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ROZDZIELONO I OBDAROWANO, 
wydrukowanymi nakładem własnym, egzemplarzami przeddruku. 

 
 
 

 
Egzemplarze obowiązkowe. 
 
1.  Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 WARSZAWA. 
 
2.  Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 KRAKÓW. 
 
Egzemplarze nieobowiązkowe (nieodpłatnie). 
 
3.  Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Jagiełły 1,  38-300 Gorlice. 
 
4.  Biblioteka Pedagogiczna, ul. Wróblewskiego 10,  38-300 Gorlice. 
 
5.  Muzeum Regionalne PTTK, ul. Wąska 7,  38-300 Gorlice. 
 
6.  Biblioteka szkolna, Szkoła podstawowa nr 1, ul. Piękna , 38-300 Gorlice. 
      
7.  Biblioteka szkolna, Szkoła podst., im. W. Długosza,  Siary 29, 38-307 Sękowa p. Gorlice.  
 
8.  Biblioteka szkolna, Szkoła podstawowa w Sękowej, 38-307 Sękowa pow., Gorlice. 
 
9.  Biblioteka szkolna, Szkoła podstawowa w Łużnej, 38 -322 Łużna pow. Gorlice. 
 
10.  Jako egz., obiegowy, do ewentualnego przeczytania, – przejrzenia, dla mieszkańców 
            ul. J. Kochanowskiego, - dawnych Siar dolnych – Potomków moich Informatorów, 
            którzy przekazali mi swoje wspomnienia, oraz foto., z okresu I wojny światowej.  
 
11. – 15. (Ewentualnie dalsze),  dla autora Książki…, i Rodziny. 

 
 

                                                          Autor Książki…Sz. M. 



 

 

Przedwstęp – notka autorska. 

     Niniejsza Książka…, którą publikuję, napisana była i przygotowana do druku, przed setną 
rocznicą bitwy gorlickiej, która miała miejsce – 2 Maja 1915 r., - zwana często Gorlickim 
Przełomem, Gorlickim Verdun, a nawet Gorlicką  Bramą Zwycięstwa. 

     Setna rocznica tych wydarzeń I wojny światowej, przypadała w roku 2015  i  była 
obchodzona, szczególnie w Małopolsce, bardzo uroczyście.  

     Z tej to okazji, napisano i wydano sporo książek, ukazujących bardziej, lub mniej 
szczegółowo, tragizm tamtych wydarzeń.  

     Ale, w opisie tych tragicznych wydarzeń, pewien odcinek - szerokiego frontu pod 
gorlickiego, zapewne z braku materiałów faktograficznych, -- jest pomijany, lub opisany 
skąpo  i niezbyt dokładnie. 

     Mam na uwadze trzy miejscowości pod gorlickie, a mianowicie trzy wsi; Siary, Sękową          
i Sokół, które znalazły się na trasie tego okrutnego walca wojny.  

     Wsi; Siary, Sękowa i Sokół, - jak napisałem w tytule tej książki, - znalazły się jakby  
w cieniu, zostały przysłonięte, tym gorlickim Verdun, tą gorlicką Bramą  Zwycięstwa. 

     Niestety, z różnych powodów, mnie, - autorowi tej książki,  -  nie było dane jej wydanie           
w ustalonym i przyjętym zwyczajowo trybie. 

     Czas, - mija nieubłaganie, a wydarzenia tamtych traumatycznych dni, oddalają się coraz 
bardziej i uciekają w zakamarki zapomnienia. 

     Ostatecznie, zdecydowałem się, wydrukować, na swojej drukarce laserowej, kilkanaście 
egzemplarzy aprintu – metodą manufakturową -  i obdarować nimi,- nieodpłatnie,- niektóre 
lokalne Biblioteki (w tym szkolne), oraz Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach. Wysyłam 
też, 2 egz., obowiązkowe. 

     Moja wnuczka Izabela – dziennikarka, ucieszyła mnie bardzo zobowiązaniem, że umieści 
tę książkę, w formie elektronicznej, na  blogu, na którym od kilku lat, publikuję moje 
opracowania dotyczące   rodzinnej wsi Siary.      Jestem Jej za to, niezmiernie wdzięczny. 

     Uważam, że cel napisania tej książki, - na obecną chwilę i moje możliwości, -                         
został osiągnięty. 

                                   Autor książki aprintu oraz wersji elektronicznej, - Szczepan Mikruta. 
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Strona informacyjna.                                                                             Zdjęto, w roku 1850. 
(Uwaga.  W rzeczywistości, litografia winna być odwrócona - przekręt o 180˚. Odwrócenie orygi-
nału litografii nie było technicznie możliwe). Litografia, z Zakładu litograficznego c. k. katastru. 
        1.  Zarys granic wsi Siary w Galicji w roku 1906.                                                         
                                                                    Terytoria Gorlic 
                                                   Granica Siar od kierunku północnego              
 ^                                                                                                                       
 ! 
 !                                                       Molendinum sokoliense                                   Łęgi Gorlickie                                                                                                                                                                                                                                                 
 Pn.                                                                 Sokół – Magierka                                    Wygon 
                                                                     Sokolski Blich 
                                                                                                            SIARY dolne      Pocieszka  
                            Granica Siar - wschodnia.  
                               W połowie, stanowi  ją  rz.  Sękówka     M  i  k  r  u  t   ó  w  k  a 
 
                                Wieś Dominikowice                                                             g. Wierzchowina –  
                                 (enklawa dominikowic)     ______________________       Ćwierci Granice;  
                                                                                            D w ó r                           Nowawieś   
                              (Cmentarz parafialny                 W. Dembowski                  
                                 W Sękowej)                           Terytoria dworskie 
                                                                                        W. Długosz 
                                                                                      ________________________________  
                                                                                                                              Ropica polska - Gorlice.                                                                                                                             
                                                            
                                                                 SIARY Środkowe Nawsie    Granica wsi Siary - Zachodnia 
                                                                                  SZLABANT                                                                                                                    
                                                               ---------------------------------------      Gorlice - Pocieszka 
                      Tereny wsi Sękowa 
                                                                 Janiszowiec               Wygon       Ropica polska 
                                                             Haluchówka                     
                                                         Bylinówka 
                                                                        SIARY górne 
                                                   Bamburówka                       Ćwierci                Bielanka  
                                                                                                                        g. Bartnica 
                                        Podlesie                                                                    Szymbark 
                Puste   pole               
                                      Dziadówka                                 Rzemieszka 
                          g. Obocz (Rychwałdzka).  
 
                  Południowa Granica Siar,  ze wsią - Rychwałd dolny. (Owczary). 
2. Informacje,  z Książki.  

• Rozdziałów  - (str. 442 )                                     -  I -VIII + IX - Indeksy. 
• Indeksy                                                                -          str.  10, w tym: 
• Bibliografia                                                         -           str.  3 
• Przedwstęp. Zamiast wstępu, Zamiast epilogu  -     po str.   2 
• Źródłowych dokumentów faktograficznych      -              102, 
      w tym, z archiwum plebańskiego                        -               48 
• Fotografii w odcieniach szarości + kadry…   -            667 (około 39 powtórzonych)  
• Foto-obrazy malowane                                  -                7  
• Rycin  i tekstów różnych                                    -                32 
• Map i szkiców                                                     -               11 
• Foto-widokówki                                                  -                 9 
• Tabel informacyjnych.                                        -                 7                           
• Wierszy                                                               -                 4 + 1 

 3.  Na awersie strony: - Jakub Mikruta – żołnierz c. k. Austrii  w mundurze Cesarskich Strzelców 
       Tyrolskich? Służba wojskowa przypuszczalnie w latach pomiędzy 1887, a 1895 rokiem.  
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Wydawca indywidualny „Na przyzbie”:  
 Szczepan Mikruta - autor. 

                 
 Redakcja merytoryczna i techniczna, teksty: 

               Szczepan Mikruta - autor. 
                

 Projekt i opracowanie okładki: 
 Szczepan Mikruta - autor. 

            
               Zdjęcia na okładkach;   
                                                Awers. 2 widokówki,- wydawnictwo M. Berczenki; I Wojna Światowa… 
                                                                Inskrypcja nagrobna i dom przy krzyżu, foto. - autor. 
                                                                Zniszczony kościół w Sękowej, odznaczanie żołnierzy..., 
                                                                ze zbiorów W. Długosza w Siarach (w posiadaniu rodziny  
                                                                Białoboków).                                                                
                                                                Foto., zbiorowa, - przed Domem ludowym w Siarach – 
                                                                Tygodnik Ilustrowany ?, (lata 30–te XX w.), pozyskał       
                                                                 i udostępnił M.  Kiwacz; - Wrocław.  
                                                Rewers.   Pejzaż, z kościołem w tle, - foto. - autor. 
                                                                Dom Jakuba Mikruty,- Naczelnika Gminy Siary, ok.1912 r.,  
                                                                      – archiwum rodzinne. 

 
Fotografie: 

Wykonywał, pozyskiwał i formatował w odcieniach szarości, - Szczepan Mikruta. 
 

Przeddruk. 
Teksty w systemie komputerowym „W.” i  korekta - autor opracowania. 
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      „Na przyzbie” 

   Siary - Gorlice 2014 - 2021. 
 

© Copyright by Szczepan Mikruta 2021 – wydawca indywidualny. 
Wszelkie prawa zastrzeżone… 
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                                       Tym, którzy przeżyli piekło tamtych dni… 
 
 
Zmarłym  już  Przodkom  moim, - pamięci;  
 
siarskim  Dziadkom:  Marii, z Haluchów  i  Jakubowi  Mikruta. 
Rodzicom: Helenie, z Siutów  i  Karolowi  Mikruta.                                                 
Ich  Rodzeństwu  oraz  Ich  Sąsiadom  i  Znajomym… 
Również, Dziadkom ze strony mojej Mamy Heleny; Michałowi Siuta, z Szym-
barku, (Srebrnemu cesarzowi), - żołnierzowi, trębaczowi - sygnaliście I wojny 
światowej, Jego żonie, a mojej Babci, - Agacie (z Królów, - Jagłów), z Ropy. 
 
 
Dzieciom i Wnukom moim … 
Aby, - przenieśli  i  przekazali  tę  wiedzę, - do Przyszłości… 
 
                                        
                                                                Książkę  tę,  d e d y k u j ę…                             
 
                                                                                                              Autor.  
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SPIS - plan   ROZDZIAŁÓW. 
                                                                                                                     Strony. 
Przedwstęp – notka autorska…………………………………………………………………..0 
Tytuł wewnętrzny pełny. Rozdzielnik aprintu.                                                                       1-2 
Żołnierz - Jakub Mikruta. Siary zarys granic …………………………………………….....3-4 
Genealogia, - strona informatyczna ……………………………………………………….. .5-6 
Dedykacja. - Spis Rozdziałów. …………………………………………….......................... 7-8 
Od Autora. - Z recenzji. ……………………….………………………………………….. 9-10   
Zamiast wstępu (prof. Wolniewicz). …………………………………………………….. 11-12                                                                                                                                         
 
Rozdziały;                                                                                                      Strony.                                                                                                      
I.   Tło społeczno – polityczne wydarzeń 1914 – 1915 ………………………………..  13-23                   
II.  Ludność i domy 1914/1915; ……………………………………............................  25-116 
• Cz. 1. Siary dolne. ………………………………………………………………….....25-63 
• Cz. 2. Siary górne. ………………………………………………………………….... 64-83 
• Cz. 3. Sękowa. ……………………………………………………………………… 84-101  
• Cz. 4. Sokół. ……………………………………………........................................ 102-116 
III. Siary i Sękowa w przededniu wielkiej wojny światowej………. ……………… 117-146 
IV. Epizodyczne wydarzenia wojenne w Siarach i Sękowej; 1914/1915 r. ………...147-226 
V.  Straty wojenne Siar, Sękowej, Sokoła w okresie od listopada 1914-maja 1915... 227- 259 
VI. Zniszczone kościoły w Sękowej, ich restauracja 1915 – 1930. ………………… 261-308  
VII. Dokumenty źródłowe (zbiór). ………………………………………………......  309-381 
VIII. Uzupełnienia, Aneksy i komentarze; ………………………………………….  383-428 
• Cz. 1. Z zakamarków archiwum plebańskiego w Sękowej. ……............................  383-390 
• Cz. 2. Ze wspomnień żołnierzy uczestników I wojny. ……………………………. 391-410 
• Cz. 3. Pozostały cmentarze. ……………………………………………………….. 411-428 
       Zamiast epilogu. ………………………………………………………………............... 429- 430 
IX.  Indeksy; w tym: . ………………………………………………………………...............  431-440 
       Bibliografia. ………………………………………………….........................................     438-440 
       Spis treści……………………………………………………….. ………………...........    441- 444 
 

Klauzule. 
 
1. Do Rozdziału II. 
    Wszyscy moi – autora niniejszej Książki, -rozmówcy– informatorzy (sprzed 50 laty), którzy udostępnili   
     mnie swoją wiedzę w temacie oraz fotografie, a którzy  odeszli już, z tego Życia, wyrazili zgodę na ich   
     publikację.  
 
2. Dane osobowe oraz inne informacje, z Ksiąg metrykalnych,  jak również  dokumenty  źródłowe,       
    z archiwum plebańskiego w Sękowej, powstałe przed, lub około 100 lat temu, stały się mnie, - autorowi  
    Książki…,  dostępne, w latach 1970 – 1980,  za zgodą,  ówczesnych Księży parafii Sękowa. 
 
3. Fotografie i urywki tekstów, zaczerpnięte - zapożyczone  z  publikacji  różnych  Autorów,  - co  do  któ- 
    rych  to materiałów,- nie było specjalnego zastrzeżenia autorskiego, zostały potraktowane, przeze mnie,  
    jako dobro publiczne. 
 
4. Liczne fotografie, ze zbioru Władysława Długosza, dotyczące I wojny światowej, oddane (rozdane)   
    ludności miejscowej na przechowanie we wrześniu  roku 1939 lub później, a które dotrwały do współ-  
    czesności, szczególnie w rodzinach Białoboków, stanowią dobro publiczne i zostały autorowi Książki…,  
    udostępnione. 
 
5. Fotografie pejzaży oraz niektórych domów,   wykonywane   były  przeze  mnie - autora   Książki…,  
    osobiście,  z dużej  odległości,  z  uwzględnieniem  zasad  prywatności.  Niektóre  fotografie  pejzaży     
    i  domów,  pozyskałem   od  ich właścicieli oraz od innych  ich Autorów, za Ich zgodą, co,  zostało  
    uwidocznione w Indeksie…                                                              Autor Książki…  Sz. Mikruta. 
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Logo rodowe „Mykrutha”.                        Od Autora                        Miejscowości  i profesje. 
                                                                                                                                                                     
      W dobie dzisiejszej… 
Gdy, co raz więcej piszących książki, a co raz mniej, te książki czytających, każda kolejna    
informacja, że znów pojawiła się nowa książka, szczególnie na ten sam temat, wywoływać 
musi, co najmniej, kontrowersyjne skojarzenia. 
     Jeżeli napisze książkę ktoś znany, przynajmniej ze słyszenia, ktoś wysoce utytułowany; 
naukowiec, pisarz, publicysta, dziennikarz, to nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Na półkach 
księgarskich i bibliotecznych, w odpowiednim dziale, co najwyżej, pojawi się nowa pozycja. 
     Gdy jednak książkę, odważy się napisać jeden z tysięcy szaraków współczesnego świata, 
ktoś, przy którego nazwisku, zabraknie odpowiedniego tytułu, zostanie to odebrane                         
w środowisku,  niczym …, popełnienie przestępstwa… 
     Szanowny, potencjalny, Czytelniku. Tak, tak. To ja,  popełniłem tę książkę. Jeden           
z tych, co to nie powinni, - a jednak,- piszą. („Co on tam znów napisał?”). Piszę, gdyż 
według mojego mniemania, mam coś bardzo ważnego do napisania…   
     Każda okrągła rocznica jakichś wydarzeń, obchodzona jest zazwyczaj, bardzo 
uroczyście. Kolejne rocznice Gorlickiego Przełomu 1915 roku, obchodzono przeważnie co 
pięć lat. W roku 2015, przypadła setna już rocznica Bitwy Gorlickiej, zwanej,  Bramą 
Zwycięstwa. Oczywiście, rocznica ta, obchodzona  była  szczególnie  uroczyście.  
     Następna taka okrągła rocznica,- dwusetna, przypadnie, za lat 100,  a więc, w roku 2115. 
Przypuszczam, że nikogo ze współczesnych tej daty, nie będzie już obchodziło co, wydarzyło 
się tak dawno. Zapewne, będą już posiadali i obchodzili, nowe - doniosłe rocznice; nowych, 
może równie traumatycznych, wydarzeń.  
     Zarówno w samych Gorlicach, jak też w przyległych miejscowościach, ludność wymieni 
się wielokrotnie. Mogą to, być już  inne, zupełnie odmienne nacje. 
     Przed stu laty, na odcinku szerokiego frontu, nazwijmy go gorlickim, znalazły się trzy, 
sąsiadujące ze sobą miejscowości, których wzgórza, drogi i mosty, miały szczególne, 
strategiczne znaczenie w tym, Gorlickim Przełomie. Tymi miejscowościami, były wsi; 
Sokół, Siary, w tym, niewątpliwie Siary dolne, oraz Sękowa. Obiekty strategiczne w tych 
miejscowościach, zajęte były i bardzo silnie umocnione, przez wojska rosyjskie. Były to 
pozycje 3 Armii Rosyjskiej gen. Radko Dmitriewa. Rosjanie okupowali te miejscowości        
od listopada 1914 do 02 maja 1915 r.  
     Naprzeciw pozycji rosyjskich, w odległościach od 200, do 800m, przebiegały pozycje 
austrowęgierskie, a od końca kwietnia, do maja 1915 r., - pruskie – bawarskie.  
     Pomiędzy tymi pozycjami, zamknięte w kleszczach okopów, znalazły się; połowa wsi 
Siary, z domami i ludnością tam mieszkającą, wieś Sękowa oraz wiele rodzin, z sąsiednich 
miejscowości: Sokoła i Dominikowic, - położonych  po prawej stronie rzeki Sękówki… 
     W licznych wydaniach książkowych, które napisano i ukazały się, z okazji okrągłych 
rocznic Bitwy Gorlickiej, przeważnie, pomija się wsi; Sokół, Siary i Sękową. A jeżeli już są 
wzmiankowane,  są to tylko,  informacje syntetyczne. 
      Wsi; Siary, Sokół i Sękowa, znalazły się jakby w cieniu, - Gorlickiego Przełomu. 
A przecież, tam też ginęła i umierała, z przyczyny wojny, ludność cywilna; w Siarach,- około 
47,  w Sokole około 20,  a w Sękowej, - około 64 osoby ! ! !  
     Dlatego to, wszystkim tym, którzy przeżyli traumę I wojny w tych miejscowościach, oraz 
pamięci zmarłych i zabitych, z przyczyny tej wojny, - Książkę tę,  poświęcam…     Autor. 
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Zapożyczona recenzja. 

 
 
 
 
 
 
 
              „Osiągnięcia  polskich  historyków  w  badaniach  nad  dziejami  I  wojny   
światowej, mimo  bardzo  wyraźnego  postępu  w  ostatniej  dekadzie,  są  wciąż  niepełne,  
cząstkowe  i  nie  dają   pełnego   obrazu   przebiegu  działań  wojennych,  wpływu  wojny  na  
ludność  cywilną,  życia  codziennego  podczas  Wielkiej  Wojny. 
                Niewątpliwie, na  ten  niezadowalający   w  pełni  stan  badań  wpływa  baza  
źródłowa  oraz  jej  rozmieszczenie. 
                Materiałów  do  dziejów  I  wojny   światowej   na  ziemiach   polskich  szukać   
należy   nie  tylko  w  archiwach   polskich… 
                […] Jest   to   zadanie   wymagające   wielomiesięcznych    kwerend   archiwalnych,    
których   rezultat  nie zawsze  bywa  w  pełni  pozytywny. 
               Dlatego    też     kolejną    pracę,    będącą   przyczynkiem   do   dziejów               
I  wojny  światowej na  ziemiach  polskich, należy zawsze  przyjmować z  radością           
i  uznaniem  dla   trudu   autorów   i   redaktora”. 
 
                                                   Dr  hab.  Michał  Baczkowski,  prof. UJ 
 
         Z recenzji dla; Znaki Pamięci VI Ziemia Gorlicka w Ogniu Wielkiej Wojny. 
                                  (Materiały z konferencji, 1. 05. 2014) 
                                  Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy 
                                  Z  I  Wojny  Światowej  w  Galicji  CRUX  GALICIAE. 

 
 
 
 
      
                Nawiązując,   do   myśli   przewodniej  profesora   Michała  Baczkowskiego,  
zawartej  w   zapożyczonej  i  przytoczonej   powyżej  recenzji,  wyrażam przekonanie,                        
że  przynajmniej  w nikłym procencie,  będzie mi dane,  uzupełnić lukę niewiedzy;  braku 
opisu wydarzeń,   na małym wycinku  szerokiego  frontu,   pomiędzy  Łużną  i  Gorlicami,   
a  Ropicą Ruską,  Małastowem i Bartnem, oraz Zdynią.  
                Na odcinku tym, szerokiego frontu pod gorlickiego, położone   były i są  wsi;  
Siary, Sokół, i Sękowa, o których, - jakby zapomniano.  
                                                                                                            Autor Książki… Sz. M. 
 
 

 
 
 



 
ZAMIAST  WSTĘPU 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           
                                                                        Prof. B. Wolniewicz 
 
(Według wypowiedzi prof. Bogusława Wolniewicza – Najwyższy Czas nr 28 – 29. 12 -19 
VII. 2014. Wywiad red. Rafała Pazio; Cywilizacja to krucha konstrukcja.).  
Wybór i wyróżnienia autora Książki… Sz. M.  
 
     […] 28 lipca (2014), Austria, podjudzana przez Niemcy, wypowiada wojnę Serbii.                       
Niemcy 1 sierpnia wypowiadają wojnę Rosji, a 3 sierpnia Francji i 4 sierpnia wkraczają do Belgii.            
6 sierpnia Anglia wypowiada wojnę Niemcom, a Austria Rosji i w ciągu tygodnia wielka wojna 
białych ludzi jest już w pełnym biegu. 
1 sierpnia 1914 r.  skończyła się w Europie stuletnia epoka cywilizacji i pokoju. 
Trwała od Kongresu Wiedeńskiego z 1815 roku, który zakończył wojny napoleońskie,  do 1 sierpnia 
1914 roku. Wtedy zaczęło się barbarzyństwo wieku XX-ego. Wojny z 1914  i 1939 roku stanowiły 
w gruncie rzeczy nową wojnę 30-letnią, jak ta z XVII wieku. 
    1 sierpnia 1914 roku skończyła się pewna era. Skończył się okres poczucia wyższości  moralnej, 
jaką biały człowiek miał wobec reszty świata, także respektu, jaki reszta świata odczuwała wobec 
niego. 
     …O takich sprawach…, decydują procesy dziejowe, których nikt dobrze nie rozumie. 
Sto lat temu – tak jak dzisiaj, bo rozmawiamy 2 lipca 1914 roku – już było po zamachu  w 
Sarajewie, a jeszcze nikt nie przeczuwał, co stoi za progiem. Nikt nie wiedział, jak strasznie 
doświadczony zosta-nie ten spokojny i z pozoru tak stabilny świat. 
     Dziś ma się za osiągnięcie, że można jeździć po Europie bez granic. Przecież wtedy też    
można było wszędzie jeździć, i to bez dowodów osobistych, bez żadnych formalności. Jedynie Rosja 
ucho-dziła za kraj wyjątkowo zacofany, bo żeby stamtąd wyjechać, trzeba było mieć paszport – ale 
wyda-wany od ręki przez policmajstra, na miejscu. Ten świat skończył się  1 sierpnia 1914 roku. 
     Sto lat temu 2 lipca ludzie niczego jeszcze nie przeczuwali. Tak samo może być i teraz.     
Możemy nie przeczuwać, co już stoi za progiem. 
     O wojnie nie „elity” decydowały, one ją tylko wypowiadały. To jakieś wielkie procesy      
społeczne parły wtedy do konfliktu. 
     Gdybym miał coś wskazać jako główną przyczynę wybuchu tej pierwszej i drugiej wojny, to 
wska-załbym parcie Niemiec do hegemonii w Europie. Pierwsza wojna toczyła się o to, czy inne 
mocar-stwa zgodzą się na tę hegemonię. O to samo chodziło także w drugiej wojnie światowej. 
     To była pierwsza wojna przemysłowo-maszynowa. Pojawił się karabin maszynowy, czołgi, gazy, 
samoloty. Wojna się zmechanizowała, była prowadzona przemysłowo. Doprowadziło to …do jej 
potężnej dehumanizacji.  
      … Niemcy…, Nie oni jedni są za tę wielką wojnę odpowiedzialni, ale oni głównie. To gadanie,           
że nie mogą się rozwijać, że potrzebują życiowej przestrzeni, nie było prawdą. Na początku XX wieku 
Niemcy rozwijały się gospodarczo tak potężnie, jak dzisiaj Chiny.  Bez wojny zdominowały Europę 
ekonomicznie, tak jak do tego szykują się dzisiaj Chiny.  
     Szukano różnych pretekstów i uzasadnień, ale przyczyny były inne. Przecież wybuch tej wojny 
masy ludzkie przyjęły z entuzjazmem. Tego już w II wojnie światowej nie było.  
 
