierot po poległych4. Oprócz tych dwóch
inicjatyw powstała również „Bratnia Pomoc byłych Legionistów Polskich” w której działał m.in. kpt. K. Baczyński. Między trzema organizacjami dochodziło do
konfliktów, których przejawem były ostre polemiki i ataki na łamach lwowskiej
prasy5.
Z inicjatywą powołania organizacji skupiającej byłych legionistów w Przemyślu wyszedł Wł. Maryniak – b. podoficer II Brygady Legionów Polskich. Zwrócił
się on 8 VIII 1918 r. do J. Śliwińskiego – lwowskiego delegata „Towarzystwa
wzajemnej pomocy b. leg. Pol. z l. 1914-1918”, aby przesłał mu statuty organizacji i poinstruował go, gdyż ma zamiar założyć filię tego stowarzyszenia w Przemyślu6. Organizowanie oddziału w Przemyślu przeciągnęło się, aż do października
1918 r. 21 X 1918 r. zawiązano przemyski oddział towarzystwa. Prezesem stowarzyszenia wybrano H. Liebermana, a jego zastępcą został Charzewski. Jak ogłoszono w „Nowym Głosie Przemyskim” legioniści ujęci w karby wojskowe pod
komendą ppor. R. Burdy „będą stanowili zamkniętą dla siebie społeczność, kultywować cnoty polsk[iego] żołnierza, braterską spójnię i serdeczną przyjaźń, poświęcając wolny od pracy czas na ćwiczenia wojskowe, odczyty, pogadanki, sport
itp.”7 Oczywiście była to tylko przesłona dymna, gdyż najważniejszym celem była
potrzeba zorganizowania kadr wojskowych, do możliwych w najbliższym czasie
działań zbrojnych w obliczu upadającej monarchii naddunajskiej.
Czas walk o granice Rzeczypospolitej, w których legioniści czynnie uczestniczyli, spowodował przerwę w funkcjonowaniu towarzystw skupiających byłych
żołnierzy Legionów Polskich.
Dopiero 6 VIII 1922 r., podczas pierwszego zjazdu legionistów powstał Związek Legionistów Polskich o zasięgu ogólnopolskim. Celem ZLP była początkowo
3
Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej: APK), Archiwum Naczelnego Komitetu Narodowego (ANKN), sygn. 480, k. 49, 59; sygn. 481, k. 3; sygn. 605, k. 47, 53, 152; J. Snopko, op. cit.,
s. 387-388.
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5
APK, ANKN, sygn. 605, k. 54.
6
Ibidem, k. 96-97.
7
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Legionistów Polskich, „Nowy Głos Przemyski” 1918, nr 43,
s. 2.

KWATERA LEGIONISTÓW NA CMENTARZU GŁÓWNYM W PRZEMYŚLU
175
__________________________________________________________________________________________

głównie działalność samopomocowa oraz „ideowa” w szerzeniu i umacnianiu tradycji walk o niepodległość, tzn. obchodzenie ważnych rocznic dla ruchu legionowego – 6 sierpnia, 15 lutego oraz propagowanie osoby Marszałka J. Piłsudskiego,
który był dla ZLP najwyższym autorytetem, uosobieniem Niepodległości. Zadania
społeczne sprowadzały się do wychowywania społeczeństwa w duchu państwowym. Duży nacisk kładziono na wychowanie w tym duchu młodzieży podkreślając ścisłą współpracę ze Związkiem Strzeleckim8. W kolejnych latach największy
nacisk położono na działalność polityczną w tworzeniu zaplecza dla J. Piłsudskiego oraz ekipy rządzącej tzw. „sanacji”.
Po zjeździe założycielskim ZLP w Krakowie, 6 X 1922 r. w siedzibie Narodowej Partii Robotniczej przy ul. Czackiego 3 odbyło się spotkanie organizacyjne
przemyskiego oddziału ZLP9. Proces tworzenia struktur trwał do początku 1923 r.
i wtedy doszło do ostatecznego zawiązania oddziału ZLP. Wybrano skład zarządu
na czele z prezesem J. Machowskim. Początkowo siedzibą związku było prywatne
mieszkanie członka E. Lindnera przy ul. Droga na Zielonkę 14, później w lokalu
NPR i ZS przy ul. Czackiego 3, a od 1933 r. we własnym lokalu przy ul. Katedralnej 310.
Stowarzyszenie zajmowało się działalnością samopomocową, polityczną oraz
„ideową”. Jednym z przejawów tej ostatniej była inicjatywa oryginalna w skali
całego ZLP, a mianowicie przygotowanie cmentarza dla jego przemyskich działaczy. Idea ta ziściła się na początku lat 30. Kwatera żołnierzy-weteranów Legionów
Polskich 1914-1918 w Przemyślu powstała w 1930 r.11 Dzięki zabiegom ówczesnego prezesa oddziału przemyskiego Związku Legionistów Polskich St. Sokołowskiego i poparciu burmistrza R. Kroguleckiego, magistrat miasta Przemyśla
wyznaczył osobną kwaterę o numeracji 31 „a” na cmentarzu głównym przy ul.
J. Słowackiego w wyłączne dysponowanie ZLP12. Skromna uroczystość otwarcia
kwatery legionowej miała miejsce 11 XI 1930 r. Brali w niej udział legioniści,
kompania honorowa Wojska Polskiego, członkowie Związku Strzeleckiego;
przemawiał przedstawiciel z zaprzyjaźnionego Związku Oficerów Rezerwy13.
Jeszcze w tym samym roku ogrodzono kwaterę drewnianymi kołkami i założono betonowy fundament pod pomnik14. Aby urządzić kwaterę członkowie ZLP
8
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postanowili dodatkowo wpłacać 10% składek członkowskich na fundusz cmentarny. Rozpisano konkurs na projekt pomnika. Zwycięzcą został K. Osiński, który
ofiarował go bezinteresownie. Zarząd ZLP uznał jego projekt za „wyróżniający się
szlachetnością kompozycji i nowoczesnym charakterem”15. Powołano specjalną
komisję pod przewodnictwem wiceprezesa ZLP J. Wilczka, która miała zbierać
informacje o pochowanych legionistach na cmentarzach przemyskich, aby przenieść ich prochy za zgodą rodzin na cmentarz legionowy.
Dalekosiężnym planem miało być stworzenie w tym miejscu swoistej alei zasłużonych, mauzoleum uczestników powstań narodowych, legionistów, poległych
i zmarłych w służbie dla Ojczyzny16.
Podstawowym problemem w realizacji tego przedsięwzięcia był brak wystarczających środków pieniężnych17, który pogłębiał trwający wtedy kryzys gospodarczy. Z tego właśnie powodu do 1935 r. nie rozpoczęto nawet budowy grobowców pochowanych tutaj już od 1931 r. legionistów. Dodatkową komplikacją była
konieczność ekshumowania pochowanych tutaj nie-legionistów oraz przeniesienie
zwłok legionistów z różnych cmentarzy przemyskich na kwaterę legionową. Akcję ekshumowania nie-legionistów zapoczątkowano w 1935 r., powierzając te
sprawy St. Włodkowi, który w imieniu ZLP zwrócił się w tej sprawie do Magistratu18. Wyniki tej pracy są nieznane.
Chyba największe problemy przysporzyła sprawa przeniesienia pochowanych
już legionistów na cmentarz legionowy. Mimo informowania w prasie przemyskiej o zamiarze ekshumowania tychże na kwaterę legionową19 wyniki tego apelu
okazały się żadne. Akcja ta wydawała się nierealna ze względów logistycznych,
gdyż liczba już pochowanych legionistów na cmentarzu głównym była pokaźna.
Takiemu ogromnemu przedsięwzięciu na wzór podejmowanych przez Austriaków
po oblężeniu Twierdzy Przemyśl, mogły sprostać władze państwowe, a nie towarzystwo o ograniczonych środkach pieniężnych i technicznych. Dodatkowo zapewne zaważyło tutaj stanowisko rodzin, które chciały zostawić prochy swoich
bliskich w spokoju.
Oprócz problemów „zewnętrznych” pojawiły się w łonie stowarzyszenia głosy krytykujące istnienie funduszu cmentarnego. Z uwagi na duże bezrobocie
i ubóstwo doskwierające legionistom w wyniku ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego lat 30-tych XX wieku, członek chor. Koś, 28 I 1934 r. na Walnym
15

Na pomniku umieszczono tablicę informacyjną o niewiadomej dzisiaj treści, która została usunięta prawdopodobnie podczas okupacji sowieckiej w latach 1939-1941. Patrz: Archiwum Klubu
Obrońców Przemyśla (dalej: AKOP), Relacja A. Gawlika z 6 VII 2001 r. w sprawie obelisku legionistów polskich na Cmentarzu Głównym w Przemyślu (dalej: Relacja A. Gawlika), k. 1.
16
AAN, ZLP, sygn. 192, s. 49, 52-53, 107
17
Stan Funduszu Cmentarnego przedstawiał się następująco: Rok 1933 – 807 zł, rok 1934 – 1382
zł, rok 1936 – 3811,76 zł. Ibidem, s. 67, 94, 139. Więcej danych nie posiadamy. W sprawozdaniach
kasowych z tych lat nie notuje się wydatków na grobowce pochowanych.
18
AAN, ZLP, sygn. 192, s. 92, 104
19
„Tygodnik Przemyski” 1931, nr 28, s. 3.
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Zgromadzeniu ZLP w Przemyślu, skrytykował dotychczasową inicjatywę argumentując, że „w okresie, gdy żywi legioniści cierpią niedostatek zbiera się fundusze na urządzenie cmentarza i budowę grobowców”. Jego zdaniem budowę
cmentarza powinno sfinansować miasto, a pieniądze zgromadzone na funduszu
cmentarnym powinny zostać wypłacone na potrzeby bezrobotnych i wdowy po
legionistach. Wniosek chor. Kosia złożony na Walnym Zgromadzeniu odrzucono20.
Z wyżej podanych przyczyn pomysł cmentarza-mauzoleum okazał się nierealny i nie doszedł do skutku. Łącznie na „Cmentarzyku Legionistów Polskich”,
jak nazywa się tę nekropolię w źródłach urzędowych (Księgi Zmarłych), do
1939 r. pochowano tylko 12 osób. Pierwszym weteranem, który tutaj znalazł miejsce wiecznego spoczynku, był inicjator jego założenia b. prezes przemyskiego oddziału ZLP St. Sokołowski, który zmarł 28 IV 1931 r. Uroczysty pogrzeb z przemówieniem prezesa ZLP K. Kiełtyki zorganizowano mu 30 IV 1931 r.21 Oprócz
S. Sokołowskiego na cmentarzu legionistów spoczywają: Eustachy Półtorak (6 X
1932), Józef Wilczek (5 III 1933), Stanisław Brejcha (9 IV 1933), Stefan Nowak
(22 IV 1933), dr Stanisław Reis (8 VI 1934), Władysław Balcer (25 XI 1934), mjr
Bronisław Blumski (30 III 1935), Tadeusz Weiss (19 XI 1936), Adam (Mieczysław?) Niemczyk (23 XI 1936), sierż. Stanisław Janus22 (28 II 1937), Franciszek
Gdulewicz (11 V 1937)23.
Pamięć zmarłych towarzyszy broni zachowywano organizując uroczystości
patriotyczne na terenie kwatery legionowej. Z okazji Święta Zmarłych, 1 listopada
rokrocznie ZLP przy współudziale ZS urządzał składanie wieńców na grobach legionistów z okolicznościowym przemówieniem prezesa ZLP. Ponadto ZS wystawiał posterunki honorowe przy nekropolii24. W roku 1938 uroczystości 1 listopada
miały wymiar nadzwyczajny. Obchody na cmentarzu legionowym wchodziły
w skład dużych uroczystości z okazji dwudziestej rocznicy odzyskania Niepodległości ku czci „Orląt Przemyskich, tudzież poległych i zmarłych Bojowników
i Bojowniczek o Niepodległość Ojczyzny”. Najpierw pochód złożony z młodzieży, członków różnych towarzystw i organizacji ruszył z Rynku ulicą Franciszkańską i Słowackiego na cmentarz wojskowy, gdzie po odprawionych modlitwach za
poległych żołnierzy i złożeniu kwiatów, skierował się na kwaterę legionistów.
20
AAN, ZLP, sygn. 192, s. 86, 88, 127. Chor. Koś był konsekwentny i na Walnym Zgromadzeniu 2 II 1936 r. kolejny raz proponował likwidację funduszu, a uzyskane środki tym razem pragnął
przeznaczyć na stypendia dla młodzieży.
21
Zarząd Cmentarzy w Przemyślu (dalej: ZCP), Księga zmarłych z lat 1925-1933: Rok 1931,
poz. 233; AAN, ZLP, sygn. 192, s. 52. Biogramy wszystkich pochowanych umieszczone są na końcu
artykułu.
22
W aktach urzędowych podaje się błędnie nazwisko Janusz.
23
ZCP, Księga zmarłych z lat 1925-1933: Rok 1932, poz. 454. Rok 1933, poz. 106, 167, 188;
Księga zmarłych z lat 1934-1941: Rok 1934, poz. 294, 549. Rok 1935, poz. 169. Rok 1936, poz. 550,
553. Rok 1937, poz. 102, 230. Daty w nawiasach podają dzień pochówku zmarłego.
24
AAN, ZLP, sygn. 192, s. 108, 131; Garnizon Związku Strzeleckiego w Przemyślu ku czci poległych bohaterów walczących o niepodległość Polski, „Tygodnik Przemyski” 1934, nr 44, s. 4.
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Tutaj obchody rozpoczęły się od odśpiewania przez chór „Echo” żałobnej pieśni
„In monte oliveti”, a następnie przemawiał prezes ZLP J. Ciecierski. Po przemówieniu orkiestra wojskowa 5 pułku strzelców podhalańskich odegrała „Śpij
kolego w ciemnym grobie”, a chór „Echo” odśpiewał „Wieczny Odpoczynek”.
Na końcu złożono wieńce na grobach legionistów. W dalszej kolejności pochód
skierował się pod grobowiec Orląt Przemyskich, gdzie uroczystości zakończono25.
Do 1939 r. grobami legionistów opiekował się Zarząd ZLP i ZS.
W trakcie II wojny światowej i po jej zakończeniu, zmarłych (m.in. krewnych
legionistów) grzebano w obrębie b. kwatery legionistów, przez co zatraciła ona
swoją autonomiczność i zlała się z otoczeniem. W obliczu nowej komunistycznej
rzeczywistości została skazana na zapomnienie. Pamięć o niej zachowywały tylko
osoby zainteresowane tym miejscem – rodziny pochowanych tutaj osób.
Do dnia dzisiejszego zachowało się w kwaterze 31 „b”26 8 nagrobków lub grobów27 z inskrypcjami w zwartej zabudowie w stosunkowo dobrym stanie. Większość z nich powstała prawdopodobnie w okresie powojennym28. O ich hipotetycznym wyglądzie możemy domniemywać z jedynego grobu ziemnego z prostym,
wojskowym krzyżem bez inskrypcji. Znajduje się on w obrębie cmentarza i z pewnością zawiera szczątki legionisty, podobnie jak drugi grób bez inskrypcji, na którym postawiono, po wojnie, nagrobek. Nie wiadomo, gdzie leżą dwaj pozostali pochowani tutaj legioniści. Możliwe, że na miejscu ich wiecznego spoczynku pochowano już kolejne osoby i wybudowano grobowce. Taki los wkrótce może spotkać
grób ziemny ze szczątkami legionisty, gdyż miejsce to zostało wykupione (grób
ziemny między mogiłą B. Blumskiego a grobem J. Wilczka).
Materiał źródłowy, którym dysponujemy (Księgi Zmarłych) pozwala zaledwie
na określenie liczby pochowanych w tym miejscu osób, natomiast ustalenie lokalizacji pochówku każdego spośród czterech „zaginionych” legionistów jest już
dzisiaj niemożliwe29.
Istniejący tutaj pomnik legionistów ulokowany między grobami S. Sokołowskiego a J. Wilczka w latach 80-tych wymagał natychmiastowej renowacji. Jednak
w 1986 r. pomnik został usunięty ze swojego pierwotnego miejsca. Adam Gawlik
– członek Klubu Obrońców Przemyśla i Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu, mający w polu 31 b grób Ojca (również legionisty – Stanisława Gawlika,
pochowanego w 1952 r. nieco wyżej od przedwojennej kwatery legionowej),
przez to często odwiedzający to miejsce, opisuje ten fakt w ten sposób:
25
Uczczenie pamięci poległych i zmarłych Bojowników o Wolność, „Tygodnik Przemyski” 1938,
nr 45, s. 2-3.
26
Musiała nastąpić jakaś zmiana numeracji tej kwatery. W aktach podaje się kwaterę 31 „a”.
Dzisiaj te groby znajdują się w kwaterze o numeracji 31 „b”.
27
Są to groby S. Sokołowskiego, J. Wilczka, mjr B. Blumskiego, Wł. Balcera, sierż. St. Janusa,
E. Półtoraka, St. Brejchy, A. Niemczyka.
28
Grobowiec przed wybuchem II Wojny Światowej ufundowano prawdopodobnie tylko S. Sokołowskiemu.
29
Należą do nich: F. Gdulewicz, T. Weiss, S. Nowak, dr St. Reis.
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„W roku 1985 wzgl[ędnie] 1986 (dokładnie tego nie pamiętam), któregoś dnia stwierdziłem zniknięcie obelisku legionistów. Zaintrygowany tym faktem podszedłem do miejsca
na którym uprzednio był posadowiony [sic!] i stwierdziłem, że obelisk został ściągnięty
z płyty i leży między sąsiednimi grobami (robiło to wrażenie, że w następnej kolejności będzie rozbity wzgl[ędnie] wywieziony), płyta została rozebrana (gruz po niej został wywieziony i tylko jego resztki pozostawały), natomiast miejsce po nich zostało oznakowane drewnianymi palikami pod kontury wykopu pod grobowiec”30.

A. Gawlik będący również radnym Miejskiej Rady Narodowej w Przemyślu
natychmiast interpelował w sprawie „zbeszczeszczenia obelisku upamiętniającego
poległych żołnierzy polskich” do władz miejskich. W sierpniu lub wrześniu
1986 r. wiceprezydent Przemyśla wydał telefonicznie decyzję natychmiastowego
zaprzestania prac w tym miejscu. 9 IX 1986 r. przeprowadzono wizję lokalną, która stwierdziła dalszą budowę zmierzającą do ukończenia prac31. Na posiedzeniu
Miejskiej Rady Narodowej w dniu 10 X 1986 r. A. Gawlik żądał wyjaśnień dotyczących tej sprawy. Odpowiedzi udzielił mu obecny na posiedzeniu dyrektor
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – A. Szczurkowski32. Jak się okazało
teren na którym stał pomnik został sprzedany już w 1982 r. przez władze miejskie
Zdzisławowi Pokryszko33. Decyzję na budowę grobowca wydał Wydział Budownictwa Urbanistycznego i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta za zgodą Konserwatora Zabytków. Według oceny dyrektora PGK kierownik cmentarza wydał
prawidłową decyzję „w oparciu o istniejące przepisy prawne określające stan faktyczny (przed rozpoczęciem budowy) jako „miejsce zaniedbane”34. Odpowiedź ta
była mało satysfakcjonująca i jak twierdzi A. Gawlik „niezgodna z prawdą”. Na
kolejnym posiedzeniu MRN w dniu 19 XII 1986 r. A. Gawlik złożył wniosek
o powołanie komisji z udziałem przedstawiciela Prokuratury Rejonowej, która
miałaby dokładnie zbadać tę sprawę. Jego wniosek poparł zastępca przewodniczącego MRN – jednocześnie działacz KOP oraz TPPiR, Zb. Chabasiewicz35. Komisja pod przewodnictwem L. Kaszuby i udziale prokuratora E. Kopyta, jak twierdzi
A. Gawlik „potwierdziła zasadność mojej interwencji”36.
Mimo tej decyzji Prezydent Przemyśla odpowiedział, że nie doszło do żadnych
nieprawidłowości. Jedynie kierownik Zakładu Usług Pogrzebowo-Cmentarnych
otrzymał polecenie „bardziej wnikliwego badania każdego wniosku o dalszą zabudowę starej części Cmentarza Głównego”37. Odpowiedź ta stoi w sprzeczności
z oświadczeniem Prezydium MRN, które na zebraniu 26 I 1987 r. ustaliło, że zo30

AKOP, Relacja A. Gawlika, k. 1; Na podstawie innych źródeł należy stwierdzić, że usunięcie
pomnika miało miejsce w sierpniu lub wrześniu 1986 r.
31
Archiwum Państwowe w Przemyślu (dalej: APP), Miejska Rada Narodowa i Urząd Miasta
1973-1990 w Przemyślu (dalej: MRN i UM), akcesja z 6 VI 1990 r., sygn. 196, k. 302-303.
32
Ibidem, k. 307.
33
Ibidem, k. 482.
34
Ibidem, k. 307.
35
Ibidem, k. 453.
36
AKOP, Relacja A. Gawlika, k. 2.
37
APP, MRN i UM, akcesja z 6 VI 1990 r., sygn. 196, k. 482.
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stały naruszone obowiązujące przepisy w zakresie administrowania cmentarzem.
Stwierdzono, że odpowiedzialne osoby muszą być ukarane, a obelisk ma być
przeniesiony na koszt Z. Pokryszki38. To stanowisko Prezydium MRN przedstawił
Z. Chabasiewicz na sesji MRN w dniu 30 I 1987 r. Potwierdził on „zaistniały fakt
naruszenia przepisów w sprawie grzebalnictwa i regulujących problem ochrony
zabytków”. Oświadczył, że „obelisk zostanie przywrócony do stanu pierwotnego,
a w stosunku do osób winnych naruszenia przepisów zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe”39. Temat obelisku legionistów gościł na zebraniach MRN
w tym roku po raz ostatni, natomiast na forum Prezydium MRN temat rozpatrywano jeszcze 27 III 1987 r. Z. Chabasiewicz po raz kolejny wyraził swoje niezadowolenie „w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami” podczas kontroli
komisji. Mimo to prezes PGK – A. Szczurkowski dalej twierdził, że „jego postępowanie było zasadne, gdyż działał na podstawie decyzji wydanej przez Urząd
Miejski”. Zaproponowano przesunięcie tego zagadnienia na kolejne posiedzenie
prezydium „celem ostatecznego wyjaśnienia sporu”. Taką propozycję przedstawił
wiceprezydent K. Nycz40. Mimo tych zapowiedzi temat pomnika nie gościł już na
forum Prezydium MRN.
Sprawa ta jednak już po niespełna dwóch latach ponownie wypłynęła. Na początku 1988 r. Stowarzyszenie Autorów Polskich (oddział wojewódzki w Przemyślu) przygotowywało jednodniówkę w związku z nadchodzącą w tym roku 70
rocznicą odzyskania Niepodległości. W jednodniówce zamierzano przedstawić
aktywność przemyskiego społeczeństwa w upamiętnianiu tego wydarzenia w dwudziestoleciu międzywojennym – jedną z takich inicjatyw było ufundowanie pomnika legionistów przez ZLP. W związku z tym SAP zwróciło się pisemnie 4 III
1988 r. do Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Ocalenia Narodowego
w Przemyślu z zapytaniem czy temat obelisku legionistów „powinien znaleźć
miejsce w jednodniówce poświęconej 70-tej rocznicy Odzyskania Niepodległości
jako jeden z negatywnych tego przejawów na terenie miasta Przemyśla?” Na końcu pisma stwierdzono: „Oczywiście nie byłoby to wskazane”. SAP sugerował, że
niezałatwienie tej sprawy „przed upływem kończącej się kadencji obecnej MRN,
obciąży ją przy społecznym absolutorium ze strony wyborców”, dlatego apelował
o ostateczne zakończenie sporu41. Pismo już 9 III 1988 r. przekazano Prezydentowi miasta. Wiceprezydent K. Nycz wz. Prezydenta Miasta zwołał na 16 III 1988 r.
specjalną komisję42, która w tym dniu przeprowadziła kolejną wizję lokalną w
spornym miejscu. Komisja w celu „właściwego usytuowania i wyeksponowania
obelisku” postanowiła, że musi on zostać przeniesiony w miejsce ustalone przez
nią, tj. obok grobu St. Gawlika. Według argumentacji komisji nowe miejsce obeli38

Ibidem, sygn. 228, k. 3.
Ibidem, sygn. 225, k. 4.
40
Ibidem, sygn. 228, k. 59.
41
APP, MRN i UM, akcesja z 5 VII 1990 r., sygn. 667, k. 1.
42
Skład komisji był następujący: Z. Chabasiewicz, A. Gawlik, R. Borysławski, T. Stolarczyk,
A. Szczurowski, K. Rożek.
39
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sku mieści się w granicach b. kwatery legionowej, w tym miejscu jest ułatwione
dojście do pomnika, nowa lokalizacja pomnika nie koliduje z sąsiednimi grobami
a jego przeniesienie nie powoduje naruszenia przepisów prawnych. Ustalono, że
obelisk będzie miał za podstawę płytę betonową, natomiast do prac związanych
z przeniesieniem obelisku zobowiązano PGK w Przemyślu, które miało tę czynność przeprowadzić do końca maja 1988 r.43 24 III 1988 r. Wiceprezydent K. Nycz
wz. Prezydenta miasta wystosował pismo do SAP z informacją o przeprowadzonych pracach, ponadto stanowczo stwierdził „że ustalony zakres działań pozwoli
naprawić popełnione niegdyś błędy ku ogólnemu zadowoleniu społeczeństwa”44.
Mimo załatwienia tej sprawy polubownie, niesmak pozostał. Była to wątpliwa
satysfakcja, gdyż „fakty […] były dokonane”45.
Pomnik legionistów ustawiono na przejściu między grobami powyżej kwatery
legionowej przy alejce pod ogrodzeniem cmentarza od strony ul. Przemysława na
nowo zbudowanym cokole. W 1988 r. Zb. Chabasiewicz oraz A. Gawlik dokonali
renowacji pomnika pokrywając go zaprawą cementową. Umieszczono na nim
również nową tablicę informacyjną o treści: Poległym Legionistom Polskim 19141918, którą wykonał społecznie Julian Opryszko. Ponadto na cokole umieszczono
małą tabliczkę wykonaną społecznie przez Zakłady Automatyki „Polna” z informacją kto przeprowadził renowację. Akcja ta miała związek z uczczeniem przez
Klub Obrońców Przemyśla i TPPiR 70 rocznicy Odzyskania Niepodległości46.
W 1999 r.47 pomnik został przeniesiony na cmentarz wojskowy w miejsce
przy kwaterze żołnierzy zmarłych w okresie międzywojennym. Na starym miejscu
pozostał cokół obelisku, a obok ustawiono tablicę z napisem: „Obelisk legionistów
polskich przeniesiono na teren cmentarza wojskowego” nie podając informacji, że
nie jest to pierwotne miejsce ulokowania pomnika. Ostatecznie obelisk 16 sierpnia
2004 r. został uroczyście poświęcony podczas uroczystości na cmentarzu wojskowym z okazji 90 rocznicy powstania Legionów48.
*
Kwatera legionowa jest przykładem niespełnionego zamysłu stworzenia Mauzoleum bohaterów – uczestników walk o Niepodległość Polski na przemyskim
cmentarzu głównym, który przerwał wybuch II wojny światowej – inicjatywy
unikalnej w skali całego Związku Legionistów Polskich.
Po „wyzwoleniu” i wprowadzeniu dyktatury komunistycznej, gdy wszystko co
było związane z J. Piłsudskim i legionistami starano się oczernić i wyplenić ze
43

W piśmie brak informacji na czyj koszt miano wykonać te prace. APP, MRN i UM, akcesja
z 5 VII 1990 r., sygn. 667, k. 3.
44
Ibidem, k. 2.
45
AKOP, Relacja A. Gawlika, k. 2.
46
Ibidem, k. 3; APP, Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, akcesja 52-17/2007, k. 2;
B. Majgier, Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu w latach 1986-2003, Przemyśl 2004, s. 8.
47
Już 11 listopada składano pod pomnikiem wieńce i kwiaty. Por. „Pogranicze” 1999, nr 46
z 16 XI, s. 1, 3.
48
Legiony to…, „Życie Podkarpackie” 2004, nr 33 z 18 VIII, s. 3.
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świadomości historycznej polskiego społeczeństwa, kwatera legionistów jako artefakt minionej epoki uległ prawie całkowitemu zapomnieniu. Najbardziej widomym
efektem „polityki zapomnienia” jest w tym miejscu sprawa pomnika legionistów.
Zadziwiające jest, że w wyniku sugestii SAP z III 1988 r. w ciągu niecałego miesiąca załatwiono sprawę której przedtem nie można było lub nie chciano załatwić
przez kilka lat. Równie podejrzane jest stanowisko wiceprezydenta K. Nycza, który
w 1987 r. odwlekał rozpatrzenie tej kwestii na posiedzeniu Prezydium MRN, a następnie po otrzymaniu pisma od SAP wykazał się niezwykłą aktywnością w celu
szybkiego załatwienia sprawy obelisku. Śmiało można stwierdzić kilka faktów, że:
– usunięcie obelisku odbyło się z obejściem obowiązujących przepisów prawnych regulujących zagadnienia grobownictwa oraz ochrony zabytków,
– celowo odraczano wykonanie działań mających zatrzymać budowę prywatnego grobowca na miejscu pomnika legionistów. W wyniku tych działań nie udało
się zaniechać budowy grobowca, przez co nie było realnych możliwości ustawienia usuniętego pomnika w jego pierwotnym miejscu. Bezsprzecznie należy
stwierdzić, że jest to przykład dewastacji zabytkowej części cmentarza głównego
przy ul. J. Słowackiego podczas PRL-u i niezbyt chlubnego działania najwyższych
władz lokalnych w tym czasie w Przemyślu.
Miejmy nadzieję, że tym przyczynkiem uda się choć odrobinę przypomnieć
i podkreślić znaczenie środowiska legionowego w budowaniu zrębów Niepodległej Polski i jego roli w życiu międzywojennym Przemyśla oraz uchroni się to
miejsce od całkowitej ignorancji i zapomnienia.
Biogramy
Z dwunastu osób pochowanych na kwaterze legionistów udało się ustalić dokładne życiorysy tylko siedmiu. Głównym materiałem na którym oparto biogramy
tych osób to akta Krzyża Niepodległości i akta personalne przechowywane w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie. Krzyż i Medal Niepodległości
nadawany za działalność niepodległościową przed i w czasie pierwszej wojny
światowej otrzymało prawie 30 tys. legionistów, ale i tak do wybuchu wojny nie
zdążono odznaczyć wszystkich. Bazując na tej informacji można stwierdzić, że
5 osób, których wniosków odznaczeniowych Krzyża lub Medalu Niepodległości
nie ma w zasobach CAW, najprawdopodobniej nie zdążono odznaczyć lub po prostu materiał ten zaginął podczas wojny. Akta KN pozwoliły stwierdzić, że jeden
z pochowanych na kwaterze legionowej nie był legionistą (Tadeusz Weiss), ale
z racji, że należał do ZLP pochowano go razem z legionistami.
Władysław Balcer (1887-1934). Ur. 23 XII 1887 r. w Skwilinie, pow. Rypin
jako syn Franciszka i Heleny Przybyszewskiej. Ukończył 6 klas gimnazjum realnego w Równem na Wołyniu. 28 VII 1915 r. wstąpił do Legionów Polskich i otrzymał przydział do 6 szwadronu 2 pułku ułanów. Od 14 VIII 1915 r. leczył się
w szpitalu legionowym w Kamieńsku. W listopadzie 1915 r. ranny pod Maniewiczami. 25 II 1916 r. otrzymał przydział do Stacji zbornej LP w Przemyślu, gdzie po
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superrewizji 20 VII 1916 r. został zwolniony z Legionów jako inwalida (roztrzaskana noga w biodrze, gruźlica nerek). W 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego.
Brał udział w walkach pod Przemyślem.
W II RP pracował jako zastępca kierownika Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy w Przemyślu. Należał do ZLP w Przemyślu, gdzie pełnił funkcje: od
2 IV 1933 do 28 I 1934 r. – zastępcy sekretarza, od 28 I 1934 r. do 22 XI 1934 r. –
zastępcy członka zarządu. Zmarł 22 XI 1934 r. w Przemyślu. Pochowany na
kwaterze legionowej na Cmentarzu Głównym przy ul. J. Słowackiego.
Odznaczony Krzyżem Niepodległości, Gwiazdą Przemyśla.
Żonaty z Eleonorą Niemiec (1896 – 9 III 1965).
Literatura49: CAW, KN – 16 III 1937; AAN, ZLP, sygn. 192, k. 61, 65, 88, 109; USCP; ZCP;
IV Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916, s. 3; I. Zając, Aleje Pamięci. Przemyskie cmentarze,
Przemyśl 2004, s. 50. M. Gosztyła, Z. Konieczny, M. Proksa, Przewodnik po miejscach pamięci narodowej województwa przemyskiego, Przemyśl 1997, s. 116.

Bronisław Filibert Blumski (1896-1935), major artylerii. Ur. 22 VIII 1896 r.
w Złoczowie jako syn Tadeusza i Stanisławy Rafałowskiej. W latach 1907-1914
uczęszczał do c.k. gimnazjum w Złoczowie. 17 VI 1914 r. zdał egzamin dojrzałości z odznaczeniem. Od września 1910 r. należał do skautingu a od 1911 r. do Zarzewia. W dniach 1-7 VII 1912 r. brał udział w pierwszym kursie Tajnej Polskiej
Szkoły Państwowej we Lwowie. Od czerwca 1912 r. członek XX Polskiej Drużyny Strzeleckiej w Złoczowie, gdzie przed wybuchem I wojny światowej awansował na podoficera.
1 VIII 1914 r. wstąpił do Oddziału Piłsudskiego w Krakowie. Po wprowadzeniu struktury batalionowej i akcesu 1 pułku piechoty do Legionu Zachodniego służył na froncie jako szeregowiec w 1 kompanii I baonu 1 pp. 31 I 1915 r. przeniesiony (z awansem 5 II 1915 r. na sierżanta) do sądu polowego przy Komendzie
I Brygady w charakterze protokolanta. 15 VI 1915 r. otrzymał przydział do linii,
gdzie do 12 III 1916 r. był w stopniu sierżanta dowódcą plutonu w 1 i 2 kompanii
I baonu 1 pp. Został zakwalifikowany i skończył kurs oficerski w 1916 r. w 1 pp.
W marcu 1916 r. zachorował na tyfus i zapalenie nerek. Przebywał do 18 VI
1916 r. w szpitalu epidemiologicznym w Jarosławiu. Następnie przydzielony do
Stacji Zbornej Legionów Polskich (później Polskiego Korpusu Posiłkowego)
w Przemyślu, gdzie od 1 III 1917 do 14 II 1918 r. był zastępcą oficera prowiantowego i kierownikiem magazynu mundurowego. Po przejściu II Brygady przez
front pod Rarańczą, internowany od 22 lutego do 1 marca 1918 r. w obozie w Żurawicy. Następnie wcielony do 10 pp. armii austriackiej, gdzie sprawował funkcję
komendanta plutonu w baonie zapasowym.
49
Wykaz stosowanych skrótów: AAN – Archiwum Akt Nowych; AP – Akta Personalne; APP
– Archiwum Państwowe w Przemyślu; BZNO – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
we Wrocławiu; CAW – Centralne Archiwum Wojskowe; KN – Krzyż Niepodległości; USCP –
Urząd Stanu Cywilnego w Przemyślu; ZCP – Zarząd Cmentarzy w Przemyślu; ZLP – Związek Legionistów Polskich.
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1 XI 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. W stopniu podchorążego przydzielony jako dowódca plutonu do 37 pp. w Przemyślu. Od 26 XI 1918 do 10 V
1919 r. oficer żywnościowy 37 pp. Później ponownie dowódca plutonu w 37 pp.
Po awansie 1 VII 1919 r. na ppor. piechoty od 6 VII 1919 r. oficer żywnościowy
dyonu w 4 pułku artylerii ciężkiej. 4 XI 1919 r. przeniesiony do intendentury
4 Dywizji Piechoty jako oficer żywnościowy. Funkcję tę sprawował do końca
wojny polsko-bolszewickiej. 1 IV 1921 r. przydzielony jako referent wydziału
żywnościowego do Departamentu Intendentury Ministerstwa Spraw Wojskowych
w Warszawie. 1 VII 1923 r. awansował na kapitana adm. dż. gosp. Od 18 XII tego
roku przechodził przeszkolenie w 2 pułku artylerii górskiej w Przemyślu (I dyon
3 bateria) zakończone otrzymaniem stopnia kapitana artylerii (1 IV 1924) i przeniesieniem do korpusu osobowego oficerów artylerii. Między 1 IV 1924 r. a 15 I
1925 był słuchaczem Szkoły Młodszych Oficerów Artylerii w Toruniu. Po jej
ukończeniu z wynikiem bardzo dobrym służył do 20 czerwca tego roku w 22 pułku artylerii polowej w Rzeszowie jako dowódca baterii (II dyon 6 bateria). Następnie przeszedł ostatecznie do garnizonu przemyskiego. Do 9 II 1927 r. służył
jako kierownik referatu budżetowego w 10 Okręgowym Szefostwie Artylerii
(przejściowo między 1 VIII a 18 IX 1926 r. – komendant poligonu artyleryjskiego
DOK X), później do 27 VIII 1929 r. był kierownikiem referatu personalnego
w sztabie DOK nr X. W następnej kolejności przeszedł do służby w linii w 10
pułku artylerii ciężkiej będąc początkowo dowódcą baterii (II dyon 5 bateria), a po
awansie na stopień majora artylerii (3 XII 1930 r. ze starszeństwem z 1 I 1931 r.)
dowódcą II dyonu i komendantem szkoły strzelania. Między 8 IV 1931 r. a 10 IX
1931 r. uczestniczył w kursie doskonalącym oficerów artylerii w Szkole Strzelania
Artylerii w Toruniu. Po powrocie do pułku dalej był dowódcą II dyonu (w grudniu
1932 sprawował zastępstwo zastępcy dowódcy pułku), zaś z początkiem czerwca
1933 r. objął funkcję kwatermistrza 10 pac. 20 IX 1933 r. wysłano go na kolejne
przeszkolenie: III taktyczny kurs dowódców dywizjonów w Szkole Strzelania
Artylerii w Toruniu. Po powrocie 13 XI tego roku objął poprzednie stanowisko
kwatermistrza 10 pac.
Należał do ZLP w Przemyślu. 27 III 1935 r. zastrzelił się w pociągu na linii
Medyka-Przemyśl. W karcie zgonu jako przyczynę samobójstwa podano: „Obciążenie dziedziczne, rozstrój nerwowy”. Pochowany na kwaterze legionowej na
Cmentarzu Głównym przy ul. J. Słowackiego w Przemyślu.
Żonaty od 24 XI 1917 r. z Olgą Marynowską (3 V 1893-?), (ślub w Przemyślu). Syn?, (18 VI 1918-?) (nie figuruje w księgach urodzeń USC w Przemyślu).
Odznaczony Orderem Virtuti Militari 5 kl., Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Literatura: CAW, AP, sygn. I.481.B.8238, KN – 9 XI 1931; AAN, ZLP, sygn. 192, k. 78; USCP;
ZCP; VII Lista strat Legionów Polskich, Piotrków 1916, s. 4; H. Bagiński, U Podstaw Wojska Polskiego, Warszawa 1935, s. 199; BZNO, sygn. 15381 II, J. Błoński, Pamiętnik 1891-1969, k. 81; „Rocznik
Oficerski” 1923, 1924, 1928, 1932. G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari
1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997, s. 114.
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Stanisław Brejcha (1895-1933). Ur. 6 I 1895 r. w Radymnie jako syn Franciszka i Marii Komarowskiej. Z zawodu stolarz. 1 IX 1914 r. wstąpił do Legionów
Polskich. Przydzielony do 7 kompanii 3 pp., a później do 6 kompanii 2 pp. Jako
szeregowiec przeszedł cały szlak bojowy II Brygady. Po kryzysie przysięgowym
w 1917 r. w PKP. Od 2 II 1918 r. w stacji zbornej PKP w Przemyślu. Służył do
rozwiązania PKP. Dalsze losy nieznane. Należał do ZLP w Przemyślu. Zmarł 7 IV
1933 r. w Przemyślu. Pochowany na kwaterze legionowej na cmentarzu głównym
przy ul. J. Słowackiego w Przemyślu. Odznaczony Krzyżem Niepodległości.
Literatura: CAW, KN – 21 IV 1937; USCP; ZCP.

Franciszek Gdulewicz (1893-1937). Ur. 3 VIII 1893 r. w Przemyślu jako syn Jana i Marii Fedak. Robotnik. W sierpniu 1914 r.
wstąpił do Legionów Polskich. Służył w 13 kompanii 3 pp. W bitwie pod Mołotkowem dostał się
do niewoli rosyjskiej, skąd uciekł w 1918 r. Internowany przez Austriaków i wcielony do 10 pp.
W latach 1918-1919 brał udział w walkach o Przemyśl i Lwów. W 1920 r. zdemobilizowany. Należał do ZLP w Drohobyczu i w Przemyślu, gdzie
pełnił funkcję: 28 I 1934 – 17 I 1935 r. zastępcy
członka zarządu oraz gospodarza lokalu. Zmarł
8 V 1937 r. w Przemyślu na raka płuc. Pochowany
na kwaterze legionowej na Cmentarzu Głównym
przy ul. J. Słowackiego.
Odznaczony Krzyżem Niepodległości, Gwiazdą Przemyśla, odznaką II Brygady Legionów
Polskich oraz odznaką „Orlęta”.
Literatura: CAW, KN – 20 VII 1932; AAN, ZLP, sygn. 192, k. .92, 108, sygn. 134, k. 23; APP,
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej katedralnej w Przemyślu, Księga urodzeń PrzemyślZasanie z lat 1890-1902, sygn. 3, k. 255; USCP; ZCP.

Stanisław Janus (1899-1937). Ur. 26 II 1899 r. Był legionistą 6 pp. Legionów.
Internowany przez Austriaków w 1918 r. w obozie w Żurawicy. Później służył
w Wojsku Polskim: brał udział w walkach o Przemyśl i Lwów, a następnie
w kampanii bolszewickiej. W II RP sierżant zawodowy 5 Pułku Strzelców Podhalańskich w Przemyślu; działacz ZS oraz ZLP w Przemyślu. Utonął 21 II 1937 r.
podczas wykonywania obowiązków służbowych. Pochowany na kwaterze legionowej na Cmentarzu Głównym przy ul. J. Słowackiego.
Literatura: BZNO, sygn. 15810/II, Legiony Polskie. Wykazy nazwisk legionistów internowanych
w 1918 r. w obozie w Żurawicy; ZCP; I. Zając, Aleje Pamięci. Przemyskie cmentarze, Przemyśl 2004,
s. 50.
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Adam (Mieczysław?) Niemczyk (1899-1936). Ur. 27 IV 1899 r. Prawdopodobnie był legionistą. W II RP w rezerwie jako ppor. rez. taborów ze starszeństwem z 1 VII 1925 r. i przydzielony do 10 dywizjonu taborów (PKU Przemyśl).
Pracował jako komisarz kontroli skarbowej w Jarosławiu. Członek ZLP w Przemyślu. Zmarł 21 XI 1936 r. Pochowany na kwaterze legionowej na Cmentarzu
Głównym przy ul. J. Słowackiego.
Literatura: ZCP; „Rocznik Oficerski Rezerw” 1934, s. 189, 720; I. Zając, Aleje Pamięci. Przemyskie cmentarze, Przemyśl 2004, s. 50.

Stefan Nowak (1894-1933). Ur. 1894 r. Z zawodu kupiec. Prawdopodobnie
był legionistą. Należał do ZLP w Przemyślu. Od 1919 r. żonaty z Józefą Grągolewską. Zmarł 20 IV 1933 r. w szpitalu powszechnym w Brzozowie. Pochowany
na kwaterze legionowej na Cmentarzu Głównym przy ul. J. Słowackiego.
Literatura: USCP; ZCP.

Eustachy Półtorak (1897-1932). Ur. 1897 r. w Kołomyi jako syn Mikołaja
i Julii Fioły. Prawdopodobnie był legionistą. Należał do ZLP w Przemyślu. Zmarł
4 X 1932 r. w Przemyślu. Pochowany na kwaterze legionowej na Cmentarzu
Głównym przy ul. J. Słowackiego.
Literatura: USCP; ZCP.

Stanisław Reis (1877-1934). Ur. 1878 r. w Mielcu. Emerytowany sędzia. Służył w Legionach Polskich w stopniu sekcyjnego w 16 kompanii 2 pp. Zaginął 29
X 1914 r. podczas bitwy pod Mołotkowem. Dalsze losy nieznane. Członek ZLP
w Przemyślu. Zmarł na początku czerwca 1934 r. Pochowany na kwaterze legionowej na Cmentarzu Głównym przy ul. J. Słowackiego.
Literatura: BZNO, sygn. 15816/I. Legiony Polskie. Kartoteka legionistów wziętych do niewoli
w latach 1914-1918, Pudło 3, s. 621; ZCP.

Stanisław Sokołowski (1867-1931). Urodził się 8 V 1867 r. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Jego pradziadek Stanisław, był wachmistrzem ułanów Kozietulskiego i uczestnikiem w szarży pod Somosierrą, zaś ojciec uczestniczył
w Powstaniu Styczniowym. Przed I Wojną Światową razem z R. Włodkiem nabył majątek w Jeklowcach koło Koszyc. Zarządzał również dobrami ks. Sapiehy
w Krasiczynie.
Po wybuchu I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich. Jako plutonowy 1 X 1914 r. w składzie 2 szwadronu kawalerii LP wyruszył na Węgry.
Wyróżnił się w bitwie pod Cucyłowem, za co otrzymał awans do stopnia wachmistrza. W czasie słynnej szarży pod Rokitną 15 VI 1915 r. był dowódcą I plutonu 2 szwadronu. Został wtedy ciężko ranny w łopatkę. Leczył się w szpitalu
w Czerniowcach, w Bystrzycy, a następnie w szpitalu rezerwowym we Wiedniu.
Mianowany z dniem 4 VI 1915 r. chorążym kawalerii, a 11 XI tego roku ppor.
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kawalerii. W 2 pułku LP służył do jego likwidacji w lutym 1918 r., po czym został internowany 15 II 1918 r. przez Austriaków w Synowódzku.
W 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Był oficerem 2 pułku ułanów. Zweryfikowany jako por. rez. kaw. z 1 VI 1919 r. Po przeniesieniu do rezerwy powrócił na stanowisko zarządcy dóbr Ks. Sapiehy w Krasiczynie. Należał do ZLP
w Przemyślu, gdzie pełnił funkcje: od 4 II do 7 XII 1930 r. prezesa oddziału
ZLP w Przemyślu, a od 7 XII 1930 r. do śmierci zasiadał w jego sądzie koleżeńskim. Był inicjatorem powstania kwatery legionowej w Przemyślu. Przekazał na
rzecz Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej mundur, broń i odznaczenia.
Zmarł 28 IV 1931 r. Uroczyście pochowany w dniu 30 IV 1931 r. na kwaterze
legionowej na cmentarzu głównym przy ul. Słowackiego w Przemyślu.
Odznaczony orderem Virtuti Militari 5 kl., Krzyżem Niepodległości, trzykrotnie Krzyżem Walecznych.
Literatura: CAW, Stanisław Sokołowski, KN – 17 IX 1932; AAN, ZLP, sygn. 192, k. 50, 52,
53; ZCP; Lista strat legionu polskiego, Piotrków 1915, s. 29; W.K. Cygan, Oficerowie Legionów
Polskich 1914-1917. Słownik biograficzny, t. 4, Warszawa 2006, s. 279; Al. – Bot, Związek Legionistów Polskich – oddział Przemyśl, w: Oświata to Potęga. Wydawnictwo pamiątkowe z okazji obchodu 15-lecia niepodległości państwa polskiego, [oprac.] J. Kopeć, Przemyśl 1933, cz. II, s. 10;
„Tygodnik Przemyski” 1930, nr 7, s. 3; Stanisław Prawdzic Sokołowski, „Tygodnik Przemyski”
1931, nr 18, s. 2; I. Zając, Aleje Pamięci. Przemyskie cmentarze, Przemyśl 2004, s. 51.

Tadeusz Weiss (1888-1936). Ur. 14 X 1888 w Pleszowicach, pow. Przemyśl.
Uczęszczał do Gimnazjum w Przemyślu. Po manifestacjach przeciwko Austriakom wydalony ze szkoły. Edukację kontynuował w gimnazjum rzeszowskim.
Później pracował jako urzędnik w magistracie miasta Przemyśla. Był członkiem
„Sokoła” (od 1905), Towarzystwa Młodzieży Polskiej „Znicz” (od 1905), Czytelni im. Borelowskiego (od 1907), Towarzystwa im. T. Kościuszki (od 1913), Towarzystwa Szkoły Ludowej. Po wybuchu I wojny światowej, od 2 VIII 1914 r.
służył w armii austriackiej w 18 pp. obrony krajowej. Nie służył w Legionach
Polskich. Od listopada 1918 r. przydzielony do Miejskiej Straży Obywatelskiej
w Przemyślu na Zasaniu. Od 1919 r. w Policji Państwowej, w której to służył do
1926 r.; później na emeryturze. Był członkiem BBWR i ZLP w Przemyślu.
Zmarł 16 XI 1936 r. w Przemyślu. Pochowany na kwaterze legionowej na cmentarzu głównym przy ul. Słowackiego w Przemyślu.
Odznaczony: Gwiazdą Przemyśla, Medalem za Wojnę 1918-1921, odznaką
Miejskiej Straży Obywatelskiej „Zasłużonemu”.
Literatura: CAW, Tadeusz Weiss, KN-odrzuc. 7.10.1935; ZCP.

Józef Wilczek (1870-1933). Urodził się w 15 III 1869 r. w Miżyńcu, pow.
Przemyśl. Skończył 5 klas szkoły powszechnej, 3 lata szkoły zawodowej i roczny
kurs handlowy. W latach 1911-1914 był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” w Przemyślu. 11 sierpnia 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich. Brał
udział w kampanii karpackiej jako żołnierz 3 pułku piechoty. Podczas bitwy pod
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Mołotkowem 31 X 1914 r. został wzięty do niewoli rosyjskiej. Przebywał w obozie jenieckim w miejscowości Buj w gubernii Kostromskiej w Turkiestanie.
Z niewoli powrócił dopiero w 1920 r. i do 1921 r. służył w WP.
W II RP był dyrektorem Książnicy Naukowej w Przemyślu. W latach
1922/1923 r. w uczestniczył organizowaniu przemyskiego oddziału ZLP. Wielokrotnie wybierany do zarządu oddziału: w 1928 r. (luty? – sierpień) w zastępstwie
– prezes Oddziału ZLP w Przemyślu, przez trzy kadencje, tj. od 4 II 1930 r. do
śmierci – wiceprezes ZLP. W tym czasie był stale wybierany do zarządu „Sokoła”
w Przemyślu. W 1929 r. z ramienia zarządu ZLP brał udział w pracach komisji
odznaczeniowej b. pułków legionowych. Angażował się w prace przy organizowaniu kwatery legionowej w Przemyślu: zbierał dane o poległych legionistach pochowanych na przemyskich cmentarzach. Zmarł 2 III 1933 r. w Przemyślu. Pochowany na kwaterze legionowej na Cmentarzu Głównym przy ul. J. Słowackiego. Odznaczony Krzyżem Niepodległości.
Opublikował wspomnienia z niewoli rosyjskiej – Ofiara matki-Polki i syna
legionisty – w jednodniówce „Legionista” (Przemyśl 1924); przedruk w „Panteonie Polskim” 1926, nr 2, s. 2.
Literatura: CAW, KN – 25 II 1932; AAN, ZLP, sygn. 192, k. 46, 49, 50, 51, 76; BZNO, sygn.
15816/I. Legiony Polskie. Kartoteka legionistów wziętych do niewoli w latach 1914-1918, Pudło 4,
s. 492; USCP; ZCP; H. Hordyńska-Stieberowa, Przemyśl w roku 1914-1915. Wspomnienia organizacyjne Ligi Kobiet, w: Oświata to Potęga. Wydawnictwo pamiątkowe z okazji obchodu 15-lecia niepodległości państwa polskiego, [oprac.] J. Kopeć, Przemyśl 1933, cz. I, s. 76; Al. – Bot, Związek Legionistów Polskich – oddział Przemyśl, w: Oświata to Potęga..., cz. II, s. 10; Ś.p. Józef Wilczek, „Tygodnik Przemyski” 1933, nr 10, s. 3; „Tygodnik Przemyski” 1928, nr 33, s. 3; „Tygodnik Przemyski”
1929, nr 45, s. 5; „Tygodnik Przemyski” 1930, nr 7, s. 3; „Tygodnik Przemyski” 1931, nr 28, s. 3;
„Tygodnik Przemyski” 1933, nr 9, s. 4; „Tygodnik Przemyski” 1932, nr 9, s. 4; I. Zając, Aleje Pamięci. Przemyskie cmentarze, Przemyśl 2004, s. 50.

ROCZNIK PRZEMYSKI, t. XLV: 2009
z. 1, HISTORIA WOJSKOWOŚCI
ANDRZEJ KRZAK (Warszawa)

SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
W OKRĘGU KORPUSU NR X (DZIEJE SAMODZIELNEGO
REFERATU INFORMACYJNEGO DOK X W PRZEMYŚLU)
W LATACH 1921-1939
Przemyśl lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku to nie tylko duży
ośrodek Małopolski Wschodniej, lecz przede wszystkim jeden z największych
garnizonów wojskowych i siedziba Dowództwa Okręgu Korpusu nr X. Do tej pory niestety nie opracowano osobnej monografii opisującej dzieje Okręgu i jego
znaczenie dla historii Wojska Polskiego. Nie znajdziemy również osobnej pracy,
która by została poświęcona funkcjonowaniu poszczególnych komórek Okręgu,
a zwłaszcza Samodzielnego Referatu Informacyjnego DOK (dalej SRI DOK nr
X), czyli jednostki terenowej kontrwywiadu wojskowego II Rzeczpospolitej.
Niestety nie możemy precyzyjnie odtworzyć dziejów wszystkich jednostek terenowych polskiej służby defensywnej, działającej w latach 1918-1939, bowiem
zdekompletowane archiwalia oraz niedostępne archiwa rosyjskie nie pozwalają historykom na przeprowadzenie badań nad historią kontrwywiadu II Rzeczpospolitej1, które by pozwoliły w pełni przedstawić dzieje poszczególnych jednostek terenowych defensywy wojskowej.
Najważniejsze jednak jest to, iż od kilku lat trwają uporczywe zmagania naukowców pragnących przybliżyć dzieje polskich służb specjalnych szerszemu kręgowi czytelników. Dzięki prof. Pepłońskiemu, H. Ćwiekowi i A. Misiukowi, dr.
hab. Piotrowi Kołakowskiemu i wielu innym udaje się powoli odtworzyć nie tak
odległą część naszej chlubnej historii oręża.
O ile o wywiadzie II Rzeczpospolitej powstało szereg ciekawych opracowań, to
problematyka wojskowych służb defensywnych jest swoistą „biała tablicą”, dlatego
też niniejszy artykuł jest rozwinięciem materiału jaki został wydany w 2008 r.
w Przeglądzie Wojskowo-Historycznym i należy mieć nadzieję, że stanie się zaczątkiem badań nad jakże ciekawą historią nie tylko dziejów polskiego kontrwywiadu wojskowego II Rzeczpospolitej, ale historii jednostek garnizonu Przemyśl
lat 1918-1939. Artykuł ten jest też moim osobistym podziękowaniem dla Przemyśla i Ziemi Przemyskiej, bowiem przez cztery lat mieszkałem i pełniłem służbę
w jednostce wojskowej, stacjonującej w tym pięknym piastowskim i zawsze polskim grodzie.
1

Podobnie rzecz ma się z historią wywiadu wojskowego.
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Poznanie organizacji i funkcjonowania jednostki terenowej kontrwywiadu wojskowego, czyli Samodzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa Okręgu Korpusu nr X, umożliwia historykowi (jak również miłośnikowi historii) na zapoznanie się ze strukturami, metodami działania wojskowych służb defensywnych II
Rzeczpospolitej.
Dodatkowo należy przypomnieć, że Samodzielny Referat Informacyjny Dowództwa Okręgu Korpusu nr X był specyficzną komórką kontrwywiadu wojskowego ze względu na: obszar działania, który obejmował, znaczną ilość jednostek
wojskowych dyslokowanych na obszarze Okręgu oraz zakłady przemysłu zbrojeniowego, które były chronione przez pracowników SRI. Ponadto Obszar Okręgu
Korpus nr X był zamieszkały przez kilka grup narodowościowych, z których największą byli wrogo nastawieni do władz Rzeczpospolitej Ukraińcy. Na obszarze
Okręgu prowadzili destrukcyjną działalność polscy i ukraińscy komuniści jak również zwolennicy Petruszewycza i płk E. Konowalca wykorzystywani przez wywiad
radziecki, niemiecki oraz czeski.
Powstanie i rozwój wojskowych służb specjalnych II Rzeczpospolitej
Oddział Informacyjny stanowiący prapoczątek polskich służb specjalnych powstał wraz z utworzeniem Sztabu Generalnego jako integralna część tej instytucji.
Kolejne zmiany organizacyjne w organach informacyjnych nastąpiły w połowie listopada 1918 r. Wówczas to przeniesiono sprawy służby kontrwywiadowczej do sekcji IIc Wydziału II Informacyjnego2. Przez kolejne miesiące trwała rozbudowa struktur informacyjno-wywiadowczych.
Podział ten jednak nie przetrwał długo; po zatwierdzeniu organizacji Sztabu
Generalnego WP w dniu 21.11.1918 r. ostatecznie określono, że Oddział VI Informacyjny, którego szefem został ppłk Szt. Gen. Józef Rybak, miał pełnić
funkcję komórki wywiadowczo-kontrwywiadowczej Wojska Polskiego. Pierwszym szefem służby defensywnej WP został mianowany mjr Karol Bołdeskuł.
Dalsze prace organizacyjne wobec wojskowych służb specjalnych trwały do
końca 1920 r.3 Przy czym przebiegały one dwutorowo, bowiem w lipcu 1919 r.
w MSWojsk. powstał Departament Informacyjny4, którego szefem został ppłk
Bogusław Miedziński5.
W początkowym okresie istnienia struktura organizacyjna defensywy nie była
skrystalizowana6. Na taki stan rzeczy zasadniczo wpływało rosnące zapotrzebowa2

„Organizacja Oddziałów Informacyjnych” z 25.06.1919 r., CAW, Oddz. II SG, sygn. I.303.4.10.
Etat Oddziału II z 01.02.1920 r., przewidywał 107 stanowisk dla oficerów, 155 dla podoficerów
i szeregowych oraz 62 dla personelu cywilnego – pomocniczego. Opracowanie „dwójkarskie”..., CAW
Sygn. I.303.4.30.
4
Organizacja struktur defensywy, CAW, Oddz. II SG, sygn. I.303.4.30.
5
Ppłk Bogusław Miedziński, piłsudczyk, przez wiele lat związany z polskimi służbami specjalnymi, był jednym z organizatorów struktur konspiracyjnych Komendy Naczelnej III POW.
6
Szefem drugiej sekcji był p.o. por. Bronisław Witecki. T. Böhm, Z dziejów Naczelnych władz
wojskowych II Rzeczpospolitej. Organizacja i kompetencje Ministerstwa Spraw Wojskowych 19181939, Warszawa 1994, s. 65.
3
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nie ze strony Sztabu Generalnego na informacje. Po kolejnych reorganizacjach
sprawy kontrwywiadu przejęła Sekcja II Defensywy MSWojsk. Działalność tej
komórki polegała na koordynowaniu pracy w Wydziałach II Dowództw Okręgów
Generalnych (DOGen.) oraz prowadzeniu najpoważniejszych spraw przeciwko obcym wywiadom. Przy czym, w owym okresie ukierunkowana była głównie na
działania przeciwko Rosji Radzieckiej.

Mapa nr 1. Rozmieszczenie jednostek terenowych kontrwywiadu wojskowego na pograniczu wschodnim w latach 1930-1939.

Reorganizacja Naczelnego Dowództwa z maja 1919 r. przyniosła zmianę numeracji Oddziału z szóstego (VI) na drugi (II). W jej wyniku Sekcja defensywy
w czerwcu 1919 r. została podporządkowana II wiceministrowi MSWojsk. i prze-
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niesiona do II Departamentu Ministerstwa Spraw Wojskowych. W dniu 22.06.1920
roku w Oddziale II7 utworzono organ defensywy w oparciu o już istniejący Wydział V (Biura Wywiadowczego)8, kierowany przez por. Edwarda Bratkowskiego.
Organizacyjnie Wydział składał się z trzech referatów:
• Referatu I – defensywy (kontrwywiadowczego);
• Referat II – inwigilacyjny, który nadzorował inwigilowanie osób podejrzanych
o szpiegostwo;
• Referat III – śledczy, który zajmował się opracowywaniem, werbowaniem
i sprawdzaniem agentury9.
Jednak ostatecznie Wydział V został wydzielony ze struktur Biura Wywiadowczego i przekształcony w samodzielną Sekcję VII Defensywy.
Zasadnicze zadania kontrwywiadowcze na obszarze kraju realizowały organy
terenowe, czyli Wydziały II DOGen. Jednak jak wynika z raportów i pism kierowych do Centrali10 zostały one nadmiernie obciążone sprawami natury politycznej.
Pomimo tych licznych dodatkowych zadań Wydziały II ujawniały wiele osób podejrzanych o szpiegostwo oraz uzyskiwały dane o organizacji zarówno wywiadu
Rosji Radzieckiej, jak i innych.
W połowie września 1920 r. doszło do kolejnych zmian w strukturze i podległych jednostkach defensywy Wydziałów II DOGen11. Nowy zakres zadań wskazywał na trzy główne cele działalności kontrwywiadowczej: zabezpieczenie tajemnicy wojskowej, ochronę wojska przed akcjami destrukcyjnymi (z zakresu dywersji
ideologicznej), ochronę obiektów wojskowych przed aktami dywersyjnymi i sabotażu12.
Jednostki terenowe, czyli Wydziały II DOGen., składały się pierwotnie z kierownika, referatu informacyjnego, referatu propagandy, referatu defensywy, referatu dozoru korespondencji, referatu ds. jeńców i kancelarii. Etatowo w skład wydziału wchodziło 6 oficerów, 28 podoficerów i szeregowców oraz 20 pracowników kontraktowych. Posiadał on Ekspozytury, dla których przewidziano w etacie
jedno stanowisko oficerskie, 3 podoficerskie i szeregowych oraz 1 pracownika
kontraktowego.
Struktura Wydziału po raz kolejny uległa zmianom pod koniec 1920 r. i w miejsce referatów powstały Sekcje: I – Ogólnoorganizacyjna; II – Defensywy; III – In7
Rozkaz Naczelnego Dowództwa WP Oddz. II Inf. Nr 23555/II z 22.06.1920r. CAW, Oddz. II
SG, Sygn. I.303.4.10.
8
Który przestał automatycznie istnieć.
9
Opracowanie na temat zadań Oddz. II NDWP w latach 1919-1920, CAW, Oddz. II SG, sygn.
I.303.4.30.
10
Pojęcie Centrali wywodzi się ze słownika (slangu) zwyczajowego pracowników służb specjalnych i oznacza organ kierowniczy dla całej służby. Określenie to jest powszechnie używane nie tylko
przez oficerów wywiadu lecz również kontrwywiadu. W literaturze fachowej bardzo często spotykamy
się z taką klasyfikacją tylko i wyłącznie w odniesieniu do kierownictwa wywiadu. W pracy w kolejnych rozdziałach używam tej formy dla odkreślania organu kierowniczego.
11
Zarządzenie dotyczące reorganizacji Oddz. II, CAW, Oddz. II SG, sygn. I.303.4.28.
12
Tamże.
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formacyjna13. Ustalono również, że organami wykonawczymi obu komórek kontrwywiadu będzie żandarmeria.
Liczebność i rozmieszczenie poszczególnych elementów terenowych ulegały
zmianom w zależności od potrzeb i rozwoju sytuacji na froncie. Prowadziły one na
szeroką skalę działania operacyjne wykorzystując wszelkie dostępne środki. Dość
znaczne efekty w zwalczaniu ruchu komunistycznego i szpiegostwa przynosiły publikacje w dostępnym dla wszystkich organów policyjnych i kontrwywiadowczych
Poufnym Rozkazie Oddziału Bezpieczeństwa przy Kwatermistrzostwie Frontu Galicyjsko-Wołyńskiego z 1919 r. (dla m.in. obszaru Przemyśla i okolic), w którym
ukazywały się listy gończe oraz aktualizacje aktów prawnych dotyczących sytuacji w strefie przyfrontowej i frontowej14.

Mapa nr 2. Oddziaływanie dywersyjno-sabotażowe służb specjalnych ZSRR w latach 1923-1936 w południowo-wschodniej Polsce.