 



      
     Wtedy jednak Niemcy, Austriacy, Francuzi, Anglicy powitali wybuch wojny jako duchowe 
wyzwolenie. Ten entuzjazm mas także był wyrazem anonimowych sił które rządzą losami narodów. 
     Wspólny Parlament (europejski) i te wszystkie organizacje „narodów zjednoczonych”, 
ruchy pokoju czy praw człowieka są zupełnie bez znaczenia: są tylko dekoracją, czymś jak 
kwietnik przed rzeźnią.  
     Jeden czynnik może być gwarancją pokoju w Europie i Świecie - o ile można mówić  o 
jakichkol-wiek gwarancjach. Tym czynnikiem jest strach przed  bombą atomową. 
    Tamta wojna skończyła epokę – także epokę klasycznych układów politycznych, z dynastiami 
mo-narchicznymi włącznie. Z pierwszą wojną światową skończył się także wielki okres wolnego 
rynku.    
     Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że pierwsza wojna światowa, poza innymi skutkami, przyniosła 
olbrzymią etatyzację gospodarki.  Ze względu na przemysłowo-maszynowy charakter wojny 
gospo-darka musiała być poddana jednemu reżimowi.             
     Obie wojny światowe przyniosły ze sobą ogromną etatyzację życia publicznego, o której 
dynastiom monarchicznym nawet się nie śniło. Co więcej, to dopiero I wojna światowa wprowadziła 
na rynek pracy masowo kobiety… Powstały milionowe armie, zabrakło mężczyzn do pracy. Na ich 
miejsce siłami ekonomiki wciągnięte zostały do produkcji kobiety – i już tam zostały. 
     Dziejowym skutkiem I wojny światowej były także komunizm w Rosji, a dalej faszyzm  
Mussoliniego i narodowy socjalizm Hitlera. Bez I wojny światowej komuniści nie opanowaliby Rosji. 
Ruch Mussoliniego był reakcją na komunizm i na zagrożenie przewrotem we Włoszech.                           
A dlaczego przemysłowcy niemieccy tak silnie poparli ruch narodowo-socjalistyczny Hitlera?                  
Bo liczyli, że stawi tamę grożącej w Niemczech rewolucji komunistycznej. Ta lawina dziejowych 
zdarzeń ruszyła 1 sierpnia 1914 roku. 
 
     Trudno tu mówić o jakichś „obchodach” tej rocznicy, raczej o jej opłakiwaniu. 
Ta wojna przyniosła niebywałą rzeź, miliony zabitych. Mało kto sobie uświadamia, że poległych na 
frontach było więcej w pierwszej niż w drugiej wojnie światowej.  
 
     Masowa rzeź na frontach była bezprzykładną dewaluacją życia ludzkiego. To, że ludzi 
można truć gazami jak owady, i że można ich kosić maszynowo tysiącami, nie mieściło się w 
głowie człowieka XIX wieku. Życie ludzkie utraciło swą dawną wartość  i już jej potem nie 
odzyskało. 
 
     To są procesy nad którymi nikt nie panuje. Jest z tym tak, jak z motoryzacją indywidualną. Nikt 
nie chce żeby drogi były nieprzejezdne, każdy tylko chce mieć swój samochód. Ludzie nie chcą 
zatykać ulic, truć atmosfery, ani marnować energii, ale chcą mieć swoje auto. To wystarczy  nikt nad 
tym ludzkim żywiołem nie panuje.  
 
     Nie ma powrotu. Barbarzyństwo już sobie nie pójdzie. To są procesy nieodwracalne.        
Czy doprowadzą do podobnego wydarzenia, jakim był 1 sierpnia 1914 roku? Jeśli ruszy lawina nie 
można będzie jej zatrzymać.  
 
     Sto lat temu zaczęło się od drobnego incydentu. Ówczesny terrorysta zastrzelił arcyksięcia 
austriackiego i jego małżonkę. Smutne wydarzenie, ale nie dziejowe. Wzbudziło jednak lawinę 
następnych.  Pokazało się tym,  jak kruchą konstrukcją jest cywilizacja. Jaką tylko politurą na 
naturze ludzkiej jest ucywilizowanie człowieka.    
Drobne na pozór wydarzenie może to wszystko zburzyć i zniszczyć. To się nie zmieniło. 
      
     …Po stu latach w świecie Zachodu kończy się znowu pewna epoka. A ta, która     
nadchodzi nie będzie spokojna – tyle można rzec na pewno. 
 

                                                 Prof. Bogusław Wolniewicz 
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Rozdział I 
Tło społeczno – polityczne wydarzeń 1914 do 1915 r. 

 
      Ponad czterdzieści lat temu, gdy w Gorlicach obchodzono 80 tą rocznicę bitwy gorlickiej, 
zamieszczałem - autor niniejszej Książki…, w wychodzącym wówczas Tygodniku Gorlickim, 
kilkuodcinkowy esej – zatytułowany;  Siarskie „ Dni grozy” sprzed 80 lat. 
     Esej, poprzedzony był obszernym wstępem,  napisanym na kanwie wypowiedzi Stanisława 
Grabskiego;  - „Opatrzność  sprawiła,  że  Polska  wybiła  się  na  niepodległość ” - 
w opracowaniu i autorstwa właściciela tytułu, redaktora naczelnego i wydawcy                          
Tygodnika Gorlickiego, lek. med. Andrzeja Owczarza. 
     Zamieszczony wówczas wstęp, nie stracił na aktualności. Zatem, posłużę się tym wstępem 
również  w niniejszym rozdziale, - wykorzystując też, podtytuł, - ówczesnego eseju. 
 

 
W roku 2015, minęła 

SETNA ROCZNICA BITWY GORLICKIEJ. 
 

        
     Foto.1/R.I. 

Uroczystości obchodów 80 tej rocznicy bitwy gorlickiej, na Cmentarzu nr 91 w Gorlicach. 
Z kamerą, z lewej, zmarły już - Edward Wresiło,  z ówczesnej TV Gorlice. 
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 […] Aby zgłębić sens gorlickiej bitwy należy znać również kulisy i okoliczności „tworzącej się 
Europy” na przełomie wieku. Otóż, na długo przed wybuchem wojny polscy politycy ówcześni nie 
wyobrażali sobie odzyskania tożsamości polskiej (zjednoczenia ziem będących pod zaborami),bez 
zwycięstwa któregokolwiek z walczących bloków, koalicji rosyjsko – francusko – angielskiej lub 
koalicji Niemiec i Austro-Węgier. W historii tego okresu można więc mówić o koncepcji prorosyjskiej 
reprezentowanej przez narodową demokrację i realistów ugodowców spod znaku Zygmunta 
Wielopolskiego. 
     Czołowym zaś rzecznikiem rozwiązania kwestii polskiej w duchu prorosyjskim, a ściślej pro-
carskim był Roman Dmowski. Dał temu wyraz w znanej w Europie publikacji „ Niemcy, Rosja           
a kwestia polska”. z 1908 r. Rozumowanie Dmowskiego zasadzało się na groźbie germanizacji całego 
zaboru pruskiego czynionej metodycznie z wywłaszczeniem łącznie, co przy dobrze rozwiniętym         
i skutecznie działającym aparacie administracyjnym Niemiec na naszych ziemiach spowodowało by 
niechybnie znacznie większe straty niż polityka rusyfikacyjna lansowana przez carat, która dla 
Polskości stanowiła mniejsze niebezpieczeństwo. Zakładając, że w wojnie zwycięstwo odniesie Rosja, 
ziemie będące pod zaborem Austrii i Niemiec da się zawsze jakoś zjednoczyć, a ciężar gatunkowy 
polskiego żywiołu wywrze na caracie autonomię dla narodu. 
     Miała też miejsce koncepcja proaustriacka reprezentowana głównie przez endecję. Politycy ci 
zakładali ekspansywność polityki rosyjskiej przeciw Austrii, a więc przeciw temu państwu,  w którym 
sytuacja polaków była nieco lepsza niż w pozostałych zaborach. Politycy polscy reprezentujący tę 
opcję zamierzali przy pomocy Austrii oderwać ziemie  polskie pod zaborem rosyjskim  i w połączeniu 
z Kongresówką wraz z Galicją pozostać w monarchii habsburskiej.   W wyniku tak znacznego 
przyrostu terytorialnego monarchia ta przekształciłaby się z państwa dualistycznego w państwo 
trialistyczne; Austro – Węgry - Polskę. Polityka ta była zbieżna z trendami polityków z lat  
sześćdziesiątych ubiegłego wieku (XIX w., p. A.), którzy  w autonomicznej Galicji widzieli „Piemont 
polski” na bazie którego, odrodzi się polska państwowość, podobnie jak węgierska. Nie mówiło się tu 
oczywiście o ziemiach zaboru pruskiego – ponieważ w przypadku klęski Rosji, czyli przy zwycięstwie 
państw centralnych Austrii i Niemiec, ci ostatni w żaden sposób nie oddali by Poznańskiego, Pomorza,                      
a w szczególności Śląska, ponieważ do momentu wybuchu wojny traktowali je jako integralnie 
niemieckie. Powyższej orientacji nazywanej często koncepcją trialistyczną hołdowała większość 
stronnictw galicyjskich, a z Królestwa stronnictwa zrzeszające się w ruchu robotniczym i chłopskim, 
które w 1905 roku porzuciły rozwiązywanie tej problematyki przy pomocy działań rewolucyjnych. 
Indywidualnością nadającą główny ton tym trendom był Józef Piłsudzki. 
     Istniała również orientacja rewolucyjna integracji ziem polskich, o której nie można nie 
wspomnieć. Reprezentowała ją lewica polskiego ruchu socjalistycznego, czyli S D K P i L oraz PPS-
lewica. Partie te nie widziały możliwości powstawania suwerennych państwowości, a tylko 
zachowanie pewnych odrębności kulturalnych i językowych w jednym organizmie, jakim miała być 
wspólnota socjalistyczna. Na owe czasy były to poglądy nierealistyczne, chociaż przyznać trzeba już       
z perspektywy lat, że S D K P i L, słusznie uważała rewolucję za niezbędny element wyzwolenia 
narodów uciśnionych. PPS-Lewica widziała realizację swych dążeń programowych jedynie w ścisłym 
współdziałaniu z rewolucją rosyjską. W dalszej swej wizji miała powstanie federacji socjalistycznych 
republik, w których znaleźć miało się miejsce i dla polskiej Rzeczy-pospolitej socjalistycznej 
obejmującej ziemie polskie wszystkich zaborów. Orientacja tych partii stanowczo sprzeciwiała się 
tworzeniu państwowości polskiej przy pomocy któregokolwiek  z państw imperialistycznych. 
     Ta sytuacja polityczna przed wybuchem wojny oraz przełamanie frontu rosyjskiego w pierwszym 
roku wojny (bitwa pod Gorlicami nie była tu bez znaczenia), i ustanie działań wojennych na froncie 
wschodnim po 5 grudnia 1917 roku rozpoczęte rokowaniami w Brześciu litewskim, intensyfikacja 
politycznych i wojskowych ugrupowań na terenie zaborów, właściwa korekta polityki Dmowskiego    
i Piłsudzkiego oraz prężność polskiego ruchu narodowo wyzwoleńczego sprawiły, że Polska 
odzyskała niepodległość.„Rewolucja październikowa sprawiła to rewolucjonizowanie się zarówno 
ludności cywilnej, jak i masy żołnierskiej bloku centralnego”, miała wpływ na wybuch rewolucji     
w Wiedniu i Berlinie, a w rezultacie obalenie tronów; Romanowych, Hohenzollernów             
i Habsburgów, pośrednio pomagając w odzyskaniu niepodległości przez Polskę.    
       Tak więc, słowa Grabskiego użyte w podtytule wydają się w pełni uzasadnione, zaś nam, 
przygotowującym się do (80), setnej, rocznicy obchodów bitwy gorlickiej mają przypomnieć    
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o bezsensie tamtych wojennych zmagań, o bezsensownej śmierci tysięcy żołnierzy, (których groby 
rozsiane są po gorlickiej ziemi), których na wojnę popchnęła próżność animatorów tamtej 
rzeczywistości.                                                                                                    
                                                                                                                      OR.   

      Do tego ostatniego zdania dopisać trzeba,  że pamięć, należy się również tysiącom niewinnej 
ludności cywilnej, zabitych przypadkowo oraz celowo, zmarłych z przyczyny stresu, głodu i chorób, 
podczas działań wojennych I wojny światowej, których groby, pozostają już na cmentarzach zapom-
niane, a niejednokrotnie,  również w ogródkach przydomowych, sadach  i na polach… Sz. M .  
 
                                                                                                     Gorlickie wzgórza 
                                                                                                      (po 2 maja 1915 r.) 
                                                                                              

                                                     Gdy  los cię zesłał tu, na zamieszkanie, 
                                                 Lub, gdy ci tędy wyznaczył marszrutę, 
                                                 Zobaczysz wzgórza, - czyniące pokutę, 
                                                 Kamienne mury; - wieczne pamiętanie. 
 
                                                A, gdy u szczytu noga twoja stanie, 
                                                Zważ na mogiły, porosłe już w rutę. 
                                                Bojowej trąbki wiatr przyniesie nutę. 
                                                Echo historii, biegnie  na spotkanie. 
 
                                               Od jednej Matki, na troje rozdarci, 
                                               Naprzeciw sobie, - zajęli pozycje. 
                                               Nagłym atakiem  ruszyli o świcie, 
                                               Jak zawsze; mężni,  bitni,  i  uparci. 
                                               Już  wystrzelono  ostatnie naboje… 
                                               I, - sto cmentarzy, otwarło podwoje… 

 
                                                                                     Sz. Mikruta.  Siary – Gorlice, maj 1988. 
                                                                               (Zaprezentowany  w Zakopanem – Tatrzańska Jesień – I nagroda  
                                                                                                        w międzynarodowym konkursie  poetyckim;  im. Tadeusza Staicha). 
     Foto.40 bis. Sękowa cmentarz wojskowy nr 88. Wizja- niezrealizowany  w całości projekt. F. arch.  
     Bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej, a właściwie asumptem do jej 
rozpoczęcia właśnie wówczas, był głośny, na całą ówczesną Europę, zamach  w Sarajewie. 

                        
Foto. 2 i 3/R. I. Para arcyksiążęca w Sarajewie na 2 godziny, - i godzinę,  - przed zamachem. 
     W dniu 28 czerwca 1914 r.. w Sarajewie – stolicy Bośni (należącej do Austro -Węgier),    
zabity został przez serbskiego studenta, austriacki następca tronu, arcyksiążę Franciszek 
Ferdynand, który miał panować po śmierci ówczesnego cesarza austriackiego, Franciszka 
Józefa I. Od strzałów studenta, poniosła śmierć również jego morganatyczna żona Zofia. 
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Oto jego wypowiedź. „Kiedy zbliżył się następny samochód, rozpoznałem arcyksięcia.     
Ale gdy zobaczyłem, że siedzi koło niego jakaś dama, zawahałem się przez chwilę: strzelać 
czy nie. W tym właśnie momencie owładnęło mną jakieś dziwne uczucie i wycelowałem               
z chodnika do następcy tronu. Było to tym łatwiejsze, że samochód zwolnił na zakręcie… 
Wydaje mi się,    że strzeliłem dwa razy, a może i więcej, bo byłem bardzo podniecony.”¹ 
     Tak zeznawał kilkadziesiąt minut po zamachu serbski patriota Gavrilo Princip. 
(Klimecki. Gorlice 1915.). 
     Austro - Węgry, słusznie podejrzewały Serbów o udział w tym zamachu i w porozumieniu        
z Niemcami postawiły maleńkiemu państewku – Serbii twarde warunki w sprawie zadość 
uczynienia za zabójstwo. Serbia, mając poparcie Rosji nie zgodziła się na niektóre żądania 
godzące  w jej niezależność. Austria uznała odpowiedź Serbii za wystarczający powód, aby 
wypowiedzieć jej wojnę. Stało się to 28 lipca 1914 r. 
     W odpowiedzi na ten krok, sprzymierzona z Serbią Rosja ogłosiła mobilizację, a wówczas      
z kolei Niemcy, wypowiedziały wojnę Rosji i Francji. W ciągu zaledwie tygodnia, do wojny 
przeciw Trójprzymierzu stanęły ponadto Francja i Anglia, oraz zaatakowana przez Niemcy 
Belgia. Wkrótce, po stronie Trójporozumienia, wystąpiła Japonia (później też Rumunia i 
Stany Zjednoczone), a w szeregach Państw Centralnych, - Turcja i Bułgaria. 
 
     Wojna rozszerzając się ogarniała coraz nowe narody i stała się wojną światową. 
 

Główni animatorzy I wojny światowej, ze strony Trójprzymierza. 

                                            
Franciszek Józef I                                                                         Wilhelm II 

                     
Feldmarszałek arcyksiążę                  Feldmarszałek August                Gen. Franz Conrad von Hótzen -                   
Fryderyk                                             von Mackensen                          dorff   Szef   austrowęgierskiego 
Foto. 4 - 8/R. I.                                                                                 sztabu Generalnego. 
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Gen. Otto von Emmich                      Gen. Erich von Falkenhayn           Gen. Svetozar Boroewić von Bojna 
Foto. 9 - 11/R. I.                                  Szef niemieckiego sztabu gen.            D-ca austrowęgierskiej 3 armii. 

 

        
Foto. 12/R.I. 
Ponadto. Rtm. Fleichmann. Gen. Georg Marwitz d-ca Korpusu „Beskid”. Płk. Von Losseberg–
architekt operacji gorlickiej ze strony niemieckiego Sztabu Generalnego. Gen. August Cramon – 
niemiecki łącznik przy austrowęgierskim Naczelnym Dowództwie. Gen. Johann Strauba – szef 
austrowęgierskiego kolejnictwa. Gen. Max Hoffmann z niemieckiego Sztabu Generalnego. Gen. Artur 
Arz von Straussenburg – d-ca 4 Armii austrowęgierskiej. Wsławił się tym, że jego VI korpus artylerii 
zmiótł z Ziemi gorlickiej przedmieścia Magdalena i Pocieszka. Arcyksiążę Józef Ferdynand – d-ca 
IV Armii austrowęgierskiej. Płk. Hans  von Seeckt – szef Sztabu 11 Armii niemieckiej                                  
z podporządkowaną 4 Armia austrowęgierską gen. Mackensena. Ppłk. Olderhansen – z Berlińskiego 
Biura Kolejowego. Gen. Herman Francis – d-ca XLI Korpusu Rezerwowego. Gen. von Plettenberg – 
d-ca Korpusu Gwardii. Gen. von Kneussel,- d-ca Korpusu kombinowanego. Gen. Otton von Emmich 
– d-ca X Korpusu. Gen. Paul Kestranek d-ca 12 Krakowskiej Dywizji Piechoty, w skład której, 
wchodziły 4 nieomal całe polskie pułki: 56 Wadowicki, 100 Cieszyński, 20 Nowosądecki, 57 
Tarnowski. Gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski był d-com brygady artylerii tej dywizji. Czech, 
polskiego pochodzenia,  płk . K. Latinik dowódca 100, polskiego pułku piechoty. 
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                  Foto. 13/R.I.                                                    Oczywiście, Hindenburgiem (Sz. M.). 

 
Główni animatorzy I wojny światowej ze strony Rosji, wiodącego państwa 

Ententy Koalicjantów Trójporozumienia (Stawki). 
 

                   
                    Foto. 14/R. I. Car Mikołaj II.                                          Foto. 15/I.W. ks. Mikołaj Mikołajewicz   
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     Foto. 16/R.I  Za nimi, pierwszy z trójki dowódców, Radko Dmitriew, Bułgar w służbie Cara Mikołaja II.   
     Dowodził pod Gorlicami. 

(Stawka, - rosyjska Kwatera Główna). 

                  
17/R. I Radko Dmitriew. Fig. woskowa .                  Foto. 18/R.I. Rosyjski sztab wojskowy przed domem    
w Muzem PTTK w Gorlicach.                                   byłego burmistrza Gorlic, Leona Tarczyńskiego. 
Ponadto, w Armii rosyjskiej, kluczową rolę odgrywali generałowie.: 
Dowódca Frontu gen. Nikołaj Iwanow  i  jego nowy Szef Sztabu – gen. Władimir Dragomirow. 
Dowódca rosyjskiego Frontu Północno-Zachodniego gen. Jakow Żyliński. 
Dowódca rosyjskiego frontu Południowo-zachodniego gen. Iwanow. 
Dowódca 1 Armii gen. Paweł Rennenkampf. 
Dowódca 2 Armii gen. Aleksander Samsonow. 
Szef Sztabu Generalnego gen. Nikołaj Januszkiewicz. 
Dowódca 5 Armii gen. Paweł Plehwe. 
Dowódca 8 Armii gen. Aleksiej Brusiłow. 
Dowódca 3 Armii gen. Nikołaj Ruzskij, zastąpiony przez gen. Radko Dmitriewa 
Dowódcą 4, 6, 8, 9 Armii był gen. Nikołaj Iwanow – były d-ca Kijowskiego Okręgu Wojskowego. 
Szefem Sztabu tego dowódcy, został (były Szef Sztabu Okręgu), gen. Michaił Aleksiejew. Dowódcą 4 
Armii był gen. von Salza… Generalny kwatermistrz – gen. Jurij Daniłow. 
Dowódcą X korpusu;31,61,9 Armia był gen. Sievers. 
Zarządzający szpitalami polowymi i służbą sanitarną, poprzez Org. Czerw. Krzyża,- książę Dołgoruki.   
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Ryć. 1/R. I. Obwieszczenie mobilizacyjne rozplakatowane na terytorium Galicji; w miastach                  
i gminach oraz poszczególnych wioskach. W Gorlicach był to piątek, 31 lipca 1914 r. 
     Za osoby nieczynne, uważano wszystkich mężczyzn, którzy zarówno na swój młody wiek (16 – 18 
lat), osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej, a z różnych przyczyn pominięte w ewidencji 
wojskowej, oraz osoby, które przekroczyły wiek podlegania obowiązkowi wojskowemu (ukończyły 
45 lat życia). Wcielanie do armii austrowęgierskiej odbywało się w trzech turach według kryteriów 
kwalifikacyjnych, kategorii wiekowej, oraz przydatności i potrzeb wojska. Kryteria te, ignorowano.  
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Skrócone kalendarium wydarzeń wojennych, pierwszego miesiąca I wojny 
światowej. 

28 lipca 1914 r. Austro - Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, sojuszniczce Rosji. 
30 lipca, Niemcy wypowiedziały wojnę Francji sojuszniczce Rosji. 
04 sierpnia 1914 r. do wojny przystąpiła sojuszniczka Rosji, Anglia. 
06 sierpnia 1914 r. rozpoczęła się wojna między Austro – Węgrami a Rosją. 
04 sierpnia 1914 r., 3 Armie niemieckie wkroczyły do Belgii z zamiarem błyskawicznego przejścia 
małego państewka i poprzez Belgię dotarcia i zdobycia Paryża. 
20 sierpnia 1914 r. gen. Kluck, wkroczył do Brukseli, żołnierze niemieccy, postępowali brutalnie. 
Wkrótce, droga do Paryża, stanęła otworem.  
22 sierpnia 1914r.oddziały niemieckie przekroczyły granicę belgijsko-francuską; bitwa pomiędzy 
Skaldą a Mozą. Pobici zostali też Brytyjczycy, najpierw pod Mons, później pod Le Cateau. 
Rosjanie,- Stawka (rosyjski Sztab Generalny), planowali przekroczyć granicę w Prusach Wschodnich 
17 do19 sierpnia 1914 r.. Pod koniec sierpnia, rozpoczął  się dramat żołnierzy dwóch armii 
rosyjskich, mianowicie 1 i 2. Około 22 sierpnia, dowódca 2 armii rosyjskiej, gen. Samsonow po 
totalnej klęsce, popełnia samobójstwo. Zaginęła również kasa 2 Armii. Z 9 na 10 września 1914 r., 
dowódca 1 armii rosyjskiej, gen Rennenkampf wycofuje wojska z Prus Wschodnich. 
03 września 1914 r., niespodziewanie, w bitwie nad Marną we Francji, wielki sukces odniosła,  
świeżo sformowana 6 armia francuska. Zacięte walki toczyły się na odcinku 260km, - od Paryża do 
Verdun. Francuscy i Brytyjscy żołnierze sforsowali Marnę. Armie niemieckie, wycofały się na linię 
rzeki Aisny.  
12 sierpnia 1914r., rozpoczęły się działania austrowęgierskie przeciwko Serbom i Czarnogórcom 
zakończone porażką Koalicjantów Trójprzymierza. Również nie wiodło się lepiej Koalicjantom na 
frontach w Galicji. 
14 sierpnia 1914r.,szef Sztabu Generalnego Stawki, gen. Januszkiewicz, ponaglał o przyspieszenie 
działań rosyjskich w Galicji. O przyspieszenie tych działań, prosili także Francuzi. 
23 do 25 sierpnia 1914 r., doszło do wielkiej bitwy spotkaniowej w Galicji; w rejonie Kraśnika,                    
a następnie Komarowa. W bitwach tych, wojska rosyjskie poniosły klęskę. Po tych porażkach,                      
w Armiach rosyjskich nastąpiły przegrupowania i zmiany na wyższych szczeblach dowodzenia. 
03 września 1914 r., w wyniku zwycięstw 4 i 5 Armii generałów; Aleksieja Brusiłowa i Nikołaja 
Ruzskiego (zastąpionego później przez Radko Dmitriewa), Austriacy, zdecydowali się na ewakuację 
stolicy Galicji,- Lwowa. 
06 września 1914 r., Austriacy rozpoczęli tzw. druga bitwę o Lwów. Położenie wojsk                         
austrowęgierskich stało się bardzo trudne.  
11 września 1914 r., gen Conrad, nakazał odwrót wojsk nad San. 
20 września 1914 r., Rosjanie zajęli Jarosław, a w następnym dniu, przystąpili do oblężenia 
Przemyśla. Pobite korpusy Aliantów, wycofały się w głąb Galicji na zachód i południe.  
Pierwsza Armia zajęła pozycje nad Nidą i Dunajcem, czwarta Armia od Tarnowa do Gorlic, trzecia 
Armia od Gorlic przez Łęgi, Siary dolne, Sękową po rejon Koniecznej. Druga Armia zamknęła 
przełęcze karpackie. Pierwszy miesiąc działań wojennych w Galicji, zakończył się sukcesem Armii 
rosyjskich. 
     W połowie listopada 1914 r., liczący około 700km front, po obydwu jego stronach, 
zastygł i zaległ   w okopach i schronach. Obie Strony, nosiły się z zamiarem podjęcia kolejnej 
ofensywy. Umacniały, więc, swoje zdobyte i zajęte pozycje. Tworzono kolejne rzędy okopów 
i schronów, kolejne rzędy zasieków       z drutu kolczastego. Uzupełniano uzbrojenie; działa, 
karabiny maszynowe, miotacze min, moździerze. Rozpoczęła się długotrwała wojna 
pozycyjna. Na zachodzie Europy, trwała 4 lata. Na zajętych, po obydwu stronach frontu 
terenach, najtrudniej było miejscowej ludności, na której, spoczął cały ciężar wyżywienia 
obydwu Armii. 
     W dalszej części tej książki, skoncentruję się na wydarzeniach na odcinku frontu 
pozycyjnego  od   Gorlic, poprzez Łęgi, Siary dolne, Sokół do Sękowej, z pozycjami po 
obydwu stronach rzeki Sękówki; tereny lewobrzeżne - wojska Trójprzymierza. Tereny 
prawobrzeżne - wojska rosyjskie.  
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Ryć. 2/R. I. Szczegółowy fragment mapy; na odcinku frontu Gorlice-Siary, Sokół – Sękowa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryć. 3/R. 
I. Mapy 
pokazują 
sytuacje 

na froncie Galicyjskim (około połowy listopada 1914 r.),       po  ustabilizowaniu się tego frontu, 
po pierwszym okresie walk,     w miesiącach   od sierpnia,  do końca października 1914 r.  
U góry, szczegółowy fragment mapy, pokazujący sytuację, na odcinku; Gorlice -Siary, Sokół, 
Sękowa,  po obydwu stronach  rz. Sękówki, gdzie odległość pomiędzy wrogimi okopami, 
wynosiła od 200 do 8oo metrów. Sytuacja ta, nie uległa większym zmianom, aż do 01 maja 1915 r 
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Legenda do map na stronie poprzedniej – 22. 
 
27 kwietnia 1915 r., do kolejowej stacji  wyładunkowej w Stróżach, przybył niemiecki Korpus 
Kombinowany, który miał zastąpić zalegające w okopach oddziały austrowęgierskie. Na odcinku 
frontu Zawodzie, Siary,  Sękowa, z 27 na 28 kwietnia, zajęły swoje pozycje 3 niemieckie korpusy 
gen. von Kneussela; 82 DP rez., 119 DP i 11 DP bawarska… 

 

 
Ryć. 4/R. I.   Taki stan sytuacji, po utrwaleniu się pozycji - linii frontów, jak pokazują 
mapy, trwał   do 02. V. 1915. 
                                                                        Koniec Rozdziału I.                    
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ROZDZIAŁ II. 
LUDNOŚĆ I DOMY 1914 – 1915 

Zawiera cztery podrozdziały. 
Wybór; Siary Dolne, Nawsie i Siary Górne. Sękowa, - Zakościele. Sokół. 

 
     Rozdział ten, opracowany jest na podstawie zachowanych w archiwum parafialnym                      
w Sękowej, Ksiąg metrykalnych oraz Spisów parafian. Również, z ustaleń dokonanych podczas 
rozmów  i wywiadów przeprowadzonych, z przedstawicielami niektórych rodzin.  
     Rozdział II., ze względu na jego  obszerność, i uwarunkowania techniczne, podzielono na 
sześć szczuplejszych części tematycznych... 
     Zamieszczone, w rozdziale tym, fotografie domów i ich niektórych mieszkańców, szczególnie 
dolnosiarskich oraz inne nieliczne, pozyskałem – Sz. M., zarówno bezpośrednio z domowych zbiorów 
swoich rozmówców, jak też pośrednio, dokonując kadrowania, z innych dostępnych fotografii metodą 
skanerową. Wiele fotografii wykonałem  osobiście. W przeważającej większości, fotografie ludzi                
i domów Siar dolnych, oddają rzeczywistość z okresu I wojny światowej.  
     Nie wszystkie jednak, pokazane w Rozdziale domy, mają autentyczny wygląd, jak do chwili 
wybuchu I wojny. Większość z nich, była bardziej lub mniej uszkodzona pociskami. Wszystkie 
nieomal miały spalone lub podziurawione dachy, wykonane ze słomianych kiczek lub gontu. Niektóre, 
spalone były i zburzone całkowicie, a odbudowane na zgliszczach, dopiero po zakończeniu działań 
bojowych na tym terenie i uzyskaniu skromnych odszkodowań. Domy te, pomimo iż stoją w tym 
samym miejscu i otoczeniu, wyglądają siłą rzeczy, inaczej aniżeli te przedwojenne. Po stu latach, nie 
ma to jednak większego znaczenia. 
     Z ludności, opisywanych okolic, którzy to Ludzie; byli  bezpośrednimi świadkami wydarzeń 
tamtych, dramatycznych dni grozy, a, z którymi, jeszcze 40 lat temu, rozmawiałem  osobiście,                 
w chwili, gdy wydrukowana zostaje ta książka, - nie żyje już nikt.  
     Nieomal całkowicie zmienił się wygląd, dawnej enklawy wsi Siary, - Siar dolnych - które, Uchwałą 
Rady miasta Gorlic, - zostały przez to miasto wchłonięte. Zmienił się również, nieomal diametralnie, 
wygląd wsi – Sokół, - wchłoniętej przez to miasto. Wygląd Gminy Sękowa, w skład której, wpisano 
pozostałość wsi Siary (górne), jako Siary właściwe..    Nastąpiła, nieomal dwukrotna, a nawet 
trzykrotna, przemiana (zmiana), pokoleń w rodzinach,  rdzennych mieszkańców, tych miejscowości.     
      W stosunku do okresu po pierwszej wojnie światowej, liczba domów w tych miejscowościach, 
wzrosła cztero, a nawet pięciokrotnie. Nowi właściciele domów i posesji, to już przybysze, nie 
związani z przeszłością, - ani tradycjami tych miejscowości, a tym samym, również emocjonalnie.  
     Nieliczne stare, stuletnie, lub ponad stuletnie domy, pamiętające I wojnę światową, które 
przetrwały do współczesności,- już zmodernizowane,- diametralnie zmieniły swój wygląd, 
upodobniając się do budowanych współcześnie.  
     W większości rodzin, które tu opisuję, z nazwisk rdzennych mieszkańców; Siar, Sękowej, Sokoła 
pozostali tylko nieliczni, a i tak, są już te nazwiska, poprzez różnorakie koligacje, - zamienione.  
     Rodzi się zatem pytanie, w jakim celu i dla kogo, pisana jest ta Książka ?                  
Odpowiedzi   na   to   pytanie,  udzieli  motto  podrozdziału,  zamieszczone  na okładce  i  w dedykacji  
Książki - dokumentu. 
     Podczas  działań  wojennych,  w czasie  od  listopada 1914 do maja 1915 roku, wielu ludzi zginęło,           
a wiele domów,  zostało  spalonych lub  bardzo uszkodzonych.  Szczegółowe wykazy strat ówczesnej 
ludności Siar i Sękowej, a Sokoła, pozyskane ze znalezionej statystyki,  oraz ich domów, pokazane 
będą w innym rozdziale Książki…, mianowicie w Rozdziale V. 
     Każdej wybranej rodzinie, której wybór, podyktowany był pozyskanymi materiałami źródłowymi 
oraz fotografiami, przeznaczyłem  jedną lub dwie strony Rozdziału. … (Są   usprawiedliwione  
wyjątki).   
     Na pewno, jakość stuletnich fotografii nie jest najlepsza, a ograniczenie dostępnego miejsca, przez-
naczonego, przede wszystkim dla Rodziny - Ludzi, nie pozwala na ich wielokrotne powiększenie.   
Również,  przyjęta konwencja fotografii – prezentowanie ich w odcieniach szarości, nie oddaje całej 
rzeczywistości.     Niemniej, będzie mógł Szanowny Czytelnik, na chwilę, przenieść się w przeszłość, 
w ten Świat, który minął bezpowrotnie. A tam, spotkać się może, ze swymi antenatami oraz ich  
sąsiadami... (Przede wszystkim z Siar dolnych).  
                                                                                                         Zapraszam, – autor Książki... 
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CZĘŚĆ 1.    SIARY dolne – po Szlabant. 

 
Foto. 1/II. Panorama 2012, z Postronia. Fragment - współczesne Zakościele, Siary dolne, dwór W .Długosza, Gorlice. 

                      
Foto. 2/R.II. Siary d., - początek. Mostek, ujście p..            Foto. 3/II. Siary d., środkowe. Dom przy krzyżu, 
Słopny. Fotografia współcz. Dawniej, głęboki parów…   pamiętający I wojnę światową. Foto. współczesna.                                                                                                
        
Foto. 4/R.II. Siary dolne końcówka. (Foto., z lat 70 XX w.). Pierwszy plan; droga przecina 
Mikrutówkę, .  skrzyżowanie z miedzą poprzeczną dochodzącą do węgierskiego gościńca (obok 
widocznej, z prawej, czereśni, na miedzy, stoi Helena Mikrutowa).      Dalej, drugi plan, 
ostatnie domy; Guttery, Kiwacze ,domki PGR.  Autor foto. M. Kiwacz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na następnej stronie: PANORAMY SIAR DOLNYCH - dolina wyżłobiona przez rzekę 
Sękówkę i potok Siary. Cała ta dolina, w okresie od listopada 1914 do 5 maja 1915 r., wraz,               
z zamieszkującą tu ludnością, której nie ewakuowano, zamknięta była w kleszczach pozycji                  
i okopów wrogich wojsk przeciwnych; austrowęgierskich oraz rosyjskich.                                                         
Panoramy Siar dolnych. Fotografie, wykonane w latach sześćdziesiątych XX w., Foto M. 
Kiwacz. Siary d. – Wrocław. (Montaż i kadrowanie Sz. M.) 
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Foto. 5/R.II. Zachodnia część panoramy doliny siarskiej. Z lewej, fragment terenów dworskich, z częścią 
parku W. Długosza. Pozostałą część doliny, zajmują pola chłopskie. Od zachodu, teren wznosi się aż do 
węgierskiego gościńca, tworząc tzw. górki, dochodzące do miasta Gorlic.,-(dawne nadbrzeże rzeki). Park 
(fragm.), W. Długosza i górki, w 1914/1915 r., zajęte były przez wojsko austrowęgierskie, a w maju 1915 r., 
przez wojsko pruskie. 

 
Foto. 6/R.II. Powiększony fragment środka doliny Siar dolnych. W roku 1914/15, domu, z lewej., nie było. 
Rosnące za domem olszyny, wyznaczają przechodzący w poprzek doliny, zanikający już potok, wpadający 
do rz. Sękówki. Jego pogłębione koryto, wykorzystywane było przez wojska austrowęgierskie,  jako rów 
zwiadowczy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto. 7/R.II. Północna i wschodnia część panoramy doliny dolnosiarskiej. Za współczesnymi już domami, 
płynie rzeka Sękówka, która wchłonęła, pod starym kościołem, potok Siary. Na prawym jej brzegu, 
rozciąga się pasmo sokolskich wzniesień, z widoczną zalesioną Magierką, za którą od północy, widoczna 
jest Góra parkowa w Gorlicach oraz dalsze; Góra cmentarna, inne. Całe pasmo Sokolskich wzniesień,        
z Magierką, Górą parkową      i Górą cmentarną,  podczas I wojny; 1914/ 1915 r., zajęte było przez wojsko 
rosyjskie.  

 
Foto. B. Bartuś,-współczesna. 8/R.II. W przedłużeniu Sokolskich wzniesień i panoramy dolnosiarskiej      
w kierunku  na południowy - wschód, znajduje się pasmo dominikowicko - sękowskich wzniesień; słynne 
Zamczysko (najwyższe), a na prawo, zalesione  pasmo - Postronie, schodzące Zagórzem do wsi Sękowa.   
W I wojnę, zajęte przez wojska rosyjskie, z silnymi, nie do zdobycia, umocnieniami. Słynne te wzgórza 
zdobyte zostały 02.V. 1915 pod wieczór, przez wojska pruskie.  
Na pierwszym planie, już nowe, murowane domy dolnosiarskie, których w I wojnę światową nie było. 

 
 



 Ludność  i ich domy 1914 -1915 

 28 

 
Dom nr 1w Siarach dolnych – Słopniccy. 

Józef i Aniela z Tenerowiczów. 
 

     
Foto.-kadr. 9/R.II. Dawny dom Słopnickich sprzed I wojny światowej. Foto.10/R.II .Nowy stary dom- już 
za potokiem Słopny, 50mb w kier. Łęgów miejskich. Na foto, z lewej, za parą Jubilatów (małżonkowie 
Pisarczyki, sześćdziesięciolecie małżeństwa), początek wsi -Siar dolnych. Przed I wojną, było tu kilka do-
mów, których już niema. Dom z psem, to nr 1 w Siarach Słopniccy. Fotografię pozyskano z innej foto., 
zdjętej ongi, w trakcie uroczystości Jubilatów,- sąsiadów Pisarczyków. 
 
W latach 1914/1915, w domu tym żyli  i mieszkali;  (Spis parafian z lat 1882 do 1915 r.). 
 
Ongiś. Franciszek Słopnicki, s. Floriana i Marianny Tenerowicz, ur. ok.1808 r. Ślub 21/I.1832 r. 
Zm.18.V.1880r. l.72. Żona I. Katarzyna Zielińska, c. Stanisława i Marianny z Mikrutów, c. Jana z Siar 
d., nr 11, ur. w 1809, która zm. ok.1848 r. Żona II., Katarzyna Dryjowicz, wdowa po Janie, l.39. Ślub 
30/IX. 1848 r.                                                                                                 Zmarła. 07. IV.1887 r., l.78.  
Rodzina I. Słopnicki Józef, s. Franciszka i Katarzyny Zielińskiej, ur. w 1832r. Ślub 11.XI.1861r.  
                                                                                                                   Zm.28.IX.1907, l. 76 .                                                                                            
Żona. Aniela Tenerowicz, c. Jana i Marii Sygnarskiej, ur., w 1840 r., nr d.7. Zmarła 05.II.1916 r., l.76.  
Dzieci:    Jan (gem.), ur.26/V.1864r. Ślub 07/XI. 1877r. ż. Anna Zielińska, c. Jana i Katarzyny, z Siar                                                                                                                                                                     
               Marianna (gem.), ur.26/V.1864r. Ślub 23/X.1878 r., mąż Józef Zieliński z Sękowej.     Zm.? 
               Franciszek,                     ur.   31/X.  1866 r.                                          Zmarł. ? (brak danych). 
               Ludwik,                    ur.   27/VI.1869 r.                                       Zmarł 20/X. 1878  l. 9 i 4/12. 
          Stanisław, ur.03/IV.(23/XII) ? 1871 r., (dwa razy żonaty?). Zm. (zabity ?), 14/I. 1915 r., l. 43. 
          Józefa, ur.10/IX. 1875 r. Ślub 02/VI. 1890 r., m. Jan Szczepanik, s. Jana z Ropicy p., Szymb.?   
          Wiktoria, ur. 07/II.1878 r. Ślub 22/X.1895 r., m. Józef Bolek, s. Jana i Marianny Tenerowicz , 
                                                                                                 z Siar  Zmarła (z rany ?), 04/V. 1915 r. 
Z córką Wiktorii, (za Józefem Bolkiem),-Józefą, ożenił się Franciszek Kordyl,- żołnierz z I wojny św. 
          Anna,  ur. 01/I.1881r. Ślub 17/XI. 1902r., m. Marcin Honkowicz, s. Franciszka i Agnieszki     
                                                                         Rybczyk z Siar, ur. 19/IX. 1872 r. Zm.?   Anna  zmarła?                            
Rodzina II. Słopnicki  Stanisław, s. Józefa i Anieli Tenerowicz, ur.03/XI.1872 r. (W różnych aktach, 
różne daty urodzenia). Ślub 10/XI.1902r.  (Żona I. ? Emilia Szarowicz…?)  Brak danych. Zm.14. 01.   
                                                                                                                                             1915 r. L. 43 
Żona II. Agnieszka, Aniela Tenerowicz, c. Szymona i Eleonory Honkowicz, ur.18/VI 1883. Zm.1960r                                                                                                                                       
Dzieci: Julianna, ur.12/V.1905 Ślub 12/II.1927 r., m. Stanisław Franciszek Haluch (ślusarz), s.Piotra i 
Ludwiki z Mikrutów, ur.03/III.1901r. w Siarach d. nr 11., praca w Drohobyczu. Zm.(?), brak danych. 
        Kazimierz (Adam?), ur.24/XII.1907 Ślub 22/II.1936r., żona Emilia Tomasik,  ur.14/VIII. 1912 r.,   
                                   c. Wojciecha i Agaty Gubała nr 182 Szymbark. Kazimierz   zm. (?) Emilia zm.? 
        Helena, ur.11/IV.1909 r. Ślub w 1930r., mąż,  Franciszek Józef Sikora, s. Jana i Anny Szufnara,  
                                                                                  z Dominikowic.  Helena zm. (?)   Franciszek zm.? 
        Józef,  ur. 10/II. 1911 r.                                                                                       Zm. 25/XII. 1912 r. 
        Maria, ur. 15/XI.1912 r. Ślub14/VIII.1932 r., mąż Stanisław Tokarz, s. Piotra i Józefy Kretowicz 
                       z Sękowej, zamieszkały w Borysławiu, ur.24/X.1901 r. Maria  zm. ?      Stanisław zm.? 
        Tadeusz Jan,  ur.  09/VI. 1914 r.                                   Zamieszkały w Katowicach.  Brak danych.   
                                                                                  
W domu tym, żyła i mieszkała położna wiejska, ze Słopnickich, często wzywana do porodów… 
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                                Dom nr 2 w Siarach dolnych - Śliwowie. 
Józef i Maria, z Kielarów.     

Śliwowie, to jedna z najstarszych Siarskich rodzin; odnotowana już w 1580 r. (Numer nowego 
domu -2, przejęli po rodzinie Belczyków - Pawła i Antoniny z Bulsiewiczów; stał za domem nr 1- 
Słopnickich). Poniżej. Foto., w kolejności od lewej; 11 do 16/II. (Foto.7 i 9, - pomniki – autor K.). 

               
Foto. od lewej:  dom Śliwów zasiedlony w 1907 r. (krzyż wykonanli sąsiedzi Zielińscy w 1881 r. – zabytek). Józef Śliwa 
(powiększenie), dalej żona Maria z Kielarów, syn Jan, z rowerem. Zabytkiem jest również ponad stuletni pomnik 
córki Śliwów - Broni na cmentarzu parafialnym w Sękowej. 

        
Domy Śliwów (uliczka przy krzyżu), foto., z lat sześćdziesiątych XX w. Foto. środk., wiatrak–młyn (przy bud. gospod.  
Stoją: najwyż. Julian, najniżej Maria Śliwowa. W d. kolejności:  obudowana piwnica-kopiec 1914/15r. Nowy dom908. 

       
  Maria, z Kielarów, Śliwowa,                     Wiekowo: Władysław, Julian, Jan - Śliwowie.  Władysław, Jan  Julian, Jan    
   z najmłodszym synem Julianem.            Foto. 11-22/R.II. W tym, foto. 1, 3, 6 – Autor Książki. (Już zmarli.). 

      W latach 1914 i 1915, żyli w tych domach i mieszkali; (Spis parafian z 1882-1915 r.). 
Przedtem. Franciszek Śliwa, był wójtem w Siarach przed 1900 r. Przyczynił się do zbudowania          
I Szkoły 1 klasowej-drewnianej w dzielnicy Siar-Szlaban. Był niepiśmienny. Księgi gromadzkie 
prowadził pisarek-gminy - który; zwiał do Ameryki za pieniądze zebrane  z podatków. Józef, te 
pieniądze musiał zwrócić.   (opowiedział mnie – Sz. M.,  wnuk Franciszka - Jan Śliwa).                                                    
Józef Śliwa, s. Franciszka i II jego żony-Józefy Gotkowicz., ur. 13/II.1869 r. Ślub w Iwoniczu,  brak  
                                                                 szczegółowych danych.  Józef  zm.., w Siarach 18/II. 1946 r. 
Żona. Maria z Kielarów, ur. …?, w Iwoniczu., c.?,  zm. (?). Brak danych. Możliwe, że krewna księdza 
Jana Kielara, proboszcza parafii Sękowa... 
Dzieci. Stefania, ur.06/X.1894 Iwonicz. Ślub 05/V.1925 r. Mąż, Izydor Bek, s. Andrzeja i Katarzyny  
Szewłockiej. Kierownictwo Z. Energetycznego. Radiowiec – krótkofalowy. Izydor,  zmarł w 2013 r.  
       Karol, ur.?1901r.(g.) Żonaty w Gorlicach.(po II wojnie, kier.  Z. Energet.). Zm.? Brak danych.    
       Bronisława,  ur. 15/II. 1901r. (g.), zm. 08/III. 1915 r., zabita kulą rosyjską w domu. L.14.  
       Stanisława, ur.15/II. 1902 r. Mąż (nazwisko), Ważny,-(właściciel młyna w Gorlicach), zmarli. ?? 
       Władysław, data ur.1903r. Kawaler. Kierowca u W. Długosza we Lwowie. Zm.09.IV.1996 r. l.93  
       Świadomie przeżył lata wojny 1914/1915 r. Opowiedział autorowi Książki te wydarzenia. 
       NN., ewentualnie nie odnotowano (?) Zbyt duża przerwa. Praca,- mieszkali  na Wsch. Brak dany. 
       Jan, ur. 27/II. 1910 r.,- ekonomista. Żonaty w Radomiu. Tam  pracował.  Zm., w 2002 lub 2003 r. 
       Julian, ur.30/X.1914r.Wykształcony…….................................(Żołnierz A K, plut. ps. grab)…                                
Z a m o r d o w a n y, - przez          GESTAPO,    w   1943 r.  
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Dom nr 3 w Siarach dolnych, -  Białobokowie. 
  Wojciech i Katarzyna z Hajduków. 

 
Obok i poniżej. Foto. 23-24/R.II. f. 23, wykonana po 
1928 r., brak Wojciecha. Foto. 25, współczesna. 
Zbiór., miejsce: przy ogrodzeniu sąsiadów- posesji 
Hieronima, a następnie Józefa Białoboka; tak zwane 
Rogozie. (Za ogrodzeniem widoczny pierwszy stary 
dom Hieronima noszący nr porządkowy 10). Na foto. 
zbiorowej, w środku, siedzi: Katarzyna 
Białobokowa, z Hajduków, żona Wojciecha. Od 
lewej stoją: Józef, Genowefa, Julia, Tadeusz. Na 
murawie: Helena i Anna. Poprzednio, dom stał w 
innym miejscu lokalizacji, - początek Siar. Tam, pod 
nr d. 3, mieszkali; Białobok Wincenty ze swoją żoną 
Franciszką i dziećmi: Janem ur. 07/.XII.18 62 r., 
Marianną, ur. 05/VI. 1866 r., Józefem , ur. 23/V. 
1871 r. Wojciechem, ur. 13/I. 1873 r.  
………………………………………………………….. 
 
Dom Wincentego Białoboka nr 3, w poprzednim 

miejscu rozebrany, przeniesiony i posadowiony (jako bis), poniżej.   