W związku z ciągłymi zmianami linii frontu wschodniego rozmieszczenie aparatu terenowego też ulegało wielokrotnym zmianom. W celu lepszej koordynacji
działań w zakresie rozpracowywania siatek szpiegowskich i działalności wywrotowej na początku 1920 roku powstał Poufny Przegląd Inwigilacyjny. Informacje
uzyskane przez organy defensywy również ujawniały uchybienia organizacyjne
w zakresie funkcjonowania systemu ochrony przeciwdywersyjnej i profilaktyki
kontrwywiadowczej w poszczególnych jednostkach wojsk, które oczywiście sprzyjały prowadzeniu działań wywiadowczych i destrukcyjnych przez Rosjan. W opra13

Opracowanie GZI WP z 1951 roku dotyczące organizacji i działalności SRI DOK V Kraków
[SRI DOK – Samodzielny Referat Informacyjny Dowództwa Okręgu Korpusu; dalej: SRI DOK],
CAW, Oddz. II SG, sygn. I.303.4.7833.
14
Teczka Aktów i wydawnictw poufnych z lat 1919 i 1920, CAW, Samodzielny Referat Informacyjny DOK VI [dalej: SRI DOK VI], sygn. 1.371.6/A.
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cowaniach dla dowództw i władz wojskowych zwracano uwagę na braki w szeroko
pojmowanej profilaktyce kontrwywiadowczej prowadzonej na szczeblu pododdziałów i oddziałów.
Właściwie struktury Oddziału Informacyjnego w tym kształcie (w tym struktur
kontrwywiadowczych) przetrwały do likwidacji, która nastąpiła w lutym 1921 r.15
Wówczas w ramach działań reorganizujących Siły Zbrojne, w tym i instytucje centralne, powołano komisję likwidacyjną, która do dnia 26.11.1921 r. zlikwidowała
sekcje defensywy przy MSWojsk. i Biurze Wywiadowczym. W miejsce wyżej
wymienionych organów kontrwywiadu miał powstać Referat Kontrwywiadu usytuowany w Wydziale Wywiadowczym Oddziału II16.
Prace reorganizacyjne organów kontrwywiadu wkroczyły w decydującą fazę na
początku maja 1921 r. Pierwsze posunięcie polegało na połączeniu Sekcji Defensywy Oddziału II Sztabu Generalnego WP i Sekcji Defensywy Oddziału Sztabu
MSWojsk, które następnie rozwiązano. Reorganizacja dotyczyła także organów
terenowych kontrwywiadu. Zlikwidowano sekcję defensywy powołując w to miejsce Referat Kontrwywiadowczy, który jednocześnie pozostawał integralną częścią
Oddziału II17. Wydziały DOGen. tym samym przeszły restrukturyzację, przyjmując
nowy kształt organizacyjny ostatecznie zatwierdzony w listopadzie 1921 r. W ich
miejsce powstały Oddziały II, składające się pierwotnie z dwóch referatów: kontrwywiadowczego i narodowościowego oraz pionu administracyjnego. Oddziały II
DOGen. dysponowały etatowo trzema oficerami18. Byli to: Kierownik Referatu;
Referent KW oraz Referent ds. Narodowościowych.
Jednak już w czerwcu nastąpiła ogólna reorganizacja Oddziału II, w wyniku
której powstał Wydział Wywiadowczy19, złożony z czterech referatów:
Referatu „A” – zajmującego się techniką wywiadu;
Referatu „B” – Centralna Agentura (problematyka opracowywania agentów ich
szkolenia, pracy, kontroli i ewidencji)20;
Referatu „C” – Kontrwywiad;
Referatu „D” – szyfry, radiowywiad oraz zabezpieczenie techniczne21.
15
Zarządzenia w sprawie reorganizacji oddziałów informacyjnych DOGen., CAW, Oddz. II SG,
sygn. I.303.4.29.
16
Zarządzenie dotyczące reorganizacji Oddz. II Sztabu MSWojsk. i Oddz. II Szt. Gen. z 1920
i 1921 roku, CAW, Oddz. II SG, sygn. I.303.4.28.
17
W wyniku podjętych działań przechodzenia ze stanu wojennego na pokojowy zmniejszono personel defensywy oraz ograniczono wydatki na działalność kontrwywiadowczą. Przekazano część kompetencji organom MSW. Zadania kontrwywiadowcze Oddziału II 2 Armii. Pismo nr 4347 z 1921 r.,
CAW, Oddz. II SG, sygn. I.303.2471.
18
Organizacja organów wykonawczych służby informacyjnej. CAW, Oddz. II SG, sygn. I.303.4.28.
19
W wyniku czerwcowej reorganizacji zostało zlikwidowane Biuro Wywiadowcze.
20
Centralna Agentura – z tym terminem spotykamy się dość często w opracowaniach dotyczących
Oddziału II. Odnosi się on do komórki, która zajmowała nie tylko ewidencją sieci agenturalnych, lecz
w początkowych okresie również werbunkiem, szkoleniem oraz pracą i kontrolą agentów. W dalszej
części pracy używam tego terminu w odniesieniu również do kontrwywiadu.
21
Komunikat nr 13. Krótka informacja o Wydziale Wywiadowczym Oddziału II Szt. Gł. za lata
1921-1929, IX. 1953 GZI MON, CAW, Oddz. II SG, sygn. I.303.4.7833.
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Biuro Wywiadowcze Oddziału II zostało przekształcone w Wydział III Wywiadowczy. Kierownikiem Referatu „C” został mjr Julian Grudziński22. Do kolejnych
przekształceń strukturalnych doszło na jesieni 1924 r. wraz z przekazaniem Korpusowi Ochrony Pogranicza części obowiązków zabezpieczenia kontrwywiadowczego granicy wschodniej23. Przy czym pozostawiono w gestii SRI ochronę kontrwywiadowczą miast – garnizonowych, zakładów przemysłowych oraz przedsięwzięć
obronnych na obszarze Kresów Wschodnich.
Pierwsza pokojowa organizacja Oddziału II Sztabu Generalnego z lipca 1921 r.
przewidywała trzy wydziały: I – Organizacyjny, II – Ewidencyjny, III – Wywiadowczy. Zadania kontrwywiadowcze określono jako „zabezpieczenie państwa
przed wywiadem obcym”. Zajmował się nimi Wydział III24.
Wydziały te od 1924 r. przekształcono w Samodzielne Referaty Informacyjne
Dowództw Okręgu Korpusu (SRI DOK)25, jednocześnie doszło do zmian w ich organizacji wewnętrznej. Siedziby SRI znajdowały się przy Dowództwach Okręgów
Korpusów (dalej: DOK).
SRI weszły w skład instytucji bezpośrednio podległych Dowódcom OK. Przy
czym pod kątem fachowym przełożonym kierowników referatów pozostawał nadal
szef Oddziału II.
Struktura organizacyjna Samodzielnego Referatu Informacyjnego w latach
1924-1928 przedstawiała się następująco:
• Referat Kontrwywiadowczy;
• Referat Bezpieczeństwa (Ochrony);
• Referat Narodowościowy;
• Referat Poczta26;
• Ewidencja;
• Kancelaria27.
Bezpośrednio po przewrocie majowym nie doszło do zmian w strukturze organizacyjnej organów kontrwywiadu. Dopiero w 1929 r. nastąpiła reorganizacja Oddziału II. Ostateczny kształt Oddziału II Sztabu Głównego (w tym i Wydziału IIb)
został przyjęty w roku 1930. Od tego momentu Wydział Wywiadowczy otrzymał
nową numerację, według której stawał się teraz Wydziałem II. W jego skład weszły: Wydział IIa Wywiadowczy i IIb Kontrwywiadowczy. Jednocześnie uległa
22

Później długoletni szef kontrwywiadu wojskowego. Były żołnierz POW i I Brygady Legionów.
Absolwent Wyższej Szkoły Wojennej.
23
M. Jabłonowski, J. Prochwicz, Wywiad Korpusu Ochrony Pogranicza, Warszawa 2003/2004,
s. 49-52.
24
Schemat, etat i zakres czynności Oddziału II Szt. Gen., CAW, Oddz. II SG, sygn. I.303.4.22.
25
Właściwie uległy one przekształceniu organizacyjnemu.
26
Występował tylko w strukturze SRI DOK V. Brak jest informacji, aby ten Referat występował
w pozostałych SRI. Prawdopodobnie ma to związek z funkcjonowaniem w strukturach krakowskiej
komórki kontrwywiadu instytucji dozoru pocztowego.
27
Struktury organizacyjne i praca SRI DOK – materiał analityczny przygotowany przez GZI
MON, CAW, Oddz. II SG, sygn. I.303.4.7833.
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zmianie również struktura wewnętrzna wydziału kontrwywiadu. Wydziału IIb
składał się z następujących referatów:
• Narodowościowego;
• Kontrwywiadowczego;
• Ochrony;
• Referatu ,,I” (studium prac wywiadów obcych)28;
• Ogólnego.
Co prawda dokonywano jeszcze w późniejszym okresie pewnych korekt strukturalno-organizacyjnych, lecz nie przyniosły one znaczących zmian w organizacji
centrali kontrwywiadu. W zasadzie zmiany dotyczyły korekty obsady personalnej,
zadań lub kolejności referatów29.
Zmiany te szły w kierunku realizacji lansowanej po 1926 r. koncepcji jednolitego kierownictwa nad wywiadem i kontrwywiadem30.
Po 1929 r. SRI na stopie pokojowej składało się z:
• Referatu Kontrwywiadowczego;
• Referatu Ochrony;
• Referatu Narodowościowego31
• Kartoteki; Archiwum; Kancelarii; Laboratorium fotograficznego;
• Ekspozytury i placówki oficerskie32.
Z kolei Ekspozytura składała się z:
• Kierownika Ekspozytury33;
• Zastępcy Kierownika Ekspozytury;
• Kierownika Kancelarii;
• Agentów tworzących sieć agencyjną34.
Organizacja, zadania i metody pracy SRI DOK X
SRI DOK X Przemyśl był ogniwem terenowym kontrwywiadu wojskowego Wydziału IIb. Działalnością swoją obejmował obszar DOK X, czyli terytorialnie powiaty: przemyski, drohobycki, rzeszowski, sanocki, samborski, kielecki i jarosławski.
28

Inspiracyjny, czyli kontrwywiadu ofensywnego. Zastąpił on komórkę występującą w ramach
Referatu C pod kryptonimem Ekspozytury L VI., o czym będzie jeszcze mowa w dalszej części pracy.
29
Schemat Oddziału II – stan na rok 1935 wraz z zmianami personalnymi. CAW, Oddz. II SG,
sygn. I.303.4.185.
30
Pismo w sprawie zmian w organizacji Wydziałów II A i II B nr 6304/II Org./TO z dn.
27.11.1930 r., CAW, Oddz. II SG, sygn. I.303.4.185.
31
W schemacie organizacyjnym SRI na stopie pokojowej z 1938 r. występuje Referat narodowościowo-polityczno-prasowy, natomiast w schemacie z roku 1928 jest to Referat narodowościowopolityczny. Przy czym ostatni z dokumentów był sporządzony przez oficerów GZI około 1953 r., natomiast pierwszy ze schematów pochodzi z opracowania Organizacja Samodzielnego Referatu Informacyjnego Okręgu Korpusu na stopie pokojowej. CAW, Oddz. II SG, sygn. I.303.4.154 oraz CAW,
Oddz. II SG, sygn. I.303.4.7833.
32
Organizacja Samodzielnego Referatu...., CAW, Oddz. II SG, sygn. I.303.4.154.
33
Był to etat oficerski.
34
Pismo Kierownika SRI DOK IX z sierpnia 1932 r., CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.16.
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Organizacyjnie był on identyczny jak innych SRI. Nie posiadał dodatkowych
etatów oraz komórek. Natomiast jeśli chodzi o charakter działalności był on specyficznym organem terenowym kontrwywiadu wojskowego. Specyfika ta związana
była przede wszystkim z dużą ilością jednostek wojskowych, występowanie kilku
wielkich ośrodków przemysłu zbrojeniowego i surowców strategicznych oraz
działalnością ukraińskich ruchów nacjonalistycznych35. Na jego obszarze prowadziły działania trzy służby specjalne: Związku Radzieckiego, Niemiec, Czechosłowacji. A ponadto w związku z licznym skupiskiem ludności ukraińskiej również
z początkiem lat trzydziestych wywiad Ukraińskiej Organizacji Nacjonalistycznej,
który był infiltrowany przez radzieckie i niemieckie służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze. Specyfika ta wiązała się z ochrona wielkich jednostek, tj. 2 DP, 22
DP i 24 DP i innych jednostek rozlokowanych w garnizonach: Drohobycz, Nisko,
Jarosław, Przemyśl, Rzeszów, Sambor, Sanok, Sandomierz, Gródek Jagielloński,
Łańcut, Kielce, Lubaczów, Pińczów i Żurawica. Ponadto na specyfikę realizowanych zadań kontrwywiadowczych miało wpływ występowanie przedsiębiorstw
i kompleksów przemysłu zbrojeniowego i strategicznego, tj. Drohobyckiego Zagłębia Naftowego, zakładów sprzętu i uzbrojenia w Ostrowcu, Skarżysku i Starachowicach oraz fabryki „Guma” w Sanoku i „Granat” w Kielcach. Wpływ na działania kontrwywiadowcze miał również silny ruch komunistyczny ze strony Komunistycznej Partii Polski (dalej: KPP) i Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy
(dalej: KPZU) oraz ukraińskich organizacji terrorystycznych związanych z UOW
i OUN36.
Organizacja SRI DOK X była podobna jak pozostałych komórek kontrwywiadowczych Oddziału II. Po reorganizacji z 1929 r. SRI DOK X na stopie pokojowej
składało się z:
• Referatu Kontrwywiadowczego,
• Referatu Ochrony,
• Referatu Narodowościowego37,
• Kartoteki, Archiwum, Kancelarii, Laboratorium fotograficznego,
• Oficerów Informacyjnych jednostek wojskowych i pracowników bezpieczeństwa przy zakładach zbrojeniowych38,
• Ekspozytury i placówki oficerskie39.
Szczegółowy zakres pracy referatu kontrwywiadowczego obejmował:
• rozpoznanie i unieszkodliwianie organizacji wywiadowczych oraz osób parających się szpiegostwem,
35
Komunikat Informacyjny GZI WP o Samodzielnym Referacie Informacyjnym Dowództwa
Okręgu Korpusu nr X z 1953 r., CAW, Kolekcja Rosyjska, Sygn. VIII.800.71.10
36
Tamże.
37
Patrz przyp. 31.
38
Przy dużych kompleksach przemysłowych jak np. Zagłębie Naftowe powstały Wydziały Bezpieczeństwa, które finansowo były wspierane przez SRI I właścicieli. Podlegały one służbowe kierownictwu zakładów jednak przełożonym merytorycznym był Kierownik SRI.
39
Organizacja Samodzielnego Referatu...., CAW, Oddz. II SG, sygn. I.303.4.154.
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• wykrywanie struktur i zamierzeń obcych służb specjalnych,
• wykonywanie ekspertyz na rzecz organów sądowych w sprawach szpiegowskich,
• gromadzenie danych o osobach kierujących obcymi służbami wywiadowczymi oraz uzyskiwanie i gromadzenie informacji na temat agentów, konfidentów
i wszelkich osób podejrzanych o prowadzenie szpiegostwa40.
Rozpoznaniem stosunku mniejszości narodowych i negatywnych form oddziaływania na instytucje państwowe, a przede wszystkim Siły Zbrojne, zajmował się
Referat Narodowościowy41, do którego zadań zaliczano:
• analizowanie sytuacji mniejszości na obszarze DOK X;
• prowadzenie studium etnograficznego;
• rozpracowywaniu i ujawnianiu dezercji;
• gromadzeniu danych statystycznych z uwzględnieniem przedstawicieli mniejszości narodowych podlegających poborowi i mobilizacji42.
Referat Ochrony43 posiadał, podobnie jak kontrwywiadowczy, własną sieć
agentury, prowadzącą działania polegające na obserwacji kadry i pracowników
(urzędników) cywilnych instytucji i jednostek wojskowych, zakładów przemysłu
zbrojeniowego. Jakiekolwiek naruszenia w zakresie przestrzegania przepisów
o ochronie tajemnicy wojskowej były powodem wszczęcia rozpracowania z wykorzystaniem narzędzi pracy, takich jak: obserwacja wywiadowcza, perlustracja
korespondencji. Z reguły po potwierdzeniu podejrzeń sprawa znajdowała swój
finał w sądzie. Obok pracy operacyjnej pion ten zajmował się opiniowaniem kadry i pracowników cywilnych. Negatywna opinia zamykała obywatelom drogę
do pracy w instytucjach wojskowych.
Zabezpieczenie kontrwywiadowcze przemysłu zbrojeniowego, upraszczając te
wszystkie przedsięwzięcia, pozwalało chronić nie tylko produkcję na potrzeby
wojska, lecz również personel, moce produkcyjne, kooperantów oraz pomieszczenia i wyposażenia zakładów przemysłowych.
Zgodnie z opinią oficerów kontrwywiadu SRI DOK X, każdy z pracowników
zakładów przemysłowych powinien był pamiętać o przestrzeganiu zasad i przepi40

Instrukcja organizacyjna SRI na stopie pokojowej, CAW, Oddz. II SG, sygn. I.303.4.130.
Referat ten od 1938 r. posiadał na szczeblu centralnym w swej organizacji Referat Komunistyczny, który zajmował się prowadzeniem rozpoznania i likwidacją działań ugrupowań komunistycznych. Błędem jest więc podawane w opracowaniach płk L. Sadowskiego i Z. Witrowego jakoby Referat Komunistyczny został stworzony jako osobny dział organizacyjny Centrali kontrwywiadu wojskowego (Wydziału IIb), Sprawozdanie pracownika Oddziału II Sylwestra Kowalskiego..., IPMS, Kolekcja kpt. W. Gilewicza, Sygn. BI.6f/42.
42
W referacie tym były gromadzone również informacje dotyczące podziału poszczególnych
mniejszości pod względem wyznaniowym. Prowadzono również oceny sytuacji politycznej i społecznej mniejszości z uwzględnieniem ugrupowań politycznych, wpływów zewnętrznych i wewnętrznych,
stosunku do państwowości polskiej. Oceniano też nastroje wśród mniejszości w wojsku oraz przejawy
agitacji i propagandy komunistycznej.
43
Organizacja O II w tym i wydziału IIb wraz z podstawowymi zadaniami. Dokument nr 1369/II
Inf./Org. z 25.01.1930 r., CAW, Oddz. II SG, sygn. I.303.4.154.
41
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sów bezpieczeństwa. Nie wolno mu było udzielać informacji osobom nie zatrudnionym w fabryce, jak również zwiedzającym zakład (dotyczyło to szczególnie wizyt zagranicznych)44. Informacji mogli udzielać tylko kompetentni, upoważnieni
pracownicy. Uważano, że w przypadku prowadzenia indagacji na temat wytwórni
(zakładu) przez osobę postronną, pracownik powinien natychmiast powiadomić dyrektora, szefa wydziału bezpieczeństwa lub kierownika SRI.
Za niejawne przyjęto następujące dane: zamówienia otrzymane z MSWojsk.,
a w tym: terminy dostaw, ilość, typ sprzętu i specyfikacja, dotyczące położenia zakładów, struktury organizacyjnej, parku maszynowego, ilości pracowników, rozmiarów produkcji, możliwości produkcyjnych i rozwojowych, spraw personalnych pracowników zakładów ze szczególnym uwzględnieniem kierownictwa i kadry technicznej, kondycji finansowej, ewentualnych kredytów, prac badawczych i wynalazków45.

Szkic nr 1. Siatka wywiadowcza wywiadu politycznego OGPU (afera A. Paraśki i towarzyszy).
Źródło: CAW, I.303.4.2600.

Podobnie jak przy ochronie informacji niejawnych, tak i w tym przypadku (czyli
ochronie przemysłu zbrojeniowego) zwracano uwagę na zabezpieczenie osobowe
i techniczne. Przykładano szczególną wagę do zapewnienia zakładom przemysło44

Dotyczyło to nie tylko przepisów odnoszących się do zakładów zbrojeniowych. W 1925 r. została wydana instrukcja informująca o tym, kto jest upełnomocniony do udzielania informacji dyplomatom akredytowanym w Polsce. Zgodnie z tym dokumentem prawo informowania Attaché obcych
placówek posiadał tylko Oddział II Sztabu Generalnego. Regulamin Wewnętrzny Oddziału II Szt.
Gen. w sprawie stosunku służbowego i udzielania informacji Attaches wojskowym państw obcym.
Pismo nr L. dz. 24403/II.Inf./A z 01.02.1925 r., CAW, Oddz. II SG, sygn. I.303.4.100.
45
Tamże.
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wym odpowiednio funkcjonujących wart. W tym zakresie SRI DOK X zwracało się
do kierownictw zakładów przemysłu wojennego, aby odpowiednio dobierać osoby
do składu wart chroniących teren zakładów46. Polecano wręcz zatrudniać byłych
żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy i podoficerów zasadniczej służby wojskowej,
którzy cieszyli się nienaganną opinią. Ponadto na początku lat trzydziestych przeprowadzono wiele rozmów z właścicielami prywatnych wytwórni, sugerując, aby
w obrębie ich zakładów zorganizować odrębne wydziały bezpieczeństwa47.
Prawie we wszystkich kluczowych zakładach przemysłu zbrojeniowego SRI
DOK X powstały komórki bezpieczeństwa, które zajmowały się rozpoznawaniem
środowiska pracowników. Szefowie komórek bezpieczeństwa werbowali własną
agenturę, która była opłacana z funduszy zakładowych. W tym przypadku właściciele przeznaczali dobrowolnie do dyspozycji kierownika SRI DOK X zadeklarowane sumy pieniędzy na realizację zadań operacyjnych związanych z zabezpieczeniem kontrwywiadowczym fabryk i zakładów produkcyjnych. Szefowie Wydziałów Bezpieczeństwa, podobnie jak w przypadku oficerów informacyjnych jednostek wojskowych, bezpośrednio reagowali na wszystkie nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia zakładów48.
Począwszy od 1938 r. za ochronę wojskową obiektów (w tym i zakładów przemysłowych) w OK mieli odpowiadać Komendanci Ochrony Rejonów. I tak np. dla
DOK nr X Przemyśl, który skupiał najważniejsze i największe okręgi przemysłowe
kraju wydzielono sześć Rejonów Ochrony Wojskowej (dalej: ROW), tj.:
• ROW „Kielce” (obejmujący: Kielce, Iłżę, Sandomierz, Tarnobrzeg, Jędrzejów,
Pińczów i Stopnicę);
• ROW „Jarosław” (obejmujący: Jarosław, Nisko, Łańcut, Przeworsk i Lubaczów);
• ROW „Rzeszów” (obejmujący: Rzeszów i Kolbuszową);
• ROW „Przemyśl” (obejmujący: Przemyśl, Mościska, Dobromil);
• ROW „Sanok” (obejmujący: Sanok, Krosno, Lesko, Brzozów);
•
ROW „Sambor” (obejmujący: Sambor, Drohobycz, Turka)49.
Powołanie tego typu struktur było konieczne w związku z prowadzonymi działaniami zmierzającymi do podniesienia gotowości obronnej państwa. Sytuacja zewnętrzna kraju spowodowała, że ówczesne władze wojskowe musiały dokonać
zmian w dotychczasowym systemie szeroko rozumianej ochrony wojskowej jedno46
Instrukcja służbowa dla fabrycznej straży bezpieczeństwa Zakładów Ostrowieckich, CAW, SRI
DOK X, sygn. I.371.10/A.41.
47
Meldunek do Szefa Oddziału II w sprawie powstania wydziałów bezpieczeństwa w zakładach
przemysłu wojennego. Pismo nr 3333/Inf.KW. z 07.07.1934 r., CAW, SRI DOK X, sygn. I.371.10/A.1.
48
Organ bezpieczeństwa zakładu przemysłowego był podporządkowany bezpośrednio dowódcy
DOK, jednak merytorycznie podlegał kierownikowi SRI DOK. Ogólnie odpowiadał on za zabezpieczenie techniczne ochranianych zakładów, przestrzeganie zasad tajemnicy przez personel wytwórni,
zabezpieczenie zakładu przed działalnością szpiegowską, wywrotową, dywersyjną i sabotażową. Instrukcja dla urzędnika bezpieczeństwa dla Zagłębia Naftowego, CAW, SRI DOK X, sygn. I.371.10/A.1.
49
Tamże.
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stek i obiektów mających szczególne znaczenie dla obronności państwa polskiego.
Przeobrażenia w organizacji ochrony wojskowej w Polsce, jakie nastąpiły pod koniec trzeciej dekady XX wieku, nie były więc tylko spowodowane szczególną troską o ochronę informacji niejawnych, lecz wynikały z konieczności zapewnienia
bezpiecznego przeprowadzenia mobilizacji oraz właściwego funkcjonowania zakładów przemysłu zbrojeniowego i produkującego wyposażenie na rzecz sił zbrojnych na czas wojny50. Oczywiście, ochrona danych niejawnych była nierozerwalnie
związana z procesem mobilizacyjnym oraz produkcją wojskową, dlatego też opracowanie nowych wymogów i wzmocnienie systemu ochrony obiektów wojskowych (szeroko rozumianych) było korzystne dla funkcjonowania tego podsystemu.

Szkic nr 2. Siatki wywiadu ZSSR działające na obszarze DOK X w latach trzydziestych ubiegłego
wieku. Źródło: CAW, I.303.4.2600.

Do zasadniczych form pracy operacyjnej SRI DOK X w ramach prowadzenia
działań kontrwywiadowczych możemy zaliczyć:
• I forma – to działania defensywne polegające na ochronie instytucji i jednostek
przed oddziaływaniem obcych służb specjalnych51.
• II forma – działania aktywne (ofensywne)52.
50

Tamże.
Czasami stosowano połączenie działań defensywnych z elementami inspiracyjnymi. Jednak
rzadko przynosiły to pożądane efekty. Prawdą jest natomiast, że właściwie prowadzona sprawa defensywna mogła zostać rozwinięta do aktywnych form, czyli afery inspiracyjnej.
52
Organizacja pracy inspiracyjnej – opracowanie kpt. Czerwenki z dn. 10.5.1931 r., CAW, Oddz.
II SG, I.303.4.7837.
51
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Natomiast metodami prowadzenia pracy operacyjnej były:
obserwacja osób i instytucji, które mogą zostać wykorzystane do działalności
szpiegowskiej,
• perlustracja korespondencji,
• podsłuch telefoniczny i telegraficzny,
• kontrola ruchu (przemieszczania) się ludności ze szczególnym uwzględnieniem
cudzoziemców i ludności mniejszości narodowych,
• wywiady, opinie i inne działania weryfikujące tożsamość osób,
• rozmowy i przesłuchania53.
Aby realizować zadania kontrwywiadowcze potrzebny był przede wszystkim
sprawnie funkcjonujący aparat operacyjny. Osobowe źródła informacji działające
na rzecz SRI DOK X przedstawiły się następująco: Rezydent kontrwywiadu54,
Agent (lub inaczej agent lotny)55, agent stały, Agent płatny, Konfident56, Wywiadowca – tym terminem określano zawodowych agentów, a w okresie początkowym
również kadrowych pracowników defensywy, którzy zajmowali się nie tylko rozpracowywaniem operacyjnym, lecz również prowadzili działania z zakresu technik
operacyjnych57, „Ciotka” – agent zajmujący się perlustracją korespondencji.
•

Działalność operacyjna SRI DOK nr X
Praktyczna działalność operacyjna SRI skupiała się na rozpoznaniu i likwidacji
zagrożenia ze strony wywiadu radzieckiego (w mniejszym stopniu służb specjalnych Republiki Czechosłowacji), organizacji nacjonalistów ukraińskich oraz organizacji skrajnej lewicy i komunistów, a począwszy od wiosny 1939 r. zajmowano
się również przeciwdziałaniem coraz aktywniejszego wywiadu niemieckiego,
działającego z pozycji Słowacji.
Najistotniejszym obszarem działalności operacyjnej SRI DOK X było rozpracowanie ugrupowań i organizacji komunistycznych oraz agentur wywiadu radzieckiego. Działalność powyższych elementów była ściśle ze sobą powiązana. Dodatkowo wywiad radziecki, działający przede wszystkim z centrali dyslokowanej
w Kijowie i Charkowie poprzez swoje przygraniczne placówki, prowadził również
53

Tamże, s. 140-154.
Wykład w Centralnej Szkole Straży Granicznej dla podoficerów. Oprac. M. Dubik, CAW,
Oddz. II SG, sygn. I.303.4.5094
55
Agent, agent lotny w materiałach archiwalnych kategoria tego typu źródła występuje dość rzadko. Częściej mamy do czynienia z klasyfikacją powyższej kategorii w odniesieniu do wywiadu radzieckiego.
56
Termin ma charakter pejoratywny. Chętnie posługiwali się nim działacze komunistyczni. W dokumentach KPRP i KPP znajdujemy liczne przykłady określające agenturę kontrwywiadu tym określeniem. Natomiast w dokumentacji SRI spotykamy się z zamiennym stosowaniem terminów konfident, „nasz agent lub nasz informator”.
57
Tak było np. w SRI DOK I oraz w Centrali kontrwywiadu (Wydziale IIb), gdzie funkcjonowały
brygady wywiadowców podległe kierownikowi Referatu Kontrwywiadu. Zarys działalności i organizacji pracy w Sam. Ref. Inf. Sztabu OK. I, CAW, Oddz. II SG, sygn. I.303.4.128.
54
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intensywną działalność dywersyjno-sabotażową, opierając się na elemencie ukraińskim. Szczególne nasilenie się akcji dywersyjnej przypada na lata 1921-1927.
Wiele z tych organizacji było powiązanych z komunistami z KPP i KPZU.
Na początku sierpnia 1924 r. w Przemyślu i Lwowie organy SRI DOK X i VI
rozpracowały organizację dywersyjno-komunistyczną, która planowała wysadzenie
składów amunicyjnych we Lwowie. Ustalono, że członkowie siatki wywiadowczej
założonej przez rezydenturę, mieszczącą się w Poselstwie Radzieckim w Warszawie obok działalności agitacyjnej, przygotowywali zamachy sabotażowe oraz prowadzili rozpoznanie wywiadowcze jednostek i infrastruktury DOK X Przemyśl
i DOK VI Lwów58.
Po uzyskaniu agenturalnego sygnału o prowadzeniu przez mieszkańca Lwowa,
Aleksandra Jaworskiego agitacji komunistycznej, Referat Kontrwywiadowczy SRI
DOK VI wszczął obserwację wymienionego oraz osób utrzymujących z nim kontakt. Jednocześnie z DOK X przekazano nie potwierdzone dane, że na terenie Przemyśla działa komórka komunistyczna związana z osobą Stanisława Popiela, która
współpracuje z podobną organizacją ze Lwowa. Dokonane sprawdzenie oraz wprowadzenie informatorów do organizacji komunistycznej w Przemyślu doprowadziło
do ujawnienia działalności szpiegowskiej na rzecz ZSRR. Przeprowadzona afera
(rozpracowanie) „Dietricha, Jaworskiej i towarzyszy” pozwoliła ustalić, że od
1923 r. attaché wojskowy poselstwa ZSRR, S. Jeleński59, używający m.in. pseudonimu Stanisław Popiel zorganizował siatkę wywiadowczą, werbując do niej najpierw Annę i Aleksandra Jaworskich, a następnie Józefa Dietricha. Działalność tej
grupy w początkowej fazie obejmowała dostarczanie materiałów propagandowych
(tzw. bibuły)60 do środowisk robotniczych i włościańskich. Osoby zwerbowane
przez radzieckiego dyplomatę rozbudowały siatkę, tworząc jej filie we Lwowie,
Przemyślu i Tarnopolu. Organizacja prowadziła działalność wśród ludności ukraińskiej. W skład organizacji wchodzili m.in.: Bartłomiej Bober – Polak, zajmujący się
dostarczaniem materiałów wybuchowych i broni, Marian Cichowski – Polak były
58
Informacja Szefa Oddziału II dla Ministra Spraw Wojskowych dotycząca „Organizacji komunistyczno-dywersyjnej w Małopolsce”. Pismo nr 183/II.Inf.C.T.O. z 11.08.1924 r., CAW, Sygn. I.371.5/
A.238.
59
Stefan Uzdański-Jeleński, dyplomata rosyjski, w 1924 r. pełnił funkcję pomocnika ds. wojskowych Posła ZSRR w Warszawie. Został uznany „persona non grata” po „aferze Kobeckiego”, również
pracownika Poselstwa, nieoficjalnie rezydenta OGPU, który został przyłapany na odbieraniu od agenta
tajnych dokumentów MSZ. Po wydaleniu z Polski S. Jeleński był rezydentem Razwiedupr w Wiedniu.
Kierował siatkami wywiadu wojskowego ZSRR na Europę Południowo-Wschodnią. K. Grünberg,
Szpiedzy Stalina...., s. 37-38.
60
„Bibuła” – wyrażenie żargonowe stosowane w środowisku komunistycznym i pracowników
policji politycznej oraz kontrwywiadu, oznaczała specjalny materiał propagandowy przygotowany
przez Wydziały Agitacyjne partii komunistycznych oraz Kominternu. Miały one zazwyczaj charakter
ulotek lub krótkich broszur. Treść była pisana prostym językiem, aby mogła być zrozumiała dla szerokich rzesz ówczesnego społeczeństwa. Najczęstszą tematyką był brak pracy, represje administracji
państwowej i policji wobec robotników i mniejszości narodowych. Jednocześnie opisywano „dobrobyt” klasy robotniczej w ZSRR.

ANDRZEJ KRZAK
204
__________________________________________________________________________________________

sierżant, robotnik składów amunicyjnych we Lwowie, Smalka – robotnik składów
amunicyjnych we Lwowie, Daniel Popiel – Ukrainiec, komunista, Kunegunda Korwin – komunistka, Stanisław Popiel – komunista, Ukrainiec, kierował filią Lwowską siatki. Kolejne informacje wskazywały, że Jaworski, Popiel i Dietrich gromadzili broń i materiały wybuchowe oraz pozyskali pracowników składów amunicyjnych we Lwowie. W tym samym czasie został aresztowany jeden z kurierów organizacji, który przewoził broń i „bibułę”. Ponadto do organów KW zgłosił się Marian
Cichowski były podoficer, pracujący w składach, który przekazał, że został zwerbowany przez Dietricha. Ponadto poinformował, iż komuniści planują wysadzenie
magazynów amunicyjnych. Wówczas podjęto decyzję o likwidacji grupy61.
W toku przesłuchań Józefa Dietricha ujawniono, że organizacja w celu wysadzenia wymienionych składów zgromadziła ok. 20 kg ekrazytu i trotylu, a ponadto
25 karabinów i 40 pistoletów oraz amunicję do nich. W trakcie przeszukania
mieszkania Jaworskiego znaleziono przygotowany ładunek wybuchowy i zapalnik
czasowy. Ładunek był zamaskowany w bryle węgla. Jak wynikało z opinii biegłych w zakresie materiałów wybuchowych ładunek skonstruowała osoba, mająca
doświadczenie i znająca się na pracach minerskich. Dietrich ponadto zeznał, że od
Anny Jaworskiej otrzymał zadanie obserwowania transportów wojskowych, notowania ilości przewożonych wojsk, sprzętu, numerów jednostek i celu transportu,
a ponadto miał zwerbować podoficera WP, który miałby możliwość dostarczania
tajnych rozkazów. Organizacja składała się z polskich kolejarzy i Ukraińców zamieszkujących we Lwowie i Przemyślu. Aleksandrowi Jaworskiemu, Bazylemu
Ślipce, Włodzimierzowi Popielowi udało się zbiec do ZSRR. Natomiast pozostałych członków organizacji aresztowano i osądzono. Józef Dietrich i Mikołaj Sołonynko zostali rozstrzelani, a pozostali otrzymali długoletnie wyroki62.
Kolejną bardzo ciekawą i głośną była afera działaczki komunistycznej, Cyli
Khol63. Kierownik SRI DOK X otrzymał poufną informację od szer. Pałtycha
Strausberga służącego w 5 psp64 w Przemyślu, że w dniu 31.05.1930 r. spotkał się
z niejaką Cylą Kohl, która okazała się kurierką organizacji komunistycznej z Tarnowa. Nawiązała ona kontakt z szer. P. Strausbergiem, przekonując go, aby rozpoczął pracę polityczną w jednostce, w której pełnił służbę. Kontakt został nawiązany, ponieważ P. Strausberg, pełniąc służbę w 2 psp w Sanoku, działał już
w komórce komunistycznej, za co został skazany na kilkumiesięczną karę pozbawienia wolności. Kierownik SRI nakazał P. Strausbergowi podtrzymanie kontaktu
z kurierką oraz roztoczył obserwację nad nim i podejrzaną. Do tego zadania wy-
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Informacja Szefa Oddziału II dla Ministra Spraw Wojskowych dotycząca „Organizacji..., CAW,
SRI DOK V, sygn. I.371.5/A.238.
62
Tamże.
63
Doniesienie karne – odpis nr L.dz. 2710/Inf. np. z 03.09.1930 r., CAW, SRI DOK X, sygn.
I.371.10/A.53.
64
Skrót psp odnosi się do pułku strzelców podhalańskich.
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znaczył dwóch najlepszych wywiadowców referatu: „Celińskiego” i „Szerszenia”65.
W wyniku obserwacji potwierdzono wcześniejsze zeznania Strausberga oraz
uzyskano dane kontaktów C. Kohl we Lwowie i Przemyślu. Tymczasem podstawiony żołnierz, realizując polecenia kontrwywiadu wojskowego, w dalszym ciągu
spotykał się z kurierką. C. Kohl ujawniła wówczas, że posiada kontakty w 38 pp66
oraz 22 pułku ułanów. Poleciła Strausbergowi, aby spotkał się z żołnierzem 38 pp
niejakim, szer. Ch. Goldmanem, który był kierownikiem „jaczejki” w tej jednostce. Podała hasło, które brzmiało: „bez masła”67. Jednak Goldman nie podjął kontaktu. C. Kohl przekazała ponadto Strausbergowi literaturę i broszury o treści komunistycznej i antypaństwowej, które miał wykorzystać w pracy agitacyjnej68.
Jednocześnie zażądała od niego informacji o stosunkach panujących w 5 psp.
C. Kohl jeszcze kilkakrotnie kontaktowała się z żołnierzem, zawsze w miejscu
ustronnym, nie uczęszczanym przez ludzi69. W dniu 28.07.1930 r. kurierka przekazała nowego członka partii Mikołajowi Lewandowskiemu, który przystąpił do
szkolenia P. Strausberga. Wskazał mu miejsce spotkań i skrytkę, gdzie miał odbierać od niego sprawozdania, żołnierz zaś wydawnictwa, ulotki i broszury. M. Lewandowski domagał się danych o wyżywieniu, umundurowaniu, urlopach oraz
stosunkach do kadry oficerskiej. Stwierdził, że jeżeli wszystko byłoby w porządku, to należy spreparować informacje, aby przedstawić służbę w jednostkach
w jak najgorszym świetle. Polecił ponadto werbować kolejnych członków do pracy w partii. Zgodnie z instruktażem P. Strausberg mógł im obiecać wsparcie finansowe od partii komunistycznej70. Na drugie spotkanie M. Lewandowski przyszedł wraz z sekretarzem komórki okręgowej, Leonem Zminko71, który utrzymywał kontakty z „jaczejkami” we wszystkich jednostkach garnizonu Przemyśl i Żurawica. L. Zminko postawił Strausbergowi nowe zadanie, zgodnie z którym miał
on werbować jak największą ilość nowych członków, z których Zminko miał tworzyć tzw. „trójki”. Ponadto oświadczył, że będzie koordynował pracę polityczną
na terenie przemyskiego w jednostkach wojskowych. Strausberg przekazał powyższe informacje do SRI DOK X, gdzie podjęto decyzję likwidacji afery
w związku z obawą rozszerzenia działalności komunistów i w efekcie utratą kontroli nad procesem tworzenia „jaczejek” w jednostkach. Działacze komunistyczni
zostali aresztowani, ponadto dokonano rewizji w mieszkaniach zatrzymanych,
65

Były to pseudonimy agentów SRI DOK X.
Jednostka ta stacjonowała w Przemyślu.
67
Z zeznań szer. Strausberga. Akt oskarżenia nr Kp.1547/30 z 23.10.1930 r., CAW, SRI DOK X.
sygn. I.371.10/A.53.
68
Były to listy skazanych członków patii komunistycznych, wydawnictwo „Towarzysz”, Okólnik
w sprawie sądzonych komunistów, Doniesienie karne..., CAW, SRI DOK X, sygn. I.371.10/A.53.
69
Z zeznań szer. Strausberga. Akt oskarżenia....., CAW, SRI DOK X, sygn. I.371.10/A.53.
70
Tamże.
71
Zarówno M. Lewandowski jak L. Zminko i C. Kohl byli znanymi działaczami przemyskiej organizacji komunistycznej. Wielokrotnie aresztowani i sądzeni. Doniesienie karne..., CAW, SRI DOK
X, sygn. I.371.10/A.53.
66
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gdzie znaleziono dużą ilość ulotek i wydawnictw o treści antypaństwowej i antypolskiej72.
Afera ta była prowadzona w klasyczny sposób. Po otrzymaniu pierwotnej informacji została ona zweryfikowana poprzez użycie własnych środków pracy Referatu, czyli agentury. Ponadto oprócz zadaniowania konfidenta, przez cały czas
kontrolowano jego i osoby rozpoznawane. Jednocześnie to rozpracowanie ukazało
zmianę taktyki komunistów, którzy zaczęli stosować nowe środki, aby przenikać
i tworzyć struktury organizacyjne w jednostkach wojskowych. Świadczyło to niewątpliwie o wadze jaką kierownictwo KPP i jej satelitów przywiązywało do działań w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej.
Dość ciekawą aferą szpiegowską rozpracowaną przez oficerów SRI DOK X
była sprawa Skulskiego i towarzyszy73. W 1934 r. w wyniku przeprowadzonej operacji kontrwywiadowczej został aresztowany rezydent wywiadu ZSRR Kazimierz
Skulski, który zwerbował dla wywiadu radzieckiego Marię Pyłypiuk i podczas powrotu do ZSRR został aresztowany. Rosjanie nie wiedząc o likwidacji siatki wysłali kurierkę w celu nawiązania łączności z agentem. Kontrwywiad wojskowy
podjął grę. Kurierka była doskonale przygotowana do wykonania zadania. Miała
nawiązać kontakt z agentem i przekazać mu zadania i środki finansowe oraz odebrać materiał wywiadowczy. Ponadto miała też wykonać zadanie agenturalne
i uzyskać dane dotyczące: ruchu pociągów na stacji Buchacz, szkic tego węzła kolejowego oraz sprawdzić stan dróg w pasie przygranicznym. Kurierka i zarazem
agentka nie wykonała powierzonego zadania ponieważ w momencie prób nawiązania kontaktu z K. Skulskim została zatrzymana przez agentów SRI DOK X74.
Jednakże bardzo ciekawą dla badacza dziejów polskich służb specjalnych jest
natomiast afera Włodzimierza Ołeksowskiego. Włodzimierz Ołeksowski został zatrzymany w 1936 r. po doniesieniu konfidencjonalnym. Przez ostatnie dwa lata
przebywał on w ZSRR75, i jak poinformował denuncjonujący go konfident, przybył
do Polski w celach szpiegowskich. W 1934 r. W. Ołeksowski zbiegł do ZSRR
przed aresztowaniem, jakie groziło mu w związku z prowadzeniem aktywnej działalności wywrotowej, był on bowiem instruktorem KC KPZU.
Ewentualne rozwinięcie działalności komunistycznej przez W. Ołeksowskiego
w opinii kierownictwa SRI DOK X mogło przynieść spore szkody (nie wykluczano
też hipotezy, że znalazł się w Polsce w celach wywiadowczych) postanowiono
więc go natychmiast aresztować i poddać drobiazgowemu przesłuchaniu. Jednak
pomimo zastosowanych środków perswazji i obietnic W. Ołeksowski do niczego
się nie przyznawał i nie odpowiadał na stawiane pytania. Wówczas kierownik SRI
DOK X, kpt. Franciszek Berstling zdecydował się na użycie środka specjalnego,
72

Akt oskarżenia..., CAW, SRI DOK X, sygn. I.371.10/A.53.
Raport kontrwywiadowczy za rok 1936, CAW, SRI DOK X, sygn. I.371.10/A.19.
74
Tamże.
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Roczny raport ze statystyką zlikwidowanych afer szpiegowskich za rok 1936 w SRI DOK X.
Pismo nr L.dz. 1423/Inf.Kw. z 26.02.1937 r., CAW, sygn. I.371.10/A.19.
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czyli „zastrzyków na osłabienie woli”76. Po zastosowaniu środków farmakologicznych W. Ołeksowski przyznał się do przynależności do partii komunistycznej, nielegalnego pobytu w ZSRR oraz ukończenia kursu agitatorów. Nie ujawnił natomiast swej współpracy z radzieckim wywiadem, oraz że zlecono mu zadanie do
wykonania w Polsce. Kpt. F. Berstling ocenił, że W. Ołeksowski został dobrze
przygotowany do swej misji, w tym również do sytuacji, w której podaje się agentowi środki farmakologiczne.
Ale ocena oficera kontrwywiadu wydaje się tylko połowicznie słuszna. Bardzo
mało prawdopodobne jest, aby wywiad radziecki poczynił dwuletnie przygotowania agenta, który potem nawet nie rozpoczął działalności. Nie można natomiast
wykluczyć, że agenci byli przygotowywani na różnego rodzaju badania (przesłuchania). Tym niemniej należy się zgodzić z opinią kpt. F. Berstlinga, że W. Ołeksowski był powiązany z wywiadem ZSRR.
Interesujące w tej aferze było zastosowanie przez polski kontrwywiad środków
farmakologicznych, które miały ułatwić wydobycie zeznań. Pomimo tego, że nie
udało się osiągnąć zakładanego celu, gdyż W. Ołeksowski nie przyznał się do
współpracy z radzieckim wywiadem, to jednak sposób ten pozwolił uzyskać informacje dotyczące podejrzanego. Niestety, była to pojedyncza informacja o zastosowaniu środków farmakologicznych przez kontrwywiad wojskowy. Nie można jednak całkowicie wykluczyć, że stosowano je również w innych SRI oraz w Centrali
kontrwywiadu. Świadczy to również o tym, że służba kontrwywiadu na bieżąco
interesowała się wykorzystaniem różnych technik i sposobów przesłuchań w prowadzonych rozpracowaniach.
Niebagatelne znaczenie miała ochrona tajemnicy wojskowej o czym już wspomniano powyżej. Specyfika obszaru DOK nr X, tj. znaczne zróżnicowanie składu
narodowościowego, duża liczba jednostek wojskowych i skupiska zakładów przemysłu zbrojeniowego, powodowały, że kierownictwo SRI zwracało szczególną
uwagę na problematykę ochrony tajemnicy. Doskonałym przykładem znaczenia
przestrzegania zasad ochrony tajemnicy dla kontrwywiadu wojskowego była tzw.
afera płk. Mariana Ścieżyńskiego, która dotyczyła ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę wojskową przez wyżej wymienionego oficera. Rozpracowaniem jej
zajmowały się trzy komórki Oddziału II SG WP: Wydział IIb, SRI DOK X Przemyśl oraz Referat „I”.
Było to bardzo nietypowe rozpracowanie, ponieważ zostało wszczęte, dopiero
po publikacjach w grudniu 1928 r. streszczenia broszury pt. „Radiowywiad w armii
polskiej podczas wojny 1919-1920”, autorstwa oficera sztabu DOK X – płk. Mariana Ścieżyńskiego. Broszura ukazała się na rynku księgarskim na początku 1928 r.
Pod koniec 1928 r. sprawą zajął się najpierw Minister Spraw Wojskowych77, a na76

Tamże, s. 3. Niestety, nie zdołano ustalić, jakie to były środki farmakologiczne. W dostępnych
archiwaliach Oddziału II SG WP mamy do czynienia z jedną tylko wzmianką o zastosowaniu jakiegoś
rodzaju, tzw. „serum prawdy”.
77
Informacja dla Ministra Spraw Wojskowych dot. broszury płk. SG Ścieżyńskiego. Pismo
nr 5334/II.Inf.C.T.O. z 27.12.1928 r., CAW, Oddz. II SG, sygn. I.303.4.2591.
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stępnie Szef Sztabu Głównego gen. dyw. Tadeusz Piskor. Dodatkowo w kwietniu
1929 r.78 mjr J. Kowalewski, polski attaché w Moskwie nadesłał alarmującą depeszę, w której informował, że w jego ocenie broszura płk. M. Ścieżyńskiego o polskim radiowywiadzie w latach 1919-1920 spowodowała duże szkody Polsce, ponieważ autor ujawnił stan poziomu rozpoznania Wojska Polskiego wobec Armii
Czerwonej, bowiem jak wynikało z danych uzyskanych przez wojskowego dyplomatę – broszura stała się powodem polemiki podjętej wśród radzieckich ekspertów
nauk wojskowych79. Kolejną alarmującą depeszę przysłał Poseł RP w Moskwie,
który twierdził, że kłopoty, jakie miał mjr J. Kowalewski z uzyskaniem agrément
były spowodowane wspomnianą broszurą. Jak poinformował dyplomata, informację tę otrzymał od samych Rosjan80.
W związku z takim rozwojem sytuacji Szef Sztabu gen. T. Piskor polecił
wszcząć rozpracowanie. Zgodnie z jego poleceniem Referat „I” miał ocenić, jakie
straty poniosły Siły Zbrojne w wyniku publikacji płk M. Ścieżyńskiego. Oficerowie kontrwywiadu stwierdzili, że płk Ścieżyński wydał broszurę po uzyskaniu
zgody Dowódcy OK. X gen. Andrzeja Galicy81, więc nie popełnił on świadomego
przestępstwa. Jednak jak wynikało z analizy materiału zawartego w opracowaniu,
informacje, które zostały przedstawione w pracy, płk M. Ścieżyński zdobył w trakcie służby w Oddziale II i stanowiły one tajemnicę wojskową. Rosjanie według
ekspertów Referatu „I” Oddziału II uzyskali potwierdzenie obszarów oddziaływania radiowywiadowczego Polski, zakresu prowadzonego rozpoznania oraz poziomu technik podsłuchowych, stosowanych przez polskich specjalistów. Kolejnym
negatywnym następstwem ujawnienia tajemnic polskiego radiowywiadu była
zmiana procedur łączności w Armii Czerwonej, co miało spowodować obniżenie
jakości rozpoznania radiowego na okres od kilku do kilkunastu miesięcy. Kontrwywiad nie stwierdził, natomiast powiązań płk. M. Ścieżyńskiego z radzieckimi
służbami wywiadowczymi.
Pułkownik M. Ścieżyński po zarzutach postawionych przez szefa Oddziału II
płk. Tadeusz Schaetzela i skierowaniu sprawy do Prokuratury Wojskowej, w liście
do Szefa Sztabu Głównego gen. T. Piskora, ustosunkował się do przedstawionych
zarzutów. Stwierdził on, że broszura została wydana zgodnie z obowiązującymi
przepisami, a jej egzemplarz posiadał już w czerwcu 1928 r. szef Oddziału II i Szef
Sztabu Głównego. Nikt wtedy nie uważał, że może dojść do ujawnienia tajemnicy
wojskowej i dopiero de facto informacje z Moskwy doprowadziły do wszczęcia
78
Depesza Attaché RP w Moskwie dotycząca spotkania z przedstawicielami RKKA nr 275/tj.
z 09.04.1929 r., CAW, Oddz. II SG, sygn. I.303.4.2591.
79
Tamże.
80
Trudności te raczej związane były z działalnością agenta radzieckiego wywiadu – rtm. Borakowskiego w strukturach Oddziału II, a który dostarczał Rosjanom materiał pochodzący z analiz danych dostarczanych m.in. przez Attachat moskiewski. Więcej o aferze „Borakowskiego i innych”
w rozdziale VII niniejszej pracy.
81
Zezwolenie Dowódcy OK. X nr L. dz. 2889/Wyszk. z 20.05.1927 r. Informacja dla Ministra
Spraw Wojskowych dot. broszury płk SG Ścieżyńskiego..., CAW, Oddz. II SG, sygn. I.303.4.2591.
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postępowania. Ponadto praca, jak podkreślił jej autor była recenzowana w prasie
wojskowej i politycznej, gdzie uznano ją za bardzo dobrą. Nawet wprowadzono ją
do użytku w wojskach łączności jako dodatkowy podręcznik dla kadry. Płk M. Ścieżyński stwierdził, że działalność płk. T. Schaetzela i rola, jaką odegrał w powyższej
sprawie była co najmniej dwuznaczna ze względu na podejście do problematyki
ochrony informacji niejawnych, jak również ze względu na jego postawę moralną82.
Oskarżonymi byli płk M. Ścieżyński i gen. A. Galica. Dowódcę OK. X oskarżono o bezprawne wydanie zgody na publikację i tym samym spowodowanie
ujawnienia tajemnicy wojskowej. Obaj oficerowie otrzymali naganę83.
Zakończenie
Garnizon Przemyśl oraz inne miasta garnizonowe Okręgu Korpusu nr X były
przede wszystkim obiektami zainteresowań wywiadowczych Rosjan, którzy nie
ograniczali się do prowadzenia li tylko działań szpiegowskich wchodzących w zakres wywiadu wojskowego, lecz równie aktywnie na opisywanym obszarze realizowali zadania wywiadowcze dotyczące sfery politycznej i gospodarczej. To szerokie zainteresowanie radzieckich służb specjalnych wiązało się przede wszystkim
z już wspomnianymi w niniejszym artykule specyficznymi warunkami jakie charakteryzowały OK nr X – Przemyśl. Wywiad radziecki, podobnie jak to czynił
w innych rejonach Rzeczpospolitej, prowadził na obszarze Okręgu klasyczną działalność wywiadowczą, polegającą na organizowaniu dużej ilości siatek szpiegowskich kierowanych przez przerzucanych z terytorium Ukrainy agentów. Łączność
utrzymywali oni poprzez zorganizowane przez siebie zespoły kurierów84. Wywiad
radziecki lokował zwerbowaną agenturę w dużych garnizonach (np. Przemyśl),
ośrodkach przemysłu zbrojeniowego (np. Starachowice) i posługiwał się przede
wszystkim ludnością narodowości ukraińskiej (studenci, chłopi, robotnicy). Z kolei
zaś agenci działający w siatkach szpiegowskich byli werbowani zarówno spośród
miejscowej ludności, jak również w środowisku żołnierzy i podoficerów WP. Materiał szpiegowski był przekazywany ustnie lub fotografowany. Częściowo szyfrowano meldunki wywiadowcze. Przykład tak zorganizowanej działalności znajdujemy w dwóch bardzo ciekawych sprawach szpiegowskich z 1930 roku: Mikołaja
Dackiego i Włodzimierza Kożuchowskiego85.
W latach trzydziestych stwierdzono również aktywność wywiadu niemieckiego
oraz rozbudowę sieci wywiadowczych OUN. Przy czym, o ile wywiad niemiecki
głównie był zainteresowany przemysłem zbrojeniowym, to Ukraińcy starali się uzyskiwać dane dotyczące organizacji jednostek wojskowych, uzbrojenia i ich wyszkole82

List płk M. Ścieżyńskiego do Szefa Sztabu Głównego z 26.01.1929 r., CAW, Oddz. II SG, sygn.
I.303.4.2591.
83
Informacja dla Ministra Spraw Wojskowych dot. broszury..., CAW, Oddz. II SG, sygn.
I.303.4.2591.
84
Sprawozdanie kontrwywiadowcze za okres 5-ciu lat, tj. od 1929-1933 r., CAW, SRI DOK X,
sygn. I.371.10/A.19.
85
Tamże.
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nia. Zdobywali również mapy i dokumenty wojskowe86. Świadczy to o tym, że ilość
graczy na „cichym froncie” w kolejnych latach rosła. Przy czym nie można zapomnieć, że ukraińscy nacjonaliści bardzo często uzyskany materiał wywiadowczy
przekazywali zarówno stronie niemieckiej, jak i radzieckim służbom specjalnym, jeśli
te gotowe były dobrze zapłacić za informacje. Ilość jednostek oraz przemysł zbrojeniowy powodował, że ochrona interesów obronnych Rzeczpospolitej nigdzie nie była
tak skomplikowana jak właśnie na obszarze Okręgu Korpusu nr X. Dodatkowo oficerowie kontrwywiadu wojskowego musieli zajmować się wywrotową i dywersyjną
działalnością partii komunistycznych oraz ugrupowań nacjonalistów ukraińskich.
Częste bunty ludności ukraińskiej, morderstwa funkcjonariuszy policji i urzędników
administracji państwowej oraz zwykłych obywateli powodowały stan strachu i paraliżowały skutecznie życie na obszarze Okręgu. Dowódcy Okręgów byli poinformowani
o sytuacji jaka panowała na obszarze podległym ich jurysdykcji i starali się wspierać
działania organów bezpieczeństwa. Jednak wszelkie działania wówczas podejmowane
musimy uznać za niezupełnie skuteczne. Kontrwywiadowi do września 1939 r. niestety nie udało się zlikwidować siatek bojówek i zespołów dywersyjnych radzieckiego
wywiadu oraz ukraińskich nacjonalistów, które prawdopodobnie zostały częściowo
uaktywnione w toku kampanii wrześniowej. Próbowały one atakować niewielkie oddziały wojskowe, zakłócać proces mobilizacyjny oraz dezorganizować funkcjonowanie administracji w strefie zaplecza walczących wojsk. Niestety ze względu na brak
dokumentów nie jesteśmy w stanie określić w jakim stopniu zwolennicy Bandery oraz
Stalina udzielili pomocy agresorom w postaci przekazanych informacji w toku trwających walk.
Podsumowując działalność SRI DOK X należy stwierdzić, iż niewątpliwie stanowi
interesujący wycinek historii nie tylko służb specjalnych II Rzeczpospolitej, lecz również regionu przemyskiego. Brakuje jednak pełnych i dokładnych danych dotyczących
prowadzonych operacji wywiadowczych i kontrwywiadowczych na obszarze DOK nr
X. Dostępne archiwalia są niekompletne i nie pozwalają w pełni odtworzyć ten jakże
pasjonujący element naszej historii. Mimo to należy stwierdzić, że oficerowie i pracownicy SRI dobrze realizowali swoje obowiązki, starając się chronić żywotne interesy państwa polskiego. Byli oni niewątpliwie przez całe dwudziestolecie międzywojenne na pierwszej linii zmagań zarówno z wrogiem wewnętrznym jak i zewnętrznym.
Koniecznością jest więc podjęcie dalszych badań nad dokumentacją Oddziału II
SG, choćby ze względu na pełniejsze zobrazowanie udziału ludności ukraińskiej –
obywateli Rzeczpospolitej – w działalności przeciwko państwu polskiemu i pracującej
na rzecz wywiadu ZSRR oraz Niemiec. Odmitologizowanie narodowowyzwoleńczej
roli organizacji ukraińskich z pewnością pozwoli na zupełnie inne spojrzenie na historię stosunków polsko-radzieckich i polsko-ukraińskich. Mam nadzieję, że niniejszy
artykuł stanie się wartościowym przyczynkiem do dalszych badań i dyskusji.
86
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ARMIA SŁOWACKA W AGRESJI NA POLSKĘ
WE WRZEŚNIU 1939 ROKU
Stosunki polsko-czechosłowackie w okresie międzywojennym były uznawane
za chłodne. Uniemożliwiało to wzajemne zbliżenie Polski i Czechosłowacji. Mimo
że państwa te uzyskały niepodległość w 1918 r., do 1938 r. nie były w stanie zacieśnić współpracy z powodu wzajemnych pretensji o ukształtowanie granicy oraz
zatargi o obszary przygraniczne na Śląsku Cieszyńskim, Orawie i Spiszu1. Mimo
zaangażowania się najwyższych autorytetów międzynarodowych stosunki te nie
uległy poprawie. Ich werdykty bowiem, zamiast gasić nieporozumienia, zaogniały
je od nowa. Uwidoczniło się to głównie po zawarciu układu monachijskiego
w 1938 r. oraz po tzw. kryzysie sudeckim – po zajęciu przez Polskę Zaolzia.
Ponadto 30 listopada 1938 r. w wyniku rewizji decyzji Rady Ligi Narodów z 12
marca 1924 r. Polsce została przyznana – kosztem Słowacji – położona na Spiszu
miejscowość Jaworzyna (słow. Tatranská Javorina)2. Nie ułatwiło to utrzymania
dobrosąsiedzkich stosunków polsko-słowackich, zwłaszcza w obliczu polityki III
Rzeszy i jej pretensji terytorialnych.
Na początku marca 1939 r. doszło do kryzysu słowacko-czeskiego. 14 marca
1939 r. – nie bez inspiracji Berlina – uchwałą parlamentu słowackiego została
proklamowana Słowacja jako niezawisłe państwo, na czele którego stanął dr Jozef
Tiso, słowacki polityk, katolicki ksiądz, przywódca Słowackiej Partii Ludowej
(tzw. ludaków) o zabarwieniu faszystowskim3. Objął on stanowisko prezydenta
i premiera Republiki Słowacji zależnej od III Rzeszy. Uchwała parlamentu w Bratysławie faktycznie przyczyniła się do likwidacji Czechosłowacji, dała pretekst
Adolfowi Hitlerowi do zbrojnej aneksji Czech i utworzenia 15 marca 1939 r. Protektoratu Czech i Moraw. Słowacja 14 marca 1939 r. utraciła zaś Ukrainę Karpacką na rzecz Węgier4.
1
P. Šimunič, Slovenská armáda vo vojne proti Poľsku, „Apologia” 1994, nr 1, s. 20-22; Polskie
Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej [dalej: PSZ], t. I, Kampania wrześniowa 1939, cz. 1, Polityczne i wojskowe położenie Polski przed wojną, Londyn 1951, s. 18-19, 50; Encyklopedia wojskowa, red.
O. Laskowski, t. VI, Warszawa 1937, s. 142-143, 537 oraz t. VII, Warszawa 1939, s. 586; M. Pułaski,
Stosunki dyplomatyczne polsko-czechosłowacko-niemieckie od roku 1933 do wiosny 1938, Poznań
1967, s. 22-23, 30.
2
E. Osmańczyk, Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, Warszawa 1986, s. 216, 490.
3
E. Orlof, Dyplomacja polska wobec sprawy słowackiej w latach 1938-1939, Kraków 1980,
s. 129-130.
4
Zob. szerzej: F. Cséfalvay, Maďarsko-slovenský ozbrojený konflikt v marci 1939, w: Slovensko
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Szkic 1. Działania słowackiej 1 Dywizji Piechoty w dniach 1-3 września 1939 r.

Mimo niezawisłości, Słowacja czuła się zagrożona przez sąsiadów. Absolutnego bezpieczeństwa nie gwarantował jej zawarty 23 marca 1939 r. układ niemieckosłowacki,5 w którym zawarowano, że rząd słowacki będzie prowadził politykę zagraniczną w ścisłym porozumieniu z rządem niemieckim, natomiast Niemcy będą
miały prawo tworzenia w Słowacji baz wojskowych6. Ponadto na podstawie umowy z 12 sierpnia 1939 r. została utworzona w zachodniej Słowacji (po Čadčę i rzekę Váh i Małe Karpaty) niemiecka strefa ochronna7.
vo vojnách a v konfliktoch v 20. storočí. Zborník referátov z vedeckej konferencie v Bratislave 15-16
októbra 2002, Bratislava 2003, s. 117-125; M. Koźmiński, Polska i Węgry przed drugą wojną światową (październik 1938 – wrzesień 1939). Z dziejów dyplomacji i irredenty, Wrocław-Warszawa-Kraków
1970, s. 260-263.
5
Geschichte des Zweiten Weltkrieges in Dokumenten, Band II, An der Schwelle des Krieges 1939,
Freiburg 1955, dok. 21, s. 43-46.
6
W § 2 protokołu berlińskiego o niezawisłości państwa słowackiego, o integralności jego terytorium i o ekonomicznej współpracy słowacko-niemieckiej czytamy: W celu dopełnienia opieki, której
podjęła się Rzesza Niemiecka, armia niemiecka ma prawo w każdej chwili na chronionych terenach na
zachodniej granicy państwa słowackiego i na wschodzie, wzdłuż linii wschodniego skraju Małych
Karpat, wschodniego skraju Białych Karpat i wschodniego skraju Jaworzyny, budować urządzenia
wojskowe i obsadzać je takimi siłami, jakie uzna za potrzebne. Rząd słowacki podejmie kroki, aby armii niemieckiej zostały oddane do dyspozycji odpowiednie tereny pod te urządzenia. [...] Na terenach
wymienionych [...] suwerenną władzę sprawuje armia niemiecka [tamże, s. 44; I. Stanek, Zdrada
i upadek. Z dziejów ruchu ludackiego w Słowacji, Warszawa 1962, s. 138].
7
P. Šimunič [Slovenská armáda vo vojne proti Poľsku..., s. 22] podaje błędnie, iż umowę podpisano 2 sierpnia 1939 r. Dokument został podpisany 12 sierpnia 1939 r. między godziną 21 i 22 przez: ze
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Na tej podstawie rozpoczęto przygotowanie terytorium Słowacji jako obszaru
operacyjnego dla Wehrmachtu do przyszłej wojny z Polską. Naczelne Dowództwo
Sił Zbrojnych (Oberkommando der Wehrmacht – OKW) III Rzeszy zdecydowało
się przejąć w razie wojny władzę nad Słowackimi Siłami Zbrojnymi. Szef Niemieckiej Komisji Wojskowej w Słowacji (Deutsche Militärkommission in der Slowakei) gen. por. Franz Barckhausen opowiedział się bowiem jednoznacznie za
udziałem Słowackich Sił Zbrojnych w ewentualnej agresji na Polskę.
Przygotowania do wojny
23 maja 1939 r. podczas tajnego spotkania szefa Abwehry wiceadmirała Wilhelma Canarisa ze słowackim ministrem obrony narodowej generałem I klasy Ferdinandem Čatlošem zapoczątkowano współpracę wojskową niemiecko-słowacką w
dziedzinie wywiadu i kontrwywiadu8. Słowacki kontrwywiad miał przeciwdziałać
polskim wywiadowcom działającym na terytorium Słowacji oraz stanowić zaporę
dla akcji werbunkowej do formowanego w Polsce Legionu Czechów i Słowaków9.
11 sierpnia 1939 r. prezydent Jozef Tiso powołał Najwyższą Radę Obrony Państwa pod swoim przewodnictwem z udziałem ministrów: spraw zagranicznych –
Ferdinanda Durčanský’ego, spraw wewnętrznych – Vojtecha Tuki, obrony narodowej – gen. I klasy Ferdinanda Čatloša oraz dowódcy Hlinkovej Gwardii –
Alexandra Macha10.
Słowackie Siły Zbrojne rozpoczęły przygotowania do wojny, której początkowy
termin Adolf Hitler wyznaczył na 26 sierpnia 1939 r. godz. 43011 18 sierpnia 1939 r.
zapadła decyzja o rozwinięciu Słowackich Sił Zbrojnych. Rozpoczęto też rokowania w celu określenia szczegółów udziału Słowacji w wojnie z Polską. Prowadzono
je w siedzibie dowództwa niemieckiej 14 Armii gen. płk. Wilhelma Lista we
strony niemieckiej – posła Hansa Bernarda i gen. por. Franza Barckhausena, ze strony słowackiej –
prezydenta dr. Jozefa Tiso. Zob. Zbiory specjalne Biblioteki Naukowej Wojskowego Biura Badań Historycznych [dalej: ZSBN WBBH], mikrofilmy aleksandryjskie [dalej: MA], T-501, R-296, k. 001052,
Tagebuch der Deutschen Militärkommission in der Slowakei, Preßburg, 12 August 1939. Szerzej:
A. Hrnko, Rokovanie o ochrannom pásme a vtiahnutie ľudácko-fašistického slovenského štátu do vojny proti Poľsku, „Zborník Múzea Slovenského národného povstania” [Banská Bystrica] 1987, z. 12,
s. 53-54.
8
ZSBN WBBH, MA, T-501, R-296, k. 001124, Tagebuch der Deutschen Militärkommission in
der Slowakei, Preßburg, 23 Mai 1939. Zob. także: I. Baka, K pôsobeniu mocensko-represívncho
aparátu a režimu Slovenského štátu v súvislosti s vojnou proti Poľsku, „Vojenská história” 2001, nr 4,
s. 45; tenże, Slovensko ako nástupný priestor vo vojne proti Poľsku, w: Slovensko vo vojnách a v konfliktoch v 20. storočí..., s. 127.
9
Zob.: J.A. Radomski, Udział Legionu Czechosłowackiego we wrześniu 1939 roku, „Studia Historyczne” 1985, z. 1, s. 77-91; P. Wandycz, Legion Czechosłowacki w Polsce w roku 1939, „Kultura” 1968, nr 253, s. 75-86; W. Szota, Z dziejów Legionu Czechosłowackiego w Polsce, w: Polskoczechosłowackie braterstwo broni w drugiej wojnie światowej 1939-1945, zebr. i oprac. S. Wroński,
Warszawa 1960, s. 15-17; P. Šimunič, Slovenská armáda vo vojne proti Poľsku..., s. 22.
10
P. Šimunič, Slovenská armáda vo vojne proti Poľsku..., s. 22.
11
ZSBN WBBH, MA, T-311, R-236, k. 000014, Kriegstagebuch der Heeresgruppe „Süd” in
Polen 1939. Aufmarsch (August 1939). 24 sierpnia o 2030 termin rozpoczęcia operacji „Fall Weiss”
przełożono na 1 września 1939 r. godz. 445.
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Wiedniu. Na tej podstawie rozpoczęto przygotowanie słowackiego systemu komunikacji i łączności, które ułatwić miały przegrupowanie i operacyjne rozwinięcie
wojsk niemieckich na terytorium słowackim12. Strona niemiecka nałożyła na słowacki system łączności wiele zobowiązań mających na celu zapewnienie łączności
między jednostkami niemieckimi a ich centralą w Wiedniu. Niektóre inicjatywy
związane z przygotowaniem do wojny wyszły od rządu słowackiego w drugiej dekadzie sierpnia 1939 r. Uwzględniono w nich jednak, że udział wojsk słowackich
ograniczy się do działań defensywnych na własnym obszarze.

Szkic 2. Rozwinięcie operacyjne oraz działania sił polskich i słowackich we wrześniu 1939 r.

W tym samym czasie rozpoczęto ćwiczenia z wojskami w północnej Słowacji
oraz przesunięcia wojsk do obszarów graniczących z Polską. Podjęto równocześnie
niezbędne przedsięwzięcia w celu zapewnienia osłony granicy z Węgrami.
Armia Słowacka w czasie pokoju składała się z Naczelnego Dowództwa, trzech
wyższych dowództw (nr 1 – Trenčín, dowódca – gen. II klasy Anton Pulanich; nr 2
– Banská Bystrica, dowódca – gen. II klasy Alexander Čunderlík, nr 3 – Prešov,
dowódca – płk SG August Malár), 5 pułków piechoty, 7 pułków artylerii (w tym
jeden – artylerii przeciwlotniczej), pułku inżynieryjnego, pułku lotniczego, pułku
12
Szczegóły tej działalności zostały opublikowane przez P. Šimunica [Slovenská armáda vo vojne
proti Poľsku..., s. 21-24; Druha vojna slovenskej armády, „Historická revue” 1993, nr 3, s. 15-16]
i I. Bakę [Slovenská Republika a nacistická agresia proti Poľsku, Bratislava 2006, s. 32-42]. Zob. także: Z. Czarnotta, Z. Moszumański, Armia Słowacka w kampanii wrześniowej 1939 r., „Przegląd Wojsk
Lądowych” 1995, nr 1, s. 112-114.

ARMIA SŁOWACKA W AGRESJI NA POLSKĘ WE WRZEŚNIU 1939 ROKU
215
__________________________________________________________________________________________

samochodowego, 6 samodzielnych batalionów piechoty, batalionu kolarzy, batalionu zmotoryzowanego, 3 rozpoznawczych dywizjonów kawalerii, dywizjonu
armat przeciwpancernych, dywizjonu naziemnej OPL, 3 batalionów telegraficznych, a także z jednostek poszczególnych rodzajów służb (w tym m.in. 3 szpitale
wojskowe oraz różnego rodzaju składnice).
Naczelne Dowództwo nie miało przygotowanego wcześniej planu mobilizacyjnego. Dopiero w sierpniu 1939 r. opracowano prowizoryczny plan, wykorzystując dokumenty i rejony uzupełnień pozostałe po byłej armii czechosłowackiej.
Mobilizację podzielono na trzy fale (jednostki grupy „A”, „B” i „C”). W pierwszej
uzupełniano do etatów wojennych jednostki istniejące w czasie pokoju oraz – na
bazie oddziałów i pododdziałów zapasowych – formowano od nowa pozostałą
część jednostek grupy „A”. Jednostki drugiej i trzeciej fali mobilizacji („B” i „C”)
formowano wyłącznie na bazie oddziałów i pododdziałów zapasowych.
26 sierpnia 1939 r. zarządzono mobilizację trzech najmłodszych roczników
(1934-1936) oraz stan pełnej gotowości bojowej Armii Słowackiej i Hlinkovej
Gwardii, 28 sierpnia – następnych trzech (1931-1933), 29 sierpnia – kolejnych
dwóch (1929-1930), a następnego dnia – aż siedmiu (1922-1928)13. Do 7 września
1939 r. na 115 044 powołanych do służby wojskowej w ramach mobilizacji zgłosiło się 53 397 żołnierzy, w tym 52 396 szeregowych (stawiennictwo zaledwie
46,4%)14.
27 sierpnia rozpoczęto przesuwanie słowackich jednostek wojskowych ku granicy z Polską. Utworzono z nich cztery zgrupowania: orawskie (mp. dowództwa –
Ružomberok), podtatrzańskie (mp. dowództwa – Spišská Belá), szaryskie (mp.
dowództwa – Prešov) i zemplińskie (mp. dowództwa – Humenné)15. Dowództwo
nad całością zgrupowań objął płk SG August Malár.
Przed pierwszym terminem agresji (26 sierpnia) miały miejsce prowokacje graniczne. W nocy z 24 na 25 sierpnia 1939 r. grupa dywersantów z Abwehry oraz
Hlinkowej Gwardii próbowała bowiem zdobyć ważny pod względem strategicznym tunel na Przełęczy Łupkowskiej w Bieszczadach. Doszło do gwałtownej wymiany ognia z placówką polskiej Straży Granicznej, a jej dowódca zerwał jedną
szynę, przerywając komunikację kolejową ze Słowacją16.
13

VHA, f. MNO, škatuľa 1, č. 1, Kartotečné listky rozoslanie – hlásenie, čj. 634/Taj. dopl. 1939
z 31 sierpnia 1939 r.
14
VHA, f. Bernolák, škatuľa 3, č. 12, Stav povoláných a nastúpivších založníkov ku dni 7. septembra 1939, MNO-HVV, Dopl. služba č. 15535 Tajné. Do 19 września 1939 r. na 162 129 powołanych do służby wojskowej w ramach mobilizacji zgłosiło się 116 558 żołnierzy (stawiennictwo
71,9%). Tamże, f. Bernolák, škatuľa 2, č. 10, Stav povoláných (...) ku dni 19. septembra 1939, MNOHVV, Dopl. služba č. 15325 Tajné. Największa liczebność armii wyniosła 148 113 żołnierzy. Zob.
P. Šimunič, Slovenská armáda vo vojne proti Poľsku..., s. 23.
15
VHA, f. Bernolák, škatuľa 1, Vojnový denník vel. Bernolák, s. 3-4.
16
Instytut Polski i Muzeum im. Generała Sikorskiego w Londynie [dalej: IPMS], A.II.8/16,
Rozmowa juzowa szefa Sztabu Armii „Karpaty” płk. dypl. Witolda Morawskiego z oficerem odcinkowym Oddziału III Sztabu Głównego mjr. dypl. Antonim Grudzińskim, Lwów, 23 sierpnia 1939 r.,
13:00; I. Baka, Slovenská Republika a nacistická agresia proti Poľsku, Bratislava 2006, s. 66-67.
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Szkic 3. Działania wojsk słowackich przeciwko Polsce we wrześniu 1939 r.

Inny akt dywersyjny miał miejsce kolejnej nocy, tym razem na Przełęczy Jabłonkowskiej w Beskidzie Śląskim. Niemiecka bojówka wspierana przez członków
Hlinkowej Gwardii dokonała z terenu Słowacji napad na tunel i stację kolejową
Mosty, przejściowo je zajmując. W godzinach rannych pluton saperów oraz pluton
ubezpieczający ppor. Ignacego Lichtera z 4 Pułku Strzelców Podhalańskich z 21
Dywizji Piechoty Górskiej, sprawnie odbiły stację i zmusiły dywersantów do
ucieczki. Według meldunków napad ten został dokonany pod dowództwem oficera
rezerwy Wehrmachtu i miał na celu opanowanie tunelu w związku z mającym nastąpić rozpoczęciem wojny. Napastnicy zorientowawszy się, iż spodziewany atak
nie nastąpił, gdyż został przesunięty, o czym wcześniej nie zdążono ich powiadomić, nie wdawali się w dalszą walkę i przeszli na słowacką stronę. W związku
z tym incydentem gen. mjr Eugen Ott, dowódca niemieckiej 7 Dywizji Piechoty
stacjonującej w pobliżu Čadcy, przekazał polskim władzom przeprosiny z ubolewaniem za incydent17.
28 sierpnia niemiecka 14 Armia rozpoczęła wyjście z tzw. strefy ochronnej na
terytorium Słowacji po Tatry i dolinę Orawy oraz na Spisz, zajmując rejony wyjściowe do agresji na Polskę. Ogółem w 1905 transportach kolejowych przerzucono
na teren Słowacji 130 082 żołnierzy. 14 Armia, wchodząca w skład Grupy Armii
„Południe”, miała początkowo w swoim składzie trzy korpusy armijne (VIII, XVII
17
W. Steblik, Niemiecki napad na Przełęcz Jabłonkowską w nocy z 25 na 26.8.1939, „Wojskowy
Przegląd Historyczny” (dalej: „WPH”) 1965, nr 4, s. 287-299; W. Pirszel, O zniszczeniu tunelu pod
Przełęczą Jabłonkowską 1.9.1939 r. oraz przebieg napadu niemieckiego na dworzec w Mostach Śląskich 26.8.1939 r., „WPH” 1968, nr 1, s. 509-513; J. Kupliński, Udział Armii Słowackiej w agresji
niemieckiej przeciwko Polsce we wrześniu 1939 roku, „WPH” 1989, nr 4, s. 69-70; P. Šimunič, Druha
vojna slovenskej armády, „Historická revue” 1993, nr 3, s. 16. Zob. także: J. Kuropieska, Ze wspomnień oficera sztabu, „WPH” 1972, nr 2, s. 348.
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i XVIII), a od 2 września – cztery (XXII) i Słowacką Armię Polową18 (w sile korpusu), łącznie – osiem dywizji piechoty (w tym trzy słowackie), trzy dywizje górskie, dwie dywizje pancerne i dywizję lekką19. W pasie armii działał odwód grupy
armii w składzie 56 i 57 Dywizji Piechoty.
Słowacka Armia Polowa została sformowana 28 sierpnia 1939 r. Na jej czele
stanął minister obrony narodowej gen. I klasy Ferdinand Čatloš, który rozwinął
dowództwo armii20 (sformowane na bazie Naczelnego Dowództwa) na stanowisku
dowodzenia w Spišskej Novej Vsi. Przy sztabie armii utworzono 120-osobowy
sztab łącznikowy z Grupy Armii „Południe”, którego kierownictwo objął gen. mjr
Erwin von Engelbrecht. Praca sztabu łącznikowego praktycznie polegała na przekazywaniu dyrektyw (wytycznych) gen. Lista dla gen. Čatloša. Słowackim oficerem łącznikowym przy sztabie 14 Armii był słowacki Niemiec mjr Robert Schneider. Ponadto koordynację działań lotnictwa niemieckiego i słowackiego oraz obrony przeciwlotniczej miał zapewnić sztab lotniczy płk. Erhardta Krügera, przy której
oficerem łącznikowym był kpt. Mikuláš Lisický.
Słowacka Armia Polowa (kryptonim „Bernolák”) składała się z trzech związków taktycznych:
• 1 Dywizji Piechoty (kryptonim „Jánošík”)21: 4 Pułk Piechoty, 5 Pułk Piechoty,
II Samodzielny Batalion Piechoty, 1 Pułk Artylerii, I Rozpoznawczy Dywizjon
Kawalerii;
• 2 Dywizji Piechoty (kryptonim „Škultéty”)22: 3 Pułk Piechoty, I Samodzielny
Batalion Piechoty, III Samodzielny Batalion Piechoty, IV Samodzielny Batalion Piechoty, 2 Pułk Artylerii, II Rozpoznawczy Dywizjon Kawalerii;
18
27 sierpnia 1939 r. dowódca 14 Armii gen. płk Wilhelm List oznajmił gen. Ferdinandowi Čatlošowi, że przejmuje dowodzenie Armią Słowacką. Zob. P. Šimunič, Slovenská armáda vo vojne proti
Poľsku..., s. 23.
19
Z dniem 7 września 14 Armii podporządkowano VII Korpus Armijny (27 i 68 Dywizja Piechoty) dowodzony przez gen. piech. Eugena von Schoberta, przesunięty z 10 Armii. Natomiast między 12
a 16 września XVIII Korpusowi Armijnemu przydzielono z odwodu Grupy Armii „Południe” 56 i 57
Dywizję Piechoty. Szczegółowy skład 14 Armii podaje L. Moczulski [Wojna polska, Warszawa 1990,
s. 540-547].
20
Obsada zasadniczych stanowisk Dowództwa Słowackiej Armii Polowej: dowódca armii – gen.
I klasy Ferdinand Čatloš, szef sztabu – mjr SG Emil Novotný, zastępca szefa sztabu – mjr SG Karol
Pekník, szefowie oddziałów: I – mjr SG Viliam Kanák, II – mjr Alojz Androvič, III – mjr SG Koloman Brezáni, IV – mjr SG Alojz Ballay, dowódcy: artylerii – ppłk SG Rudolf Pilfousek, lotnictwa –
mjr Rajmund Šmarda, wojsk inżynieryjnych – mjr Štefan Pohranc, wojsk telegraficznych – mjr Ján
Morvic. Zob. VHA, f. Bernolák, škatuľa 6, č. 43.
21
Obsada zasadniczych stanowisk: dowódca 1 Dywizji Piechoty – gen. II klasy Anton Pulanich,
szef sztabu dywizji – mjr SG Ladislav Lavotha, dowódcy: 4 Pułku Piechoty – ppłk Ladislav Bodický,
5 Pułku Piechoty – płk Eduard Lifka, 1 Pułku Artylerii – mjr Mirko Vesel, II Samodzielnego Batalionu
Piechoty – mjr Ján Černek, I Rozpoznawczego Dywizjonu Kawalerii – mjr Ján Veselý, III Batalionu
Telegraficznego – kpt. Štefan Závodný.
22
Obsada zasadniczych stanowisk: dowódca 2 Dywizji Piechoty – do 5 września 1939 r. ppłk Ján
Imro, następnie – gen. II klasy Alexander Čunderlík, szef sztabu dywizji – mjr SG Štefan Tatarko, dowódcy: 3 Pułku Piechoty – mjr František Krakovský, 2 Pułku Artylerii – mjr Julius Smutný, II Rozpoznawczego Dywizjonu Kawalerii – mjr Štefan Horský, I Batalionu Telegraficznego – kpt. Jozef Mar-
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•

3 Dywizji Piechoty (kryptonim „Rázus”)23: 1 Pułk Piechoty, 2 Pułk Piechoty,
V Samodzielny Batalion Piechoty, VI Samodzielny Batalion Piechoty, 3 Pułk
Artylerii, 4 Pułk Artylerii, III Rozpoznawczy Dywizjon Kawalerii24.

Szkic 4. Rozmieszczenie obozów jenieckich i dla uciekinierów.