              
Stary dom Wojciecha Białoboka, zbudowany przed I wojną św., nosi dawny nr 3, gdyż rodzina ta, wywodzi się                    
z Białoboków, których domy nr 2 i 3, do roku około 1900, stały na początku Siar dolnych, w kolejności narastających 
numerów, tuż za domem nr 1, rodziny Słopnickich. Piękny stary dom, już Tadeusza Białoboka, -- spłonął ok. r. 1970. 
W głębi, za domem na foto., z lewej, tak zwane „Rogozie,”  z domem nr 10  Józefa Białoboka. Na foto., z prawej, (ten 
sam budynek - inne ujęcie); odznacza się stopniowe dobudowywanie skrzydła gospodarczego i tzw. alkierza, po 1915r. 
Przed domem z prawej, widoczne poletko z plantacją buraka cukrowego. Kontrakt i uprawa, - Tadeusza Białoboka. 
 

W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali; (Spis parafian z lat 1882 - 1915 r.). 
 

Dawniej.  Lokalizacja posesji: (Jeszcze na początku wsi Siary dolne, pod nr 3). 
Wincenty Białobok, ur. w 1831r., zamieszkały pod nr d. 10. zm.17/VIII.1894 r.,l.60. Jego żona -
Franciszka, z Basistów, ur. 1838 r., zm. 29/III. 1908 r. Dzieci czworo (?). W nowym miejscu,- 
Rodzina I.    Białobok Wojciech, s. Wincentego i Franciszki Basista, ur.13/I.1871 lub(3) r., w Siarach 
dolnych dom nr 3. Ślub 05/X. 1903r., zm. 26/II. 1928 r., l.55. Żona. Katarzyna Hajduk, c. Józefa               
i Eleonory Zieliński, ur.15./V.1888 r., Siary g. zm. 29/VI. 1964 r., l.76. 
Dzieci urodzone przed I wojną. Podczas I wojny, chronili się w piwnicy – kopcu, przy domu.            
Nieznane z imienia, ur.(pomiędzy 1904,a 1906 r.?), zmarłe podczas I wojny…(?). Nie znane szczeg.                                          
            Stanisław I,   ur. 1/VI.  1906r.,                                                             zm. 26/VIII. 1924 r., l. 22 
            Julia, ur.17/XI.1908 r., zamężna 29/IX. 1934 r., mąż - Michał Czyż. 3 córki. Zmarli? Brak dan.           
            Tadeusz, ur.15/X. 1910 r., ślub 07/II. 1966 r., żona Genowefa Majcher, ur.1937 r. 2 dzieci. Zm. 
            Genowefa, ur. 23/VIII. 1912 r., zamężna 25/IX. 1947 r., mąż –Tadeusz. Zachariasz, z Sękowej 
                                                                                                                  Jedna córka Marta   Zmarli…?.   
            Józef, ur.21/IV. 1914 r., kawaler, właściciel Świeczkarni w Gorlicach. Zm.23/X. 1940 r.,  l. 25. 
Dzieci powojenne: (I w.),    Mieczysław, Piotr (bliźnięta ?) ur. 11/IX. 1919 r., Zm.18/VI. 1924 r., l. 5. 
            Stanisław II,  ur. …?                                                                         Zm. 26/VIII. 1924 r.,  20  m. 
            Helena, ur.22/X.1921r., mąż Tadeusz Karol Jankowski, ur.13/IX.1820 r., jedna córka.     Zm. ?                                                                                                                                                      
           Anna,           ur. 23/IV. 1923 r.                                                              Zm. 22/IV. 1938 r.,  l. 15.  
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                 Dom nr (dawny ?) W Siarach dolnych (Wygon) Janiki, Przybytnie. 
(154) Przybycień Jan i Maria Wojna 

 

   

Foto. górne skrajne 26 i 28 kadry. Foto. 27/R.II., środkowe,  dom na Wygonie. Tak od dawna określano to miejsce. Na 
skrajnych foto., rosną jeszcze wierzby. Dwie skrajne fotografie pozyskałem metodą kadrowania i powiększania                   
z innych fotografii, na których, dom ten zaledwie majaczył w tle w dużym oddaleniu. Stary dom zbudowany przez 
antenatów, nie jest pierwszym domem w tym miejscu. Zapewne spłonął podczas I wojny. Dom ten, (na foto.), 
wielokrotnie modernizowano. Ostatnią modernizację, wersja środkowa foto., wykonali: Augustyn Przybycień 
(krawiec), a później jego zięć – …Hotloś. W starym domu na „Wygonie”, urodził się Ludwik Przbycień oraz jego brat 
Jan i inni…? Foto. powyżej.  29/R.II. Rodziny Przybytniów i Koniecznych. Od prawej, na ławce: Ewa Konieczny c. 
Piotra, Augustyn Przybycień (krawiec), jego żona Wiktoria z córką Pauliną, Żona następnego mężczyzny; Jana, lub 
Władysława Przybytnia (?),  Józefa, z Przybytniów, - żona Piotra Koniecznego–(krawca, siwy pan), siostra, (może), 
Aniela z, Przybytniów, z mężem ? Na murawie: Wanda Konieczny c. Piotra i Zygmunt Przybycień s. Augustyna              
i Wiktorii. 
 
W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali; (Spis parafian z lat 1882 do 1915 r.). 

 
Rodzina I. Leon Białek…? (Wyprowadzili się do Ropicy polskiej lub Szymbarku). Brak danych.  
Rodzina II. Jan Przybycień, s. Józefa?, i Józefy Sygnarskiej, ur.?  Ślub.? - Brak danych.                                               
I. Żona.  Marianna Wojna, ur.?, c.?            Zm. 30.III.1915 r. zabita kulą. Pochowana przy domu. 
Dzieci. Syn, o nieznanym imieniu.  Zmarł 30,III.1915 r. - zabity  z matką,  pochówek przy domu.  
          Augustyn, ur. 03/III. 1912 r. Ślub 15/XI.1939 r. Żona Wiktoria Hajduk c. Józefa i Ludwiki   
   Sygnarskiej, ur. 15/XII. 1918 r. (Wiktoria, była kuzynką swego męża Augustyna (Gustka). Zmarli ??            
          Jan ur.? (dożył pełnoletniości),-krawiec, szył w domu na wygonie z bratem Gustkiem Brak dan..  
          Aniela, ur.?                                                 zamieszkała w Krakowie.       Brak dalszych  danych. 
          Córka… ur. ? Imienia nie ustalono. Mieszka w Tarnowie.                                        Brak danych. 
          Józefa, ur.? Mąż, Piotr Konieczny - krawiec z Siar - Szlabant. (Dwie córki nauczycielki fot.gór). 
II. Żona Jana Przybytnia,   (Zofia Jamro, c. ?, ur..?)                                                         Brak danych. 
Rodzina III.   Andrzej Janik, s. ?, ur.?                                                                                 Brak danych. 
Żona Andrzeja - Marianna… ?…, ur.  ?                                                               zm. 25/VI. 1885 r. l.34. 
Dzieci.   Józef i Katarzyna  (bliźnięta) ur. ?                                        zm. 08/VIII. 1888 r., 6  m. angina.   
              Jan, ur.?                                                                                   zm. 08/V.1892 r., 6  m.  (lub  lat).  
UWAGA. Są jakieś niejasne powiązania rodzinne domu nr 154 (zatem nowego), na Wygonie,                       
z domem nr 4, o prawidłowej kolejności numeracji, nadawanej domom, posesjom  istniejącym                   
po I rozbiorze Polski, przez  austriackiego zaborcę…  
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Dom nr 4 w Siarach dolnych 
Leon Białek. Janiki, Przybytnie, Wierzbiccy. 

(Posesja z domem, odkupiona przez Piotra Ćwikla, dla c. Józefy, za Szczepanem Wierzbickim).                                                                                                                                                                                                  
Foto. 30/R.II. Dom Rodziny  -VI. tej- międzywojnie. 
Wierzbicki Szczepan, ur.17 /XI.1901r.,  Szymbark. 
Ślub 28/X.1926 r.  
Żona. Józefa Ćwikiel, c. Piotra i Marianny Tokarz,  
ur. 17/III.1898r.w Siarach dolnych. Zmarli w latach 
70.XX w.                                                                             
Dzieci. (urodzone w okresie międzywojennym); 
Stanisława, ur.17/X.1927r. Zamężna –Wąs.? Brak 
danych. 
Jan I., i Zofia, bliźnięta, ur.29/IV.1929r. Zm. 29/IV. 
1929r.  

Janina i Helena, bliźnięta (?), ur. 22/VIII.1930 r. Przeżyła Janina, zamężna.- Pozostała w domu 
rodzinnym. Mąż -Tadeusz Pikusa, z Ołpin. Pracował  w Kaflarni.  Dalsze dzieci.  Tadeusz                      
i Władysław, bliźnięta, ur.03/XI.1934. Przeżył Tadeusz. Ożenek w Gorlicach. Zmarł ?.                                                           
Jan II., ur. 14/V. 1938. Żona Janina Szymczyk. Jan, praca w Fabryce Maszyn… – sport. piłkarz. 
W miejsce dawnego – starego domu, zbudowano nowy, ok. 1938 r., zmodernizowany w 2013 r. 
Od strony północnej tego domu, była piwnica – kopiec (archaizm). Za nią, pochowano zabitego 
w  I wojnę światową, Dziadka jednej  z rodzin. Nie zapamiętano jego imienia i nazwiska.                    
W latach 60 XX w. W domu Wierzbickich, mieszkał na kwaterze, emerytowany prawnik, Alfred 
Długosz (brat Kamili), - malarz  i rzeźbiarz gorlicki,  związany z BWA Gorlice.  

 
W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali; (Spis Parafian z lat 1914 -1915r.). 

 
Przedtem, w starych domach na tej posesji.   Leon Białek (Wg wykazu z 1922 r.). Brak jakichkolwiek 
danych. Prawdopodobnie, wyprowadził się i zamieszkał w Ropicy dolnej lub                w Szymbarku.  
Rodzina I. Janik Jędrzej, s. (Józefa i Zofii Przybycień?), ur  09/IV.1842r. Ślub ok.1876r. Zm.10/VII.1904r.                                                                                                                                              
Żona. I. Marianna, c.?, ur. 21/I. 1847 r.                                                                         Zm. 25/VI. 1885 r. l. 34. 
Dzieci.    Salomea, ur. 04/VIII. 1877 r.                                                                               Zm. 05/V. 1881 r. l. 4. 
               Józef, ur. 17/X. 1879 r.                                                                                     Zm. 14/VIII. 1881 r. l. 2. 
               Józefa, ur. 21/II. 1882 r.                                                                                             Zm. 08/IX. 1888 r. 
Żona II. Franciszka Próchniewicz, c.?, ur. 21/I. 1867 r. Ślub 09/IX. 1885 r.                                            Zm. ?                                                             
Dzieci.    Katarzyna,  ur. 18/IX. 1887 r.                                                                                   Zm. 08/IX. 1888 r. 
               Magdalena, ur. 14/IX. 1889 r.                                                                                                         Zm. ?                           
               Jan,              ur.16/XII.1891 r.                                                                                      Zm. 08/V. 1892 r.         
               Franciszek,  ur.  13/I.  1886 r.                                                                                    Zm. 13/XI. 1894 r.                                 
               Adam,         ur. 13/XII.1907 r.                                                                                   Zm. 23/XII. 1907 r.                                     
Rodzina II. Wierzhanowski  (?) Jan, s.?, ur.?  Brak jakichkolwiek danych. Żona. Anna,         Brak danych.                                                                                                                  
Dzieci.   Wiktoria, ur. 06/VII. 1880 r.                                                                                    Zm.?  Brak danych. 
               Eleonora, ur. 21/IV. 1882 r.                                                                                     Zm.?  Brak danych. 
               Bronisława, ur. 28/X. 1887 r.                                                                                        Zm. 11/I. 1889 r. 
Rodzina III. Jakub Przybycień, s.?, ur.?  (pater familia.)                                             Zm.11/XII.1878 r. l. 63. 
Żona I. (?) Katarzyna…?                                                                                                      Zm. 15/X.1858  l. 42. 
Dzieci :  Jan, ur.  ?                                                                                                                Zm.30/IV. 1861  1  m. 
              Józef, I., ur. ?                                                                                                         Zm.   21/I. 1862 r.  l. 3. 
              Wiktoria,  ur. ?                                                                                                      Zm. 04/II. 1864 r.  l. 8.      
              Józef II., ur.   ?                                                                                                       Zm. 12/XII. 1872 r. l.?  

 
Rodzina IV.                      Jest powiązana z domem nr 4 --na Wygonie 
Ludwik Przybycień,  s.. ?,  ur. ok. 1833 r.                                                                                          Zm. 26/III. 1897 r. l. 64.                            
Zona. Apolonia, c. Grzegorza Zielińskiego i Anny Serwa (?), ur.1834 r. ślub 14/XI. 1883 r.,                                      zm.?  
Dzieci.: Maria, ur. 28/IV. 1850 r.                                                                                                                          Brak danych. 
             Jan, ur. 03/VI. 1872 r.                                                                                                                               Brak danych. 

 
Franciszek Janik, s.?, ur.?  Zm.10/VII.1904 r.l.46 (wdowiec po Annie?                        Wg Spisu, mieszkał w tym domu). 
Rodzina V. Antoni Burzyński s. ?, ur.    ?  Brak danych.                                                                 Zm. 13/IX. 1851 r. l. 39. 
Żona. Marianna Ćwikiel,  c. ?, ur. ?                      Dzieci ?                                                                                 Brak danych. 
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Dom nr 5 w Siarach dolnych – Dryjowicze, Janiki, Tokarze. 
Franciszek i Maria, z Dryjowiczów. 

 

       
Foto. 31, 32/R.II/1. Stary, drewniany dom Janików zbudowany przed I wojną, rozebrany w 1935 r. Stał 
przy uliczce – drodze do dawnego jazu pod Magierką. W I wojnę spalił się słomiany dach. Na fotografii 
(rok około 1930), stoją, od lewej, Adam Janik s. Franciszka, jego siostra Barbara z synem Julkiem i mąż 
Stanisław Tokarz. Nowy dom Tokarzów zbudowany w pobliżu starego. Dawny, stary, posadowiony był, za 
prawym skrajem foto., nowego domu. 

W latach 1914 i 1915, w domu  tym żyli i mieszkali; (Spis parafian 1882-1915 r.). 
Dawniej.  Antoni Dryjowicz (pater familia), Żona Tekla Rybczyk.                     Zm. 31/I. 1872 r. l. 49. 
Rodzina I. Janik Franciszek, s Józefa i Zofii Przybycień, z Sękowej.,ur.26/IV.1854 r. Ślub 08/XI.1880                                                                             
Zm.27/I.1927r.l.73. Żona: Maria Dryjowicz, c Antoniego i Tekli Rybczyk, ur.13/IV.1864 r., dom nr 5. 
                                                                                                                                         Zm. 20/I. 1923 r. 
Dzieci.  Wiktoria, ur. 19/XI. 1882 r. Ślub 30/IX. 1901, mąż Józef Boczoń, z Sękowej,  ur.27.08.1875 r. 
              (Zbudowali swój dom tuż, za  rz. Sękówką, na Blichu w Sokole pod Magierką). Wiktoria, zmarła  
                 pomiędzy I. a V.1915 r., zabita kulą Moskala wraz z 4 letnim dzieckiem. Pochowana przy domu   
                 nr 41l  w  Sokole. Z jedną z córek Boczoniów – Marią, ożenił się Władysław Mikruta s. Jakuba. 
              Stanisław I., ur.  11/VII.1884 r.                                                            Zm. 10/VI. 1885r. 14  m. 
              Jan,              ur.  02/VI  1886 r. ż. Anna Rybczyk.  (Zamieszkał u żony).                          Zm.? 
              Józef,           ur.  31/X.  1888 r. ż. Maria Wiśniowska. (Zamieszkał u żony).                    Zm. ?  
              Aniela,         ur.  08/I.   1891 r.                                                                         Zm. 17/V. 1907 r. 
              Stanisław II., ur.  02/V.  1893 r. …?                                                                       Brak danych. 
              Antoni,  ur.16/III.1893 r. Ślub 10/X. 1927. Ż. Karolina Rączkowska.         Zamieszkał u żony.    
              Katarzyna, ur.05/X.1896 r.Ślub19/VII.1922 r., za Antonim Pruchniewiczem  z Siar g.   Zm. ? 
              Anna,         ur. 19/V.   1898 r.                                                               Zm. 03/II. 1904 r.   5  m. 
              Salomea,    ur. 19/V    1900 r. Ślub 31/I. 1921 za Kazimierzem …?     (u męża.).            Zm. ?   
              Eleonora,   ur. 19/V.   1900 r. (bliźniaczka Salomei.)  …                                                  Zm. ?          
              Piotr,          ur. 10/V.   1902 r.                                                                          Zm. 13/XI.1904 r. 
              Weronika,  ur.  05/I.   1904 r.                                                                          Zm. 13/II.  1904 r. 
              Barbara, ur.12/IX.1905 r. Ślub  04/VII.1928r, mąż Stanisław Tokarz. Pozostali w domu  
              rodzinnym dając początek rodzinie Tokarzów.  Mąż Barbary, Stanisław Tokarz, zmarł  
              wskutek ciężkiego poparzenia w kadzi ropnej w Gliniku Mariampolskim, dnia 4/V.1932 r.   
                                                                                                             Spoczął na cmentarzu w Sękowej.  
              Adam,        ur.  23/XII. 1907 r. Brak dalszych danych.                                                     Zm. ?     
Dzieci Barbary i Stanisława Tokarzów.  
              Stanisława, ur. 20/IV. 1929 r., po mężu Baranowa, m. Stanisław, z Szymbarku – (Kawiory).  
                                                                                                                Pozostała w domu rodzinnym. 
               Julian, ur. 10/VII. 1930 r., żonaty. (nauczyciel). Zbudował swój dom przy Kordylach,  za   
                 mostkiem. Dzieci: brak danych. Nie pracował jednak w swoim zawodzie.  Zmarł ok. 2000 r. 
               Adam, ur. 02/V. 1932 r.                                                                             Zmarł po  urodzeniu.  
               Leokadia, ur. 05/IV. 1933 r., zamężna – Pruchniewicz. (zamieszkali w Gorlicach, 2 synów).  
Jedna z córek Stanisławy Baranowej,- po mężu Przybylska (mąż, też z Szymbarku), założyła imponujące 
imperium handlowe w Gorlicach. Druga córka, - zamężna,  również na Tokarzówce, zbudowała 2 lub 3 
nowe domy. Posiadają potomstwa  i przedłużyły swoje rody do przyszłości. 
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Nr domu 6 w Siarach dolnych, - Sygnarscy.  

Piotr i Eleonora (Śliwa). 

     
Foto. 33 i kadr-powiększenie, D. Sygnarskich.- Nieznajomski. Foto. 34-35/RII. Dwa domy Sygnarskich w 
Siarach d., tuż na nadbrzeżu rzeki Sękówki,  pod  Magierką. Na 3 Foto, powyżej, starszy, - Jan  Sygnarski, 
żołnież .austriacki. Na 4-tej foto. nie ustalono imienia. 

                            
Foto. 36-38/R.II. Foto. 35 i 36, miejsce gdzie stały domy Sygnarskich. Zostały podpalone w nocy bez 
ostrzeżenia przez żołnierzy rosyjskich z okopów na Magierce. W jednym z tych domów, spalił się 
wówczas żywcem Służący, który schronił się w piecu piekarniczym. Na foto., z lewej-siedzi, 
Eleonora, ze Śliwów,-Sygnarska. Foto.,, z praw., jej córka Wiktoria,- Nieznajomska, z synem Edkiem.  
Pokazane na foto. kobiety, pracowały we dworze w Siarach u W. Długosza.  

 
W latach 1914 i 1915, żyli w tych domach i mieszkali;(Spis parafian z lat1882 do 1915r.). 

 
Przedtem. Wojciech Sygnarski, s. Stanisława i Jadwigi Zielińskiej, ur.ok.1807 r. Dwa, lub trzy razy  
żonaty. We wszystkich małżeństwach posiadał około jedenaścioro lub więcej dzieci. Wojciech zm.   
                                                                                                                                       26/II. 1863 r.l.56.                                                                                                                                                      
Na ojcowiźnie, pozostali dwaj synowie z II małżeństwa Wojciecha z Apolonią Cięciwa, c. Jana i Marii    
                    Honkowicz, ur. ok. 1819 r. Zm. 23/II. 1889  l. 69; Piotr Paweł (b.), Ludwik oraz Wiktoria. 
Rodzina I. Piotr (Paweł), Sygnarski, s.Wojciecha i Apolonii Cięciwa, ur.11/V.1854r. Ślub 09/XI 1881    
                                                                                                                                   zmarł  23/XII.1909r.                                                                                                                  
Żona. Eleonora Śliwa c.Franciszka i Józefy Gotkowicz (nr d.2, 90), ur.12/XI.1864r.Zm.10/XII1925r. l.69 
Dzieci.  Ludwika, ur. 05/VI.1885r. Ślub 20/X. 1905r., mąż Józef Hajduk s. Franciszka i Marianny    
                                                                               Przybycień, ur.ok.1977 r. Ludwika zm. ? Józef Zm.? 
             Jan, ur. 23/XII. 1886 r. Ślub 11/X.1909 r. Żona Anna Ćwikiel, c. Piotra i Marianny Tokarz.   
                         Mieszkał i pracował w Wolance.      Zginął jako żołnierz, 5/II 1915 r. na Węgrzech. 
             Wiktoria, ur. 18/XII. 1888 r. Ślub 15/I. 1921 r., mąż Marcin Antoni (b.), Nieznajomski, s.Pio-  
                                                      tra  i Anny Mirek ze Starego Sącza, ur. 08/XI. 1889 r. Zm. w 1958 r. 
             Bronisława, ur.08/IV.1891r.Zamężna w USA, mąż Stabach z Zagórzan (około 8 dzieci).Brak d. 
             Franciszek,  ur. 13/IX. 1893 r. (Chory na raka płuc)                                    Zm. 14/VIII.1944 r.                                                                    
             Michał,       ur. 03/V.  1896 r.                                                                         Zm. 11/VI. 1896 r. 
             Józefa, ur.13/III.1898r. Ślub 14/VII.1928 r. Mąż, Józef Środulski, s. Wojciecha  i Małgorzaty 
                       Karpińskiej z Szymbarku, ur. 15/VIII. 1898 r. Zamieszkali na Śliwówce. Zmarli. …? ?  
             Wojciech,  ur. 13/III.1900r. Ożenek w Jasionce k/Dukli żona….? Wnuk, Stanisław Sygnarski  
                                               zamieszkały w Warszawie. Żona Helena…?       Skąpe dane.     Zm. …? 
             Anna, ur.10/V. 1907r. Ślub 14/VII. 1928r. mąż Haluch Kazimierz, s. Jana  i Eleonory   Szcze- 
                                                                               panik z Ropicy polskiej. Brak danych.       Zmarli ?? 
             Franciszek, ur.01/X.1870r.,s.Józefy Sygnarskiej, c. Wojciecha i Apolonii Cięciwa. Brak  dan.  

 



  Siary  Sękowa  Sokół  w  cieniu Gorlickiego Przełomu 
 

 35 

Dom nr 6/a (później 159) w Siarach dolnych, - Sygnarscy 
Ludwik Sygnarski i Marianna z Mikrutów. 

(brak fotografii). 
     W latach 1914 i 1915 w domu tym żyli i mieszkali; (Spis parafian z lat 1882 do 1915 r.) 
 
II Rodzina Sygnarskich. Ludwik Sygnarski, s. Wojciecha i Apolonii Cięciwa, ur. 20/VII.1850 r. 
Ślub 28/X.1872 r. Ludwik zm. 21/X.1898r.,w Sękowej, pod nr d.195 l. 48, u II żony, Pelagii Białobok, 
c. Jana i Ludwiki Przybyłowicz, z Sokoła. Żona I. Marianna Mikruta, c. Józefa z Siar, d. nr 11,                
i Katarzyny Gotkowicz, z Sokoła.Ur.05/X.1850 r.  Zm. 30/V. 1889 r. l. 39.                                                                                                                                      
Dzieci z I związku.   Stanisław,  ur. 22/III. 1876 r.                                Zm. 27/VIII. 1877 r. l. 1 angina. 
           Józef, ur. 29/VIII. 1877 r. Policjant miejski, znany z Pamiętników I wojny światowej. Ślub  
           31/I.1904 r. Pierwsza  żona Julia Kurc (Kuze?), c. Anny Kurc, ur.02/II.1876 r., w Moszczenicy. 
            Józef, zmarł we wrześniu 1939r. W pogrzebie, uczestniczyły tylko kobiety, gdyż: mężczyźni   
               Gorlic i okolic, na uciekinierce. Nie było komu wynieść trumny z ciałem, czyniły to kobiety...    
           Józefa, ur. 02/VII. 1879 r.                                                                   Zm. 23/VIII. 1879 r. 21 dni. 
           Wiktoria, ur.20/VII.1880r. Ślub 03/V.1913r. Mąż Piotr Honkowicz (wdow. po Katarzynie Du-   
            dek), s. Grzegorza i Magdaleny Glista, lat 40, ur. 17/V. 1873 w Siarach g., nr d. 30. Zmarli ??                                                   
           Jan, ur.25/VII. 1882 r.                                                                                                           Zm. ? 
           Władysław, ur. 18/V.    1884 r.                                                                  Zm. 09/I. 1885 r. 7  m. 
           Katarzyna,  ur. 23/II.    1885 r.                                                                                             Zm. ? 
Żona II. Ludwika Sygnarskiego,-Pelagia Białobok, z nr 19 Sękowa. Zamieszkali w Sękowej nr d. 19. 
Dzieci z II związku. Helena, ur. 28/III. 1891 r. , Aniela, ur.07/IV.1893 r., Władysław, ur.08/I.1895 r.,                                                  
                            Rozalia, ur.15/IV.1897r.,Piotr, ur. 20/VI. 1899r. O Ich losach, brak dalszych danych.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                
Rodzina Policjanta miejskiego, – Józefa Sygnarskiego, s. Ludwika i Marianny z Mikrutów. 

Foto. 39/R.II bis., z roku 1900. (Fotografię, nie najlepszej jakości,           
pozyskano z książki Józefa Baruta – architekta miejskiego Gorlic, 
zatytułowanej Gorlice, wydanej przez Muzeum Regionalne PTTK              
w Brzozowie - rodzinnym mieście Baruta. Podtytuł: Studium 
historyczno –urbanistyczne miasta).W grupie policjantów miejskich 
Gorlic, na moście do parku miejskiego, (pierwszy z prawej), prawdo-
podobnie, Józef Sygnarski.  Mieszkał On w Gorlicach, kolejno pod nr 
322, 293, 211. 
Józef Sygnarski, jako policjant miejski, podczas I wojny świat., odeg-
rał znaczącą rolę w Gorlicach. Wzmianki o Jego działalności zawodo-
wej, znaleźć można w Pamiętnikach; ks. Bronisława Świeykowskiego, 
komisarycznego burmistrza m. Gorlic, w latach  I wojny światowej. 
Również w pamiętnikach Jana Budackiego, Wojciecha Kijowskiego 
oraz u innych pamiętnikarzy z czasów I wojny światowej.  

Dzieci - Józefa Sygnarskiego, – policjanta miejskiego, (wielkiego służbisty), z I żoną, – Julią Kurc. 
Wiktoria Łucja (b.),ur.01/VII.1904r.(O.ch. Jakub Mikruta i Wiktoria Sygnarska).Brak dalszych dan. 
Edward Kazimierz (b.), ur.21/IX.1906 r. Ślub w Krynicy 14/I 1936 r. Mieszkali w Gorlicach. Edward 
pracował w FMWiG Glinik. Dzieci: Roman, (żonaty) i Krystyna (stanu wolnego). Mieszkają w Go-ch.                            
Franciszek Marcin (b.), ur. 02/XI. 1908 r.                                                                      Zm. 24/I. 1909 r. 
Weronika Julia (b.), ur. 15/I. 1910 r. Ślub 04/VIII. 1934 r.,  w Tarnowie.            Brak dalszych danych. 
Łucja Katarzyna (b.), ur.?     Ślub w Jastrzębiu 15/IX. 1935 r.                              Brak dalszych danych. 
Zenon, ur. 22/XI. 1916r. (O.ch. Ludwik Kijowski,- inspektor Policji).Ślub 26/XII.1939r. Żona Zofia ?,                
z Krakowa. Zenon był w partyzantce? Żona uratowała mu życie. Dzieci: Andrzej, -zabity (?),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
-                                                                                                                     Bogdan i Ewa w Gliwicach. 
II. żona Józefa Sygnarskiego (Polic.), Karolina Midura, c. Wojciecha i Katarzyny Gorczyca z Gorlic             
Dzieci z II małżeństwa;  Andrzej i Cecylia – (bliźnięta), ur. 21/XI. 1922 r.  Andrzej, w II wojnę,                                                                                                                   
służył w wojsku w kawalerii, po MOB. Po 45 r., początkowo również służył w wojsku. Później, 
pracował w Gorlicach w obronności. Następnie, wyjechał do brata Zenona, do Gliwic. Tam, ożenił się, 
utrzymywał żonę i dwóch, ?, trzech, synów. Zmarł  w Gliwicach. Brak dalszych dan. Cecylia, -stan. 
wolnego, mieszkała w Gorlicach, początkowo w barakach, później w bloku mieszkalnym. Była znaną 
krawcową, szkoliła młodych adeptów tego zawodu. Zmarła w Gorlicach, w latach 90 tych XX w. 
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Dom nr  20 (bis), w Siarach dolnych 
Sygnarski…?, Anna Sygnarska, J.J. Środulscy 

       
Foto. 40 i 41a/R.II. Domy Sygnarskich na Śliwówce, za piwnicą J. Śliwy (1, lewa str.) Ostatni, Józefy,          
z Sygnarskich  c. Piotra,– Środulskiej. Na foto 41a, małżonkowie Środulscy (mąż Józef z Szymbarku), 
przed swoim już domem. Sytuacja prawno – socjologiczna oraz genealogiczna tego miejsca, jest dosyć 
niejasna. Brak wiarygodnych danych.  
 

     
Foto 42/II., rodzina Sygnarskich, z domu nr 6. Po praw. Wojciech Sygnarski,  F. 43/II. Anna Sygnarska i 
żona obok. Dalej, córka oraz s. Wojciech, który zmarł. Mieszkali w Foluszu.   Kazimierz Haluch, Kraków.  
 
W latach 1914 – 1915, w domu tym żyli i mieszkali; (Spis parafian z lat 1882 -1915 r.) 
Rodzina IV. Z domu nr  6. 
Wojciech Sygnarski,   s. ? ur. ?                                                                                             Brak danych.                                                 
Żona. Apolonia Cięciwa, c. ?,  ur. ?                                                                                      Brak danych. 
Dzieci. Salomea, ur. ok. 1858 r. Ślub 22/XI. 1882 r., m. Jakub Kuk, s. Franciszka i Kazimiery  
                                                 Migdomatus, z Woli… ?,  zamieszkała w Siarach.                    Zmarli ?? 
            Józefa,  ur.  ?                                                                                                              Brak danych. 
            Nieznany z imienia…Sygnarski… (krawiec ?)                                                  Brak szczegółów. 
Rodzina IV. Franciszek Sygnarski, s.Józefy Sygnarskiej c.Wojciecha i Apolonii Cięciwa, ur. 01/X.  
1870r. Ślub 09/VI. 1899 r.  Zm. 19/VII.(14/VIII.?), 1944 r. Żona: Wiktoria Śliwa, l.25 c. Franciszka i  
                                                             Józefy Gotkowicz, z Sękowej, ur. ok.1874 r.                       Zm. ? 
Dzieci:  Julianna ur.  11/I. 1902 r.                                                                 zm. 15/I. 1902 r. 14 dni ang. 
Ponadto, po spaleniu domów nr 6– gniazda Sygnarskich, na Śliwówce, m. innymi., zamieszkali; 
Anna c. Piotra  i Eleonory Śliwa, ur.10/V.1907 r. Ślub 14/VII. 1928 r. mąż Haluch Kazimierz, s. Jana  
i Eleonory Szczepanik z Ropicy polskiej, gdzie później się przenieśli i  mieszkali.                  Zmarli ?? 
Rodzina V.  Józefa c. Piotra  Sygnarskiego i Eleonory Śliwa, ur. 13/III. 1898 r. Ślub 14/VII.1928 r. Z. 
Mąż:  Józef  Środulski s. Wojciecha i Małgorzaty Karpińskiej z Szymbarku, ur.15/VIII 1898 r.                                     
Był żołnierzem kampanii wrześniowej 1939 r. Pracował w młynie Ważnego w Gorlicach. Zm.?    
Ich dzieci: Stanisław, Leokadia, Maria, Jan. Do współczesności dożyli: Stanisław, Leokadia… 
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                                                    Dom nr 7 w Siarach dolnych 
                       Sygnarscy ,Tenerowicze - Józef i Julianna. Przybytnie. 

 

       
Foto. 44-47/R.II. Foto., dwie kolejne i czwarta (z prawej), pozyskane są metodą kadrowania z innych 
fotografii. Trzecia w kolejności, jest oryginalna i przedstawia fragment budynku mieszk., z częścią  gosp. 
Na foto., Maria (Janina), Przybytniówna -Dąbrowska. W ogrodzie przydomowym, pomiędzy drogą 
siarską a uliczką do Przybytniów Filipów, stała bardzo stara kapliczka -domek na drewnianym słupie               
z jakimś św. ? Posesja ta, od czasu pierwszych Tenerowiczów,- obciążona była licznymi przypadkami 
umieralności oraz nienormalnymi urodzeniami niemowląt. (Przyczyną, prawdopodobnie cieki wodne ?) 
Próby formatowania, kadrowanych starych foto., oraz kontrastow., nie dały spodziewanych rezultatów. 
 

W latach 1914 i 1915, żyli w tych domach i mieszkali; (Spis parafian z lat 1882-1915 r.). 
 
Przedtem. (Sygnarscy). Następnie, Jan Tenerowicz, s.?, ur.  12/XII. 1812 r.   zm. 02/IV. 1903 r. l. 91. 
Żona I. Marianna Sygnarska, c. Kazimierza i Franciszki Podsadowskiej, ur. …?   Zm. w1869 r. l. 50 
Dzieci.  Aniela, ur. ok. 1838r. (?), Jakub ur. 19/VII. 1841r. (?), Teresa ur. ok.1862 zm. w 1878 r.,    
              Józefa, ur.18/VI. 1846 r., Apolonia ur. 02/IV. 1842 r. (?),   Anna ur. (? ), Jej mąż  Jan . Tene-   
              rowicz. Zmarli ??, Józef, ur. 27/I. 1849 r., żona Julianna, Katarzyna ur. 20/XI. 1851 r. (?)     
                                                                                                                                 8-ro dzieci z I żoną. 
Żona II. (Ożenek w wieku 58 lat), ż. Urszula Belczyk (l.34 p.), c. Benedykta i Anny Sikora. Zm. wkró 
–tce l.38. Dzieci: Piotr ur. 01/II. 1871 r. Brak  danych. Prawdopodobnie zmarł po urodzeniu, gdyż … 
                Jakub i Piotr ur.  10/VII. 1872 r. (bliźniaki).                               Zmarli. 09/VIII. 1872 r. 1  m.  
Później.  Rodzina I. Tenerowicz Józef, s..Jana i Marianny Sygnarskiej, ur.27/I.1849r. w Siarach. Ślub  
                                                                                                            01/II.1875r.   Zm.18/X.1925 L. 76.                                                                                                                                             
Żona. Julianna (Ludwika ?), Sikora, c. Stanisława i Franciszki Haluch z Sokoła, ur. 29/III.1836 r. 
                                                                                                                                 Zm.25/II. 1927 r. l.76 
Dzieci.  Brak. Stefania Zwierzyńska, – wychowanka, c. Jana i Marianny Lewek, z domu Mieczysława      
  i Józefy Tenerowicz, ur.(10/IX),15/VIII.1901r., w Gliniku Mariampolskim. Ślub 27/IX.1922 r. Zm. ?      
Mąż.  Stanisław Przybycień (ksywa: bezrobotny), s. Antoniego i Joanny Głowackiej z Dominikowic,    
                                                               ur.24 /IV. 1899 r. Był bratem Jana Przybytnia z d. nr 8.   Zm. ? 
Dzieci. Maria Janina, ur. 18/VII. 1923 r. Mąż Tadeusz Dąbrowski (?), (nauczyciel zawodu, tokarstwo)  
             Maria Pozostała w domu rodzinnym. Zm. 07. X. 2014 r. l. 91.Tadeusz, zm. wcześniej ? 
             Kazimierz Jan, ur. 01/VIII.  1926 r.                                                       zm. 04/III. 1927 r.  7  m. 
             Antonina Józefa,  ur. 08/II. 1932 Mąż …? Homentowski W Krośnie lub okolicy. Brak danych. 
             Ludwika (Jadwiga),  ur. 17/III.  1942 r.                                                            zm. 05/X. 1942 r.  
             Sługa. Suska Wiktoria, ur. 1850 r.                                                           Brak dalszych danych. 
Rodzina II. (Po 1920 r., zmienili miejsce zamieszkania i przenieśli się do Łęgu koło Gorlic). 
             Mieczysław Lewek, s. Agaty Lewek, z Sękowej, l. 30, ur. ok. 1835 r. Ślub 25/X. 1865 r. Zm.?                  
Żona: Józefa Tenerowicz, c. Jana i Marianny Sygnarskiej, l. 19, ur. 18/VI. 1846 r.                       Zm. ?                                     
Dzieci.  Jan I. i Franciszek (bliźniaki), ur. 27/X. 1866 r. Zm. 27/IX. 1866 r. (debilitate.), niedorozwin. 
              Marianna, ur.15/II.1868 r. Ślub 04/VI.1888 r., mąż  Jan Zwierzyński, s. Andrzeja i Marianny. 
              Środulskiej z..?, zamieszk. Siary, lat 36, ur. ok. 1852 r. Ślub: 04/VI. 1888 r. Zm. 10/12.1928r. 
               l. 75. Marianna zm. 01/XI.1899 r., tyfus. Dzieci w tym małżeństwie – brak. 
              Ludwika,    ur. 28/VIII. 1870 r.                                                                     Zm.27/VI.  1871 r. 
              Jakub,        ur. 10/VII. 1872 r.                                        Zm. 27/VIII. 1883 r. L. 11 czerwonka. 
              Jan II.,   bliźniak Jakuba, ur. 10/VI.(?) 1872 r.                                                                 Zm.  ? 
              Jan  III., ur.13/III. 1877 r.                                                                                  Zm.15/II. 1877 r.  
Rodzina III. Małżonkowie Zwierzyńscy; Jan i Marianna z Lewków powrócili do gniazda w Siarach. 
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Dom nr 8 w Siarach dolnych – Zielińscy.  
Marcin i Barbara z Haluchów. 

                  
Foto 48 i 49/R.II. Stary dom Zielińskich, dwie wersje; wczesna i późniejsza, całkowicie, lub częściowo, 
spalony     w 1915 r. Fotografie pozyskano metodą kadrowania z innych fotografii, udostępnionych przez 
sąsiada, p. Jana Śliwę. 
W latach 1914 i 1915, żyli w tym domu i mieszkali; (Spis parafian z lat 1882 do 1915 r.). 

 
Przedtem.  Jan Zieliński, s Lorenca i Łucji Białobok, ur. 17/VI. 1820 r. Ślub 05/X. 1854 r. Zm. 03/III. 
1886 r. l.65. I. Żona. Katarzyna, c. Wojciecha Zielińskiego i Małgorzaty Ćwikiel, ur. 09/XI.1836r.26 
lat w małżeństwie.                                                                                              Zm. 09/XII. 1881 r. l. 52.  
Dzieci.  Józefa, ur. 13/II. 1857 r.,  mąż Andrzej Śliwa…?                                     Brak dalszych danych. 
             Marcin, ur. ok. (30), 03/X. 1859 r. Ślub 1886 r., żona Barbara Haluch, c. Józefa i Marianny… 
             Anna, ur. 12/V. 1862 r.                                                                                             Brak danych. 
             Józef, ur. 04/IX. 1864 r.     (Miles – żołnierz).                  Zm. 13/IX. 1888 r.   l. 24 i 10  m. …? 
             Marcjanna, ur. 19/III. 1866 r.                                                             Zm. 20/X. 1868 r. l. 2,5 (?) 
             Franciszek,  ur. 10/VIII. 1868 r.                                                                               Brak danych. 
             Marianna, ur.19/XI.1871r.Ślub ? Mąż Jan Bolek ?, lub Franciszek (Dane przy Bolkach). 
             Innoviercus, (taki zapis?), ustalono, Ludwik, ur.? (Może nie ochrzczony). Zm. 26/II.1875r.6  m. 
             Eleonora, ur.  30/III. 1877 r.                                                                Zm. 10/IV. 1877 r. 10 dni. 
             Wiktoria, ur. 04/XI. 1880r.Ślub 13/XI. 1899r. mąż Grzegorz Mazur, ur. 06/IV. 1874 r.,    
                                                s. Franciszka i Julianny Witkowskiej z Libuszy. Zmarł ? Wiktoria  zm. ?  
II. Żona Anna …, ur. ?    Brak danych. Ślub ok. 1882 r.                                   Zm.16/XII.1919 r. l. 59. 
Dzieci. Józef II. ur. ok.1887 r.                                                                                 Zm.13/X.1888r.10 m. 
Później.     -Rodzina I.  Marcin Zieliński, s. Jana i Katarzyny, c. Wojciecha i Małgorzaty Ćwikiel, ur.   
                                                                           03.X.1859 r. Ślub 09/XI. 1886 r. Zm. 28/I. 1944 r. l. 85 
Żona: Barbara Haluch c. Józefa (ropniaka),  i Marianny,  ur. 02/XII. 1869 r.   Zm. 18/V. 1922 r. l. 53. 
Dzieci. Bronisława, ur. 09/II.1891 r. W Ameryce.                                                 Brak dalszych danych. 
            Salomea, ur.27/I.1893r. Ślub 21/VIII. 1921r. Mąż  Władysław Wojtasiewicz, s. Pawła i Elżbie- 
                                                      ty Apola z Siar, ur. 14/IV. 1894 r.   Pomarli: Salomea ? Władysław ? 
            Władysław, ur.  03/I. 1896 r. (bliźniak Zdzisława),                                       zm. 13/VIII. 1896 r. 
            Zdzisław,   ur.  03/I.  1896 r. (bliźniak Władysława.),                      zm. 13/VIII.  1896 r. 14  m. 
            Helena,      ur.  11/VI.1897 r. W Ameryce.                                                Brak dalszych danych. 
            Jan,            ur.  23/III.1899 r.                                                                         W Borysławiu.  …? 
            Wiktoria,  ur. 28/VII.1901 r. Ślub 12/XI. 1928. Mąż, Jan Przybycień s. Antoniego i Joanny    
                        Głowackiej z Dominikowic (brat bezrobotnego),ur. 11/IV. 1905 r.                   Zmarli ??  
            Cecylia,     ur.  15/III. 1904 r.  Panieństwo. W domu rodzinnym z siostrą Wiktorią.           Zm. ? 
            Józefa (Józef ?), ur.  07/IV.   1906 r.                                                            zm. 08/V. 1908 r. l. 2  
            Maria, ur. 06/VIII.1912 r. Ślub ?, mąż  Józef Kalicki. Dom w Łęgu.     Maria zm. ? Józef zm. ? 
Rodzina II. Andrzej Zieliński ur. ?, s. ?                                          Brak dalszych danych o tej rodzinie. 
Żona. Maria Sikora c. Mieczysława i Agnieszki Sabowskiej (Sakowskiej?).                      Brak danych. 
Dzieci. Apolonia ur. 28/XI. 1871 r.                                                             Zm. 23/VI. 1873 r. 1 r., 5  m. 
W roku 1881, po licznych zgonach z przyczyny zarazy, Zielińscy, wykonali kamienny krzyż… 
W rodzinnym domu pozostała Wiktoria, zamężna- Przybycień, oraz siostra Celina (Cecylia ?), w sta-
nie wolnym. W rodzinie wiktorii i Jana Przybytnia było troje dzieci; Elżbieta, za W. Bolkiem - (żyje), 
Mieczysława, za Barszczem (wskim) i Julian – zmarli.  Żona Juliana żyje w nowym domu rodzinnym. 
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Dom nr 9 w Siarach dolnych – Wojtasiewicze,  
(dawniej Białoboki). 

Wojtasiewicz Piotr i (I ż.), Józefa z Woźniaków, (II ż.) Wiktoria z Longawych. 

       
Trzy foto., w kolejności od lewej; Foto. 50/R/II – na tle starych domów Wojtasiewiczów-Jadwiga z Mikru-
tów Kiwaczowa, żona Józefa Kiwacza, na tle pasma Magierki. Teściowa Jadwigi Kiwaczowej – Maria, 
pochodziła z rodu Wojtasiewiczów. Foto., jest kadrem z innej fotografii. Następne Foto. 51 i 52/R/II, to 
dwa ujęcia nowego murowanego domu pod dachem ze słomy, zbudowanego przez Piotra Wojtasiewicza  
w 1907 r., środkowe – wykonane po zjeździe Rodu ok. 1963 r.. Na ostatniej foto. (52), rok ok. 1970, 
Leopold Wojtasiewicz, aktualny właściciel posesji z domem.  
Poniżej Foto. 53/II. Fotografia zbiorowa wykonana w latach ok. 1922-24, na tle domu Piotra i 

Marii Śliwów,  najbliższych 
sąsiadów Wojtasiewiczów..  
Był to pierwszy, rodzinny 
Zjazd tego siarskiego Rodu. 
Drugi Zjazd tej rodziny, odbył 
się w roku 1960. (Jest również 
zbiorowa foto). Wszyscy 
dorośli, utrwaleni na tej 
fotografii, przeżyli I wojnę 
światową.  Ks. proboszcz St.  
Horowicz,- na środku, 2 rz. w 
kapeluszu, wik. ks. Jan Wilk. 

 
Poprzednio, pod nr 9 mieszka-
li:  Franciszek Wojtasiewicz 

(pater familia) i jego żona Tekla Białobok c. Antoniego. Następnie; Michał, s. Franciszka. Ślub Franciszka 
w 1805 r. Ślub Michała w 1861r. Jego żona, Salomea Honkowicz c. Lorenca i Marii Tokarz, zm. 04/V. 
1907 r. l. 47. W starym domu nr 9 Antoniego Białoboka, -wójta Siar. Mieszkały tu również inne rodziny 
Wojtasiewiczów, pochodne od Franciszka. 

W latach 1914 i 1915, żyli w tym domu i mieszkali; (Spis parafian z lat 1882 do1915 r.). 
Rodzina I. Pod tym nr domu, mieszkał Piotr, z I. żoną Józefą, później, z II. żoną Wiktorią. Mieszkali 
najpierw w Siarach górnych u Tokarczyków, a następnie znów pod nr 9.  
Pierwsi mieszkańcy, po zbudowaniu nowego domu –nr  98;   
Wojtasiewicz Piotr, s. Michała i Salomei Honkowicz, ur. 09/XII.1870r. Siary d. nr 9. I. Ślub –     
               10/IX.1894                                                                            Zm. 24/V. 1933 r., w wieku l. 62.  
Żona I. Józefa Woźniak c. Michała i Marianny Rurka (rke ?),                        Zm. 31/XII. 1919 r. l. 46. 
Dzieci.  Marianna I., ur. ok. 1896 r.                                                                   Zm. 11/IX. 1898 r. l. 2,5 
          Ignacy, ur. w 1898 r. Zmarł  02/V. 1916 r. w Szpitalu w Pardubicach, w Hungarii (Węgry),  
                                lat 18.  Żołnierz austriacki ,- tzw. pospolitak (po mobilizacji), w 1914/1915 r.).     
             Marianna II., ur. ok. 1901 r.                               Zm. 22/XI. 1902 r.  l. 1,5 (angielska choroba).   
             Salomea, ur.22/X.1903 r.(pokazana na foto. przy domu Śliwów, była niema) Zm. w latach 90.  
             Michał Wilhelm ?  (b. ?), ur. 14/IV 1906 r.                              Brak danych. Może w Ameryce. 
             Wojciech, ur.  14/II. 1908 r.                                       Brak danych. Może również w Ameryce. 
             Adam, ur. 13/XII. 1910 (operator koparki).Żona  Zuzanna Rząca,  c. Stanisława i Marii  
                                                               Wszołek,  ur. 10/VII. 1920 zam. w Krygu. Zm. ?  Brak danych.  
             Stanisław, ur.10/XI. 1913 r. Gimnazjum w Gorlicach. Od 1922/23 r., studiował teologię. Po re 
-zygnacj, podjął studia medyczne, – lekarz, - dyrektor Uzdrowiska. Podczas II wojny, porucznik AK.                         
Założył rodzinę, posiadał dzieci. Zbudował dom w Siarach doln., sprzedany później, Córce Leopolda 
– przyrodniego brata. Zmarł, po 2000 r. 
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                                 Dom nr 141 w Siarach dolnych Wojtasiewicze 
                                     Wojtasiewicz Paweł i Elżbieta, z Apolów.         
 

Foto.54/R/II. II.  Zjazd 
rodziny Wojtasiewiczów,     
w Siarach dolnych  przy 
domu, który dawniej,  
oznakowany był nr 9. 
Najstarsi z tej rodziny, 
ujęci na fotogr., przeżyli  
i zapamiętali    I wojnę 
światową. Fotografię, 
wykonano pod starymi 
lipami, rosnącymi przy 
domu, zostały ścięte.                  
Z lewej strony foto. zarys 
starego domu Śliwów. 
Pomiędzy najstarszymi,- 
w 2 rzędzie siedzących,-

ks. proboszcz, kanonik Juliusz  Suchy, z  parafii w Sękowej. 
 

W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali;(Spis parafian z lat 1882 do 1914 r.). 
 