5 września 1939 r., na bazie batalionu kolarzy i batalionu zmotoryzowanego
oraz wycofanych z dywizji pododdziałów kawalerii, przystąpiono do formowania
Grupy Szybkiej krypt. „Kalinčák” (dowódca – ppłk Ján Imro, zastępca dowódcy –
mjr Štefan Horský). Jej skład był następujący: I dywizjon kawalerii, krypt.
„Bažant” (dowódca – mjr Ján Veselý), II dywizjon kolarzy, krypt. „Holub” (dowódca – mjr Martin Palkovič), III dywizjon zmotoryzowany, krypt. „Havran” (dowódca – mjr Štefan Čáni)25.
ko, samodzielnych batalionów piechoty: I – mjr Jozef Huszár, III – mjr Emil Krivoš, IV – mjr Karol
Heidler.
23
Obsada zasadniczych stanowisk: dowódca 3 Dywizji Piechoty – płk SG August Malár, szef
sztabu dywizji – mjr SG Ján Krnáč, dowódcy: 1 Pułku Piechoty – ppłk Pavel Kuna, 2 Pułku Piechoty –
mjr Ján Stenzinger, 3 Pułku Artylerii – ppłk Quido Dotzauer, 4 Pułku Artylerii – mjr Emil Perko, III
Rozpoznawczego Dywizjonu Kawalerii – mjr Ján Malár, II Batalionu Telegraficznego – npor. Ľudovít
Steiner, samodzielnych batalionów piechoty: V – mjr Ondrej Zverin, VI – mjr Karol Hrabec.
24
ZSBN WBBH, MA, T-501, R-296, k. 001164-70, Deutschen Militärkommission in der Slowakei, Unterkunfstübersicht, Preßburg, 29.08.1939; VHA, f. MNO–HVV, škatuľa 7, č. 52, čj. 15008/1.
odd. 1939, Mená velitelov – hlásenie, 1.09.1939. W trakcie mobilizacji – na bazie samodzielnych batalionów (sbp) – utworzono 6 Pułk Piechoty (I, III, IV sbp) i 21 Pułk Piechoty (II, V, VI sbp), a ponadto sformowano od nowa 18 i 35 Pułk Piechoty [ZSBN WBBH, MA, T-501, R-296, k. 001176,
Deutsche Militärkommission in der Slowakei, Abschrift, Abt. IR nr 466/39, Preßburg, 28 August
1939]. Po 15 września sformowano jeszcze: 43, 44, 45 i 46 Pułk Piechoty oraz 101, 102, 103, 104,
105, 106 i 107 Batalion Piechoty. Zob. VHA, f. Bernolák, škatuľa 6, č. 47, Organizácia p. plukov –
nariadenie, čj. 15200 Taj./1. org. 1939, 15.09.1939.
25
VHA, f. Bernolák, škatuľa 5, č. 31, Rozkaz pro vytvorenia rychlej skupiny, čj. 40229/3. oper.
1939, 5.09.1939.
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Ogółem Słowacka Armia Polowa liczyła w dniu 1 września 1939 r. zaledwie
13 351 żołnierzy, a 20 września – już 51 103 żołnierzy26.
Na rzecz Słowackiej Armii Polowej działały lub wydzielały swe siły także: 51
Pułk Artylerii (dowódca – mjr Štefan Majerčik), 52 Pułk Artylerii (dowódca – mjr
Elemér Lendvay), 153 Pułk Artylerii (Przeciwlotniczej) (dowódca – ppłk Ladislav Požeský), 3 Pułk Lotniczy (dowódca – mjr Karol Sojček), 1 Pułk Samochodowy (dowódca – mjr Ján Kallo), Pułk Inżynieryjny (dowódca – kpt. Jozef Sedlitzký), Batalion
Zmotoryzowany „Topol” (dowódca – mjr
Štefan Čáni), Dywizjon Armat Przeciwpancernych (dowódca – kpt. Bohumír Kamir), Batalion Kolarzy (dowódca – mjr
Martin Palkovič), Dywizjon Naziemnej
OPL (dowódca – mjr Karol Polóní), 1 Szpital Wojskowy (komendant – mjr dr med.
Ladislav Dohnányi), 2 Szpital Wojskowy
(komendant – kpt. dr med. Jozef Hogh), 3
Szpital Wojskowy (komendant – kpt. dr
med. Ladislav Knóth), pociąg pancerny
„Bernolák” krypt. „Hrdlička” (dowódca –
kpt. Ján Klir) oraz inne pododdziały.
W związku z narastającym od wiosny
Fot. 1. Dowódca Słowackiej Ar1939 r. potencjalnym zagrożeniem od strony mii Polowej gen. I klasy Ferdinand
Słowacji, 11 lipca została utworzona Armia Čatloš (fot. VHA).
„Karpaty” (dowódca – gen. dyw. Kazimierz Fabrycy). Jej zadaniem była m.in.
osłona Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz lewego skrzydła i tyłów Armii
„Kraków” przez zamknięcie kierunków wyprowadzających ze Słowacji na Kraków
i Rzeszów oraz przejść w Karpatach z Węgier do Małopolski, w tym osłona Zagłębia Naftowego w Borysławiu27. Obejmowała ona dwa odcinki: „Słowacja” i „Węgry”. Obszar operacyjny odcinka „Słowacja” rozciągał się wzdłuż granicy polskosłowackiej od Czorsztyna po Cisnę.
Granicy polskiej na odcinku „Słowacja” broniły jednostki wchodzące w skład
Grupy Operacyjnej „Jasło”, którą dowodził gen. bryg. Kazimierz Łukoski, tzn.:
2 Brygada Górska Strzelców28 (1 Pułk Strzelców Podhalańskich, Batalion KOP
26

Tamże, škatuľa 6, č. 48, Wykaz počtu ze dn. 1.09.1939 i 20.09.1939.
IPMS, A.II.6/7, Instrukcja dla inspektora armii gen. dyw. Fabrycego; PSZ, t. I, cz. I, s. 309-310;
R. Dalecki, Armia „Karpaty” w wojnie obronnej 1939 roku, Rzeszów 1989, s. 14; W. Steblik, Armia
„Kraków” 1939, Warszawa 1975, s. 123-125; M. Porwit, Komentarze do historii polskich działań
obronnych 1939 roku, t. 1, Plany i bitwy graniczne, Warszawa 1983, s. 101-102.
28
Obsada zasadniczych stanowisk: dowódca 2 Brygady Górskiej Strzelców – płk Aleksander Stawarz, szef sztabu brygady – kpt. dypl. Zygmunt Węgorek, dowódcy: 1 Pułku Strzelców Podhalańskich
27
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„Żytyń”, 4 bataliony z Podhalańskiej Brygady Obrony Narodowej) oraz 153 Bateria Artylerii Górskiej; 3 Brygada Górska Strzelców29 (2 Pułk KOP „Karpaty”
oraz 8 batalionów z Podkarpackiej Brygady Obrony Narodowej)30.
Lotnictwo: 31 Eskadra Rozpoznawcza (dowódca – kpt. pil. Witalis Nikonow),
56 Eskadra Obserwacyjna (dowódca – kpt. obs. Marian Sukniewicz) i Pluton Łącznikowy nr 5 (dowódca – ppor. pil. Jerzy Gerlicz), wyposażone łącznie w 22 samoloty
PZL.23B „Karaś”, R-XIII i RWD-8, było
w dyspozycji dowództwa lotnictwa i obrony
przeciwlotniczej Armii „Karpaty”31.
Linia rozgraniczenia między brygadami:
wzgórze 842 Magura-Nižná Polianka. Ze
względu na szczupłość sił w stosunku do
otrzymanego zadania ugrupowanie bojowe
grupy operacyjnej miało charakter osłonowy, tzn. siłami batalionów lub kompanii zamykano doliny wyprowadzające na główne
przełęcze.
Kwatera główna 2 Brygady Górskiej
Strzelców od chwili wybuchu wojny
znajdowała się w Nowym Sączu. Jej
odcinek obronny (około 80 km) był podzielony na dwa pododcinki32:
Fot. 2. Dowódca 1 Dywizji Piechoty gen.
II klasy Anton Pulanich (fot. VHA).

1. Pododcinek zachodni obejmował doliny
Dunajca i Popradu, dowodził nim mjr Wło-

– płk dypl. Alfred Krajewski, Batalionu KOP „Żytyń” – mjr Włodzimierz Kraszkiewicz, 153 Bateria
Artylerii Górskiej – kpt. Jerzy Wróblewski, batalionów obrony narodowej: „Limanowa” – kpt. Władysław II Wojtowicz, „Nowy Sącz” – kpt. Ignacy Jeleń, „Gorlice” – kpt. Stanisław Henryk Czwiertnia,
„Jasło” – kpt. Stefan Borowski. Zob. T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego, Londyn 1985, z. 17, s. 40-43. J.A. Radomski [Kampania wrześniowa na ziemi sądeckiej, „Rocznik Sądecki” 1971, t. XII, s. 274] podaje błędnie, że Batalionem Obrony Narodowej „Gorlice” dowodził kpt.
Ignacy Stachowiak.
29
Obsada zasadniczych stanowisk: dowódca 3 Brygady Górskiej Strzelców – płk Jan Kotowicz,
szef sztabu brygady – kpt. dypl. Kazimierz Czechowski, dowódca 2 Pułku Piechoty KOP „Karpaty” –
ppłk Jan Zachodny, dowódcy batalionów obrony narodowej: „Krosno” – kpt. Antoni Melnarowicz,
„Brzozów” – kpt. Jan Kraus, „Sanok” – kpt. Tadeusz Kuniewski, „Rzeszów” – mjr Tadeusz Jan Ochęduszko, „Turka” – mjr Stefan Chaszczyński, „Sambor” – mjr Marian Wincenty Suda, „Przemyśl” – kpt.
Michał Włodzimierz Moroz, „Jarosław” – kpt. Władysław Bolesław Bochenek. Zob. tamże, s. 43-47.
30
IPMS, A.II.8/16/1, O. de B. Armii „Karpaty”. Zob. też: K. Sosnkowski, Cieniom września, Warszawa 1988, s. 30; L. Moczulski, Wojna polska..., s. 538; R. Dalecki, Armia „Karpaty”..., s. 374-377.
31
J. Pawlak, Samotne załogi, Warszawa 1992, s. 300.
32
IPMS, A.II.8/16/19, Rozkaz bojowy nr 1 Dowódcy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, L.dz.
1067/Op. Mob. z 11.08.1939 r. R. Dalecki [Armia „Karpaty”..., s. 374-376] i J.A. Radomski [Kampania wrześniowa..., s. 273-274] podają błędnie, że odcinek 2 Brygady Górskiej Strzelców był podzielony na trzy pododcinki.

ARMIA SŁOWACKA W AGRESJI NA POLSKĘ WE WRZEŚNIU 1939 ROKU
221
__________________________________________________________________________________________

dzimierz Kraszkiewicz – dowódca Batalionu KOP „Żytyń” (mp. Nowy Sącz).
Linie rozgraniczenia – prawa: Czorsztyn-Knurów-Limanowa (włącznie), lewa:
Milik (włącznie) – Jaworzynka (wyłącznie) – Lembarczek (włącznie) – Łabowa
(włącznie), Sapalska Góra (włącznie) – Mystków (wyłącznie). Pododcinek podzielono na dwa wycinki, w których działały dwa oddziały wydzielone:
a) „Roman” (dowódca – kpt. Roman
Wróblewski) – z zadaniem dozorowania odcinka granicy Czorsztyn
(włącznie) – Szczawnica (włącznie)
oraz prowadzenia opóźniania w kierunku Krościenko-Łącko-Stary Sącz,
zwłaszcza na pozycjach Kłodne i Tylmanowa. Skład: 3 kompania (dowódca – por. Tadeusz Piotrowski) i II pluton ckm (dowódca – por. January Wigura) kompanii broni towarzyszącej
(z dwoma moździerzami kalibru 81
mm i armatą przeciwpancerną kalibru
37 mm) z Batalionu KOP „Żytyń”,
2 kompania Batalionu Obrony Narodowej „Limanowa” (dowódca –
ppor. Stanisław Zięba), Komisariat
Straży Granicznej Krościenko (komendant – komisarz Tadeusz KuryFot. 3. Dowódca 2 Dywizji Piechoty gen.
łowicz), pluton wzmocnienia Straży
II klasy Alexander Čunderlík (fot. VHA).
Granicznej (dowódca – ppor. Adam
Faron), a także armata kalibru 76,2 mm z plutonu artylerii pozycyjnej33;
b) „Stanisław” (dowódca – kpt. Stanisław Kuźnicki) – zadaniem zamknięcia kierunku Stará Ľubovňa-Piwniczna-Rytro-Nowy Sącz w rejonie Piwnicznej
i Rytra. Skład: 1 kompania (dowódca – kpt. Włodzimierz Pałucki) i I pluton
ckm (dowódca – por. Karol Falzman) kompanii broni towarzyszącej (z trzema moździerzami kalibru 81 mm) z Batalionu KOP „Żytyń”, 3 kompania
Batalionu Obrony Narodowej „Limanowa” (dowódca – por. Stanisław Klasura), Komisariat Straży Granicznej Rytro, pluton artylerii pozycyjnej (dwie
armaty kalibru 76,2 mm) oraz armata przeciwpancerna kalibru 37 mm.
Odwody pododcinka:
a) 2 kompania (dowódca – por. Jerzy Grudnicki) z Batalionu KOP „Żytyń” –
w Starym Sączu;
b) 1 kompania Batalionu Obrony Narodowej „Limanowa” (dowódca – kpt. Marian Skibiński) – w Rytrze.
33
ZSBN WBBH, II/2/498, Relacja dowódcy 3 kompanii Batalionu KOP „Żytyń” kpt. Ryszarda II
Wróblewskiego, Włochy 1945 r.

ZBIGNIEW MOSZUMAŃSKI
222
__________________________________________________________________________________________

2. Pododcinek wschodni obejmował tereny Beskidu Niskiego po górną Wisłokę,
dowodził nim płk dypl. Alfred Krajewski – dowódca 1 Pułku Strzelców Podhalańskich (mp. Ropa). Linie rozgraniczenia – prawa: Milik (wyłącznie) – Jaworzynka (włącznie) – Lembarczek (wyłącznie) – Łabowa (wyłącznie), Sapalska Góra (wyłącznie) – Mystków (włącznie), lewa: Mały Beskid – Wołowiec –
Bartne – Rozdziele (wszystkie włącznie). Pododcinek podzielono na cztery
wycinki:
a) „Krzyżówka-Huta” – z zadaniem zamknięcia kierunku z Orlova i Bardejova
na Nowy Sącz lub Grybów w rejonie: wzgórze 904 Jaworzynka – las Żebraczka – wzgórze 784, ubezpieczając się od zachodu w rejonie wzgórz
1082 Runek i 944 Przysłop, a od wschodu – w rejonie wzgórza 727 Harniaków Wierch. Obsada – Batalion Obrony Narodowej „Nowy Sącz” (dowódca – kpt. Ignacy Jeleń), 5 kompania (dowódca – ppor. Zbigniew Wyrwicz)
z plutonem ckm (dowódca plut. pchor. Jan Liptak) i I pluton strzelecki (dowódca ppor. Stanisław Długosz) 4 kompanii II batalionu z 1 Pułku Strzelców Podhalańskich34, pluton artylerii pozycyjnej oraz Komisariat Straży
Granicznej Krynica;
b) „Śnietnica” – z zadaniem zamknięcia doliny górnej Białej na południe od
Śnietnicy w rejonie wzgórza 695 Kiczera-Psarów, ubezpieczając się od
wschodu w rejonie wzgórza 716. Obsada – I batalion (dowódca – mjr Andrzej Wójcik), pieszy pluton zwiadowczy i pluton przeciwpancerny z 1
Pułku Strzelców Podhalańskich, 153 Bateria Artylerii Górskiej (dowódca –
kpt. Jerzy Wróblewski);
c) „Uście Ruskie” – z zadaniem zamknięcia kierunku Bardejov-Wysowa-Łosie
oraz Bardejov-Wysowa-Grybów w rejonie: wzgórze 785 Siwejka – wzgórze 721 Dzielec-Kwiatoń. Obsada – oddział wydzielony „Lucjan” (dowódca
– kpt. Lucjan Świerczewski) w składzie: 8 kompania 1 Pułku Strzelców
Podhalańskich (dowódca – por. Bronisław Humenny), 3 kompania Batalionu Obrony Narodowej „Gorlice” (dowódca – ppor. Ryszard Burczyk), pluton kolarzy (dowódca – ppor. Adam Jordan), pluton artylerii piechoty (dowódca – ppor. Jan Szczerbowski) i pluton przeciwpancerny z 1 Pułku
Strzelców Podhalańskich oraz Komisariat Straży Granicznej Uście Ruskie;
d) „Magura” – z zadaniem zamknięcia kierunku Bardejov-Zborov-KoniecznaGorlice w rejonie Gładyszowa, ubezpieczając się jednocześnie od wschodu
w rejonie Banicy. Obsada – Batalion Obrony Narodowej „Gorlice” (dowódca – kpt. Stanisław Czwiertnia) bez 3. kompanii35.
Odwody pododcinka:
34
R. Dalecki, Armia „Karpaty”..., s. 45, przyp. 59. Dowódca batalionu mjr Bolesław Miłek podaje jednak nieco inne dane. Por. B. Miłek, Do Redakcji „Wojskowego Przeglądu Historycznego”,
„WPH” 1964, nr 1, s. 430-431.
35
IPMS, A.II.8/16/19, Rozkaz bojowy nr 1 Dowódcy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich... Zob. także: R. Dalecki, Armia „Karpaty”..., s. 374-376; J.A. Radomski, Kampania wrześniowa..., s. 273-274.
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a) II batalion 1 Pułku Strzelców Podhalańskich (dowódca – mjr Bolesław Miłek), bez 4 kompanii i I plutonu strzeleckiego z 5 kompanii – w rejonie Łabowej;
b) III batalion 1 Pułku Strzelców Podhalańskich (dowódca – mjr Marian Serafiniuk), bez 8 kompanii, który początkowo był wysunięty nad granicą w celu
wsparcia Komisariatów Straży Granicznej Krynica i Uście Ruskie, pluton
konny z kompani zwiadowczej (dowódca – ppor. Krzysztof Henisz), pluton
przeciwpancerny i pluton pionierów (dowódca – por. Marian Berling) –
w rejonie Łosi36.
Odcinek 3 Brygady Górskiej Strzelców,
obejmujący teren od górnego biegu Wisłoki
po granicę z Węgrami (około 70 km), był
natomiast podzielony na trzy pododcinki37:
1. Pododcinek zachodni „Iwonicz” zamykał
kierunki:
a) Zborov-Nižná Polianka-Nowy Żmigród-Jasło (w rejonie Krempnej) –
obsada: Batalion Obrony Narodowej
„Jasło” (dowódca – kpt. Stefan Borowski) i Komisariat Straży Granicznej Krempna;
b) Svidník-Przełęcz Dukielska-Krosno.
Obsada: I rzut – Batalion Obrony Narodowej „Krosno” pod Tylawą (dowódca – kpt. Antoni Melnarowicz); II
rzut – I batalion 2 Pułku Piechoty
KOP „Karpaty” w rejonie na południe od Dukli (dowódca – mjr WaFot. 4. Dowódca 3 Dywizji Piechoty płk SG
August Malár (fot. VHA).
cław Majchrowski);
c) Medzilaborce-Czeremcha-Rymanów.
Obsada: I rzut – Batalion Obrony Narodowej „Brzozów” pod Jaśliskami
(dowódca – kpt. Jan Kraus) i Komisariat Straży Granicznej Jaśliska; II rzut –
II batalion 2 Pułku Piechoty KOP „Karpaty” w rejonie Rymanowa (dowódca
– mjr Karol Piłat).
Odwód pododcinka – Batalion Obrony Narodowej „Rzeszów” (dowódca – mjr
Tadeusz Ochęduszko) w Myscowej.
36

IPMS, A.II.8/16/19, Rozkaz bojowy nr 1 Dowódcy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich... Zob.
także: R. Dalecki, Armia „Karpaty”..., s. 375-376; J.A. Radomski, Kampania wrześniowa..., s. 274.
37
Ponieważ Przełęcz nad Roztokami (słow. Ruské sedlo) prowadząca ze Słowacji do Cisnej
jest stosunkowo wąska, niedogodna do prowadzenia działań przez większą jednostkę, a także leżąca
w pobliżu granicy węgierskiej, praktyczne więc funkcjonowały tylko dwa pododcinki obronne –
„Iwonicz” i „Płonna”. Zob. ZSBN WBBH, II/2/20, Z. Kosior, 3 Brygada Strzelców Górskich w kampanii 1939 r., s. 8.
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2. Pododcinek środkowy „Płonna” zamykał kierunki: Medzilaborce-Przełęcz Łupkowska-Zagórz oraz Bukowsko-Sanok. Obsada: I rzut – Batalion Obrony Narodowej „Jarosław” pod Komańczą (dowódca – kpt. Władysław Bochenek) i Komisariat Straży Granicznej Komańcza; II rzut – Batalion Obrony Narodowej
„Przemyśl” w rejonie Szczawnego (dowódca – kpt. Michał Moroz).
3. Pododcinek wschodni „Baligród” zamykał kierunek Ruské-Baligród-Lesko. Obsada: Batalion Obrony Narodowej „Sanok”
(dowódca – kpt. Tadeusz Kuniewski) i Komisariat Straży Granicznej Cisna.
Odwód Grupy Operacyjnej „Jasło” – Batalion Obrony Narodowej „Sambor” (dowódca – kpt. Marian Suda) znajdujący się
w Rogach pod Krosnem38.
29 sierpnia dokonano korekty rozmieszczenia słowackich zgrupowań. Z jednostek
słowackiej 3 Dywizji Piechoty utworzono
przy granicy z Polską na wschód od Wysokich Tatr zgrupowania: podtatrzańskie
(1 Pułk Piechoty i 4 Pułk Artylerii, mp. dowództwa – Spišská Belá, dowódca – ppłk
Pavel Kuna), lubotyńskie (III batalion 2 Pułku Piechoty, mp. dowództwa – Ľubotín, dowódca – mjr Imrich Václav), bardejowskie
Fot. 5. Dowódca Grupy Szybkiej ppłk Ján
Imro (fot. VHA).
(I i II batalion 2 Pułku Piechoty i 3 Pułk
Artylerii, mp. dowództwa – Bardejov, dowódca – mjr Ján Stenzinger) i polańskie (V i VI Samodzielny batalion Piechoty
oraz 3 Rozpoznawczy Dywizjon Kawalerii, mp. dowództwa – Giraltovce, dowódca
– ppłk Michal Širica)39.
30 sierpnia 1939 r. odbyło się jedno z ostatnich posiedzeń rządu słowackiego
przed wybuchem wojny. Podczas obrad ks. Tiso oświadczył: Jesteśmy gotowi maszerować razem z Niemcami40. U podstaw tej decyzji tkwiła przede wszystkim niezbyt klarowna sytuacja Słowacji na arenie międzynarodowej i rozpowszechniane
pogłoski – pochodzące m.in. ze źródeł dyplomatycznych – o możliwości jej podziału między Polskę i Węgry. Ponadto z wiadomości nadchodzących z Londynu
i Paryża wynikało, że mocarstwa zachodnie nie widzą miejsca dla samodzielnej
Słowacji w powojennej Europie. W tej sytuacji przywódcy ludaków, kierując się
chęcią utrzymania egzystencji słowackiego państwa i chcąc zabezpieczyć się przed
38

T. Sufin, 3 Brygada Strzelców Górskich w kampanii wrześniowej 1939 roku, Pruszków 2004,
s. 23-26.
39
VHA, f. Bernolák, škatuľa 5, č. 25, Všeobecný operačný rozkaz č. 1 z 28.08.1939.
40
I. Stanek, Zdrada i upadek..., s. 302; E. Orlof, Dyplomacja polska..., s. 157; J. Kupliński, Udział
Armii Słowackiej..., s. 71.
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utratą kierowniczej pozycji w tym państwie – zdecydowali się przyłączyć się do
agresywnych poczynań Hitlera wobec Polski, zwłaszcza gdy oprócz gwarancji zapewniającej istnienie państwa obiecano im dodatkowo nabytki terytorialne. Poza
tym przywódcy słowaccy obiecywali sobie – w zamian za aktywne uczestnictwo
w wojnie przeciwko Polsce – uzyskać odpowiednie wsparcie ze strony władz niemieckich w sporze z Węgrami. Wpływ na podjęcie tej decyzji miała także sytuacja
wewnętrzna w Słowacji. Liczono na to, że likwidacja państwa polskiego sparaliżuje silną polonofilską orientację znacznej części społeczeństwa41.
Atak od południa we wrześniu 1939 r.
Plan ataku sił niemiecko-słowackich na Polskę w rejonie Wysokie TatryPieniny przewidywał użycie w I rzucie 9 Pułku Rozpoznawczego niemieckiej 4
Dywizji Lekkiej, natomiast w II rzucie – 1 Dywizji Piechoty Słowackiej Armii
Polowej42. W odwodzie pozostawała słowacka 2 Dywizja Piechoty. Na lewym
skrzydle tego zgrupowania miała nacierać pozostała część 4 Dywizji Lekkiej, a na
prawym skrzydle wzdłuż Dunajca – niemiecka 2 Dywizja Górska.
Atak wojsk niemieckich na Polskę nastąpił bez wypowiedzenia wojny 1 września 1939 r. o 44543. O 500 granicę przekroczył 9 Pułk Rozpoznawczy (dowódca –
ppłk Bruno von Hauenschild) z niemieckiej 4 Dywizji Lekkiej (dowódca – gen. mjr
Alfred von Hubicki) ześrodkowany wcześniej w Spišskich Hanušovcach.
1 IX 1939 r. godz. 500 – wspomina dowódca 3 kompanii Batalionu KOP „Żytyń”, dowodzący obsadą pozycji umocnionej „Kłodne”, kpt. Ryszard II Wróblewski – d[owód]ca
plut[onu] w Czorsztynie ppor. Stecki melduje o przechodzeniu granicy przez grupę czołgów
niem[ieckich] na jego odcinku. Kierunek uderzenia czołgów na Nowy Targ. Równocześnie
inna grupa czołgów wykonuje natarcie na placówki Str[aży] Gran[icznej] Łapsze należące do
Ba[tali]onu „Snów” w Nowym Targu. Na odcinku Krościenko w tym dniu spokój. Obserwuje
się tylko ruch patroli n[ie]p[rzyjacie]la na prawym brzegu Dunajca, wymiana strzałów z placówkami Str[aży] Gran[icznej]44.

Rankiem tego dnia Niemcy wzięli do niewoli dwóch polskich jeńców: kpt.
rez. Józefa Modlibowskiego – około godz. 6 w rejonie Niedzicy i starszego strażnika Straży Granicznej Kajetana Lamenca – o godz. 620 w rejonie Łapsz Wyżnych. Zostali ono przewiezieni samochodem pancernym do Spišskiej Beli,
przesłuchani przez Niemców, po czym przekazani do dyspozycji sztabu słowackiej 1 Dywizji Piechoty. Tak więc zostali oni pierwszymi jeńcami polskimi
w niewoli słowackiej45.
41

A. Hrnko, Wojna słowacko-polska. Między 14 marca a 1 września 1939 r., „Polityka” 1988,
nr 50, s. 14.
42
VHA, f. Bernolák, škatuľa 1, Vojnový denník vel. Bernolák, s. 13.
43
Rozkaz: Fall Weiß 1.9. Uhrzeit 4.45 Uhr dotarł z Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych do
Dowództwa Grupy Armii „Południe” 31 sierpnia 1939 r. o 16:00. Zob. ZSBN WBBH, MA, T-311,
R-236, k. 000024.
44
ZSBN WBBH, II/2/498, Relacja dowódcy 3 kompanii Batalionu KOP „Żytyń”...
45
VHA, f. MNO, škatuľa 96, Vojnový denník 2. oddelenia vel. Jánošík, s. 4; f. VV-2, škatuľa
4, č. 8825 Dǒv./2. oddel. 1939, Výsluch zajatcov.

ZBIGNIEW MOSZUMAŃSKI
226
__________________________________________________________________________________________

Tego samego dnia granicę Polski, też bez wypowiedzenia wojny46, przekroczyła
awangarda wojsk słowackich. Słowacy jednak nie ruszyli do natarcia 1 września
o 445. Słowacka 1 Dywizja Piechoty „Jánošík” rozpoczęła bowiem działania zaczepne – dopiero po ostrej interwencji niemieckiego szefa sztabu łącznikowego
gen. Erwina von Engelbrechta u gen. Ferdinanda Čatloša – 1 września 1939 r. o 800
na kierunku Jaworzyna-Nowy Targ. Przy czym należy dodać, iż 31 sierpnia 1939 r.
o 1640 rozkazem gen. Čatloša 1 Pułk Piechoty został podporządkowany dowódcy
1 Dywizji Piechoty47. Trzeba także wspomnieć, że po wyjaśnieniu kwestii spornych, w czasie gdy przygotowywano instrukcje dla jednostek liniowych, gen.
Čatloš, opracował rozkaz, który miał zostać odczytany przed frontem pododdziałów szykujących się do natarcia48.
1 Dywizja Piechoty „Jánošík” (1, 3 i 6 pp) utworzyła trzy zgrupowania pułkowe: lewe, środkowe i prawe. W myśl ustnego rozkazu dowódcy Słowackiej Armii
Polowej 1 Dywizja Piechoty „Jánošík” miała rozwinąć swe natarcie:
• zgrupowanie lewe krypt. „Mikuláš” (dowódca mjr Mikuláš Márkuš): I i II
batalion 6 Pułku Piechoty (dowódcy: mjr Jozef Huszá i mjr Karol Heidler) z III
dywizjonem 2 Pułku Artylerii (dowódca: por. Julius Fleschko) – w kierunku
Ždiar-Jaworzyna-Poronin-Biały Dunajec-Szaflary-Nowy Targ, natomiast I batalion 1 Pułku Piechoty (dowódca: kpt. Jozef Albrecht) z 5 baterią 4 Pułku Artylerii – w kierunku Podspady-Jurgów-Białka-Nowy Targ. I cel do osiągnięcia
– rubież Bańska-Białka, II cel – rubież Szaflary-Cisowa Skała (wzg. 685), III
cel – rubież Nowy Targ-Łopuszna. Po osiągnięciu II celu pododdziały 6 Pułku
Piechoty miały nawiązać styczność z pododdziałami niemieckiej 4 Dywizji
Lekkiej, która nacierała w kierunku Czarny Dunajec-Nowy Targ. III batalion 6
Pułku Piechoty (dowódca: npor. Jozef Toth), który obsadził granicę słowackopolską od Štrbskégo Plesa do Tatranskej Lomnicy, miał zostać przesunięty
w rejon Ždiaru;
• zgrupowanie środkowe krypt. „Jozef” (dowódca ppłk Ladislav Bodický) –
I i III batalion 4 Pułku Piechoty (dowódcy: mjr Anton Vick i kpt. Emil Koléner), III batalion 1 Pułku Piechoty (dowódca: mjr Karol Hasenberg) z 3 baterią
4 Pułku Artylerii – w kierunku Slovenská Ves-Spišske Hanušovce-Spišská Stará Ves-Nowy Targ. W rejonie zamku w Niedzicy I batalion 4 Pułku Piechoty
miał wyprzedzić III batalion 1 Pułku Piechoty, który po zatrzymaniu się miał
46
O rozpoczęciu wojny bez wypowiedzenia piszą: J. Kupliński [Udział Armii Słowackiej..., s. 72
i 77], J. Tomaszewski [Republika proboszczów we wrześniu 1939 roku, „Polityka” 1970, nr 47, s. 11],
E. Orlof [Dyplomacja polska..., s. 157] oraz H. Batowski [Agonia pokoju i początek wojny, Poznań
1979, s. 349]. Natomiast R. Heck i M. Orzechowski [Historia Czechosłowacji, Wrocław-WarszawaKraków 1969, s. 393], nie powołując się na żadne źródła, podają, że Słowacja wypowiedziała wojnę
Polsce 2 września 1939 r.
47
VHA, f. Bernolák, škatuľa 1, Vojnový denník vel. Bernolák, s. 11.
48
Zob. E. Nižňanský, Slovenská účasť vo vojne proti Pol’sku 1939. Občan Slovenska v zajati propagandy vtedajšich vládanych predstaviteľov. Úvahy a dokumenty, „Studia Historica Nitriensia” 1997,
z. VI, s. 189.
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zaczekać na III batalion 4 Pułku Piechoty, osłaniając od strony wschodniej jego
wejście do walki. Cel do osiągnięcia – potok Białka;
• zgrupowanie prawe krypt. „Palo” (dowódca ppłk Pavel Kuna) – II batalion
1 Pułku Piechoty (dowódca: kpt. Eugen Budaváry) z 2 i 8 baterią 4 Pułku Artylerii – w kierunku Veľký Lipník-Szczawnica oraz Vysoké Skalky (wzg. 1052) –
Szlachtowa. Cel do osiągnięcia – rubież Szczawnica-Szlachtowa-Biała Woda49.
2 Dywizja Piechoty pozostawała początkowo w odwodzie armii, po czym 4
września otrzymała rozkaz przemieszczenia się transportem kolejowym w rejon
Bardejova50. Natomiast 3 Dywizja Piechoty, która od początku działań wojennych
była rozciągnięta w pasie blisko 170 km od Piwnicznej do rejonu KomańczaSanok-Lesko-Cisna, osłaniała granicę z Polską, tocząc jednocześnie walki z polskimi pododdziałami Straży Granicznej i Obrony Narodowej51.
Zgodnie więc z otrzymanymi rozkazami 1 września 1939 r. około 800 z rejonu
wsi Ždiar wyszło zdecydowane uderzenie słowackiego I batalionu kpt. Jozefa Albrechta z 1 Pułku Piechoty. Doszło do pierwszych walk z polską placówka Straży
Granicznej oraz miejscowymi gajowymi. Po krótkiej wymianie ognia Polacy wycofali się, pozostawiając za sobą zniszczone mosty oraz zatarasowane ściętymi
drzewami przesieki. Miały one opóźnić posuwania się słowackich pododdziałów.
Po sforsowaniu przeszkód terenowych batalion kpt. Albrechta wkroczył do Jaworzyny i Podspadów. Szef sztabu 1 Dywizji Piechoty mjr SG Ladislav Lavotha tak
wspomina pierwsze godziny wojny:
[...] rano patrol dociera do pogranicznego szlabanu. Żołnierze rzucają się na szlaban i po
kilku sekundach go usuwają. Wejście do Polski stoi otworem. Zaskoczeni Polacy nie mają
czasu stawić oporu i uciekają, zostawiając wszystko na miejscu. Po chwili odzywają się karabiny. Naszych żołnierzy nic jednak nie powstrzymuje. Gnani tęsknotą oswobodzenia braci, prą
niepowstrzymanie do przodu. Stopniowo przełamują opór, bataliony przechodzą po ziemi
słowackiej, którą zabrano niesprawiedliwie. Polacy wysadzają mosty i stawiają twardy opór,
aby powstrzymać nasz pochód. Po sforsowaniu potoków oraz bystrzyc czołowych patrol dociera do Jaworzyny o 830. Wita ich uśmiech, radość. Mężczyźni, kobiety i dzieci ściskają żołnierzy, ofiarują im kwiaty. Mała dziewczynka podaje dowódcy wiązankę z prośbą, aby ją
przekazał gen. Pulanichowi jako wyraz wdzięczności za wyzwolenie52.

O 915 dowódca 1 Dywizji Piechoty gen. II klasy Anton Pulanich zameldował
o zdobyciu Jaworzyny i Podspadów53. Po opanowaniu obu miejscowości batalion
ruszył marszem ubezpieczonym w kierunku Jurgowa, a I i II batalion 6 Pułku Piechoty – przez Jaworzynę w kierunku Poronina.
49

VHA, f. VDO-2-VV-2, škatuľa 1, Všeobecný operačný rozkaz č. 2, čj.562/oper. 1939, 1.09.1939.
Tamże, škatuľa 1, Rozkaz pro prosun, čj. 40.199 Taj./3. oper. 1939, 4.09.1939.
51
VHA, f. MNO, škatuľa 5, č. 34, Zpravodajský rozkaz č. 1, čj. 11.914 Dǒv./2. oddel. 1939,
30.08.1939. Zob. także: V. Štefanský, Slovenská armáda v rokoch 1939-1944, w: Slovenská Republika
(1939-1945), red. J. Bobák, Martin 2000, s. 187.
52
J. Kowalczyk, Państwo słowackie wobec kampanii wrześniowej 1939 roku, Kraków 1986, s. 28.
53
VHA, f. Bernolák, škatuľa 1, Vojnový denník vel. Bernolák, s. 14. Zob. także: VHA, Pr.č. ŠZX438, A. Pulanich, Poľská vojna, w: Armada v obrane a práci. Päť rokov budovateľskej činnosti slovenskej armády, t. I, Bratislava 1944, s. 29.
50
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Bardziej na wschód wyszło uderzenie III batalionu 1 Pułku Piechoty z ogólnym
kierunkiem natarcia na Niedzicę. W rejonie tej miejscowości pododdziały słowackie natrafiły na krótkotrwałą obronę zorganizowaną przez placówkę Straży Granicznej z plutonu ppor. Edmunda Galli. Ich marsz utrudniały sprawnie wykonane
zawały i niszczenia, w tym spalenie dwóch mostów na Niedziczance i Dunajcu54.
Czołowe pododdziały słowackiej 1 Dywizji Piechoty do wieczora 1 września
opanowały dolinę rzeki Białki po Jurgów i Łapszankę oraz rejon Niedzicy55.
Wczesnym rankiem doszło do starć także w rejonie Piwnicznej. Mimo przewagi
nieprzyjaciela, zdecydowany opór stawiła mu 1 kompania kpt. Włodzimierza Pałuckiego z Batalionu KOP „Żytyń” oraz pluton Straży Granicznej. W trakcie wymiany ognia zginął starszy przodownik Straży Granicznej Antoni Sidełko56. Potyczka miała również miejsce pod Żegiestowem, gdzie Słowacy przekroczyli Poprad i okopali się, tworząc tam umocniony przyczółek. Słowacy próbowali również
obsadzić tunel łupkowski, który jednak polscy saperzy wysadzili około 1100, blokując tym samym ważną strategicznie magistralę kolejową57. Spowodowało to, iż
przez następne trzy dni nie podejmowali oni aktywniejszych działań w tym rejonie.
Dowódca Batalionu KOP „Żytyń” mjr Włodzimierz Kraszkiewicz tak ocenia
pierwszy dzień wojny:
Na moim odcinku słaba działalność elementów słowackich, która doprowadziła do zepchnięcia naszych patroli z Pienin. Uderzenie pod Piwniczną zostało odrzucone ze stratami dla
nieprzyjaciela, na wschód od Popradu oddziały słowackie zajęły rejon rewindykowany i okopały się tam58.

W nocy z 1 na 2 września 1939 r. pluton strzelców por. Aleksandra Sabudy z 1
kompanii Batalionu KOP „Żytyń” dokonał udanego wypadu za granicę na południe
od Piwnicznej.
2 września rano wzmogła się aktywność oddziałów słowackich i niemieckich
w rejonie polskiego pogranicza. Do walk włączyła się niemiecka 2 Dywizja Górska59, której kwatera główna znajdowała się w Spišskiej Beli (podobnie jak słowac54
M. Plewczyński, Powiat Nowy Targ w kampanii wrześniowej 1939 roku, w: Podhale w czasie
okupacji 1939-1945, red. J. Berghauzen, Warszawa 1977, s. 63; G. Mazur, W. Rojek, M. Zgórniak,
Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu, Kraków 1998, s. 27; P. Šimunič, Slovenská armáda vo
vojne proti Poľsku..., s. 25.
55
VHA, f. VDO-2-VV-2, škatuľa 1, Všeobecný operačný rozkaz č. 2, čj. 562/oper. 1939,
1.09.1939; ZSBN WBBH, MA, T-312, R-479, k. 069536, Lagenkarte 2, 1.09.1939 bis 17 Uhr.
56
A. Zapata, 70-ta rocznica wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 r. w Piwnicznej –
wspomnienie, „50 Plus +” dodatek do tygodnika „Miasto” 2009, 11 marca; R. Plocker, Pierwszego
września 1939 r. w mojej pamięci i pamięci mojego ojca, tamże, 2009, 1 kwietnia.
57
Z. Kosior, Armia „Karpaty” w kampanii wrześniowej 1939 r., „WPH” 1960, nr 1, s. 83.
58
ZSBN WBBH, II/2/238, Relacja mjr. Kraszkiewicza Włodzimierza – dowódcy Batalionu
KOP „Żytyń” z brygady płk. Stawarza Armii „Karpaty” – spisana w dniu 1-3 XII 1939 przez mjr.
dypl. F. Liberta.
59
Obsada zasadniczych stanowisk: dowódca 2 Dywizji Górskiej – gen. por. Valentin Feuerstein,
dowódcy: 136 Pułku Strzelców Górskich – płk Albin Nake, 137 Pułku Strzelców Górskich – płk Ernst
Schlemmer, 111 Pułku Artylerii Górskiej – płk Friedrich Kammel. Zob. M. Kräutler, K. Springenschmid,
Es war ein Edelweiss. Schicksal und Weg der zweiten Gebirgsdivision, Graz-Stuttgart 1962, passim.
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kiej 1 Dywizji Piechoty). Słowacki 1 i 4 Pułk Piechoty, ściśle współdziałając
z niemieckimi strzelcami górskimi, przekroczyły Dunajec w rejonie Niedzicy. Ich
zadanie miało charakter rozpoznawczy i osłonowy. W myśl rozkazów z dowództwa niemieckiej dywizji miały one uchwycić i zorganizować przyczółki na Dunajcu, skąd planowano uderzyć na Krościenko oraz osłaniać przeprawę niemieckich
strzelców górskich.

Fot. 6. Przy schronie Dowództwa Słowackiej Armii Polowej. Od prawej: gen. I klasy Ferdinand Čatloš – dowódca Słowackiej Armii Polowej, mjr SG Viliam Kanák – szef
Oddziału I, mjr SG Alojz Ballay – szef Oddziału IV, mjr SG Koloman Brezáni – szef
Oddziału III, ppłk SG Rudolf Pilfousek – dowódca artylerii armii (fot. VHA).

Do zaciętej walki doszło w Czorsztynie, którego bronił III pluton ppor. Wiesława Aleksandra Steckiego z 3 kompanii batalionu KOP „Żytyń”. Na skutek decyzji
o odwrocie zostało, niestety, odsłonięte prawe skrzydło obrony 3 kompanii Batalionu KOP „Żytyń”60. Słowacy, mający znaczną przewagę, opanowali miejscowość, zmuszając pluton do wycofania się na wzgórze 1211 Lubań. I Batalion
4 Pułku Piechoty (dowódca mjr Anton Vick) ruszył w kierunku Harklowej, zajmując Kluszkowce, o 1150 zaś – Maniowy. III batalion 1 Pułku Piechoty mjr Karol
Hasenberg) osłaniał natomiast drogę z kierunku Hałuszowej, obsadzając skrzyżowanie dróg na zachód od Czorsztyna61. Natomiast II batalion tegoż pułku o 1230
osiągnął rubież Szczawnica Wyżna-Szlachtowa-Biała Woda62.
Rankiem 2 września niemiecka 2 Dywizja Górska ruszyła w kierunku polskosłowackiej granicy dwoma kolumnami63: w pierwszej – II batalion64 136 Pułku
60

Tamże. Zob. także: T. Jurga, Obrona Polski 1939, Warszawa 1993, s. 410.
VHA, f. MNO, škatuľa 96, č. 108, Situačné hlásenie Jánošíkovi z 2.09.1939 o 13 hod.
62
Tamże, škatuľa 96, Vojnový denník 2. oddelenia vel. Jánošík, s. 6.
63
R. Kaltenegger, Die deutsche Gebirgstruppe 1935-1945, München 1989, s. 117.
64
Był to w rzeczywistości II batalion 140 Pułku Strzelców Górskich stacjonujący w Kufstein,
który w czasie mobilizacji został wcielony do 136 Pułku Strzelców Górskich jako II batalion.
61
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Strzelców Górskich, a w drugiej – III batalion 137 Pułku Strzelców Górskich. Niemiecka 7 kompania npor. Psennera z II batalionu 136 Pułku Strzelców Górskich,
która sforsowała Dunajec na wysokości Sromowiec Niżnych, przeszła Sobczańskim Wąwozem i przez przełęcz Szopka, po czym od Małego Załonia zaatakowała
Krościenko65. Za nią maszerowała pozostała część II batalionu z jego dowódcą mjr.
Oertelem. W tym samym czasie druga kolumna strzelców górskich pod dowództwem mjr. Mathiasa Ferdinanda Kräutlera posuwała się przełomem Dunajca w kierunku Krościenka66. W uroczysku Kacze Niemcy natknęli się na przeszkodę przygotowaną w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 r. przez kpr. Jana Marszałka
i kpt. Romana Wróblewskiego, tzn. wysadzony odcinek drogi i duży nawis skalny.
Piesze patrole niemieckie zaczęły się przeprawiać przez ten odcinek drogi, a za nimi ruszyła kolumna. Wtedy zostali celnie ostrzelani przez polskich żołnierzy usadowionych na lewym brzegu Dunajca. Droga przez Przełom Pieniński została zamknięta. Mimo silnego ognia niemieckie 5-7-osobowe patrole zdołały sforsować
Dunajec pod Hukową Skałą. Zatrzymane pododdziały, mimo poniesionych strat,
zdołały pokonać przeszkodę i ruszyć szybkim marszem w kierunku Krościenka.
Należy dodać, iż drogą na Krościenko ruszył również szwadron 11 Górskiego Dywizjonu Rozpoznawczego 2 Dywizji Górskiej, zatrzymując się tylko na czas wysadzenia zapór przez pionierów67. Uzyskano zatem dogodne pozycje wyjściowe do
natarcia na Krościenko. Niewielkie pienińskie miasteczko było bronione przez
kilkunastoosobową drużynę pod dowództwem kpr. Jana Marszałka, ochotników
z Przysposobienia Wojskowego „Strzelec” oraz trzyosobową załogę Policji Państwowej. Po krótkotrwałej, lecz intensywnej walce prawie wszyscy jego obrońcy
dostali się do niewoli, w tym dowódca placówki. Uratował się tylko telefonista strz.
Skowron, który dotarł do pozycji „Kłodne”68. Po zajęciu miejscowości szpica niemieckiej jednostki posunęła się w kierunku Kłodne-Tylmanowa.
Przez cały następny dzień (tj. 3 września) toczyły się zacięte walki na prawym
skrzydle 2 Brygady Górskiej Strzelców nad Dunajcem, zwłaszcza na pozycji pod
Kłodnem, gdzie atakujący ją niemieccy strzelcy górscy napotkali opór dwóch polskich kompanii z Oddziału Wydzielonego „Roman” – 3 kompanii Batalionu KOP
„Żytyń” bez plutonu (dowódca – por. Tadeusz Piotrowski) i 2 kompanii Batalionu
Obrony Narodowej „Limanowa” bez plutonu (dowódca – ppor. Stanisław Zięba),
wspartych kompanią ckm por. Januarego Wigury, którego nie zdołali przełamać.
O walkach w rejonie Tylmanowej tak pisze mjr Włodzimierz Kraszkiewicz:
Dn[ia] 3 IX pod Krościenkiem gwałtowna walka. Npl [nieprzyjaciel] stara się przełamać
opór komp[anii] przy wsparciu 5-6 baterii [artylerii]. Po południu zaczyna się marsz otaczający; patr[ole] niem[ieckie] są już na tyłach komp[anii], która ma trudności w wycofaniu się
i musi czekać do nocy. W godz[inach] popołudniowych meldunek od lotnika powiadamia, że
65

H. Manz, Alpenkorps in Polen, Innsbruck 1940, s. 29.
M. Kräutler, K. Springenschmid, Es war ein Edelweiss..., s. 19.
67
H. Manz, Alpenkorps..., s. 29.
68
ZSBN WBBH, II/2/498, Relacja dowódcy 3 kompanii Batalionu KOP „Żytyń” kpt. Ryszarda II
Wróblewskiego...; M. Kacwin, W Pieninach i Gorcach, „Dunajec” 1983, 27 listopada, nr 48, s. 10.
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kol[umna] czołgów skręca z szosy Czorsztyn-Nowy Targ na drogę Knurów-Wietrznica. Nieco
później meldunek od patrolu spec[jalnego] KOP, przysłany gołębiem z rej[onu] Knurowa,
potwierdza meldunek lotnika. Donosi o czołgach i piech[ocie] zmot[oryzowanej]. Powstaje
kryzys. Widać, że npl, nie mogąc przełamać oporu jednej tylko komp[anii] pod Krościenkiem,
chce wyjść na Łącko, obchodząc daleko przez Knurów. Jeżeli zdąży chwycić Wietrznicę,
gdzie w przygotowanym ośrodku jest tylko załoga bezpieczeństwa, to odcina oddział „Roman” i ma zupełnie otwartą drogę na Limanowa bądź N[owy] Sącz. Postanowiłem rzucić na
Wietrznicę mój odwód w St[arym] Sączu (2 komp[ania] KOP i plut[on] ckm – d[owód]ca por
[Jerzy] Grudnicki). Odwód ten, przerzucony na samochodach, które przypadkiem znalazły się,
zdążył wpaść do ośrodka oporu przed przybyciem Niemców. O zmroku oddz[iał] „Roman”
wycofał się spod Krościenka do Wietrznicy, otwierając sobie drogę przez patrole npla na
swoich tyłach. Na reszcie odcinka działalność patroli zarówno z naszej strony, jak i ze słowackiej. O położeniu sąsiada prawego prawie nic nie wiedziałem. Sąsiad lewy nie miał styczności
z nplem69.

Opuszczenie stanowisk pod Tylmanową było m.in. wynikiem manewru oskrzydlającego wykonanego przez oddziały słowackiej 1 Dywizji Piechoty. Dowódca
niemieckiego XVIII Korpusu Armijnego gen. piech. Eugen Beyer, nie mogąc przełamać pozycji obronnych bronionej przez żołnierzy z batalionu KOP „Żytyń”, nakazał oddziałom słowackim przyspieszyć natarcie w kierunku Knurów-UstrzykOchotnica-Łącko. Manewr ten został jednak około 1400 dostrzeżony przez załogę
z 56 Eskadry Obserwacyjnej70. Informacje o kolumnie nieprzyjacielskiej dostarczyły także wystawione w Knurowie wysunięte czujki. Po wycofaniu się z zajmowanych stanowisk niezwłocznie powiadomiono mjr Włodzimierza Kraszkiewicza71.
Słowackie oddziały osiągnęły 3 września wyznaczony im cel: drogę ManiowyNowy Targ. Nowy Targ jednakże zajęły pododdziały niemieckiej 4 Dywizji Lekkiej. Słowacy zakończyli tym samym obsadzenie ziem utraconych na rzecz Polski
w latach 1920, 1924 i 1938. Od tego dnia znacznie opadł impet natarcia Słowaków.
Odtąd koncentrowali się oni głównie na umacnianiu opanowanych rubieży i wsparciu niemieckich działań zaczepnych. Prawoskrzydłowe pododdziały 1 Dywizji Piechoty jednakże posuwały się nadal w ogólnym kierunku Nowa Biała, Ochotnica,
Tymbark. Do 5 września dywizja „Jánošík” opanowała i umocniła rubież Kamienica, Zbludza, Zalesie.
Na odcinku obrony 3 Brygady Górskiej Strzelców, trwały jedynie lokalne walki
ze Słowakami i dywersantami koło Huty Polańskiej, na przełęczy Dukielskiej, koło
Czeremchy i pod Łupkowem. 1 kompania batalionu Obrony Narodowej „Rzeszów” por. Mariana Pobożniaka dokonała wypadu na oddziały słowackie w Hucie
Polańskiej i na wzgórze 734 – Słowacy po stracie 4 zabitych wycofali się za granicę. O świcie pod Barwinkiem na Przełęczy Dukielskiej, został wciągnięty w zasadzkę słowacką i zabity dowódca I plutonu 1 kompanii 2 Pułku Piechoty KOP
69
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„Karpaty” por. Rajmund Świętochowski. W odwetowym wypadzie I plutonu,
wspartego ogniem ckm, przeprowadzonym o 1305 pod dowództwem dowódcy II
plutonu por. Tadeusza Ossowskiego z 1 kompanii km, spalił słowacki budynek
celny wraz z jego załogą, ale ciała por. Świętochowskiego nie odnaleziono (wydali
je Słowacy dopiero 5 września). W nocy z 2 na 3 września 6 kompania 2 Pułku
Piechoty KOP „Karpaty” pod dowództwem kpt. Kazimierza Maciejewicza przeprowadziła udany wypad przez przełęcz Beskid na placówkę słowacką i wzięła obsadę do niewoli. Informację o starciach w tym rejonie znajdujemy w meldunku nr
70 szefa Sztabu Armii „Karpaty” skierowanego do szefa Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza z 2 września 1939 r., gdzie była m.in. mowa o akcji słowackiej
pod Hutą Polańską:
Na granicy słowackiej działanie drobnych oddziałów. W części zachodniej o 1230 jedna
kompania niemiecka zdobyła wzgórze 682 1 km na zach[ód] Huta Polańska. O 1700 przeciwuderzenie na wzgórze odebrano. Na Przełęczy Dukielskiej w godzinach przedpołudniowych został zabity przez bandę dywersyjną Niemców słowackich por. Swisłochowski [powinno być
Świętochowski – przyp. aut.] z pułku KOP. Ciała nie znaleziono. Liczne patrole słowackie
okazują sympatię naszym oddziałom i oświadczają w rozmowach, że bić się z nami nie będą72.

3 września w walkach wzięły udział również podziały słowackiej 3 Dywizji
Piechoty. Wchodzący w jej skład pluton czterech samochodów OA. wz. 30 pod
dowództwem pchor. Imricha Gaša. Na rozkaz dowódcy dywizji płk. Malára przeszedł wraz z oddziałem jazdy Przełęcz Tylicką i zaatakował miejscowość Tylicz.
Samochody pancerne znacznie wyprzedziły jeźdźców i wjeżdżając do miasta
ostrzelały domy w rynku, kilka z nich podpalając. Szybko naraziły się one jednak
na ostrzał polskich obrońców z 7 kompanii kpt. Mieczysława Białkowskiego z 1
Pułku Strzelców Podhalańskich. W czasie walki kilka przeciwpancernych pocisków karabinowych przebiło pancerz samochodu dowódcy raniąc pchor. Imricha
Gaša i jego kierowcę szer. Artúra Drozda. Oddział więc szybko zawrócił i wycofał
się za niedaleką granicę73.
Tego samego dnia w około 700 do sztabu Armii „Karpaty” przyszła wiadomość
z Naczelnego Dowództwa o wycofaniu się Armii „Kraków” na rubież DunajecNida oraz szczegółowe rozkazy dla armii gen. Fabrycego. W rozkazie czytamy:
W rejonie Tarnów-Dębica przewidziane jest wzmocnienie jej przez 24 DP, 11 DP, które
początkowo podlegają Panu Generałowi. Natychmiast po wyładowaniu mają przystąpić do
obrony Dunajca. Zadaniem Pana Generała jest przede wszystkim ubezpieczyć skrzydło Armii
„Kraków” na kierunku Nowy Sącz-Tarnów, Na pozostałej części odcinka zadania bez zmian.
Z chwila zejścia Armii „Kraków” na linię Dunajca wejdzie pod jej rozkazy pododcinek „Nowy Sącz”74.
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Fot. 7. Dowódca Słowackiej Armii Polowej z wizytą w Sztabie 1 Dywizji Piechoty.
Meldunek gen. I klasy Ferdinandowi Čatlošowi składa dowódca 1 Dywizji Piechoty gen.
II klasy Anton Pulanich. Obok szef sztabu dywizji mjr SG Ladislav Lavotha (najwyższy),
z tyłu za nim szef Oddziału III kpt. Ján Golián (fot. VHA).

Zdawano sobie sprawę z groźnej sytuacji Armii „Karpaty”, na którą Naczelne
Dowództwo nakładało coraz większy ciężar odpowiedzialności za wykonanie zadań obrony całego południowego odcinka frontu polskiego. Miała ona zatem już
nie tylko zabezpieczać południowe skrzydło Armii „Kraków’ na kierunku prowadzącym z Nowego Sącza na Tarnów, ale również przejąć odcinek obrony na Dunajcu i osłaniać przejście przez Wisłę od Dunajca po Sandomierz. Brakowało jednak na wykonanie tych zadań sił i środków. Armia „Karpaty” biła się dotąd batalionami i kompaniami, stawiając opór oddziałom słowackim i czołowym oddziałom nieatakujących jeszcze całością sił dywizji górskich XVIII Korpusu Armijnego. Sytuacja zmieniała się diametralnie, gdy jednostki XXII Korpusu Armijnego po
odrzuceniu 1 Pułku Piechoty KOP spod Mszany Dolnej, ostro ruszyły przez Tymbark i Bochnię w kierunku Tarnowa. Powstała bowiem luka między obu polskimi
armiami, której nie było niestety czym zatkać.
Groźne konsekwencje dla polskiej obrony powstały w wyniku niepomyślnego
rozwoju sytuacji w rejonie przełęczy karpackich. Pod Muszyną i Leluchowem
4 września Słowacy sforsowali Poprad, zajmując wschodni brzeg rzeki, ale większość 1 Pułku Strzelców Podhalańskich płk dypl. Krajewskiego oraz Batalion Obrony Narodowej „Gorlice” kpt. Stanisława Czwiertni nie miały styczności z nieprzyjacielem. Jednak do dowództwa Armii „Małopolska” nadeszła alarmująca wiadomość o pojawieniu się nowych sił nieprzyjaciela na południowym skrzydle grupy
gen. bryg. Kazimierza Łukoskiego pod Krempną i Gładyszowem i spodziewanym
gwałtownym ataku na styku 2 i 3 Brygady Górskiej Strzelców. Mjr Kraszkiewicz
ściągnął nad Poprad swoją jedyną, niewłączoną jeszcze do walki 1 kompanię Bata-
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lionu KOP „Żytyń” (dowódca – por. Włodzimierz Pałucki) i część pododdziałów
Straży Granicznej, odsyłając jednocześnie Batalion Obrony Narodowej „Limanowa” na odcinek południowy Rytro-Muszyna. Dodatkowo, by wzmocnić 2 Brygadę
Górską Strzelców, skierowano rozkazem dowódcy Grupy Operacyjnej „Jasło”
z Iwonicza do Nowego Sącza odwodowy Batalion Obrony Narodowej „Sambor”75.
Pod Wietrznicą 2 Dywizja Górska silnie naciskała na pozycje polskie, gdzie
bronił się Oddział Wydzielony „Ryszard” kpt. Wróblewskiego. Posuwające się
przez Kamienicę oddziały nieprzyjaciela próbowały odciąć pozycje polskie. Dramatyczne walki w tym rejonie tak wspomina mjr Kraszkiewicz:
Dn[ia] 4 IX na ośrodku Wietrznica bije dużo art[ylerii] strzelającej z kierunku Krościenka
i z Dol[nej] Ochotnicy. Piechota npla naciera, podchodząc na odległość szturmową, i złamuje
się w ogniu broni maszynowej i k[ara]b[inów], do szturmu poderwać się nie może. W ośrodku
są duże straty. Działo pozycyjne trafione, obsługa ginie cała. D[owód]ca ośrodka kpt. [Roman
II] Wróblewski był nastawiony na obronę nawet po otoczeniu. Przed południem dowiedziałem
się, że sąsiad prawy po ciężkich stratach zbiera się w rej[onie] Muszyny oraz że 1 psp skierowany do Limanowej d[owód]ca bryg[ady] [płk Aleksander Stawarz] cofnął do N[owego] Sącza, który będzie broniony. Wobec tego zmieniłem zadanie kpt. Wróblewskiego, nakazując
obronę do nocy, następnie wycofanie się na Sącz. Rozkaz przekazałem telefonicznie. Po południu ośrodek jest otoczony. Łączność istnieje tylko jednostronna gołębiami. Ogień art[ylerii]
i natarcie wzmaga się na sile, prowadzi się skutecznie przeciwnatarcie. D[owód]ca bryg[ady]
nakazuje ba[tali]onowi wartowniczemu, w przeddzień utworzonemu w N[owym] Sączu, dojść
do Łącka, skąd uderzyć na płd. dla odciążenia ośrodka. Dowiedziawszy się o tym przypadkiem, dogoniłem ba[tali]on autem. Przedstawiał on żałosny widok komp[anie] ludzi na wpół
umundurowanych rozciągniętych na 10 km. Wobec tego, że droga Jazowsko-Łącko była już
pod ogniem ckm patroli niemieckich, ba[tali]on skręcił na drogi boczne. Po rozmowie telefonicznej z d[owód]cą bryg[ady] nakazano cofnąć ten ba[tali]on. Wrócił on dnia następnego
w znacznie zmniejszonym stanie. Na kierunku Szczawnica-Jazowsko plut[on] wzmocnienia
Str[aży] Gran[icznej] prowadził dzielną walkę opóźniającą z prącym po ścieżkach ba[tali]onem strzel[ców] górskich [z 2 Dywizji Górskiej]. Wzięto 8 jeńców, do mnie doprowadzono
jednego Tyrolczyka. Aby bronić przeprawy pod Jazowskiem, przerzuciłem odwód swój z Rytra (komp[ania] ON) pociągiem do St[arego] Sącza, a dalej samochodami do Jazowska, którą
to przeprawę chciałem utrzymać, aby nie dopuścić strz[elców] górskich na drogę odwrotu
oddz[iału] „Roman”. Przeprawę utrzymano do g. 24; komp[ania] odeszła do St[arego] Sącza na
rozkaz. O zmroku d[owód]ca odcinka Wietrznica postanowił rozerwać otaczający go pierścień, przebić się na Łącko do Sącza. Uderzenie odniosło skutek, jednak w tej walce w tak
trudnym terenie górskim oddziały się rozerwały. Pewna grupa usiłowała przedostać się na
prawy brzeg Dunajca, nie wiedząc, że tam są już Niemcy. Z tych część się potopiła, a tylko
niewielka ilość dotarła się do St[arego] Sącza. Za pierścieniem w kier[unku] Łącka były już
oddziały npla. Jedna z grup pod d[owódz]twem por. Grudnickiego natknęła się na kompanię
słowacką w zagrodzie. Słowacy chcieli się początkowo poddać, lecz w skutek postawy niemieckich oficerów będących przy tej komp[anii] rozpoczęła się walka, w której komp. słowacka została całkowicie zniszczona ogniem ckm i granatami. Por. Grudnicki został ranny.
Strat w tym działaniu ustalić nie można było. Nie wiadomo, kto poległ w tej walce nocnej
z bliska, kto był ranny, kto dostał się do niewoli lub oddalił się od oddziału. Brakowało około
50% stanu, jednak cała broń ciężka została wyniesiona. Żołnierze byli całkowicie wyczerpani
75
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fizycznie, jednak rozentuzjazmowani. Jeden lekko ranny strzelec niosący podstawę moździerza 81 mm, którą podjął w czasie walki, zapytany dlaczego tak postąpił, odpowiedział: „Nie
można zostawiać panie majorze, to polski”. Oddział zbierał się do południa dn[ia] następnego
[tj. 5 września]. Jeszcze po poł[udniu] przychodzili pojedynczo, przedzierając się wśród Niemców76.

Natomiast na styku podcinka batalionu „Żytyń” i 1 Pułku Strzelców Podhalańskich pod Muszyną i Leluchowem oddziały słowackiej 3 Dywizji Piechoty przełamały opór plutonu Straży Granicznej i sforsowały Poprad, tworząc na jego prawym
brzegu przyczółek. Kontynuując następnie natarcie, zajęły Muszynę Zdrój, a także
Żegiestów, Milik i Powroźnik, ten ostatni z kierunku Muszynki. Na pozostałych
odcinkach 2 Brygady Górskiej Strzelców panował spokój77.

Fot. 8. Grupa żołnierzy słowackich przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Sanoku.
płk SG August August Malár (z mapą), w lewo od niego – gen. I klasy Ferdinand Čatloš,
mjr SG Alojz Ballay i por. Ján Nálepka (fot. VHA).

Na odcinku 3 Brygady Górskiej Strzelców 4 września trwały lokalne walki
w rejonie Radocyna-Grab o wzgórze 633 oraz w rejonie Łupkowa. Działalność
słowackich patroli była tutaj słaba. Tego dnia linią kolei karpackiej ruszył ze Skola
i Delatyna do Grybowa odwód Grupy Operacyjnej „Jasło” dwubatalionowy 1 Pułk
Piechoty KOP „Karpaty” (na miejsce pod Grybów dotarł on 5 września, przecho76

IPMS, B.I.61, Sprawozdanie dowódcy Batalionu KOP „Żytyń”...
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dząc do odwodu dowódcy 2 Brygady Górskiej Strzelców. W nocy z 5 na 6 września do pułku dołączył jego II batalion KOP „Delatyn”), a jego odcinek zgodnie
z rozkazem gen. W. Langnera obsadziła Karpacka Półbrygada Obrony Narodowej
i 1 kompania KOP „Sianki”78.

Fot. 9. Przegląd wojsk na zakończenie wojny w Zakopanem z udziałem gen. I klasy
Ferdinanda Čatloša (fot. VHA).

W piątym dniu wojny na odcinku 2 Brygady Górskiej Strzelców z rejonu Muszyna-Leluchów-Wojkowa uderzyła boczna kolumna niemieckiej 1 Dywizji Górskiej w kierunku Krynicy. Polska Straż Graniczna stawiała zacięty opór wycofując
się do stacji kolejowej w Krynicy. Natomiast Oddział Wydzielony „Wysowa” kpt.
Świerczewskiego i Batalion Obrony Narodowej „Gorlice” kpt. Czwiertni odparły
pod Hańczową i Gładyszowem silne podjazdy, zadając im duże straty. Mimo tych
sukcesów, wobec możliwości okrążenia, 2 Brygada Górska Strzelców została zmuszona wykonać odwrót na Grybów79. Tego samego dnia na odcinku 3 Brygady
Górskiej Strzelców oddziały słowackiej 3 Dywizji Piechoty niespodziewanie zaatakowały i zajęły przygraniczną osadę Czeremchę. Słowacy kontynuowali natarcie, lecz ostatecznie zostali zatrzymani pod Lipowcem (3 km na północ od Czeremchy). Po południu wycofali się za granicę.
W nocy z 5 na 6 września 5 kompania 2 Pułku Piechoty KOP „Karpaty” kpt.
Szczepana Madeja i 3 kompania Batalionu Obrony Narodowej „Brzozów” kpt.
Stanisława Godawy dokonały wypadu odwetowego na słowackie Čertižne (5 km
od Czeremchy). W tej częściowo udanej akcji poległ por. Paweł Łazarewicz (dowódca I plutonu 5 kompanii). O świcie 6 września 3 kompania kpt. Stanisława
Sanińskiego z Batalionu Obrony Narodowej „Rzeszów” dokonała wypadu na
78
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wzgórze 664 Dębi Wierch, a I pluton ppor. Józefa Patryny z 1 kompanii – na
wzgórze 675 Czeremcha, lecz nieprzyjaciela nie udało się zaskoczyć. W walce
poległ kpt. Stanisław Saniński. O walkach w rejonie Czeremchy mówią również
źródła słowackie. Według nich, podczas akcji Słowacy wzięli do niewoli 1 oficera, 1 podchorążego i 10 żołnierzy polskich. Ponadto, jak twierdzą Słowacy, po
stronie polskiej było kilku rannych i zabitych, m.in. kapitan piechoty (żołnierze
słowaccy zabrali jego książeczkę wojskową). Swoje straty określają oni na 10
rannych, w tym 3 oficerów. Po zajęciu Czeremchy słowacka grupa wypadowa
oczekiwała na wymianę, lecz gdy ta nie nastąpiła, nazajutrz, tj. 6 września około
1000 grupa bez rozkazu opuściła zajęty teren i wycofała się. W drodze powrotnej
wzięto do niewoli jeszcze jednego polskiego żołnierza (zwiadowcę). W osadzie
Czeremcha pozostawili jednak polski magazyn min i granatów ręcznych, którego
nie zdążyli wysadzić80.
6 września Armia „Karpaty” została przemianowana na Armię „Małopolska”,
której Naczelne Dowództwo powierzyło obronę całego południowego odcinka frontu polskiego od Annopola na Wiśle po górny Dunajec, a w wypadku załamania się
obrony na tej rzece – po górny San. Armii „Małopolska” podporządkowano również
pozostałe siły Armii „Kraków” wraz z dowództwem. Ponieważ 6 września nie zdążono obsadzić wojskami całej linii Dunajca, którą przekroczyły oddziały niemieckiego XXII i XVIII Korpusu Armijnego, głównie w luce między 24 Dywizją Piechoty na północy a 2 Brygadą Górską Strzelców na południu, nieobsadzonej przez
11 Dywizję Piechoty, zrezygnowano z obrony tej rzeki i podjęto decyzję odwrotu za
San opóźniając po drodze marsz nieprzyjaciela na przejściowych liniach obrony.
W rejonie Nowego Łupkowa o świcie 6 września 2 kompania por. Stanisława Wiśniowskiego z Batalionu Obrony Narodowej „Przemyśl” w składzie dwóch plutonów ze swojej kompanii i II plutonu ppor. Jana Koprowskiego z 1 kompanii kpt.
Władysława Witrylaka miała rozpoznać i ewentualnie wyprzeć za granicę nieprzyjaciela, korzystając z informacji ludności cywilnej. Wypad zakończył się niepowodzeniem, gdyż kompania wpadła w zasadzkę i w silnym ogniu broni maszynowej
i ręcznej straciła dwóch zabitych strzelców Romana Szwarca i Franciszka Kłapczaka oraz trzech rannych strzelców: Władysława Mazura, Jana Banasika i Stanisława
Załuckiego81. Oto jak wspomniany wypad na Nowy Łupków opisał por. Tadeusz
Radwański:
Z 5 na 6 września, z rozkazu pułkownika [Jana] Kotowicza, 2 kompania pod dowództwem
porucznika Stanisława Wiśniowskiego dokonała wypadu na Nowy Łupków, idąc przez Terpiak, najwyższą górę (744 m) na naszym odcinku. Zadaniem miało być rozpoznanie, czy
w przygranicznym rejonie Słowacji i w Nowym Łupkowie znajdują się Niemcy. Wypad nie
udał się. Kompania, dowodzona przez mało doświadczonego dowódcę, na skutek niezachowania koniecznych środków ostrożności, dała się zaskoczyć przez nieprzyjaciela i musiała się
80
J. Kupliński, Armia słowacka..., s. 74; B. Mladek, Prepad skupiny „X” na obec Czeremchu,
„Slovenské vojska” 1940, nr 1, s. 13; K. Pindel, Obrona terytorialna..., s. 356.
81
IPMS, B.I.62/A, Dziennik działań Brygady Strzelców Górskich nr 3, k. 11. Zob. także: T. Sufin,
3 Brygada Strzelców..., s. 31.
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rozproszyć. Zginęło dwóch żołnierzy, a czterech zostało rannych. Odbył się uroczysty pogrzeb
w Komańczy82.