Nr starego d.141.(Stary dom początkowo stykał się z nowym, zbudowanym przez Piotra 
Wojtasiewicza)  
Rodzina II. Wojtasiewicz Paweł, s. Jana i Marianny Gogola, ur.20/I.1850r., l. 28. Ślub w 1877r., we       
                                                                                                             Mszance.  Zm. 28/II. 1938 r. l. 82. 
Żona. Elżbieta Apola, c. Stanisława i Marianny Rybczyk, l.18,  ur.1858 r.        Zm. 01/X. 1019 r. l. 61.                                                                                                                                          
Dzieci. Stanisław I.,  ur. ok. 1878 r.                                                                   Zm. 24/IX. 1882 r. l. 3,5. 
            Bronisława,  ur. 02/V. 1879 r.                                                                          Zm. 26/IX. 1882 r. 
            Jan,              ur. 28/V. 1881 r.                                               W Ameryce.  Brak dalszych danych. 
            Stanisław II., ur. 12/XI.1883 r.                                             W Ameryce. Brak dalszych danych.                       
            Józef,           ur. 23/II. 1886 r.                                                W Ameryce. Brak dalszych danych. 
            Franciszek,   ur. 09/I.  1888 r.                                                W Krośnie.  Brak dalszych danych. 
            Jadwiga,       ur. 06/II  1890 r.                                               W Ameryce. Brak dalszych danych. 
            Piotr,            ur. 29/III.1892 r.                                               W Ameryce. Brak dalszych danych. 
            Władysław, ur.26/IV.1894 r. Ślub 21/VIII. 1921 r. Żona Salomea Zielińska, z d. nr 8.    Zm.??         
            Zofia,          ur. 29/III. 1897 r.  Ślub 11/XI. 1922. Mąż Jakub Władysław Wantuch.         Zm.??              
            Wojciech,   ur. 14/V.1902 (1900)r., ż. Eleonora Śliwa z Sokoła, c. Jakuba i Antoniny,   Zm.? ? 
            Kazimierz,   ur. 10/II.  1905 r.                                               Zm. 09/X. 1919 r. l. 14, czerwonka. 

 
Do poprzedniej strony, - nr 39…Rodzina I. W nowym, murowanym domu nr 9/ 90. Piotr Wojta-
siewicz, w II małżeństwie. II żona. Ślub… ok. 1928 r. Wiktoria Helena (bin.), Borek, z. d. Longawa, 
wdowa po ….?  Borek, córka Tomasza Longawy i Heleny, ze Strzekotów. Przez jakiś czas mieszkali 
w Siarach górnych,  na Tokarczykówce (Piotr, prac., na kopalni ropy). Piotr Wojtasiewicz, (członek 
trzyosobowej, [4 ?],  Spółki produkcji cegły; J. Mikruta, J. Śliwa), w latach 1905 do 1907, zbudował 
nowy dom murowany, ale pod słomą… (O tym fakcie wiedział, i opowiedział, Tadeusz Przybycień). 
Dzieci. Urodzone po I wojnie światowej.   
Franciszka, ur.23/VII.1922r. Ślub 10/VIII.1946 r. mąż Piotr Drzymała, z Sękowej, ur.6/3.1909 r.  Zm? 
Mieczysław, ur. 30/VI.1924r.Ślub 18/IV.1953 ż. Emilia Tumidajska, z Sękowej, ur. 6/8.1923 Zm 2016 
Leopold,  ur.?, już zmarły, żonaty w Moszczenicy, dzieci pięcioro ?         Brak szczegółowych danych. 
Zbudował nowy, murowany dom w Siarach dolnych. Mieszkała z nimi dożywotnio siostra- 
Władysława – nie zamężna. ur.  …?  Stanu wolnego. Udostępniła fotografie ze Zjazdów rodzinnych.                           
Maria,  ur.  …  ok. 1928 r.                                                    Zm. 29/V. 1939 r. l 16 i 8  m. (szkarlatyna). 
Wojtasiewiczówka, powiększyła się o trzy, nowe murowane domy. Wszystkie dzieci Piotra, już pomarły. 
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           Dom nr 187 w Siarach dolnych, - Wojtasiewicze (na Belczykówce).  
Wojtasiewicz Karol, z gniazda ? i Józefa z Belczyków,- Kazimierz, - Stanisław. 

 
Foto. 55/R.II. Fragment początku przysiółka dolnego wsi Siary na tle sporego wzniesienia, sokolskiego- 
pasma Magierki, schodzącego w stronę dzielnicy wsi Sokół, zwanej Blich. Pod lewym skrajem Magierki 
dom Wojtasiewiczów   Przedtem, stał tutaj dom nr 2, rodzinny Pawła Belczyka i jego żony Antoniny,         
z Pawłowskich.  [Wcześniej, Białoboków – (Mikrutów)]. Dom ten, został nieomal doszczętnie spalony,-  
podczas I wojny światowej, później odbudowany. Poniżej. Foto. 56-59 a/R/II. Od lewej; stary dom Karola  

                      
Wojtasiewicza, później jego syna Kazimierza oraz wnuka Stanisława. Dom ten, spalił się w 1963 r. Na F.  
środkowej, nowy dom już Kazimierza Wojtasiewicza i jego syna Stanisława. Na ostatnich foto.- 58 i 59 a- 
Kazimierz Wojtasiewicz w wojsku oraz jego późniejsza żona, - Maria, z Baranowskich.- kadr z foto. zbior. 
    W miejscu, gdzie stał poprzedni stary dom Karola Wojtasiewicza,  były domy oznakowane nr 2 i 3, 
Białoboków  i  Belczyków.  Białobok., żonaty z Teresą Mikrutówną, -umiera. Wdowa, wychodzi za mąż, za 
Belczyka, który również wkrótce umiera. Po obydwu mężach, pozostały dzieci. Z  3 mężem,- Bażykiem, 
nie było dzieci. W domu, pozostał syn Paweł z II małżeństwa Teresy.  Nr d. 2 i 3, przejęły nowo zbudowa-
ne domy Józefa Śliwy i Wojciecha  Białoboka. 
  W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali; (Spis parafian z lat 1882 do 1915 r.). 
 
Przedtem. Wojtasiewicz Karol, s. Michała i Salomei Honkowicz, ur.ok.1865r.Ślub 07/X.1888r. Zm?               
 
Żona. Józefa Belczyk, c. Pawła i Antoniny Pawłowskiej, ur.12/II.1865r.,w Siarach d.nr2.Zm.08/I.19  
                                                                                                                                  41r.  l.76 (influenca).  
Dzieci.  … ???    (około 6 lat, brak danych o dzieciach). Później, rodziły się; 
            Antoni, ur. ok. 06/I. 1894 r.                                                                       zm. 07/II. 1894 r. 1  m. 
            Marianna, ur. 31/I.1895r. Ślub ?, mąż – Jan Mrozek (foriż ?,- fiakier), ur.16/VI. 1888 r. rodem  
                                                                     z Sokoła. Zamieszkali w Gorlicach. Brak dalszych danych. 
            Andrzej, ur.21/XI.1899r.(VIII klas gimnaz.). Brak dalszych danych.     (wojsko, - wada serca). 
            Kazimierz, ur.06/VI.1904r. Pozostał na ojcowiźnie. Służba wojskowa w już wolnej Polsce.    
                                                                       Ślub  18/VI. 1934 r. Kazimierz zmarł w latach 70 XX w.? 
Rodzina I.    Kazimierz Wojtasiewicz, dane, jak powyżej.                                                       
Żona. Maria Baranowska, c. Marcina i Anny Korneusz, ze Święcan, nr 102, ur.03/I.1907 r.        Zm. ? 
Dzieci.  Zygmunt, ur.16.IV.1935r.Był dyrektorem. Ekonom. FMW iG w Gorlicach, później prezesem  
                                                                                   Spółdzielni …,w Ropicy G. Zm.22.IX.2014r., l.78  
             Stanisław I. (bliźniak Zygmunta), ur. 16/IV. 1935 r.                                  zm. 16.IV 1935  1  h. 
            Stanisław II., ur. ok. 1938 r. Żonaty, żona…  ?,  dzieci.  Pozostał na gospodarstwie.   
                                                                                                    Ożenek. Troje lub czworo dzieci. Zm. ?                         
             Barbara,  ur. ok. 1944 r. I. mąż, … Gajdek. (Zmarł tragicznie.).     Zbudowali nowy dom na  
             części  ojcowizny. Wdowa Barbara, pozostawiła dorosłe dzieci i zamieszkała. u II męża 
                                                                                w Sękowej pod Postroniem.  Brak dalszych danych. 
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                                                                             Dom nr 9a Kiwaczowie. 
Jakub Kiwacz i Maria z Wojtasiewiczów.  

                       
Foto. 60-61/II. Stary dom Jakuba Kiwacza w Siarach d. Stał on bokiem do drogi siarskiej, przy uliczce do 
tzw.  Rogozia nr 10. Fotografię 60, uzyskano metodą kadrowania z innej foto.; Sąsiadów (Białoboka), stąd, 
fragment postaci z lewej strony foto. Właściwej fotografii tego domu nie było, lub nie została mnie udostę-
pniona. Na prawej, foto.61/II  wykonanej, prawdop., z drugiej strony domu, (może w Sokole?), stoją od 
lewej; Jan Haluch, Józef Haluch, Piotr Kiwacz, jego żona Apolonia, z Haluchów, Stanisław Śliwa, żona 
Józefa Halucha. Siedzą, od lewej; Stefania Haluch, z c. Zosią, Zofia Śliwa, z c. Leokadią. W środku, 
prawdopodobnie stoi Natalia c. Piotra Kiwacza   i jego żony Apoloni.   

                                    
Foto.62/R.II. Prawdopodobnie, już w nowym domu Józefa Kiwacza. W środku, siedzi Maria, z Wojtasio-
wiczów – Kiwaczowa. Trzy Jej synowe, (od lewej): Jadwiga, z Mikrutów, ż. Józefa. Z dziećmi siedzą; Ka-
tarzyna, ż. Stanisława Kiwacza, z Sokoła, z c. Kazią, Apolonia, z Haluchów, ż. Piotra kiwacza, z s. Kaziem 
-zmarł. W środku stoją: Józef Haluch i Genowefa Mikruta. Z prawej, stoi Piotr Kiwacz. Dwie foto.; 63/-
R.II i kadr. 64/-R/II.– to, bracia Kiwaczowie; – Józef i Piotr lub Ludwik?. Oraz kadr, z innej fotografii 
zbiorowej, to: kpr. Józef Kiwacz żołnierz c. k. Austri (zweryfikowany do wojska polskiego po 1918 r., w 
stopniu kaprala). Na rewersie fotografii, zbiorowej adresowanej do Piotra Białoboka w Siarach d., jest 
napis: […]Na pamiątkę kochanemu Piotrusiowi Białobokowi,- Józek Kiwacz 
    W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali (Spis parafian z lat 1882 do 1915 r.). 
 
Kiwacz Jakub, (pater familia rodu w Siarach dolnych), s.Kaspra i Marianny Zastępa r.03/VII 1852 r.   
                                                                             w Sokole. Ślub 19/XI.1877 r. Zm. 19/II. 1925 r., l. 75.                                                                                                                                                    
Żona. Marianna Wojtasiewicz, c. Kaspra Wojtasiewicza i Katarzyny Szloch, ur. 26/IV.1858 r.,    
                                                                                  w Siarach dolnych, zm. 13/II. (13/VI.).1946 r. l.88. 
Dzieci. Ludwik, ur.20/XI.1879r.Wyjechał do Węgier , i ślad po nim zaginął. (Zapewne żołnierz c. k.?) 
            Anna,          ur. 28/VIII. 1882 r.                                          Zm. 23/VIII. 1883 r. 1 r., czerwonka. 
            Eleonora?,  ur. 14/XI.    1885 r. (chora). Brak dalszych danych.                                       Zm.  ? 
            Tekla,         ur. 22/IX.    1888 r.                                                             Zm. 27/IX. 1888 r. 5 dni. 
            Jan,             ur. 01/VI.    1889 r.                                                  Zm.05/III.1896 r.  l. 6 (varialis). 
            Michał,       ur. 18/IX.    1891 r.                                                             Zm. 26/IX.1891 r.  8 dni. 
            Franciszek, ur. 08/VIII. 1893 r. (chory). Brak dalszych danych.                                        Zm. ? 
            Józef, ur.16/VIII.1896r.Ślub 30/X.1926r.Pozostał w d. rodzin.(Był na I wojnie św.) Zm.1974  
            Żona, Jadwiga Mikruta, c. Jakuba II. i Marii z Haluchów, ur.09/IV1903r.,w Siarach d.  
                                                                                                                                 Zm.15/X.1983 r. l.80.                                                                                                                                             
            Stanisław, ur. 15/I.1900r. Ślub (na Wschodzie, tam praca.), żona, Katarzyna.  Mieszkali w  
            Sokole. Z ich córką Kazimierą ożenił się Zygmunt Lenartowicz s. Jana i Zofii, z Mikrutów. 
            Piotr, ur. 22/II. (prawdopodobnie w 1901 r.), zapis – 1903 r. Ślub 08/II.1926 r. Zm. 11/V.   
            1983 r.   Żona.  Apolonia Haluch, ur. 27/VIII.1900 r., c. Piotra – stolarza, z Sękowej, i Wiktorii  
            Mikruta z Siar d., córki Józefa Mikruty i Katarzyny Gotkowicz, z Sokoła. Apolonia,  
                                                                                                                                   Zm.29/I.1995 r.,l.95. 
Uwaga. Daty urodzenia Stanisława i Piotra mogą być zamienione podczas odtwarzania Ks., parafialnych. 
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Dom nr 10 w Siarach dolnych – Rogozie 
 Białobokowie – Hieronim, Józef, Stanisława. 

 

               
Cztery Foto. 65 i 65a,b,c/R.II.– kadry. Miejsce to, zwane było od zarania w miejscowej gwarze: Rogozie 
(rogoże – zarośla). Powyżej, to fragmenty fotografii, uzyskane metodą kadrowania z innych foto. - Sąsia-
dów. Na ostatniej foto. 66/R.II (po prawej stronie), kobieta bez okularów, to II. żona Józefa Białoboka,         
z Rogozia – Katarzyna, z Klimków,  z  Apolonią Kiwaczową, ż. Piotra. Na 3 foto., od lew. ,środek, c. Józefa 
Białoboka, i II żony Katarzyny, –Stanisława, z Białoboków, -Walągowa (u drzwi).  (zmarła 29 IX. 2016 r.) 
 

W latach 1914 i 1915,  żyli w tym domu i mieszkali; (Spis parafian lat 1882 do 1915 r.). 
 

Dawniej. Białobok Hieronim, s. Jakuba i Marii Komorowicz, ur. w Siarach 12/VIII.1835r.Ślub w  
                                                                                         1861r. w Kobylance. Zm. 30/IV. 1885 r.   l. 52. 
Żona. Marianna Twardowska, c. Franciszka i Zofii Bulińskiej, z Dominikowic, ur. w 1843 r. 
                                                                                                                                 Zm.24/I 1919 r. .l  76. 
Dzieci.  Józef I.,  ur. 09/III. 1863 r.                                                                     Zm. 20/III.1864 r.    1 r.                                                   
Zofia,  ur. 26/XI.1864 r.Ślub 12/XI.1864 r., m. Piotr Tenerowicz, s. Ignacego i Marianny Haluch. Zm? 
Wiktoria,  ur.20/X.1866 r. Ślub 21/X. 1889 r., m. Piotr Śliwa, s. Franciszka i Józefy Gotkowicz.  Zm.? 
Jędrzej,     ur. 13/X. 1868 r.                                                                                                  Brak danych. 
Eleonora,  ur.  08/XII. 1870 r..                                                                                              Brak danych. 
Józef II.,  ur. 17/XII. 1872 r. Na ojcowiźnie. Był żołnierzem austriackim na I wojnie.             Zm. ? 
Katarzyna, ur. 12/VI. 1875 r.                                                                                                 Brak danych. 
Jan Kanty, ur. 27/VIII. 1877 r.  Żona, Kazimiera Buda. (Słynny botanik i ogrodnik prof.). Zmarł 1955  
Stanisław,  ur. 08/VIII  1880 r.                                                                                              Brak danych.                                   
Jakub,        ur. 14/V. 1883 r.(04/XI. 1884 r.?).                                      Zm. 14/IV. 1883r. przy porodzie. 
Rodzina I. 
Białobok Józef II., s. Hieronima i Marianny, ur.17/XII.1872r.Ślub 30/VII.1903r. Zm.? (lata 60 XX 
w.). Żona I. Józefa Tumidajska, c. ?, ur. 28/VI. 1877r. Zm. 27/XII. 1914r., po porodzie. Pochow.   
                                                                          przy domu z synem Stanisławem. Nie ekshumowane. 
Dzieci.                                                                                                                                                   
Adam, ur.02/I.1905r. Ślub w 1937 r., ż. Helena Rożen, c. Ludwika i Tekli Niemiec, z Moszczenicy. 
Franciszek, ur. 13/III. 1907 r. Żonaty w Ropicy górnej. Pracował we Foreście.                            Zm. ? 
Wiktoria,    ur. 18/V. 1909 r.                                                                                                 Brak danych. 
Stanisław I., ur. 29/VI. 1911 r.                                                                            Zm. po 1 godzinie życia. 
Jan,           ur. 10/XI.1913 r. Może to On, wyjechał do Ameryki z sąsiadem Rybczykiem. Brak danych. 
Stanisław II., ur. 24/XII.1914 r. Zm. 30/XII. 1914 r. Pochowany przy domu.  Nie ekshumowany. 
Żona II., Józefa Białoboka. (Poznali się w Ameryce).  Ślub około 1924 r. (wdowa po…? Faliszew-
skim).- Katarzyna Faliszewska,- wdowa, z d. Klimek, z Ropicy p. ur. 23/VII.1886 r.      Zm. ok.1985 r.  
Dzieci.  Stanisława, ur.04/IV.1925r., za Stan. Walągiem. Pozostała w domu., (3 synów).Zm. w 2016 r.                                                                                                         
Rodzina II. Wincenty Białobok, s.Jana Kantego i Małgorzaty Dryjowicz, ur. w 1831r. Ślub w 1857 r.                  
Żona. Franciszka Basista, c. Jakuba i Marii Bulińskiej z Dominikowic, ur1837 r. Zm.29/III.1908.l  69                                                                                                                                                                                                       
Dzieci. Wiktoria, ur.ok.1860r. Ślub 10/XII.1880r. m. Paweł Tokarz, s. Józefa i Balbin. Rączkowskow. 
Andrzej,   ur. 13/X. 1868 r.                                                                                    Brak dalszych danych. 
Wojciech, ur. 13/I. 1871 r.  Ślub 05/X. 1903 r. Żona, Katarzyna Hajduk, c. Józefa i Eleonory Zieliń- 
                                 skiej,  ur. 15/IV.1888 r. Zbudowali dom po sąsiedzku, z resztek domu nr 3.  Zm.? 
Józef, ur. 1871 ? Ślub? Żona Józefa Chruściel, c. Jana i Marii Mituś. Zbudowali dom za dro.Zm.1941r. 
Marianna, ur. ok.1867 r. Ślub 12/XI.1891 r., mąż Jan Haluch, s. Stefana i Apoloni Białobok. 
Zamieszkali w Gorlicach.  Brak dalszych danych. 
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Dom nr 11w Siarach dolnych – Mikrutówka - „Gniazdo”  

Jakub II., i Maria z Haluchów, Mikrutowie. 
 

       
Foto. 67-71/R.II. Od lewej. Jakub Mikruta żołnierz c. k. Austrii. Murowany dom Jakuba II Mikruty, Na-
czelnika Gminy Siary (zbudowany w l. 1905-1907r.), siedziba Urzędu. Na ławce, siedzi Jakub II. Mikruta 
lat 71. Obok,  powiększony portalu domu z godłem austriackim; Maria Mikrutowa, z dzieckiem. Na osta-
tniej foto., c. Łucja, w swoim ogrodzie kwiatowym. Jakub Mikruta, w młodości służył w c. k. doborowym 
Oddziale,   Tyrolskich Strzelców Cesarskich (Tilorel Kajserjäger). Lata służby wojskowej, w przedziale 
lat: 1887-1895 r. (Po tej służbie, pozostała Jakubowi pamiątka,- uszkodzona prawa ręka). 
Dawniej. Józef Mikruta i Katarzyna Gotkowicz. Józef zm.17/XII 1901r., l 76.Katarzyna zm.14/IX.18 
93 r., l. 61.Posiadali 9 dzieci, z których troje, ze swymi rodzinami, do ok.1907r.,mieszkało w starym d. 
W latach 1914 i 1915, żyli w tym domu i mieszkali; (Spis parafian z lat1882 do 1915 r.). 

 
Jakub II. Mikruta, s. Józefa i Marianny Gotkowicz, z Sokoła, c. Kaspra i Marianny Szrom lub Sztom 
ur. 23/I.1867 r., w Siarach dolnych. Ślub 08/II.1896 r., w Sękowej.                     Zm.29/X.1938 r. l. 72.                                                                                                                
Żona.   Marianna Haluch, c. Ludwika Halucha z Siar górnych., i Anny Gutter, z Sękowej, ur. dn.  
                                                                                    20/IX.1877 r. Zm. 20/V. 1963 r.,  l. 86.  (udar…). 
Dzieci. Stanisław, ur. 02/I.1897r.W I wojnę św., liczył 18 lat. Ślub 20/X. 1933r., żona, Wiktoria Niem.              
Władysław,  ur.19/IX.1898r.W I wojnę, liczył 16 lat. Ślub 04/IX.1936., żona, Maria Boczoń.        Zm.   
Zofia,  ur. 15/I. 1901r.W I wojnę, liczyła 14 lat. Ślub  07/II. 1923r., mąż, Jan  Lenartowicz.            Zm. 
Jadwiga,  ur. 10/IV.1903 r. W I wojnę, liczyła 12 lat. Ślub 30/X. 1926 r., mąż, Józef Kiwacz.         Zm.  
Walenty, Kazimierz, (bliźniaki ?), ur.  16/II.  1905 r.  Zmarł (zmarli).              14/III. 1908 r. 2,5 roku. 
Genowefa,  ur. 03/I. 1907r. W I wojnę, liczyła 7 lat. Ślub 16/IX.1933r., mąż, Jan Honkowicz.        Zm.   
Barbara, ur. 24/X. 1908r.W I wojnę, liczyła 5 lat. Ślub 23/XI.1935r., mąż, Józef Szczepanik.          Zm. 
Łucja i Karol (bliźnięta), ur.13/XII 1910rWI wojnę, liczyły po 4 lata., żona Karola, Helena Siuta Zm. 
Jan, ur. 24/XI. 1912 r. W I wojnę, liczył  2,5 r. Ślub 05/VI. 1937 r., żona Zofia Piotrowska.            Zm.  
Helena, Dominika (bliźn.?), ur. 11/VIII 1914r. Zm. 20/I. 1915r. Żyły 5/12r. Grób w ogrodzie. 
Józef, (bliźniak Kazimierza),   ur.  w 1920 r.,                                             Zm. 24/V. 1921 r.,  liczył 1 r. 
Kazimierz, (bliźniak Józefa.),  ur.  w 1920 r.                   Zm. 07/VI. 1922 r., liczył 1,5 r., szkarlatyna. 
Bronisław, ur. w 1916., żona Irena Zachariasz.,   Aniela, ur.1917r., mąż Z. Bajorek.,   Bliźnięta  1921 r                
Murowany dom Mikrutów był (jest), częściowo podpiwniczony. Fotografie 72 – 76/II – poniżej,– współcz. 

          
     Piwnica ta, służyła jako schron dla rodziny i sąsiadów, podczas I wojny. 

   Foto. 77 - 80/II. od lewej: Jakub    
i Maria Mikrutowie oraz ich niektóre dzieci –7; (dwie córki z mężami), i nie-
które wnuki. Foto. 78/II,- Maria Mikrutowa, z praw., i kuzynka, Apolonia 
Kiwaczowa. Następne, foto.. Stanisław, Łucja i Karol (g.), Jan, Władysław, 

Genowefa, Barbara, Mikruty . Wszyscy dorośli, z fotografii., przeżyli I wojnę światową, kryjąc się  w piw-
nicy pod domem podczas większej strzelaniny oraz w pamiętnym dniu przełomu, 02 maja 1915 r. 
Natomiast, spłonęły słomiane dachy; domu i budynków gospodarczych. Na foto. grupowej, od lewej,          
c. Aniela z m. Zygmuntem, s. Karol z gołębiem poniżej; c. Zofia, Barbara, Genowefa, Jadwiga, Łucja.  
Wnuki : Janina i Stanisław Kiwaczowie, Janina Szczepanik, Halina Barbara  Honkowicz, Leszek Mikruta  
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Dom nr 12 w Siarach dolnych – Białobokowie.  
            Stanisław I., i Eleonora Białobokowie. 

Foto. 81- 82/II. Dom 
Stanisława i Eleonory Białoboków, później syna Piotra.. Już druga lub trzecia lokalizacja, wersja z lewej, 
z lipami. Odbudowany po 1915 r. (Ok. 1985 sprzedany rodzinie Wszołków). Aktualnie, to dom Hajduków 
już zmodernizowany. Wycięto jedną, historyczną lipę. Sprzedano część posesji, na której, - nowy dworek. 

         
Fotografie od lewej. Foto. 83/R/II. Piotr Białobok – żołnierz I wojny św. Foto., jest kadrem z pocztówki         
z grupą żołnierzy – obok.  Na pocztówce tej, wysłanej do swojej matki w Siarach d., Eleonory Białobok,  
Piotr, leży na murawie z Józefem Kiwaczem, również żołnierzem I wojny. Foto.84/R/II, przedstawia 
Klementynę Cieniawównę – pracownicę dworu w Siarach, późniejszą żonę Piotra Białoboka. Adres na 
rewersie foto.- z Klementyną: (obok), […] dla Eleonory Sygnarskiej z Siar. Data: Lwów, 1918 r. 
W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali;(Spis parafian z lat 1892 do 1915r.).  
 