Z kierunku Bardejowa i Zborova ku granicom Polski podążały oddziały niemieckie. 6 września 1 Dywizja Górska podjęła gwałtowne natarcie w kierunku
Nowego Żmigrodu. Tu pchnięto większość jej sił w celu możliwie najszybszego
przełamania obrony 2 Brygady Górskiej Strzelców pod Gorlicami. Dwa dni później, mimo ataków lotnictwa niemieckiego, skierowała się ona w porządku nad
Wisłok w rejonie Jasła, a 8 września wszystkie bataliony 2 Brygady Górskiej
Strzelców osiągnęły rejon Jedlicze-Krosno. Niemcy nacierali też od świtu 6 września na odcinku 3 Brygady Górskiej Strzelców, ale dopiero około 1500, z trudem
pokonując przeszkody i odpierając atakujące z zasadzek patrole polskie, wyszli na
wysuniętą pozycję kompanii z Batalionu Obrony Narodowej „Jasło” w Żydowskiem. Dwie godziny później uderzyli z marszu na pozycję pod Krempną na krótko przed przybyciem tu Batalionu Obrony Narodowej „Rzeszów”. Niemcy wdarli
się w pozycję, ale rzucony niebawem do kontrataku batalion polski wyparł ich oddziały na wcześniejsze pozycje. Dopiero kolejne silne natarcie zmusiło batalion
polski już o zmroku do wycofania się pod Kąty. 7 września doszło do kolejnej
potyczki z nieprzyjacielem w rejonie Łupkowa. Po ciężkich walkach linię frontu
przesunięto do miejscowości Kąty, a bataliony „Jasło” i „Rzeszów” w rejon Nowego Żmigrodu. Przez następny dzień 8 września toczyły się walki o miejscowości Samoklęski i Mrukowa83.
Do walki przeciwko Polsce miała być użyta również słowacka 2 Dywizja Piechoty „Škultéty” (dowódca – gen. II klasy Alexander Čunderlík), która początkowo
jako odwód armii była ześrodkowana w rejonie Tymbarku. Zgodnie z rozkazem
z 4 września jej jednostki przesunięto do rejonu Bardejova, skąd miały przystąpić do
natarcia w kierunku na Nowy Sącz bądź Gorlice. W związku z wejściem do walki
niemieckiej 1 Dywizji Górskiej84 rozkaz ten zmieniono już następnego dnia85. 2 Dywizja Piechoty „Škultéty” została przemieszczona transportem kolejowym do rejonu
Prešov-Kapušany, gdzie miała się przygotować do wykonania uderzenia w kierunku
Svidník-Nižný Komárnik-Krosno. 7 września jednostki dywizji przesunięto więc
bliżej granicy do rejonu: Ladomirová-Havaj-Breznica-Giraltovce-Rovné koło Svidníka86, kwaterę główną dywizji przeniesiono zaś do Stropkova. Dywizja jednak nie
weszła do walki. Jedynie część jej jednostek przekroczyła granicę Polski w ramach
82

T. Radwański, Karpatczykami nas zwali, Warszawa 1980, s. 10.
K. Pindel, Obrona terytorialna..., s. 354; T. Radwański, Karpatczykami..., s. 27-29.
84
Obsada zasadniczych stanowisk: dowódca 1 Dywizji Górskiej – gen. mjr Ludwig Kübler, dowódcy: 98 Pułku Strzelców Górskich – płk Ferdinand Schörner, 99 Pułku Strzelców Górskich – ppłk
Hermann Kress, 100 Pułku Strzelców Górskich – ppłk Willibald Utz, 79 Pułku Artylerii Górskiej – płk
Karl Wintergerst. Zob. H. Lanz, Gebirgsjäger. Die 1 Gebirgsdivision 1935-1945, Bad Nauheim 1954,
s. 309-314.
85
VHA, f. VDO-2-VV-2, škatuľa 1, čj. 40 199, Rozkaz pro prosun z 4.09.1939; f. Bernolák, škatuľa 5, č. 29, čj. 15 069, Osobitný rozkaz vel. Bernolák z 5.09.1939; tamże, čj. 15 074, Rozkaz pro prosun z 5.09.1939.
86
VHA, f. Bernolák, škatuľa 1, Vojnový denník vel. Bernolák, s. 30.
83
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działań rozpoznawczych. 8 września dowództwo III batalionu 2 Pułku Piechoty (11
września został podporządkowany dowódcy 2 Dywizji Piechoty) przeniosło się do
Muszyny, a jego pododdziały zajmowały teren do rubieży na północ od KrynicyTylicz87. 12 września batalion ten powrócił do macierzystego pułku do Bardejova.
Podobnie było również z Grupą Szybką „Kalinčak” (dowódca – ppłk Ján Imro)
ześrodkowaną w rejonie: Vranov nad Topľą, Humenné. W sumie nie wzięła udziału w walce, głównym jej zadaniem była bowiem osłona granicy, zwłaszcza na odcinku Snina-Stakčín.
W związku z szybkim postępem wojsk niemieckich na froncie, w celu zapewnienia ciągłego zaopatrywania swych wojsk, przede wszystkim w paliwo, dowódca
Grupy Armii „Süd” gen. płk Gerd von Rundstedt domagał się za pośrednictwem
Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych interwencji politycznej u rządu węgierskiego w sprawie udostępnienia wojskom niemieckim linii kolejowej wiodącej
przez Koszyce na Sanok niezbędnej dla zaopatrzenia wojsk prawego skrzydła tej
grupy armii. Posunięcie to uznano za konieczne, tym bardziej że zamierzano przerzucić na prawe skrzydło ugrupowania dodatkowo odwodową 56 i 57 Dywizję Piechoty. O planach niemieckich informował Naczelnego Wodza Oddział II w sprawozdaniu informacyjnym z 13 września 1939 r., w którym czytamy: Niemcy zażądały przepuszczenia wojska przez rejon Koszyc. Rząd węgierski temu odmówił88.
Szybki postęp wojsk niemieckich był też powodem, że dowództwo Słowackiej
Armii Polowej zdecydowało przesunąć swoje jednostki na wschód, tak aby można
je było użyć na kierunku Bardejov-Dukla lub Medzilaborce-Sanok. 8-9 września
1 Dywizja Piechoty „Jánošík” została wycofana na terytorium Słowacji. I batalion
4 Pułku Piechoty pozostał w Polsce jako załoga okupacyjna w Zakopanem. Jego
jedną kompanię osadzono jako załogę w Jaworzynie i Jurgowie89. W dniach 8-9
września dowództwo Słowackiej Armii Polowej „Bernolák” przesunęło swoją
kwaterę główną również na wschód – do wsi Solivar koło Prešova90.
W późnych godzinach popołudniowych 7 września niemiecki XVIII Korpus
Armijny osiągnął rubież Głęboka-Nowy Żmigród-Krempna. W meldunku wieczornym do Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych z 7 września dowódca
Grupy Armii „Południe” meldował o osiągnięciu przez 1 Dywizję Górską rejonu
Krempnej oraz że XXII Korpus Pancerny zdobył Tarnów i Bochnię, zatrzymany
częściowo przed zniszczonymi mostami na Rabie. W sztabie 14 Armii gen. Wilhelma von Lista oceniano, że Polacy wycofują się za San, osłaniając odwrót głównych zgrupowań silnymi ariergardami. Dowódca armii podjął więc decyzję kontynuowania pościgu na wszystkich przejezdnych drogach91.
87

Tamże, s. 32.
Sprawozdanie informacyjne Oddziału II Naczelnego Wodza nr 27 z dnia 13 września 1939 r.,
godz. 2000, w: A. Suchcitz, Kampania wrześniowa 1939 r. Sprawozdania informacyjne Oddziału II
Sztabu Naczelnego Wodza, Londyn 1986, s. 90, dok. 27.
89
VHA, f. MNO, škatuľa 96, č. 108, Všeobecný operačný rozkaz k presunu na východ z 7.09.1939.
90
VHA, f. Bernolák, škatuľa 4, č. 14, Prípravný rozkaz vel. Bernolák z 8.09.1939.
91
Komunikat nr 6 OKW o położeniu na froncie w dniu 6 września 1939 r. wieczorem, w: Wojna
88
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7 września Dowództwo Słowackiej Armii Polowej – w porozumieniu ze Sztabem 14 Armii – zdecydowało, że 3 Dywizja Piechoty ruszy do walki w ogólnym
kierunku Medzilaborce-Sanok92 za siłami 1 Dywizji Górskiej i 57 Dywizji Piechoty93. W tym celu rozkazem z 8 września przesunięto jej dowództwo do Medzilaborec, podporządkowując jednocześnie 5 Pułk Piechoty (dowódca – płk Eduard Lifka) z Nižnej Radvani, 21 Pułk Piechoty (dowódca – ppłk Michal Širica) z Medzilaborec, 3 Pułk Artylerii (dowódca ppłk Quido Dotzauer) z Medzilaborec oraz znajdujący się w pobliżu 51 Pułk Artylerii (dowódca – mjr Štefan Majerčik) z Breznicy
koło Stropkova i III dywizjon 52 Pułku Artylerii (dowódca dywizjonu – kpt. Ľudovít Štelmašek) z Krompachów. Dywizję ugrupowano w dwa rzuty. Pierwszy rzut,
podzielony na trzy zgrupowania, miał nacierać: lewe – jeden batalion 21 Pułku Piechoty – w kierunku Kalinov-Dołżyca; środkowe (główne) – dwa bataliony 5 Pułku
Piechoty – w kierunku Palota-Radoszyce; prawe – dwa bataliony 21 Pułku Piechoty – w kierunku Oľšinkov-dolina potoku Osława. W drugim rzucie pozostał jeden batalion 5 Pułku Piechoty i 21 Pułku Piechoty. W rejonie na południe od drogi
Palota-Radoszyce ześrodkowano wszystkie baterie artylerii94.
W nocy z 8 na 9 września artyleria pod osłoną piechoty zajęła stanowiska
ogniowe, natomiast dobę później nad ranem opanowano posterunki osłonowe Straży Granicznej i w godzinach rannych główne zgrupowanie zajęło przygraniczną
wieś Radoszyce, z której wcześniej pododdział polskiej Straży Granicznej wycofał
się, a o 1100 – Komańczę. Prawe zgrupowanie zajęło natomiast niebroniony Łupków95. O 1900 jeden batalion 5 Pułku Piechoty zajął Rzepedź, a jego patrole dotarły
na północny skraj Szczawnego. Pododdziały 21 Pułku Piechoty o 1845 opanowały
Smolnik. Wieczorem jednostki słowackiej 3 Dywizji Piechoty osiągnęły rubież:
Przybyszów-Rzepedź-Turzańsk-Kamionki-Huczwice-Rabe. Następnego dnia rano
prawe zgrupowanie zajęło wieś Zubieńsko.
W związku z tym, że słowacka 3 Dywizja Piechoty przemieszczała się za nacierającymi dywizjami niemieckiego XVIII Korpusu Armijnego, niedobitki polskich
pododdziałów Straży Granicznej i Obrony Narodowej stawiały jej słaby opór.
Dzięki temu po południu 11 września jej jednostki osiągnęły rubież: BukowskoKulaszne-Baligród-Jabłonki-Cisna96.
11 września działania bojowe Słowackiej Armii Polowej na terytorium Polski
ustały. Wycofanie jednostek z rejonu Bieszczad rozpoczęto stopniowo. 14 września
ukazał się rozkaz o wycofaniu 21 Pułku Piechoty, a 18 września – 5 Pułku Piechoobronna Polski 1939. Wybór źródeł, red. E. Kozłowski, Warszawa 1968, s. 601, dok. 266; Zarządzenie
Naczelnego Dowódcy Wojsk Lądowych Niemiec do dowódcy Grupy Armii „Południe” w sprawie
uderzenia na Lublin z dnia 7 września 1939 r., tamże, s. 603, dok. 267; PSZ, t. I, cz. II, s. 690-692.
92
VHA, f. Bernolák, škatuľa 5, č. 29, Osobitný rozkaz vel. Bernolák z 7.09.1939.
93
Obsada zasadniczych stanowisk: dowódca 57 Dywizji Piechoty – gen. mjr Oskar Blümm, dowódcy: 179 Pułku Piechoty – płk Hans Bergen, 199 Pułku Piechoty – płk Heinrich Anton Deboi, 217 Pułku
Piechoty – płk Franz Neumayr, 157 Pułku Artylerii – NN. Zob. R. Dalecki, Armia „Karpaty”..., s. 393.
94
Tamże, škatuľa 5, č. 29, čj. 15294, Osobitný rozkaz z 8.09.1939.
95
Tamże, škatuľa 1, Vojnový denník vel. Bernolák, s. 36-37.
96
Tamże, s. 40-41.
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ty97. Jednocześnie dowództwo 3 Dywizji Piechoty „Rázus” otrzymało zadanie
oczyszczenia z niedobitków Wojska Polskiego rejonu Przełęcz Dukielska, Dukla,
Krosno, Sanok, Lesko, Baligród, Jabłonki, Liszna. W tym celu wzmocniono 3 Dywizję Piechoty pododdziałami wydzielonymi z Grupy Szybkiej „Kalinčak”. 16
września ukazał się rozkaz o wydzieleniu I dywizjonu kawalerii, II batalionu kolarzy i dwóch plutonów samochodów pancernych98. Do dyspozycji miały być –
w razie potrzeby – piechota oraz samolot rozpoznawczy99. Wieczorem 19 września
1939 r. oddziały słowackiej Grupy Szybkiej dotarły do rubieży: Dukla, Królik
Wołoski, Karlików, Palota, Żubracze, Liszna. Ujęto jednak niewielu jeńców, lecz
przejęto wiele uzbrojenia i sprzętu technicznego, a przede wszystkim amunicji,
w Sanoku zaś – także 500 kg dynamitu100. Rozkaz o zakończeniu operacji ukazał
się 21 września101.
Demobilizacja słowackiej armii zaczęła się w zasadzie już 17 września w formie tymczasowych zwolnień do wykonywania prac w gospodarstwach rolnych,
z tym że z jednostek liniowych zwalniano nie więcej niż 1/3 żołnierzy na 14 dni,
z pozostałych zaś – na 21 dni. 19 września Naczelne Dowództwo zdecydowało się
zwolnić ze służby roczniki 1904 i starsze, natomiast 23 września – zredukować
z dniem 1 października o 1/3 stany osobowe Dowództwa Słowackiej Armii Polowej, 1, 2 i 3 Dywizji oraz Grupy Szybkiej, a także rozformować jednostki grupy
„B”102. Jednostki dywizji piechoty zostały ostatecznie zdemobilizowane rozkazem
z 5 października 1939 r.103
*
Sporadycznie w walkach na froncie polsko-słowackim uczestniczyło lotnictwo
słowackie. Początkowo 37 i 39 Eskadra Myśliwska bazowały na lotnisku w Piešťanach, a 49 Eskadra Myśliwska – na lotnisku Spišská Nová Ves. Samoloty myśliwskie Avia B-534 z 49 Eskadry zestrzeliły 6 września 1939 r. samolot Lublin
R-XIII D z 56 Eskadry Obserwacyjnej Armii „Karpaty”. 7 września 37 Eskadra została przebazowana najpierw na lotnisko Ňaršany koło Sabinova, a dwa dni później
– na lotnisko Kamienica nad Cirochą, dołączając do wcześniej przesuniętej tam 39
Eskadry. Towarzyszyły one niemieckim samolotom bombowym Junkers Ju-87
„Stuka” podczas nalotów na Polskę. Uczestnicząc w 8 nalotach, straciły 2 samoloty, w tym jeden w wyniku awarii. 16 Eskadra Obserwacyjna na samolotach Letov
97

VHA, f. Bernolák, škatuľa 5, č. 29, Rozkaz pre prosun z 14.09.1939.
Zob.: P. Šimunič, Slovenská armáda vo vojne proti Poľsku..., s. 25; O. Pejs, Polšti zajatci z války
německo-polské na Slovensku, „Vojenská história” 1999, nr 1, s. 23; V. Francev, Útočna vozba slovenské armády..., s. 104-105; T. Klubert, Obrnené jednotky slovenskej armády 1939-1945, w: Slovensko
a druha svetová vojna..., s. 250.
99
VHA, f. Bernolák, škatuľa 5, č. 32, Rozkaz vel. Bernolák pre zaistenie a vyčistenie dobitého
úziemia z 16.09.1939.
100
Tamże, škatuľa 1, Vojnový denník vel. Bernolák, s. 49-50.
101
Tamże, škatuľa 2, č. 10, čj. 15294.
102
Tamże, škatuľa 2, č. 10, čj. 15315, rozkaz vel. Bernolák z 23.09.1939.
103
Tamże, škatuľa 3, č. 12, čj. 15516, telegram vel. Bernolák z 5.10.1939.
98
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Š-328 „Šmolik”, bazująca na lotnisku Tri Duby (obecnie Sliač) koło Zvolena,
wspierała wojska lądowe i pełniła służbę łącznikową104.
W niewoli słowackiej
Jeńcami, którzy dostali się do niewoli słowackiej, najpierw zajmowały się organa kontrwywiadu jednostek słowackich. Po wstępnym przesłuchaniu odsyłano ich
pod strażą pieszo lub transportem kołowym do wyznaczonych punktów zbornych
jeńców105.

Fot. 10. Polscy jeńcy wojenni wzięci do niewoli słowackiej w okolicach Gorlic (fot.
VHA).

W pasie działania 1 i 2 Dywizji Piechoty punkt zborny jeńców rozmieszczono
w rejonie Gánovce-Filice (3 km na południowy wschód od Popradu). Dla 3 Dywizji Piechoty punkt zborny jeńców wyznaczono zaś w rejonie miejscowości Gerge104

P. Šimunič, Slovenská armada vo vojne proti Poľsku..., s. 25. Szczegóły działań lotnictwa na
kierunku słowackim opisują: A. Olejko [Kurs bojowy Słowacja 1939, Toruń 2007, passim; Działania
lotnictwa w pasie karpackim w latach 1914-1947, Rzeszów 2005, s. 140-261; Słowackie epizody
z polskiego Podkarpacia, Dębica 2004, s. 86-94; Wojna obronna 1939, czyli lotnictwo polskie i słowackie, „Lotnictwo Wojskowe” 2000, nr 5, s. 39-44], J. Pawlak [Samotne załogi..., s. 178-241, 298336], I. Baka [Slovenská Republika a nacistická agresia..., s. 105-115], J. Rajninec [Slovenské letectvo 1939/1944, t. 1, Bratislava 1997, s. 42-49] oraz Š. Androvič [Slovensko a letectvo vo vojne proti
Poľsku – 1939, „HPM” 2002, nr 7, s. 24-27].
105
Vojenský ústřední archív Praha, fond Sbírka dokumentů Armády Slovenské republiky 19391945 [dalej: VÚA, Sbírka]: 24/12/27, Bernolák, čj. 11014 Dôv./2 odd. 1939, Zpravodajský rozkaz č.
2; čj.11035 Dôv./2 odd. 1939, Zpravodajský rozkaz č. 2; čj. 11044 Dôv./2 odd.1939, Zpravodajský
rozkaz č. 3; čj. 11061 Dôv./2 odd. 1939, Zpravodajský rozkaz č. 4; 24/20/27, Bernolák, čj. 19596 Taj.
4 odd. 1939, Zvláštný operačný rozkaz č. 1, II časť, čl. VI.
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lak (dziś Gregorovce) koło Prešova. Pojemność punktów zbornych ustalono na
2000-2500 jeńców106.
Punkty zbiórki uchodźców (uciekinierów) wyznaczono natomiast: dla 1 i 2
Dywizji Piechoty – w Spišskej Teplici107 (2 km na południowy zachód od Popradu); dla 3 Dywizji Piechoty – w Levočke Kupele (8 km na południe od Levočy)
i w miejscowości Cemjata (5 km na południowy wschód od Prešova).
Służbę wartowniczą w obozach pełniły kompanie straży sformowane z członków Hlinkovej Gwardii108. Odpowiadały one za ochronę obozów oraz zapewniały –
we współpracy ze Słowackim Czerwonym Krzyżem – odpowiedni poziom bytowania i wyżywienia jeńców. Po tygodniu działań wojennych punkt zborny jeńców
w Gergelaku przejęło dowództwo Armii Słowackiej, rozmieszczając w nim również punkt zbiorki uchodźców. Po dwóch tygodniach obydwa te punktu znalazły
się w Veľkém Šarišu. 2 Dywizja Piechoty ostatecznie urządziła swój punkt zborny
jeńców w rejonie Vyšný Kubin-Jasenova (4 km na południe od Dolnego Kubina), a
punkt zbiórki uchodźców – w Dolnym Kubinie.
Z dywizyjnych punktów zbornych jeńcy i uchodźcy – w miarę napływu – byli
odsyłani grupami do obozu jenieckiego na poligonie Oremov laz koło Lešti, który
został podporządkowany Naczelnemu Dowództwu Armii Słowackiej jako centralny obóz jeniecki109. Obozem kierował por. Evžen Surovčík. Pierwszy konwój 36
polskich jeńców (porucznik, podporucznik, 3 podoficerów, 31 szeregowych) przybył do Lešti 6 września 1939 r.110Ustalenie dokładnej liczby polskich jeńców, którzy przeszli przez obóz w Lešti, ewentualnie znaleźli się na ziemi słowackiej, nie
jest proste. Jeńcy, a głównie żołnierze polscy – uciekinierzy z obozów internowania
na Węgrzech nie przechodzili przez ręce słowackich organów wojskowych. Dopiero w połowie października 1939 r. objęto ewidencją jeńców i uchodźców, która
była jednak niedokładna i niepełna, utrudniająca wzajemne porównania.
24 października 1939 r. w Lešti przebywało 91 jeńców, w tym 69 osób (2 majorów, 5 podporuczników i 62 szeregowych) wziętych do niewoli przez Armię
Słowacką, natomiast 16 osób (kapitan, 2 podoficerów, 12 szeregowych i funkcjonariusz Straży Granicznej) – przez Wehrmacht. Pozostałych ujęła żandarmeria111.
Resztę osadzonych w obozie stanowili polscy uchodźcy (do 24 października było
106

ZSBN WBBH, MA, T-312, R-477, k. 8067832, Betrieb Befehl vom 2.9.1939 nr 119/39 Kdos.
Według O. Pejsa [Polšti zajatci..., s. 22, przyp. 13] miejscowość ta w rozkazach jest niesłusznie
uważana jako Spišska Tepla albo Spišska Teplicka. Nie wchodzi w rachubę również miejscowość Teplička koło Spišskej Novej Vsi.
108
We wrześniu 1939 r. wystawiono kilka batalionów i kompanii wartowniczych, z których trzy
bataliony i dwie kompanie wartownicze podlegały 14 Armii. Niektóre z nich konwojowały polskich
jeńców aż do Wiednia.
109
VÚA, Sbírka, 24/1/27, Bernolák, čj. 19005 Taj. štáb. 4. oddel. 1939. Všeobecný operačný rozkaz č. 1, časť II, čl. VI.
110
O. Pejs, Problematika válečných zajatců ve světle slovenského přístupu za ozbrojených konfliktů s Polskem a SSSR – několik poznámek, w: Slovensko a druha svetová vojna. Zbornik príspevkov
z Medzinárodnej Vedeckej Konferencie v Bratislave 29-31 mája 2000, Bratislava 2000, s. 239.
111
VÚA, Sbírka, 17/41/14, MNO-HVV, čj. 210333 Dôv./4 odd. 1939.
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ich 467), lecz ich liczebność miała tendencję rosnącą112. Uchodźcy przybywali do
Słowacji przede wszystkim z Węgier lub z Rusi Zakarpackiej dokąd wycofały się
jednostki Wojska Polskiego zagrożone okrążeniem przez oddziały i związki taktycznej Wehrmachtu, a po 17 września 1939 r. – również Armii Czerwonej. Po
przekroczeniu granicy węgierskiej czekało je najpierw rozbrojenie, a następnie internowanie, chociaż z zachowaniem polskiego dowództwa nadzorowanego przez
oficerów węgierskich. Z powodu trudnych warunków panujących w obozach internowania na Węgrzech, skomplikowanych spraw rodzinnych jeńców albo innych
powodów osobistych internowani przekraczali granicę słowacko-węgierską pojedynczo i grupami z zamiarem powrotu do Polski. Była wśród nich również pewna
liczba żołnierzy polskich pochodzenia niemieckiego.
W sumie ocenia się, że po zakończeniu działań wojennych w słowackiej niewoli
znalazło się 1350 żołnierzy Wojska Polskiego, z których 4 zostało zastrzelonych
podczas ucieczki, a 1000 w lutym 1940 r. Słowacy przekazali Niemcom do Stalagu
VII B w Łambinowicach113, pozostali zaś uciekli.
Epilog
Mimo że większość sił Słowackiej Armii Polowej podczas działań wojennych we
wrześniu 1939 r. przekroczyła granicę Polski, to udział ich w agresji miał wymiar
symboliczny. Mogą o tym świadczyć chociażby jej straty: 18 zabitych, 46 rannych i
11 zaginionych114. Po uroczystościach wojskowych w Zakopanem i Spišskiej Novej
Vsi, 5 października w Popradzie prezydent Jozef Tiso wręczył wysokie odznaczenia
niemieckim i słowackim żołnierzom za udział w wojnie przeciwko Polsce115. 21 listo112
Do 19 października 1939 r. ich liczebność wynosiła 408 osób (w tym 4 kobiety), a 28 października – już 578. Zob. VÚA, Sbírka, 17/41/14, MNO-HVV, čj. 210333 Dôv./4 odd. 1939.
113
P. Šimunič [Slovenská armáda vo vojne proti Poľsku..., s. 26] podaje błędnie, iż 1200 jeńców
przekazano w lutym 1940 r. w Čadcy Niemcom, pozostałych zaś organom ZSRR. Według niemieckich dokumentów Słowacy przekazali 27 lutego 1940 r. tylko 1000 polskich jeńców. Zob. Centralne
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach: DRK, 614, s. 121, Notiz für SO, 22. Mai 1940. Źródła polskie nie podają ogólnej liczby żołnierzy polskich wziętych do niewoli słowackiej.
114
VHA, f. Bernolák, škatuľa 1, Vojnový denník vel. Bernolák, s. 49, 52.
115
Dr. Tiso dankt der slovakischen Wehrmacht, „Völkischer Beobachter” 1939, 7 Oktober, s. 6;
I. Baka, Slovenská Republika a nacistická agresia..., s. 115-116.
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pada 1939 r. władze III Rzeszy w uznaniu za udział w wojnie z Polską przekazały
Słowacji północną część Spisza i Orawy. Przyłączono wówczas do Słowacji 770 km2
z 34 509 mieszkańcami, w tym przede wszystkim tereny przyłączone do Polski w
1938 r. 30 listopada 1939 r. premier Vojtech Tuka, przemawiając w słowackim parlamencie, zapowiadał zaś przedłożenie pod obrady ustawy o wcieleniu północnych
wsi do państwa słowackiego116
.

116

s. 421.

J. Berghauzen, Stosunki polsko-słowackie w latach 1938-1947, „Przegląd Historyczny” 1975, nr 3,
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KRAKOWSKIE 23 I 26 ESKADRY OBSERWACYJNE
W WOJNIE OBRONNEJ 1939 R.
Eskadry Towarzyszące pojawiły się w Pułkach Lotniczych lotnictwa polskiego
dopiero w końcu lat 20-tych. W tym też czasie w składzie krakowskiego 2 Pułku
Lotniczego (PL) pojawiły się jednostki tego typu – początkowo trzy – 23, 26 i 29 –
zaś do wojennego września 1939 r. pozostały dwie Eskadry Towarzyszące – 23
i 26, tworzące do jesieni 1937 r. II Dywizjon Towarzyszący. W końcu lat 30-tych
w okresie wzrastającego napięcia wojennego opracowane zostały zadania dla polskiego lotnictwa towarzyszącego (obserwacyjnego), mającego na swym wyposażeniu samoloty typu RWD-14 „Czapla” oraz R-XIII D „Lublin”. Na wypadek wojny
sprecyzowane one były w 1939 r. następująco:
Lotnictwo towarzyszące (przy obecnym wyposażeniu) może wykonywać rozpoznanie
bojowe znad własnych linii, względnie wykonując krótkie wypady na najbliższe tyły npla i to
w okresach dnia, w których działalność lotnictwa myśliwskiego jest najmniejsza (...). Lotnictwo towarzyszące, przy swej malej szybkości, będzie wrażliwe na działanie czynnych środków
przeciwlotniczych. Dla zmniejszenia skutków działania, rozpoznanie przedmiotów położonych na tyłach przeprowadzić przy pomocy krótkich wypadów skierowanych na dany przedmiot rozpoznania1.

Lotnictwo towarzyszące – oczy sztabów dużych jednostek piechoty i kawalerii,
operując w bezpośredniej bliskości linii frontu miało na swym wyposażeniu samoloty konstrukcji i produkcji polskiej. Pierwszym z nich był R-XIII „Lublin” – samolot obserwacyjny zaprojektowany przez inż. Jerzego Rudlickiego w 1931 r.
Pierwsze egzemplarze wersji A weszły do służby latem 1932 r., lecz szybko
wszystkie samoloty z tej serii zostały zmodyfikowane i otrzymały oznaczenie RXIII B. Następnymi wersjami były ulepszone aerodynamicznie R-XIII C i R-XIII
D, wersja R-XIII E nie została skierowana do produkcji seryjnej zaś ostatnią wersją
była wersja R-XIII F. Łącznie wyprodukowano 273 samoloty wszystkich wersji.
Ten dwumiejscowy górnopłat zastrzałowy z podwoziem stałym o konstrukcji mieszanej, miał kadłub spawany z rur stalowych, kryty płótnem oraz (z przodu i od góry) blachą duralową. Płat dwudzielny, dwudźwigarowy, drewniany, wsparty na piramidce i zastrzałach kryty był płótnem, podobnie jak usterzenie spawane z rur.
Uzbrojeniem maszyny był ruchomy km w tylnej kabinie obsługiwany przez obserwatora. Drugą z ww. polskich konstrukcji był RWD-14 „Czapla” – samolot obser1

J. Pawlak, Polskie Eskadry w Wojnie Obronnej 1939, Warszawa 1982, s. 337 (dalej: J. Pawlak,
Polskie Eskadry...).
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wacyjny, którego projekt powstał w 1934 r. Samolot ten miał zastąpić przestarzałe
już w tym czasie maszyny typu R-XIII D. Przed skierowaniem do produkcji seryjnej przetestowano cztery prototypy z różnymi silnikami – RWD-14/IV lub RWD14 b zakończył pomyślnie wszystkie próby i 18 VII 1938 r. został skierowany do
produkcji seryjnej. Ponieważ osiągi samolotu RWD-14 „Czapla” wyraźnie lepsze
niż samolotu obserwacyjnego „Lublin” R-XIII, były jednak za małe i nie przystawały do wymogów ówczesnego pola walki, następcą tych maszyn miały być nowoczesne samoloty typu LWS-3 „Mewa”. RWD-14 „Czapla” był dwumiejscowym
górnopłatem zastrzałowym z podwoziem stałym. Jego kadłub spawany z rur kryty
był blachą (w przedniej części) i płótnem; płat o konstrukcji drewnianej kryty był
sklejką i płótnem zaś podwozie miało duży skok, co pozwalało na krótkie lądowanie na lotniskach polowych. Uzbrojenie maszyny składało się z dwóch km-ów:
jednego km – u pilota i drugiego – ruchomego, obsługiwanego przez obserwatora.
Podczas Wojny Obronnej 1939 r. załogi tych powolnych, słabo uzbrojonych
i wyjątkowo łatwo narażonych na zestrzelenie przez naziemną opl. jak i przez myśliwce maszyn, były prawdziwymi końmi roboczymi dowództw Brygad, Dywizji
i Armii polowych Wojska Polskiego. W gronie Eskadr Towarzyszących przekształconych tuż przed wybuchem wojny na Eskadry Obserwacyjne znajdowały się walczące na południowym odcinku walk w ramach Armii „Kraków”, a następnie Armii
„Małopolska” i Frontu Południowego 23 i 26 Eskadry z krakowskiego 2 Pułku
Lotniczego. Opisując dzieje tych dwóch jednostek operujących na wrześniowym
froncie na odcinku natarcia z południa armii niemieckiej i słowackiej i dysponując
nielicznym materiałem źródłowym, mam jednak nadzieję, że udało mi się przedstawienie ich szlaku bojowego w Wojnie Obronnej 1939 r. w trakcie której Armia
„Kraków” dzięki rozważnemu dowodzeniu oraz wielkiej determinacji oddziałów
kilkakrotnie oskrzydlana i otaczana zdołała bez przegranych bitew przejść teren
znad granicy niemiecko-słowackiej aż na Lubelszczyznę i okolice Lwowa.
Dnia 23 III 1939 r. gen. Antoni Szylling otrzymał od Generalnego Inspektora
Sił Zbrojnych (GISZ) Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego pisemny rozkaz z wytycznymi dla tworzonej pod jego dowództwem Armii „Kraków” wraz z wstępnym
ugrupowaniem tworzących ją wielkich jednostek piechoty i kawalerii. Dowódca
Armii „Kraków” otrzymał też polecenie natychmiastowego opracowania wstępnego planu działania i użycia sił Armii (w tym planu niszczeń w pasie granicznym
i najpilniejszych prac polowych oraz ustalenia rejonów początkowego rozmieszczenia i rejonów wyładowczych wielkich jednostek). Dnia 25 III 1939 r. zalążek
dowództwa Armii przybył do Krakowa i tego samego dnia gen. Antoni Szylling
przeprowadził odprawę z dowódcami wielkich jednostek i dowódcą DOK V.
W skład Armii weszły 6, 7, 21, 23 DP, 55 Rezerwowa Dywizja Piechoty, 10 Brygada kawalerii Zmotoryzowanej (BKZmot), Krakowska BK, 1 Brygada Górska
(BGór.), Grupa Forteczna Obszaru Warownego „Katowice”, lotnictwo armijne
(Pluton Łącznikowy Nr 3, 24 Eskadra Rozpoznawcza, III/2 Dywizjon Myśliwski
(121 i 122 Eskadry Myśliwskie), 23 i 26 Eskadry Obserwacyjne oraz dwa pociągi
pancerne (nr 51 „Pierwszy Marszałek” i nr 54 „Groźny”). Łącznie w skład Armii
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weszło: 60 batalionów piechoty, 29 szwadronów kawalerii, 312 dział polowych, 40
dział przeciwlotniczych, 90 czołgów, 53 samoloty oraz ww. dwa pociągi pancerne.
Zadaniem Armii była obrona Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i południowego skrzydła polskiego frontu.

Fot. 1. Polskie samoloty szkolne typu RWD-8 i Bartel BM-4 zniszczone w wyniku
nalotu niemieckiego na lotnisko Skniłów we Lwowie.

Mobilizację ogłoszoną 24 VIII 1939 r. 23 Eskadra Obserwacyjna przeprowadziła na lotnisku Kraków-Rakowice w terminie określonym elaboratem MOB. Samoloty obserwacyjne typu RWD-14 „Czapla” początkowo rozproszono na krańcach lotniska zaś w nocy 26/27 VIII 1939 r. rzut kołowy Eskadry odjechał na lotnisko polowe Palczowice k. Zatora. Rzut powietrzny Eskadry odleciał tam 31 VIII
1939 r. (start miał miejsce w takich odstępach czasu, by lądowanie samolotu nastąpiło po zamaskowaniu poprzedniego). Eskadra przydzielona do lotnictwa Armii
„Kraków” zgodnie z planem użycia lotnictwa armijnego z dniem 1 IX 1939 r. trafiła do GO „Bielsko” (od 3 IX 1939 r. GO „Boruta”). Stan personelu latającego
Eskadry na dzień 1 IX 1939 r. był następujący:
• dowódca Eskadry – por. obs. Władysław Rewakowicz,
• dowódca I/23 Plutonu – por. obs. Włodzimierz Czupryk,
• dowódca II/23 Plutonu – por. obs. Stefan Lintzel,
• szef mechaników Eskadry – st. majster wojsk. Wojciech Smoleń,
• szef Eskadry – sierż. Paweł Preuss,
• obserwatorzy: por. por. Wacław Raczyński, Oskar Sablik, Jan Waciński, Radomir Walczak, Antoni Wayda; ppor. Lech Małynicz,
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•

piloci: ppor. ppor. Zdzisław Hirsz, Tadeusz Kaszycki (rez.); kpr. kpr. Adam
Bujak, Zygmunt Bednarski, Antoni Kępczyński, Karol Kłyszcz, Walenty Kopa, Czesław Sulikowski; st. szer. Jan Korepta2.
Ogłoszona 24 VIII 1939 r. mobilizacja również w 26 Eskadrze Obserwacyjnej
przebiegała zgodnie z planem i została ukończona 26 VIII 1939 r., po czym na rozkaz komendanta Bazy Lotniczej nr 2 kpt. obs. Stanisław Rzepa wysłał w nocy
26/27 VIII 1939 r. rzut kołowy Eskadry pod dowództwem ppor. obs. Mieczysława
Łapy na lotnisko alarmowe Bieżanów (9 km na wschód od Krakowa). Po przybyciu na miejsce okazało się, że lotnisko nie ma żadnych naturalnych warunków do
maskowania samolotów, i w związku z czym w dniu 29 VIII 1939 r. dowódca
Eskadry otrzymał nową dyslokację:
I/26 Pluton oraz drużyna dowódcy Eskadry zostały przeniesione na lotnisko
polowe Zarębica-Przyrów (12 km na wschód od Częstochowy) i oddane do dyspozycji dowódcy 7 DP;
II/26 Pluton został przeniesiony na lotnisko polowe Klimontów koło Sosnowca
do dyspozycji dowódcy GO „Śląsk” (od 3 IX 1939 r. – GO „Jagmin”)3.
26 Eskadra Obserwacyjna została przydzielona do lotnictwa Armii „Kraków”.
Stan personelu latającego jednostki na dzień 1 IX 1939 r. był następujący:
• dowódca Eskadry – kpt. obs. Stanisław Rzepa,
• dowódca I/26 Plutonu – por. obs. Leon Wrzeszcz,
• dowódca II/26 Plutonu – por. obs. Stanisław Król,
• lekarz Eskadry – plut. pchor. rez. lek. Ferdynand Solich,
• szef mechaników I/26 Plutonu – st. majster wojsk. Franciszek Kwadrans,
• szef mechaników II/26 Plutonu – mł. majster wojsk. Jan Makowski,
• szef Eskadry – sierż. Mieczysław Makosiński.
I/26 Pluton – obserwatorzy: por. por. Aleksander Chełstowski, Władysław Szymik; ppor. Adam Męciński (rez.); piloci: ppor. Mieczysław Pietrzyk (rez.); st. sierż.
Adam Baran; kpr. kpr. Franciszek Ciepliński, Leon Kubarski, Stefan Pliszke, Michał Zarębowicz i około 80 szeregowych
II/26 Pluton – obserwatorzy: por. por. Jan Konikowski, Jan Prażmowski; ppor.
Mieczysław Łapa (rez.); piloci: ppor. Zygmunt Czyżowski (rez.); kpr. kpr. Andrzej
Duda, Józef Talaga, Gerard Twardoch i około 70 szeregowych.
Por. obs. Aleksander Chełstowski w swej relacji zapisał:
Sprzęt; 7 samolot. [ów] R 13 D z uzbr.[ojeniem]. Po 1 km Vikers [Vickers], umieszczonym mimośrod.[kowo] oraz 2 samol[o]t[y] łącznik.[owe] RWD8 bez uzbr.[ojenia]. Dn.[ia] 30
VIII o świcie zajęliśmy lotniska:
I/26 esk. Przy, którym był d-ca esk.[adry] – m. Zarębica, ok. 6 km na poł[u]dn.[iowy]
wsch.[ód] od Przyrowa (na wsch.[ód] od Czestochowy).
II/26 – na Śląsku bliższych danych nie znam4.
2

Tamże, s. 190-192.
Tamże.
4
Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego (dalej: PMS), A. Chełstowski, Sprawozdania
3
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Fot. 2. Lotnisko Lwów-Skniłów zbombardowane we wrześniu 1939 r.

Zgodnie z dyspozycjami zawartymi w Planie Mob. wydzielone rzuty kołowe
obu plutonów odjechały w dniu 29 VIII 1939 r. na lotniska polowe, a 31 VIII
1939 r. o świcie nastąpił odlot z lotniska Kraków-Rakowice rzutów powietrznych
obu Plutonów. Po wylądowaniu w Zrębicach dowódca Eskadry odjechał do sztabu
7 DP w Częstochowie zaś personel jednostki zamaskował sprzęt i rozlokował się
na kwaterach. Maskowanie wykonano tak dobrze, że dowódca Eskadry po przylocie do II/26 Plutonu nie znalazł sprzętu latającego. Lądowisko II/26 Plutonu przylegało do cmentarza, którego liczne, wysokie drzewa osłaniały samoloty (trzy obserwacyjne R-XIII D i jeden łącznikowy RWD-8) oraz podręczne składy i magazyny. Lotnisko polowe I/26 Plutonu miało dobre warunki maskowania – cztery obserwacyjne R-XIII D oraz jeden łącznikowy RWD-8 ukryto na skraju lasku przylegającego do pola wzlotów, gdzie również ulokowano skład amunicji i paliwa, polowy warsztat naprawczy, magazyny itp. W takich okolicznościach obie Eskadry
krakowskiego II Dywizjonu Towarzyszącego wyruszyły w ramach lotnictwa Armii
„Kraków” na wojnę5.
Ranek 1 IX 1939 r. wprowadził załogi 23 i 26 Eskadr Obserwacyjnych w nowe,
wojenne realia. Dnia 1 IX 1939 r. uderzenie na Śląsk i na Podhale rozpoczęła niemiecka 14 Armia (VIII Korpus – 8, 28 i 239 DP, 5 Dywizja Pancerna (DPanc) oraz
pułk SS „Germania”, XVII Korpus – 7, 44 i 45 DP, XVIII Korpus – 3 Dywizja
Górska (DGór), 4 Dywizja Lekka (DL) i 2 DPanc. i XXII Korpus – 1 i 2 DGór)
oraz część 10 Armii (IV Korpus – 4 i 46 DP oraz XV Korpus – 2 i 3 DL). Główz działań 26 E.T., akta lotnictwa Armii „Kraków”, Lot A.II.34/1d/2 (dalej: IPMS, A. Chełstowski,
Sprawozdania...). J. Pawlak (Polskie Eskadry..., s. 190-192) podaje nazwę Zarębice.
5
J. Pawlak, Polskie Eskadry..., s. 190-192.
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nym ich zadaniem było jak najszybsze opanowanie możliwie niezniszczonego obszaru przemysłowego polskiego Śląska oraz przebicie się przez przełęcze górskie
celem rozwinięcia natarcia. Terenu Śląska oraz pogranicza słowackiego broniły
siły Armii „Kraków” (6 i 7 DP, Krakowska BK i 10 BKZmot., GO „Śląsk” (23 i 55
DP), GO Bielsko (21 DPGór i 1 BGór.), zaś na odcinku granicy polsko-słowackiej
opór stawiły siły Armii „Karpaty” (2 i 3 BGór.) Niemieckie siły mające przewagę
liczebną i techniczną zepchnęły polskie oddziały z wysuniętych pozycji na główną
linię obrony – szczególnie groźna sytuacja wytworzyła się w rejonie Częstochowy,
gdzie powstały luki pomiędzy wielkimi polskimi jednostkami, w które mogły wedrzeć się niemieckie jednostki szybkie i wyjść na tyły zarówno Armii „Łódź” jak
i „Kraków”. Dnia 2 IX 1939 r. polskie Armie „Kraków” i „Karpaty” broniły swoich
przygotowanych przed wojną głównych linii obrony, lecz wobec ataków przełamujących niemieckich dywizji i w wyniku powstałych luk w polskim ugrupowaniu
obronnym siły niemieckie zaczęły zagrażać polskim tyłom – szczególnie groźny
wyłom powstał pod Pszczyną. Niemiecki górski XVIII Korpus po sforsowaniu
przełęczy górskich wyszedł na tereny pogórza i wieczorem na skutek przedarcia się
Niemców na skrzydłach Armii oddziały polskie rozpoczęły odwrót. W trzecim dniu
walk na Śląsku polskie oddziały całością sił były w odwrocie w kierunku na Kraków i dalej do linii Nidy i Dunajca. Szybki odwrót wytworzył szczególnie ciężką
sytuację – rozbita została polska 7 DP. Niemiecki XXII Korpus, przebiwszy się
przez Górskie przełęcze, atakował z powodzeniem na odcinku Rabka-Nowy Sącz.
Pierwszego dnia wojny załogi 23 Eskadry Obserwacyjnej wykonały swe pierwsze loty bojowe. Dnia l IX 1939 r. o godz. 600 szef sztabu lotnictwa Armii „Kraków”
polecił telefonicznie dowódcy 23 Eskadry Obserwacyjnej, by osobiście skontaktował się ze sztabem GO „Bielsko”. Po powrocie na lotnisko polowe por. obs. Władysław Rewakowicz oznajmił personelowi jednostki fakt wybuchu wojny, co raz po
raz potwierdzały przelatujące nad Palczowicami liczne zgrupowania maszyn Luftwaffe. O godz. 1115 1 IX 1939 r. z lotniska Palczowice koło Zatora wystartowała na
samolocie obserwacyjnym typu RWD-14 „Czapla” załoga w składzie: por. obs. Radomir Walczak i kpr. pil. Adam Bujak z zadaniem rozpoznania rejonu CieszynFrydek i rejonu 30 km na zachód od miasta Frydek oraz drogi na osi ZebrzydowiceKarvina-Moravska Ostrava. Zadanie wykonywano wśród silnego ostrzału opl. z ziemi – pilot został ranny w nogę (kpr. pil. Adam Bujak po opatrunku pozostał w Eskadrze). Meldunki z rozpoznania zrzucono na płachty rozpoznawcze własnych oddziałów. Niestety stracono pierwszy samolot – obserwacyjny RWD-14 „Czapla”,
który mając wiele przestrzelin oraz na skutek twardego lądowania w polowej bazie,
został rozbity i wymagał remontu. W tym samym czasie w górski rejon Zakopanego
poleciała załoga w składzie: por. obs. Antoni Wajda i ppor. pil. Zdzisław Hirsz, natrafiając zarówno na wrogi jak i własny ogień plot., pomimo którego również dostarczyła po trzech godzinach dokładne meldunki z rozpoznania na ręce gen. bryg.
Bernarda Monda (dowódcy 6 DP) i dowódcy GO „Bielsko”. Załoga polskiego pociągu pancernego Nr 51 „Pierwszy Marszałek” tego dnia była świadkiem lotu maszyn Eskadry:
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(1 września) około godziny 900 rano, rzut bojowy pociągu pancernego Nr 51 przybył na
stację kolejową Maków Podhalański, gdzie się na krotki czas zatrzymał. Wkrótce nastąpił
pierwszy alarm lotniczy pociągu pancernego. Przy nadzwyczaj pięknej pogodzie zaobserwowano pierwsze samoloty tego dnia lecące w kierunku na zachód. Były to trzy jednosilnikowe
samoloty wywiadowcze typu R-XIII6.

Tego dnia nad tym obszarem operowały 3 załogi 23 Eskadry Rozpoznawczej.
Były to loty pojedynczych maszyn a nie przeloty grupowe; ponadto Eskadra posiadała na wyposażeniu samoloty RWD-14 „Czapla”, a więc w powyższej relacji zaistniał błąd w identyfikacji typu samolotów konstrukcyjnie podobnych do typu R-XIII.
Wyniki porannego rozpoznania kotliny nowotarskiej oraz dramatyczne meldunki
dowódcy 1 BGór. mówiące o silnym natarciu i niechybnym przerwaniu przez nieprzyjaciela odcinka jej obrony pod Węgierską Górką, doprowadziły do powzięcia
przez gen. Antoniego Szyllinga decyzji o uruchomieniu głównego odwodu Armii
w postaci 10 BKZmot płk. dypl. Stanisława Maczka. Zadanie, jakie otrzymał płk
dypl. Stanisław Maczek, wymagało szybkiego przegrupowania w zagrożony rejon
oraz aktualnych danych o przeciwniku. Aby przekazać dowódcy Brygady dokładne
informacje o nacierającym przeciwniku około godz. 1400 (1600?) na lotnisko polowe
w Palczowicach koło Zatora, dotarł telefonicznie rozkaz o następującej treści:
...Rozpoznać rejon Sucha-Chabówka-Nowy Targ-Zakopane oraz doliny rzek Białego
i Czarnego Dunajca. Meldunek zrzucić na płachtę 10 Brygady Kawalerii w m.[miejscowości]
Pastewnik k.[oło] Krakowa7.

Do wykonania zadania wyznaczona została przez dowódcę 23 Eskadry Obserwacyjnej por. obs. Władysława Rewakowicza załoga samolotu obserwacyjnego typu RWD-14 „Czapla” w składzie por. obs. Wacław Raczyński i ppor. pil. Tadeusz
Kaszycki. Lotnicy rozpoznali wspomniany górski rejon, gdzie zaobserwowali ciężkie walki naziemne w rejonie Nowy Targ-Jaworzyna. Pilot wspominał:
...Wystartowaliśmy z Palczowic. Wkrótce po starcie ostrzelała opl. odwodów 6 Dyw.[izji]
Piechoty w rejonie m.[miejscowości] Zator, na szczęście dla nas niecelnie. Lecimy na wysokości około 200 metrów ze względu na słabą widoczność pionową. W rejonie ZakopaneNowy Targ i Nowy Targ-Jaworzyna stwierdzamy znaczne siły pancerno-motorowe wroga
związane w walce z naszymi oddziałami, które spychane olbrzymią przewagą ogniową z wolna ustępują. „Czaplę” raz po raz chwytały smugi pocisków nieprzyjacielskich, ale udawało mi
się uniknąć postrzału. Po zakończeniu zadania i zrzuceniu meldunku zgodnie z dyspozycją
w locie powrotnym samolot nasz został ostrzelany. To nasze oddziały osłaniające most krakowski dają znać, że czuwają... Ale i tym razem pociski nas ominęły i po 1,5 godzinnym locie
lądujemy o 1741 w Palczowicach8.

Lot ponownie poświęcony rozpoznaniu rejonu podtatrzańskiego dublowała po
południu tegoż dnia załoga ww. Eskadry w składzie: por. obs. Jan Waciński, kpr.
6

Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), sygn. B.I.105/N,
K. Rudkiewicz, Pociąg Pancerny Nr 51.
7
J. Pawlak, Samotne załogi, Warszawa 1992, s. 190-191 (dalej: J. Pawlak, Samotne...); tegoż, Polskie Eskadry..., s. 256.
8
IPMS, akta lotnictwa Armii „Kraków”, Lot. A.II.34/1c/4, Wykaz lotów ppor. pil. Tadeusza Kaszyckiego.
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pil. Czesław Sulikowski9. Trzecią załogą która zapędziła się na południowe skrzydło Armii i na jej przedpole była załoga w składzie: por. obs. Włodzimierz Czupryk
i kpr. pil. Walenty Kopa – wszystkie załogi 23 Eskadry Obserwacyjnej powróciły
na lotnisko w Palczowicach na postrzelanych przez własną i wrogą opl. maszynach10. Również piloci myśliwscy z krakowskiego III/2 Dywizjonu Myśliwskiego
operowali tego dnia aktywnie nad górskim pograniczem. Około godz. 1400 plut. pil.
Władysław Majchrzyk z 122 Eskadry Myśliwskiej wystartował w rejon BielskaBiałej, by dostarczyć 23 Eskadrze Obserwacyjnej 5 tys. sztuk amunicji11.

Fot. 3. Wrzesień 1939 r. – samolot obserwacyjny R-XIII D porzucony gdzieś na terenie podlwowskim.

Wczesnym rankiem 1 IX 1939 r. dowódca Eskadry, przebywając w miejscu postoju I/26 Plutonu (cztery maszyny obserwacyjne R-XIII D i jeden łącznikowy
RWD-8), powiadomił podległy mu personel o wybuchu wojny. Na pierwsze zadanie bojowe: „sprawdzić maskowanie własnych oddziałów na przedpolu Częstochowy i dostarczyć rozkaz d-cy 7 Dyw.[izji] Piech.[oty], do d-cy obrony m.[iejscowości] Lubliniec”12 – wystartowali ppor. obs. Adam Męciński i kpr. pil. Leon Kubarski. Obserwacyjny R-XIII D został w trakcie wykonywania zadania ostrzelany
przez własne oddziały – pilot ciężko ranny w obie nogi i lewe płuco zdołał wylądować na własnym terenie niedaleko Kłobucka, ratując życie obserwatora lekko
rannego w nogę oraz samolot (kpr. pil. Leona Kubarskiego odwieziono do szpitala
w Częstochowie – za ten lot „dowódca eskadry wniósł prośbę o nadanie ppor. Pil.
Pietrzykowi krzyża za dzielność [Krzyżem Wojennym Orderu Virtuti Militari].
9

J. Pawlak, Samotne..., s. 190-191; tegoż, Polskie Eskadry..., s. 256.
J. Pawlak, Polskie Eskadry..., s. 255-356.
11
J. Pawlak, Samotne..., s. 189.
12
IPMS, A. Chełstowski, Sprawozdania...
10
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Wniosek jego był aprobowany”13; ppor. obs. Adam Męciński po opatrunku wrócił
do jednostki). W tym samym czasie dowódca Eskadry poleciał z ppor. pil. rez.
Mieczysławem Pietrzykiem do Krakowa, startując po nalocie niemieckich maszyn
na pobliski dworzec kolejowy. Lądowano w rejonie hangaru Polskich Linii Lotniczych (PLL) „Lot”, gdyż teren lotniska był mocno zbombardowany i płyta lotniskowa była poryta wybuchami. Powróciwszy z sztabu Armii dowódca Eskadry po
około godzinie nakazał start na Rakowice a stamtąd do Zrębic. Po powrocie z Krakowa ppor. rez. pil. Mieczysław Pietrzyk ochotniczo zgłosił się do ściągnięcia do
Zrębic ww. uszkodzonego obserwacyjnego R-XIII D – po prowizorycznym uszczelnieniu przestrzelonego zbiornika maszyny, pod wrogim ostrzałem dotarł on samolotem do lotniska. W związku z tym, że sytuacja na froncie zmieniała się wyjątkowo szybko, w godzinach popołudniowych dowódca I/26 Plutonu por. obs. Leon
Wrzeszcz i st. sierż. pil. Adam Baran polecieli obserwacyjnym R-XIII D na rozpoznanie południowo-zachodniego rejonu Częstochowy i Lublińca oraz nawiązanie
łączności z jednostką sąsiadującą z 7 DP. Załoga ta z lotu bojowego nie powróciła;
została zestrzelona ok. godz. 1400 przez niemiecką opl. nad Strzebiniem, w wyniku
czego obaj lotnicy polegli w powietrzu. Samolot runął na ziemię w rejonie leśniczówki przełamując się na dwie części, lecz nie zapalił się. Była to pierwsza strata
bojowa Eskadry w 1939 r. Niemcy pochowali lotników na pobliskim cmentarzu.
Nie mając informacji o losie załogi, dowódca eskadry mianował por. obs. Władysława Szymika dowódcą I/26 Plutonu14. Tego dnia rano dowódca II/ 26 Plutonu (trzy
maszyny obserwacyjne R-XIII D i jeden łącznikowy RWD-8) por. obs. Stanisław
Król zameldował się u dowódcy GO „Śląsk” gen. Jana Jagmina Sadowskiego,
otrzymując następujące zadania: rozpoznanie lotniska i wrogiej opl. w Gliwicach.
O godz. 800 dowódca Plutonu zwołał odprawę personelu na której wyznaczone zostały dwie załogi celem wykonania ww. zadań. Ppor. obs. Mieczysław Łapa i kpr.
pil. Andrzej Duda, lecąc lotem koszącym obserwacyjnym R-XIII D w rejonie Mikołowa, dostała się w silny ostrzał z ziemi. Samolot zapalił się i pilot z najwyższym
trudem wylądował z rannym obserwatorem. Pilot tak relacjonował to zdarzenie:
Start wykonałem z fantazją, głębokim skrętem nad ziemią. Pierwszy zimny tusz otrzymałem już po starcie gdy zobaczyłem ustawiony na stojaku obrotowym nasz karabin maszynowy przystosowany do obrony p.lot, pomachałem swoją ręką i w tym samym momencie
oddano w moim kierunku długą serię. Byłem wściekły i zaskoczony – dopiero później miałem się przekonać że dla nas front zaczyna się od momentu oderwania maszyny od ziemi.
Ponieważ orientacja w locie koszącym na busolę jest niemożliwa, a „na teren” – na Śląsku
bardzo trudna, wziąłem kurs na Mikołów, a z Mikołowa obok szosy na Gliwice. Od Mikołowa w kierunku na zachód lecieliśmy pod silnym ogniem z ziemi. Nie wiedzieliśmy czy
Niemcy podeszli już pod Mikołów czy też nasi nas nie rozpoznali. Krótka przerwa i nowy
huragan ognia. Podciągam maszynę do 200 m – huk wstrząs i śmigło stoi. Robię nagły zwrot
bez gazu w kierunku wschodnim – wszystko pod ogniem. Tracimy wysokość. Nie jestem już
w stanie przeskoczyć linii wysokiego napięcia – zrywam ją silnikiem, druty dotykają ziemi,
widzę węże ognia, obserwator krzyczy – Palimy się, na wprost szpaler topoli, podciągam
13
14

Tamże.
Tamże; J. Pawlak, Samotne..., s. 192.
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maszynę resztkami szybkości, przeskakuję drzewa i walę się z maszyną jak kamień do ziemi.
Mamy szczęście za topolami nagły spadek terenu, dolina, samolot idąc na głowę uderza
o ziemię pod kątem ostrym, rozbijamy podwozie, zarzuca na prawo i w lewo, ale nie kapotujemy, silnik oderwany wyrzucony około 20 m w bok, skrzydło zrolowane. Jestem cały, odpinam pasy, wyskakuję z wraka i patrzę co z obserwatorem. Jęczy ale cały, pomagam mu
wydobyć się z kabiny15.

Do rejonu przymusowego lądowania na tzw. ziemi niczyjej jako pierwszy dotarł patrol polskiej piechoty. Po zdemontowaniu pokładowego km-u, załoga samolotu odesłana została wojskowym łazikiem do Mikołowa, skąd wynajętą taksówką, w zamian za obietnicę zatankowania samochodu do pełna, powróciła do
Klimontowa około godz. 1400 z wymontowanym z wraku km-em. To samo zadanie do wykonania, lecz z wysokości 1200 m otrzymali por. obs. Jan Konikowski
i ppor. pil. Zygmunt Czyżowski. W trakcie lotu, atakując wrogą kolumnę samochodów na szosie Orzesze-Rybnik, lotnicy zostali zestrzeleni przez niemiecką opl.
Pilot poległ, a ranny obserwator po wylądowaniu (zdwojone sterownice) dostał się
do niewoli. W południe por. obs. Stanisław Król i kpr. pil. Józef Talaga wystartowali z zadaniem współpracy z artylerią, lecz podczas dolotu do rejonu zadania lotnicy zostali ostrzelani przez własną opl. Załoga mając uszkodzony silnik, wróciła
na lotnisko16. Ten dzień dla Eskadry był szczególnie obfitujący w straty – I/26
Pluton stracił 2/3 sprzętu bojowego. Załogi doświadczyły też brutalnej prawdy –
oddziały własne nieobeznane w sylwetkach maszyn strzelały do nich równie celnie jak wrogie.
Dnia 2 IX 1939 r. załogi 23 Eskadry Obserwacyjnej zbierały informacje o ruchach sił przeciwnika m.in. dla dowódcy 10 BKZmot. Kierownik kancelarii sztabu
10 BKZmot. rtm. Ludwik Ferenstein tak wspominał jedno z wydarzeń z tego dnia:
...Na dworze wybuchła nieoczekiwanie gwałtowna strzelanina. Usłyszeliśmy warkot samolotu, spojrzeliśmy do góry. Widać znaki rozpoznawcze. Przecież to nasze szachownice –
mówi ktoś. Biegniemy do żołnierzy, krzyczymy, by przestali strzelać. – Czemu strzelacie do
swojego lotnika? – pytam pierwszego z karabinem w ręku. – Panie rotmistrzu – odpowiada
zapytany. – Po pierwsze, był za wysoko, więc i rozpoznać trudno, a po drugie, nie wierzyliśmy, że to nasz. Przecież naszych samolotów tu od początku wojny nie było widać. Stąd pomyłka. Zresztą wczoraj mówiono, że Niemcy opatrują swoje samoloty naszymi kolorami
i znakami. – Prawdę mówiąc, trudno im się dziwić. Niemcy wciąż nas bezkarnie bombardują –
rzekłem do [Bohdana] Mincera. – A nasi tu – dodał Mincer – od rana tu na nich czatują.
Wczoraj straciliśmy dwa samoloty, a teraz wszyscy się o nie kłócą. Najbardziej obstają przy
tym strzelcy konni, bo koło nich spadły. Tymczasem lotnik zszedł zupełnie nisko i obok baterii przeciwlotniczej zrzucił dwa meldunki. – Trudne zadanie tego biedaka – rzekł major
15

IPMS, A. Chełstowski, Sprawozdania...; IPMS, S. Król, Sprawozdanie z działań II plut. 26 Esk.
2 p. lotniczego, akta lotnictwa Armii „Kraków”, Lot A. II.34/1d/8 (dalej: IPMS, S. Król, Sprawozdanie...). Wg zapisu z raportu por. obs. Stanisława Króla uszkodzony R-XIII D nie nadawał się do remontu w polowych warunkach, tak że brygada mechaników st. majstra wojsk. Kwadransa
z kpr. Domańskim i czterema mechanikami załadowała go 2 IX 1939 r. na platformę kolejową na stacji kolejowej Trzebinia z wysyłką do naprawy w Bazie Lotniczej Nr 2 w Krakowie. Wg relacji kpr. pil.
Andrzeja Dudy w Plutonie nie było właściwych środków technicznych do realizacji tego zadania. Wg
innej wersji obserwator najpierw trafił do szpitala w Sosnowcu na opatrunek.
16
J. Pawlak, Polskie Eskadry..., s. 366.
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[Franciszek] Skibiński. – Nawet swoich musi się wystrzegać. Ucieszył nas lot nad pozycjami
wroga. Na pewno potwierdził wiadomości, jakie już posiadamy17.

Fot. 4. Wrzesień 1939. Zniszczone wskutek niemieckich nalotów na lotnisku Skniłów samoloty RWD-8 i R-XIII D.

Z powodu niskich mgieł dopiero o godz. 900 w rejon Nowego Sącza poleciała
załoga samolotu obserwacyjnego typu RWD-14 „Czapla” w składzie: por. obs.
Wacław Raczyński i ppor. rez. pil. Tadeusz Kaszycki, a w rejon Maków-ŻywiecMilówka-Pilsko drugim samolotem ww. typu polecieli por. obs. Władysław Rewakowicz i kpr. pil. Karol Kłyszcz wykonując niskim lotem rozpoznanie dla dowódcy
Armii „Kraków” (obserwator ostrzelał z broni pokładowej wykryte w marszu niemieckie kolumny). Załoga por. obs. Wacława Raczyńskiego wykonując rozpoznanie w rejonie Pienin i Nowego Sącza, a więc na styku obu polskich Armii broniących południowej granicy państwa po dwugodzinnym locie szczęśliwie powróciła
na lotnisko w Palczowicach18. Druga załoga pomimo silnego ognia z ziemi wykryła
dużą niemiecką kolumnę pancerną w marszu – zadanie wykonywano niskim lotem
koszącym, lecz niestety, natrafiono na bardzo silny ogień opl. niemieckiej 7 DP,
w wyniku którego ranny został w szyję pilot (lecąc na niewielkiej wysokości doprowadził on samolot z trudem do lotniska w Palczowicach i szczęśliwie wylądował po czym po założeniu opatrunku pozostał w Eskadrze). Na lotnisku mechanicy
doliczyli się w samolocie 28 przestrzelin różnej średnicy, co dyskwalifikowało
praktycznie samolot do dalszych lotów, a na uzupełnienia sprzętu latającego Eskadra nie mogła liczyć. Rozpoznając na rzecz dowódcy Armii „Kraków” w rejon
Frydek-Frysztat polecieli kolejnym samolotem ww. typu por. obs. Oskar Sablik
17
L. Ferenstein, Czarny naramiennik. Wspomnienia oficera sztabu 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej, Warszawa 1985, s. 53-54.
18
J. Pawlak, Polskie Eskadry..., s. 263; J. Pawlak, Samotne..., s. 197.
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i kpr. pil. Antoni Kępczyński. Wskutek silnego ognia z ziemi samolot został rozbity
przy lądowaniu w Palczowicach – załoga z wypadku wyszła cało. Wieczorem dowódca Eskadry por. obs. Władysław Rewakowicz otrzymał rozkaz przeniesienia
swej jednostki na pod krakowskie lotnisko polowe Balice, lecz po wcześniejszym
rozpoznaniu przez załogę w składzie por. obs. Jan Waciński i kpr. pil. Zygmunt
Bednarski rejonu Pobiednika, położonego pod Niepołomicami, zapadła decyzja
o przebazowaniu tam właśnie 23 Eskadry Obserwacyjnej. Ze względu na to, iż na
lotnisku polowym w Balicach stacjonował III/2 Dywizjon Myśliwski, dowódca
Eskadry, po uprzednim zgłoszeniu do sztabu lotnictwa armijnego, zdecydował się
na ww. lotnisko polowe Pobiednik (lądowisko zapasowe 2 PL w okresie pokojowym), wysyłając tam w nocy rzut kołowy Eskadry, jednak dowódca lotnictwa Armii „Kraków” płk. obs. Stefan Sznuk nakazał przesunięcie jednostki na lotnisko
polowe Balice19. Tam też lotem przebazowano o godz. 630 dnia 3 IX 1939 r. pięć
samolotów obserwacyjnych typu RWD-14 „Czapla” i dwa samoloty łącznikowe
typu RWD-8 zaś o godz. 1630 samoloty Eskadry przeleciały na lotnisko Pobiednik,
gdzie w międzyczasie wylądowały dwie załogi por. obs. Stefana Lintzela i por. obs.
Oskara Sablika wysłane w rejon operacyjny walk GO „Boruta”20.
Bliźniacza 26 Eskadra Obserwacyjna do 2 IX 1939 r. nie operowała na południowym odcinku frontu ze względu na stratę trzech samolotów obserwacyjnych
typu R-XIII D i uszkodzenie jednego oraz stratę siedmiu lotników (czterech poległych, dwóch rannych i jednego w niewoli) w pierwszym dniu wojny. Dowódca
ww. jednostki kpt. obs. Stanisław Rzepa ograniczył w drugim dniu wojny zadania
załóg swojej jednostki do lotów w promieniu 3-4 km od własnych linii obronnych,
jednak pomimo to załoga z II/26 Plutonu w składzie: por. obs. Stanisław Król i kpr.
pil. Józef Talaga dwukrotnie tego dnia startowała z lotniska Klimontów na dalekie
rozpoznanie. Dnia 2 IX 1939 r. przed południem załogi I/26 Plutonu wykonały dwa
zadania. Pierwsze brzmiało: „Zbadać czy na drogach prowadzących od strony npla
do Częstochowy nie ma broni pancernej”. Odcinek północno-zachodni od Częstochowy rozpoznawali por. obs. Władysław Szymik, który zgłosił się ochotniczo
i kpr. pil. Franciszek Ciepliński. Nad Chorzenicami obserwacyjny R-XIII D został
zestrzelony:
Samolot trafiony pociskiem zapalającym, zaczął się palić wobec czego trzeba było skakać.
Pilot dawszy znak obserwatorowi, odczekał chwilę, a następnie wyskoczył, obserwator zaś,
widocznie ranny, zwalił się wraz z maszyna na ziemię, ponosząc śmierć na miejscu21.

Obserwator został w powietrzu ranny bądź zabity – pilot uratowawszy się skokiem ze spadochronem, dołączył po kilku dniach do plutonu. Przyjęte zostało, że
samolot został zestrzelony przez niemieckie myśliwce, lecz źródła niemieckie nie
potwierdzają tego faktu. Ppłk. dypl. pil. Olgierd Tuskiewicz zapisał w swym dzienniku:
19

J. Pawlak, Polskie Eskadry..., s. 365-366.
Tegoż, Samotne..., s. 197.
21
IPMS, A. Chełstowski, Sprawozdania...
20
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...Polegli. Por. obs. Szymik Władysław zestrzelony pod Częstochową przez myśliwca
(Henschel 123)22.

Maszyna runęła na ziemię w rejonie Borowna. Odcinek południowy ww. zadania penetrowali por. obs. Aleksander Chełstowski z ppor. Mieczysławem Pietrzykiem – wynik był negatywny, zaś samolot był postrzelany przez niemiecką opl.
Obserwator wspominał:
Na skutek znikomych wartości bojowych samolotu R 13 D z powodu straty od razu
w pierwszym dniu walki 3 bardzo dobrych załóg, zasięg rozpoznania został ograniczony mniej
więcej do 3-4 km od własnych linii dla powyższego zadania. Mapa któreśmy studiowali przed
lotem, mówiła, że dla rzetelnego spełnienia zadania należałoby spenetrować lasy leżące kilkanaście km dalej na zachód, ale właśnie fakt, że w dniu poprzednim straciliśmy załogę, która
nad te lasy poleciała, że Niemcy specjalnie w początkach mieli bardzo dobrze zorganizowaną
opl., zmusiła d-cę eskadry do rozważnej decyzji ograniczenia zasięgu rozpoznania, co zresztą
i tak nie oszczędziło utraty jeszcze jednej załogi, a i druga, która zapuściła się 5-6 km od własnych linii omal nie została zestrzelona23.

W kadłubie maszyny mechanicy naliczyli siedem dziur24. Kolejnym dowódcą
I/26 Plutonu – trzecim od chwili wybuchu wojny – został por. obs. Aleksander
Chełstowski. W Plutonie był sprawny jedynie jeden obserwacyjny R-XIII d oraz
łącznikowy RWD-8. W godzinach po południowych załogi I/26 Plutonu odleciały
na lądowisko Małachów (6 km na płn. zachód od Szczekocin)25, zaś dowódca Plutonu udał się samochodem na rozkaz 7 DP do Częstochowy, gdzie został odcięty
i do jednostki dołączył dopiero 8 IX 1939 r. pod Medyką. Załoga II/26 Plutonu
w składzie por. obs. Stanisław Król i kpr. pil. Józef Talaga dwukrotnie startowała
na zadania bojowe: godz. 1450 na rozpoznanie południowego skrzydła armii, po
krótkim odpoczynku załoga poleciała ponownie na współpracę z artylerią.
Podczas przelotu samolot został ostrzelany przez własne oddziały i z przestrzelonymi przewodami olejowymi powrócił na lotnisko (wskutek uszkodzeń samolot
przeznaczono do kasacji)26.
Duże straty w samolotach spowodowały, że por. obs. Stanisław Król wysłał na
maszynie łącznikowej typu RWD-8 dwóch pilotów (kpr. pil. Andrzej Duda i kpr.
pil. Józef Talaga) do Krakowa w celu pobrania nowych maszyn. Już po ich odlocie
dowódca II/26 Plutonu otrzymał od dowódcy Grupy Operacyjnej „Śląsk” rozkaz
zmiany lotniska – wybór padł na okolice Trzebini, lecz ze względu na brak odpowiedniego miejsca podjęto decyzję o wyborze lotniska w rejonie pod krakowskich
Balic27.
22

IPMS, Dziennik ppłk. dypl. pil. Olgierda Tuskiewicza – Lot.A.II.3/1c (dalej: IPMS, Dziennik
ppłk...).
23
Tamże.
24
IPMS, A. Chełstowski, Sprawozdania...
25
Tamże.
26
J. Pawlak, Polskie Eskadry..., s. 365-366.
27
Tamże; B. Belcarz, 26 Eskadra Obserwacyjna Armii „Kraków” w działaniach wrześniowych
1939 roku, w: Środkowoeuropejskie dziedzictwo lotnicze. Acta Aeronautica wydane przez Muzeum
Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Kraków 2005, s. 68 (dalej: B. Belcarz, 26 Eskadra...). Por. obs. Sta-

ANDRZEJ OLEJKO
258
__________________________________________________________________________________________

Fot. 5. Samoloty obserwacyjne R-XIII D z krakowskiej 23 Eskadry Obserwacyjnej
na lotnisku polowym.

W trzecim dniu wojny przelot samolotów 23 Eskadry Obserwacyjnej nastąpił
o godz. 630 na lotnisko polowe Balice, skąd następnie wykonano dwa zadania na korzyść dowódcy GO „Boruta” (załogi por. obs. por. obs. Stefana Lintzela i Oskara
Sablika) z lądowaniem na lotnisku polowym w Pobiedniku. O godz. 900 por. obs.
Jan Waciński z ppor. pil. Tadeuszem Kaszyckim wykonali lot łącznościowy do
Trzebini, poszukując miejsca postoju II/26 Plutonu. Przy lądowaniu uszkodzono
samolot łącznikowy typu RWD-8 – powrót załogi samolotu odbył się samochodem.
O godz. 1630 pozostałe samoloty Eskadry odleciały z Balic do Pobiednika, gdzie zastano rzut kołowy i samoloty II/26 Plutonu ewakuowanego spod Sosnowca28. Tego
dnia załogi samolotów obserwacyjnych RWD-14 „Czapla” nie poniosły strat.
Meldunek sytuacyjny dowódcy lotnictwa Armii „Kraków” z trzeciego dnia
wojny mówił: „O eskadrze 26 bez plutonu [I/26 Pluton] brak dziś wiadomości.
Usiłuję nawiązać ją samolotem”29. Na poszukiwanie Eskadry wysłana została
załoga w składzie ppor. pil. Konrad Bazarnik i mechanik kpr. Roman Strzelecki
z Plutonu Łącznikowego Nr 3 – zadania nie wykonano. W meldunku sytuacyjnym
sporządzonym 4 IX 1939 r. zapisano:
D-ca 26 esk.[adry] tow.[arzyszącej] wraz z I plutonem, przydzielony od początku do 7
d.[ywizji] zaginął. Brak jakichkolwiek wiadomości od niego, jak również do 7 d.[ywizji]
nisław Król wysłał dwóch pilotów – kpr. pil. Andrzeja Dudę i kpr. pil. Józefa Talagę samolotem łącznikowym RWD-8 do Bazy Lotniczej Nr 2 w Rakowicach po nowe samoloty (tego dnia do Plutonu
Łącznikowego nr 2 wcielona została załoga w składzie: ppor. rez. Edward Korecki i ppor. rez. pil.
Konrad Bazarnik, która przyleciała z lotniska Skniłów na samolocie obserwacyjnym typu R-XIII) –
por. J. Pawlak, Samotne..., s. 198-199.
28
J. Pawlak, Polskie Eskadry..., s. 356.
29
IPMS, Meldunek sytuacyjny z godz. 12 i 16 dnia 3 IX 1939 r. – akta lotnictwa Armii „Kraków”
Lot. A. II 34/1d /5.
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p.[iechoty], od dn. 2 IX. Przypuszczam zagarnięcie go przez wypad broni panc.[ernej] npla.
Samolot łącznikowy [RWD – 8] wysłany w dn. 3 IX na poszukiwanie I/26 dotychczas nie
wrócił30.

Dnia 3 IX 1939 r. dowódca I/26 Plutonu, który wieczorem poprzedniego dnia
udał się do sztabu 7 DP po rozkazy, będąc w Janowie otrzymał informację o ewakuacji sztabu i służb Dywizji, a mając drogę odciętą do Małachowa przez niemiecki podjazd pancerny, przebrał się wraz z kierowcą w cywilne ubrania i …na rowerach dotarli następnego dnia do Pobiednika, gdzie stacjonował II/26 Pluton. Natomiast dowódca Eskadry z personelem I/26 Plutonu uniknął niewoli wydostając się
z okrążenia. Tego dnia do I/26 Plutonu powrócił kpt. pil. Franciszek Ciepliński.
W związku z postępami niemieckiego uderzenia 3 IX 1939 r. lub w nocy 3/4 IX
1939 r. zarządzono ewakuację I/26 Plutonu w kierunku południowo-wschodnim.
Lotnicy 26 Eskadry Obserwacyjnej wysłani poprzedniego dnia po samoloty rozdzielili się – wczesnym rankiem kpr. pil. Józef Talaga odleciał na łącznikowym
RWD-8 do Klimontowa nie uzyskawszy w Bazie Nr 2 żadnego uzupełnienia. Kpr.
pil. Andrzej Duda został przetransportowany samochodem na lotnisko polowe Pasternik, gdzie pobrał samolot obserwacyjny typu R-XIII D ze stanu Bazy Lotniczej
nr 6, skąd o godz. 730 wystartował do Klimontowa, a następnie po otrzymaniu informacji o nowym miejscu postoju plutonu wylądował w Pasterniku, gdzie w międzyczasie przybyła jego jednostka. Oto jak dostarczenie uzupełnienia dla Eskadry
wspominał ppor. pil. Jerzy Iszkowski:
...Około południa miały dolecieć do Krakowa dwa samoloty R-XIII. Jeden był przeznaczony dla Eskadry frontowej drugi zaś dla sprzętu bazy krakowskiej. Nadarzyła się więc okazja szybkiego powrotu do pułku... Leciałem na możliwie najmniejszej wysokości. Z prawej
strony trzymał się mnie w szyku luźnym drugi samolot. Omijałem linie kolejowe i główniejsze
drogi oraz miasta. Zbliżałem się do Przeworska. Tuż pode mną przebiegały wierzchołki gęstego lasu i wyłoniła się linia kolejowa. Ściąłem skośnie tor obserwując w dole wojskowy transport kolejowy. Żołnierze transportu w gonitwie jeden przez drugiego rzucili się do stanowisk
karabinów maszynowych ustawionych na pierwszej platformie. Nie zdążyłem uciec z pola
ostrzału pomimo pełnego gazu i gwałtownego uniku. Z trzaskiem posypały się wióra. Kabina
została trafiona. Poza dziurami w płatach, od pocisków zostały uszkodzone drążek sterowy
i manetka gazu tuż pod moją ręką. Obserwator z ustami pełnymi przekleństw przywarł do karabinów nie mogąc odpowiedzieć ogniem. Nie zostaliśmy ranieni. Drugi samolot w porę
uciekł. Później stwierdziłem, że i silnik został uszkodzony przez pociski polskich karabinów
maszynowych. Przerywał, zmniejszał obroty, krztusił się. Spodziewając się w każdej chwili
przymusowego lądowania, odpowiednio na to przygotowany leciałem ponad łąkami omijając
lasy i osiedla... Pomimo uszkodzenia samolotu dociągnąłem do lotniska. Lądowałem bardzo
ostrożnie, bowiem zniszczona nawierzchnia nie dawała żadnych szans pomyślnego zetknięcia
się z ziemią. Podczas wybiegu manewrowałem hamulcami pomiędzy lejami i nie wypalonymi
bombami. Grat chwiał się jakby nie mógł się zdecydować czy ma stanąć na łbie czy sunąc na
płozie. Maszyna podskakiwała na bruzdach wyoranych pługami wzdłuż i w poprzek. Celowo
w ten sposób zniszczone było lotnisko ażeby uniemożliwić ewentualnemu desantowi samolotów niemieckich... W tej chwili alarm przeciwlotniczy. Byłem tak blisko mego domu... Nadleciały samoloty niemieckie. Skierowałem się do kancelarii bazy celem zameldowania o przybyciu samolotów ze Lwowa, lecz zanim się odezwałem, od progu otrzymałem rozkaz natych30

B. Belcarz, 26 Eskadra..., s. 67.
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miastowego odlotu na lotnisko polowe w Pasterniku. Samoloty musiały być niezwłocznie
ewakuowane Rakowic. Bieglem do maszyny ile sił starczało w nogach. Po drodze zabrałem
kilku mi potrzebnych mechaników. Sprawdziłem maszynę, odnalazłem kilkanaście przestrzeleń karabinowych. To nie wiele jak na tyle strachu. Samoloty niemieckie były tuż nad lotniskiem. Mechanicy uciekli do najbliższych dołów. Gromkim głosem ściągnąłem ich z powrotem. Kazałem jak najprędzej zapuszczać. Silnik zaskoczył. Startowałem na oślep w dymie
eksplodujących bomb po rowach, dolach i niewypałach. Podwozie trzeszczało, łamało się pod
kadłubem, maszyna rozpaczliwie walczyła ze startem. Udało się. Kryjąc się za drzewa i domy
odleciałem w innym kierunku aniżeli wypadało, po prostej, chciałem w ten sposób zmylić
ewentualną obserwację nieprzyjaciela. Po kilkunastu minutach osiągnąłem Pasternik, miejsce
postoju łącznikowego plutonu bazy krakowskiej. Drugi samolot R-XIII nie doleciał do Pasternika, utknął na lejach w Rakowicach31.