Dawniej. Marcin Białobok, s. Jakuba i Marianny Komorowicz, ur. w 1816r., zm.03/III.1870r. l.54,oraz 
Jego  żona,  Teresa Mikruta, c. Marcina Mikruty, i Zofii Kasprzyk, właścicieli dawnej posesji i domu nr 
12. Ur. 10/X.1818 r.  Zmarła 03/IV.1887r.,l. 69. (Teresa, -wdowa, ma II. męża, Jana Orłowskiego, prac. 
dworu. Zmarł On  27/II.1904 r. l.73). Z Orłowskim, nie było już dzieci (nie odnalazłem – Sz. M.). 
Rodzina I. Białobok Stanisław, (ongiś żołnierz c. k. 20 płk Prinz. Panc.), s. Marcina Białoboka i 
Teresy Mikruta, c. Marcina Mikruty i Zofii Kasprzyk. Stanisław ur. 29/XII.1855r. Ślub 10/XI. 1879r. 
Zm. 18/IV. 1915 r., l. 60, zabity kulą karabinową austriacką, podczas posiłku, w swoim domu.                                                                                                                      
Żona: Eleonora Białobok c. Wincentego Białoboka i Franciszki Basista, ur. 03/I.1859 r. w Siarach 
dolnych.                                                                                           Zm. 28/XII. 1928 r. l. 69 (influenca). 
Dzieci.  Józef, ur. 29/X. 1880 r.                              -                              Zm. 21/IV.  1882 r. 1 r. (angina). 
             Marianna,      ur. 21/I.   1882 r.                                                         Zm. 27/XII.  1886 r. l. 4 (?). 
             Anna,  ur. 28/I.1883 r. Ślub 28/V. 1903 r. mąż  Jan (Franciszek), Honkowicz, s. Józefa  i Kata-   
                                                         rzyny Łukasik z Siar g., ur. 23/V.1880 r.        Zm. ?  Anna zmarła.? 
             Aniela I.,  ur. 01/II. 1885 r.                                                      Zm. 15/III. 1885 r. 2  m. (asperit). 
             Karolina,  ur. 16/II. 1886 r.                                                                 W Ameryce. Brak danych. 
             Kazimierz, ur. 15/I.  1889 r.                                                   Zm.24/V.1891 r. 2  m. (influenca). 
             Wiktoria,   ur. 29/IV.1891 r.                                                              W Ameryce. Brak danych. 
             Franciszka, ur.23/V1893 r. Ślub 09/II.1920 r., m. Stanisław Hajduk, s. Jana i Marianny Tokar- 
                                        czyk, ur. w Siarach 27/IX.1895 r., zamieszkały w Borysławiu. Zm.?, zmarła? 
              Józefa, ur. 20/I. 1895 r. Ślub 20/XI.1918 r., m. Stanisław Drzymała,  s. Wojciecha i Anny Ja- 
                                                                            nik, ur. w 1895 r. w Sękowej nr 43. Zm.?  Józefa zm.? 
             Piotr (na ojcowiźnie), ur. 03/III.1897 r. Ślub 29/IX.1926 r., ż. Klementyna Cieniawa, c. Jana    
                        i Marii Mróz, ur.16/XI.1889 r., w Rzepienniku Strzyżewskim, zamieszkała w Szymba-    
                               rku, nr 122. Pracowała u Długoszów. Zmarła 01/X.1976.Piotr zm.05/VIII.1975 r. 
             Aniela II., ur. 29/I.1901 r. Ślub 23/X.1926 r., mąż Józef Hajduk s. Jana i Marii Tokarczyk,   
                      ur.27 IX.1895 r. w Siarach, zamieszkały, w Wolance (na Wsch.). Zmarł ?  Aniela II zm.? 
              Julianna, ur. 03/VII. 1902 r.                                                    Zm. 02/IV.1903 r. 8  m. (angina).                               
Rodzina II. Piotr Białobok i Klementyna, z Cieniawów. Dzieci; Jan - ksiądz, i Bolesław -prof. gim-
nazjalny. Ks.dr. Jan, zmarł w Mielcu i tam pochowany. Bolesław zmarł  w Siarach 07.XI.2016 r. l. 84.  
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Dom Nr 13 w Siarach dolnych – Tokarze.(Ongiś Mikruty).  
Później Zacharyasze. Hiacenty i Maria z Drzymałów.  

        
Fotografie, od lewej: Foto.85/R/II i kadr obok: I małżeństwo Marii Drzymała z Janem Tokarzem. Foto. 
środkowe; 86/R/II. Maria Dzymała – panienka i babcia. Foto. po prawej; 87/R/II: 2 mąż Marii Jacenty 

Zachariasz; żołnierz CK Austrii oraz już jako emeryt. 
 
Foto.– kadr 88/R. II. Zbudowane po I. wojnie; dom i budynki  
gospodarcze Hiacentego Zacharyasza i jego żony Marii, z 
Drzymałów, primo voto, Tokarzowej.  Przetrwały, do około 
1970r. Na Foto., z lewej, budynki widziane, od strony dawnego 
tartaku - (troca).   Foto., M. Kiwacz., kadrował Sz. M.                                
(Przy starej gruszy, w latach pięćdziesiątych XX w.., rósł też 
jesion.         

W latach 1914 i 1915, żyli w tym domu, mieszkali    
                (Spis parafian z lat 1892 do 1915 r.). 

 
Dawniej.  Jakub Tokarz, s…? ur. ok. 1844 r. Ślub…? Wdowiec po Katarzynie. Zmarł 19/I. 1915  
l. 71,  zabity kulą, lub odłamkiem (Pochowany przy domu).                                                                                                                                    
Żona.  Katarzyna Śliwa, c…. ?                                                        Zm. 25/IX. 1909 r. l. 59 (hydropsis). 
Dzieci. Eleonora I., ur. 25/IV. 1874 r.                                                                 Zm. 09/XI. 1883 r. l. 10. 
             Józefa,         ur. 06/X.  1881 r.                                                                       Zm. ?  Brak danych. 
        Jan, ur.24/XII.1884r.Na ojcowiźnie. Praca i ślub w Wolance, 17/II.1911r. Żona, Maria Drzymała                    
.       z Sękowej, c. Wojciecha i Anny Janik, ur.01/IV.1892 r.Jan zmarł 16/XI. 1915 r., (rak żołądka). 
            Eleonora II. ur. 12/I. 1889 r.                                                                         Zm. ?    Brak danych. 

 
      
Rodzina II. Hiacenty Zacharyasz (Szofer wojskowy c. k.), s. Marii (Anny), Zacharyasz, c. Marcina i 
Marianny Gutter, ur. w Sękowej nr d. 149, dn. 16/VI. 1890r. Służba wojskowa w c k. Austrii,- Tyrol 
                   podczas I wojny światowej. Ślub (jako żołnierz), 08/IX. 1918 r. Zmarł…1973 r. l. 83. 
Żona. Maria Tokarz, z Drzymałów, wdowa po Janie Tokarzu, c. Wojciecha i Anny Janik, z Sękowej.  
                                                                                                            Zmarła w Siarach d., 1976 r. l. 84. 
Dzieci Zacharyaszów; Tadeusz, Stanisław, Zygmunt, Janina, Kazimierz, urodzone spory czas po I 
wojnie,  już w nowym domu, odbudowanym po spaleniu w 1915 r.  

 
Rodzina III. (współczesna Tokarzom – Jakubowi), Tenerowicz  Michał,  s. Kaspra i Franciszki  
                                                                            Mikruta, ur.17/VII.1821 r. Zmarł 07/XII. 1883 r. l. 62. 
I żona. Ślub18/X.1854r.Katarzyna Rybczyk c. Franciszka i Zofii Jamro, ur.1825r. Zm. w 1882 r., l.60.                       
Dzieci. Tomasz, ur. 26/IV, 1856 r.                                                                               Zm.? Brak danych. 
             Maria,     ur. 03/XII 1857 r.                                                                             Zm.? Brak danych. 
II żona. Ślub ok. 1857 r. Anna Drzymała, c. Franciszka i Marii Basista.   Zm. 10/IV.1865 r. l.35 tyfus. 
Dzieci.  Jan,              ur. ok. 1859 r.                                                                           Zm. 17/VIII. 1861 r. 
             Katarzyna,   ur. 24/VII.1862 r.                                                                      Zm. ?  Brak danych. 
             Marianna,    ur. 05/II. 1865 r.                                                                        Zm. ?  Brak danych. 
III żona. Ślub 17/VI. 1865 r., Katarzyna Gutter,  wdowa po Stanisławie,   c. Andrzeja  Osioła i Fran- 
                                                                  ciszki Krupa. Zm. 22/III. 1882r, l. 60 (15 lat w małżeństwie). 
Dzieci.  Wiktoria, ur. 07/IV.1868 r.                                                                         Zm. ?   Brak danych. 
Rodzina IV. Mieczysław Tenerowicz s. Kaspra i Franciszki Mikruta. Żona, Apolonia Tenerowicz,    
              c. Jana  i Apolonii. Sygnarskiej. Dzieci. Marzanna, ur. 09/IV. 1876 r. Brak dalszych danych… 
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Dom nr 14 w Siarach dolnych,- tartak dworski (troc). 
Zabudowania mieszkalne pozostałe po nieczynnym młynie i tartaku. 

(Zburzone w I wojnę światową). 

  
Foto. 89/R.II. i kadry. Brak jakichkolwiek fotografii 
młynna i tartaku. Podczas ofensywy 02 maja 1915 r., 
zabudowania te zostały zburzone. Teren dworski, na 
którym, stały- młyn i tartak, zostały darowane 
pracownicy dworu pani Klementynie Cieniawa, -
późniejszej żonie Piotra Białoboka.      Z rozbiórkowej 
cegły, dzieci Stanisława i Eleonory Białoboków; Aniela 
II, zbudowała swój dom na Pocieszce, a Piotr, budynek 
gospodarczy. (Na foto., powyżej, bielejący obiekt,         
z lewej strony domu). Natomiast, fotografie z lewej 
strony, (ze słupem enrget.), to kadry i powiększenie 
miejsca, gdzie stał młyn i tartak wodny (napędzane 
kołem młyńskim). Na powiększeniach, widoczne są 
jeszcze  zarośla nad młynówką, oraz …jakaś biała 

postać, wydaje się  realna, na wozie drabiniastym, podczas zbioru siana ?). Foto., wykonano ok. 1955 ? r. 
Pozostało, we fragmentach, koryto dawnej młynówki,  oraz wgłębienie stawu, lecz, od dawna bez wody. 
Foto. M. Kiwacz. Kadrowanie i powiększanie Sz. M. 
 

W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali; (Spis Parafian z lat 1882 – 1915 r.). 
 (Do okresu tuż przed I wojną; 1914/1915 r.). 

Rodzina I. Szymon Tenerowicz, s. Jana i Marii Czaja (kmieci z Sękowej), ur..? Ślub 09/II.1869 r. 
Brak dalszych danych. 
Żona.  Eleonora Honkowicz, c. Lorenca i Marii Tokarz z Siar, ur. ok. 1850 r.                              Zm. ? 
Dzieci. ….?                                                                                                                           Brak danych. 
Rodzina II. -  Młynarze. 
Marek Wydro, s. Józefa i Tekli Urban z Brochowa?, zam. w Siarach, ur. ok.1841r. Ślub 06/VI.1886.  
Żona.   Wiktoria, Salomea Pawłowska, c. Franciszka – młynarza i Katarzyny Chlebickiej z Kołaczyc.  
                                                                                         Zamieszkali w Siarach.  Brak dalszych danych. 
Dzieci.  ?                                                                                                        Brak jakichkolwiek danych. 
Rodzina III.  – Łaciny.                                                                         Pracowali we dworze w Siarach. 
Jan Łacina, z Chociborza, - Bohema (Czechy).                                                     Brak dalszych danych. 
Żona I.? Antonina?, ur. ok. 1800 r. Zmarła 18/VIII. 1911 r., lat 115. Nr schedy, 18 (ks. Horowicz). 
Rodzina IV. Józef Łacina, …? Żona Katarzyna Pissinger, – Nikowiec .             Brak dalszych danych. 
Dzieci. Maria, ur. 30/VII. 1911 r.                                                                        zm. 14/IV. 1912 r. 8  m. 
Rodzina V. Jan Łacina, s. Józefa i Katarzyny Pissinger,-Nikowiec, zam. Siary, ur. ok1880 r. Ślub  
                                                                                                                                          26/II1911r. zm.?                                                                                             
Żona.  Maria ……?, c. Wojciecha i Józefy Bolek, ur. 25/X. 1891 r. w Siarach.                        Zm. ….? 
Dzieci. ?                                                                                                                                 Brak danych. 
Rodzina VI.  
Aleksander Mazur, s. Konstantego i Marii Golińskiej, ur. ok. 1883 r. w Wiśniowczyku, zamieszkały w                                                                                
Siarach. Ślub 07/VII. 1912 r.    Zm. ? 
Żona. Paulina Łacina, c. Józefa i Katarzyny Pissinger,– Nikowiec, ur.22/VI.1894r. w Woli Baraniec-
kiej,  zamieszkała w Siarach.                                                                                                       Zm. …?    
Dzieci.                                                                                                                   Brak dalszych  danych. 
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Dom nr 15 Siary dolne. 
 

(Dom ten posadowiony był gdzieś, pomiędzy młynem – tartakiem, a dworem.  Może w 
miejscu, zbudowanego później czworaka dworskiego? Może była to owa Gaberówka, 

wspominana podobno przez Marię Zacharyaszową). 
 

Według Spisu ludności z 1922 r., mieszkał w tym domu, Maciej Bajorek. 
(żadnych danych o nim, ani o Jego rodzinie, nie znaleziono). 

(brak również fotografii) 
 
 

W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali; (Spis Parafian z lat 1882 – 1915 r.). 
 
 

Przedtem.  Kacper Tenerowicz,  ur. …?  Syn…?  Ślub ?                    Zm. 28/XI. 1880 r. l. 60. 
Żona.    Marianna Kozik, ur. ?, c…. ?                                                                     Brak danych. 
Dzieci.   Marianna, ur. ok. 1862 ?                                                            Zm. 29/III.1879 r. l.17. 
              Katarzyna, ur. ok. 1842 r.                                                        Zm. 17/XI.1884 r. l . 42.  
              Katarzyna (?, ż. M. Bajorka ?), c. Kaspra i Marianny Tenerowicz, ur. w 1842 r..  Zm.  
                                                                                                                         l.42.Brak danych..   

                                                                                               
Rodzina I.  
 (przypuszczalnie). Maciej Bajorek, s. ur. … ?                                             Brak danych. Zm.?                                                                    
Żona.  Może, jak powyżej.                                                                                      Brak danych. 
Dzieci.                                                                                                                      Brak danych. 

 
Rodzina II. 
Franciszek Haluch, s. ?, ur.?                                                                                    Brak danych. 

 
Rodzina III. 
Michał Rachel, s. Pawła i Magdaleny Moskal z Dominikowic, ur. ok. 1848 r. Ślub 06/XI. 
1878 r.                                                                                                             Zm.? Brak danych. 
Żona. Józefa Tenerowicz, c. Kaspra i Marianny Kozik, ur. ok. 1858 r.        Zm.? Brak danych. 
Dzieci. 
            Bronisława, ur. … ok. 1884 r.                                             Zm. 15/XI.  1886 r.  l . 1,5.r. 
            Jan,  ur.   …VIII. 1886 r.                                                         Zm. 06/XI. 1886 r.  3  m.. 

 
 
Rodzina IV. 
Marcin Tenerowicz,  s…? ur. ?                                                                              Brak danych. 
Zona.    Agnieszka,  c.  ? ur. ?                                                                                 Brak danych. 
Dzieci.    
          Franciszek,  ur.  …    ?                                                                        Zm. 12/IV. 1883 r.  
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Dom nr 19 w Siarach dolnych,- Tenerowicze.  

Piotr Tenerowicz i Zofia z Białoboków. 
 

                       
Foto. kadr 90/R/II. Dom Tenerowiczów, oraz  Foto. 91/R/II.; ten sam, Boczoniów i Rożenów, -                    
tuż przed rozbiórką 1983 r. 

        
Rodzeństwo: Andrzej i Wiktoria, Katarzyna -Tenerowicze. Anna Pisarczyk? Rewers karty-poczt. Franciszek Boczoń. 
Foto. 92/R.II. Karta pocztowa – fotografia, wykonana w Zakładzie fotograficznym we Lwowie. Data na 
stemplu 20/IV. 1914 r. Karta-fotografia (trzy osoby na ciemnym tle); jak powyżej opisano, w tym, żona 
Andrzeja -Anna, z Pisarczyków, jest adresowana do: […] W. P. Ludwiki Tenerowicz (zapewne siostry), 
we dworze w Siarach, gdzie, zapewne pracowała. W treści czytamy: […] Dziękuję Ci kochana Ludwisiu za 
kartkę. Serdecznie Cię pozdrawiam – Wiktoria. Foto. 92a/R.II., osoba pojedyncza, -kobieta w białej 
bluzce z koralami, to zapewne Katarzyna Tenerowicz, której mężem, był Franciszek Boczoń, z Sokoła - 
Blich, na foto nr 93/R.II., w kapeluszu, z prawej strony. Fotografii Franciszka Rożena, męża Wiktorii, nie 
udało się pozyskać. Żył ponad 90 lat. (Uwaga. Na foto. F. Boczoń, nie jest tożsamy z żołnierzem c. k.Austri. 
W latach 1914 i 1915, żyli w tym domu i mieszkali; (Spis parafian z lat 1882 do 1915 r.) 
Tenerowicz Piotr, s. Ignacego i Marianny Haluch, ur. 01/VI.1863 r. Ślub18/XI.1889r.Zm. 26/III.1948r  
Żona. Zofia Białobok, c. Hieronima, s. Jakuba, i Marianny Komorowicz,  oraz Marianny  Twardows-
kiej, c.Franciszka i Zofii Bulińskiej, z Dominikowic, ur.26/XI.1864 r., w Siarach dolnych  nr d.10. Ro- 
                                                                                                                              goże.Zm. 20/III. 1935 r.  
Dzieci. Marianna,   ur. 30/VI. 1891 r.   Brak danych.                                                                     Zm. ? 
             Bronisława, ur. 10/I. 1892 r.     Brak danych                                                                      Zm. ? 
             Ludwika,    ur.   ok. 1893 r.      Brak danych                                                                       Zm. ? 
            Stanisław,   ur. 29/XI. 1894 r.                                                                  Zm. 01.VI. 1922 r. l. 26. 
            Jędrzej, ur.13/VIII.1896r. Zamieszkały w Mrażnicy (Wschód), Ślub 04/X.(24/XI.) 1929r., ż. 
Anna Pisarczyk, c. Klemensa i Anny Cetnarowskiej, ur. 25/X. 1908 r. Rychwałd – Siary.    Zmarli…? 
            Franciszek, ur. 09/VIII.1898 r. Brak danych.                                                                       Zm. ? 
            Katarzyna,  ur. 29/XII 1900 r. Ślub 12/XI. 1927 r. mąż Franciszek Boczoń s. Józefa i Wiktorii 
Janik,  ur. 31/VII. 1902 r.(29/XII. 1900), w Siarach d., zamieszkały. w Sokole nr d.88.        Zmarli ? ? 
            Wiktoria,  ur. 07/IX. 1903 r. Ślub 05/VIII.1935 r. mąż Franciszek Rożeń s. Ludwika   i  Tekli  
                                                                Niemiec z Moszczenicy nr 306, ur. 26/XI. 1909 r.  Zmarli ? ? 
Dzieci Katarzyny i Wiktorii, z Tenerowiczów, które mieszkały wspólnie z rodzicami w starym domu rodzin-
nym, po uzyskaniu pełnoletniości, opuszczały stopniowo ten dom; żeniąc się - mężczyźni, a kobiety, po zamąż-
pójściu  i zbudowaniu sobie nowych domów. Opuszczony ten stary dom, który przetrwał I wojnę światową, 
wkrótce,  około 1983 r., został rozebrany… Posesję –Tenerowiczówkę, nabył nowy właściciel, podobno, z Sęko-
wej  i zbudował nowoczesny dom.(domy).Dzieci; Katarzyny: Eugeniusz, Stanisława, Kazimierz. Zdzisław.-
Wiktorii; Zofia i Helena. Wszystkie dzieci z tych rodzin (z wyjątkiem Eugeniusza) ,  pobudowały nowe domy. 
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Dom Nr 20 w Siarach dolnych Sygnarscy.  
Sygnarski Jan i Anna Ćwiklówna. 

 

  
Foto. 94/R/II. siedzą: Piotr Ćwikiel z żoną Marianną, z Tokarzów. Na foto. 95/R/II Jan Sygnarski - 
żołnierz c. k.. Austrii, syn Piotra i Eleonory Śliwa. Ponadto, (na pierwszej), stoją od lewej: wnuczki – 
Maria (za Józefem Rybczykiem), Kamila (później Kałuża). Starsze, córki: Anna, za Janem 
Sygnarskim, Józefa, za Szczepanem Wierzbickim.  
 
Przedtem.   
W domu tym mieszkali; Piotr Ćwikiel, z żoną Marianną, z Tokarzów. Dom, częściowo spalony 
podczas I. wojny światowej. Pokazany na fotografii dom Sygnarskich, F.95/R/II bis, z 
żołnierzem, Janem Sygnarskim, stał tuż za domem Ćwiklów, nad samą rzeką Sękówką. Został 
spalony podczas I wojny.  
                                                                            
W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali; (Spis parafian z lat 1882 do 1915 r.). 

(W domu, przed którym stoi żołnierz Jan Sygnarski). 
 

Jan Sygnarski, s. Piotra i Eleonory Śliwa, c. Franciszka i Józefy Gotkowicz, ur.23/XII.1886r. Ślub 
11/X.1909 r. Zmobilizowany w 1914 r.  Żołnierz c. k. austrowęgierski.. W dniach (31/I. ranny),              
a 05/III. 1915 r.- zmarł, w Szpitalu wojskowym na Węgrzech, i tam, pogrzebany.  
(Wnuczka Jana- Zofia, z Rybczyków,- Przybycień, miała odszukać grób w Bardjowie lub Zborowie).                                                                                    
Żona Jana: Anna Ćwikiel, c. Piotra i Marianny Tokarz, ur. 05/VI. 1889 r.                                  Zm. ?  
          Maria,  ur. 10/XII. 1910 r., Ślub 08/IX.1929 r. Mąż, Józef Rybczyk, s. Jakuba i Anny Kowal- 
                                                      skiej, z Męciny wielkiej., ur. 14/IV.1904 r. Maria zm. ?  Józef zm. ? 
           Kamila, ur. 19/XII. 1913 r. Ślub…? Mąż,…Kałuża. Gdzieś, poza Siarami, w Polsce. Brak dan.                                                                                                                                                   

 
Maria, z Sygnarskich, z mężem Józefem Rybczykiem, zbudowali sobie nowy dom po drugiej stronie 
drogi (pod tzw. olszyną). Drewniany dom Rybczyków (z gankiem, kryty eternitem), zbudowany był 
na roli Sygnarskich. W domu tym, pozostał syn Zbigniew który, zbudował wkrótce dom murowany. 
Również pozostałe dzieci; c. Zofia i s. Eugeniusz, zbudowały nowe domy w pobliżu. 
Z czasem, powstało małe osiedle domów jednorodzinnych, przy zakolu drogi d. siarskiej do Gorlic.  
Dzieci, Józefa Rybczyka i Marii, z Sygnarskich, urodzone już w wolnej Polsce: 
Eugeniusz… Był Radnym miejskim. Z Jego to inicjatywy i działalności, powstała asfaltowana droga, 
wykonano gazyfikację  oraz…, oderwano enklawę Siary dolne, z gminy Sękowa i wcielono do miasta 
Gorlice. Nowa droga,  odległej dzielnicy Gorlic, otrzymała nazwę ; ulica Jana Kochanowskiego. 
Zofia… 
Zbigniew…  Pracownik odlewarni (giserni), Fabryki Maszyn… , wykonał popiersie W. Biechońskie-
go do Parku miejskiego oraz wiele innych  popiersi, m.in. (M. Kopernika), i tablic pamiątkowych. 
Wszyscy Oni, założyli swoje rodziny, zbudowali nowe domy. Żyje jeszcze tylko Zofia. 
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Dom nr 159 (29,21) w Siarach d. 
Ludwik Przybycień i Katarzyna, z Tenerowiczów 

 

     
 
Foto. 96-98/R.II., z lewej, to dom Ludwika Przybytnia w Siarach dolnych, położony, nad rzeką 
Sękówką tuż pod wzgórzem  Magierką (za rzeką).  Przed I wojną, był dłuższy o część gospodarczą. 
Częściowo spalony w 1915 r. Na środkowej foto., siedzą; Ludwik Przybycień, z żoną Katarzyną,               
z Tenerowiczów. Stoją, z lewej, Weronika - żona Antoniego. Z prawej, Antoni s. Ludwika. Dzieci; 
Helena -1931, Krystyna, Józefa-1933. Na foto., z prawej: żona Antoniego – Weronika, z Apolów, z 
Sękowej. Na foto. 99/R.II.,  poniżej, z lewej, -Krystyna c. Antoniego, ur. w 1938 r., w Siarach d., po 
mężu,  Załęska (zbudowała nowy dom murowany w miejsce starego). W latach po II wojnie, w starym 
domu Ludwika, mieszkał jego syn Franciszek, - znany dobrze jako szewc. Najbliższe sąsiedztwo od 
strony południowej, to dom nr 6 – Sygnarscy. Dom ten, został całkowicie spalony przez Moskali w 
1915 r., po wypadzie, z pobliskiej Magierki.     Ludwik Przybycień, urodził się w starym domu nr 4, 
na Wygonie. Był, razem z żoną w Ameryce. 