Po powrocie kpr. pil. Józefa Talagi rozpoczęto rankiem ewakuację II/26 Plutonu
do Balic, zaś gdy w Klimontowie wylądował około godz. 800 kpr. pil. Andrzej Duda, z nowym samolotem obserwacyjnym R-XIII D, oczekiwał na niego łącznik
motocyklista pozostawiony przez dowódcę Plutonu, który przekazał mu rozkaz
przelotu na nowe lotnisko. Startując z lotniska polowego w Balicach wykonano
dwa loty bojowe. W godzinach południowych w rejon Zator-Oświęcim na samolocie obserwacyjnym R-XIII D poleciała załoga w składzie: por. obs. Tadeusz Król
i kpr. pil. Andrzej Duda (lot wykonano w ogniu wrogiej opl.) zaś rejon doliny rzeki
Soły rozpoznawała maszyną tego samego typu załoga w składzie: por. obs. Jan
Prażmowski i kpr. pil. Józef Talaga – obie załogi szczęśliwie powróciły do bazy32.
Z Balic Pluton został przesunięty na lotnisko Pasternik, skąd wykonano jeszcze
dwa loty bojowe o których brak jest szczegółów (maszyny pilotowali kpr. pil. Andrzej Duda i kpr. pil. Józef Talaga) zaś wieczorem zapadła decyzja o przebazowaniu jednostki na lotnisko Pobiednik (przed wieczorem na lotnisko Igołomia koło
Krakowa przeniósł się Pluton Łącznikowy Nr 3 Armii „Kraków”)33.
W związku z załamaniem się polskiej linii obrony i przegraniem Bitwy Granicznej 4 IX 1939 r. Armia „Kraków” otrzymawszy rozkaz rozpoczęła wycofywanie się na linię Dunajca i Nidy. Nad linię Nidy w kierunku Pińczowa i Miechowa
miały odejść 7, 22, 23, i 55 DP oraz Krakowska BK, a na linię Dunajca w kierunku
Tarnowa 6 i 21 DP i 10 BKZmot. Sąsiednia Armia „Karpaty” otrzymała rozkaz
obrony Dunajca a do jej sił włączono z odwodów stanisławowską 11 DP. Niemiecki XXII Korpus otrzymał rozkazy zdecydowanego ataku w kierunku na Tarnów –
do walk wprowadzono świeżą 1 DGór. Dnia 5 IX 1939 r. na terenie Podkarpacia
31

Tamże, s. 75.
Tamże. S. Król w sprawozdaniu (IPMS, Sprawozdanie...) podaje zamiast swojego nazwisko
por. obs. Jana Prażmowskiego, natomiast kpr. pil. Andrzej Duda wymienia nazwisko dowódcy Plutonu. Ponieważ por. obs. Jana Prażmowski wymieniany jest przez dowódcę plutonu także w drugim locie nie jest możliwym by uczestniczył w dwóch lotach równocześnie.
33
J. Pawlak, Polskie Eskadry..., s. 356, 367; tegoż, Samotne..., s. 202. Tego dnia załoga Plutonu
Łącznikowego nr 3 w składzie: ppor. pil. Bazarnik i kpr. Strzelecki rozbiła wskutek przymusowego
lądowania swój samolot w rejonie Pustyni Błędowskiej i niebawem obaj lotnicy dotarli do Lwowa,
gdzie ww. oficer wszedł w skład Eskadry Łącznikowej kpt. pil. Romana Czerniawskiego zaś podoficer
kurował się w szpitalu.
32
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oddziały Armii „Kraków” były w odwrocie – oddziały Wehrmachtu wdarły się do
Myślenic, a następnie ruszyły na Bochnię co groziło wyjściem na tyły Armii „Kraków”. Armia „Karpaty”, która miała osłaniać skrzydło Armii „Kraków”, a także
bronić przejść przez Wisłę od Dunajca aż po Sandomierz nie mogła wykonać tego
zadania z braku środków i sił. Oddziały niemieckie zdobyły Muszynę i przygotowywały się do zdobycia Tymbarka. Wskutek coraz szerszego odwrotu polskie oddziały wycofały się na linię rzeki Biała porzucając obronę linii Dunajca i w szóstym dniu walk oddziały Armii „Kraków” opuszczając Kraków osiągnęły linię Piasek Wielki-Racławice-Proszowice-Niepołomice-Książnice – na tyłach GO „Boruta” znalazły się oddziały niemieckie – wieczorem padły Wiśnicz i Bochnia. W ramach reorganizacji sił polskich połączone Armie „Karpaty” i „Kraków” utworzyły
Armię „Małopolska”, niestety część sił Armii „Kraków” znalazła się na lewym
brzegu Wisły, która rozdzieliła jej oddziały.

Fot. 6. Wrzesień 1939 r. Samolot łącznikowy RWD-8 lotnictwa polskiego po przelocie na teren Węgier.

Rankiem 4 IX 1939 r. od rana załogi 23 Eskadry Obserwacyjnej rozpoznawały
rejon na północ i północny zachód od linii obronnych Armii „Kraków” wraz z jej
przedpolem. O godz. 630 polecieli obserwacyjnym RWD-14 „Czapla” w obszar
Włoszczowa-Szczekociny por. obs. Wacław Raczyński z por. pil. Tadeuszem Kaszyckim w celu odszukania miejsca postoju sztabu 7 DP – o godz. 820 załoga powróciła z negatywnym wynikiem. Wkrótce po wylądowaniu załogi por. obs. Wacława Raczyńskiego przybył do Pobiednika oficer sztabu lotnictwa Armii „Kraków” – mjr pil. Stanisław Pawluć z referatu informacyjnego sztabu lotnictwa Armii
„Kraków” oznajmiając dowódcy Eskadry, że został wyznaczony przez dowódcę
lotnictwa armijnego na koordynatora działalności bojowej 23 i 26 Eskadry Obserwacyjnej, który odjechał z częścią sztabu w rejon środkowej Polski. Jednocześnie
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przekazał on dowódcy Eskadry następujące zadania do natychmiastowego wykonania: „1) rozpoznanie kierunku północnego w rej.[onie] Jędrzejowa; 2) rozpoznanie kierunku południowego – obszar Mszany Dolnej”34.
Pierwsze zadanie wykonała w obszarze południowym załoga w składzie por.
obs. Oskar Sablik i kpr. pil. Antoni Kępczyński, meldując po wylądowaniu o wykryciu niemieckiej kolumny pancernej w rejonie Cieszyn-Dziedzice w marszu na
Bielsko-Białą. W rejon Mszany Dolnej polecieli ppor. obs. Lech Małynicz i kpr.
pil. Czesław Sulikowski, dostając się w nakazanym obszarze rozpoznania w zmasowany ostrzał wrogiej opl. z kolumny pancerno-motorowej 4 DL, jadącej szosą
Chabówka-Mszana Dolna. Pilotowi z trudem udało się uniknąć zestrzelenia, ale
uszkodzone pociskami podwozie maszyny RWD-14 „Czapla” złamało się podczas
lądowania – załoga wyszła bez obrażeń. Przed wieczorem dowódca Eskadry
otrzymał rozkaz bezzwłocznej zmiany lotniska i o zmroku rzut powietrzny Eskadry
odleciał na lądowisko Kszczonów (6 km na wschód od Opatowca) w rejonie Nowego Korczyna. Uszkodzone samoloty RWD-14 „Czapla” po wymontowaniu
uzbrojenia i części zamiennych – spalono.
Wczesnym rankiem 4 IX 1939 r. nastąpił start (?) maszyn I/26 Plutonu w rejon
Proszowic – stracono łączność z dowództwem35. Rzut kołowy I/26 Plutonu, wraz z
oddziałami Armii „Kraków”, przebijał się na wschód – załoga jedynego obserwacyjnego R-XIII D w składzie kpt. obs. Stanisław Rzepa i ppor. pil. Mieczysław
Pietrzyk zdołała odlecieć z Małachowa do Mielca. Dnia 4 IX 1939 r. przed południem por. obs. Stanisław Król i kpr. pil. Józef Talaga z II/26 Plutonu wykonali obserwacyjnym R-XIII D rozpoznanie na rzecz dowódcy Armii. Nowe lotnisko nie
posiadało dobrych warunków do maskowania i w godzinach popołudniowych zostało dwukrotnie rozpoznane przez niemieckie maszyny typu Henschel Hs-126. To
zdecydowało, że mjr pil. Stanisław Pawluć zdecydował o zmianie wojennego locum jednostki. O godz. 1500 jednostka otrzymała rozkaz wraz z 23 Eskadrą (odleciała pierwsza) natychmiastowego przesunięcia na lądowisko Kszczonów (19 km
na zachód od Nowego Korczyna) gdzie lądowanie nastąpiło w ciemnościach przy
świetle stajennych latarni. Rzut kołowy ruszył tam nocą 4/5 IX 1939 r. Tego dnia
przydzielono plutonowi obserwacyjnego R-XIII D z jedną załogą (brak nazwisk)
z lwowskiej Bazy Lotniczej Nr 6)36 (w meldunku sytuacyjnym dowództwa Armii
Kraków z 4 IX 1939 r. znajduje się zapis mówiący, że drugi samolot został zestrzelony przez Niemców – w statystykach Luftwaffe to zdarzenie nie figuruje –
pomiędzy Koszycami a Nowym Korczynem w miejscu, gdzie Dunajec wpada do
Wisły; w meldunku jest mowa o dwóch dalszych maszynach otrzymanych w ramach uzupełnienia z Warszawy – przyp. A.O.). Stan maszyn Plutonu wynosił cztery maszyny: trzy obserwacyjne R-XIII D i jeden łącznikowy RWD-8. Mjr pil. Stanisław Pawluć podczas pobytu w Pobiedniku zaopatrzył jednostkę w paliwo na
34
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najbliższe około siedem dni (pomimo wpompowania resztek paliwa z zbiorników
w Krakowie-Rakowicach przez Straż Pożarną w ziemię w zbiornikach podziemnych było go nadal sporo i zabrano ile się dało w beczkach transportem samochodowym).
Od świtu 5 IX 1939 r. załogi 23 Eskadry Obserwacyjnej por. obs. por. obs.
Włodzimierza Czupryka i Radomira Walczaka bezskutecznie poszukiwały sztabu 7
DP, wracając z wynikami rozpoznań rejonu Katowice-Oświęcim i Bielsko Biała po
penetracji terenu lotem niskim. Po południu por. obs. por. obs. Oskar Sablik i Antoni Wayda wykryli marsz dużego zgrupowania pancerno-motorowego niemieckiej
4 DL z rejonu Tymbarka w kierunku na Limanową i Nowy Sącz. Rozpoznania
przedpola Armii „Kraków” oraz sytuacji na jej północnym skrzydle na styku z Armią „Łódź” dokonali por. obs. Wacław Raczyński z ppor. pil. Zdzisławem Hirszem. Wszystkie załogi wróciły szczęśliwie do bazy zaś o godz. 1300 wystartował
do Dęblina ppor. pil. Tadeusz Kaszycki odwożąc łącznikowym RWD-8 kpr. pil.
Jana Kremskiego z 121 Eskadry Myśliwskiej37.
Rankiem 5 IX 1939 r. dwa ostatnie samoloty I/26 Plutonu: obserwacyjny
R-XIII D oraz łącznikowy RWD-8 wystartowały do Tarnobrzega. Podczas lotu
załogi rozdzieliły się m.in. ze względu na przyziemną mgłę. Ppor pil. Mieczysław
Pietrzyk stracił kontakt wzrokowy z drugą maszyną, która wpadła w tarapaty. Kpr.
pil. Franciszek Ciepliński, którego już spisano na straty dołączył do jednostki po
kilku dniach w Medyce: „Rozmawiałem z Cieplińskim po dołączeniu do nas. Miał
prawą stopę gipsie – bez buta i o lasce, własnym sprytem potrafił nas odnaleźć –
jak on to zrobił, nie mam pojęcia – chyba jakimś instynktem wiedziony” – wspominał kpr. pil. Andrzej Duda38. Pilot ten dzięki sprytowi potrafił odnaleźć swoją
Eskadrę poszukiwaną od 3 IX 1939 r. tak oto wspominając swoją przygodę sprzed
kilku dni:
...Przelatując przez Wisłę zostałem nagle zaatakowany przez 3 Me-109, dla których mój
RWD-8 był łatwym kąskiem. Na postrzelanej maszynie lądowałem na piaszczystej łasze Wisły. Ale Niemcy nie zaniechali ataków i ostrzeliwania nawet, gdy opuściłem maszynę. Ganiali
mnie jak zająca, gdy uciekałem w kierunku wierzb, aby schronić się przed pociskami barbarzyńców. Dostałem podczas tej gonitwy postrzał w nogę i ostatnim wysiłkiem doczołgałem się
do zbawczej kępy drzew, których grube pnie i gęste gałęzie zapewniły mi ochronę przed dalszymi atakami piratów Luftwaffe39.

Wg statystyk niemieckiej Luftwaffe powyższa walka z polskim RWD-8 miała
miejsce, lecz nie z kluczem myśliwców typu Messerschmitt Bf. 109, lecz z załogą
samolotu rozpoznawczego typu Dornier Do-17 P (4U+EL) z 3.(F)/123, która zestrzeliła polski samolot. W tym samym czasie R-XIII D z załogą kpt. obs. Stanisław Rzepa i ppor pil. Mieczysław Pietrzyk, kontynuując lot dotarł w rejon Tarnobrzega, skąd po 15 minutach odleciał do Baranowa Sandomierskiego. Szczupłość
materiału archiwalnego nie pozwala na precyzyjne opisanie kiedy ww. załoga
37
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przeleciała do rejonu Medyki koło Przemyśla, lecz niewykluczone jest, że miało to
miejsce rankiem 6 IX 1939 r. po uzupełnieniu paliwa z Mielca (?)40. Dzięki przypadkowi w wojennym chaosie, rzut kołowy I/26 Plutonu połączył się z rzutem kołowym II/26 Plutonu i odtąd techniczny personel eskadry ewakuował się razem
przez Kolbuszową na Łańcut i Przemyśl. 5 IX 1939 r. załogi II/26 Plutonu nie wykonywały zadań bojowych – porządkowano i naprawiano sprzęt po sześciokrotnym
zmienianiu lotnisk w okresie czterech dni. Mjr pil. Stanisław Pawluć wnioskował
do dowódcy armii o dzień odpoczynku dla personelu jednostki. Tego też dnia
z II/26 Plutonu miano przekazać do Plutonu Łącznikowego nr 3 samolot obserwacyjny typu R-XIII D, zaś w gronie personelu jednostki pojawił się por. obs. Aleksander Chełstowski, który odłączywszy od I/26 Plutonu 2 IX 1939 r. na lotnisku
Małachów, przeżywszy szereg przygód (podróż w ubraniu cywilnym m.in. rowerem) 3 IX 1939 r. trafił do dowództwa Krakowskiej BK zaś 4 IX 1939 r. do sztabu
Armii, skąd odesłano go na lotnisko II/26 Plutonu w Kszczonowie. Dnia 6 IX
1939 r. załogi II/26 Plutonu w składzie: por. obs. Stanisław Król i kpr. pil. Józef
Talaga, por. obs. Włodzimierz Chełstowski i kpr. pil. Andrzej Duda oraz ppor. obs.
Mieczysław Łapa i kpr. Pil. Gerard Twardoch, wykonały trzy loty w rejon Chmielnika celem dozorowania ruchów wojsk niemieckich. Meldunki zrzucono na płachtę
rozpoznawczą miejsca postoju sztabu dowódcy Armii „Kraków” w Koszycach zaś
przed wieczorem rzut kołowy odjechał do Weryni. Samoloty oraz jeden samochód
z obsługą pozostawał nadal w Kszczonowie41.
Dzień 6 IX 1939 r. upłynął 23 Eskadrze Obserwacyjnej na zadaniach bojowych.
Na skutek alarmującego telefonu mjr pil. Stanisława Pawlucia o pojawieniu się
w rejonie Chmielnika wrogich oddziałów pancernych (5 DPanc.) dowódca Eskadry
wystartował o godz. 630 z ppor. pil. Zdzisławem Hirszem obserwacyjnym RWD –
14 „Czapla” celem sprawdzenia tych wiadomości. Oto relacja dowódcy Eskadry:
...Lecimy pełną mocą silnika na północ. Uważnie śledzę mijane drogi i szosy, nie zapominając o stałej obserwacji nieba. Mijając duży rezerwat zieleni dookoła Buska-Zdroju, polecam
pilotowi wejść na trakt wiodący do Chmielnika. Znaleźliśmy się w nakazanym rejonie rozpoznania. Pilot schodzi na wysokość 600 m. W górze nadal spokojnie. Dolatujemy do Daleszyc.
Widzę jak z miasteczka wypływa w kierunku na Chmielnik i Kije lawina wozów pancernych,
czołgów, samochodów, a wśród niej ciemne, ruchliwe punkciki – motocykle. Pilot przezornie
odchodzi szerokim łukiem od szosy, by ponownie po kilku minutach wejść na kurs równoległy do rozpoznawanej szosy. Przelatując nad Daleszycami, oglądam rynek miasteczka wypełniony różnego typu pojazdami. Cała ta olbrzymia masa stali i ludzi toczyła się w kierunku
Kielc na Daleszyce-Chmielnik-Kije. Nanoszę usytuowanie oraz kierunki marszu kolumn niemieckich na mapę i każę Hirszowi wracać do bazy. Chcę jak najprędzej dotrzeć w rejon Koszyc, gdzie mam zrzucić meldunek. W umówionym miejscu znajduję punkt łączności sztabu
Armii „KRAKÓW”. Wyrzucam woreczek z meldunkiem i zawracamy do Kszczonowa42.

Meldunek por. obs. Wacława Rewakowicza wywołał duże zaniepokojenie
w sztabie Armii „Kraków”, gdyż wykryte wrogie wielkie zgrupowanie pancerne
40
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zagrażało północnemu skrzydłu Armii jak i obecnemu lotnisku Eskadry. Tego dnia
załoga por. obs. Oskara Sablika rozpoznała duże oddziały czołgów i samochodów
niemieckich w pobliżu Skały, a por. obs. Antoni Wayda z kpr. pil. Zygmuntem
Bednarskim ustalali sytuację w obszarze Krakowa43. W nocy 5/6 IX 1939 r. do
sztabu armii Kraków dotarła wiadomość, o czole niemieckiej kolumny pancernej,
która dotarła do Chmielnika koło Buska – zaledwie 32 km od Kszczonowa. Rankiem 6 IX 1939 r. załoga II/26 Plutonu w składzie por. obs. Aleksander Chełstowski i kpr. pil. Andrzej Duda rozpoznała przeciwnika – lot ten ww. lotnicy wykonali
w zastępstwie załogi, która przybyła jako uzupełnienie z Lwowa a której obserwator odmówił wykonania zadania uznając je za samobójcze44:
…dn. 6 IX latała załoga por. obs. Chełstowski i kpr. Pil. Pliszke z zadaniem rozpoznania
dróg w rejonie Chmielnik, Busko, Kije. Załoga wykryła nplską, zmotoryzowaną, długości kilka km, posuwającą się od m. Kije w kierunku północnym. Nad końcem kolumny załoga została napadnięta przez nplski samolot rozpozna[wczy]. Por. Chełstowskiemu po oddaniu
1 strzału zaciął się k. m., musiał to być jednak strzał skuteczny, gdyż mimo, że walka odbywała się ponad wojskami niem.[ieckimi], mimo, że nasza załoga po zacięciu się km była bezbronna, maszyna niem.[iecka] z miejsca zawróciła w kierunku własnych tyłów. Por. Chełstowski natychmiast zrzucił meldunek o wykrytej kolumnie w d-ctwie armii45.

Tego dnia dwa kolejne loty rozpoznawcze wykonały załogi w składzie: por.
obs. Mieczysław Łapa i kpr. pil. Gerard Twardoch oraz por. obs. Stanisław Król
i kpr. pil. Józef Talaga. Meldunki zrzucano w rejonie m.p. sztabu Armii „Kraków”
w Koszycach. Kpr. pil. Andrzej Duda tak opisywał loty nad polskimi oddziałami:
Rozpoznać kolumnę i jej przynależność było o tyle trudno, że nie wystarczyło ją umiejscowić, ale trzeba ją było zidentyfikować. Z reguły nasze jednostki nie reagowały na ogólnie
przyjęte sygnały – rakiety (pokazanie się lub inne). Po rozeznaniu kolumny zachodziła potrzeba wybrania odpowiedniego miejsca i wejścia nad kolumnę na wysokości od 50 do 20 m nad
ziemią, ażeby obserwator po umundurowaniu lub uzbrojeniu rozpoznał – nasi czy szwaby?
Wtedy dopiero dostawało się ogień z ckm i broni ręcznej. Niemcy na ogół nie strzelali z broni
ręcznej do samolotu lecącego na wysokości 200-300 m. Gorzej było z naszymi. Wolałem latać
nad kolumną wroga aniżeli schodzić do zrzucenia meldunku na płachtę – tu byliśmy cały czas
pod ostrzałem46.

Zgodnie z decyzją mjr pil. Stanisława Pawlucia jednostki lotnicze stacjonujące
w Kszczonowie przygotowane były do natychmiastowej ewakuacji, o ile zaszłaby
taka konieczność. Oficer ten nakazał następnego dnia przesunąć II/26 Pluton w rejon Szczucina.
W siódmym dniu walk o godz. 950 por. obs. Wacław Raczyński z 23 Eskadry
Obserwacyjnej poleciał obserwacyjnym RWD-14 „Czapla” na rozpoznanie rejonu
Sandomierza przywożąc na lotnisko w Kszczonowie meldunek o dużych siłach
nieprzyjaciela zauważonych w tym rejonie. Wcześniej na tym lotnisku wylądowały
trzy samoloty obserwacyjne R-XIII D należące do II/26 Plutonu. W godzinach po43
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południowych (około godz. 1400) dowódca 23 Eskadry Obserwacyjnej otrzymał
rozkaz dotyczący „...przesunięcia części Eskadry do m.[miejscowości] Werynia;
w Kszczonowie należy pozostawić jeden pluton + 2 „Czaple” z zapasem benzyny
dla dalszej pracy”. O takiej przeprowadzce była już mowa wcześniej – 3 IX 1939 r.
kiedy mówił o tym meldunek nadany przez dowódcę lotnictwa Armii „Kraków”
z lotniska Pobiednik:
...23 Eskadra Towarzysząca i II/26 Eskadry Towarzyszącej przesuną się dziś do
m.[iejscowości] Pobiednik – 15 km wsch. Kraków, gdzie pozostaną w dyspozycji Armii do
czasu wyczerpania benzyny, następnie odskoczą do rejonu Kolbuszowej47.

Dnia 7 IX 1939 r. w 31 Eskadrze Rozpoznawczej stacjonującej na lotnisku
polowym w Weryni znajdowało się tylko trzy sprawne i nadające się do akcji bojowej samoloty rozpoznawczo-bombowe P-32 B „Karaś”. W wyniku zmiany lotniska dowódca Eskadry zmuszony był część sprzętu jednostki pozostawić na miejscu lub zniszczyć. Dlatego też spalono polowy hangar – namiot Wolskiego, zatopiono podziurawione próżne beczki po paliwie, a wszystkie bomby o wadze 100
kg zatopiono lub zakopano. 18 beczek z benzyną (200 litrów) oddano nowym
właścicielom lotniska – rzutowi kołowemu 23 Eskadry Obserwacyjnej, który miał
na miejscu kolumnę samochodową, lecz nie miał samolotów na których przylot
oczekiwano48.
Dowódca 23 Eskadry Obserwacyjnej postanowił zgodnie z ww. danymi pozostawić w Kszczonowie cztery załogi i dwa obserwacyjne RWD-14 „Czapla” z odpowiednim zapasem paliwa mające nadal prowadzić współpracę z Armią „Kraków”. Z lotniska Kszczonów, gdzie pozostali: por. obs. por. obs. Włodzimierz
Czupryk, Oskar Sablik, Lech Małynicz i Radomir Walczak oraz piloci: kpr. kpr.
Adam Bujak, Czesław Sulikowski oraz st. szer. Jan Korepta, wykonano jeszcze
dwoma obserwacyjnymi RWD-14 „Czapla” trzy zadania (załoga por. obs. Oskar
Sablik i ppor. pil. Lech Małynicz dwa loty), po czym na rozkaz mjr pil. Stanisława
Pawlucia załogi wylądowały w Szczucinie, skąd załoga por. obs. Radomira Walczaka wykonała jeszcze jeden lot na korzyść dowódcy Armii „Kraków”. Gdy okazało się, że w najbliższej okolicy lotniska znajdują się niemieckie czołgi, załogi
znajdujące się pod silnym niemieckim ogniem zdołały wystartować i odlecieć do
Mielca. W swej relacji por. obs. Radomir Walczak tak opisywał odlot:
...Pluton został unieruchomiony z braku paliwa. Koło godz. 1800 alarmująca wiadomość
lotnika z II/26 plutonu, że czołgi niemieckie są już niedaleko lotniska. Por. [obs. Włodzimierz]
Czupryk, dając przykład zimnej krwi w obliczu nieprzyjaciela, uspokoił personel i zaczął
przelewać resztę benzyny do drugiej maszyny. Samoloty wystartowały w ostatnim momencie
pod ogniem czołgów49.
47
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Następnie po przenocowaniu rankiem 8 IX 1939 r. nastąpił przelot na lądowisko
Medyka-Budy położone koło Przemyśla, gdzie zastano czekającą pozostałą część
Eskadry50.
26 Eskadra Obserwacyjna, podobnie jak jej bliźniacza 23 Eskadra dotąd pracująca na rzecz dowódcy Armii „Kraków”, 7 IX 1939 r. znalazła się w nowym
położeniu. Dowódca II/26 Plutonu por. obs. Stanisław Król otrzymał rozkaz przejścia do dyspozycji dowódcy lotnictwa Armii „Małopolska”. Okoliczności zmiany
rejonu działania tej Eskadry były następujące. Dowódca II/26 Plutonu z lotniska
Kszczonów o godz. 800 wykonał rozpoznanie w rejonie Chmielnika (w rejon ten
polecieli na samolocie obserwacyjnym R-XIII D por. obs. Jan Prażmowski i kpr.
pil. Andrzej Duda)51. Po wykonaniu zadania obserwator zrzucił meldunek informujący o marszu niemieckiej kolumny pancernej na Busko w Mędrzychowie,
gdzie od 6 IX 1939 r. przebywał sztab Armii „Kraków”, po czym powrócił na lotnisko, skąd w godzinach popołudniowych ewakuowano Pluton w rejon Szczucina
(ewakuację zarządził obecny na lotnisku mjr pil. Stanisław Pawluć). W kilka godzin później, po południu około godz. 1645 już z lotniska Szczucin, por. obs. Stanisław Król i mjr pil. Stanisław Pawluć wykonali samolotem obserwacyjnym R-XIII
D lot rozpoznawczy na rzecz dowódcy Armii, którego celem było „...wyjaśnienie
stopnia zagrożenia Armii, a w szczególności ustalenia czy są to tylko elementy
rozpoznawcze npla. Czy też czoło jego sił głównych”52. Rozpoznanie było bardzo
cenne gdyż dało pełne pojęcie o postępach nieprzyjaciela na północnym skrzydle
Armii „Kraków”. Wykryto zmotoryzowaną kolumnę niemiecką o długości ok. 45
km 6-8 km od mostu na Wiśle w kierunku na Szczucin, zaś wracając zaobserwo50

IPMS, Relacja por. obs. R. Walczaka, akta lotnictwa Armii „Kraków” Lot. A.II/34/1c. J. Pawlak
w cyklu artykułów poświęconych dziejom Eskadr publikowanych na łamach „Skrzydlatej Polski” w numerach z 1982 r. poświęconych 23 Eskadrze Obserwacyjnej opisał inną wersję wydarzeń: „W nocy
7/8 IX 1939 r. dowódca Armii „Kraków” zażądał oficera z 23 Eskadry Obserwacyjnej w celu odbioru
rozkazów. W tym celu pojechali do jego kwatery por. obs. Oskar Sablik i por. obs. Radomir Walczak.
Otrzymali oni polecenie by z rozkazami udać się do Szczucina, gdzie rankiem 8 IX 1939 r. zgodnie
z rozkazami, które otrzymał dowódca I/23 Plutonu por. obs. Włodzimierz Czupryk miały pojawić się
dwie „Czaple” z lotniska w Kszczonowie oraz trzy R-XIII D z 26 Eskadry Obserwacyjnej. Otrzymane
rozkazy miały być wykonane już z tego nowego lotniska – Szczucin. Jednakże w wojennym chaosie
rozkaz przelotu „Czapli” do Szczucina nie został dostarczony dowódcy I/23 Plutonu i obaj wspomniani oficerowie na rozkaz dowódcy lotnictwa Armii „Kraków” mjr pil. Stefana Pawlucia powrócili na
lotnisko Kszczonów, skąd natychmiast wystartowali by wykonać zadanie. Z zadaniem odszukania
miejsca postoju sztabu dowódcy Armii „Kraków” w Mędrzychowie polecieli por. obs. Oskar Sablik
i ppor. obs. Lech Małynicz wykonując zadanie i lądując w Szczucinie. Około godz. 1700 do Szczucina
przybył z Mędrzychowa oficer ze sztabu lotnictwa Armii „Kraków” mjr. pil. Stefan Pawluć z rozkazem wykonania ponownego rozpoznania, a widząc poważne zmęczenie załóg poleciał „Lublinem”
R-XIII D sam z por. obs. Stanisławem Królem, wracając około godz. 1800 z alarmującym meldunkiem
o zbliżaniu się niemieckich czołgów do lotniska Eskadry w Szczucinie. Por. obs. Oskar Czupryk zarządził natychmiastowy odlot do Mielca, lecz z powodu chwilowej nieobecności wszystkich załóg
odlot opóźnił się o kilkanaście minut. Start dwóch Czapli” i trzech R-XIII D odbył się w dość silnym,
ale nie skutecznym ogniu niemieckich czołgów”.
51
IPMS, A. Chełstowski, Sprawozdania...
52
B. Belcarz, 26 Eskadra..., s. 71.
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wano drugą niemiecką kolumnę wychodzącą z Buska w kierunku na Nowy Korczyn, której czoło znajdowało się w połowie drogi pomiędzy nimi (w drodze powrotnej lotnicy obserwowali walkę polskiej załogi na przyczółku mostowym Rataje, na lewym brzegu Wisły, z ośmioma czołgami wroga)53. Oto zapis z tego lotu
autorstwa mjr pil. Stanisława Pawlucia:
...Pragnąc wyjaśnić w szczególności czy są to tylko elementy npla, czy też czoło jego sił
głównych, wystartowałem o godz. 1645 na samolocie R-XIII z por. obs. Królem, d-cą II/26.
Lecąc szosą Szczucin-Busko rozpoznałem czoło kolumny panc.[ernej] już na płd. od Pacanowa. Począwszy od czoła poprzez Pacanów, Stopnicę, Busko i Pińczów ciągnęła się nieprzerwana kolumna czołgów i samochodów. Ogon kolumny znalazłem dopiero w połowie drogi
między Pińczowem a Kijami. Wracając stwierdziłem drugą kolumnę z Buska na Nowy Korczyn, czołem w połowie drogi. W międzyczasie kolumna na kier Szczucina podeszła do mostu
na Wiśle. Natychmiast po wylądowaniu zarządziłem odlot samolotów do Mielca (ze względu
na spóźnioną porę), skąd do Weryni54.

Wspomniany most (po locie wydano rozkaz wysadzenia go w powietrze zaś
dowództwo Armii ewakuowano do Tarnobrzega) znajdował się w odległości zaledwie 1,5 km od Szczucina i dlatego mjr pil. Stanisław Pawluć zarządził natychmiastowy odlot na lotnisko Werynia koło Kolbuszowej, gdzie znajdował się trzon
rzutu kołowego z międzylądowaniem w Mielcu (ze względu na małą ilość paliwa –
około 40 l – w zbiornikach maszyn – odległość ponad 20 km). Wyniki rozpoznania
przekazano do sztabu armii, gdzie podjęto natychmiastową decyzję o wysadzeniu
w powietrze mostu na Wiśle, zaś dowódca Armii zarządził wymarsz swego sztabu
do Tarnobrzega i przeprawienia się na drugi brzeg Wisły, by po dołączeniu do sił
odciętych w rejonie Nowego Korczyna przebijać się z okrążenia. Mjr pil. Stanisław
Pawluć odmeldował się u gen. Antoniego Szyllinga i odjechał w ślad za swoimi
jednostkami w kierunku Mielec-Kolbuszowa licząc na odnalezienie sztabu dowódcy lotnictwa armijnego płk. obs. Stefana Sznuka55. Kpr. pil. Andrzej Duda wspominał:
...Ze Szczucina startujemy pod wieczór w trybie alarmowym. Lądujemy w Mielcu na starym lotnisku prawie po ciemku. Wszystkie załogi śpią w samolotach, pełniąc kolejno wartę.
Na szosie, do której przylega lotnisko mogą w każdej chwili pojawić się zagony wroga. Z rozkazu por. Króla, w razie potrzeby mamy startować w nocy56.

W nocy w samolotach uzupełniono paliwo i oczekiwano przy nich świtu celem
dalszego przebazowania jednostki do Weryni.
Rankiem 8 IX 1939 r. załogi dwóch samolotów obserwacyjnych RWD-14
„Czapla” i trzech obserwacyjnych R-XIII D z I/23 Plutonu 23 Eskadry Obserwacyjnej ewakuowane do Mielca, odleciały na lotnisko polowe Medyka-Budy Małe
(3 km na zachód od Mościsk), gdzie przebywała pozostała część 23 Eskadry Obserwacyjnej wraz z dowódcą por. obs. Władysławem Rewakowiczem, zasilona
53

J. Pawlak, Polskie Eskadry..., s. 367; tegoż, Samotne..., s. 210-211.
IPMS, S. Pawluć, Meldunek sytuacyjny z dn. 5, 6 i 7 IX 1939 r. – akta lotnictwa Armii „Kraków” Lot. A.II/34/1c.
55
B. Belcarz, 26 Eskadra..., s. 71.
56
J. Pawlak, Polskie Eskadry..., s. 368.
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jednym obserwacyjnym RWD-14 „Czapla”, dostarczonym z Dęblina przez ppor.
pil. Tadeusza Kaszyckiego57.
O świcie 8 IX 1939 r. trzy samoloty (dwa obserwacyjne R-XIII D i jeden łącznikowy RWD-8) z II/26 Plutonu por. obs. Stanisław Króla wystartowały z Mielca
celem przelotu na lotnisko polowe w Weryni, gdzie jednak nie zastano rzutu kołowego, który wraz z rzutem kołowym I/26 Plutonu odjechał do Przemyśla, a potem
do Medyki. W Weryni nawiązano kontakt z dowódcą lotnictwa Armii „Małopolska” płk. dypl. pil. Olgierdem Tuskiewiczem i na jego rozkaz w rejon Mielca
i Kolbuszowej celem jego rozpoznania polecieli por. obs. Stanisław Król z kpr. pil.
Janem Talagą (?), którzy po upływie 40 minut powrócili, meldując o wykryciu kolumny motorowej. Oto meldunek obserwatora z tego lotu:
...Stwierdziłem kolumnę motorową, zaczynającą się po zachodniej stronie Kolbuszowej
i ciągnącą się aż po Mielec. Po stwierdzeniu tego wylądowałem na lotnisku i wydałem rozkaz
zapuszczenia maszyn i startowania do Przemyśla. W Przemyślu, po przyleceniu, zostaliśmy
ostrzelani przez własną artylerię plot.58

W wyniku badań źródłowych ustalono obecnie, że rozpoznana kolumna nie
była posuwającą się na wschód kolumną niemiecką, lecz oddziałem 10 BKZmot
posuwającym się przez Mielec, Kolbuszową na Rzeszów. Niestety wówczas nie
można było skorygować tej informacji i ten alarmujący raport dowódcy II/26
Plutonu spowodował przesunięcie Plutonu lotem. Plut. Stanisław Mikuła w swej
relacji zapisał: „...skąd do Weryni, gdzie po krótkim postoju wyruszyliśmy do miejscowości Budy koło Rzeszowa”. Było to lotnisko Budy Łańcuckie (?) w pobliżu
Przeworska, na którym tego dnia znalazł się również personel i samoloty (trzy
maszyny obserwacyjne R-XIII (C, D?) i jeden łącznikowy RWD-8 – przyp.
A.O.) Plutonu Łącznikowego nr 359. Dowódca lotnictwa Armii „Małopolska” tak
opisywał kłopoty podległego mu lotnictwa w okresie 7-11 IX 1939 r.:
57

Tamże, s. 358, 368; tegoż, Samotne..., s. 215; R. Dalecki, Armia „Karpaty” w Wojnie Obronnej
1939 r., Rzeszów 1989, s. 118 (dalej: R. Dalecki, Armia...); A. Kurowski, Lotnictwo..., s. 296. Wg innej wersji wydarzeń przed południem 9 IX 1939 r. w pobliżu lądowiska Medyka-Budy Małe wylądował z braku benzyny po ostrzelaniu samolotu przez własne oddziały samolot obserwacyjny RWD-14
„Czapla” pilotowany przez ppor. rez. Tadeusza Kaszyckiego. Pilot powracał do jednostki po locie wykonanym 6 IX 1939 r. do Dęblina, gdzie znalazł wśród wielu zniszczonych maszyn na lotnisku w Dęblinie sprawny samolot i po uzupełnieniu paliwa i amunicji odleciał nim najpierw do Kszczonowa
i Weryni a nie znalazłszy tam swej Eskadry poleciał w stronę Przemyśla.
58
A. Kurowski, Lotnictwo..., s. 296; B. Belcarz, 26 Eskadra..., s. 71-72.
59
J. Pawlak, Polskie Eskadry..., s. 368; tegoż, Samotne..., s. 216; A. Kurowski, Lotnictwo..., s. 296;
B. Belcarz, T. Kopański, Pluton Łącznikowy nr 3 lotnictwa Armii „Kraków” – wrzesień 1939 r., „Lotnictwo” 2005, nr 9, s. 48, (dalej: B. Belcarz, T. Kopański, Pluton...). Rankiem maszyny jednostki znalazły się na lotnisku Werynia, a plut. pchor. rez. pil. Roman Stadtmüller otrzymał rozkaz wykonania
lotu kurierskiego do Warszawy wraz z nieznanym z nazwiska porucznikiem piechoty. Podczas lotu
doszło do awarii silnika, wskutek czego samolot lądował na nadwiślańskiej łące w rejonie Zawichostu,
która po kilku godzinach była wraz z miastem celem niemieckiego bombardowania. W godzinach
wieczornych pilot udał się do Zawichostu celem znalezienia pomocy (pasażer rankiem oddalił się
z miejsca lądowania), lecz gdy okazało się to niemożliwe ewakuował się z jednym z ostatnich transportów do Lublina pozostawiając uszkodzony samolot na lądowisku.
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...W dniach 7 do 11 bm. lotnictwo wykonało trzy odskoki. Wskutek braku zawczasu przygotowanych lotnisk i kompanii lotniskowej, jako też wskutek szybkości przesunięć, odskoki te
były bardzo uciążliwe i poważnie ograniczały rozpoznawczą działalność Eskadr. Krakowskie
23-T[owarzysząca] i 26-T[owarzysząca] Eskadry chodzą samopas nie nawiązując ze mną
łączności pomimo wydanych rozkazów. Łączność drutowa prawie nie istnieje zarówno
z N[aczelnym] D[owództwem], jak i dalej stojącymi Eskadrami. Piloci nie znają szybko zmieniających się lotnisk i wskutek przygodnych lądowań rozbijają samoloty... Są trudności z zaopatrywaniem w benzynę wskutek braku beczek60.

Dnia 9 IX 1939 r. po południu z lotniska Medyka załogi 23 Eskadry Obserwacyjnej wykonały dwa loty: w rejon Tarnowa i Nowego Korczyna poleciała obserwacyjnym RWD-14 „Czapla” załoga por. obs. Radomira Walczaka, zaś w rejon
szos Przemyśl-Przeworsk-Radymno poleciała maszyną ww. typu załoga w składzie: por. obs. Stefan Lintzel i kpr. pil. Zygmunt Bednarski (wg innej wersji była to
załoga por. obs. Wacława Raczyńskiego – przyp. A.O.) wykrywając niemiecką
kolumnę zmotoryzowaną w marszu.
Oba rozpoznania wykonano bez strat. O godz. 1820 załoga w składzie por. obs.
Jan Waciński i ppor. rez. pil. Tadeusz Kaszycki poleciała na poszukiwanie terenu
odpowiedniego na nowe lądowisko Eskadry i w czasie lotu nad Jarosławiem lotnicy napotkali trzy niemieckie samoloty transportowe typu Junkers Ju-52/3 m, które
obserwator ostrzelał z pokładowego km-u. W pobliżu Niżankowic polska załoga
dostała się w silny ogień opl. własnej piechoty z transportu kolejowego na postoju
co zmusiło pilota do lądowania pod Sierakoścami, skąd dopiero wieczorem lotnicy
odlecieli do Medyki (wg innej wersji zdarzenie to miało miejsce 8 IX 1939 r. –
przyp. A.O.)61. Ze względu na ciągłe naloty Luftwaffe na cele położone w rejonie
Medyki dowódca 23 Eskadry Obserwacyjnej otrzymał rozkaz przesunięcia Eskadry
następnego dnia do Słowity (5 km ma wschód od Lwowa) co wykonano o świcie
10 IX 1939 r.62
Od 9 IX 1939 r. zgodnie z dyspozycją dowódcy lotnictwa Armii „Małopolska”,
26 Eskadra Obserwacyjna działała w całości w składzie jednostek lotniczych tej
Armii, dysponując trzema samolotami obserwacyjnymi typu R-XIII D i jednym
łącznikowym RWD-8. W gronie personelu znajdowali się:
• dowódca Eskadry – kpt. obs. Stanisław Rzepa,
• dowódca I/26 Plutonu – por. obs. Aleksander Chełstowski,
60

IPMS, Dziennik...
Ppor. pil. Tadeusz Kaszycki zaraz po przylocie z Dęblina (gdzie podwoził kpr. pil. Jana Kremskiego z 121 Eskadry Myśliwskiej łącznikowym RWD-8, na miejscu znalazł sprawny samolot ww.
typu i pozostawiwszy na miejscu erwudziaka sprowadził lepszą maszynę do Eskadry) poleciał z por.
obs. Janem Wacińskim na rozpoznanie w rejon Jarosławia, gdzie lotnicy napotkali w locie trzy niemieckie samoloty transportowe typu Junkers Ju-52/3 m – obserwator z pokładowego km – u typu
Vickers ostrzelał je. Podczas wykonywania zadania załoga została ostrzelana w Niżankowicach przez
własne oddziały z transportu kolejowego (prawdopodobnie z 38 DPrez.) i zmuszona do lądowania
w Sierakoścach, po czym po usunięciu defektu silnika odleciała do Medyki.
62
J. Pawlak, Polskie Eskadry..., s. 358-359; J. Pawlak, Dzieje Eskadr, 23 Eskadra Obserwacyjna,
„Skrzydlata Polska” 1982; R. Dalecki (Armia..., s. 138-139) podaje jako nazwę nowego lotniska polowego Eskadry nazwę Podborce – położone 10 km na wschód od Lwowa.
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•
•

dowódca II/26 Plutonu – por. obs. Stanisław Król,
obserwatorzy: por. Jan Prażmowski, ppor. Mieczysław Łapa, ppor. Adam Męciński,
• piloci: ppor. rez. Mieczysław Pietrzyk, kpr. Jozef Talaga, kpr. Andrzej Duda,
kpr. Gerard Twardoch i kpr. Franciszek Ciepliński.
Po porannym starcie z lotniska w Budach (wg innej wersji przebazowanie miało
miejsce pod wieczór 8 IX 1939 r. – przyp. A.O.) rzut powietrzny dolatując do
Przemyśla dostał się w silny, na szczęście niecelny ogień polskiej artylerii przeciwlotniczej (tego dnia wzmocniono obronę przeciwlotniczą Przemyśla, która wynosiła 10 dział typu „Bofors”, wz. 38, kal. 40 mm. – wzmocnienie stanowiły dwa
plutony plot. z Rzeszowa i jeden z Krosna). Samoloty wylądowały na wschód od
miasta, zaś por. obs. Stanisław Król, połączywszy się telefonicznie z Medyką, uzyskał informacje o m.p. rzutu kołowego Eskadry. Udawszy się samochodem we
wskazane miejsce znalazł na lotnisku polowym 3 km na wschód od Medyki rzut
kołowy swego Plutonu oraz bliźniaczego I/26 Plutonu63. Samochodem udał się we
wskazane miejsce, gdzie64 na lotnisku w Medyce zastano też dowódcę 26 Eskadry
Obserwacyjnej kpt. obs. Stanisława Rzepę z resztą personelu I/26 Plutonu i jednym
samolotem obserwacyjnym R-XIII D. W rejonie Przemyśla 26 Eskadra Obserwacyjna połączyła się w całość, dysponując odtąd trzema samolotami obserwacyjnymi R-XIII D i jednym samolotem łącznikowym RWD-8 oraz własnym rzutem kołowym. W takim składzie Eskadra działała do końca walk w kraju65.
Dnia 10 IX 1939 r. załoga w składzie: por. obs. Aleksander Chełstowski i ppor.
pil. Mieczysław Pietrzyk rozpoznała rejon Kolbuszowa-Mielec-Sandomierz z lotu
oprócz wyniku przywożąc kilkanaście przestrzelin w samolocie od pocisków opl.
własnych oddziałów, które ustawicznie bombardowane i ostrzeliwane z powierza,
nie wierząc oznakowaniu samolotów otwierały ogień do każdego, pojawiającego
się w ich pobliżu samolotu66. Wieczorem Eskadra otrzymała rozkaz przebazowania
63

B. Belcarz, 26 Eskadra..., s. 71. J. Pawlak (Polskie Eskadry..., s. 368) przebazowanie to datuje
na 8 IX 1939 r.
64
B. Belcarz, 26 Eskadra..., s. 71. J. Pawlak (Polskie Eskadry..., s. 368) wymienia lotnisko Medyka-Budy koło Przemyśla. W rejonie Rzeszowa znajdują się też Budy Głogowskie i Budy Kraczkowskie, lecz z analizy trasy lotu wynika, że lotnisko to znajdowało się w Budach Łańcuckich.
65
J. Pawlak, Polskie Eskadry..., s. 435. Tego też dnia po południu rzut kołowy Plutonu Łącznikowego nr 3 został skierowany na nowe lotnisko w Jaworowie, lecz jeden samolot obserwacyjny R-XIII
pozostał w Medyce do następnego dnia.
66
B. Belcarz, 26 Eskadra..., s. 73. J. Pawlak (Polskie Eskadry..., s. 368) podaje, że tego dnia przed
południem wystartowały celem wykonania rozpoznań dwie załogi w składzie: por. obs. Jan Prażmowski i kpr. pil. Józef Talaga oraz ppor. obs. Adam Męciński i kpr. pil. Gerard Twardoch. Pierwsza z nich
skierowała się w rejon Radymno-Przeworsk-Rzeszów, natomiast druga w rejon Sandomierza. Oba
rozpoznania potwierdziły obecność niemieckiej kolumny pancerno-motorowej na szosie RadymnoPrzeworsk i zbliżanie się wojsk wroga do Przemyśla. Niestety z powodu braku łączności meldunki nie
trafiły na czas do sztabu Armii „Małopolska”. Kpt. obs. Stanisław Rzepa, nie czekając na dyspozycje
dowódcy armijnego lotnictwa, wysłał ppor. obs. Mieczysława Łapę i ppor. rez. pil. Mieczysława Pietrzyka samolotem łącznikowym RWD-8 w celu rozpoznania nowego lotniska w rejonie Lwowa. Załoga powróciła o godz. 1400, meldując dowódcy Eskadry o wyszukaniu lądowiska w rejonie Podhorce
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ze względu na pojawienie się w rejonie Jarosławia czołówek niemieckiej 2 Dpanc.
i nastąpił odlot samolotów 26 Eskadry Obserwacyjnej na lądowisko Podborce (wg
innej wersji nastąpiło to rano 11 IX 1939 r. – przyp. A.O.). Tego samego dnia nastąpił przelot samolotów należących do Plutonu Łącznikowego nr 3 na lotnisko
Podborce67.
W dniu 11 IX 1939 r. udało się obu krakowskim Eskadrom Obserwacyjnym
nawiązać łączność ze sztabem lotnictwa armijnego w miejscowości Snopków koło
Lwowa. Z lotniska Słowita o świcie dowódca 23 Eskadry Obserwacyjnej wysłał
por. obs. Radomira Walczaka by ten odszukał miejsce postoju płk. dypl. pil. Olgierda Tuskiewicza i przywiózł od niego rozkazy (lotnik odnalazł m.p. poszukiwanego sztabu lotniczego we Lwowie dopiero następnego dnia 12 IX 1939 r.),
a w godzinach 530 – 800 por. obs. Wacław Raczyński z ppor. pil. Tadeuszem Kaszyckim lecąc samolotem obserwacyjnym RWD-14 „Czapla” ustalali ruchy wojsk
niemieckich przemieszczających się na szosach Rudki-Sambor-Felsztyn-Chyrów.
Potwierdzili oni wcześniejsze meldunki o rozwijającym się natarciu niemieckich
jednostek na Lwów (dużą jednostkę niemiecką rozpoznano z kierunku Chyrowa na
Felsztyn) oraz w rejonie na północ od Przemyśla (wykryto dużą kolumnę pancerną
w marszu na to miasto). Pozostała część dnia upłynęła w jednostce na urządzaniu
i zagospodarowaniu nowego lądowiska, wyszukiwaniu kwater i żywności z czym
było coraz trudniej ze względu na wrogą postawę miejscowej ludności ukraińskiej.
Ponieważ wysłana rankiem załoga por. obs. Radomira Walczaka nie powróciła tego dnia do jednostki z zadania, dowódca 23 Eskadry Obserwacyjnej zarządził
przygotowania do przesunięcia swej jednostki na lotnisko Markowce (13 km na
południowy wschód od Stanisławowa) w dniu następnym68.
Lotów bojowych tego dnia w 26 Eskadrze Obserwacyjnej nie wykonywano69.
Tego dnia Pluton Łącznikowy nr 3 stracił na lotnisku w Jaworowie prawdopodobnie wskutek bombardowania lotniczego swój jedyny samolot obserwacyjny R-XIII.
Rzut kołowy jednostki dowodzony przez por. rez. Kazimierza Józefkowicza wyruszył tego dnia w kierunku wschodnim zaś dowódca jednostki po usilnych staraniach we Lwowie uzyskał dwa samoloty łącznikowe typu RWD-8, a nie dysponu(5 km na wschód od Lwowa). Jak słusznie przewidywał dowódca Eskadry, przed wieczorem otrzymał
rozkaz przesunięcia Eskadry w rejon Lwowa..
67
J. Pawlak, Samotne..., s. 220; B. Belcarz, T. Kopański, Pluton..., s. 48. R. Dalecki (Armia...,
s. 156) podaje, że przy lądowaniu rozbił się jeden samolot łącznikowy RWD-8, który z powodu
niemożności remontu spalono. Dowódca jednostki por. rez. pil. Piotr Dunin-Borkowski dysponował tego dnia tylko jednym samolotem obserwacyjnym R-XIII. Interweniował on w Bazie Lotniczej nr 6 we Lwowie odnośnie uzupełnienia samolotów swego pododdziału, lecz bez efektów.
Tam też ww. oficer natknął się na swoich lotników z którymi stracił kontakt 3 IX 1939 r. Byli to:
ppor. rez. Konrad Bazarnik oraz kpr. rez. Roman Strzelecki, ostatni dołączył do Plutonu. J. Pawlak
podaje, że Pluton Łącznikowy nr 3 przejął dwa porzucone z braku paliwa samoloty łącznikowe
RWD-8, które miały niewielkie uszkodzenia, lecz archiwalia do których dotarli B. Belcarz i T. Kopański tego nie potwierdzają.
68
J. Pawlak, Polskie Eskadry..., s. 359; tegoż, Samotne..., s. 222.
69
B. Belcarz, 26 Eskadra..., s. 72.
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jąc pilotami powierzył je dwóm rezerwistom: kpr. Wacławowi Korwelowi i kpr.
Aleksandrowi Szumilewiczowi, którzy jako mechanicy mieli za sobą ukończony
przed wojną... kurs szybowniczy. Z relacji por. rez. Piotra Dunina-Borkowskiego
wynika, że dotarli oni pod Lwów drogą powietrzną, prawdopodobnie ewakuując
samoloty aeroklubowe (stan jednostki dysponującej odtąd czterema pilotami powiększył się o trzech wartowników)70.
Dnia 12 IX 1939 r. załogi 23 Eskadry Obserwacyjnej ze Słowity przebazowane
zostały na nowe lotnisko w Markowcach koło Stanisławowa, gdzie w nocy odjechał rzut kołowy 23 Eskadry Obserwacyjnej (w czasie jazdy doszło do zderzenia
się dwóch samochodów – rannych zostało dwóch lotników: por. obs. Antoni Wayda i plut. pchor. Julian Kraj jako ochotnik wcielony do Eskadry w Mielcu). Zadań
bojowych tego dnia nie wykonywano, zaś po południu załoga w składzie por. obs.
Wacław Raczyński i st. szer. pil. Jan Korepta wykonała lot na obserwacyjnym
RWD-14 „Czapla” na poszukiwanie terenu pod nowe lotnisko w okolicy Buczacza.
Wolny czas reszta personelu Eskadry poświęciła na odpoczynek, naprawę samolotów oraz poszukiwanie materiałów pędnych. W czasie penetracji okolicy w lesie
obok lotniska przypadkowo wykryto dwa zamaskowane samoloty pilnowane przez
grupę cywilnych mechaników, które mechanicy rozpoznali jako najnowsze polskie
samoloty rozpoznawczo-obserwacyjne typu LWS-3 „Mewa”, które miały być pod
koniec 1939 r. skierowane do Eskadr Obserwacyjnych. Oba samoloty nie były
uzbrojone, ale pomimo to włączono je do składu Eskadry71.
Pracę 26 Eskadry Obserwacyjnej mocno utrudniał brak łączności z dowództwem lotnictwa armijnego i pogarszająca się jej sytuacja paliwowa. W ramach uzupełnienia stanu samolotów ppor. rez. pil. Mieczysław Pietrzyk i kpr. pil. Józef Talaga sprowadzili lotem do Eskadry dwa samoloty rozpoznawczo-obserwacyjne typu LWS-3 „Mewa”. Ppor. pil. Mieczysław Pietrzyk tak wspominał to wydarzenie:
...Obaj z Talagą wybraliśmy się na lądowisko bazy sprzętu (Lubień Wielki, majątek pp.
Zielińskich – 25 km na południowy zachód od Lwowa – przyp. A.O.) i stamtąd przyprowadziliśmy dwie „Mewy”. Kpr. Talaga wziął „Mewę” z biało-czerwonym pasem biegnącym
skośnie wzdłuż kadłuba (miała być przeznaczona do dyspozycji Naczelnego Wodza), a ja
wziąłem drugą. Swoją przeklinałem i ja i mechanicy. Wlokłem ją za sobą aż do Zagwoździa
k. Stanisławowa. Maszyna była nie wykończona i w czasie lotu w kabinie było tak gorąco, że
trudno wytrzymać. Szkoda było ją niszczyć pochopnie, gdyż stale łudziłem się, że mechanicy
potrafią się uporać z defektem, ale na próżno. W końcu podzieliła los innych uszkodzonych
maszyn i nawet mi nie było żal gdy płonęła72.
70
B. Belcarz, T. Kopański, Pluton..., s. 49. J. Pawlak (Samotne..., s. 223) podaje, że Pluton Łącznikowy nr 3 wykonał dwa loty z pocztą do Lwowa oraz jeden do Bazy Lotniczej nr 6 w Skniłowie,
gdzie dowódca jednostki znalazł cztery samoloty łącznikowe RWD-8 mające lekkie uszkodzenia, ale
nadające się do służby i zabrał je wraz ze swym personelem na lotnisko plutonu w Kamionce Strumiłowej.
71
J. Pawlak, Polskie Eskadry..., s. 359.
72
B. Belcarz, 26 Eskadra..., s. 73 A. Kurowski (Lotnictwo..., s. 299) podaje że obie Mewy jednostka otrzymała w dniu 12 IX 1939 r. J. Pawlak (Polskie Eskadry...; tegoż, Samotne..., s. 222-223) podaje,
że samoloty te dotarły do jednostki 11 IX 1939 r.
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Wg źródeł niemieckich załoga Kampfaufklärera (Dornier Do-17 Z Olt. Strassera) z III./KG. 76 pomiędzy godz. 710 a 1030 13 IX 1939 r. rozpoznała rejon SamborLubień Wielki-Lwów-Stryj-Halicz-Stanisławów. Z lotu koszącego zaatakowano
lotnisko w Stanisławowie na którym zniszczono cztery jednosilnikowe samoloty
polskie – nie wykluczone, że celem ataku mogły być samoloty 23 Eskadry Obserwacyjnej na lotnisku w Markowcach – wykryto 5-6 maszyn bojowych oraz 25-30
maszyn szkolnych)73.
W ramach reorganizacji polskiej obrony do utworzonej Armii „Małopolska” zostały wcielone oddziały będących w odwrocie Armii „Kraków” i „Karpaty”. Armia
miała zorganizować opór na Wiśle i Sanie. Oddziały niemieckie po zajęciu 6 IX
1939 r. Krakowa, 7 IX 1939 r. zdobyły Tarnów, a niektóre jednostki Wehrmachtu
przeszły na wschodnią stronę Dunajca przed oddziałami polskimi. Rozbite oddziały
GO „Boruta” sforsowały Dunajec – Armię „Karpaty” osaczały od północy oddziały niemieckiego VIII Korpusu, a na jej tyły weszły dywizje VII Korpusu. Dnia
8 IX 1939 r. oddziały Armii „Kraków” znajdujące się na lewym brzegu Wisły rozpoczęły marsz w kilku kolumnach do rejonu Stopnicy, zaś siły Armii podporządkowane Armii „Małopolska” znajdowały się w stałym odwrocie opuszczając linie
Wisłoka. W związku z tym dowódca Armii zarządził odejście oddziałów nad San
i tym samym rozpoczął się wyścig z szybkimi oddziałami niemieckimi XXII Korpusu do linii Sanu. Niemieckie XVII i XVIII Korpusy nacierać miały powyżej ujścia Wisłoka, VIII Korpus został przesunięty w kierunku Rudnika. Siły niemieckie
zdobyły Jasło i Duklę, zaś w Krośnie wzięły do niewoli dowództwo i część oddziałów polskiej 2 BGór. W dziewiątym dniu walk część oddziałów Armii „Kraków” walczyła w rejonie Pacanowa i Stopnicy z oddziałami niemieckiego VII
i VIII Korpusu, zaś na południu w rejonie Sanoka oddziały niemieckie po rozbiciu
polskiej 2 BGór. dotarły do Sanu i przekroczyły rzekę. Tym sposobem nie było już
możliwości obrony linii Sanu i szansy zatrzymania niemieckiego natarcia z południa wymierzonego na tyły polskiej obrony nad środkową Wisłą. Dnia 10 IX
1939 r. Armia „Kraków” walczyła w rejonie Stopnica-Staszów, gdzie siły niemieckie rozbiły polską 22 DP. Na obszarze obrony Armii „Małopolska” niemieckie
XXII i XVII Korpusy dotarły do linii Sanu i przekroczyły ją pod Jarosławiem i Sanokiem, stawiając tym samym pod znakiem zapytania obronę rzeki przez polskie
oddziały, zaś 11 IX 1939 r. Armia „Kraków” rozpoczęła przeprawianie się przez
Wisłę z przyczółka pod Osiekiem, a jednostki Armii „Małopolska” walczyły w rejonie Przemyśla. Oddziały Armii „Kraków” przeprawiając się przez Wisłę 12 IX
1939 r. na wschodni brzeg kontynuowały odwrót w kierunku wschodnim, zaś na
południu korpusy niemieckiej 14 A przełamały obronę polskiej Armii „Małopolska” i wyszły na jej skrzydła zagrażając jej okrążeniem. Polskie oddziały dostały
rozkaz porzucenia obrony linii Sanu i odwrotu w kierunku na Lwów, na który uderzyła niemiecka 1 DGór. Dnia 13 IX 1939 r. oddziały Armii „Kraków” ześrodkowały się w rejonie Janowa Podlaskiego i Biłgoraja – na północ od nich koncentro73

M. Emmerling, Luftwaffe nad Polską 1939, cz. II, Kampfflieger, Gdynia 2005, s. 230-234.

KRAKOWSKIE 23 I 26 ESKADRY OBSERWACYJNE
275
__________________________________________________________________________________________

wała się nowo utworzona Armia „Lublin”. Nie udało się niemieckiej 1 DGór
z marszu opanować Lwowa, w związku z czym rozgorzały walki o miasto. Oddziały Armii „Małopolska” otrzymały rozkaz wycofania się na tzw. przyczółek
rumuński pomiędzy rzekami Dniestr i Stryj. W czternastym dniu września rozpoczęły się walki o Przemyśl; trwały walki o Lwów, do którego 15 IX 1939 r. Armia „Małopolska” rozpoczęła przebijanie się przez Lasy Janowskie. Dnia 16 IX
1939 r. okrążone oddziały Armii „Kraków” i „Lublin” połączyły się, a dowództwo
nad nimi objął gen. Tadeusz Piskor, który postanowił przebijać się do Lwowa przez
Tomaszów Lubelski, gdzie 17 IX 1939 r. rozpoczęła się bitwa, w której po stronie
polskiej brały udział resztki Armii „Kraków” i „Lublin”. Gen. Tadeusz Piskor zdecydował się uderzyć przez Tomaszów Lubelski, lecz o jednoczesnym uderzeniu nie
mogło być mowy, ponieważ niektóre polskie Dywizje miały zbyt odległe pozycje
wyjściowe. Nie czekając na koncentrację, atakowano tymi oddziałami, które akurat były na miejscu, a nadchodzące wprowadzano do walki w miarę napływania.
W tym samym czasie Armia „Małopolska” została wzięta od północy w kleszcze
przez niemiecki XVII Korpus, a od południa przez górski XVIII Korpus i w ciężkich walkach cofała się na Lwów. Dnia 18 IX 1939 r. oddziałom polskim nie udało
się zdobyć Tomaszowa Lubelskiego, zaś niemiecka 4 DP zajęła Lublin. Resztki
Armii „Małopolska” w sile ok. 3 tys. żołnierzy zebrały się w Brzuchowicach, celem przebicia się do Lwowa, którego obrońcy odrzucili niemieckie ultimatum do
poddania się. Dnia 19 IX resztki Armii „Małopolska” podjęły ostatnią próbę przebicia się do Lwowa, co udało się zaledwie garstce. Do miasta dotarły już pierwsze
radzieckie oddziały i rozpoczęły, zgodnie z wcześniejszymi umowami, obsadzać
pierścień okrążenia, luzując oddziały niemieckie. Tego też dnia gen. Antoni Szylling
wraz z resztkami sił jego Armii, walczących w grupie wojsk dowodzonych przez
gen. Tadeusza Piskora, dotarł pod Tomaszów Lubelski, gdzie zaproponował pozorowany atak na miasto, zaś właściwy przez Narol, jednak gen. Tadeusz Piskor zdecydował się atakować wyłącznie Tomaszów Lubelski. Niemiecka zapora w rejonie
miasta była jednak zbyt silna i sytuacja polskich oddziałów biorących udział w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim stała się wręcz tragiczna. Miasta nie udało się
zdobyć, a niemiecki pierścień okrążenia zacisnął się jeszcze bardziej. W zaistniałej
sytuacji polska 6 DP podjęła samodzielnie atak na Narol i została 20 IX 1939 r.
okrążona. Po nocnych walkach oddziały gen. Tadeusza Piskora skapitulowały. Tak
zakończył się szlak bojowy sił Armii „Kraków” w Wojnie Obronnej 1939 r., która
w trakcie walk dzięki rozważnemu dowodzeniu oraz wielkiej determinacji oddziałów kilkakrotnie oskrzydlana i otaczana zdołała bez przegranych bitew przejść teren znad granicy niemiecko-słowackiej aż na Lubelszczyznę.
Dnia 13 IX 1939 r. dla załóg 23 Eskadry Obserwacyjnej stacjonującej na lądowisku w Markowcach nadal brak było rozkazów z dowództwa lotnictwa nowoutworzonego Frontu Południowego. W godzinach popołudniowych załoga w składzie: por. obs. Oskar Sablik i kpr. pil. Walenty Kopa poleciała samolotem obserwacyjnym RWD-14 „Czapla” z pocztą w ramach lotu łącznikowego w rejon Mielec-Nisko, lecz powierzonego im zadania lotnicy nie wykonali. Dowódca Eskadry
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por. obs. Władysław Rewakowicz wysłał w kilku kierunkach tzw. patrole benzynowe, dla uzupełnienia wyczerpujących się zapasów paliwa, lecz niewiele to pomogło74.
Lądowisko 26 Eskadry Obserwacyjnej usytuowane w Podborcach (Słowita?)
było łatwe do wykrycia przez często operujące w tym rejonie niemieckie samoloty,
ze względu na brak naturalnych możliwości maskowania sprzętu, a mimo to Eskadra wykonywała z niego loty. Dnia 13 IX 1939 r. wykonano z niego w 26 Eskadrze
Obserwacyjnej jeden lot w celu odszukania własnej dywizji na południe od Przemyśla (miejsca postoju sztabu gen. Kazimierza Sosnkowskiego w obszarze Drohobycz, Borysław, Stryj). Wykonanie tego zadania zlecono załodze samolotu obserwacyjnego R-XIII D w składzie: por. obs. Aleksander Chełstowski i kpr. pil. Andrzej Duda. Pilot tak wspominał to zadanie:
...Startowaliśmy o brzasku, ledwo było można odróżnić kontury wierzchołków drzew
obok lotniska. W tym czasie mieliśmy już wypracowaną własną taktykę. Jeżeli zakres zadania
pozwalał, najchętniej startowaliśmy na przełomie nocy z dniem tak, żeby nad rejonem rozpoznania być o świcie. Zmniejszało się w ten sposób ryzyko spotkania myśliwców npla. Do npla.
mogliśmy lecieć na wysokości ok. 1000 m – unikało się w ten sposób ognia własnych oddziałów... Z wysokości 1000 m rozpoznaliśmy Drohobycz i okolice, w jakimś przyczółku po
wschodniej stronie miasta stało zgrupowanie samochodów i innych pojazdów taborowych,
obok dopalał się jakiś budyneczek. W kierunku na wschód ciągnął się długi wąż kolumny
marszowej z doliny w kierunku wzgórza. Zrobiliśmy kilka okrążeń – kolumna milczy. Obserwator wystrzelił rakiety – kolumna milczy. Wykonałem obszerne okrążenie i mając kolumnę
pod lewym skrzydłem, zacząłem schodzić w dół, z zachodu na wschód w kierunku marszu
kolumny. Na wysokości ok. 300 m dostaliśmy taką szprycę, że błyskawicznie skręciłem
w prawo nad las (po stronie południowej ciągnącej się kolumny był las – po północnej duże
gołe pole). Odeszliśmy dość daleko na południe nad lasy, uzgodniliśmy ustnie z Chełstowskim, że wyjdę na kolumnę znad lasu, z wysokości, piką bez gazu, ażeby obserwator mógł zidentyfikować kolumnę. Podszedłem znad lasu pod kątem prostym do osi marszu kolumny. Na
wysokości 15-20 m. Nad samym skrajem lasu dałem pełny gaz i równocześnie rzuciłem
oczami w dół, tuż pod nami szwaby w ich charakterystycznych garnkach. Zaskoczenie było
kompletne, ale ogień jaki dostaliśmy huraganowy. Do szczytu wzgórza było około 1 km. Szedłem nad samą ziemię z lekkimi wachlarzami w prawo i lewo – udało się – jesteśmy cali.
Z kabiny widziałem przestrzały na prawym i lewym skrzydle, nad głową po prawej stronie
kilka rzędem ułożonych dziurek, ale samolot cały, silnik pracuje normalnie. Twarz obserwatora w lusterku uśmiechnięta75.

Załoga w składzie: ppor. obs. Adam Łapa i kpr. pil. Gerard Twardoch poleciała
w godzinach popołudniowych samolotem obserwacyjnym R-XIII D z rozkazami
dowódcy Frontu Południowego gen. Kazimierza Sosnkowskiego do oddziałów
zgrupowanych na zachód od Przemyśla. Niestety poszukiwania zakończone zostały
fiaskiem, zaś w drodze powrotnej z powodu ciemności i trudności w nawigacji załoga wylądowała przymusowo na leśnej polanie, gdzie w ciemnościach nie zauważono leżących w trawie pni drzew rozbijając samolot. Lotnicy dołączyli do Eskadry
74

J. Pawlak, Polskie Eskadry..., s. 359; tegoż, Samotne..., s. 227.
B. Belcarz, 26 Eskadra..., s. 73. J. Pawlak (Dzieje Eskadr: 26 Eskadra Obserwacyjna, „Skrzydlata Polska” 1977) podaje nieco inną wersję tej relacji zapisem końcowym mówiącym o nie odnalezieniu m.p. gen. K. Sosnkowskiego.
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następnego dnia korzystając z przypadkowych środków transportu jednak jednostka stracił cenny samolot76. Przed wieczorem nadszedł rozkaz natychmiastowej
zmiany lotniska, gdyż w rejonie przedmieść Lwowa pojawił się oddział pościgowy
Schörner z 1 DGór. Kpr. pil. Andrzej Duda wspominał:
...Pod sam wieczór jakiś zagon czołgów npla dotarł pod rogatki Lwowa, kanonada wybuchła w bezpośredniej bliskości lotniska77.

Będąc w tym czasie na lotnisku dowódca Eskadry wydał rozkaz o treści:
...Wszystkie załogi start. Lądowanie w rejonie Brzeżan, ale nie na lotnisku Brzeżany.
Zbiórka przedstawicieli załóg jutro o godz. 1200 – 1300 na rynku w Brzeżanach78.

Kpr. pil. Andrzej Duda wspominał:
...Podszedł do mnie (dowódca Eskadry – przyp. A.O.) i rozkazał: „Duda lecimy” i wystartowaliśmy. Lądowaliśmy całkiem po ciemku chyba w miejscowości Zaniemyśl79.

O zmroku nastąpił start maszyn Eskadry, zaś załogi lądowały koło Zaniemyśla
(wg innej wersji w Przemyślanach k. Brzeżan – przyp. A.O.) przy nikłym świetle
chłopskich latarni stajennych, przenosząc się następnego dnia o świcie na lotnisko
Denysów k. Brzeżan (rzut kołowy Eskadry poprowadził por. obs. Jan Prażmowski, lecz nocą rzut kołowy napotkał na drodze Lwów-Brzeżany dowódcę Eskadry,
który przejął dowództwo, polecając por. obs. Janowi Prażmowskiemu pozostanie
z kpr. pil. Andrzejem Dudą)80. Piloci Plutonu Łącznikowego nr 3 wykonali tego
dnia z lotniska w Kamionce Strumiłowej cztery loty na rzecz dowódcy Frontu
Południowego, dostarczając rozkazy oddziałom grupującym się w rejonie Jaworowa oraz dowódcy Armii „Kraków” w Zamościu81. Dowódca Plutonu Łącznikowego nr 3 por. rez. pil. Piotr Dunin-Borkowski otrzymał wieczorem rozkaz przelotu swych załóg z Kamionki Strumiłowej do Złoczowa. Tego dnia wykonano
jeszcze ze starego lotniska dwa loty pocztowe oraz uzyskano dla jednostki dwie
kolejne maszyny łącznikowe typu RWD-8 z niewiadomego źródła (prawdopodobnie z grona maszyn sportowych ewakuowanych na wschód – przyp. A.O.),
przy ewakuacji spalono uszkodzony samolot łącznikowy RWD-882.
Dnia 14 IX 1939 r. w 23 Eskadrze Obserwacyjnej wykonano z lotniska Markowce jeden lot rozpoznawczy na korzyść dowódcy Frontu Południowego w obszarze Kolbuszowa-Przeworsk (samolot obserwacyjny RWD-14 „Czapla” z załogą
por. obs. Oskara Sablika). Do Eskadry powrócił por. obs. Radomir Walczak, który
przez trzy dni poszukiwał dowódcy lotnictwa armijnego i w końcu odszukując go
we Lwowie przywiózł od niego nowe rozkazy i zadania dla swej jednostki83. Sku76

B. Belcarz, 26 Eskadra..., s. 73.
Tamże.
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teczną działalność załóg utrudniał powiększający się z każdym dniem deficyt paliwa i trudności w zaopatrzeniu w żywność. Brak znajomości przez załogi lotnisk
polowych powodował niepotrzebne straty w sprzęcie latającym. Zgodnie z rozkazem dowódcy 26 Eskadry Obserwacyjnej 14 IX 1939 r. jej załogi miały się spotkać
na rynku w Brzeżanach. Rankiem por. obs. Jan Prażmowski wraz z kpr. pil. Andrzejem Dudą samolotem obserwacyjnym R-XIII D odlecieli zgodnie z wcześniejszymi rozkazami w kierunku Brzeżan i po wylądowaniu lotnicy uzyskali na rynku
w Brzeżanach informację by lecieć dalej do Denysowa (18 km na wschód od Brzeżan), gdzie skierowano już pozostałe maszyny Eskadry. Większość z nich ze
względu na ciemności lądowała w przygodnym terenie i podczas lądowania w rejonie Zaniemyśla (Przemyślan?), wyłamało się podwozie w samolocie rozpoznawczo-obserwacyjnym LWS-3 „Mewa”, który po odlocie Eskadry na lotnisko Denysów, z braku możliwości naprawy spalono. Na skutek braku łączności z dowódcą
lotnictwa Frontu Południowego, ppłk. dypl. pil. Olgierdem Tuskiewiczem i z powodu złych warunków atmosferycznych, załogi Eskadry nie wykonywały tego dnia
lotów. Oprócz krakowskich erów na lotnisku Denysów zgromadziło się sporo samolotów z różnych jednostek lotniczych przemieszczających się na południe. Coraz więcej samolotów, ewakuujących się z centrum kraju operowało w pobliżu tego
lądowiska i dlatego obawiając się wykrycia lotniska przez samoloty Luftwaffe kpt.
obs. Stanisław Rzepa samorzutnie nakazał w godzinach popołudniowych odlot załogom 26 Eskadry Obserwacyjnej na lotnisko Zagwóźdź (4-5 km na zachód od
Stanisławowa), wyszukane wcześniej przez załogę w składzie: ppor. obs. Adam
Męciński i kpr. pil. Michał Zarębowicz. Przerzut jednostki lotem wykonano rankiem 14 IX 1939 r.84 Tegoż 14 IX 1939 r. dowódca Plutonu Łącznikowego Nr 3
por. rez. pil. Piotr Dunin-Borkowski wykonał jeden lot łącznościowy do sztabu
dowódcy Armii „Kraków” gen. Antoniego Szyllinga. Podczas lądowania pod Złoczowem samolot łącznikowy RWD-8 pilotowany przez kpr. Szumilewicza został
rozbity a pilot spłonął w maszynie. W ciągu dnia do jednostki został wcielony ppor.
pil. Orzechowski wraz z szoferem oraz samochodem osobowym, po czym jednostka przesunęła się na lotnisko w Tarnopolu85.
Rankiem 15 IX 1939 r. przybył na lotnisko 23 Eskadry Obserwacyjnej bazującej w Markowcach oficer łącznikowy ze sztabu lotniczego Frontu Południowego,
przekazując następujące rozkazy rozpoznań do wykonania:
•
rejon Gródek Jagielloński – zadanie wykonała na samolocie obserwacyjnym RWD-14 „Czapla” załoga w składzie: por. obs. Stefan Lintzel
(dowódca II/23 Plutonu) i kpr. pil. Antoni Kępczyński – wynik był negatywny;
•
rejon Lasów Janowskich – załoga samolotu ww. typu w składzie: por.
obs. Oskar Sablik i st. szer. pil. Jan Korepta – wynik był negatywny;
84
Tamże, s. 369. Wg innej wersji wydarzeń zmiany lotniska dokonano w godzinach popołudniowych 13 IX 1939 r.
85
B. Belcarz, T. Kopański, Pluton..., s. 49; J. Pawlak, Samotne..., s. 229.
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•

rejon osi Lwów-Sambor-Chyrów-Jarosław-Radymno-Jaworów-Lwów.
Zadanie to wykonała na samolocie ww. typu załoga w składzie: por. obs.
Radomir Walczak i ppor. pil. Tadeusz Kaszycki. Według relacji pilota
przebieg tego ostatniego lotu był następujący:

...Startujemy z por. Walczakiem o godzinie 530 przy pochmurnym poranku, ale niezłej widoczności. Zadanie nasze jest następujące: Rozpoznać ruchy wojsk nieprzyjaciela na kierunku
Gródek Jagielloński-Sambor i Chyrów-Felsztyn. Obserwator decyduje, że wobec uprzedniego
rozpoznania marszu wielkiej jednostki pancernej z kierunku Felsztyna na Sambor – rozpoczniemy zadanie od rozpoznania południowego rejonu Przemyśla. Lecimy nisko, trzymając się
szosy. Widoczność znacznie się poprawiła tak, że utrzymuję wysokość 200 m. Zbliżając się do
Przemyśla widzimy szary wąż czołgów i pojazdów mechanicznych długości około 4 km, pełznący w kierunku miasta. Opuszczamy ten rejon nabierając wysokości i lecąc w kierunku
Sambora. Nagle czuję mocne szarpnięcie za ramię. Obracam się a Radek pokazuje mi w górze
na północno-zachodniej stronie nieba piątkę samolotów. Znam już dobrze tych drani. Są to
3 Me-110 i 2 Me-109 (myśliwce Messrschmitt Bf. 109 i Bf. 110 – przyp. A.O.), lecące na wysokości około 1800 m. Błyskawicznie spoglądam na wysokościomierz. Zegar wskazuje wysokość 800 m. Rzut oka po niebie – najbliższa pierzyna chmur wisi dość daleko. Nie zdążę tam
wskoczyć, bo kątem oka widzę jak jeden Messerschmitt odrywa się od klucza i ostro nurkuje
w naszym kierunku. Słyszę głuchy bulgot karabinu maszynowego obserwatora. którego serie
wkrótce milkną. Chyba zaciął się – przelatuje mi przez myśl. Wszystko dzieje się w sekundach
czasu. Rzucam „Czaplę” w ciasną spiralę, pragnąc jak najszybciej zejść do lotu koszącego.
Jest to nasza jedyna szansa... Moja „Czapla”, którą przyciągnąłem z Dęblina, jęczy i skrzypi
w zwojach spirali. Tuż nad drzewami wyrównuję i lecąc „wężykiem” utrudniam myśliwcowi
wykonanie skutecznego, a dla nas śmiertelnego ataku. Widzę na płatach ściegi odprysków. To
serie niemieckie. Robi mi się gorąco pod haubą. Schodzę jeszcze niżej nad ziemię. Cudem
omijam drzewa i ukazujące się przed maską silnika budynki. Nadal rzucam samolot w ostre
zakręty. Wyciskam z silnika maksymalną moc... Znowu czuję dłoń Radka na moim ramieniu,
zaciskającą się kilkakrotnie. Odwracam na moment głowę i widzę uśmiechniętą i spoconą
twarz mojego obserwatora. Wskazuje na północ. Domyślam się, że Messerschmitt zaniechał
pogoni, a może zabrakło mu amunicji. Podrywam samolot w górę i biorę kurs na lotnisko.
Tym razem jeszcze ocalałem86.

Wg źródeł niemieckich na zachód od Lwowa (na południe od Brodów?) Ofw.
Kurt Müller z 3 Staffel I./ZG. 2 pilotujący myśliwca Messerschmitt Bf. 109 D –
tzw. Dorę napotkał samotny polski samolot. Polscy lotnicy zameldowali o walce
z niemieckim myśliwcem w rejonie Sambora, gdzie mimo uszkodzeń, udało im się
umknąć przeciwnikowi na swoim samolocie. Natomiast wspomniany pilot niemiecki meldował po powrocie na lotnisko w Dębicy o zestrzeleniu polskiego samolotu w walce stoczonej pomiędzy godz. 715 a 945, podając jednak, że jego celem
był polski samolot typu R-XIII87. Meldunek z zadania wykonanego przez załogę
por. obs. Radomira Walczaka został zrzucony przez inną załogę 23 Eskadry Obserwacyjnej (kpr. pil. Karol Kłyszcz poleciał na zadanie pomimo rany na szyi). Por.
obs. Władysław Rewakowicz po południu wykonał rozpoznanie samolotem obserwacyjnym RWD-14 „Czapla” Lasów Janowskich, natrafiając na punkt łączności
86
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sztabu gen. dyw. Kazimierza Fabrycego, odtwarzającego nową Armię „Karpaty”
na tzw. Rumuńskim Przedmościu i (wg relacji por. obs. Radomira Walczaka) dowódca 23 Eskadry Obserwacyjnej zrzucił napotkanym własnym oddziałom w trzech
miejscach meldunki sporządzone w trzech egzemplarzach. Oprócz owego wspomnianego rozpoznania w rejon Lasów Janowskich ponownie polecieli także por.
obs. Oskar Sablik i st. szer. pil. Jan Korepta, aby odszukać tam miejsce postoju
sztabu gen. dyw. Kazimierza Sosnkowskiego. Mimo usilnych starań nie natrafiono
na umowne znaki sygnalizacyjne (jak się później okazało, oddziały gen. dyw. Kazimierza Sosnkowskiego znajdowały się w tym dniu jeszcze w okolicy Sądowej
Wiszni, a w Lasach Janowskich znalazły się rano 17 IX 1939 r.)88.
Rankiem na lotnisku Zagwóźdź pod Stanisławowem na stanie 26 Eskadry Obserwacyjnej znajdowały się dwa samoloty obserwacyjne R-XIII D, jeden samolot
łącznikowy RWD-8 oraz jeden samolot rozpoznawczo-obserwacyjny LWS-3
„Mewa”. Tego też dnia kpr. pil. Andrzej Duda i kpr. pil. Józef Talaga sprowadzili
z lotniska Stanisławów uzupełnienie dla Eskadry – dwa samoloty obserwacyjne typu RWD-14 „Czapla” (wg innej wersji jeden samolot obserwacyjny RWD-14
„Czapla” i jeden typu R-XIII D z godłem gapy na kadłubie – przyp. A.O.). Tego
dnia załogi Eskadry wykonały trzy loty, a meldunki z wykonanych zadań – jak należy mniemać – zostały przekazane dowódcy obrony Lwowa gen. Władysławowi
Langnerowi89. Tego dnia Pluton Łącznikowy nr 3 stacjonował na lotnisku w Tarnopolu, gdzie dowódca jednostki „wypożyczył” samolot łącznikowy RWD-8 załodze, która chciała ściągnąć znaleziony w terenie bezpański samolot obserwacyjny R-XIII oraz dwa samoloty łącznikowe RWD-8. Personel techniczny udzielał
pomocy załogom maszyn ewakuujących się na południe90.
Dnia 16 IX 1939 r. w 23 Eskadrze Obserwacyjnej, bazującej na lotnisku Markowce, nie wykonywano lotów rozpoznawczych – dowódca Eskadry zarządził
przerwę w lotach operacyjnych ze względu na zmęczenie załóg codziennymi lotami. Natomiast załogi z rozkazu ppłk. dypl. pil. Olgierda Tuskiewicza wykonały
trzy loty łącznikowe do sztabów wielkich polskich jednostek91. Z bliźniaczej 26
Eskadry Obserwacyjnej, operującej z lotniska Zagwóźdź, w rejon Stryja i Borysławia poleciała około godz. 1000 załoga samolotu obserwacyjnego R-XIII D w składzie: por. obs. Aleksander Chełstowski i kpr. pil. Andrzej Duda (nie stwierdzono
88
B. Belcarz, 26 Eskadra...,s. 73. J. Pawlak (Polskie Eskadry..., s. 360; tegoż, Dzieje Eskadr...)
podaje, że przed południem ppor. obs. Mieczysław Łapa i kpr. pil. Stefan Pliszke (Plischke?) dokonali
samolotem obserwacyjnym R-XIII D rozpoznania w rejonie Lwowa, zaś załoga por. obs. Aleksandra
Chełstowskiego i kpr. pil. Michała Zarębowicza rozpoznała maszyną ww. typu rejony Przemyśla
i Drohobycza i wyszukała nowe lotnisko dla Eskadry pod Stanisławowem.
89
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w ww. rejonie obecności wojsk niemieckich), zaś po południu w rejon Lwowa
i Przemyśla polecieli samolotem ww. typu – por. obs. Stanisław Król i NN pilot
(kpr. pil. Michał Zarębowicz? ppor. pil. M. Pietrzyk?)92. Tego dnia do Plutonu
Łącznikowego nr 3 dołączyła kolejna załoga wraz z samolotem łącznikowym
RWD-8, jednak ze stanu jednostki skreślono inny samolot tego typu. Dzięki zaradności dowódcy jednostki z rejonu Jeziornej pod Buczaczem ściągnięto samolot obserwacyjny R-XIII, zaś pracę operacyjną zamknięto wykonaniem dwóch lotów
łącznikowych (podczas jednego z nich bezskutecznie poszukiwano m.p. sztabu
gen. Kazimierza Sosnkowskiego)93.
Dnia 17 IX 1939 r. około godziny 1500 dowódca 23 Eskadry Obserwacyjnej
otrzymał rozkaz odlotu z lotniska Markowce do rumuńskich Czerniowiec. Oprócz
tego zaskakującego całość personelu latającego i naziemnego rozkazu polecono
por. obs. Władysławowi Rewakowiczowi przekazać tę dyspozycję dowódcy 31
Eskadry Rozpoznawczej kpt. pil. Witalisowi Nikonowowi. Polecenie to wykonali
ppor. obs. Lech Małynicz i ppor. pil. Zdzisław Hirsz, którzy w locie powrotnym
na skutek ciemności przy lądowaniu w Markowcach rozbili samolot obserwacyjny
RWD-14 „Czapla”. Oprócz powyższych rozkazów ppłk. dypl. pil. Olgierd Tuskiewicz zażądał wykonania przed odlotem rozpoznania wschodniej granicy państwa i pozostawienia na lotnisku Markowce do następnego dnia jednego samolotu
z załogą i odpowiednim zapasem paliwa. Rzut powietrzny Eskadry, w składzie
czterech samolotów obserwacyjnych RWD-14 „Czapla”, odleciał z Markowiec do
Rumunii około godz. 1700, a rzut kołowy jednostki opuścił lotnisko o godzinie
1900, kierując się do pogranicznych Kut i przekraczając tam granicę rumuńską
w nocy 17/18 IX 1939 r. Na lotnisku w Markowcach z piątym samolotem 23
Eskadry Obserwacyjnej ww. typu pozostali por. obs. Radomir Walczak, ppor. pil.
Tadeusz Kaszycki oraz ochotniczo plut. mech. Rutkowski wraz z samochodem
i z zapasem paliwa94.
W takich okolicznościach krakowska 23 Eskadra Obserwacyjna ewakuując się
do Rumunii zakończyła swój szlak bojowy w walkach Wojny Obronnej 1939 r.
O godz. 1000 17 IX 1939 r. wystartowali z lotniska Zagwóźdź na rozpoznanie
rejonu na zachód i południe od Lwowa na samolocie obserwacyjnym R-XIII D por.
obs. Stanisław Król i kpr. pil. Andrzej Duda z 26 Eskadry Obserwacyjnej, odkrywając po drodze niemieckie lotnisko polowe i duże zgrupowanie czołgów niemieckich na leśnej polanie. Załoga została ostrzelana przez opl. niemieckiego lotniska
i lotem koszącym wróciła do bazy. Pilot wspominał:
...Zamaskowani byli dobrze, po wylądowaniu por. Król mówił, że myślał, iż stoją tam jakieś wraki – pozostałości naszego lotnictwa. Podeszliśmy całkiem nad ziemią. Podejście mogło robić wrażenie próby lądowania. Dopiero nad środkiem pola poderwałem „Czaplę” w górę
92
B. Belcarz, 26 Eskadra..., s. 73. J. Pawlak (Polskie Eskadry..., s. 369) podaje, że zadaniem drugiej z załóg było poszukiwanie kwatery gen. Kazimierza Sosnkowskiego. A. Kurowski (Lotnictwo...,
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i wtedy dostaliśmy ogień zmasowany. Następnie na polanie leśnej odkryliśmy zgrupowanie
czołgów, po czym także lotem koszącym wróciliśmy na lotnisko95.

Drugą załogą, która rozpoznawała rejon Drohobycza, Sambora i Stryja była
załoga obserwacyjnego R-XIII D w składzie: por. obs. Jan Prażmowski i por. pil.
Marian Pietrzyk96. Na rozpoznanie rejonu Lwowa obserwacyjnym R-XIII D polecieli później kpr. pil. Andrzej Duda z por. obs. Janem Prażmowskim z zamiarem
ewentualnego lądowania na lotnisku w Skniłowie. Nadlatując ze wschodu załoga
podczas próby lądowania na lotnisku 6 PL w Skniłowie dostała się w silny ogień
wszystkich rodzajów broni jaką dysponowali obrońcy, jak i oblegający Lwów (lotnisko to od 12 IX 1939 r. znajdowało się w rękach niemieckiej Grupy Pościgowej
Schörner należącej do 1 DGór. – przyp. A.O.). Pilot wspominał:
...Około 14 poleciałem na „Czapli” z por. Prażmowskim w rejon Lwowa z zamiarem
ewentualnego lądowania na Skniłowie. Tutaj nie pomogły ani rakiety ani machanie skrzydłami. Przy pięknej pogodzie na wysokości 6000 m, gdzie gołym okiem widać szachownice dostaliśmy ogień wszystkich rodzajów broni jaką dysponowali obrońcy, podejście do lądowania
było niemożliwe, zrzuciliśmy meldunek i powróciliśmy przed zmrokiem na lotnisko97.

Około godz. 1400 do Denysowa samolotem łącznikowym RWD-8 z rozkazem
dla bazujących tam jednostek lotnictwa, aby natychmiast skierowały się do granicznych Kut polecieli por. obs. Stanisław Król i kpr. pil. Józef Talaga. Po przekazaniu meldunku w drodze powrotnej, na skutek złych warunków atmosferycznych
(burza) oraz ataku niemieckiego myśliwca (wrogich myśliwców? – może chodziło
bardziej o zaobserwowanie tychże przez załogę i zmianę trasy lotu, gdyż w starciu
powietrznym nieuzbrojony RWD-8 nie miałby żadnych szans z myśliwcem –
przyp. A.O) por. obs. Stanisław Król podjął decyzję:
...zmusiło mnie do nadłożenia trasy lotu, w wyniku czego wylądowałem przymusowo
w Ottyni. Stąd połączyłem się telefonicznie z dcą Eskadry kpt. [obs. Stanisławem] Rzepą
z prośbą o pomoc, na co otrzymałem rozkaz spalenia samolotu RWD-8 i własnym przemysłem dostania się do Kut98.

W Ottyni lotnikom udało się znaleźć miejsce w samochodzie należącym do Ministerstwa Spraw Wojskowych podążającym do Kut – granicę państwa przekroczyli rankiem 18 IX 1939 r. W godzinach popołudniowych przybyły na lotnisko
Zagwóźdź oficer łącznikowy ze sztabu Naczelnego Dowódcy Lotnictwa przekazał
dowódcy jednostki rozkaz ewakuacji i odlotu do Rumunii. Kpt. obs. Stanisław
Rzepa wyprawił więc personel naziemny i nadwyżkę personelu latającego do Kut,
pozostawiając na lotnisku dwa samochody i kilku mechaników do wysłania rzutu
powietrznego (dwa samoloty obserwacyjne R-XIII D, dwa samoloty obserwacyjne
RWD-14 „Czapla” oraz jeden samolot obserwacyjno-rozpoznawczy LWS-3 „Me95
B. Belcarz, 26 Eskadra...,s. 73-74. J. Pawlak (Samotne..., s. 235) podaje nieco zmienioną w treści relację pilota.
96
IPMS, S. Król, Sprawozdanie..., akta lotnictwa Armii „Kraków”, A. II/34/1 d/8; B. Belcarz, 26
Eskadra..., s. 74.
97
B. Belcarz, 26 Eskadra..., s. 74.
98
Tamże.
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wa”), który miał dolecieć do Rumunii następnego dnia rano. Kpr. pil. Andrzej Duda wspominał:
Wieczorem 17 IX kpt. [obs. Stanisław] Rzepa przeprowadził odprawę w mieszkaniu zarządcy majątku. Powiadomił nas o rozkazie przekroczenia granicy do Rumunii. Siedzieliśmy
wszyscy razem, cały personel latający, do późnej nocy. Pod koniec kpt. [obs. Stanisław] Rzepa
zagrał na pianinie „Jeszcze Polska nie zginęła” i nie opuszczając pokoju drzemaliśmy do
wczesnego rana. Z rzutu kołowego pozostały dwa samochody do odprawienia rano samolotów99.

W ten sposób dobiegał kres wojennej drogi drugiej z krakowskich eskadr –
26 Eskadry Obserwacyjnej.
Rankiem 17 IX 1939 r. do Plutonu Łącznikowego Nr 3 dysponującego dwoma
samolotami łącznikowymi RWD-8 oraz jednym samolotem obserwacyjnym R-XIII
D dotarł NN. pilot w stopniu plutonowego, który poprosił o pomoc w uruchomieniu samolotu w którym zabrakło paliwa. Następnie pilot ten z kpr. mech. Wacławem Korwelem wystartował do lotu w rejon Krzemieńca – żaden z tych lotników
nie powrócił odtąd do jednostki. Około godz. 1500 dowódca jednostki ppor. rez. pil.
Piotr Dunin-Borkowski otrzymał rozkaz wycofania się pod Buczacz, a gdyby ten
był zajęty przez siły nieprzyjaciela – pod Kołomyję. Pomimo rozkazu o ewakuacji
dowódca jednostki nie wystartował, lecz oczekiwał wraz z trzema samolotami na
powrót ww. załogi. Około godz. 1700 zauważył lecący nad ziemią samolot obserwacyjny R-XIII D. Był on atakowany przez trzy samoloty sowieckie, w wyniku
czego polski samolot runął w płomieniach na ziemię. Podejrzewając, że może to
być samolot z oczekiwaną załogą podjęto, przy pomocy samochodu, poszukiwania
miejsca upadku maszyny w rejonie tarnopolskiego lotniska, lecz nadjeżdżające sowieckie czołgi uniemożliwiły znalezienie wraku i identyfikację poległej załogi.
Zawrócono na lotnisko po czym ppor. rez. pil. Piotr Dunin-Borkowski wysłał rzut
kołowy w kierunku Buczacza i Kołomyi – ponieważ około godz. 2100 lotnisko zostało odcięte przez oddziały radzieckie maszerujące drogą Borki Wielkie-Tarnopol.
Dowódca plutonu postanowił dokonać przelotu następnego dnia pomimo niebezpieczeństwa dostania się do rosyjskiej niewoli100.
Od świtu 18 IX 1939 r. czekający na rozkazy na lotnisku w MarkowcachChomiakówce por. obs. Radomir Walczak z 23 Eskadry Obserwacyjnej usiłował
nawiązać kontakt ze sztabem ppłk. dypl. pil. Olgierda Tuskiewicza w Stanisławowie w celu otrzymania zadań dla wypełnienia których pozostawiono go w kraju,
lecz wszelkie wysiłki w tym zakresie spełzły na niczym. Oto jego relacja:
...Wszelkie wysiłki spełzają na niczym. Dopiero ok. godz. 1100 nawiązuję łączność z naczelnikiem urzędu pocztowego w Stanisławowie, który poinformował mnie, że centrala wojskowa i sztab odłączyły się od centrali pocztowej i 17 IX ok. godz. 1700 opuściły Stanisławów,
99
Tamże; J. Pawlak, Samotne..., s. 235; tegoż, Dzieje Eskadr: 26 Eskadra Obserwacyjna, „Skrzydlata Polska” 1977.
100
B. Belcarz, T. Kopański, Pluton..., s. 49; J. Pawlak, Samotne..., s. 236. Załogę zestrzelonego
samolotu obserwacyjnego R-XIII D prawdopodobnie stanowili: kpr. pchor. rez. pil. Kazimierz Leski
i kpr. mech. Mieczysław Habernisch.
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kierując się na Kuty. Pomimo tego załoga pozostaje jeszcze na lotnisku spodziewając się
otrzymać zadanie101.

Ostrzeżeni jednak przez miejscowych gajowych o rozruchach wśród miejscowej ludności, lotnicy zdecydowali się ostatecznie na odlot. Około godz. 1500 por.
obs. Radomir Walczak i ppor. pil. Tadeusz Kaszycki przelecieli na samolocie obserwacyjnym RWD-14 „Czapla” granicę rumuńską, lądując na lotnisku Jassy
(plut. mech. Rutkowski skierował się samochodem do Kołomyi, gdzie został internowany przez oddziały radzieckie, lecz po krótkim pobycie w niewoli, uciekł
szczęśliwie i przedostał się na Węgry, a potem dotarł do Francji)102.
W osiemnastym dniu wojny cały personel latający 26 Eskadry Obserwacyjnej
udał się na lotnisko Zagwóźdź, ale niezwykle gęsta mgła uniemożliwiła start
i odlot samolotów do Rumunii. Około godz. 1000 mgła nie ustąpiła – widoczność
była ograniczona do 50 m – zaś w pobliżu lotniska zaczęły pojawiać się grupki
uzbrojonych, miejscowych Ukraińców. Z odległego o 2 km Stanisławowa słyszano strzały oraz zachodziła obawa pojawienia się wojsk rosyjskich, widzianych poprzedniego dnia przez załogi Eskadry wykonujące loty rozpoznawcze. W związku
z tym kpt. obs. Stanisław Rzepa wydał około godz. 1000 rozkaz spalenia samolotów Eskadry, a następnie odjazdu samochodami do Kut, gdzie dołączyli do jednostki por. obs. Stanisław Król i kpr. pil. Józef Talaga, przedzierając się od poprzedniego dnia spod Ottyni w stronę południowej granicy państwa. Personel latający 26 Eskadry Obserwacyjnej na dwóch samochodach ciężarowych i jednym
osobowym przekroczył granicę polsko-rumuńską 19 IX 1939 r. o godz. 900 (personel naziemny uczynił to w nocy z 19/20 IX 1939 r. o godz. 030; granicę przekroczyły dwa ostanie samochody Eskadry; cały tabor samochodowy jednostki został
zdany protokolarnie na lotnisku Pipera pod Bukaresztem), kończąc tym samym
działalność Eskadry w Wojnie Obronnej 1939 r.103.
Dwa samoloty z Plutonu Łącznikowego Nr 3 – jeden RWD-8 i jeden R-XIII –
opuściły tego dnia swe lotnisko o godz. 400 i ich załogi wzięły kurs na Kołomyję.
Po wylądowaniu w Kołomyi por. rez. pil. Piotr Dunin zorientował się, że na miejscu nie ma już polskiego garnizonu, a miejscowi Ukraińcy rozbrajają pojedynczych żołnierzy. Wystartował więc i odleciał w stronę Śniatynia, kierując się do
Czerniowiec (granicę minął o godz. 1100)104.
W początkowym okresie walk Eskadry Obserwacyjne Armii „Kraków” wykonały w miarę posiadanych możliwości dobrze powierzane im zadania, dostarczając szeregu bezcennych dla sztabów wielkich jednostek wiadomości o nieprzyjacielu. W dniach 1-5 IX 1939 r. na polskim Podtatrzu szczególnie wykazała się 23
Eskadra Obserwacyjna na terenie Podhala i Podkarpacia wykonując siedem lotów
101

J. Pawlak, Dzieje Eskadr: 23 Eskadra Obserwacyjna, „Skrzydlata Polska” 1982.
Tenże, Polskie Eskadry..., s. 361; tegoż, Samotne..., s. 236-237.
103
Tamże, s. 370-371. B. Belcarz, 26 Eskadra..., s. 75. Wg innej wersji na lotnisku spalono trzy
maszyny obserwacyjne R-XIII D, jedną RWD-14 „Czapla” oraz jednego LWS-3 „Mewa” (uszkodzonego i pozostawionego przez 23 Eskadrę Obserwacyjną?).
104
B. Belcarz, T. Kopański, Pluton..., s. 49; J. Pawlak, Samotne..., s. 237.
102
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bojowych, tracąc jednego lotnika rannego oraz dwie maszyny (jedna rozbita i jedna uszkodzona). Według zapisu z dziennika ppłk. dypl. pil. Olgierda Tuskiewicza
Eskadry Armii „Małopolska”, a następnie Frontu Południowego w dniach 7-11 IX
1939 r. wykonały następującą ilość lotów bojowych:
„dn.[ia] 7 IX 8 IX 9 IX 10 IX 11 IX
26 Eskadra 1 2 - 1
23 Eskadra...
W dniu 12 IX 1939 r... 26 Eskadra – 2 rozpoznania...
Dn.[ia] 13 b.[ieżącego] m.[iesiąca] 23 Eskadra wykonała 2 rozpoznania
Dn.[ia] 15 IX... 23 Eskadra wykonała 3 rozpoznania
Dn.[ia] 16 IX... 26 Eskadra wykonała 3 rozpoznania”105.

Załogi polskich Eskadr Obserwacyjnych ze składu Armii „Kraków”, „Małopolska” oraz Frontu Południowego w 1939 r. wykonując zlecone im przez sztaby zadania, prowadziły głównie bliskie rozpoznanie oraz utrzymywały łączność pomiędzy sztabami ww. Armii i dowódcami wielkich jednostek wchodzących w ich
skład. Eskadry Armii „Kraków” w okresie Bitwy Granicznej oraz w czasie odwrotu za San stale prowadziły rozpoznanie bliskie. W miarę upływu dni Eskadry
Obserwacyjne były obarczane zadaniami wynikającymi z ogólnego położenia,
a mianowicie rozpoznania i śledzenia postępu kolumn pancernych przeciwnika
oraz ubezpieczania południowego i północnego skrzydła Armii. Jednak nie wszystkie akcje kończyły się powodzeniem – np. poważnym kłopotem były poszukiwania
m.p. sztabu dowódcy Armii „Kraków”, z którym przez kilka dni nie było łączności.
Zarówno załogi jak i przestarzałe samoloty w realiach nowoczesnej wojny zdały
swój egzamin – wielokrotnie praca lotnika była jedyną drogą przekazu poczty sztabowej, jak i otrzymania rozkazów ze sztabów wielkich jednostek jak i z NDL. Do
grona zadań Eskadr Obserwacyjnych po 13 IX 1939 r. doszło utrzymywanie łączności z otoczonymi dywizjami polskimi w rejonie Lasów Janowskich oraz poszukiwania m.p. sztabu gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Tempo wykonywanych w pierwszym tygodniu walk zadań bojowych było duże, lecz w drugim i trzecim tygodniu walk ze względu na zupełną płynność frontu, liczne zmiany lotnisk
i ich ciągłe zagrożenie ze strony wrogiego lotnictwa, jak i dywersantów ukraińskich
oraz strat w sprzęcie i personelu latającym, wydajność pracy Eskadr Obserwacyjnych spadła. Sprzęt latający polskich Eskadr Obserwacyjnych był przestarzały, samoloty R-XIII D i RWD-14 „Czapla” oraz samoloty łącznikowe RWD-8, w układzie górnopłata o konstrukcji mieszanej były powolne i ze względu na brak opancerzenia szczególnie podatne na ogień opl. (wrogiej jak i własnej). Używane
w liczbie zaledwie kilku egzemplarzy samoloty obserwacyjne typu LWS-3 „Mewa” były sprzętem nowoczesnym, którego nie zdążono przed 1 IX 1939 r. wprowadzić do Eskadr. Egzemplarze wycofywane z Lubelskiej Wytwórni Samolotów
na wschód, znalezione podczas odwrotu w różnych okolicznościach i używane
przez 23 i 26 Eskadry Obserwacyjne miały szereg wad technicznych, a piloci
105
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wcześniej nie latający na tego typu samolotach nie znali ich mocnych i słabych
stron (kraksy i uszkodzenia z tego wynikające podczas służby w ww. jednostkach).
Jednakże personel naziemny Eskadr radził sobie z obsługą maszyn pomimo sytuacji w których wielokrotnie brakowało części zamiennych, a przestrzeliny łatano
np. drewnianymi kołkami. 23 i 26 Eskadry Obserwacyjne działały początkowo
rozdzielone na dwa plutony obserwacyjne, operując całością dopiero od przejścia
pod rozkazy dowódcy lotnictwa armii „Małopolska”. Loty bojowe załogi wykonywały najczęściej na wysokości średniej bądź niskiej, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ze strony wrogich myśliwców uciekając się do lotów tuż nad ziemią. Zdecydowana większość lotów bojowych – rozpoznawczych i łącznikowych – wykonywana była przez pojedyncze załogi, zaś loty grupowe w formacjach (dwóchtrzech maszyn) stosowano głównie podczas ewakuacji lotnisk. W okresie 1-17 IX
1939 r. załogi Eskadr Obserwacyjnych wykonały (oprócz lotów ewakuacyjnych
podczas przebazowań pomiędzy lotniskami oraz lotów ewakuacyjnych do Rumunii): 23 Eskadra Obserwacyjna – 92 loty rozpoznawczo-łącznikowe, 26 Eskadra
Obserwacyjna – 20 (52?) lotów rozpoznawczo-łącznikowych.
Załogi Eskadr Obserwacyjnych pracowały bardzo aktywnie nie tylko w bezpośredniej bliskości linii walk obu polskich armii, ale i poza ich pasemi – w obszarze
Podhala i Słowacji oraz na tyłach armii w rejonie Jędrzejowa, Szydłowca, Sandomierza aż po Kielce – zaś w ostatnim okresie walk całe lotnictwo obserwacyjne
Frontu Południowego obsługiwało sztaby wielkich i małych polskich zgrupowań
„Rumuńskie Przedmoście”. Korzystanie przez Eskadry ze stałych lotnisk wojskowych bądź należących do LOPP lub też przyfabrycznych było w trakcie walk
niemożliwe, gdyż były one ciągle bombardowane. Przykładowo: lotnisko LwówSkniłów bombardowano 1, 2, 5, 7, 9, 11 i 12 IX 1939 r.; lotnisko w Krośnie –
1 (dwukrotnie), 5 i 8 IX 1939 r.; lotnisko w Moderówce – 1 IX 1939 r.; lotnisko
Mielec – 2 i 4 IX 1939 r.; lotnisko Łuck – 2, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 IX 1939 r.;
lotnisko Stanisławów – 11, 13 i 17 IX 1939 r.; lotnisko Sandomierz – 1 IX 1939
r.106 Dlatego dowódcy Eskadr byli stale zmuszani do wykonywania manewrów
zmiany lotnisk. Polowe lotniska z terenu Podkarpacia w większości przypadków
nie były wcześniej przygotowane do pełnienia wyznaczonej im wojennej roli.
W czasie walk przesunięcia i zmiany lotnisk odbywały się w szybkim tempie, co
mocno osłabiało tempo ich pracy: 23 Eskadra Obserwacyjna w dniach 1-17 IX
1939 r. sześciokrotnie wykonywała przebazowania lotniskowe, a 26 Eskadra Obserwacyjna aż dziewięciokrotnie107. Nie można zapominać, że tego rodzaje przebazowania były dodatkowym sprawdzianem dla operatywności rzutów kołowych
Eskadr, które z powodu fatalnych warunkach transportowych (zablokowane drogi
przez cywilnych uchodźców), musiały przemieszczać się głównie nocami, aby
zdążyć na czas na nowe lotniska. Uzupełnienia sprzętowe poszczególnych Eskadr
były zupełnie nieskoordynowane i pozbawione jakiegokolwiek harmonogramu.
106
107

A. Glass, Wrześniowe straty 1939, Warszawa 2001, s. 4.
IPMS, Zarys działań lotnictwa Armii „Karpaty” autorstwa mjr. obs. Żaczkiewicza, Lot.A.II.3/1c.
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Samoloty przydzielane w ramach uzupełnień pochodziły bądź z Bazy Lotniczej
nr 6, bądź przekazywane były z mniejszych jednostek, bądź też znajdowane były
przypadkowo w terenie przez personel Eskadr. W czasie walk poszczególne Eskadry otrzymały samoloty trzech-czterech typów: 23 Eskadra Obserwacyjna, rozpoczynająca wojnę ze stanem siedmiu maszyn RWD-14 „Czapla”, otrzymała w ramach uzupełnień cztery samoloty, a 26 Eskadra Obserwacyjna, mając na stanie
również siedem maszyn R-XIII D, otrzymała sześć samolotów. Utrzymywanie
w stanie sprawności technicznej samolotów kilku typów świadczy najlepiej o wiedzy i umiejętnościach personelu naziemnego Eskadr, pracującego najczęściej pod
„gołym niebem” i bez części zamiennych. Działając w warunkach zupełnego braku własnej osłony myśliwskiej straty lotnictwa obserwacyjnego, poniesione
wskutek działalności wrogiego lotnictwa, były stosunkowo małe: w 23 Eskadrze
Obserwacyjnej w okresie służby w ramach lotnictwa Armii „Karpaty”, Armii
„Małopolska” i lotnictwa Frontu Południowego zdarzył się jeden nieskuteczny
przypadek zaatakowania przez niemiecki samolot myśliwski samolotu RWD-14
„Czapla”; w 26 Eskadrze Obserwacyjnej w tym samym czasie doszło do starcia
załogi samolotu łącznikowego RWD-8 z niemieckim samolotem rozpoznawczym,
zakończonego rozbiciem polskiej maszyny podczas przymusowego lądowania
(straty poniesione w gronie personelu latającego oraz wśród samolotów wskutek
akcji niemieckich myśliwców w ww. Eskadrze miały miejsce w okresie przed
8 IX 1939 r., w okresie pracy jednostki na rzecz Armii „Kraków”). Natomiast wypadki ostrzeliwania samolotów przez własną opl., zranień personelu latającego
oraz kraks spowodowanych podczas lądowań na skutek ww. ostrzału były nagminne, np. w pierwszym tygodniu walk 23 Eskadra Obserwacyjna straciła w ten
sposób trzy samoloty RWD-14 „Czapla”. O stratach personalnych poniesionych
w dniach 1-17 IX 1939 r. przez krakowską 23 Eskadrę Obserwacyjną ppłk. dypl.
pil. Olgierd Tuskiewicz zapisał w swym dzienniku:
...Zaginieni. St. szer. Lotos Teofil, st. szer. Matlak Franciszek, st. szer. Okrajni Stefan, st.
szer. Samouk Piotr i szer. Filopen Emil zaginęli nie z własnej winy w dniu 7 IX podczas
przemarszu z Krzeszowa do Przemyśla. Kpr. rez. Strycharczyk Julian i st. szer. Czunbranowicz Franciszek zaginęli dn.[ia] 13 IX we Lwowie, pozostając celem naprawienia uszkodzonej ciężarówki Chevrolet. St. szer. Getler Henryk dn.[ia] 12 IX zaginął nie z własnej winy
koło Sambora.
Ranni. Kpr. pil. Kłyszcz Karol w czasie lotu w rejonie Milówka w dniu 2 IX ranny w nogę. Kpr. pil. Bujak Adam w czasie lotu w dniu 1 IX ranny w nogę w rejonie Frydka. Por.
Wajda Antoni i pdch. plut. Kraj Julian zostali ranni podczas wypadku samochodowego108.

W dniach od l-17 IX 1939 r. załogi 23 Eskadry Obserwacyjnej wykonały 92 zadania bojowe (w tym około 16 lotów łącznościowych) – straty 23 Eskadry Obserwacyjnej w personelu latającym i samolotach były następujące:
•
personel: ranni – 0 (dwóch lżej rannych pilotów pozostało w Eskadrze, nie
chcąc odejść do szpitala),
108
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•

Samoloty: stan – siedem maszyn typu RWD-14 „Czapla”; uzupełnione
one zostały czterema samolotami, w tym jednym (dwoma?) samolotami obserwacyjnymi RWD-14 „Czapla”, jednym samolotem obserwacyjnym RXIII D i dwoma samolotami obserwacyjno-rozpoznawczymi LWS-3 „Mewa”; zniszczone – sześć maszyn (cztery RWD-14 „Czapla” i dwa LWS-3
„Mewa”), ewakuacja do Rumunii – pięć maszyn.
W okresie 1-17 IX 1939 r. 26 Eskadra Obserwacyjna wykonała 20 (52?) zadania bojowe, w tym pięć lotów łącznikowych. O stratach personalnych w Eskadrze
ppłk. dypl. pil. Olgierd Tuskiewicz zapisał w swym dzienniku:
...Polegli. Por. obs. Szymik Władysław zestrzelony pod Częstochową przez myśliwca
(Henschel 123).
Zaginieni. Por. obs. Wrzeszcz Leon i st. sierż. pil. Baran Adam nie wrócili w dniu 1 IX
z lotu wykonywanego na korzyść dcy. Krakow.[skiej] Br[gady Kawalerii]. Por. obs. Kornikowski Jan i ppor. pil. Czyżowski Zygmunt nie wrócili w dniu 1 IX z lotu na korzyść dcy.
Gr.[upy] Op.[eracyjnej] „Śląsk”.
Ranni. Ppor. obs. Męciński Adam w dniu 1 IX podczas lotu postrzelony w nogę w rejonie
Lublińca. Kpr. pil. Kubarski w dniu 1 IX pod Lublińcem w czasie lotu ranny w obie nogi
i płuco. Kpr. pil. Ciepliński Franciszek w dniu 4 IX w rejonie Nowego Korczyna walcząc na
R-XIII z myśliwcem Messerschmitt (w rzeczywistości był to rozpoznawczy Dornier Do-17 P
– przyp. A.O.) ranny w nogę109.

Pierwotny stan siedmiu samolotów obserwacyjnych R-XIII D w czasie walk
uzupełniono o dalsze sześć maszyn – trzy samoloty obserwacyjne R – XIII D, dwa
samoloty obserwacyjno-rozpoznawcze LWS-3 „Mewa” i jeden samolot obserwacyjny RWD-14 „Czapla”, tracąc ostatecznie wszystkie 13 samolotów.
Por. obs. Szymik Władysław wystartował 2 IX 1939 r. na lot wraz z kpr. pil.
Franciszkiem Cierpińskim z zadaniem rozpoznania przedpola 7 DP pod Częstochową. Nad wsią Chorzenice, po ataku niemieckiego myśliwca (?), ich samolot obserwacyjny R-XIII D spadł na ziemię w pobliżu Borowna (pilot ratował się skacząc
ze spadochronem, ciężej ranny obserwator zginął – pochowano go na cmentarzu
w Borownie). Por. obs. Leon Wincenty Wrzeszcz wraz z st. sierz. pil. Adamem Baranem 1 IX 1939 r. wystartowali samolotem obserwacyjnym R-XIII D celem dokonania rozpoznania w rejonie Lubliniec-Częstochowa, gdzie zostali zestrzeleni
przez niemiecką opl. nad Strzeglinem. Obaj lotnicy zginęli, pochowani na tamtejszym cmentarzu, a po wojnie ekshumowani na cmentarz w Gliwicach. Ppor. rez.
pil. Czyżowski Tadeusz Zygmunt wraz z por. obs. Janem Kornikowskim w dniu
1 IX 1939 r. wystartowali samolotem obserwacyjnym R-XIII D z lotniska w Sosnowcu by rozpoznać niemieckie lotnisko pod Gliwicami. Podczas lotu nad Mikołowem samolot został zestrzelony przez niemiecką opl., ranny obserwator dostał się
do niewoli, a pilot zginął – pochowano go na cmentarzu Mikołowie. Po wojnie
ekshumowano jego prochy i przeniesiono na cmentarz na warszawskim Bródnie110.
109

Tamże.
O. Cumft, H.K. Kujawa, Księga lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych 19391946, Warszawa 1989, s. 110, 155.
110

KRAKOWSKIE 23 I 26 ESKADRY OBSERWACYJNE
289
__________________________________________________________________________________________

Obie Eskadry w trakcie walk wykazały się pełnym bojowym zaangażowaniem,
a personel latający i naziemny ewakuowany do Rumunii, następnie do Francji i na
Wyspy Brytyjskie w latach 1940-1947, pełnił służbę w Polskich Siłach Powietrznych na Zachodzie.
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LOTNICZE WSPARCIE I FUNKCJONOWANIE
TERENÓW ODBIORU ZRZUTÓW AK W OBSZARZE
DYSTRYKTU GALICYJSKIEGO 1942-1944
Obszar Galicji nie był początkowo brany pod uwagę w ramach akcji tworzenia
łączności lotniczej polskiego Rządu na emigracji z okupowanym krajem, a tym
bardziej operacji zrzutowych aliantów zachodnich. Pierwszą, cytowaną informacją
źródłową potwierdzającą rozpoczęcie akcji poszukiwania i wyznaczania terenów
odbioru zrzutów na terenie znajdującego się wówczas pod podwójną okupacją –
niemiecką i radziecką1 – kraju jest załącznik do meldunku nr 18 Komendy Związku
Walki Zbrojnej (ZWZ) z dnia 18 kwietnia 1940 r., w którym gen. Stefan Rowecki
ps. „Grot”, komendant ZWZ na terenie okupacji niemieckiej informował kierującego ZWZ gen. Kazimierza Sosnkowskiego poprzez ekspozyturę w Budapeszcie
o „zarządzeniu poszukiwań placówek łączności z lotnikiem na terenie woj. Kieleckiego, Krakowskiego i częściowo Warszawskiego” (nie dotyczył terenów wschodnich RP). Warty podkreślenia jest fakt, że prac nad operacjami zrzutowymi nad terenem okupacji radzieckiej – kresy wschodnie Rzeczypospolitej – w tym okresie
nie prowadzono m.in. ze względu na słabą łączność oraz na deportacje ludności
polskiej przeprowadzane w okresie 1940-1941 r., które poważnie osłabiały siłę
konspiracji polskiej na terenach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi. Kolejne meldunki wysłane drogą radiową do kraju informowały o względach technicznych i ograniczeniach, co do zasięgu możliwości operowania wysłanych do Polski
samolotów2. Wyznaczono jako nieprzekraczalną linię operacji zrzutowych aliantów
zachodnich linię Bydgoszcz-Poznań, która była jednak z czasem przesuwana3.
1

Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego (IPiMGS), Protokoły Rady Narodowej, A.5/b,
XXIII Posiedzenie Rady Narodowej z 11 października 1940 r. Podsumowanie dyskusji A. Zaleski,
„Umówmy się, że aczkolwiek będziemy występować, że wróg nr 1 to Niemcy i będziemy mówili, że
Niemcy są odpowiedzialne za całość terenów polskich, to jednak nie będziemy zapominali o tym, że
drugi wróg zasłużył sobie na to, żeby były z nim porachunki”.
2
Depesza radiowa płk dypl. Józefa Smoleńskiego do gen Stefana Roweckiego dotycząca zmiany
terminu lotu do kraju i przykładów terenowej lokalizacji placówek odbiorczych z dnia 11.07.1941 r.
informuje o pracach nad uzyskaniem możliwości przesunięcia zasięgu maszyn do linii GrodnoLwów – por. Armia Krajowa w Dokumentach (Dalej AKD), T. II, s. 91.
3
Radiogram płk Smoleńskiego do gen. Roweckiego dotyczący uzyskania samolotów do zrzutów
i organizacji odbioru w kraju z dnia 15.10.1941 r. informuje o tym iż: „Zasięg samolotów jest praktycznie możliwy do linii Grodno-Brześć n/B.-Włodawa-Zamość-Rzeszów”. Część 1 i 3 tej depeszy –
por. AKD, T. I, s. 128-129.
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Głównym argumentem było przekroczenie bariery ryzyka – wykonany lot, mimo iż
przebiegał po najkrótszej możliwej trasie, odbywał się na granicy zasięgu samolotu.
Wysuwano twierdzenia, iż stale pracujące, przegrzane silniki maszyn trzeba wymieniać po 12 godzinach pracy, a odnalezienie placówki oczekującej na zrzut,
z dużej wysokości jest problematyczne4. Nie bez znaczenia dla dalszej akcji zrzutowej, był fakt wzmocnienia przez Niemców obrony przeciwlotniczej nad swym
terytorium, co spowodowało, że podjęto decyzję o zmianie trasy lotu decydując się
latać okrężną drogą nad Danią. Wskutek tego trasa lotu wydłużyła się znacznie
i np. do rejonu Warszawy wynosiła teraz około 1000 mil – łącznie z drogą powrotną około 3200 km, zaś w rejon Wołynia czy Podola było jeszcze dalej. Zmusiło to
dowództwo lotnictwa brytyjskiego oraz polskiego do podjęcia decyzji o zmianie
maszyn i tras lotu. W chwili utworzenia we Włoszech Bazy nr 11 zaopatrzenie terenów wschodnich stało się w pełni realne pod względem technicznym – względy
polityczne stanowiły osobny rozdział dziejów operacji zrzutowych aliantów zachodnich. Przyjaźń gen. Władysława Sikorskiego z generałem Sir Alan Brooke
(później Lord Alanbrooke), przewodniczącym Komitetu Brytyjskich Szefów Sztabu (KBSS), oraz z premierem Winstonem Churchillem zapewniła strategiczną pomoc Wielkiej Brytanii dla Armii Krajowej. Jednak globalna polityka przywódców
brytyjskich siłą rzeczy oznaczała, iż ich stosunek do sił sowieckich był odmienny
od stosunku Polaków. Brytyjczycy znaleźli się w wyjątkowo kłopotliwej sytuacji –
chcieli pomóc Polakom, ale nie mogli wygrać wojny bez współpracy ze Związkiem
Radzieckim (ZSRR). Jeszcze jedną przeszkodą w uzyskiwaniu pomocy dla AK
przez polski Rząd na emigracji był fakt, iż od 1942 r. brytyjski Foreign Office (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) stał się jawnie pro-sowiecki5.
Z chwilą przekazania przez stronę niemiecką miasta Lwowa oddziałom Armii
Czerwonej (22 IX 1939 r.)6 dla ludności tego terenu rozpoczął się nowy okres.
Dziesięciodniowy okres obrony miasta zakończył się poddaniem ok. 15 tys. polskich żołnierzy i oficerów7. Przedstawiciele Armii Czerwonej w podpisanym pro4

AKD, T. I, s. 470-472.
Od momentu zerwania stosunków dyplomatycznych z rządem polskim w kwietniu 1943 r., Stalin przyspieszył budowę w ZSRR komunistycznych struktur politycznych i wojskowych, mających
w przyszłości objąć, z jego nadania, władzę w Polsce. Aktywność zbrojna Armii Krajowej na
wschodnich obszarach państwa polskiego, które ZSRR okupował w latach 1939-1941 i do których
nadal zgłaszał roszczenia, stanowiła dodatkowy czynnik wzbudzający wrogość Moskwy. Przekonał
się o tym brytyjski minister spraw zagranicznych Anthony Eden w czasie konferencji moskiewskiej,
kiedy 29 października 1943 r. zapytał swojego sowieckiego odpowiednika Wiaczesława Mołotowa,
czy jego zdaniem należy wspierać AK. Odpowiedź była negatywna, choć to właśnie z tego źródła
Rosjanie, za pośrednictwem Londynu, otrzymywali cenne informacje wywiadowcze o potencjale
militarnym Trzeciej Rzeszy. AK prowadziła także działania sabotażowe, m.in. wymierzone w niemieckie linie komunikacyjne na zapleczu frontu wschodniego („Wachlarz”).
6
Agresja sowiecka na Polskę w świetle dokumentów 17 września 1939. Działania Frontu Ukraińskiego, red. nauk. Cz. Grzelak, Warszawa 1996, s. 120-121. Protokół przekazania miasta Lwowa
wojskom sowieckim.
7
R. Dalecki, Armia „Karpaty” 1939, Warszawa 1979, s. 280.
5

LOTNICZE WSPARCIE I FUNKCJONOWANIE TERENÓW ODBIORU ZRZUTÓW AK
293
__________________________________________________________________________________________

tokole zagwarantowali oficerom polskim „osobistą swobodę i nietykalność”8. Według tego układu wszyscy wojskowi – szeregowi i oficerowie – mieli opuścić
Lwów prowadzącą na wschód drogą Lwów-Kurowice, zwartymi kolumnami pieszymi oraz samochodami (starsi oficerowie) – mogli udać się dalej do Rumunii i na
Węgry.

Fot. 1. Campo Cassale, 1944 r. Polska załoga zrzutowego „Liberatora”.

Sytuacja uległa zmianom w 1941 r. z chwilą zajęcia tych terenów przez wojska
niemieckie w ramach ataku na ZSRR (Operacja „Barbarossa”). Działalność gestapo nie była tak skuteczna w zwalczaniu konspiracji jak miało to miejsce w wypadku Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych ZSRR (NKWD). Zresztą, jak
można sądzić, działający jeszcze członkowie polskich organizacji podziemnych,
którzy uniknęli aresztowania byli bardziej doświadczeni. Aresztowania doprowadziły jednak do sytuacji, w której aby sprostać potrzebom kadrowym należało sięgnąć po uzupełnienia z terenów zajętych wcześniej przez Niemcy. Z powodu braku
odpowiednich oficerów we Lwowie, na stanowiska sztabowe oddelegowano wielu
doświadczonych w konspiracji oficerów z Warszawy (określano ich potem jako
„ekipę warszawską”)9. Oficerowie ci objęli osiem z dziewięciu stanowisk kierowniczych w Komendzie Obszaru nr 3 oraz w Komendach Okręgów ZWZ. Stworzenie podstaw sztabów i struktur terenowych pochłonęło sporo czasu i wysiłku. Komenda Obszaru nr 3 została utworzona najszybciej i jej stan na 1 stycznia 1942 r.
obejmował ponad 500 ludzi, w tym 62 oficerów. W tym samym okresie Okręg
Lwów liczył 872 ludzi (w głównej mierze ze Lwowa i Drohobycza), Okręg Stanisławów – blisko 200 i Okręg Tarnopol niespełna 50. Okręg Wołyń, podobnie jak
8
9

§ 8 Protokołu – por. Agresja sowiecka na Polskę... op. cit., s. 121.
J. Węgierski, W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 15.
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Stanisławów, miał ogromne kłopoty kadrowe – wynikało to z bardzo słabego zaplecza etnicznego (Polacy stanowili tam ok. 15-16% ludności)10. W pierwszych
miesiącach 1942 r. uzupełniono personalnie sztab Komendy Obszaru nr 3 i przemianowano go na Komendę Obszaru nr 3 Armii Krajowej. Opracowany w czerwcu
1942 r. „Plan operacyjny” zakładał: osłonę wschodnich rejonów kraju w okresie
powstania powszechnego poprzez wzmożoną akcję dywersyjną przeciw transportom niemieckim wracających ze wschodu11; opanowanie Lwowa wyprzedzając
działania ukraińskie; utrzymać łączność w kierunkach Rawa Ruska i Przemyśl.
Przewidywano również przeciwstawienie się Armii Czerwonej w wypadku przekroczenia przez nią granic RP z 1939 r. Niestety założenia dotyczące opanowania
Lwowa wydawały się być nierealne (zakładano udział w walkach 350 plutonów
AK – podczas gdy w sierpniu 1942 r. dysponowano zaledwie 85 plutonami kadrowymi)12. Poza Lwowem sytuacja nie przedstawiała się najlepiej. Okręg AK Stanisławów został w wyniku aresztowań w dniach 10 i 11 listopada 1942 r. niemalże
całkowicie rozbity. Okręg AK Tarnopol rozwijał się bez strat, natomiast utworzenie Okręgu AK Wołyń było problematyczne13. Rok 1942 zaowocował także powstaniem szeregu organizacji wojskowych podległych niektórym stronnictwom
politycznym. Były to: Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW), Związek Jaszczurczy, Narodowe Siły Zbrojne (NSZ), Konfederacja Narodu, Bataliony Chłopskie, Socjalistyczna Organizacja Bojowa (SOB) oraz Gwardia Ludowa (GL)14.
Odbudowano struktury konspiracyjne na Kresach i dokończono akcję scaleniową, a ZWZ-AK podporządkowały się praktycznie wszystkie ugrupowania polityczne (nie tworzono odrębnych sieci BCh). W 1942 r. ujednolicono system działania, a podziemie miało być przede wszystkim armią broniącą społeczeństwa polskiego. Na Kresach był to bardzo skomplikowany proces, gdyż obrona ta dotyczyła
nie tylko działań okupanta niemieckiego, ale też antypolskich wystąpień mniejszości ukraińskiej. (już w 1941 r. rozpoczęto wrogie działania skierowane przeciwko
Polakom, a akcja ta osiągnęła apogeum w 1943 r., kiedy doszło do rzezi na Wołyniu). Niebagatelne znaczenie miała także działalność radzieckiej partyzantki (w początkowym okresie nastawionej głównie na przetrwanie i rabującej ludność miejscową). W połowie 1943 r. nastąpiła zmiana postaw oddziałów partyzantki radzieckiej, a działalność tych oddziałów uległa radykalizacji. Atakowano oddziały
polskie i niszczono polską siatkę konspiracyjną. Rozpoczęła się faktyczna wojna
partyzancka pomiędzy oddziałami polskimi, radzieckimi i ukraińskimi. Z chwilą
rozpoczęcia „Burzy” wzajemne antagonizmy uległy eskalacji.
Na przełomie lat 1943 i 1944 Armia Krajowa na Obszarze III PołudniowoWschodnim, obejmującym wschodnią część województwa lwowskiego oraz województwa stanisławowskie i tarnopolskie, liczyła według sprawozdań około 30
10

Ibidem, s. 17.
Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. III, Armia Krajowa, Londyn 1950, s. 196.
12
J. Węgierski, op. cit., s. 22.
13
M. Fijałka, 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK, Warszawa 1986, s. 17.
14
J. Węgierski, op. cit., s. 31-35.
11
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tysięcy żołnierzy, w tym ok. 15 tys. w Okręgu Lwów, ponad 10 tys. w Okręgu Tarnopol i 4 tys. w Okręgu Stanisławów. Słabe uzbrojenie Obszaru zostało wzmocnione między marcem a lipcem 1944 dzięki przydziałom z KG AK i odbiorowi 24
zrzutów, co pozwoliło na utworzenie od 18 do 20 kompanii oddziałów partyzanckich w samym Okręgu Lwów. W ramach akcji scaleniowej do struktur AK weszły
oddziały Narodowej Organizacji Wojskowej, Konfederacji Narodu, częściowo Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich oraz Socjalistycznej Organizacji
Bojowej.

Fot. 2. Koniczynki na szczęście. Każda oznacza udany lot do kraju.

W Armii Krajowej według planu odtwarzania sił zbrojnych formowano te oddziały, które przed wojną stacjonowały na danym terenie. W 1944 r. w związku
z odtwarzaniem przedwojennych jednostek wojskowych w ramach struktur Armii
Krajowej Podokręg AK Stanisławów wystawił 11 Karpacką Dywizję Piechoty AK
w trzech zgrupowaniach pułkowych: 48 pp (w rejonie Stanisławów i Łukowiec),
49 pp (w rejonie Nadworna-Bitkowa), 53 pp (w rejonie Daszawa, Stryj i Stebnik).
We Lwowie odtwarzanie sił zbrojnych dotyczyło między innymi 14 Pułku Ułanów (14 PU AK). W ramach jednostek AK był on tylko „kawalerią” z nazwy, bo
w rzeczywistości składał się ze szwadronów pieszych, a w założeniu miał być nie
pułkiem konnym, lecz zmotoryzowanym. Plutony, a następnie szwadrony nosiły
nazwę „oddziałów leśnych”, mimo że były rozmieszczone we wsiach i osadach
położonych głównie na wschód od miasta. Początkowo „oddziały leśne” 14 PU AK
broniły polskiej ludności na wsiach przed napadami Ukraińców. W wyniku całkowitego zniszczenia wielu z nich i przymusowego poboru przeprowadzonego przez
wojska radzieckie natychmiast po wkroczeniu na te tereny, oddziały AK utrzymały
się właściwie tylko w zachodniej części Okręgu AK Tarnopol, w Okręgu AK
Lwów w pasie od Lwowa po Przemyśl, w Okręgu AK Stanisławów, w Zagłębiu
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Naftowym, na Samborszczyźnie, a także w rejonie Stryja i Nadwórnej. W czasie
trwania akcji „Burza”, po zbliżeniu się do Lwowa Armii Czerwonej oddziały
lwowskiego Okręgu AK współdziałały z pułkami Armii Czerwonej w zdobyciu
Lwowa w walkach z Niemcami. Dowódcą pułku wyznaczono uciekiniera z niewoli
niemieckiej, kapitana armii jugosłowiańskiej, Serba, Dragana Sotirovica, ps. „Draża”, a wiosną 1944 r. Pułk liczył blisko 900 ludzi. Walki o Lwów trwały od 23 do
27 lipca 1944r. Zgrupowanie Armii Krajowej pod dowództwem płk. Władysława
Filipkowskiego ps. „Cis”15 zdobyło miasto wspólnie z frontowymi jednostkami.
Wychodzący z konspiracji żołnierze lwowskiej AK, podobnie jak kilkanaście dni
wcześniej żołnierze realizowanego w ramach operacji „Ostra Brama” Powstania
Wileńskiego, liczyli na to, że ich rodzinne miasta pozostaną w granicach Polski16.
Na terenie Obszaru Południowo-Wschodniego AK radzieckie służby bezpieczeństwa uderzyły głównie w struktury dowódcze polskiego podziemia (już pod koniec
lipca 1944 r. rozpoczęły się we Lwowie pierwsze aresztowania oficerów Komendy
Obszaru Lwowskiego). W dniu 31 lipca 1944 r. komendant Obszaru Lwowskiego
wraz z innymi oficerami dowództwa odleciał samolotem do Żytomierza w celu
prowadzenia rozmów z szefem Resortu Obrony Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego (PKWN) gen. Michałem Rolą-Żymierskim, w sprawie utworzenia
polskiej dywizji. Rozmowy te miały uwiarygodnić posunięcia radzieckie i dać czas
na zintensyfikowanie działań wywiadu Armii Czerwonej na zajętych przez nią terenach. W ich wyniku część żołnierzy AK została zmuszona do wstąpienia do Armii generała Zygmunta Beringa, pozostałych wywieziono do obozu w głąb ZSRR
(po krótkim spotkaniu w Żytomierzu oficerowie AK zostali aresztowani)17. Część
żołnierzy wraz z dowódcą 14 pu. AK udało przedostać za San i dalej przez Śląsk
trafić aż do amerykańskiej strefy okupacyjnej Niemiec, ratując w ten sposób przed
represjami.
Konspirację kontynuowano w znacznie trudniejszych warunkach (spowodowanych głównie ujawnieniem znacznej części struktur podczas „Burzy”). W kwietniu
1945 roku ocalałe struktury dowódcze Okręgu AK Lwów ewakuowały się na tereny Polski centralnej, gdzie podjęły dalszą działalność podziemną.
Zmiany wynikające z sytuacji wojennej po 22 czerwca 1941 r. – ataku wojsk
niemieckich i ich satelitów na ZSRR oraz przejęcie pod okupację całego terenu
II Rzeczypospolitej przez siły niemieckie – pozwoliły na wciągnięcie na listę tworzonych zrzutowisk terenów kresów wschodnich.
W kwietniu 1943 r. na mocy rozkazu KG AK utworzony został w Obszarze nr 3
Armii Krajowej referat przerzutów lotniczych, którego zadaniem było zorganizowanie sieci placówek odbiorczych zrzutów. W czerwcu 1943 r. przybył do Lwowa
por. czasu wojny Maksymilian Kaucki ps. „Antoni” – posiadał on duże doświad15

Na czas rozmów z Sowietami, dla podniesienia jego prestiżu, KG AK zezwoliła mu na używanie stopnia generała brygady.
16
R. Korab-Żebryk, Próba efektywności wysiłku partyzanckiego Armii Krajowej, „Kwartalnik
Historyczny” 1982, z. 1, s. 70.
17
P. Kołakowski, NKWD i GRU na ziemiach polskich 1939-1945, Warszawa 2002, s. 227-229.
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czenie w dziedzinie łączności lotniczej (był szefem oddziału ewakuacji zrzutów
w Wydziale Zrzutów KG AK). Do końca 1943 r. por. czasu wojny Maksymilian
Kaucki wraz ze współpracownikami wyznaczył tereny odbioru zrzutów dla Okręgu
AK Lwów18. Mimo, że od 1 sierpnia 1943 r. sygnalizowano gotowość przyjęcia
zrzutów, to jednak sezon operacyjny „Riposta” nie dotyczył tych terenów – dopiero
uruchomienie baz lotniczych w południowych Włoszech zmieniło sytuację19.

Fot. 3. Ładowanie zasobników na pokład Halifaxa.

Zrzuty alianckiego lotnictwa w 1944 r. na terenach wschodnich ziem II Rzeczypospolitej niejednokrotnie przeprowadzane były w trudnych warunkach atmosferycznych, lecz swoje kłopoty mieli także odbierający zrzuty żołnierze AK działający w terenie mocno nasyconym nie tylko oddziałami niemieckimi oraz siłami
Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), lecz zdarzały się też przypadki, gdy podobne do ustalonych sygnałów świetlnych wystawiały też oddziały... partyzantki radzieckiej operujące w pobliskim od zrzutowiska terenie, podpatrujące sygnały naziemne przekazywane załodze samolotu poszukującego nocą zrzutowiska – np.
w nocy 14/15 kwietnia 1944 r. z włoskiej bazy lotniczej w Campo Cassale w rejon
walk 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK skierowano dwa samoloty – pierwsza
załoga dokonała zrzutu na placówkę „Polana”20 (z kraju depeszą 738 potwierdzono
odbiór zrzutu) zaś druga załoga po wymianie sygnałów z placówką „Topaz”21 również dokonała zrzutu jednakże z kraju nadeszła depesza o treści:
18

J. Węgierski, Referaty lotnicze Obszaru Południowo-Wschodniego AK, Skrzydlata Polska
1987, s. 12.
19
J. Garliński, op. cit., s. 125.
20
Placówka „Polana” położona była między miejscowościami Władynopolem a Piotrówką i oddalona o 17 km na płd. wsch. od stacji kolejowej Luboml na trasie Chełm-Kowel.
21
Znane są dwa usytuowania tej samej placówki: patrz przypis 206.
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...Zamiast Topaz – zrzut 9 km na północ przyjął oddz.[iał – KM] Partyzancki sowiecki,
który podpatrzył i zaobserwował sygnały (...)22.

W opisywanym rejonie Wołynia i Podola przypadki przejęcia zrzutów przez
oddziały UPA nie wystąpiły. Doświadczenia zrzutowe wyniesione z okresu próbnego z lat 1941-1942 pozwalają na podjęcie próby uszeregowania pewnych reguł,
jakimi kierowano się praktycznie do końca trwania łączności lotniczej okupowanego kraju z emigracyjnym Rządem Polskim w Londynie, również na terenach
wschodnich. Reguły te były bardzo skrupulatnie przestrzegane, a pewne udoskonalenia wiązały się z kwestiami organizacyjno-technicznymi, nienaruszającymi zasad ogólnych.
Wschodnie tereny i zlokalizowane na nich zrzutowiska dostarczyły kuriozalnych przykładów działania lotnictwa i Armii Krajowej. Zrzuty odbywały się na terenach trudnych, na granicy zasięgu maszyn i w niekorzystnych warunkach politycznych. Te czynniki powodowały, że wiele załóg dokonywało zrzutów w sposób
chaotyczny. Oficer 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich AK (14 pu. AK) ppor. Jerzy
Węgierski z lwowskiego Okręgu AK tak oto wspominał jeden ze zrzutów w nocy
3/4 kwietnia 1944 r., który trafił bezpośrednio w ręce niemieckie:
...Najfatalniej powiodło się czwartej załodze – zamiast dokonać zrzutu na placówce
„Muszka” pod Drohobyczem, samolot doleciał pod Stary Sambor i zrzucił ładunek nad jakimiś światłami dostrzeżonymi w Strzelbicach. Były to niestety baraki Organizacji Todt. Cały
zrzut dostał się w ręce niemieckie23.

Oprócz akcji zrzutowych, de facto zakończonych porażką – przepadek zrzutu
był klęską, dochodziło do sytuacji komicznych w swym wydźwięku. W celu zabezpieczenia placówek zrzutowych stosowano różne działania – zgodnie z „Instrukcją…” lecz dwa znane przypadki, właśnie z terenów Okręgu AK Lwów – wykazują, że stosowano również środki, które nawet nie wpadły by do głów twórcom
wielokrotnie wzmiankowanej „Instrukcji…”. Jak to już było wykazywane, główną
rolę przy lokalizowaniu zrzutowisk odgrywały dyslokacje wojsk niemieckich24. Na
terenie lwowskiego Okręgu AK żołnierze oddziałów niemieckich stacjonujących
w pobliżu zrzutowisk pojeni byli alkoholem – 9 lipca 1944 r. rzut na bastion zrzutowy „Kabłąk 2” odbierano tuż pod okiem 11-działowej niemieckiej baterii artylerii, której obsługę upito; podobnie było ze zrzutem w nocy 7/8 lipca 1944 r. na ten
sam bastion zrzutowy, gdzie samogonem upito obsługę niemieckich reflektorów
plot. – następnego dnia niemieccy żołnierze mówili o lotach ... amerykańskich
bombowców, które robiły zwiad przed bombardowaniem Lwowa (!!!)25.
Od jesieni 1943 r. znormalizowano nadawanie kryptonimów placówkom odbiorczym na terenie całego kraju i Okręg AK Lwów otrzymał oznaczenie – uzbro22

K. Bieniecki, op. cit., s. 136-139; J. Tucholski, Cichociemni, op. cit., s. 164, 168.
J. Węgierski, W lwowskiej Armii... op. cit., s. 89-94.
24
AKD, T. III, s. 213-214, Depesza z 2 grudnia 1943 r. Naczelny Wódz do gen. Komorowskiego: Komentarz do Instrukcji Rządu RP w sprawie powstania powszechnego – AK wobec wkraczających wojsk sowieckich.
25
K. Bieniecki, op. cit., s. 184-188.
23
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jenie – „Browning”, „Ładownica” – zaś Okręg AK Wołyń – minerały – „Krzem”,
„Topaz”26.
Wejście Rosjan na ziemie polskie zbiegło się z podjętą przez Armię Krajową
akcją „Burza”. Akcja, przygotowana i prowadzona na polecenie Rządu emigracyjnego w Londynie, miała udowodnić gotowość do wspólnej z Armią Czerwoną
walki o wyzwolenie ziem polskich i pobicie niemieckich najeźdźców. Władze emigracyjne naiwnie sądziły, że występując w roli gospodarzy, oddziały Armii Krajowej swoją obecnością wystarczająco potwierdzą prawa do polskiej państwowości
na tych ziemiach. W naiwnym optymizmie w Londynie miano nadzieję, że ewentualna współpraca bojowa Armii Krajowej z Armią Czerwoną stworzy szansę na
nawiązanie porozumienia z ZSRR27. Rosjanie stawiali bezwzględny i z punktu widzenia zasad prowadzenia wojny ze wszech miar uzasadniony warunek, że na tyłach radzieckich frontów nie ma prawa być jakichkolwiek oddziałów partyzanckich. Jednocześnie prawie wszystkie oddziały wojskowe Polskiego Państwa Podziemnego były szczegółowo rozpoznane przez radzieckie służby specjalne.
Jesienią 1943 r. zostały ustalone założenia planu „Burza” w ramach, którego
miały jako pierwsze zostać uaktywnione siły AK zgrupowane w wołyńskim
i lwowskim Okręgu AK. To tworzone w tym rejonie pododdziały 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK (27 WDP AK) oraz 5 Dywizji Piechoty (5 DP) i 14 pułku
ułanów jazłowieckich AK jako pierwsze miały otrzymać zrzuty powietrzne. Zimą
1944 r. linia frontu wschodniego zbliżyła się do terenów Podola i Wołynia gdzie do
tego czasu operacji zrzutowych nie przeprowadzano (zrzuty przeprowadzano do
linii Bugu i Sanu). W lutym 1944 r. linia frontu przebiegała kilka kilometrów na
wschód od Kowla. Osią zgrupowania świeżo powstałej 27 Wołyńskiej Dywizji
Piechoty AK stała się szosa i linia kolejowa: Włodzimierz Wołyński-Kowel. Dywizja znajdowała się w walce z oddziałami niemieckimi od 19 stycznia 1944 r. i na
jej terenie usytuowano następujące cztery placówki do odbioru tak potrzebnych jej
oddziałom zrzutów. Były to: „Polana” – położona pomiędzy miejscowościami
Władynopolem a Piotrówką (17 km na południowy wschód od stacji kolejowej
Luboml na linii kolejowej Chełm-Kowel); „Lasek” – 21 km na południowy
wschód od stacji kolejowej Luboml koło miejscowości Mosur; „Topaz”28 – położona najpierw 15 km, zaś od 7 kwietnia 1944 r. 12 km na północny zachód od sta26

Ibidem, s. 16.
Nie przeszkodziło to Józefowi Stalinowi w przeprowadzeniu jeszcze bardziej gwałtownego ataku
na AK w trakcie konferencji teherańskiej (28 listopada – 1 grudnia 1943 r.). Jego bezpodstawne oskarżenia pod adresem tej organizacji o współpracę z Niemcami nie spotkały się ze sprzeciwem brytyjskiego
premiera Winstona Churchilla ani prezydenta USA Franklina D. Roosevelta, choć znali oni prawdę.
W tym czasie sowiecki sztab kierował na ziemie wschodnie Rzeczypospolitej swoje oddziały, kosztem
walki z Niemcami, w celu wyparcia z nich „polskich band nacjonalistycznych”, prowokując w ten sposób konflikt z AK. Jawnie wrogie działania Moskwy wobec organizacji, która była sprzymierzeńcem
aliantów zachodnich nie wywołały jednak większej reakcji w Londynie i Waszyngtonie. W stolicach
tych sądzono, iż testem sowieckich intencji będzie postawa Armii Czerwonej dopiero na zachód od tzw.
linii Curzona, czyli na obszarach, do których ZSRR nie wysuwał pretensji terytorialnych.
28
Patrz przypis 20.
27
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cji kolejowej Włodzimierz Wołyński, koło miejscowości Puzów; „Grafit” – 12 km
na południe od stacji kolejowej, w okolicy wsi Zasmyki29. W okresie wykonywania
przez ww. Dywizję akcji „Burza” jej oddziały wymagały stałego wsparcia bronią –
szczególnie przeciwpancerną – amunicją i medykamentami z powietrza, jednak akcja tego rodzaju zrzutów napotkała na zdecydowany sprzeciw strony angielskiej,
która nie chcąc drażnić rosyjskiego sojusznika, traktującego tereny Wołynia i Podola jako swoją strefę wpływów, zdecydowała o wykonywaniu operacji zrzutowych nie leżących w rejonach zaplecza linii frontu wschodniego. Oto jak kwestię
oczekiwanych zrzutów opisywał oficer 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK kpt.
Tadeusz Sztumberk-Rychter:
...Już od pierwszych chwil jakiego takiego zorganizowania oddziałów domagaliśmy się
zrzutów broni i sprzętu. Wszelkie przygotowania w tym kierunku zostały przez nas poczynione: Wybrano miejsca zrzutowe i podano ich współrzędne, starając się operować rejonami, co
do których wydawało się, że przez dłuższy czas pozostaną na pewno w naszych rękach; przeszkolono placówki odbiorcze, sygnalistów i radiotelegrafistów. Pogotowie zrzutowe ogłaszano
kilkakrotnie, zawsze jednak jakieś przeszkody powodowały, że samoloty nie nadlatywały
i placówki czekały daremnie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że przeloty dokonywane są z baz
w południowych Włoszech, a więc trasa do nas nie jest ani krótka ani łatwa, jednak czekaliśmy z regularną częstotliwością30.

Władze brytyjskie zastrzegły sobie udzielanie ewentualnej zgody na zrzuty na
placówki położone na wschód od „Linii Curzona” (z wyłączeniem Okręgu Lwowskiego AK), a ponieważ zgody takiej nie udzielono, w kwietniu 1944 r. w tajemnicy przed Anglikami, dowódca Głównej Bazy Przerzutowej w Campo Cassale ppłk
dypl. Jan Jaźwiński, ps. „Sopja”, zdecydował się na podanie Anglikom (którzy
otrzymali kopie raportów) jako celu placówki położonej w pobliżu rejonu walk 27
WDP AK, ale już na zachód od Bugu i skierował w rejon walk Dywizji dwa samoloty z polskimi załogami z 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia (wg oficjalnej wersji przekazanej stronie angielskiej załogi miały dokonać zrzutów na placówkę „Wilk” w lubelskim Okręgu AK zaś w rzeczywistości zostały one skierowane nad Wołyń)31. Załoga por. pil. (F/O) Kazimierza Szrajera (nawigator mjr obs.
(F/L) Stanisław Daniel) dokonała w nocy 8/9 kwietnia 1944 r. samolotem typu
Handley Page „Halifax” JP-180 V zrzutu 9 zasobników i 9 paczek w jednym nalocie z wysokości 900 stóp o godz. 130 na placówkę „Polana” 250 położoną 17 km na
południowy wschód od stacji kolejowej Lubomil w rejonie wsi Władynopol (na
zrzutowisku prawidłowo podano odzew – literę g ( _ _ .) choć sznury spadochronów od paczek wkręcały się w kółko ogonowe samolotu i urywały się) – lądowanie
we włoskiej bazie nastąpiło o godz. 610 po 10 godz. 35 min. lotu (gen. Tadeusz
Komorowski ps. „Bór” depeszą 085 potwierdził odbiór zrzutu – zrzut potwierdziła
także depesza ppłk. dypl. Jan Jaźwińskiego nr 73/KKP/S z 9 IV 1944 r.). Oto jak
ten zrzut opisywał wspomniany wyżej kpt. Tadeusz Sztumberk-Rychter:
29

K. Bieniecki, op. cit., s. 112.
T. Sztumberk-Rychter, Artylerzysta piechurem, Warszawa 1966, s. 266-268.
31
A.P. Przemyski, Z pomocą żołnierzom podziemia, Warszawa 1991, s. 109.
30
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...Ponieważ znów otrzymujemy zapowiedź zrzutów baliśmy się utraty terenu, co pociągnęłoby za sobą konieczność zmiany współrzędnych. W naszym rejonie postoju mieliśmy
w tej chwili dwie placówki odbiorcze: jedną w bezpośrednim rejonie postoju sztabu dywizji,
1 km na północ od Władynopola, drugą w rejonie zgrupowania południowego 2 km na północny wschód od Stezarzyc. Dnia 8 IV rano awizują nam możliwość zrzutów tegoż dnia wieczorem. Obie placówki czuwają, ale po kilkakrotnych zawodach raczej z obowiązku i bez entuzjazmu, bowiem tego dnia wypadła Wielka Sobota i kapelani dywizji odprawiają wieczorem
rezurekcję. Tymczasem kilka minut po godz. 21 placówka łapie sygnały zbliżających się samolotów. Z 6 wysłanych maszyn (łącznie wysłano do Polski 17 maszyn w tym sześć z polskimi załogami – przyp. KM) osiągają cel tylko 2 czteromotorowe bombowce. Dostajemy nareszcie kilkanaście zasobników ze sprzętem. Jak na potrzeby oddziałów partyzanckich dostaliśmy stosunkowo zbyt dużo broni krótkiej, a zbyt mało ppanc. Otrzymaliśmy amunicje, radiostację i trochę (kilkanaście sztuk) mundurów i butów. Bardzo to mało wobec potrzeb i bardzo
dużo, jeśli chodzi o wysiłek lotników32.

Natomiast inny z oficerów Dywizji kpt. Tadeusz Fijałka – „cichociemny”, ps.
„Kawa” dodawał:
...Radiowa łączność dywizyjna odebrała wiadomość, że tej nocy, z 8 na 9 kwietnia, nastąpi
zrzut lotniczy dla Dywizji. Kompania łączności wystawiła placówki i po północy nastąpił
zrzut. Zrzut, który bardzo ucieszył wszystkich, dostarczył materiałów saperskich, sprzęt łączności, trochę broni i amunicji, pistolety maszynowe, ubrania oraz 60 tys. dolarów33.

Z pierwszego opisu wynika, że w rejonie zrzutowiska pojawiły się obie załogi,
w rzeczywistości załoga por. pil. (F/O) Jana Dziedzica (samolot typu Handley Page
„Halifax” JN-911 „Z”) nie mogła zidentyfikować rejonu zrzutowiska 27 WDP AK,
gdyż placówka odbiorcza wyłożyła sygnał „Panna” 3 (I) zamiast „Teresy” 4 (Y)
i nadawała sygnały o (---) i d ( _ ..). Ww. załoga dokonała zatem zrzutu na placówkę „Wilk” w rejonie Krasnegostawu. W nocy 9/10 IV 1944 r. do wykonania zrzutu
w rejonie walk ww. dywizji na placówkę „Topaz” skierowano załogę samolotu typu. Handley Page „Halifax” JN-911 „Z” por. obs. (F/O) Edwarda Bohdanowicza
ww. Eskadry – jednak zrzutu nie wykonano, gdyż załoga nie odnalazła placówki.
W dniu 10 kwietnia 1944 r. do włoskiej bazy nadeszła wiadomość o utracie w trakcie walk z oddziałami niemieckimi zrzutowiska „Polana”, gdyż Dywizja toczyła
tego dnia ciężkie walki o Pustynkę i Staweczki – co spowodowało zmiany w planach zrzutowych. W nocy 13/14 kwietnia 1944 r. miało lecieć do Polski ze zrzutami siedem maszyn, z czego dwie miały dokonać zrzutu na placówki w rejonie walk
Dywizji: „Polana” i „Topaz” – niestety loty do kraju tej nocy odwołano z powodu
złych warunków atmosferycznych. Następnej nocy 14/15 kwietnia 1944 r. z lotniska Campo Cassale wystartowało do Polski 13 samolotów, w tym pięć z polskimi
załogami. Ponownie w tajemnicy przez Anglikami ppłk dypl. Jan Jaźwiński skierował dwa samoloty typu B-24 „Liberator” (załadowane każdy 12 zasobnikami i 12
paczkami (broń ppanc. – Piat, broń maszynowa – pm-y, Sten i rkm-y – Spandau,
granaty, amunicja i radiostacje) z polskimi załogami w rejon walk 27 WDP AK.
Załoga samolotu typu Handley Page „Halifax” BZ-860 „U”, pilotowanego przez
32
33

T. Sztumberk-Rychter, op. cit., s. 266-268.
M. Fijałka, 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK, Warszawa 1986, s. 106.
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chor. pil. (W/O) Stanisława Kłossowskiego (nawigator mjr obs. (W/C) Stanisław
Król) dokonała zrzutu o godz. 055 w dwóch nalotach z wysokości 450 stóp na placówkę „Polana” (załoga lądowała w bazie po 10 godz. 25 min. lotu – z kraju depeszą 738 potwierdzono odbiór zrzutu); zaś załoga samolotu BZ-965 „S” (kpt. pil.
(F/L) Zbigniew Szostak i nawigator kpt. obs. (F/L) Kazimierz Wünsche) po wymianie sygnałów z placówką „Topaz” dokonała zrzutu w godz. 100 – 135 w dwóch
nalotach z wysokości 400 stóp (w bazie lądowano po 11 godz. 20 min. lotu – niestety zrzut ten przejął oddział partyzantki radzieckiej)34.

Fot. 4. Zrzutowy „Liberator” B-24. W lotach do kraju pilotował go m.in. gen. pil. inż.
Ludomił Rayski.

W dniu 16 IV 1944 r. przesłano do Włoch zawiadomienie o gotowości i zarazem potem o ponownym spaleniu obu placówek – tego dnia Niemcy zdobyli Mosur. Dnia 26 IV 1944 r. włoska baza pokwitowała odbiór depeszy zawiadamiającej,
że zamiast „Polany” i „Topazu” będzie czuwała placówka „Lasek”. W dniu 28 IV
1944 r. włoska baza zameldowała, że sprzęt przygotowany do operacji zrzutowej
na „Lasek” czeka na dobre warunki meteorologiczne co było ostatnią (?) depeszą
dotyczącą operacji zrzutowych dla wołyńskiej Dywizji35. Tym samym w przełomowym okresie akcji „Burza” największa polska jednostka bojowa AK pozbawiona została wskutek negatywnego stanowiska strony brytyjskiej i radzieckiej pomocy z powietrza. W okresie późniejszym zrzutów w rejonie walk na pograniczu
Wołynia, Zamojszczyzny i Lubelszczyzny 27 WDP AK już nie otrzymała, zaś ope34
K. Bieniecki, op. cit., s. 123-124; 136, 388; J. Tucholski, op. cit., s. 164; por. A.P. Przemyski,
op. cit., s. 111. Co ciekawe o zrzucie tym nic nie wspomina ww. T. Sztumberk-Rychter (op. cit.,
s. 274) oraz M. Fijałka (27. Wołyńska..., s. 112). Jednak zrzut na „Polanę” został pokwitowany przez
27 WDP AK meldunkiem z 15 IV 1944 r., a później przez „Lawinę” (depesza nr 085).
35
J. Tucholski, op. cit., s. 164.
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racje zrzutowe wykonywane były w rejonie operacyjnym 9 Pułku Piechoty AK
(9 pp AK) w Puszczy Solskiej, zaopatrywanym z powietrza już wcześniej. Jak czas
pokazał 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK walcząc w okrążeniu została pozbawiona silnej akcji pomocy z powietrza aliantów zachodnich w imię rodzącego się
nowego porządku politycznego w Europie – strona brytyjska na skutek nalegań
Rosjan nie wyraziła zgody na przeprowadzanie zrzutów w bezpośredniej bliskości
linii frontu.
W obszarze Południowo-Wschodnim AK, działania w ramach Akcji „Burza”
rozpoczęły się pod koniec trzeciej dekady marca 1944 r. w czasie długotrwałych
walk sowiecko-niemieckich na Wołyniu i pod Tarnopolem. Zakres tych działań
obejmował głównie niszczenie szlaków komunikacyjnych wroga, czyli w dużej
mierze wykolejanie transportów kolejowych. Z rzadka zdarzało się, że oddziały
AK decydowały się na wydanie bezpośredniej bitwy siłom niemieckim. Plan „Burza” na opisywanych terenach miał jeszcze jedno ważne zadanie, a była nim obrona
polskiej ludności przed atakami UPA. Dowódca Obszaru Lwów, płk Władysław
Filipkowski, ps. „Janka”, meldował w kwietniu 1944 r., że stwierdzono ponad 5000
ofiar rzezi ukraińskiej. Fakt ten miał doniosłe znaczenie przy wyznaczaniu zadań
dla tego obszaru. Według wytycznych Komendy Głównej AK z 5 lipca 1944 r. rola
wojska miała tu polegać „na zadokumentowaniu, że oddziały Okręgu Korpusu nr
VI istnieją nadal i nadal prowadzą nieprzerwaną walkę z Niemcami”. Oznaczało to
konieczność odtworzenia stacjonujących tutaj do 1939 r. trzech dywizji: 5 DP we
Lwowie, 12 DP w Tarnopolu i 11 Karpackiej DP w Stanisławowie. W rzeczywistości jednak tylko organizacja jednostek, 5 DP, (19, 26 i 40 pp.), a ponadto 14 pu.
AK z Podolskiej Brygady Kawalerii poczyniły znaczne postępy. Pozostałe zgrupowania dywizyjne nie odtworzyły wszystkich przewidzianych stanów i nie zdołały dokonać koncentracji.
Dowódca zgrupowania lwowskiego AK ppłk dypl. Stefan Czerwiński w „Zarządzeniu wykonawczym” z 15 lipca 1944 r. ustalił dla swoich oddziałów kolejne
zadania:
1. Wykonanie dywersji na transporty kolejowe i drogowe Niemców w momencie rozpoczęcia przez nich odwrotu.
2. Uderzenie na straże tylne wycofujących się oddziałów.
3. Obrona ludności przed atakami UPA w ośrodkach wiejskich oraz przed próbami wyniszczenia jej przez Niemców w dzielnicach Lwowa, a także osłona
miasta przed ewentualną akcją ukraińską od zewnątrz.
4. Ujawnienie się przed nadciągającymi wojskami sowieckimi celem zamanifestowania polskości tych ziem, a w szczególności Lwowa.
Do wykonania tych zadań we Lwowie i jego najbliższym rejonie przystępowało
11000 żołnierzy w sztabach i oddziałach oraz 1000 ludzi należących WSOP i 1500
członkiń WSK, w połowie przeszkolonych sanitariuszek. Niestety bardzo niekorzystnie wyglądał stan uzbrojenia wspomnianych jednostek. Tylko jedna trzecia
stanu mogła być uzbrojona w zrzutową broń, przy stanie amunicji wystarczającym
na 1 do 2 dni walki (jedynie 750 pistoletów maszynowych ze zrzutów miało amu-
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nicję na sześć dni walk). Bezpośrednio przed „Burzą” w trudnej sytuacji znalazł się
Okręg AK Tarnopol. Choć jego stan ewidencyjny był najwyższy (14325 żołnierzy), to w skutek tymczasowego zatrzymania się linii frontu, tereny wschodnich
obwodów znalazły się poza oddziaływaniem „Burzy”, a zachodnie zostały nasycone niemieckimi jednostkami frontowymi.

Fot. 5. Magiczna moc „Merlinów” – mechanik 1586 Eskadry na skrzydle Halifaxa.

Okręg AK Stanisławów także utracił teren do Kołomyi, a ponadto przez jego
kadrę przeszły dwukrotnie aresztowania, co oznaczało konieczność jej odbudowy.
Mimo to Okręg ten już w trakcie „Burzy” liczył 7574 ludzi i tworzył sześć kompanii 11 Karpackiej DP. W dniu 13 lipca 1944 r. do ogólnej ofensywy letniej przystąpiły armie 1 Frontu Ukraińskiego, uderzając w kierunku na Lwów i Rawę Ruską.
Już 16 lipca 1944 r. dwie armie pancerne (3 gwardyjska i 4) przełamały obronę
niemiecką i szybko parły na Lwów. W tym samym czasie 1 armia pancerna oraz
3 gwardyjska sforsowały rzekę Bug pod Dobroczynem i Sokalem i posuwały się na
Rawę Ruską.
W tej sytuacji musiały ulec zmianie cele Akcji „Burza” dla Okręgu AK Tarnopol, bowiem oddziały niemieckie zamykane w okrążeniach same broniły się niszczeniem linii komunikacyjnych, a oddziały AK zamiast je niszczyć, musiały je teraz ochraniać. Do akcji weszły oddziały 51 i 52 pułków piechoty AK (np. 2 kompania 51 pp. AK z 12 DP uratowała przed wysadzeniem trzy mosty pod Brzeżanami, czym przyspieszyła marsz radzieckich jednostek pancernych). Stoczono także
większe bitwy w Tarnopolu i w położonych na południe od niego Mikulińcach.
Niestety działania te nie mogły mieć miejsca na pełną skalę, bowiem duża część 12
DP AK skoncentrowana w lasach na zachód od Brzeżan uległa rozbrojeniu przez
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Armię Czerwoną i nie wzięła udziału w „Burzy”. Mimo to, po ruszeniu kolejnej
ofensywy radzieckiej, w połowie lipca 1944 r. siły okręgu uderzyły na jednostki
niemieckie. Między innymi zgrupowanie oddziałów partyzanckich 52 pp. AK pod
dowództwem inspektora złoczowskiego por. Mieczysława Lipy, ps. „Wichura”,
odniosło zwycięstwo pod Złoczowem (dostała się wówczas do niewoli spora liczba
jeńców, zdobyto dwa czołgi i opanowano stację kolejową Złoczów).
W Okręgu AK Stanisławów „Burza” została przeprowadzona zgodnie z rozkazami, jednak do dzisiaj brakuje wiarygodnych i pełnych relacji, na temat całości
działań. Dotyczyło to również przydzielonego (po uszczupleniu Okręgu) Inspektoratu AK Drohobycz z Okręgu Lwów, gdzie bardzo dobrze wyposażony oddział
wziął udział w walkach o miasto.
„Burza” szybko przesuwała się wraz z frontem na zachód. Od 18 lipca 1944 r.
przystąpiły do realizacji wynikających z niej zadań siły Okręgu AK Lwów. Jej
apogeum na tym terenie była bitwa o Lwów.
Niektóre z lwowskich zrzutowisk nigdy nie pojawiły się na mapach lotów operacyjnych alianckich samolotów. Przykładowo w tzw. okresie bezksiężycowym
(18-30 III 1944 r.) w kraju czuwało wiele placówek zrzutowych, kierownictwo
brytyjskiej organizacji SOE zastrzegło sobie w tym okresie zrzuty na placówki:
„Pancernik”, „Lotniskowiec” i „Dynamit”. Położone one były w promieniu 5-11
km od stacji kolejowej Chodorów – niestety z powodu złych warunków atmosferycznych żaden z samolotów nie wystartował z włoskich baz do lotów do Polski36.
Zrzutowiska Okręgu AK Lwów, podobnie jak omówione wcześniej tereny odbioru zrzutów Okręgu AK Kraków, zostały poniżej przedstawione w porządku alfabetycznym, zgodnie z zachowaną systematyką kartoteki terenów odbioru zrzutów
znajdującą się w Aktach Oddziału VI Sztabu NW37. Położenie placówek zostało
podane w sposób zgodny z ówczesnym sposobem lokalizacji i orientacji na mapach. Niestety w wielu przypadkach, podobnie jak w wypadku zrzutowisk Okręgu
AK Kraków są to jedyne znane dane na ich temat.
Zrzutowiska czynne, które odebrały zrzuty
„Bagnet”. Zrzutowisko Ldz. 3295/44, 2443/44 i 5311/44 zostało umiejscowione 13 km na płd. zach. od Mościsk38. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod numerami 22839 i 106. Placówka ta została wyznaczona pierwotnie jako
placówka, a następnie przemianowana na bastion mogący przyjąć zrzut z dwóch
maszyn. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla tej placówki. Placówka zrzutowa „Bagnet” pojawiła się w majowym tercecie księżycowym 1944 r., kiedy to czuwały dwie grupy placówek mogących przyjąć zrzut z 91
samolotów. Alarmowały je tradycyjnie piosenki nadawane na falach brytyjskiego
BBC. W nocy 4/5 maja 1944 r. w gronie 16 samolotów, które miały wystartować
36

K. Bieniecki, op. cit., s. 117, 135, 156.
SPP 23582.
38
SPP 23581 (6) Mapa 1:300 000 Lwów, lewo 200, góra 108.
39
K. Bieniecki, op. cit., s. 153. Autor błędnie podaje numerację placówki jako 229.
37
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do zrzutu nad Polskę był też samolot typu Handley Page „Halifax” JD-362 „L”
ppor. pil. (P/O) Henryka Kwiatkowskiego, który miał lecieć na placówkę „Bagnet”.
Niestety w czasie próbnego oblotu maszyny typu Handley Page „Halifax” okazało
się, że po 25 minutach pojawił się defekt silnika i samolot nie poleciał do kraju.
W lipcu 1944 r. „Bagnet” pojawił się, już jako bastion, ponownie w planie zrzutów
i w nocy 3/4 lipca 1944 r. planowano zrzuty na trzy placówki w Obwodzie AK
Lwów, które ze względu na przyfrontowe położenie miały wykonać załogi angielskie. Trzy brytyjskie samoloty typu Handley Page „Halifax” ze 148 Dywizjonu
Specjalnego Przeznaczenia RAF skierowano na bastion „Bagnet”. Niestety była to
pechowa noc, gdyż samolot W/O J. D. McColl’a (JP-248 „H”) z powodu awarii
przyrządów nawigacyjnych po półgodzinnym locie powrócił do bazy. W/O J. Pogson, pilot samolotu JP-254 „D” przy przekraczaniu linii Dunaju koło Nowego Sadu
w Jugosławii dostrzegł nad Vukovarem zestrzeliwany czteromotorowy samolot
przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą. Zadanie swe wykonał w dwóch nalotach
zrzucając ładunek na czuwającą placówkę, a wracając zrzucił 200 funtów ulotek
nad Węgrami (do bazy powrócono bez przeszkód)40. Do bazy niestety nie powrócił
Handley Page „Halifax” JP-247 „E” F/O B. N. Woods’a, który wykonywał swój
ostatni, siódmy już lot do Polski. To prawdopodobnie tę maszynę widzieli lotnicy
z załogi W/O J. Pogsona. We wraku samolotu zginęli: F/L G.R Woods i F/S J.W.
Hern zaś do niemieckiej niewoli dostali się Kanadyjczycy: F/O N.C. Mc Pherson
i W/O M.C. Mc Dowell oraz Brytyjczycy: F/S J.E. Taylor, F/S P.H. Hodgson, Sgt.
B. Urwin. Ostatnią akcję zrzutową na bastion „Bagnet” wykonano w nocy 9/10 lipca 1944 r., kiedy to z dziewięciu wysłanych nad Polskę samolotów, aż siedem skierowano do lwowskiego Obwodu AK. Tej nocy tłoczno było na niebie nad Lwowem, gdyż na sam tylko bastion „Bagnet” wysłano dwa samoloty typu Handley
Page „Halifax” JP-248 „H” z brytyjskimi załogami: W/O J.D. McColl’a i JP-239
„C” P/O H. Leleu’a oraz maszynę typu B-24 „Liberator” KG-890 „S” z polską załogą kpt. pil. (F/L) Zbigniewa Szostaka z nawigatorem mjr. obs. (S/L) Józefem
Gryglewiczem. Pierwsza brytyjska załoga zrzuciła ładunek w dwóch nalotach,
w 12 minut po nim uczyniła to załoga drugiej maszyny typu Handley Page „Halifax” (w drodze do bazy ulotki zrzucono na miasta Jugosławii – Leskovac i Krusevac)41. Ostatni nadleciał samolot z polską załogą, lecz niestety placówka odebrawszy dwa zrzuty już nie czuwała i nie odpowiadała na nadawane przez kpt. pil.
(F/L) Zbigniewa Szostaka hasło. Pilot po przeszło godzinnych poszukiwaniach
wziął kurs na placówkę zapasową „Colt”, ale i ona nie czuwała – załoga powróciła
do bazy nad Jugosławią zmagając się z silną burzą.
„Browning”. Zrzutowisko Ldz. 3295/44 i 5311/44 zostało umiejscowione 21
km na płd. od Lwowa42. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod nu40

SPP 23581 (6) Kraj potwierdził odbiór zrzutu w konfiguracji 0-12-12.
SPP 23581 (6) Kraj potwierdził odbiór zrzutu w konfiguracji 0-24-24.
42
SPP 23581 (86) Mapa 1:300 000 Lwów, prawo 97, góra 127.
41
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merami 22743 i 104. Placówka ta została wyznaczona jako „zastrzeżona dla SOE”44.
W nocy 4/5 maja 1944 r. na placówkę „Browning” przyleciał kpt. pil. (F/L) Michał
Goszczyński samolotem B-24 „Liberator” EV-978 „R” i bez problemu zrzucił 12
zasobników i 12 paczek (zrzut odebrano w całości). Podczas następnego okresu
czuwania – 12-15 maja 1944 r. nie nadleciała nad zrzutowisko żadna maszyna. Bastion „Browning” ponownie pojawił się na mapie zrzutowisk nocą 3/4 lipca 1944 r.,
kiedy to kurs nań po starcie z Campo Cassale wzięły dwie polskie załogi (samoloty
typu Handley Page „Halifax” JP-222 „E”, którego nawigatorem był mjr obs. (S/L)
Eugeniusz Arciuszkiewicz i JP-283 „G” pilotowany przez st. sierż. pil. (W/O)
Władysława Szmaciarza). Pierwszy z samolotów dokonał zrzutu w trzech nalotach
(w jednej paczce nie otworzył się spadochron) – w drodze powrotnej lotnicy uniknęli złapania samolotu w stożek przez reflektory plot. koło Drohobycza. Natomiast
zadania nie wykonała załoga st. sierż. pil. (W/O) Władysława Szmaciarza, która
szukała bastionu przez 20 minut – w międzyczasie ostrzelano go świetlną amunicją
z okolicznych wsi. W takiej sytuacji pilot zawrócił do bazy ze sprzętem na pokładzie. Ostatni zrzut na placówkę „Browning” nastąpił nocą 9/10 VII 1944 r. Wykonał go ppor. pil. (P/O) Henryk Kwiatkowski (nawigator por. obs. (F/O) Jerzy
Zbroja) z samolotu Handley Page „Halifax” JP-281 „L” w dwóch nalotach (po 9
godz. i 10 min. lotu załoga szczęśliwie powróciła do bazy). Była to ostatnia noc
rzutowa nad lwowskim Okręgiem AK. Oddziały Armii Czerwonej niebawem zajęły ten teren i tym samym operacje zrzutowe dla AK zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami pomiędzy stronami brytyjską i rosyjską przerwano.
„Colt”. Zrzutowisko Ldz. 3295/44 i 5311/44 zostało umiejscowione 13 km na
płn. zach. od Sambora w pobliżu wsi Nadyby nad rzeką Strwiąż45. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod numerami 22946 i 101. Placówka ta została
wyznaczona jako zrzutowisko mogące przyjąć zrzut z jednej maszyny. Brak jest
jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla tej placówki. W nocy 4/5
maja 1944 r. st. sierż pil. (W/O) Wacław Niezręcki wraz z nawigatorem ppor. obs.
(P/O) Ludwikiem Domańskim odnaleźli to zrzutowisko, lecz po 29 minutowym
krążeniu nad celem, kiedy z ziemi nie sygnalizowano odzewu (litery „K”), nie mając innego wyjścia pilot wziął kurs do bazy, gdzie wylądował po 9 godzinach i 30
min. lotu47. W nocy 3/4 lipca 1944 r. Australijczyk W/O L.J. Blattman samolotem
Handley Page „Halifax” JP-179 „P” przyleciał nad zrzutowisko „Colt” i dokonał
udanego zrzutu, co potwierdzono depeszą z kraju – niestety maszyna nie powróciła
do bazy w Campo Cassale, gdyż została zestrzelona nad Jugosławią48. Dwóch au43

K. Bieniecki, op. cit., s. 153. Autor błędnie podaje numer jako 228.
SPP 23581 (86), Wpis: „zastrz. dla S.O.E.”
45
SPP 23581 (119) Mapa 1:300 000 Lwów, lewo 171, góra 167.
46
K. Bieniecki, op. cit., s. 155. Autor błędnie podaje numer jako 230 – błąd ten wynika z faktu iż
operacja ta miała numer 230. Ten sam błąd popełnia Ludwik Domański, por. L. Domański, op. cit., s. 73.
47
L. Domański, op. cit., s. 73.
48
SPP 23581 (119) Operacja nr 101. Zrzut 0-12-12. Samolot zaginął.
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stralijskich pilotów – W/O L.J. Blattman i F/S L.W. Davey i brytyjski nawigator
F/S W.F. Wieks dostało się do niewoli, zaś reszta załogi poległa i spoczywa dziś na
Brytyjskim Cmentarzu Wojennym w Belgradzie. Są to: F/S. J. Kennedy, Sgt. T.W.
H. Tomlinson, F/S E.F. Jones i W/O H.J. Phillip – tym razem „7” okazała się pechowa – australijski pilot w siódmym locie do Polski nie powrócił do bazy49. Nad
ww. placówkę, nocą 9/10 lipca 1944 r., przyleciał samolot typu B-24 „Liberator”
KG-827 „U” z załogą kpt. pil. (F/L) Bolesława Korpowskiego. Nawigator kpt. obs.
(F/L) Edmund Helwig po 46 minutach krążenia nad placówką50 i nie uzyskaniu sygnału świetlnego podał pilotowi kurs na placówkę zapasową „Bagnet”, ale i ona nie
wyłożyła sygnału świetlnego – również i ten samolot powrócił do włoskiej bazy ze
zrzutem na pokładzie przedzierając się przez burzę nad Jugosławią51 (tej nocy operację nad Polską wykonano w 67%52). Zrzutowisko to czuwało jeszcze dwa razy
w okresach: 15-17 i 21-23 lipca 1944 r. – niestety bez skutku.
„Grot”. Zrzutowisko Ldz. 5361/44 zostało umiejscowione 18 km na płd. wsch.
od Lwowa53. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod numerem 205.
Placówka ta została wyznaczona pierwotnie jako zrzutowisko a następnie przemianowana na bastion mogący przyjąć zrzut z 2 maszyn. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla tej placówki. Jeden raz tylko zrzutowisko to
zafunkcjonowało w zrzutowych akcjach. Nocą 7/8 lipca 1944 r. załoga samolotu B24 „Liberator” EV-978 „R” pilota kpt. pil. (F/L) Michała Goszczyńskiego (por. obs.
(F/O) Władysław Krywda) dokonała udanego zrzutu w konfiguracji 0-12-12
w trzech nalotach z wysokości 600 stóp. Depeszą z kraju potwierdzono odbiór zrzutu (załoga po 8 godzinach i 40 minutach lotu wylądowała w bazie). Znane są daty
czuwania placówki: 6-8, 12-14, 15-17 i 21-23 lipca 1944 r.
„Kabłąk 2”. Zrzutowisko Ldz. 5313/44, zostało umiejscowione 20 km na
wsch. od Lwowa54. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod numerem
103. Placówka ta została wyznaczona pierwotnie jako bastion mogący przyjąć
zrzut z dwóch maszyn. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla tej placówki. Dowódca Głównej Bazy Przerzutowej we Włoszech ppłk.
dypl. Jan Jaźwiński w nocy 23/24 kwietnia 1944 r. skierował do Polski 19 samolotów, w tym osiem z polskimi załogami. Załoga ppor. pil. (F/O) Jana Dziedzica
poleciała samolotem Handley Page „Halifax” JP-222 „E” na placówkę „Kabłąk”
49

K. Bieniecki, op. cit., s. 153, 155, 184, 185, 190-191, 398, 420, 476.
W kartotece placówki pod datą 4 maja 1944 r. umieszczono wpis: „4. V. Oper. 230. – zał. polska pewna, że była nad placówką; nie dostała światłami sygn.” Por. SPP 23581 (119).
51
K. Bieniecki, op. cit., s. 191.
52
Zastanawiającym jest fakt, iż w kartotece zrzutowiska pod okresem czuwania 9-11 lipca 1944 r.
widnieje wpis: „Zrzut dokonany. Potw. Odbioru 0-12-12 L.dz.5909 L.dz. 5407”. Niestety nie jest
możliwym ustalenie czy dokonała tego załoga samolotu B-24 „Liberator” KG-827 „U” kpt. pil. (F/L)
Bolesława Korpowskiego.
53
SPP 23581 (83) Mapa 1:300 000 Lwów, prawo34, góra 93.
54
SPP 23581 (86) Mapa 1:300 000 Lwów, prawo 15, góra 67.
50
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(na pokładzie samolotu było dwóch nawigatorów, gdyż por. obs. F/O Antoni Błażewski laszował w lotach do kraju ppor. obs. (F/L) Stanisława Kleybora) – niestety
z powodu silnego zachmurzenia załoga nie wykonała zadania i z ładunkiem po 8
godz. lotu lądowała na obcym lotnisku w Mandurii. To zrzutowisko było celem
maszyn, które nocą 3/4 lipca 1944 r. z włoskich baz wysłano nad Polskę. Na bastion „Kabłąk 2” skierowano dwa z 12 samolotów wysłanych nad Polskę (załogi
samolotów: B-24 „Liberator” EV-978 „R” kpt. pil. (F/L) Michała Goszczyńskiego
i Handley Page „Halifax” JP-251 „P” kpt. pil. (F/L) Zygmunta Radeckiego). Załoga kpt. pil. (F/L) Michała Goszczyńskiego bez trudu odnalazła placówkę i w trzech
nalotach zrzuciła na ziemię cały ładunek (12 zasobników i 12 paczek) i szczęśliwie
powróciła do bazy (z kraju depeszą potwierdzono odbiór zrzutu). Niestety załoga
kpt. pil. (F/L) Zygmunta Radeckiego nie znalazła bastionu pomimo tego, że pilot
i nawigator (kpt. obs. (F/O) Władysław Schöffer) dobrze znali okolicę sprzed wojny (pierwszy należał do Aeroklubu Lwowskiego, drugi służył w 6 Pułku Lotniczym) – zaobserwowano dużą aktywność reflektorów przeciwlotniczych pod Lwowem i pożar w Żółkwi. Ładunek wrócił po 9 godzinach lotu do włoskiej bazy (tej
nocy z 12 samolotów tylko 5 wykonało zadanie). Na niedzielę 9 lipca 1944 r. ppłk
dypl. Jan Jaźwinski wysłał do Polski dziewięć samolotów załadowanych tradycyjnie po 12 zasobników i 12 paczek każdy – dwie załogi wysłano pod Lwów na bastion „Kabłąk 2”. Samoloty (B-24 „Liberator” EV-978 „R” kpt. pil. (F/L) Zygmunta Pluty i „Halifax” JP-222 „E”, którego nawigatorem był mjr obs. (S/L) Eugeniusz Arciuszkiewicz) przyleciały równocześnie – pierwszy zrzucił ładunek
z ok. 1200 stóp (ok. 400 m), drugi wykonał także trzy naloty z wysokości 700 stóp
(ok. 250 m) lecz dwa spadochrony się nie otworzyły. Obie załogi w drodze powrotnej nad Jugosławią wpadły w burzę, lecz bez przeszkód w czasie lotu nad górami bałkańskimi dotarły do Campo Cassale (meldunek z kraju potwierdził odbioru zrzutu). Oto jak zrzuty na placówkę „Kabłąk 2” opisywał ppor. Jerzy Węgierski
z 14 pu. AK:
...Po ostatnich zrzutach odebranych w Obszarze nr 3 jeszcze 30 maja na placówkach
w Inspektoracie Zachodnim, dopiero właśnie noc z 3 na 4 lipca przyniosła od razu pięć
zrzutów na pięciu placówkach... Dwa odebrano w Inspektoracie Zachodnim, jeden – pod
Samborem w inspektoracie Południowo-Zachodnim, a piąty przypadł na placówkę „Kabłąk
2” pod Biłką Szlachecką. Zrzut pod Biłką, około 1 km od północnej części wsi, tzw. Jasłowic, odbył się bez przeszkód, poza tym, że jeden z zasobników spadł daleko od placówki,
koło folwarku, w którym – jak zwykle – stacjonowała grupa żołnierzy niemieckich. Podobno
Niemcy zauważyli zrzut, jednak nie chcąc mieć kłopotu i zakłócać sobie dotychczasowego
spokojnego i dostatniego życia nigdzie o tym nie zameldowali. W odbiorze zrzutu oprócz
miejscowych żołnierzy po dowództwem por. „Tomasza”, brał udział 2. pluton oddziału leśnego 14. p.uł. z zastępującym mnie plut. pchor. „Sokołem” na czele. Broń otrzymaną ze
zrzutu zabrano na Wólki dla oddziałów leśnych. Po kilku dniach nastąpiła nowa seria zrzutów. W nocy z 7 na 8 lipca odebrano podwójny zrzut na jednej z placówek w Inspektoracie
Zachodnim oraz zrzut na nowej placówce w Rejonie Winniki. Znajdowała się ona pod Gańczarami na łąkach między tą polską wsią a ukraińskimi Dmytrowicami i nosiła kryptonim
„Grot”. Odbioru tego zrzutu dokonał kpt. „Draża” razem z 1. plutonem 14. p.uł. Jako delegat
z ramienia referatu przerzutów powietrznych był wówczas obecny – prawdopodobnie por.
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Roman Maksymowicz „Dąb”, który – jako „spalony”, zastępca dowódcy oddziału dyspozycyjnego „Rysy” w Przemyślu po rozbiciu tego oddziału przez Niemców – został przeniesiony
do referatu przerzutów. Był również obecny kpt. „Łodyga”. Na Trzeciej Wólce znajdowało
się wtedy nadal stanowisko niemieckich reflektorów przeciwlotniczych; załogę upito samogonem. Odbiór zrzutu ubezpieczało kilkunastu żołnierzy z Czyszek z niedawno przydzielonym tam ze Lwowa dowódcą Ośrodka „C”, ppor. NN „Boguszem”. Zajęli oni pozycje na
północ od Dmytrowic. W Dmytrowicach istotnie coś zauważono – na najbliższym spotkaniu
sołtysów w Winnikach, sołtys z Dmytrowic zgłosił obecnym na naradzie Niemcom, że nad
wsią latał w nocy samolot i zrzucił „beczki i konie”. Sołtysa wyśmiano, do czego przyczynili
się obecni na zebraniu Polacy, którzy podchwycili przede wszystkim niewiarygodną wiadomość o zrzuconych koniach. Tymczasem sołtys dmytrowicki niewiele minął się z prawdą;
przygotowane i zamaskowane w zaroślach konie wyprowadzono natychmiast po zrzucie na
łąki, żeby ściągnąć zasobniki. Zrzut odwieziono na Wólki wozami. Natężenie zrzutów wzrastało. W nocy z 8 na 9 lipca odebrano znowu zrzut w Inspektoracie Zachodnim, a w nocy
9 na 10 lipca – pięć zrzutów w całym Okręgu Lwów. Wśród owych pięciu zrzutów był – jak
już wiemy – zrzut na placówkę „Browning” pod Siemianówką oraz zrzut – podwójny – na
placówkę „Kabłąk 2” pod Biłką Szlachecką. W Biłce powstały przy tym trudności. Wobec
spodziewanej widocznie nowej ofensywy radzieckiej Niemcy przystąpili do minowania mostu na przepływającej przez środek Biłki Szlacheckiej rzeczce Białce. Oficerowie z oddziału
saperów zajęli kwaterę u „Kruka”, u którego mieszkał również por. „Tomasz”; nasłuchu audycji BBC trzeba było dokonywać w ogrodzie. Na domiar złego, w dniu poprzedzającym zapowiedziany zrzut, wycofująca się jednostka artylerii niemieckiej z 11 działami zatrzymała
się na postój w południowej części Biłki Szlacheckiej niedaleko od miejsca zrzutu. Polska
załga Biłki była już gotowa w razie konieczności zlikwidować artylerzystów, ale w tym wypadku udało się ich upić samogonem. [...] Po którymś zrzucie jeden z żołnierzy niemieckich
zaczepił znajomego mieszkańca Biłki, pytając go po cichu: „Co wy tam dostaliście w nocy?”
W czterech lipcowych zrzutach odebranych w Rejonie Winniki otrzymano 141 pistoletów
maszynowych – Stenów i Thompsonów – z ponad 100 tysiącami amunicji, 14 niemieckich
lekkich karabinów maszynowych typu MG-42 z 33 tysiącami sztuk amunicji, 8 Piatów z 12
pociskami do każdego oraz 2054 rewolwerów rewolwerów 5 tysiącami sztuk amunicji. Ponadto otrzymano granaty ręczne, materiały saperskie, sprzęt radiowy, wyposażenie szpitala
i umundurowanie55.

Jeden z zasobników wpadł do głębokiego rowu i wbił się w ziemię, inny rozbił
się z powodu awarii spadochronu – całość zrzutowego sprzętu schowano w okolicach wsi Biłka Szlachecka. Zrzut odbierano tuż pod okiem 11-działowej niemieckiej baterii artylerii, której obsługę upito (podobnie było ze zrzutem w nocy 7/8 VII
1944 r. na zrzutowisko „Kabłąk 2”, gdzie samogonem upito obsługę niemieckich
reflektorów plot.). Następnego dnia niemieccy żołnierze mówili o lotach amerykańskich bombowców, które robiły zwiad przed bombardowaniem Lwowa (!!!)56.
„Karabela”. Zrzutowisko Ldz. 3847/44 i 5311/44 zostało umiejscowione 14
km na płd. wsch. od Stryja57. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod
numerem 310. Placówka ta została wyznaczona pierwotnie jako bastion mogący
przyjąć zrzut z 2 maszyn. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla tej placówki. Bastion zrzutowy „Karabela” znajdował się zaledwie 5 km
55

J. Węgierski, op. cit., s. 183-185.
K. Bieniecki, op. cit., s. 148, 184, 190, 393, 417-420.
57
SPP 23581 (118) Mapa 1:300 000 Lwów, prawo 74, dół 89.
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od placówki „Łuk” i rozpoczął swe pierwsze czuwanie w okresie 16-19 maja
1944 r. Tej samej nocy skierowano tu z Włoch dwie polskie załogi. Załoga kpt. pil.
(F/L) Gerarda Kunowskiego (Handley Page „Halifax” JP-222 „E”) zadania nie
wykonała, gdyż nawigator mjr obs. (S/L) Eugeniusz Arciuszkiewicz z powodu złej
pogody zgubił się w czasie przelotu nad Tatrami i powrócił do bazy we Włoszech
ze sprzętem. Zadanie natomiast wykonała załoga kpt. pil. (F/L) Michała Goszczyńskiego (B-24 „Liberator” EV-978 „R”), którego nawigator por. obs. (F/O) Władysław Krywda znalazł placówkę, nawiązał kontakt i w trzech nalotach lotnicy zrzucili 12 zasobników i 12 paczek 58. We włoskiej bazie nawigator zameldował, że nie
zauważył odzewu placówki, ale znak świetlny był prawidłowy (depesza z kraju
potwierdziła odbiór zrzutu w całości). Te same dwie załogi skierowano nocą 24/25
maja 1944 r., kiedy to przypadał drugi okres czuwania (24-26 maja), na bastion
„Karabela”, lecz i tym razem znów lotniczy los pomieszał szyki na zrzutowiskach.
Mjr obs. (S/L) Eugeniusz Arciuszkiewicz odnalazł bastion i kpt. pil. (F/L) Gerard
Kunowski w trzech nalotach posłał na ziemię cały ładunek z wysokości 800 stóp
(ok. 350 m)59, natomiast nawigator por. obs. (F/O) Władysław Krywda z załogą
kpt. pil. (F/L) Michała Goszczyńskiego zabłądził i dopiero o świcie maszyna typu
B-24 „Liberator” pojawiła się nad placówką, ale tą już zwinięto. Pilot ww. samolotu typu Handley Page „Halifax” nad celem zauważył inny krążący samolot z zapalonymi światłami pozycyjnymi i biorąc go za maszynę typu B-24 „Liberator”
usiłował z nim nawiązać łączność radiową i kolejność zrzutów, lecz po chwili wyjaśniło się, że był to... niemiecki samolot. Nie było to jedyne spotkanie z Luftwaffe
tej nocy, gdyż w rejonie Dunaju załoga samolotu B-24 „Liberator” zaobserwowała
grupę 29 niemieckich maszyn transportowych typu Junkers Ju-52 w locie. Do
kontaktu bojowego nie doszło, obie jednostki wróciły do bazy60. W nocy 28/29
maja 1944 r. ppłk dypl. Jan Jaźwiński wysłał do Polski 8 samolotów ze zrzutami,
z czego na bastion „Karabela” skierowano dwie maszyny – niestety tej nocy zadania nie wykonano z powodu nie odnalezienia placówki61. Pierwszy przyleciał
w okolice Lwowa samolot typu B-24 „Liberator” BZ-965 „S” kpt. pil. (F/L) Zbigniewa Szostaka, którego nawigator kpt. obs. (F/L) Kazimierz Wünsche przez 40
minut szukał na próżno świateł placówki. Podobnie rzecz się miała, gdy nadleciała
maszyna typu Handley Page „Halifax” JP-251 „P” pilotowana przez st. sierż. pil.
58

SPP 23581 (118) wpis: „19.V. – Przyjęto zrzut 0-12-12 L.dz. 4282”.
Ibidem, wpis: „Zrzut 0-9-12; Potw. Odbioru 0-9-12 L.5002”.
60
A.P. Przemyski, op. cit., s. 125.
61
Ibidem, wpis: „28.V. wysłano 2 samoloty 310 a i b – nie odnalazły placówki data operacji poza
czuwaniem”, por. K. Bieniecki, op. cit., s. 174. „Na bastion „Karabela” 310 (położenie jak 19/20 5.44)
skierowano dwa samoloty, ale żaden zadania nie wykonał z braku sygnału z ziemi”. Placówka z powodów oczywistych nie mogła odpowiedzieć światłami, gdyż na niej nie było nikogo – nie miała
wówczas wyznaczonego okresu czuwania. Z powodu braku odnośnego materiału archiwalnego nie
jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie czy placówka miała wyznaczone rozkazem specjalnym
czuwanie ciągłe (brak takiego wpisu w karcie zrzutowiska) bądź Dowódca Eskadry 1586 wysłał samoloty przez pomyłkę, bądź sądzono, że mimo braku awizacji lotu i zgłoszenia go Brytyjczykom
jednak zrzut okaże się udany.
59
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(F/S) Jana Drobnego (jego nawigator st. sierż. obs. (F/S) Jan Pułaski po 45 minutach bezowocnych poszukiwań podał pilotowi kurs powrotny). Operację postanowiono powtórzyć następnej nocy i tym razem na bastion skierowano dwa samoloty
typu B-24 „Liberator”: EV-978 „R” kpt. pil. (F/L) Michała Goszczyńskiego i BZ965 „S” kpt. pil. (F/L) Zbigniewa Szostaka, każdy z 12 zasobnikami i 12 paczkami
na pokładzie. Pierwszy nad bastion przyleciał kpt. pil. (F/L) Zbigniew Szostak, lecz
placówka przez blisko godzinę nie odpowiadała na sygnalizowaną przez samolot
literę „D” i dopiero o godzinie 130 wyłożono znak „Panna 3” (I), a po chwili „Teresę 4” (Y). Dopiero, gdy pojawił się ten drugi znak w dwóch nalotach kpt. pil. (F/L)
Zbigniew Szostak dokonał zrzutu. Nad celem spotkały się obie maszyny: a kpt. pil.
(F/L) Michał Goszczyński zrzucił ładunek jako drugi62 (po blisko 10 godzinach lotu
oba samoloty lądowały koło włoskiego Brindisi)63. W dniu 3 czerwca 1944 r. kraj
przesłał informację, iż placówka jest spalona64. Następny okres czuwania wyznaczono na 9, 10-17, 18 czerwca. Nocą 9 czerwca 1944 r. placówka czuwała, następnej nocy czuwanie się powtórzyło, 18 i 19 czerwca czuwanie zostało odwołane.
Kolejnym, ostatnim okresem oczekiwania placówki był 3-5 lipca 1944 r. W dniu
3 lipca depeszą z kraju poinformowano, że bastion „Karabela” jest spalony65.
„Kord”. Zrzutowisko Ldz. 4249/44 zostało umiejscowione 5 km na płd. zach.
od Gródka Jagiellońskiego66. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod
numerem 108. Placówka ta została wyznaczona pierwotnie jako mogąca przyjąć
zrzut z jednej maszyny. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla tej placówki. Pierwszy okres czuwania został wyznaczony ma 30 maja –
1 czerwca 1944 r. W nocy 30/31 V 1944 r. do Obwodu Lwowskiego AK skierowano dwa samoloty typu B-24 „Liberator” w ramach operacji nr 108: BZ-965 „S”
kpt. pil. (F/L) Zbigniewa Szostaka i EV-978 „R” kpt. pil. (F/L) Michała Goszczyńskiego, mające komplety zasobników i paczek (po 12) na pokładach. Nawigator
pierwszej maszyny, kpt. pil. (F/L) Kazimierz Wünsche odnalazł placówkę „Kord”
położoną koło wsi Doliniany, a pilot w trzech nalotach dokonał zrzutu67. W ostatnim nalocie placówka zgasiła światła i ostatnie cztery paczki zrzucono mierząc
w widoczne na ziemi spadochrony (dolot do Włoch odbył się bez przeszkód).
„Ładownica”. Zrzutowisko Ldz. 528 zostało umiejscowione 17 km na wsch.
od Przemyśla68. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod numerem
131. Placówka ta została wyznaczona jako zrzutowisko mogące przyjąć zrzut
62

SPP 23581 (118) wpis: „29.V. – wykonano zrzut 310 a 310 b } 0-24-24 L.dz. 4393 zrzut
przyjęto – Bila z dn. 1.VI. Potw. odb 0-12-12 0-8-11} 0-20-23 L.5002”.
63
K. Bieniecki, op. cit., s. 165, 170, 174-175, 404, 407, 408, 411, 412, 413.
64
SPP 23581 (118) wpis: „3.VI. – Bila: spalona”.
65
Ibidem, ostatni wpis w karcie zrzutowiska: „3.VII. Bila: spalona”.
66
SPP 23581 (146) Mapa 1:300 000 Lwów, prawo 175, góra 93.
67
Ibidem, wpis: „30.V. wykonano zrzut L.dz.4374 Oper. Nr.108 L.4374 Zrzut 0-12-12 L.4425
Potw. odb. 012-12 L.5002”.
68
SPP 23581 (202) Mapa 1:300 000 Lwów, lewo 164, góra 82.
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z jednej maszyny. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych
dla tej placówki. Znane są daty czuwania: 30 kwietnia – 3 maja i 8-11 maja 1944 r.
Nocą 10/11 maja 1944 r. samolot Handley Page „Halifax” JP-171 „B” pilotowany
przez sierż. pil. Jan (F/S) Drobnego dokonał w ramach operacji 129 zrzutu na placówkę „Ładownica” zamiast na główną „Ścigacz”. Kraj potwierdził odbiór zrzutu
w konfiguracji 0-7-12, informując, że „3 paczki rozbite – bez spadochronów”69.
„Muszka”. Zrzutowisko zostało umiejscowione 9 km na płd. wsch. od Drohobycza70. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod numerami 286. Placówka ta została wyznaczona pierwotnie jako placówka, a następnie przemianowana na bastion mogący przyjąć zrzut z 2 maszyn. Brak jest jakichkolwiek informacji
o adresach kontaktowych dla tej placówki. Placówka AK o kryptonimie „Muszka”
położona była 9 km na północny wschód od stacji kolejowej Drohobycz – nocą 3/4
IV 1944 r. w gronie wytypowanych 47 placówek (w tym czterech z Okręgu AK
Lwów) czuwały także obsady placówek „Muszka” i „Guzik”. Zrzutu na tę placówkę miała dokonać załoga st. sierż. pil. (F/S) Tadeusza Niezręckiego, lecąca z Włoch
samolotem typu Handley Page „Halifax” (JD-319 „A”) z polskiej 1586 Eskadry
Specjalnego Przeznaczenia załadowanym 9 zasobnikami i 12 paczkami. Nawigator
samolotu odnalazł zrzutowisko, zgadzała się też „litera dnia” nadana Morse`m,
wyłożono tzw. „Teresę 4”, lecz ... placówka zrzutu nie otrzymała. Nawigator ppor.
obs. (P/O) Ludwik Domański po powrocie do Campo Cassale zameldował, że
w trzech nalotach zadanie wykonano (powrót do bazy nastąpił po 10 godz. lotu),
lecz w skutek błędu w nawigacji zrzutu dokonano o 46 km na północny zachód od
placówki i niestety zrzut w całości dostał się w ręce niemieckie71.
„Nagan”. Zrzutowisko Ldz. 4249/44 zostało umiejscowione 11 km na płd.
wsch. od Rudek72. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod numerami
109 i 204. Placówka ta została wyznaczona pierwotnie jako placówka, a następnie
przemianowana na bastion mogący przyjąć zrzut z 2 maszyn. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla tej placówki. Placówka czuwała
w następujących okresach: 30 maja – 1 czerwca, 5-7, 9-11, 14-15, 17-18 czerwca,
6-8, 12-14, 18-20, 24-27 lipca 1944 r. W lecie 1944 r. Armia Czerwona zbliżała
się szybko do granicy Bugu. Angielskie dowództwo ograniczało stopniowo zrzuty
69
Ibidem, wpis: „Bila 10.V. – dziś wysyłam 1 samolot na Ładownica. Odpowiedź – bila 10.V. –
Czuwa. W raporcie oper. 10.V. L.dz 3787 – nie ma wzmianki o Ładown. 10.V. Przyjęła zrzut 0-7-12
zamiast „Ścigacz” 3 paczki rozbite – bez spadochr.”
70
SPP 23581 (1) Mapa 1:300 000 Lwów, prawo 171, dół 154.
71
Tamże, s. 117-122; A.P. Przemyski (Z pomocą..., s. 107 podaje, że kpt. naw. (F/L) Czesław
Bernat w swym meldunku złożonym po wylądowaniu stwierdził, że placówka była przesunięta nieco
w stosunku do zapowiadanego wcześniej położenia. Okazało się, że zrzutu dokonał on nie na „Guzik”, lecz na oddaloną o kilkanaście kilometrów placówkę „Ścigacz”. Położenie placówki błędnie
zidentyfikował też por. obs. (F/O) Ludwik Domański i zrzucił ładunek zasobników i paczek w odległości przeszło 40 km od czuwającej „Muszki”.
72
SPP 23581 (235) Mapa 1:300 000 Lwów, prawo 165, góra 140.
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na bezpośrednim zapleczu frontu, ale mimo to w tajemnicy przez Anglikami ppłk
dypl. Jan Jaźwiński wysłał polskie załogi na pomoc 27 WDP AK. W okolicy
Lwowa częstotliwość zrzutów jeszcze nie spadała. Nocą 30/31 V 1944 r. na operacje do Polski wyznaczono 16 samolotów, lecz z powodu awarii poleciało tylko
15 (w tym 11 polskich). Grupa placówek w okolicy Lwowa liczyła 9 i zdolna była
przyjąć zrzuty z 16 samolotów – wówczas pojawiły się po raz pierwszy na mapie
operacyjnej zrzutowiska „Nagan” i „Kord”. Maszyna typu B-24 „Liberator”
wzięła kurs na bastion „Nagan”, który nawigator por. obs. (F/O) Władysław
Krywda odnalazł 11 km na południowy wschód od stacji kolejowej Rudki, na linii
kolejowej Sambor-Lwów koło wsi Chłopy. W trzech nalotach ładunek poleciał
w ręce „leśnych” z AK. Depesza z kraju potwierdziła odbiór zrzutu w całości73.
Komunikatem z 6 czerwca zmieniono przydział placówki: z zrzutowiska mogącego przyjąć materiał z jednego samolotu na bastion mogący podjąć zrzut z dwóch
maszyn oraz zaznaczono, że „Nagan” czuwa stale. Następnego dnia potwierdzono
raz jeszcze powyższe dane74. Z dniem 9 czerwca 1944 r. przedłużono czuwanie
placówki o 3 dni. Gotowość do podjęcia zrzutów przez placówkę „Nagan” została
cofnięta 18 i 19 czerwca 1944 r. Podczas następnego okresu wyczekiwania, w nocy 7/8 lipca 1944 r., w ramach operacji 204 dwa samoloty skierowano do Obszaru
AK Lwów, a ich celem był bastion „Nagan”. Równocześnie nad celem pojawiły
się maszyny typu B-24 „Liberator” UG-827 „U” kpt. pil.(F/L) Bolesława Korpowskiego (nawigator kpt. obs. (F/L) Edmund Helwig) oraz Handley Page „Halifax” JP-254 „D” ze 148 Dywizjonu Specjalnego Przeznaczenia RAF W/C D.L.
Pitta. Pierwszy zrzucił ładunek w czterech nalotach polski B-24 „Liberator” –
W/C D.L. Pitt widział tę maszynę podchodzącą do zrzutu i zaraz za nim dokonał
swego zrzutu75. Polska załoga dotarła cało do bazy, zaś załoga brytyjska dostała
się w rejonie Gródka Jagiellońskiego w ogień artylerii przeciwlotniczej, a w okolicy Drohobycza szukały jej reflektory przeciwlotnicze (nad Paracinem w Jugosławii zrzucono 200 funtów ulotek). Nie ma żadnego potwierdzenia opinii K. Bienieckiego mówiącej, iż w nocy 8/9 lipca 1944 r. placówka „Nagan” nie czuwała,
gdyż wyłożyła światła, a załoga kpt. pil. (F/L) Zygmunta Pluty nie mogła nie widzieć sygnału, lub nie nadleciała nad zrzutowisko. Mimo, że placówka była już
poza okresem czuwania, jednak wyłożyła światła dla maszyny kpt. pil. (F/L) Michała Goszczyńskiego76. Tej nocy zadania zrzutowe w ogóle wykonano w 33%
prawdopodobnie z powodu złego doboru placówek odbiorczych położonych
w strefie przyfrontowej, gdzie większość mieszkańców stanowili wrogo do ludności polskiej nastawieni Ukraińcy77.
73

Ibidem, wpis: „30.V. wykonano zrzut L.dz. 4379 Oper. No.109 – zrzut przyjęto Bila z dn. 1.VI
Zrzut 0-12-12 L. 4425 potw. odb. 0-12-12 L.5002”.
74
Ibidem, wpis: „6.6. – zmieniono na bast. dwa; Bila – od dziś czuwa”.
75
Ibidem, wpis: „7.VIII. Oper. Nr 204 a,b. Zrzut 0-24-24 L.dz. 5689; Sygn. wyłoż. również dla
sam. wracaj. ze Ścigacza”.
76
K. Bieniecki, op. cit., s. 176, 189, 413, 417. por. SPP 23581 (235).
77
A.P. Przemyski, op. cit., s. 138.
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„Rakieta”. Zrzutowisko Ldz. 582/44, zostało umiejscowione 46 km na płd.
wsch. od Lwowa koło wsi Przemyślany78. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW
figurowało pod numerami 415 i 131. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach
kontaktowych dla tej placówki. Została ona wyznaczona jako zrzutowisko mogące
przyjąć zrzut z jednej maszyny. Znane są daty czuwania: 7-8, 13-16 marca, 31
marca – 3 kwietnia 8-11 kwietnia 1944 r. W okresie zrzutowym od 8 kwietnia
1944 r. placówka została zastrzeżona dla operacji SOE79. Nocą 8/9 kwietnia 1944 r.
nad placówkę „Rakieta” w ramach operacji nr 131 skierowano samolot typu Handley Page „Halifax” LW-272 „D” pilotowany przez ppor. pil. (F/O) Alfonsa Glubę.
Placówka mimo dłuższego krążenia samolotu nie odpowiedziała – pilot skierował
się na zrzutowisko zapasowe „Ścigacz”80. Ppor. Jerzy Węgierski wspominał:
...Tymczasem już poprzedniej nocy, z 8 na 9 kwietnia, oczekiwano znów zrzutu na placówkę „Rakieta” pod Świrzem. Jak wynika ze sprawozdań nawigatorów, samolot wyleciał na
tę placówkę, ale z jakichś przyczyn poleciał na placówkę – zapasową? – „Ścigacz” pod Mościskami, gdzie go wcale nie oczekiwano. W Niedzielę Wielkanocną usłyszano widocznie ponownie pierwszy sygnał – melodię zapowiadającą zrzut, gdyż o godzinie 16 wyszedł z Hanaczowa znowu por. Jastrzębski „Strzała” z kilkunastoma żołnierzami z oddziału leśnego, podwodą i aparatem odbiorczym. Wyjście oddziału osłabiło siłę obronną Hanaczowa, ale innego
rozwiązania nie było. Wieczorem lotnictwo radzieckie bombardowało Lwów. Nalot rozpoczął
się o godzinie 2040 mieszkańcy Hanaczowa byli widzami wspaniałej iluminacji, oglądając
z oddali zmasowany nalot na miasto oświetlone flarami... Nad ranem, po bezskutecznym
oczekiwaniu zrzutu, wracał ze swymi ludźmi por. „Strzała”. Żołnierze, wychodząc spoza
wzgórz, które oddzielały placówkę od Hanaczowa, zobaczyli łunę nad wsią i usłyszeli strzały.
Natychmiast zorientowali się, co się dzieje. Doszli do wsi i chcąc przyjść z pomocą obrońcom,
musieli najpierw sami odeprzeć atak grupy UPA81.

W dniu 12 kwietnia 1944 r. do Bazy nr 11 we Włoszech dotarła depesza z kraju
mówiąca, że placówka została spalona82.

78

SPP 23581 (306) Mapa 1:300 000 Tarnopol, lewo 43, góra 141.
Ibidem, wpis: „131 Zastrzeżona przez Anglików”.
80
Ibidem, wpis: „8./IV – Oper. n. 131/ plac. nie dała sygnału. L.dz. 2924”.
81
J. Węgierski, op. cit., s. 105-106. Autor ten opisuje również inny sposób dozbrojenia lwowskiej AK: „...Wiosna 1944 r. przyniosła biłczanom jeszcze jedną okazję do dozbrojenia się. Po pierwszym zrzucie alianckim (dokonanym 17 marca przypadkowo w Biłkach), z którego nieco broni pozostało jednak w tych wsiach, drugą okazją stało się w Wielką Sobotę Wielkanocną (8 kwietnia wieczorem) lądowanie niemieckiego szybowca zaopatrzeniowego. Był to jeden z tych, które holowane
przez samoloty przelatywały nad Biłkami i były kierowane do odciętych oddziałów niemieckich na
froncie wschodnim. Szybowiec, po odczepieniu się z holu, wylądował pod Biłką Szlachecką. Pilot
szybowca bądź uciekł w kierunku Lwowa, bądź też – według innej, bardziej prawdopodobnej wersji
– został zastrzelony przez żołnierzy AK z tego odcinka samoobrony. Sprawnie rozładowano szybowiec, który transportował żywność (konserwy) i broń, m.in. świeżo dostarczane armii niemieckiej
granatniki przeciwpancerne pancerfausty. Wykorzystując potem naloty radzieckie na Lwów, w samą
Wielkanoc, 9 kwietnia w godzinach 19-20 i około godziny 22, opróżniony szybowiec spalono.
Umówiono się przy tym, żeby w razie śledztwa zeznawać, że szybowiec spłonął w czasie bombardowania. Rzeczywiście, po dwóch dniach przyjechało Gestapo w celu przeprowadzenia śledztwa;
wytłumaczono się w ustalony sposób”.
82
SPP 23581 (306) wpis: „Spal. – Dep. Kod. 12.IV”.
79
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„Sztucer”. Zrzutowisko Ldz. 5311/44, zostało umiejscowione 12 km na płn.
wsch. od Rudek na linii kolejowej Sambor-Lwów koło wsi Zaszkowice83. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod numerem 102. Placówka ta została
wyznaczona pierwotnie jako placówka, a następnie przemianowana na bastion
mogący przyjąć zrzut z dwóch maszyn. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla tej placówki. Na placówkę „Sztucer” poleciał B-24 „Liberator” KG-827 „U” kpt. pil. (F/L) Bolesława Korpowskiego. Nawigator kpt. obs.
(F/L) Edmund Helwig odnalazł placówkę i zrzutu dokonano w czterech nalotach
(odbiór zrzutu potwierdzono depeszą z kraju). W drodze powrotnej do Włoch
w rejonie Gródka Jagiellońskiego zaobserwowano reflektor przeciwlotniczy (lądowanie w bazie nastąpiło po 8 godz. i 30 min. lotu). Był to jedyny zrzut na tę
placówkę84. Znane są daty czuwania zrzutowiska „Sztucer”: 3-5, 9-11 lipca 1944 r.
„Ścigacz”. Zrzutowisko Ldz. 1408/44 zostało umiejscowione 34 km na wsch.
od Przemyśla koło wsi Stojańce85. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod numerami 314, 128, 129 i 201. Placówka ta została wyznaczona pierwotnie jako placówka, a następnie przemianowana na bastion mogący przyjąć
zrzut z trzech maszyn. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla tej placówki. Znane są daty czuwania zrzutowiska „Ścigacz”: 9-12 i 17
marca, 31 marca – 3 kwietnia, 8-11 kwietnia, 30 kwietnia – 3 maja, 8-11 maja; 1315, 17-18 czerwca oraz 6-8 i 12-14 lipca 1944 r. Nocą 17/18 marca 1944 r. planowano tu zrzut, który miała wykonać załoga samolotu typu Handley Page „Halifax”
(JD-319 „A”) z polskiej 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia. Pilot maszyny
st. sierż. pil. (F/S) Tadeusz Niezręcki wziął kurs z Campo Cassale na Polskę mając
na pokładzie samolotu cenny ładunek w postaci 9 zasobników i 12 paczek z bronią
i amunicją. Niestety był to pechowy lot, gdyż nawigator – kpt. obs. (F/L) Czesław
Bernat polecił pilotowi powrót z nad Jugosławii argumentując to złymi warunkami atmosferycznymi86. Zrzutowisko to uaktywniono w nocy 3/4 kwietnia 1944 r.,
kiedy to nad placówką „Ścigacz” pojawił się samolot typu Handley Page „Halifax” (LW 272 (?) „D”) z ww. eskadry z załogą kpt. obs. (F/L) Czesława Bernata.
Pierwotnym celem lotu tej załogi miała być placówka „Guzik” (10 km na północny wschód od stacji Sądowa Wisznia koło wsi Mużyłowice), jednak pilot zaobserwował strzały na przedmieściu Sądowej Wiszni i wziął kurs na ww. drugą pla83

SPP 23581 (365) Mapa 1:300 000 Lwów, prawo 162, góra 124.
Ibidem, wpis: „3. VII. 44 Operacja Nr. 102. Zrzut 0-12-12 L.dz.5407; Potw. odbioru 0-12-2 L.
dz. 5909”.
85
SPP 23581 (366) Mapa 1:300 000 Lwów, lewo 221, góra 92.
86
K. Bieniecki (op. cit., s. 114-116.) podaje błędnie, iż zadanie to nie zostało wykonane z powodu,
iż na pokładzie samolotu kilku lotników było niedysponowanych wskutek choroby i pilot zawrócił do
bazy (lot trwał tylko 4 godziny i 25 min. i niestety zrzutu nie wykonano). Informację tę podważa
w swych wspomnieniach laszowany podczas tego lotu nawigator ppor. obs. (P/O) Ludwik Domański.
Jako powód powrotu podaje on załamanie i strach nawigatora – Czesława Bernata. Por. L. Domański,
Moje loty do wolności, Wrocław 2001, s. 64-65.
84

LOTNICZE WSPARCIE I FUNKCJONOWANIE TERENÓW ODBIORU ZRZUTÓW AK
317
__________________________________________________________________________________________

cówkę. Żołnierze AK odebrali zrzut 9 zasobników i 11 paczek87 zrzuconych na
ziemię w czterech nalotach. Niestety placówka ta nie odebrała zrzutu z drugiego
samolotu typu Handley Page „Halifax” (JP-171 „B”) pilotowanego przez chor. pil.
(W/O) Alfonsa Glubę, który taki sam ładunek zrzucił na placówkę zapasową „Rybitwa” koło Jasła88. W Kartotece placówki pod datami czuwania kwietniowego
pojawiają się bardzo ciekawe wpisy: „9.IV. Oper. Nr.---; Nie dała sygnału L.dz.
2881. – prawdop. jako zapasowa dla Rakieta (131) Zrzut wykonany na Ścigacz,
a nie Guzik”. W dniu 30 kwietnia 1944 r. zapowiedziano lot bojowy 3 maszyn na
zrzutowisko „Ścigacz” jednak w tym dniu wystartował jedynie samolot typu B-24
„Liberator” BZ-965 „S” kpt. pil. (F/L) Zbigniewa Szostaka z załogą skoczków mjr.
Kazimierza Szternala ps. „Zryw” i dokonał udanego zrzutu na placówkę „Klosz”89.
W dniu 10 maja 1944 r. w ramach operacji 125 załoga samolotu typu Handley Page „Halifax” JP-171 „B” wystartowała z zadaniem dokonania zrzutu na placówkę
„Ścigacz”. Niestety na skutek pomyłki zrzutu dokonano na pobliską placówkę
„Ładownica”90. Nadawane przez kolejne dni komunikaty odwoływały jej czuwanie,
lecz mimo to maszyna typu Handley Page „Halifax” DG-357 „O” pilotowana przez
F/O J.G. McCall’a została skierowana nad placówkę91. Bastion „Ścigacz” po raz
ostatni przyjął zrzut z samolotu typu B-24 „Liberator” KG-827 „U” pilotowany
przez kpt. pil. (F/L) Michała Goszczyńskiego nocą 8/9 lipca 1944 r.92 (pilot w drodze powrotnej zauważył światła placówki „Nagan”).
„Zamek 1”. Zrzutowisko L.dz. 3295/44, 2443/43 i 5311/44 zostało umiejscowione 18 km na płd. zach. od Lwowa93. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod numerami 311 i 132. Placówka ta została wyznaczona pierwotnie jako
placówka, a następnie prawdopodobnie przemianowana na bastion mogący przyjąć
zrzut z dwóch maszyn94. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla tej placówki. Znane są daty czuwania: 13-16 stycznia, 9-12 i 17 marca, 31
marca – 3 kwietnia, 8-11, 16-19 kwietnia 30 kwietnia – 2 maja 1944 r. Przy datach
styczniowego okresu wyczekiwania w Karcie placówki zaznaczono, iż „czuwanie
odwołane przez SOE” i że placówka jest spalona. W nocy 17/18 marca 1944 r. sa87

SPP 23581 (366) wpis: „0-9-11; L.dz. 3805”. Por. K. Bieniecki, op. cit., s. 115.
SPP 23581 (366) wpis: „Nie podała sygnałów, zrzut na Rybitwa. L.dz. 2786 Otrzymano zrzut
0-9-12”.
89
Ibidem, wpis: „Bila 30. IV. Dziś kieruję 3 samoloty na Suwak; Zapowiedziany samolot nie
dotarł”. Por. K. Bieniecki, op. cit., s. 151.
90
SPP 23581 (366) wpis: „10.V. – Oper. Nr. 125; zał. polska; zrzut 0-9-12 L.dz. 3787 zrzut 0-712 przyjęła ŁADOWNICA. L.dz. 4282 3 paczki rozbite”.
91
K. Bieniecki, op. cit., s. 188. „Nie znalazł jej jednak pomimo szukania przez 24 minut. Zidentyfikował on jedynie miejscowość Mościska, oddalona od placówki o 9 km i zauważył duży ruch
kolumn samochodowych na szosie pod Sądową Wisznia. Prawdopodobnie placówka nie czuwała”.
92
SPP 23581 (366) wpis: „8.VII. Oper. 201. Zrzut 0-12-12 L.dz.5689 Potw. odbioru 0-12-12 L.
dz. 5909”.
93
SPP 23581 (421) Mapa 1:300 000 Lwów, prawo 25, góra 83.
94
Ibidem, wpis: „Bast. II.?”
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molot B-24 „Liberator” BZ-965 „S” pilotowany przez kpt. pil. (F/L) Zbigniewa
Szostaka z nawigatorem kpt. obs. (F/L) Kazimierza Wünsche, załadowany 12 zasobnikami i 12 paczkami przeznaczonymi dla placówki „Zamek” nad Lwowem
wpadł w burzę, lecz mimo to nawigator odnalazł placówkę i lampą sygnałową nadano alfabetem Morse`a – literę „b”. Obsługa placówki czuwała i wyłożyła znak
świetlny, po czym załoga samolotu wykonała zrzut95 (lot trwał 10 godz. i 30 min.
zaś w depeszy Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego, ps.
„Bór”, potwierdzono odbiór zrzutu). Okazało się, że był to jedyny udany zrzut tej
nocy. W meldunku operacyjnym z 18 marca 1944 r. zapisano:
Próba wczoraj zawiodła. Załadowano 16 samolotów start – dwanaście. Wykonany jeden
na „Zamek”. Reszta zły met. – brak widoczności zbłądzili nad Karpatami. Powrót – wszystkie
szczęśliwe96.

Oto jak zrzut i jego odbiór na placówce „Zamek” wspominał wspomniany ppor.
Jerzy Węgierski z 14 pu. AK:
(...) Na naszej placówce usłyszeliśmy wreszcie z południowego zachodu niski i głuchy
szum motorów nadlatującego samolotu. Było około godziny 13. We Lwowie odezwały się
syreny alarmu lotniczego. Samolot, lecąc nisko, skierował się wprost na placówkę i podał
umówiony sygnał świetlny, na który odpowiedziano światłem latarki z dołu, ze środka krzyża. Ale samolot przeleciał dalej, kierując się wprost na Biłki. Z naszej placówki ujrzeliśmy,
jak ponownie zapaliły się jego światła. Samolot zawrócił, ale już więcej nie powrócił nad
placówkę. Dalsze oczekiwanie okazało się daremne. Powróciliśmy z niczym do domów.
Była to sobota. Przed południem miałem złożyć meldunek o odbiorze zrzutu komendantowi
Dzielnicy, rtm. „Wiktorowi”. Niestety, meldunek był negatywny. Przypuszczałem, że może
za słabe były światła użytych do sygnalizacji latarek, a może rację miał ppor. „Antoni” mówiąc, że placówka położona w zagłębieniu będzie źle widoczna z samolotu. Zmartwiony, zły
i zmęczony wracałem do domu we Lwowie ulicą Pełczyńską, gdy właśnie niedaleko siedziby
Gestapo zobaczyłem por. „Wysokiego”. „Wysoki” zeskoczył z furmanki i podbiegł do mnie
zaaferowany ze słowami: „Odebraliśmy!” „Co odebraliście?” – „No, jak to co… przesyłkę”.
Okazało się, że samolot istotnie poleciał w stronę Biłek i zaczął krążyć nad nimi i nad Barszczowicami. Specyficzny huk motoru wskazywał, że nie był to samolot niemiecki ani radziecki. Jak dowiedzieliśmy się później, jeden z pełniących nocną służbę żołnierzy AK w Barszczowicach zaświecił mu latarką. Z samolotu odpowiedziano światłami, po czym zatoczył on
znów koło, ale już nie powrócił. Tymczasem w Biłce Szlacheckiej jeden z wartowników
wpadł do mieszkania por. „Wysokiego”, komendanta rezerwowej placówki „Kabłąk”, wołając: „Jakiś samolot krąży nad nami!” Por. „Wysoki” wybiegł i domyślając się, że może nastąpić zrzut, próbował dawać silną latarką umówiony sygnał. Samolot leciał bardzo nisko.
Następnie por. „Wysocki” zebrał szybko ludzi z latarkami spośród tych, którzy obserwowali
samolot, ustawiając ich w krzyż zgodnie ze znaną mu instrukcją. Ale samolot znikł ... Po
pewnej chwili przybiegli inni ludzie, twierdząc, że widzieli lądujących skoczków – prawdopodobnie radzieckich. Por. „Wysocki” udał się we wskazanym kierunku. „Skoczkami” okazały się zasobniki zrzucone na spadochronach w północno-wschodniej części Biłki Szlacheckiej, między budynkami i na polach w rejonie ul. Nowej. (...) Akcja ewakuacji zasadniczej
95
Ibidem, wpis: „17.III.- 0-12-12; plac. spóźn. się z wyłoż. świateł, potem zgasiła wiele latar.
nadawała „Z” jak Zosia; prawidłowo. L.dz. 2290; Lawina potwierdz. odbiór. – L. dz. 2811 Specjalne
podzięk. załodze za zrzut podczas burz. Lawina”. Por. K. Bieniecki, op. cit., s. 115. Autor podaje informację, że placówka wyłożył sygnał „Krystyna”.
96
K. Bieniecki, op. cit., s. 114; A.P. Przemyski, op. cit., s. 99.
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części sprzętu, broni i amunicji zakończyła się 22 marca. Broń zmagazynowano na Trzeciej
Wólce u plut. Ludwika Łamasza „Wicha” i u Władysława Brum-Brunickiego „Wdowca”.
Plut. „Wich” był murarzem; schron wymurował w nie podpiwniczonej części domu z wlotem
z piwnicy zamykanym ruchomym blokiem ściany. U „Wdowca” schron podziemny mieścił
się w stodole. W najbliższych dniach został ustalony klucz rozdziału broni pomiędzy jednostki AK we Lwowie i w rejonie; uruchomiono transporty do miasta. Nakazane było dochowanie tajemnicy o źródle pochodzenia broni. Gdy jeden z żołnierzy przybyłych po broń
ze Lwowa zainteresował się otrzymywanymi Stenami, miejscowy akowiec objaśnił mu:
„Ach, to u nas robią taką broń kowale na wsi”. Rzeczywiście, Steny wyglądały na produkty
roboty chałupniczej, a konstruowano je przecież również w kraju97.

Zrzutowisko „Zamek” ponownie przygotowano do operacji odbioru zrzutu nr
132 w nocy 3/4 kwietnia 1944 r., (hasłem muzycznym były nadanie przez londyńskie BBC polskich piosenek: „Podkóweczki dajcie ognia”, „Hej dziewczyno, Hej
niebogo” i „Pobili się dwaj górale”). Do Polski wysłano tej nocy 16 samolotów,
z czego kurs na „Zamek” obrał samolot typu Handley Page „Halifax” JP-177 „P”
z 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia pilotowany przez kpt. pil. (F/L) Michała Goszczyńskiego. Miano dokonać zrzutu 9 zasobników i 12 paczek – pilot
dotarł nad okolice Lwowa odnalazł zrzutowisko, lecz placówka nie wyłożyła sygnału świetlnego i po 40 minutach krążenia wziął kurs do bazy, gdzie lądował po
ponad 9 godzinach lotu (w bazie nawigator por. obs. (F/O) Władysław Krywda
meldował o dużym ruchu lotnictwa nieprzyjaciela na odcinku Krosno-Lwów).
Nieco później okazało się, że placówka AK „Zamek” nie wyłożyła sygnału
świetlnego, gdyż zmylił ją samolot nieprzyjacielski, który kilkakrotnie podawał
znak rozpoznawczy „Y”98. Cytowany powyżej ppor. Jerzy Węgierski tak wspominał tą operację w rejonie lwowskich zrzutowisk:
(...) Po pierwszym udanym – pomimo warunków w jakich do niego doszło – odbiorze
i ewakuacji zrzutu w Rejonie Winniki, w poniedziałek Wielkiego Tygodnia, 3 kwietnia, wystartowały z Brindisi 4 samoloty –„Halifaxy” z polskimi nawigatorami – kierując się na placówkę w Obszarze nr 3. Jeden z nich leciał na placówkę „Kabłąk” w rejonie Biłek. Coś jednak zawiodło. Nawigator, por. obs. Władysław Krywda zanotował potem w swym sprawozdaniu, że „nad celem krążył 40 minut”, ale sygnału nie było, więc nie dokonał zrzutu. W tydzień później interweniowano z Warszawy: dlaczego „Zamek” nie przyjął zrzutu? Odpowiedział szef sztabu, ppłk Janson „Sylwa”: „Zamek” (…) widział samolot (…), placówka odpowiadała i wyłożyła sygnał, lecz widocznie tego nie zauważono”. Rzecz jednak w tym, że po
17 marca nigdy więcej nie czuwaliśmy na „Zamku”, a placówek o kryptonimie „Kabłąk”
były dwie – jedna pod Biłką Szlachecką, a druga około 10 km na wschód. Sądzę, że komendanta tych placówek, por. „Wysokiego”, już wówczas w Biłkach nie było. Nie poszczęściło
się też z pozostałymi zrzutami tej nocy. Dwa z nich skierowano pod Gródek Śląski i Mościska na placówki „Guzik” i „Ścigacz”. Samolot, który powinien dokonać zrzutu na placówkę
„Ścigacz”, dokonał go z jakichś przyczyn na placówkę zapasową aż pod Krosnem. Zaś samolot skierowany na placówkę „Guzik” zrzucił ładunek na placówce „Ścigacz”. (...) W połowie kwietnia następne zrzuty planowano odebrać – czy też przynajmniej przygotować się
do ich odbioru – w rejonie lasów janowskich na zachód od Lwowa. Znajdowała się tam placówka o kryptonimie „Granatnik”. Miała tam miejsce koncentracja oddziałów leśnych w celu

97
98

J. Węgierski, op. cit., s. 89-94.
Idem, op. cit., s. 117-122. Por. SPP 23581 (421).
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utworzenia ich „bazy” pod dowództwem mjr. Lecha, znanego nam już jako „Bez”99. W okresie czuwania od 16 kwietnia zrzutowisko „Zamek 1” było wyznaczone jako zapasowe w zamian za spaloną placówkę „Pałasz”. Zaznaczono również, że placówka czuwa nadal po
3 maja 1944 r.100

Zrzutowiska czynne, które nie odebrały zrzutów
„Bomba”. Zrzutowisko Ldz. 7462/44 zostało umiejscowione 28 km na wsch.
od Złoczowa101. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod numerem
310. Placówka ta została wyznaczona jako zrzutowisko mogące przyjąć zrzut z jednej maszyny. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla tej
placówki. Znane są daty czuwania placówki: 13-16 stycznia, 9-13 i 17 marca 1944 r.
Pierwsze czuwanie zostało odwołane przez SOE.
„Bren”. Zrzutowisko Ldz. 5759/44 zostało umiejscowione 23 km na płd. od
Gródka Jagiellońskiego102. Brak jest jakichkolwiek informacji o numeracji zrzutowiska, w kartotece Oddziału VI Sztabu NW placówka ta została wyznaczona pierwotnie jako bastion mogący przyjąć zrzut z dwóch maszyn. Brak jest również danych o adresach kontaktowych dla tej placówki. Znane są daty czuwania: 15-17
lipca i 21-23 lipca 1944 r.
„Dynamit”. Zrzutowisko Ldz. 2292/44 zostało umiejscowione 5 km na wsch.
od Chodorowa103. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod numerem
250. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla tej placówki.
Jedyną potwierdzoną informacją jest to, iż było zrzutowiskiem zapasowym dla
zrzutowiska „Pancernik”. Znane są daty czuwania: 18-20, 24-26 marca, 4-7, 12-15
kwietnia 1944 r.
„Dzida”. Zrzutowisko Ldz. 3478/44 zostało umiejscowione 11 km na płd.
wsch. od Drohobycza104. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod numerem 230 i z zaznaczeniem, iż zrzutowisko jest zastrzeżone dla SOE. Placówka ta
została wyznaczona pierwotnie jako zrzutowisko dodatkowe w okresie czuwania
4-7 maja 1944 r. Baza nr 11 zgłosiła przylot maszyny nad to zrzutowisko w terminie 4 maja – w odpowiedzi przesłano komunikat, że zrzutowisko jest spalone. Wiadomo także, że placówka czuwała w nocy 9/10 czerwca 1944 r., a odzewem miała
być literę „K” („Karol”). Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla tej placówki i jej dalszych losach.
99

Idem, op. cit., s. 94-95.
SPP 2381 (421) wpis: „Czuwanie przedłużam”.
101
SPP 23581 (18) Mapa 1:300 000 Tarnopol, lewo 227, góra 74.
102
SPP 23581 (23) Mapa 1:300 000 Lwów, prawo 167, góra 157.
103
SPP 23581 (54) Mapa 1:300 000 Tarnopol, lewo 14, dół 149.
104
SPP 23581 (56) Mapa 1:300 000 Lwów, prawo 160, dół 105.
100
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„Granatnik 1”. Zrzutowisko Ldz. 6599/43 zostało umiejscowione 21 km na
zach. od Lwowa105. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod numerami 312 i 418. Placówka ta została wyznaczona jako zrzutowisko mogące przyjąć
zrzut z 1 maszyny. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla
tej placówki. Znane są daty czuwania: 5-8 grudnia 1943 r. 5-8, 13-16 stycznia, 2-5,
9-11, 15-17 lutego, 9-12 i 17 marca, 19-21 i 26 kwietnia 1944 r. Przy datach styczniowych i kwietniowych czuwań zaznaczono, iż placówka jest spalona106.
„Kabłąk”. Zrzutowisko Ldz. 2636/44, zostało umiejscowione 30 km na wsch.
od Lwowa107. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod numerami 132
i 103 (wykreślony). Placówka ta została wyznaczona pierwotnie jako zrzutowisko,
a następnie przemianowana na bastion mogący przyjąć zrzut z 2 maszyn. Brak jest
jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla tej placówki. Znane są daty
czuwania: 31 marca – 3 kwietnia, 8-11, 16-29 (zapasowe dla „Kabłąk 2”), 30 kwietnia – 1 maja 1944 r. (czuwanie przedłużono o 2 dni, tj. do 3 maja).
„Kanonierka”. Zrzutowisko Ldz. 2612/44 zostało umiejscowione 43 km na
płd. zach. od Lwowa108. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod numerami 234 i 315 i zostało wyznaczone pierwotnie jako placówka mogąca przyjąć
zrzut z jednego samolotu. Wiadomo także, iż zrzutowisko było zastrzeżone dla
SOE. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla tej placówki. Znane są daty czuwania: 4-7, 12-15, 16-18 i 22-25 kwietnia 1944 r. Wiadomo
także, że czuwanie placówki zostało odwołane, a ona sama spalona109. Brak też informacji o dalszych jej losach.
„Kolba”. Zrzutowisko Ldz. 6599/43, zostało umiejscowione 30 km na płn. zach.
od Lwowa110. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW nie posiadało numeracji, a placówka ta została wyznaczona pierwotnie jako bastion mogący przyjąć zrzut z dwóch
maszyn. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla tej placówki. Jedyną potwierdzoną informacją jest to, iż jest spalona111. Znane są daty
czuwania: 9-12 i 17-20 grudnia 1943 r.
„Kołczan”. Zrzutowisko Ldz. 5313/44 zostało umiejscowione 18 km na płn.
wsch. od Stryja112. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod numerami 203. Placówka ta została wyznaczona jako zrzutowisko mogące przyjąć zrzut
z jednej maszyny. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych
105

SPP 23581 (brak paginacji) Mapa 1:300 000 Lwów, lewo 200, góra 108.
Ibidem, wpis.
107
SPP 23581 (109) Mapa 1:300 000 Lwów, lewo 19, góra 58.
108
SPP 23581 (117) Mapa 1:300 000 Tarnopol, lewo 56, góra 105.
109
SPP 23581 (117) wpis: „Spal. 12.V. W zamian czuwa Suwak”.
110
SPP 23581 (136) Mapa 1:300 000 Zamość, prawo 148, dół 15.
111
Ibidem, wpis: „spalona L.7063”.
112
SPP 23581 (138) Mapa 1:300 000 Lwów, prawo 64, dół 114.
106
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dla tej placówki. Znane są daty czuwania: 6-8 i 12-14 lipca 1944 r. Jedyną znaną
informacją dotyczącą tego zrzutowiska jest fakt, iż 7 lipca 1944 r. w ramach operacji 203, na skutek awarii jednego z silników samolotu Handley Page „Halifax”
BB-429 „V” W/O M. Belkina nie dokonał zrzutu na placówkę, a wieziony przez
niego materiał w konfiguracji 0-12-12 zrzucił na dziko 18 km n płd. od placówki113.
„Lotniskowiec”. Zrzutowisko Ldz. 1850/44 zostało umiejscowione 9 km na
płd. od Chodorowa114. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod numerem 251. Placówka ta została wyznaczona pierwotnie jako zrzutowisko mogące
przyjąć zrzut z jednej maszyny. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach
kontaktowych dla tej placówki. Znane są daty czuwania: 18-20, 24-26 marca i 4-7
i 12-15 kwietnia 1944 r.115
„Łuk”. Zrzutowisko Ldz. 3847/44 zostało umiejscowione 18 km na płd. wsch.
od Stryja116. W kartotece Oddziału VI Sztabu N.W. figurowało pod numerem 308.
Placówka ta została wyznaczona jako zrzutowisko mogące przyjąć zrzut tylko z
jednej maszyny. Brak jest jakichkolwiek informacji na temat adresów kontaktowych wyznaczonych dla skoczków lądujących na tej placówce. Jedyną potwierdzoną w materiale źródłowym wiadomością jest to, iż było zgłoszone dodatkowo117. Znane są daty czuwania: 16-19 i 24-26 maja 1944 r. Jedyną znaną informacją dotyczącą funkcjonowania tej placówki jest to, iż depesza z kraju z dnia 22
maja 1944 r. mówiła o spaleniu zrzutowiska118.
„Myśliwiec”. Zrzutowisko Ldz. 2492/44 zostało umiejscowione 18 km na płd.
od Lwowa119. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod numerem 233.
i zostało wyznaczone pierwotnie jako placówka mogąca przyjąć zrzut z jednego
samolotu. Wiadomo także, iż zrzutowisko było zastrzeżone dla SOE. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla tej placówki. Znane są daty
czuwania: 4-7 i 12-15 kwietnia 1944 r. K. Bieniecki podaje, iż nocą 13 kwietnia
1944 r. wśród celów operacji zrzutowych przewidzianych na tę noc znajdowało
się zrzutowisko „Myśliwiec”120, do operacji jednak doszło dopiero następnej nocy.
W dniu 14 kwietnia 1944 r. drogą radiową powiadomiono kraj o gotowości do
113

Ibidem, wpis: „7.VII. Oper. 203. Wobec defektu siln. zrzut 0-12-12 na dziko 18 km. na płd.
od placówki”, por. K. Bieniecki, op. cit., s. 188: „Zrzucił więc on swój ładunek na dziko w rejonie
Halicza nad Dniestrem (...) (52 km od placówki)”.
114
SPP 23581 (182) Mapa 1:300 000 Lwów, prawo 10, dół 121.
115
Ibidem, wpisy w kartotece.
116
SPP 23581 (212) Mapa 1:300 000 Lwów, prawo 81, dół 105.
117
Ibidem, wpis: „zgłosz. dodatk. L.dz. 3847”.
118
Ibidem, wpis: „spalona – bila z dn. 22.5.44 r.”
119
SPP 23581 (233) Mapa 1:300 000 Lwów, prawo 109, góra 113.
120
K. Bieniecki, op. cit., s. 136. Wg autora loty odwołano – kartoteka placówki nie wspomina
o tym. por. SPP 23581 (233).
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wysłania na placówkę „Myśliwiec” jednego samolotu. Wpis w karcie zrzutowiska
dostarcza niezmiernie ciekawych informacji. Mimo, iż placówka była zastrzeżona
dla operacji brytyjskich, z misją została wysłana załoga polska, lecz nie wykonała
ona zadania – to samo miało miejsce również następnej nocy, kiedy to z misją nad
Polską została skierowana załoga samolotu Handley Page „Halifax” JP-177 „P”
kpt. pil. (F/L) Michała Goszczyńskiego121.
„Naramiennik”. Zrzutowisko Ldz. 2612/44 zostało umiejscowione 4 km na
płd. zach. od Jaworowa122. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod
numerem 419. Placówka ta została wyznaczona jako zrzutowisko mogące przyjąć zrzut z jednej maszyny. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla tej placówki. Jedyną potwierdzoną informacją jest to, iż placówka
ta posiadała „niejasne położenie” i że z dniem 19 kwietnia 1944 r. była spalona123. Znane są daty czuwania: 21-23, 27-30 marca oraz 19-21, 22-25 kwietnia
1944 r.
„Pałasz”. Zrzutowisko Ldz. 3113/44 zostało umiejscowione 34 km na płn.
wsch. od Lwowa124. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW brak numeru przypisanych operacji. Placówka ta została wyznaczona pierwotnie jako bastion mogący
przyjąć zrzut z dwóch maszyn. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach
kontaktowych dla tej placówki. Jedyną potwierdzoną informacją jest to, iż zrzutowisko „Pałasz” było dodatkowo zgłoszone i z dniem 16 kwietnia 1944 r. przestało czuwać jako spalone125. W zamian czuwały zrzutowiska „Zamek” i „Kabłąk”. Znane są daty czuwania placówki „Pałasz”: 16-29 kwietnia 1944 r.
„Pancernik”. Zrzutowisko Ldz. 2612/44 zostało umiejscowione 19 km na płd.
zach. od Bóbrki126. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod numerami
249 i 128. Placówka ta została wyznaczona jako zrzutowisko mogące przyjąć zrzut
z jednej maszyny. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla
tej placówki. Znane są daty czuwania: 18-20, 24-26 marca, 4-7, 12-15 kwietnia, 30
kwietnia – 3 maja, 8-11 maja 1944 r. W okresie zrzutowym od 30 kwietnia placówka została zastrzeżona dla operacji SOE127. W okresie zrzutowym od 4 kwietnia
1944 r. placówka „Pancernik” czuwała jako zrzutowisko zapasowe dla placówki
„Dynamit” i spalonego zrzutowiska „Trotyl”. W dniu 14 kwietnia 1944 r. kraj zo121
SPP 23581 (233) wpis: „14.IV. – awizo lotu 1 samol. Bila. 14.IV – Oper. Nr.--; zał. polska,
młoda. Wskutek złego zrzut za rej. Lwowa skierowany na Rygiel (lub Kufer) – nie odnalazł. L.dz.
3075. 15.IV. – godz. 12.20 – Bila, awizująca wyp. jednego samol. na Myśliwiec. 15.IV. – Oper. Nr --;
zał. polska. Nie odnalazła plac., wykonała zrzut na Paszkot. – L.dz.3097”.
122
SPP 23581 (236) Mapa 1:300 000 Lwów, prawo 213, góra 28.
123
Ibidem, wpis: „L.dz.2292/44 – położenie niejasne (Dep. błędnie szyfr.). Spalony, Bila 19.IV”.
124
SPP 23581 (272) Mapa 1:300 000 Lwów, lewo 24, góra 108.
125
Ibidem, wpis: „Spalony, w zamian czuwają Zamek i Kabłąk, Bila 16.IV”.
126
SPP 23581 (273) Mapa 1:300 000 Lwów, prawo 33, dół 169.
127
Ibidem, wpis: „128 Zastrz. SOE”.
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stał powiadomiony o zamiarze wysłaniu jednego samolotu na zrzutowisko „Pancernik”, lecz operacja nie przyniosła efektu128. W ramach operacji zrzutowej pod
„opieką” SOE nr 128, w dniu 30 kwietnia 1994 r. został nad zrzutowisko „Pancernik” wysłany jeden samolot, który według wpisu w Karcie zrzutowiska, nie przybył. Nie jest możliwym jednoznaczne ustalenie czy jakikolwiek samolot wówczas
wystartował do lotu bojowego nad placówkę „Pancernik”. Mimo czuwania kraj
poinformował, iż „zapowiedziany samolot nie przybył”129. W dniu 10 maja 1944 r.
został zapowiedziany lot bojowy ze zrzutem materiałowym dla ww. placówki –
kraj odpowiedział, że placówka będzie czuwać, samolot jednak nie nadleciał130.
„Siodło”. Zrzutowisko Ldz. 7395 zostało umiejscowione 38 km na płn. od
Lwowa131. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod numerami operacji 313 i 235. Placówka ta została wyznaczona jako placówka mogąca przyjąć
zrzut z jednej maszyny. Brak jest jakichkolwiek informacji dotyczących adresów
kontaktowych dla skoczków z tej placówki. Znane są daty czuwania zrzutowiska
„Siodło”: 3-4, 9-12 stycznia, 2-5, 9-11, 15-17 lutego, 9-12 i 17 marca, 31 marca –
3 kwietnia, 4-7, 8-11, 12-15 kwietnia 1944 r. W okresie zrzutowym od 4 kwietnia
1944 r. placówka została zastrzeżona dla operacji SOE132, lecz kraj podał informację o spaleniu placówki133.
„Suwak”. Zrzutowisko Ldz. 3113/44, zostało umiejscowione 31 km na płn.
zach. od Lwowa koło wsi Wiszenia 134. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod numerem 130. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w Kartotece
pojawia się wpis: „zastrz. dla SOE”135. Zrzutowisko to zostało wyznaczone pierwotnie jako placówka, a następnie przemianowane na bastion mogący przyjąć
zrzut z trzech maszyn. Znane są daty czuwania zrzutowiska „Suwak”: 16-18, 2225 kwietnia, 30 kwietnia – 3 maja, 8-11 maja 1944 r. W dwóch pierwszych okresach placówka czuwała w zamian za spalone zrzutowiska „Zapadka” i „Kanonierka”. W nocy 23/24 kwietnia 1944 r. warunki atmosferyczne całkowicie uniemożliwiły dostarczenie zrzutu z aż trzech samolotów na bastion zrzutowy „Suwak”.
Na pokładach trzech maszyn typu Handley Page „Halifax” z polskiej 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia było łącznie 27 zasobników i 36 paczek, lecz żad128
Ibidem, wpis: „14.IV. – awizo bila o wysł. zamiarze wysł. 1 samol. na Panc.; 14.IV. – Oper.
Nr.--; zał. polska młoda; wskutek złego zrzut. skier. z rej. Lwowa na Koper (lub Rygiel) – nie odnalazła placówki. L.dz.3075”.
129
Ibidem, wpis: „Bila 10.V. zapowiedziany samolot nie przybył”.
130
K. Bieniecki, op. cit., s. 156 podaje, że do lotu został wyznaczony samolot Handley Page
„Halifax” JD-362 „L”, lecz nie odbył lotu z powodu wady napędów. Brak jest potwierdzenia tego
faktu w Karcie zrzutowiska.
131
SPP 23581 (336) Mapa 1:300 000 Zamość, prawo 69, dół 67.
132
Ibidem, wpis: „Zastrzeż. przez Anglików”.
133
Ibidem, wpis: „Spal. w zamian czuwa Krawat, Nota 4.IV.44 (L.dz.2993)”.
134
SPP 23581 (358) Mapa 1:300 000 Zamość, prawo 156, dół 15.
135
Ibidem, wpis: „130 Zastrz. dla SOE”.
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na z załóg nie wykonała zadania z powodu silnego zachmurzenia (samolot typu
Handley Page „Halifax” (JP-180 „V”) pilotowany przez por. (F/O) Kazimierza
Szrajera wylądował w bazie Manduria; Handley Page „Halifax” („C” (JP-181 lub
JP-229) pilotowany przez kpt. pil. (F/L) Zbigniewa Sancewicza powrócił do Campo Cassale; maszyna ww. typu (JP-236 „A”) pilotowana przez st. sierż. pil. (F/S)
Tadeusza Niezręckiego z powodu oblodzenia, tracąc wysokość, wyrzuciła ładunek
na Słowacji i lądowała w Mandurii po 9 godzinach lotu. W dniach 24 i 26 kwietnia 1944 r. kraj poinformował o spaleniu zrzutowiska. Mimo tego w następnym
okresie zrzutowym placówka została zgłoszona jako zrzutowisko dodatkowe136.
W dniu 10 maja 1944 r. został zgłoszony lot trzech bojowy maszyn, których celem
miało być zrzutowisko „Suwak”, jednak w raporcie operacyjnym nie ma informacji o tych lotach137.
„Trotyl”. Zrzutowisko Ldz. 2612/44 zostało umiejscowione 18 km na płd. od
Gródka Jagiellońskiego138. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod
numerem operacji 236. Placówka ta została wyznaczona pierwotnie jako zrzutowisko mogące przyjąć zrzut z jednej maszyny. Brak jest jakichkolwiek informacji
o adresach kontaktowych dla tej placówki. Jedyną potwierdzoną informacją jest to,
iż placówka ta posiadała „niejasne położenie” i że jest spalona139. Znane są daty
czuwania: 4-7 i 12-15 kwietnia 1944 r.
„Wis” („Vis”). Zrzutowisko Ldz. 5313/44 zostało umiejscowione 17 km na
płn. zach. od Sambora140. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod
numerem operacji 201. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla tej placówki i jej charakterze. Znane są daty czuwania: 6-8 i 12-14 lipca
1944 r.
„Zamek 2”. Zrzutowisko Ldz. 7462 zostało umiejscowione 14 km na płd.
wsch. od Lwowa141. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW nie miało oznaczonych
numerów operacji. Placówka ta została wyznaczona pierwotnie jako zrzutowisko
mogące przyjąć zrzut z jednej maszyny. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla tej placówki. Znane są daty czuwania: 16-29 kwietnia
oraz 3-5 i 9-11 lipca 1944 r. Jedyną potwierdzoną informacją jest to, iż komunikat
radiowy z 3 lipca informował o spaleniu placówki – w zamian czuwać miało
zrzutowisko „Kabłąk 2”142.
136

Ibidem, wpis: „Zgłosz. dodatkowo. L.dz.3478”.
Ibidem, wpis: „10.V. Bila. Dziś wysyłam 3 samol. na Suwak. W raporcie oper. 10.V. –
L.dz.3787, niema wzmianki o Suwaku”.
138
SPP 23581 (384) Mapa 1:300 000 Lwów, prawo 165, dół 232.
139
Ibidem, wpis: „L.dz.2292 – położenie niejasne Spalona; w zamian Pancernik i jako zapas. –
Dynamit od 1.IV”.
140
SPP 23581 (410) Mapa 1:300 000 Lwów, lewo 156, góra 167.
141
SPP 23581 (423) Mapa 1:300 000 Lwów, prawo 46, góra 88.
142
Ibidem, wpis: „3.VII. Bila. Placówka spalona – czuwa Kabłąk 2”.
137
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„Zapadka”. Zrzutowisko Ldz. 6599/43, 582/44 i 911/44 zostało umiejscowione 14 km na płd. zach. od Lwowa143. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW figurowało pod numerami 418 i 316. Placówka ta została wyznaczona pierwotnie jako
zrzutowisko mogące przyjąć zrzut z jednej maszyny. Pierwszy okres czuwania został wyznaczony na 5-8 i 13-16 grudnia 1943 r. W kolejnym terminie oczekiwania, tj. 3-4 i 9-12 stycznia, w Kartotece zaznaczono, iż placówka jest spalona144.
W okresie operacji nr 418 placówka czuwała w terminach 7-8 i 13-16 marca. Podczas następnego okresu operacji nr 316, tj. 16-18 i 22-25 kwietnia, w zamian za
spaloną placówkę „Zapadka” czuwało zrzutowisko „Suwak”145. Ostatni okres
czuwania placówki „Zapadka” jest dosyć słabo udokumentowany. Zamiast numeru operacji umieszczony jest wpis – „?” Daty 30 kwietnia – 5 maja 1944 r. opatrzone są również znakiem zapytania. W tym okresie wpisy są bardzo interesujące:
Zapadka czuwa od 2.V. jak w planie. Bila 2.V. 10. V. Dziś wysyłam 1 samolot na Zapadkę.
10. V. Bila Law. Zapadka czuwa. W raporcie z oper. 10.V. L.dz.3787, niema wzm. o Zapadce146.

Zrzutowiska nieczuwające
„Hełm”. Zrzutowisko Ldz. 911/44 i 582/44 zostało umiejscowione 14 km na
płd. wsch. od Lwowa147. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla tej placówki. Nie są znane nawet daty czuwania zrzutowiska.
„Komora”. Zrzutowisko Ldz. 5965/44, zostało umiejscowione 13 km na płd.
od Lwowa148. Brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla tej
placówki, datach czuwania czy funkcjonowania zrzutowiska.
„Pas”. Zrzutowisko Ldz. 582/44 i 911/44 zostało umiejscowione 22 km na płn.
wsch. od Przemyśla149. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla tej placówki. Nie są znane również
daty czuwania.
„Plastic”. Zrzutowisko Ldz. 234 zostało umiejscowione 6 km na zach. od Jaworowa150. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW brak jest jakichkolwiek informacji
o adresach kontaktowych dla tej placówki. Nie są znane również daty czuwania.
„Proch”. Zrzutowisko Ldz. 374 zostało umiejscowione 12 km na płd. zach. od
miejscowości Brzeżany151. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW brak jest jakich143

SPP 23581 (424) Mapa 1:300 000 Lwów, prawo 52, góra 97.
Ibidem, wpis: „Spalona, L.dz.7395”.
145
Ibidem, wpis: „Spalona, w zamian Suwak.; L.dz.3113”.
146
Ibidem, wpis w rubryce „Przebieg pracy placówki”
147
SPP 23582 (33) Mapa 1:300 000 Lwów, prawo 53, góra 98.
148
SPP 23582 (44) Mapa 1:300 000 Lwów, prawo 73, góra 102.
149
SPP 23582 (80) Mapa 1:300 000 Lwów, lewo 177, góra 64.
150
SPP 23582 (87) Mapa 1:300 000 Lwów, prawo 241, góra 18.
151
SPP 23582 (88) Mapa 1:300 000 Tarnopol, lewo 118, dół 144.
144
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kolwiek informacji o adresach kontaktowych dla tej placówki. Nie są znane również daty czuwania.
„Torpeda”. Zrzutowisko Ldz. 582/44 zostało umiejscowione 13 km na płn.
wsch. od Złoczowa152. W kartotece Oddziału VI Sztabu NW brak jest jakichkolwiek informacji o adresach kontaktowych dla tej placówki czy datach czuwania.
Zestawienie porównawcze działalności
41 wyznaczonych zrzutowisk na terenach Okręgu AK Lwów
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Lwów - 41

Odebrały zrzuty

Czuwały

Nieczuwały

Na przełomie lat 1943 i 1944 Armia Krajowa na Obszarze III PołudniowoWschodnim, obejmującym wschodnią część województwa lwowskiego oraz województwa stanisławowskie i tarnopolskie, liczyła według sprawozdań około 30
tysięcy żołnierzy, w tym ok. 15 tys. w Okręgu Lwów, ponad 10 tys. w Okręgu Tarnopol i 4 tys. w Okręgu Stanisławów. W lecie 1944 r. Armia Czerwona zbliżała się
szybko do granicy Bugu. Angielskie dowództwo ograniczało stopniowo zrzuty na
bezpośrednim zapleczu linii frontu, ale mimo to w tajemnicy przez Anglikami ppłk
dypl. Jan Jaźwiński wysłał polskie załogi na pomoc 27 WDP AK. Najsłabszy punkt
stanowiło uzbrojenie. Błagano więc Londyn o zintensyfikowanie zrzutów i tą drogą
trochę uzbrojenia otrzymano. Wiele dostarczonego w ten sposób sprzętu musiało
jednak pójść na wzmocnienie uzbrojenia samoobrony polskich osiedli. W okolicy
Lwowa częstotliwość zrzutów jeszcze nie spadała. Brytyjczycy w tym czasie wysyłali też polskie załogi ze zrzutami do Włoch, Grecji, Jugosławii. W porównaniu
z marcem uzbrojenie Okręgu uległo więc zdecydowanemu polepszeniu, choć ciągle było bardzo mizerne. Dochodziła do głosu polityka – Rosjanie nie życzyli sobie
wzmacniania sił AK tuż przed zajęciem przez nich polskich Kresów, a Brytyjczycy
152

SPP 23582 (114) Mapa 1:300 000 Tarnopol, lewo 199, góra 36.
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to cynicznie wykorzystali. Zrzuty na Obszar AK Lwów, ze względu na położenie
tych placówek w strefie przyfrontowej, zastrzegli sobie Anglicy. Dowództwo brytyjskie zastosowało zatem ten sam manewr, co w przypadku Wołynia – chcąc mieć
całkowitą kontrolę nad zrzutami w strefie przyfrontowej – wysłało w rejon Lwowa
załogi brytyjsko-języczne. Niektóre z lwowskich zrzutowisk nigdy nie pojawiły się
na mapach lotów operacyjnych alianckich samolotów. Przykładowo w tzw. okresie
bezksiężycowym (18-30 III 1944 r.) w kraju czuwało 45 placówek zrzutowych,
kierownictwo brytyjskiej organizacji SOE zastrzegło sobie w tym okresie zrzuty na
placówki: „Pancernik”, „Lotniskowiec” i „Dynamit”. Położone one były w promieniu 5-11 km od stacji kolejowej Chodorów – niestety z powodu złych warunków atmosferycznych żaden z samolotów nie wystartował z włoskich baz do lotów
do Polski. Operacje zrzutowe lotnictwa aliantów zachodnich i funkcjonowanie
zrzutowisk AK na terenie dystryktu galicyjskiego zakończyły się w nocy 9/10 VII
1944 r. – ostatni zrzut na placówkę „Browning” wykonał ppor. pil. H. Kwiatkowski, pilotując samolot typu Handley Page „Halifax” (JP-281 „L”) w dwóch nalotach
(po 9 godzinach i 10 minutach lotu szczęśliwie powrócił do bazy). Była to ostatnia
noc rzutowa nad lwowskim Okręgiem AK. Oddziały Armii Czerwonej niebawem
zajęły ten teren i tym samym operacje zrzutowe dla AK zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami pomiędzy stronami brytyjską i rosyjską przerwano. Jednak, podobnie
jak na innych terenach, oddziały AK zostały rozbrojone, a żołnierze internowani.
Rozpoczęła się trzecia okupacja. Konspirację kontynuowano w znacznie trudniejszych warunkach (spowodowanych głównie ujawnieniem znacznej części struktur
podczas „Burzy”). W kwietniu 1945 r. ocalałe struktury dowódcze Okręgu AK
Lwów ewakuowały się na tereny Polski centralnej, gdzie podjęły dalszą działalność
podziemną. Oceniając okres funkcjonowania operacji zrzutowych lotnictwa aliantów zachodnich i funkcjonowanie zrzutowisk AK na terenie dystryktu galicyjskiego, należy przede wszystkim mieć na uwadze trudności, które ograniczały możliwości działania, w tym przede wszystkim ogromne nasycenie terenu siłami okupanta i różnicami etnicznymi. Z drugiej natomiast strony, warunki terenowe, tj.
znaczne obszary niezurbanizowane sprzyjały rozwijaniu działań partyzanckich.
Ponadto funkcje dowódcze w Okręgu sprawowało wielu doświadczonych, bardzo
dobrze przygotowanych oficerów. Mimo złożenia broni i formalnego rozwiązania
oddziałów lwowskiej AK, w budynku Komendy AK przy ul. Kochanowskiego
nadal pełniono dyżury i utrzymywano uzbrojoną służbę wartowniczą. Spotykali się
tam członkowie sztabów, dowódcy oddziałów, przychodzili żołnierze i interesanci.
Pod nieobecność komendanta Obszaru i komendanta Okręgu Lwów, obowiązki
dowódcy pełnił tu mjr dypl. Kornel Stasiewicz, „Prosper”, przewidziany na stanowisko szefa sztabu 5 dywizji AK. Ogólnie więc Okręg ten – jako część składowa
zbrojnego pionu Polskiego Państwa Podziemnego – w pełni zrealizował stawiane
przed nim niełatwe przecież zadania również dzięki operacjom zrzutowym lotnictwa aliantów zachodnich.
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AURELI SERDA-TEODORSKI
(1860-1943)
Aureli Serda-Teodorski (1860-1943), tytularny generał dywizji Wojska Polskiego. Ur. 25 kwietnia 1860 w Tarnowie. Był synem Teodora Serdy, adwokata
i Aureli z Kozdrańskich.
W roku 1879 Serda ukończył gimnazjum
w Tarnowie z wyróżnieniem. W latach 18791881 studiował prawo na uniwersytecie w Wiedniu i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1881 r. przerwał studia i wstąpił jako
ochotnik do armii austro-węgierskiej. W 1882
po odbyciu jednorocznej służby w 1 pułku ułanów w Krakowie, zdał egzamin oficerski i został mianowany podporucznikiem kawalerii.
W r. 1884 został awansowany na porucznika.
Od 1 maja 1889 do 1 lipca 1894 był adiutantem
osobistym dowódcy 13 korpusu. W roku 1895
uczęszczał do Szkoły Korpuśnej w Przemyślu,
którą ukończył z wyróżnieniem, po czym powrócił do pułku ułanów jako dowódca szwadronu. 1 listopada 1895 r. awansował na rotmistrza. Po zdaniu z odznaczeniem egzaminu na oficera sztabowego 1 maja 1905 r.
został awansowany na majora i został wykładowcą w Szkole Korpuśnej w Wiedniu
(grudzień 1905 – lipiec 1909). Następnie przeniesiony został do 1 pułku dragonów
w Wiedniu na dowódcę szwadronu. Kolejne awanse to podpułkownika (1 grudnia
1912), pułkownika (14 listopada 1914), jednocześnie otrzymał nominacje na dowódcę pułku.
Podczas pierwszej wojny światowej Serda-Teodorski na czele pułku, który
wchodził w skład 9 dywizji kawalerii walczył na froncie rosyjskim w Królestwie,
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na Litwie i Wołyniu. 12 grudnia 1916 r. otrzymał dowództwo grup przeszkolenia
kawalerii dywizji w Krymnie, a od 8 maja 1917 dowództwo przeszkolenia uzupełnień jazdy dla całego frontu. W dniu 4 lutego 1918 Serda-Teodorski został inspektorem wyszkolenia 7 armii i komendantem obozu wojskowego w Huszt na
Węgrzech, gdzie przebywali internowani legioniści polscy z II Brygady Legionów
J. Hallera, którym groził sąd wojenny. Za sprzyjanie legionistom Serda-Teodorski
1 kwietnia 1918 r. został przeniesiony na niższe stanowisko do jednostki w Czechach. W czerwcu tegoż roku został skierowany na front włoski. Tutaj dowodził
kolejno: XXIV brygadą strzelców konnych (14 czerwca – 25 lipca 1918) i 12 dywizją strzelców konnych (26 sierpnia – 12 listopada 1918 r.).
W WP rozpoczął służbę od 10 stycznia 1919 r., początkowo jako dowódca rezerw armii „Wschód” dowodzonej przez gen. T. Rozwadowskiego. Następnie
w czasie walk polsko-ukraińskich został dowódcą oddziału wchodzącego w skład
grupy gen. Z. Zielińskiego. 27 stycznia 1919 r. objął po nim dowództwo samodzielnej Grupy Operacyjnej „Gródek Jagielloński”, której zadaniem była obrona
linii kolejowej Lwów-Przemyśl. Serda-Teodorski walczył m.in. pod Bratkowicami, Kiernicą, Lubieniem Wielkim i Małym. W trakcie walk 28 lutego został ranny
i przebywał na leczeniu w Krakowie (1 marca – 15 kwietnia) i urlopie zdrowotnym (15 kwiecień – 4 czerwca).
1 czerwca 1919 r. został awansowany na generała brygady. Wysłany do Francji, od 11 czerwca 1919 r. Serda-Teodorski został zastępcą dowódcy 3 Dywizji
Strzelców Polskich armii gen. J. Hallera. Z dywizji powrócił do kraju. Dywizję
skierowano na granicę Prus Wschodnich, a potem wysłano na Front Wołyński,
gdzie brała udział w kampanii letniej, m.in. w walkach nad Horyniem. We wrześniu 1919 dywizja została rozwiązana.
15 września 1919 r. Serda-Teodorski został przydzielony do Inspektoratu
Frontów, zaś 22 maja 1920 r. mianowany generałem do szczególnych poruszeń
przy Naczelnym Dowództwie jako szef Polskiej Misji Wojskowej przy Rządzie
Ukraińskiej Republiki Ludowej atamana S. Petlury. Następnie był kolejno: zastępcą generalnego inspektora jazdy (do marca 1921), zastępcą dowódcy Okręgu Generalnego Nr. VII w Poznaniu (do maja 1921) oraz jednocześnie kierownikiem
kursów informacyjnych dla wyższych oficerów jazdy.
31 maja 1921 r. Serda-Teodorski został przeniesiony w stan spoczynku i awansował na tytularnego generała dywizji. Ponownie powołany do czynnej służby
w WP 3 października 1922 r. kiedy to został mianowany komendantem Wyższej
Szkoły Wojennej w Warszawie. Przeszedł w stan spoczynku 30 września 1925 r.
W latach 1925-1936 mieszkał w Warszawie i Poznaniu.
Serda-Teodorski był członkiem licznych towarzystw naukowych, m.in. kierownikiem Koła Naukowego Oficerów Sztabu Generalnego, prezesem Tow.
Wiedzy Wojskowej (1922-1923) i Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
w Poznaniu, członek zarządu Tow. Geograficznego w Poznaniu, prezes honorowy Stow. Polsko-Jugosłowiańskiego w Poznaniu. Był członkiem Komitetu Honorowego „Przeglądu Kawaleryjskiego”, gdzie publikował artykuły i w mie-
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sięczniku „Bellona”. Redagował dział wojskowy „Dziennika Poznańskiego.”.
Był autorem licznych recenzji i sprawozdań naukowych z teorii wojskowości.
W listopadzie 1936 r. Serda-Teodorski emigrował z rodziną do Jugosławii
i osiadł w miejscowości Susak w Chorwacji, skąd pochodziła jego żona. Tam
zmarł w 1943 r.
Aureli Serda-Teodorski był odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl. czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Medalem 10-lecia Odzyskania Niepodległości, Odznaką honorową „Orląt” za obronę Lwowa, francuska Legią Honorową III kl., Jugosłowiańskim Orderem Orła Białego III kl., Orderem Korony Jugosłowiańskiej
II kl., Wielką Wstęgą Korony Rumuńskiej I kl., Luksemburskim Krzyżem Korony
Dębowej V kl., Niemieckim Orłem Żelaznej Korony III kl. z Mieczami, Krzyżem
Zasługi II kl. z Mieczami, Bawarskim Orłem Wojskowym Zasługi II kl. z Mieczami, Krzyżem Żelaznym II kl., Wojskowym Krzyżem Karola.
Żonaty od r. 1893 z Chorwatką Petronilą de Sladović, miał z dwie córki: Beatę
(ur. 1898) i Teodorę (ur. 1900) oraz syna Józefa.
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TADEUSZ SULIMIRSKI
(1866-1940)
Tadeusz Sulimirski (1866-1940), generał brygady Wojska Polskiego. Ur. 31
października w Łączkach, pow. Krośnieński, w rodzinie ziemiańskiej. Był synem
Józefa Jana (1839-1910) i Bolesławy z Rogoyskich (1840-1881).
Od 20 maja 1886 r. Sulimirski rozpoczął służbę w armii austro-węgierskiej. Ukończył szkoły wojskowe realne w Guns i Hranicach na Morawach. Mianowany 1 maja 1890 r. podporucznikiem kawalerii. Służył w 2 pułku ułanów
Obrony Krajowej w Tarnowie jako dowódca
plutonu (do 1 maja 1894) i oficer prowiantowy
(do 1 sierpnia 1896). 1 listopada 1894 r. awansował na porucznika. Równocześnie odbył kurs
telegraficzny (1 października 1894 – 1 sierpnia
1895). Następnie służył w 3 pułku ułanów
Obrony Krajowej w Samborze (do 30 czerwca
1898), a następnie był instruktorem jazdy konnej i nauczycielem języka polskiego w Szkole
Kadetów Obrony Krajowej w Wiedniu (do 1
sierpnia 1902). 1 listopada 1901 r. został awansowany na rotmistrza. Kiedy powrócił do Sambora, objął dowództwo szwadronu w 3 pułku ułanów. Następnie 1 maja 1905 r. został dowódcą szwadronu w 1 Pułku Strzelców Konnych we Lwowie, a 1 października 1912 r. objął w nim stanowisko kierownika referatu mobilizacyjnego. Równocześnie w latach 1907-1908 ukończył ośmiomiesięczny kurs handlowy w Wiedniu.
1 maja 1913 r. został awansowany do stopnia majora i objął w pułku dowództwo
2 dyonu, pełniąc tę funkcję do 1 sierpnia 1914 r.
Podczas pierwszej wojny światowej dowodził kawalerią dywizyjną w 43 dywizji piechoty (do 10 kwietnia 1916); awansowany 1 listopada 1915 r. na stopień
podpułkownika. Kolejno dowodził 20 pułkiem strzelców w Tyrolu i na froncie
włoskim pod Gorycją.
7 października 1916 r. zachorował. Po kilku tygodniach powrócił do kadry
1 Pułku Strzelców Konnych we Lwowie. 10 lutego 1917 r. został dowódcą 34
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pułku strzelców i skierowany na front rosyjski i wziął udział w walkach nad Stochodem, a następnie skierowany do Czarnogóry (do 31 października 1918). 1 listopada został mianowany pułkownikiem.
26 listopada 1918 r. Sulimirski wstąpił do WP, zostając przewodniczącym powstałej przy Dowództwie Grupy Operacyjnej „Wschód” we Lwowie Komisji Weryfikacyjnej, mającej za zadanie dokumentowanie niedawno zakończonych walk
z Ukraińcami o miasto.
Od 19 marca 1919 r. był dowódcą Miasta i Powiatu we Lwowie i od 7 do 16
czerwca 1919 r. uczestniczył w pertraktacjach Naczelnego Dowództwa WP i Naczelnego Dowództwa Wojsk Ukraińskich o zawieszenie broni.
4 sierpnia 1919 r. został sztabowym oficerem inspekcyjnym kawalerii przy
Dowództwie Okręgu Generalnego w Łodzi. Następnie od 16 października był dowódcą 1 Pułku Strzelców Konnych. Natomiast od 20 listopada 1919 r. dowodził
4 Brygadą Jazdy na froncie południowo-wschodnim wojny polsko-sowieckiej,
uczestnicząc ze swą jednostką 27 kwietnia 1920 r. w ataku na Koziatyn.
23 lipca 1920 r. został zastępcą dowódcy Dowództwa Okręgu Generalnego
w Kielcach. Następnie służył kolejno w X Okręgu Korpusu w Przemyślu jako zastępca dowódcy (1921-1923), w Departamencie Jazdy MSWojsk (1922-1923)
oraz w Departamencie Kawalerii jako szef Wydziału Remontu (1923-1924).
Zweryfikowany w stopniu generała brygady ze starszeństwem od 1 czerwca
1919 r., przeszedł w r. 1924 w stan spoczynku i zamieszkał we Lwowie. W okresie międzywojennym był wybitnym działaczem Straży Mogił Polskich Bohaterów
oraz opiekunem i patronem lwowskiego „Sokoła”.
Podczas okupacji sowieckiej Lwowa został aresztowany w styczniu 1940 r.
przez NKWD i osadzony w więzieniu „Brygidki”. Tam zmarł jeszcze w r. 1940.
W małżeństwie z Bogdaną z Kaczkowskich (1870-1940; wywiezioną i zmarłą
w Kazachstanie) Sulimirski miał trzy córki: Felicję (1897-1918), kurierkę Komendy „Sokoła” – Macierzy w czasie obrony Lwowa, ranną 21 listopada i zmarłą
22 listopada; Bogdanę (ur. 1898), zamężną Komorowską i Irenę (1903-1982), zamężną Skolimowską oraz syna Wojciecha Jana (1910-1983). Bratankami Sulimirskiego byli: Stefan (1900-1953), inżynier naftowy i Tadeusz Józef Marian (18981983), archeolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor i rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, działacz oświatowy i społeczny.
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EUGENIUSZ SYKSTUS STECZ
(1868-1940)
Eugeniusz Sykstus Stecz (1868-1940), tytularny generał brygady Wojska Polskiego. Ur. 27 marca 1868 r. we Lwowie. Był synem Jana i Teofili z Szulców.
W latach 1978-1886 Stecz uczył się w IV Gimnazjum Klasycznym we Lwowie, gdzie zdał egzamin dojrzałości. W latach 1887-1888 studiował w Krajowej
Szkole Gospodarstwa Lasowego we Lwowie, a potem przez trzy semestry w Hochschule für Bodenkultur w Wiedniu (1888-1889). Następnie uczęszczał do Jednorocznej Szkoły Oficerów Rezerwy we Lwowie (1889). Po jej ukończeniu 1 stycznia 1890 r. został mianowany podporucznikiem rezerwy przy 15 pułku piechoty,
a od 1 października tegoż roku przy 89 pułku piechoty armii austro-węgierskiej.
1 maja 1895 r. awansowany został do stopnia porucznika. Od 1 stycznia do 1 października był słuchaczem Oficerskiej Szkoły Korpuśnej w Zagrzebiu. Od 1 maja
1906 r. studiował w Wyższej Szkole Realnej Wojskowej w Morawie. Następnie
przeszedł do służby pełniąc obowiązki zastępcy dowódcy 77 pułku piechoty oraz
jako oficer do specjalnych poruszeń (do 27 czerwca 1914).
Tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej, 27 lipca 1914 r. Stecz objął
dowództwo samodzielnego batalionu 77 pułku piechoty i został skierowany na
front serbski. Tutaj 9 listopada 1914 r. został ciężko ranny. 1 maja 1915 r. awansował na majora. Do 19 lipca 1915 r. dalej dowodził batalionem 77 pułku piechoty. Następnie został skierowany na front rosyjski, gdzie od 1 sierpnia dowodził
samodzielnymi batalionami oraz grupami 253 pułku piechoty i 214 pułku piechoty
na Wołyniu i Bukowinie. Od 10 czerwca 1916 do 17 lipca 1917 r. przebywał w
szpitalach w Austro-Węgrzech i w Niemczech (Badenia). 1 maja 1917 r. został
mianowany podpułkownikiem, a 17 sierpnia został mianowany dowódcą powiatów w służbie etapowej w Koczmaniu na Bukowinie, potem w Tłumaczu i Dolinie
w Galicji (do września 1918).
W listopadzie 1918 r. Stecz wstąpił do WP i początkowo przebywał w stacji
zbornej w Krakowie. Od 20 grudnia 1918 do 21 stycznia 1919 r. dowodził 12 pułkiem piechoty, który stacjonował w Wadowicach. W tym okresie sformował trzy
bataliony, które wysłał na fronty czeski i ukraiński. Służbowo wyjechał na krótko
do Dolnej Austrii, ale w drodze powrotnej 21 stycznia 1919 r. został zatrzymany
przez władze czeskie i był internowany do 30 marca 1919 r.
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Dnia 1 kwietnia 1919 r. został dowódcą szkoły pod oficerskiej Okręgu Wojskowego w Cieszynie. Następnie 28 maja dowódcą Frontu Śląskiego (Cieszyńskiego), a 25 czerwca dowódcą Obozu Ćwiczeń formacji marszowych 6 Dywizji
Piechoty w Cieszynie i Bielsku. Dnia 25 października objął dowództwo 46 pułku
piechoty Strzelców Kresowych, z którym zimą 1920 r. brał udział w zajmowaniu
Pomorza, a następnie walczył na froncie litewsko-białoruskim wojny polskosowieckiej.
Dnia 1 kwietnia 1920 r. Stecz został awansowany do stopnia pułkownika (ze
starszeństwem z 1 czerwca 1919). Od 1 czerwca 1920 r. dowodził 31 Brygadą
Piechoty, która w trakcie dwumiesięcznych walk odwrotowych, w stałej styczności bojowej z nieprzyjacielem, lecz przy minimalnych stratach własnych, wycofała
się z okolic Rzeczycy i Gorwallu (przyczółek mostowy nad Dniestrem) do Brześcia nad Bugiem.
Po zakończeniu działań wojennych objął 1 grudnia 1920 r. dowództwo Obozu Warowego Przemyśl. W tym okresie odbył Kurs Informacyjny dla Wyższych
Dowódców we Lwowie (27 luty – 16 kwietnia 1921). Dnia 18 października
1921 r. przeszedł z dowództwa w Przemyślu na komendanta Obozu Warowego
Osowiec. Funkcję tę pełnił do 30 maja 1922 r. 31 maja 1922 r. został przeniesiony w stan spoczynku. W roku 1923 został zweryfikowany w stopniu tytularnego
generała brygady. Zamieszkał w Przemyślu, gdzie zmarł 16 lipca 1940 r. Pochowany został na cmentarzu na Zasaniu.
Był odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Medalem za Wojnę 19181921, Medalem Niepodległości oraz austriackim Krzyżem Karola.
W małżeństwie Marią Zofią ze Szczepańskich Stecz miał dwoje dzieci: syna
Kazimierza (ur. 18 listopada 1908) i córkę Łucję Eugenię (ur. 22 października
1909).
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GENERAŁ BRYGADY DR JAN CELEK
(1932-2007)
Urodził się 20 maja 1932 r. w miejscowości Słocina, powiat Rzeszów (dawne
województwo lwowskie). Był synem Stanisława (1904-1989) robotnika Miejskich
Zakładów Ceramicznych w Rzeszowie, właściciela jednohektarowego gospodarstwa rolnego i Bronisławy (1902-1983) z domu Płonka. Posiadał młodsze rodzeństwo, siostrę Michalinę i brata Mariana. Mając piętnaście lat ukończył szkołę podstawową w rodzinnej miejscowości. W latach 1947-1950 uczęszczał do Gimnazjum Administracyjno-Handlowego im. K. Hoffmanowej w Rzeszowie, tam też
uzyskał tzw. małą maturę.
Do służby w Wojsku Polskim zgłosił się na
ochotnika. Po zdaniu egzaminów 1 października 1950 r. został przyjęty do Oficerskiej Szkoły
Politycznej im. L. Waryńskiego w Łodzi, którą
ukończył 27 lipca 1952 r. Zawodową służbę
wojskową rozpoczął w Oficerskiej Szkole Lotniczej nr 4 w Dęblinie (od 16 kwietnia 1955 r.
OSL im. Janka Krasickiego), w której początkowo zajmował stanowisko wykładowcy politycznego, a od 1 marca 1954 r. był wykładowcą Cyklu Politycznego. 4 czerwca 1955 r.
przeniesiony został do Zarządu Politycznego
Wojsk Lotniczych i OPL OK., gdzie pracował
jako instruktor Wydziału I Oddziału II – Szkolnictwo Lotnicze. 17 września na własną prośbę
powrócił na poprzednio zajmowane stanowisko
w OSL. Od 17 marca 1958 r. był wykładowcą
Gen. bryg. dr Jan Celek
Cyklu Przedmiotów Historyczno-Społecznych,
starczym wykładowcą Cyklu Przedmiotów
Społeczno-Politycznych został w marcu 1963 r. Prowadził wykłady z historii wojskowości i lotnictwa.
Pracując w szkole dęblińskiej systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. Po uzyskaniu świadectwa maturalnego w 1957 r. (Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących nr 2 w Dęblinie) rozpoczął studia zaoczne na Wydziale Hi-
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storii Uniwersytetu Warszawskiego. 2 kwietnia 1963 r. uzyskał dyplom magistra
historii, tematem pracy była Dęblińska Szkoła Lotnicza w latach międzywojennych
1925-1939, napisana została pod kierownictwem prof. dr. Stanisława Herbsta.
Po reorganizacji szkolnictwa wojskowego w 1967 r. i przeformowaniu OSL
w Dęblinie w Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą (1968) pozostał na poprzednim
stanowisku. 27 lipca 1971 r. powierzono mu kierowanie cyklem, w którym pracował. Trzy lata później 23 stycznia Uchwałą Rady Naukowej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymał stopień
doktora nauk humanistycznych. Temat rozprawy Dzieje dęblińskiej szkoły lotniczej na tle rozwoju lotnictwa wojskowego w Polsce, promotorem pracy był prof. dr
Jan Dobrzański. 10 kwietnia 1975 r. objął stanowisko zastępcy komendanta
WOSL do spraw politycznych. Stanowisko to zajmował do 4 czerwca 1979 r., poczym został wyznaczony na szefa Katedry Teorii i Metodyki Pracy PartyjnoPolitycznej w Siłach Zbrojnych w Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego w Warszawie. Od 19 czerwca 1982 r. pełnił obowiązki, a od 7 lipca roku następnego był zastępcą dowódcy Wojsk Lotniczych ds. politycznych – szefem
Zarządu Politycznego Wojsk Lotniczych w Poznaniu. Zajmując to stanowisko
w 1985 r. ukończył Wyższy Kurs Akademicki w Wojskowej Akademii Sztabu
Generalnego Sił Zbrojnych Związku Radzieckiego im. K. Woroszyłowa w Moskwie. Na podstawie rozkazu ministra obrony narodowej nr pf 22 z dnia 23 lutego
1987 r. przeniesiony został do Akademii Sztabu Generalnego im gen. broni Karola
Świerczewskiego w Warszawie na stanowisko zastępcy komendanta do spraw politycznych – szefa Wydziału Politycznego. Obowiązki objął dopiero w pierwszych
dniach czerwca.
W związku z przemianami w Siłach Zbrojnych, likwidacją w 1990 r. Głównego Zarządu Politycznego WP i powstaniem Departamentu Wychowania WP pozostał w akademii na stanowisku zastępcy komendanta do spraw wychowawczych
– szefa Wydziału Wychowawczego. 14 listopada 1990 r. zwolniony został ze
służby wojskowej i przeniesiony w stan spoczynku. Dwa dni później pożegnany
przez ministra obrony narodowej wiceadmirała Piotra Kołodziejczyka, a 29 listopada przez Komendę i reprezentację kadry Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej
w Dęblinie, w której pełnił służbę przez ponad dwadzieścia siedem lat.
Będąc historykiem lotnictwa najwięcej uwagi poświęcił historii dęblińskiej
szkoły lotniczej, szkoleniu personelu latającego oraz losom jej wychowanków.
Tematyce tej poświęcił trzy monografie: Zarys historii dęblińskiej szkoły lotniczej,
Warszawa 1965, Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza im. Janka Krasickiego, Warszawa 1979, Skrzydlata Szkoła, Poznań 2000. Za dwie pierwsze otrzymał wyróżnienie ministra obrony narodowej. Opublikował ponad 140 artykułów. Współpracował z redakcjami czasopism m.in. „Biuletynem Historycznym Inspektoratu Lotnictwa”, „Biuletynem Wyższej Szkoły Sił Powietrznych”, „Przeglądem Wojsk
Lotniczych i Obrony Powietrznej”, „Przeglądem Historyczno-Wojskowym”, „Rocznikiem” – Instytutu Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego w Warszawie, w którym pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego.
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Pomnik ku czci Bohaterskich Lotników Dęblińskiej Szkoły Orląt.

Gen. bryg. dr Jan Celek brał aktywny udział w życiu społecznym, za co otrzymał tytuły honorowe, m.in.: Zasłużonego dla Miasta Poznania i województw:
warszawskiego, lubelskiego, rzeszowskiego i poznańskiego oraz dla WOSL, ZHP,
PLL LOT, PTTK, a także lotnictwa wojskowego i sportowego. W czerwcu 1966 r.
był współorganizatorem Walnego Zjazdu Seniorów Lotnictwa Polskiego – w Dęblinie – spotkania Trzech Pokoleń. Trzy lata później przyczynił się do budowy
pomnika Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt (odsłonięty został 29 li-
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stopada 1969 r., a projektantami byli: mgr Stanisław Strzyżyński i mgr inż. Julian
Kłeczka). W 1978 r. był jednym z założycieli – członkiem Towarzystwa Przyjaciół Dęblina. Z jego inicjatywy, pod patronatem szkoły dęblińskiej i Liceum Lotniczego, została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na budowę pomnika dla gen.
bryg. pil. dr. hab. Józefa Kowalskiego (1925-1993), długoletniego komendanta
Szkoły Orląt.
Zmarł 7 września 2007 r. w Warszawie, tam też został pochowany sześć dni
później na Cmentarzu Komunalnym (dawny Wojskowy) na Powązkach, kwatera
F II, rząd 3, grób 10.
Z małżeństwa zawartego 11 października 1955 r. z Wiesławą Rogowską miał
syna Grzegorza (ur. 17 września 1956 r.) i córkę Marzenę (ur. 28 lutego 1959 r.).
Podczas służby wojskowej w WP został odznaczony m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1982), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1972), Złotym Krzyżem Zasługi (1964), Medalem Komisji Edukacji
Narodowej (1975) oraz innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, krajowymi i zagranicznymi. Odznaczenia te rodzina Generała 16 września 2008 r.
przekazała Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
Na pierwszy stopień oficerski – podporucznika – promowany został 29 lipca
1952 r. przez szefa Głównego Zarządu Politycznego WP gen. bryg. Mariana Naszkowskiego. Na kolejne stopnie wojskowe był awansowany: porucznika – 1954,
kapitana – 1957, majora – 1962, podpułkownika – 1967, pułkownika – 1975. Generałem brygady mianowany został Uchwałą Rady Państwa nr 101/84 z 27 września 1984 r.
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JERZY SKRZYPCZAK, NA DRODZE DO WOLNOŚCI.
MIELCZANIE W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI
1907-1918, MIELEC 2008
Nie ma potrzeby szerzej uzasadniać, jak ważne są badania przeszłości regionów
kraju, „Małych Ojczyzn” na bazie lokalnych materiałów źródłowych. Cenne są one
nie tylko dla lokalnych społeczeństw, ale i dla całego kraju, bowiem z sumy pogłębionych źródłowo prac o „Małych Ojczyznach”
wyłania się ogólny obraz dziejów narodu i państwa. Polska regionalistyka historyczna wzbogaciła się w ostatnich latach o szereg wartościowych prac, wśród których o palmę pierwszeństwa śmiało może się ubiegać ostatnio
wydana rzetelna monografia dr. Jerzego Skrzypczaka pt. Na drodze do wolności. Mielczanie
w walce o niepodległość Polski 1907-1918
(Mielec 2008). Autor, z wykształcenia historyk
i historyk sztuki, nie jest nowicjuszem w dziedzinie badań nad dziejami Mielca i regionu mieleckiego. Opublikował dotychczas kilka książek i wiele artykułów. Był również współautorem kilku wydawnictw albumowych, a także redaktorem i współredaktorem sporej ilości
prac zbiorowych. W jego obfitym dorobku
wyróżnić należy: Drogi mielczan do niepodległości 1907-1918 (Mielec 2003), Pałacyk Oborskich w Mielcu (Mielec 2004), Franciszek Krempa (1853-1935) ludowy
trybun z Padwi Narodowej (Padew Narodowa 2002), Władysław Żurawski (18881963). W 120. rocznicę urodzin (Mielec 2008). Na uwagę zasługują również artykuły z cyklu: „Mielecki poczet Kawalerów Orderu Virtuti Militari” opublikowane
w „Roczniku Mieleckim”. Przykładowo można wymienić: Cygan Józef (18901940) – major rez. Wojska Polskiego, „Rocznik Mielecki 2004-2005”; Dubiel
Franciszek (1883-1918 ) – porucznik LP, tamże, 1999, t. 2; Działo Maciej (1896-?)
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− kapral Legionów Polskich, tamże, 2004-2005, t. 7-8 i in. Łącznie z tego cyklu
autor opublikował 25 artykułów.
Opiniowana monografia dr. Jerzego Skrzypczaka Na drodze do niepodległości.
Mielczanie w walce o niepodległość Polski 1907-1918 jest podsumowaniem dotychczasowych dokonań badawczych i pisarskich autora. Dzieło swe Jerzy Skrzypczak oparł na imponującej bazie materiałowej. Zamieszczona na końcu pracy bibliografia zawiera ponad 290 opracowań. Nadto autor wykorzystał nie tylko materiały źródłowe z czołowych centralnych archiwów polskich, jak: Archiwum Państwowe w Krakowie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Centralne
Archiwum Wojskowe w Warszawie, a z zagranicznych materiały z Państwowego
Centralnego Archiwum Ukrainy we Lwowie (Centralnij Dierżawnij Istoriczeskij
Archiw Ukrainy m. Lwiw), ale także zaczerpnął obficie z archiwów lokalnych, do
których nie często zaglądają nasi historycy. Przykładowo można podać: Archiwum
Państwowe w Rzeszowie, Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, Archiwum Parafii
pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu, Archiwum Parafii św. Wojciecha w Gawłuszowicach, Archiwum Parafii Najświętszej Marii Szkaplerznej
w Rudzie i in. Oprócz tego autor sięgnął do licznych źródeł drukowanych, druków
współczesnych oraz do prasy. Z tej ostatniej rzucają się w oczy tak szacowne pisma, jak: „Czas”, „Gazeta Lwowska”, „Gazeta Narodowa”, „Naprzód”, „Nowa Reforma”, „Promień”, „Przegląd Sokoli”, „Przewodnik Gimnastyczny Sokół”. Natomiast wśród imponujących liczbą pamiętników i wspomnień wyeksponować należy spuściznę po najwybitniejszych ludziach tamtej epoki: Michała Bobrzyńskiego,
Stanisława Grabskiego, Władysława L. Jaworskiego, Wacława Jędrzejewicza, Tadeusza Kasprzyckiego, Wacława Lipińskiego, Sławoja Felicjana Składkowskiego,
Michała Sokolnickiego, Jana Stapińskiego, Wincentego Witosa i wielu innych.
W oparciu o tę ogromną bazę materiałową autor opracował książkę o imponującej
objętości (598 stron), w której za naczelny cel publikacji uznał „próbę całościowego przedstawienia rozwoju ruchu niepodległościowego w Mielcu i regionie oraz
uwarunkowań, które sprzyjały jego formowaniu i działalności, a także udziału
mielczan w walce zbrojnej o niepodległość w różnych polskich formacjach wojskowych okresu I wojny światowej”.
Książka składa się z dwóch części. Pierwsza część zatytułowana Na drodze ku
wolności dzieli się na siedem rozdziałów i ma charakter monograficzny. Jerzy
Skrzypczak wychodzi w niej od ukazania tradycji niepodległościowych w regionie,
ściślej od udziału mielczan w powstaniach narodowych XIX w. Na szczególne
podkreślenie zasługuje teza autora, że rejon mielecki i samo miasto w 1863 r. aktywnie pomagało powstańcom nie tylko w wyrobie ekwipunku (pasów, ładownic,
butów i uprzęży), ale także dostarczaniem ochotników do powstania. Mielczanie,
pisze autor, znaleźli się w różnych partiach powstańczych, które walczyły na terenie Królestwa Polskiego. A już wręcz rewelacyjnie brzmi opinia Jerzego Skrzypczaka, że tutejsi chłopi, mimo represji i aresztowań, wstępowali do szeregów powstańczych, dowozili broń i amunicję, żywność, oddawali również usługi jako
przewoźnicy wiślani, przewodnicy i łącznicy. Zważmy, że to wszystko miało miej-
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sce kilkanaście lat po rabacji galicyjskiej, w której chłopi odkryli swe „procesarskie” oblicze. Autor słusznie podkreśla, iż legenda o powstaniach narodowych
obecna wśród ludności regionu, ale nie tylko regionu mieleckiego, zwłaszcza legenda powstania styczniowego, służyła w następnych dziesięcioleciach idei odbudowy własnego państwa.
Rozdział II odmalowuje życie społeczno-polityczne i główne siły polityczne,
które dominowały w Mielcu i regionie przed I wojną światową. Autor podkreśla, iż
powstanie w 1895 r. Stronnictwa Ludowego było zasadniczym impulsem do politycznego ożywienia mas chłopskich, a region mielecki stał się niebawem bastionem ruchu ludowego w Galicji. Wiele uwagi poświęcono ożywieniu patriotyzmu
i ducha wolności wśród mieleckiej młodzieży gimnazjalnej, jak również początkom
ruchu wojskowego w regionie. Doprowadziło to do powstania w Mieleckiem organizacji paramilitarnych (Związki Strzeleckie, Polskie Drużyny Strzeleckie, Stałe
Drużyny Polowe „Sokoła”). Organizacje te w momencie wybuchu wojny światowej poparły ideę walki zbrojnej o niepodległość.
Następne rozdziały (III , IV, V) to już epopeja wojenna mielczan na frontach
I wojny światowej w szeregach Legionów Polskich (I Brygada, II Brygada, III Brygada), Polskiego Korpusu Posiłkowego, Armii Polskiej we Francji i w innych polskich formacjach, a także w szeregach c.k. armii. Ukazano w nich najbardziej dramatyczne i heroiczne boje legionistów, w których wielu poniosło najwyższą ofiarę
– oddało własne młode życie.
Dwa ostatnie rozdziały (VI, VII) poświęcił Jerzy Skrzypczak schyłkowi wojny
i początkom niepodległości w Mielcu i regionie oraz tradycjom niepodległościowym na tych obszarach w okresie II Rzeczypospolitej. Rozdział VI rozpoczyna od
powstania i działalności POW w zaborze rosyjskim, a następnie koncentruje się na
powstaniu struktur POW na terenie Galicji, w tym także w Mielcu i regionie. Podkreśla ogromną rolę POW w przygotowaniach do wystąpienia zbrojnego w 1918 r.,
jak również w formowaniu Wojska Polskiego w 1918 r. W ostatnim (VII) rozdziale
autor pisze o formach upamiętniania czynu niepodległościowego i innych form tradycji niepodległościowych w Mielcu i regionie już w okresie II Rzeczypospolitej.
Cennym uzupełnieniem, a zarazem dopełnieniem dzieła Jerzego Skrzypczaka
jest Słownik Biograficzny, traktowany jako Część II pracy. Autor zawarł w tej części książki nie tylko właściwy Słownik Biograficzny, pt. Legioniści, żołnierze,
peowiacy, działacze niepodległościowi, ale także wstęp wyjaśniający zasady opracowania Słownika Biograficznego, spis bibliografii, aneksy źródłowe, wykaz
skrótów i skrótowców, spis ilustracji, indeks osób. Pracę zamyka streszczenie pracy
w języku angielskim (Summary) i angielski spis treści (Table of contents).
Zamieszczony w pracy Słownik Biograficzny składa się z 240 biogramów mielczan żołnierzy Legionów Polskich i innych formacji podległych Komendzie Legionów, Komendzie Grupy Legionów Polskich i Departamentowi Wojskowemu
Naczelnego Komitetu Narodowego, Polskiego Korpusu Posiłkowego oraz żołnierzy polskich formacji wojskowych po stronie państw Ententy. Jerzy Skrzypczak
opracował poszczególne biogramy głównie na podstawie źródeł. Starał się zawrzeć
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w nich dane metrykalne, informacje o wykształceniu, działalności niepodległościowej, służbie wojskowej, o posiadanych odznaczeniach, a także informacje o pracy zawodowej i społecznej (także w okresie II Rzeczypospolitej). Biogramy opatrzone są w miarę możliwości zdjęciami omawianych osób. Niewielkie rozmiary
tekstu, ale bogate w treść, mówią nam o losach poszczególnych ludzi, o ich dramatach, patriotyzmie i ofiarności w walce o wyzwolenie Ojczyzny. Słownik Biograficzny liczy łącznie 104 strony, jest więc i od tej strony niezwykle cennym uzupełnieniem pracy dr. Jerzego Skrzypczaka.
Oprócz Słownika Biograficznego w części II pracy na szczególną uwagę zasługują także zamieszczone Aneksy źródłowe. Jest ich łącznie osiem i dotyczą
one: Deklaracji ideowej Związku Jaszczurczego (aneks nr 1); Listy członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Mielcu w 1914 r. (aneks nr 2); Listy czynnych członków Stałej Drużyny Sokolej w Mielcu w 1914 r. (aneks nr 3); Listy „nowozaciężnych” członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Mielcu (aneks
nr 4); Wykazu członków Stałej Drużyny Sokolej zmobilizowanych do wojska austriackiego w r. 1914 (aneks nr 5); Wykazu członków „Samarytanina”, którzy
zgłosili się do służby samarytańskiej w 1914 r. (aneks nr 6); Ligi Kobiet NKN
(aneks nr 7); Słownika biograficznego ochotników z terenu Królestwa Polskiego,
którzy wstąpili w 1914 r. do Legionów Polskich poprzez mielecką II Komisję Werbunkową (aneks nr 8 ). Znacząca wartość tych aneksów źródłowych jest bezsporna
z uwagi na podane nazwiska i imiona, niekiedy także zawód i adresy zamieszkania
w Mielcu. Rejestry członków polskich organizacji wojskowych zawarte w aneksach mogą być bardzo cenne dla badaczy polskiego ruchu wojskowego w Galicji
w latach 1908-1914.
Opiniując różne prace naszych historyków młodszego i średniego pokolenia,
w niewielu przypadkach zdarzyło mi się recenzować teksty tak znakomite, jak praca Jerzego Skrzypczaka. Czytałem tę obszerną książkę z rosnącym zainteresowaniem i przyjemnością, bo to lektura iście pasjonująca. Całość budzić musi wielki
podziw dla autora za benedyktyński wkład pracy, za zebranie i przestudiowanie obfitej bazy materiałowej. Uderza bardzo dobre opanowanie warsztatu historycznego,
dobra polszczyzna, jasność i klarowność wykładu. Trzeba także podkreślić, że
przemyślenia autora, jego osądy i uwagi są z reguły bardzo starannie udokumentowane zarówno różnorodnymi danymi, jak i dobrze powiązanymi ze sobą faktami.
Na plus monografii dr. Jerzego Skrzypczaka przemawia również fakt, że nie ogranicza się tylko do spraw regionu mieleckiego, lecz w rzeczywistości wykracza poza
granice „Małej Ojczyzny” mieleckiej. Zagadnienia zawarte w tytule autor z reguły
przedstawia na szerszym tle – galicyjskim bądź ogólnopolskim. Stąd znaczenie tej
cennej publikacji wykracza daleko poza Mielec i region mielecki. Z pewnością zaliczyć ją trzeba do trwałych osiągnięć całej polskiej historiografii.
Janusz Wojtasik (Warszawa)
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