 Foto. 100/II., z prawej,  to już inne miejsce, 
mianowicie – w Gorlicach, w pobliżu ul. Piekarskiej, ale ta sama rodzina. Siedzi Ludwik Przybycień. 
Powyżej, od lewej stoją; Weronika ż. Antoniego, Antoni s. Ludwika, Józefa c. Antoniego. Ludwik, przeżył 
I wojnę światową.  
W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali; (Spis parafian z lat 1882 do 1915 r.). 

 
Ludwik Przybycień, s.  Józefa i Katarzyny … ?,  ur. 1878 r. Ślub. -  brak danych.    Zm. 14/IX. 1956 r.   
Żona. Katarzyna Tenerowicz, c. ? ur.   (1870 ?).                                                                    Zm. 1948 r. 
Dzieci. 
            Antoni,  ur. 07/XII. 1904 r. Siary nr 151. Ślub 19/II. 1930 r. Żona Weronika Apola, c. Józefa   
                                                i Marii  Hajduk, ur. 08/IX. 1908 r., w Siarach nr d. 21. Zm. w Gorlicach.  
            Władysław, ur. ok. 1908 r.  Ślub …?,  żona Stefania…  ?       Zm. 08/VIII. 1954 r. w Gorlicach. 
            Franciszek, ur.  ok. 1909 r. (szewc) Ślub ? żona (konkubina ?), …Rybczyk, - wdowa, z domu  
            Apola (Konkubina Franciszka Przybytnia, z Jamrów ?) Franciszek zmarł w 1977r. w Siarach d. 
Franciszek, podczas I wojny, został ranny. Znalazł się w Chorwacji. Powrócił późno po wojnie. 
Stary dom Ludwika Przybytnia, po jego śmierci i s. Franciszka, (szewca), który tam mieszkał, odkupił 
Edward Nieznajomski. Po zburzeniu tego starego domu, ok. 1958 r., zbudowali tam dwa nowe, 
murowane domy.   
Fotografie udostępniła i wiadomości przekazała, p. Krystyna Załęska c. Antoniego Przybytnia. 
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Dom nr 32 w Siarach dolnych – Białobokowie. 

Białobok Józef i Józefa z Chruścielów. 
 

   
Foto. 101/R.II. Stary dom Józefa Białoboka.      Foto. 102/II. Nowe zabudowania Stanisława II. Białoboka,  
W głębi, inne domy z najbliższego otoczenia.           s. Józefa, wykonane w latach sześćdziesiątych XX w. 
 

W  latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali; (Spis parafian z lat 1882 do 1915 r.). 
 

Białobok Józef, s Wincentego i Franciszki Basista, ur.23/V.1871r. (dom nr 3 Siary d). 
Ślub                                                                      25/XI.1904 r., w USA.   Zm. 24/III. 1944 r. 
Żona. Chruściel Józefa, c.  ?,  ur. w 1879 r.                                              Zm. 27/V.   1949 r. 
 
Tak, jak wiele rodzin z Siar, i to małżeństwo skojarzyło się w USA, dokąd zapewne wye-
migrowali oddzielnie. Powrócili jednak do kraju (Galicji).Dorobiwszy się w Ameryce, 
zbudowali swój dom.   
 
Ich Dzieci.  
           Bronisława, ur.17/X.1905r. w Chicopee  Massa Chusset 566 Front Street USA. Ślub 
20/VII.1929 r. mąż Władysław Kras, s. Piotra i Wiktorii Beściak, ur. 07/IX. 1901 r., w Ryglicach.    
Po powrocie do Polski, wyemigrowali do Francji. Tam zamieszkali i pozostali. 
          Maria, ur. w Siarach d., 15/XI.1908 r. Ślub 04/VI. 1933 r., mąż Wojciech Jarocha, s.  Andrzeja  
                                  i Franciszki Kosiba, ur. 08/IV. 1907 r., w Libuszy nr d. 99.    Tam mieszkają,(li).    
          Stanisław (II). ur. 30/IV.1912 r. Ślub 24/IV.1944 r., ż. Gryzik Bronisława, ur.18/III.1923 r. 
Siary - Granice. Pozostał na ojcowiźnie w Siarach dolnych.             Zm. w 2006 lub 7 roku., lat ok.97.  
          Kamila,  ur.29/VIII.1914 r.  Ślub 23/06. 1934 r.,  mąż Stanisław Basista, s. Wojciecha i Marii 
                                  Szary, ur. 26/IV. 1910 r. w Kobylance nr d. 190. Tam mieszkają- (li).         Zm. ?  
          Anna,     ur.  06/VII. 1916 r. Ślub …?  mąż. …Lenartowicz, z Sokoła. Nie mieszkała z mężem. 
                               Byli bezdzietni. Anna, do końca swych dni, pracowała u Długoszów w Siarach,    
                                         a  później, opiekowała się wdowami tej rodziny na kwaterach w Gorlicach.     

 
Wszystkie dzieci Józefa Białoboka i Józefy z Chruścielów, z wyjątkiem córki Bronisławy, 
pracowały we dworze u Władysława i Kamili Długoszów. Kobiety, były tam pokojówkami oraz 
do towarzystwa, a Stanisław pracował tam jako stelmach i stolarz. Anna Lenartowicz (nazwisko 
po mężu), opiekowała się Kamilą Długoszową, jej córką Marią Eugenią, Zawadzką, 
mieszkających u Gałuszków   w Gorlicach, do ostatnich dni ich długiego życia. Również, Joanną 
Marią, z Hyziaków, Długoszową, - wdową, po Tadeuszu, mieszkającą w dworku obok starego 
Szpitala powiatowego w Gorlicach. 

 
 
Stanisław II., który objął schedę po rodzicach, tuż po II wojnie św. zbudował nowy, drewniany 
dom, założył rodzinę; troje dzieci, i przeżył nieomal cały wiek. Przed śmiercią, podzielił ponad  
dwuhektarowe (2) hektarowe gospodarstwo pomiędzy najstarszą córkę - Izabelę (dom 
mieszkalny i ogród), a najmłodszego syna Romana, pozostałą część.. Średnia córka, - Maria, 
wcześnie opuściła dom rodzinny i uzyskała wykształcenie wyższe. 
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Dom nr 52(22), w Siarach dolnych;  
Mikruty, - Podsadowskie,- Rybczyki,- Depczyńskie. 

Jan Mikruta, s. Józefa. Żona Marianna z Haluchów, - późniejsza Podsadowska. 
                                                                                                                  

Foto., obok 103/R.II., ,- kadr, pozyskany z innej 
foto.. Stary dom Jana Mikruty s. Józefa i Katarzyny, 
widziany z ogrodu jego brata - Jakuba Mikruty, 
spalony podczas inwazji na Zamczysko, 02 maja 1915  

W miejsce spalonego, zbudowała swój nowy dom, 
córka Jana Mikruty, - Apolonia, po mężu Rybczyk, 
po powrocie z  rodziną,  z USA, około roku 1916-18.            
W trakcie budowy, mieszkali po sąsiedzku, u Jana 
Tenerowicza, pracującego w Borysławiu. Obok, na 
Foto. 104/II., Apolonia Rybczyk (w środku z białym 
kołnierzem), urządza przyjęcie przeprowadzkowe 
do nowego domu. Na prawo od niej, dwie jej córki z mężami. Na lewo, Jan Tenerowicz, ze swoimi córkami 
i ich mężami. Pierwszy, Ryszard Szczepanik, -kierowca- prawy skraj foto., zginął, od kuli karabinowej w 
zamachu  na pracodawcę, w wyniku pomyłki. W głębi foto., stary dom, Józefa Mikruty. 
     W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali;(Spis Parafian z lat1882 do 1915 r.). 
 
Rodzina I. Jan Mikruta, s. Józefa i Katarzyny Gotkowicz z Sokoła, ur.16/V.1853r., w Siarach d., nr   
                                                          d..11 Ślub 16/XI.1881 r. Zm. 11/IV. 1893 r.  l. 40.   (pod nr d. 11). 
Żona. Marianna Haluch, c. Józefa (ropniaka), i Marianny Haluchów, z Siar g.nr d.135, ur.21/V.1866 r.  
Dzieci.  Apolonia, ur. 28/I.1883r. Ślub w USA 15/V.1906r. mąż Władysław Rybczyk, s. Józefa i Wik-
torii, ur.16/IV.1879 r. w Sękowej. Zm.14/XII.1932 r. w Siarach d. Apolonia zm.18/X.1956 r., l. 72. 
              …???... (możliwe, że było jeszcze jedno dziecko, które zmarło… ) ?                   Brak danych. 
             Józef, ur. 01/I. 1887 r. Ślub w USA ?, żona Magdalena Liszka, z Sękowej, c…?, ur. w 1886 r. 
      Zm. w USA, dokąd powrócił, po zbudowaniu swojego domu przy gościńcu węgierskim-Pocieszka. 
(Dzieci Jana Mikruty, po drugim ślubie matki -wdowy,- Marianny, wyemigrowały do USA ok.1900 r. 
                      Tam,  zakładały swoje rodziny.   Rodziły się ich dzieci. W Stanach…, przeżyli I wojnę). 
Rodzina II. Stanisław Podsadowski, s. Andrzeja i Katarzyny Mlecz, ur. ok.1868 r. w Ropicy p. nr 14.  
                                           Ślub 22/XI.1894. Zmarł  (jako wdowiec),  19/VI. 1915 r.   (zapalenie płuc).  
Żona. Marianna Mikrucina, z Haluchów, (wd. po Janie Mikrucie), lat 28.Zmarła w 1915 r., l. ok. 49,     
      zabita kulą  rosyjską wystrzeloną z okopów na Magierce. Pochowana w ogrodzie przy domu. 
 
Rodzina III.  Apolonia, z Mikrutów,  i jej mąż Władysław Rybczyk oraz dzieci; ur. w USA; Wiktoria, 
Genowefa, Helena, Stanisław. Oraz, urodzone w Siarach dolnych., po powrocie z USA; Maria i Jan. 

                                                                        
Foto. 105/II., z lewej, to kadr z foto., grupowej, wykonanej w USA; Apolonia, z Mikrutów, z mężem 
Władysławem Rybczykiem. Kolejna foto. 106/II, Apolonia -wdowa i wnuk, - Mariusz Śliwa. Z prawej 
strony, foto. 107/II. , tynkowany już dom Rybczyków – Depczyńskich (w pobliżu rzeki, na tle Magierki). W 
nowym domu Apolonii Rybczyk, mieszkał jej brat Józef Mikruta z rodziną, po powrocie z USA, do czasu 
zbudowania sobie własnego d. w Siarach - (Pocieszka).  
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Dom nr 173 w Siarach dolnych Centnarowscy, Pisarczyki. 
Józef Cetnarowski. 

Klemens Pisarczyk i żona Anna, z Cetnarowskich. 

    
Foto. 108/R.II. Początek Siar dolnych, za mostkiem nad potokiem Słopny. Anna, z Cetnarowskich                
i Klemens, Pisarczykowie; Złote gody (70 l., małżeństwa ?), na tle dawnego domu Słopnickich. Z prawej, 
Foto. 109/R.II., stary dom Pisarczyków, później Pastuszczaków, rozebrany ostatecznie około 1970 r. XX 
w. (Posesję zakupiły Padoły, zburzyły stary dom, zbudowano nowy dworek.) -. 

              
F. -108/R/II. bis.    110/II. Anna Pisarczyk,- z c. Antoniną.      Foto. 111/R. Dom Marii i S.  Pastuszczaków.     

                    
Foto. 112,113,114/R/II.  Na foto, z lewej: rodziny Grygielów i Pastuszczaków.  Na F. 
środkowej: Emilian Pisarczyk, z żoną i dziećmi oraz swoją siostrą Antoniną i może siostrą żony,                      
we Francji - Verdun, w Muzeum -Skansenie z I wojny światowej. Na foto. z prawej, Emilian Pisarczyk,             
z żoną  i dziećmi we Francji. (F., z lewej; z dzieckiem – Al.-Luśka, z Tenerowiczów- Grygiel, poniż. Jej c.) 

 
W latach 1914 i 1915, żyli w tym domu i mieszkali; (Spis parafian z lat 1882 do 1915 r.). 

 
Przedtem.  Dwie rodziny; Cetnarowscy, i Pisarczyki. Brak szczegółowych danych. 
Cetnarowski Józef, mieszkał i żył, jeszcze w roku 1922.  Żona. …???        Brak jakichkolwiek danych. 

 
Rodzina I.  Klemens Pisarczyk (z Rychwałdu). Żona.  Anna z Cetnarowskich… Brak szczegółów.  
                                           (Wiadomo, że byli   w USA. Tam urodziły się Ich dzieci; Emilian i Maria.). 
Dzieci. Emilian, ur. prawdopodobnie w USA.? Ślub.? Wyemigrował z żoną do Francji i tam pozostali.             
            Maria, ur. 27/X. 1906 r. w Jersey city USA. Ślub 24/IX.1933 r.(Siary d.), mąż Stefan Józef (b),  
        Pastuszczak, s. Franciszka i Apolonii Kopczyńskiej, ur. 02/VII.1904 r. Polna, zam. Bruśnik. Zm.? 
            Maria, z mężem Stefanem, pozostali w domu rodzinnym.                                     Maria zmarła?  
            Anna, ur. 25/X. 1908 r. w Siarach, Ślub 24/XI. 1929 r. Mąż, Andrzej Tenerowicz, s. Piotra i  
           Zofii  Białobok, ur. 13/VIII. 1896 r., w Siarach dolnych. Praca w Mrażnicy (Wschód).Zmarli ?? 
            Antonina, ur. 24/IX.1912r. w Siarach. Ślub 26/XII.1935r. mąż Kazimierz Wal, s. Andrzeja i  
                                      Wiktorii Kamińskiej, ur. 04/II. 1906 r. w Gorlicach.. Zamieszkali w Gorlicach.                                                     
         Była jeszcze jedna córka. Jej Potomni, mieszkają w Gorlicach, ul. Blich.               Brak danych.  
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Dom nr 191(125), w Siarach dolnych Mazury.  
Grzegorz i Wiktoria z Zielińskich. 

 

   
Foto.114/R.II., i kadr. Dom Mazurów nr 125 (191), zbudowany około 1904 r., po lewej stronie drogi, vis,              
a vis krzyża. Poniżej – środkowa, foto. 116/II., ten sam dom, w innym ujęciu - współcześnie (2010 r.), po 
modernizacji. Piwnicę z kamienia, po prawej stronie, dobudowano, w 1914 r. Nowy dach, z eternitu. Past. 

      
 Powyżej, na skrajnych foto.: z lewej, 115/R/II – Grzegorz Mazur (po lewej), z synami: Franciszkiem                     
i Władysławem. Foto., po prawej: 117/R/II – ze ślubu Marii, z Mazurów z Aleksandrem Pastuszczakiem.     
                          
W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali; ( Spis parafian z lat 1882 do 1915 r.). 

 
Grzegorz Mazur, s. Franciszka i Julianny Witkowskiej z Libuszy, ur. 06/IV.1874 r.Ślub 13/XI. 1899 r. 
                                                                                      Zm. 13/X. (21/XI.),  1915 r.,  l. 43  - szkarlatyna. 
Żona. Wiktoria Zielińska, c. Jana i Katarzyny Zielińskich, z Siar dolnych nr d.8 (przy krzyżu pod  
                                                  Magierką), ur. (13),31/IV, (/X.1880 r.), (1875 r.) ? ,  Zm. 03/IX.1941 r.                            
Dzieci.  Maria, ur. 21/IX. 1900 r. (nr 8), zmarła 24.VIII.1975 r. Ślub 24/X.1931 r. Mąż, Aleksander 
Andrzej (b.) Pastuszczak, s. Franciszka i Apolonii Kopczyńskiej (Polna-Bruśnik), ur. 13/XI. 1906r.  
                                                                                                                                    Zm. 21/VIII.1984 r. 
              Jan, ur.  23/X.1901 r.  (pod nr 8),                                                      Zm. 28/I. 1902 r., dyfteryt. 
              Józefa, ur. ok. 1903 r. (niezamężna). W Gryfowie na Śląsku.                 Brak dalszych danych. 
              Franciszek, ur. 27/V. 1905 r. (już w nowym domu, pod nr 125),                  Zm. 08/IX. 1931 r. 
              Stanisław, ur. ?  W Niemczech na robotach ?, uznany za zaginionego. Podobno wstąpił, lub  
                                              był wcielony do Wermachtu. Ujawnił się bardzo późno. Brak szczegółów. 
              Władysław,  ur. 25/VI. 1908 r.                                                           Zm. 21/XI. 1941 r., atak ? 
              Bronisława,  ur. 12/I. 1911 r.                                                Zm. 06/VI. 1911 r.,  7  m. koklusz. 
 
Maria, z Mazurów, po mężu Aleksandrze, (stolarzu), - Pastuszczakowa, po zamążpójściu, pozostała w do-
mu rodzinnym  i wychowywała własne dzieci – ośmioro; Zofia, Aleksandra, Kazimierz, Julia, Władysła-
wa, Mieczysław  (w USA), Stanisław i Tadeusz. Troje z nich, pozostało w stanie wolnym. Syn Zofii, (za 
Tomalskim z Krygu), - artysta - malarz, jest (był), rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie… 
Również syn Marii i Aleksandra Pastuszczaków – Stanisław, uzdolniony artystycznie,- Szkoła   Kenara... 
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Dom nr 127 w Siarach dolnych,- Ćwiklowie.  
Piotr Ćwikiel i Maria z Tokarzów. Jakub Ćwikiel. 

      
Foto. 118 bis i 119/R/II. Na F. lewej; siedzą Maria i Piotr Ćwikowie. Stoją, od lewej; wnuczki Maria i 
Kamila, dalej córki; Anna, za Janem Sygnarskim, Józefa, za Szczepanem Wierzbickim. Na F. z prawej;           
w głębi, stary dom Piotra Ćwikla, częściowo spalony w I wojnę, później, adaptowany na budynek gospod. 

W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali;(Spis parafian z lat 1882 do 1915 r.). 
Rodzina I.  Piotr Ćwikiel, s. Wojciecha i Salomei Tenerowicz, c. Franciszka i Jadwigi Białobok,  
                                        ur. 07/VI.1859r., w Rychwałdzie. Ślub 26/IX 1883r. Zm. 30/III. 1928 r. l. 69.                                                            
Żona. Marianna Tokarz, c. Józefa i Katarzyny Rączkowskiej, ur.ok.1863r., w Siarach dolnych. Zm.  
                                                                                                                                      06/IX 1936 r., l.74.                                                                                                                                                  
Dzieci. Anna, ur. 05/VI.1889r. Ślub 11/X.1909r. Mąż, Jan Sygnarski, s. Piotra i Eleonory Śliwa, c. 
Franciszka i Józefy Gotkowicz, ur.23/XII.1886 r., zmobilizowany do Armii austriackiej w   1914 r.                     
(31. I. ranny), 05/III. 1915 r., zmarł, w Szpitalu wojskowym na Węgrzech i tam  przypuszczal-   
                                                        nie pogrzebany.  Pozostawił dwoje dzieci: Marię  i  Kamilę. 
             Józefa, ur. 17/III. 1898 r. Ślub 28/XI. 1926 r., mąż Szczepan Wierzbicki, s. Jana i Marianny 
Trybus, ur. 17/XI. 1901 r. w Szymbarku. Po ślubie, zamieszkali w zakupionym domu nr 4.     Zm. ?? 
             Jakub, ur. 28/VI.1891r.Pozostał na ojcowiźnie (praca w Wolance). Ślub, z I Żoną,18/XI. 19 
22 r. Żona I Wiktoria Szydłowska, c. Mieczysława i Anny Kret, ur. 22/XI.1901 r. w Sękowej, nr d. 
134, zmarła tragicznie w Siarach d., dnia 21/XI 1922 r.,(samobójstwo).      Żona II. Weronika Graca,                                                                                                                                                                                                                                                              
ur.19/IV.1907 r., w Szymbarku nr 257, c. Franciszka i Anny Zielińskiej. Ślub 03/II. 1931 r. Zmarła ?                                                                                                          

 
Foto. 120,121/R.II. Fotomontaż z 2 foto.. Dom Jakuba Ćwikla.  Ściana północna (z drabinami), tuż przy 
drodze, jeszcze przed dobudową skrzydła mieszkalnego. Foto., z prawej, południowa część domu. Ponad 
głową chłopca piwnica-kopiec. Sąsiedztwo z posesją nr 7–Lewki, później Przybytnie. Na drugim planie, za 
piwnicą, Magierka. Za kobietami, budynek gospodarczy pozyskany z częściowo spalonego domu Piotra 
Ćwikla. (Chłopiec, to Czesław lub Jerzy Ćwikiel s. Jakuba.                

Obok. Foto 122/R.II. Rodzina II. Jakub Ćwikiel (dane jak powyżej). Na 
foto., wykonanej przed kościołem w Szymbarku, w środkowej części F., 
w górnym rzędzie stoją: Jakub Ćwikiel z II żoną Weroniką, z Graców 
oraz, synem  Czesławem (ze świecą).  Są również pozostałe ich dzieci: 
Teofil (Tosiek), Kamila i najmłodszy - Jerzy. Najstarsza kobieta, to 
matka Weroniki. W kapeluszu, Władysław Boczoń spokrewniony 
poprzez swego ojca, z rodziną szymbarskich Graców, których 
przedstawiciele, ujęci zostali również, na tej F.  
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Dom nr 100 w Siarach dolnych, - Bolkowie. 
Jan i Marianna, z Zielińskich.  

 
Foto. 123/R./II. Jest to fragment domu Jana Bolka, posadowiony tuż 
nad rzeką Sękówką na lewym jej brzegu (pod Sokolskim wzniesieniem 
zwanym Magierka). Fotografię pozyskano metodą kadrowania z innej 
fotografii, mianowicie: starego domu Zielińskich, obok którego, dom 
Bolków był posadowiony. 
Na temat tej rodziny, wiadomo niewiele. Skąpe informacje uzyskałem, od 
p. Marii Kalickiej, z domu Zielińskiej, ur. w 1912 r. Tak więc, […] Tu, na 
naszym polu był stary dom pod strzechą, – Bolki się nazywały. To była 
rodzina tatusiowa, siostra mojego Tatusia Zielińskiego wyszła za mąż 
za Bolka, była wydana za starym Bolkiem…(?).  
Ona umarła, a On (Jan Bolek p. A.), to kupił (pole), za mostkiem, gdzie 
Bolki są, gdzie Walek Bolek był, gdzie Kordyl…,      (końcówka 
dzielnicy Gorlic – Łęgów, granica z Siarami dolnymi, p. A.), […]  tam, 
były Bolki. Walek Bolek stamtąd się wywodził; Józia Bolkówna, 
Bronia. To była rodzina do nas    i  do Bolków z górnych Siar. A za tym 
starym Bolkiem (?), to była tatusiowa siostra Zielińska (?). Jak tej 
siostry dzieci pojechały do Ameryki to, to pole (na Zielińskówce  p. A.), 
przepisała na te dzieci,      a One się pobudowały  w mieście…                 
[(W Gorlicach p. A.),  Między innymi, obok internatu TE. na Zawodziu. 
Internat, prawdopodobnie dawna willa dr Kretowicza ?,  przy współczesnej 
ulicy Ariańskiej, -druga posesja pomiędzy  Latasiewiczami, a zmodernizo-
wanym domem Makowieckich, przy ul. Węgierskiej (zakupionym przez E. 
S. Mężyków na Okulistykę., p. A).] Dalej, wspomina Maria, z Zielińskich, - 
Kalicka. […] Sprzedana ongiś  parcela, na której stał dom rodziny 
Bolków, (Foto. obok),  powróciła do Zielińskich, a stary dom,  (prawie 
pewne), spłonął podczas I wojny światowej… 
Według innego rozmówcy, - z tego domu, mieli się wywodzić dwaj piloci – 
lotnicy. ? Nieznane są jednak szczegóły, ani losy tych mężczyzn. 
(Wspomina Stanisław Środulski, z pobliskiego Bolkom i Zielińskim – 
Przybytniom -  domu). 

 
W latach 1914 i 1915, żyli w tym domu i mieszkali; (Spis parafian z lat 1882 do 1915 r.). 

 
Jan Bolek s.?, ur.,ok.1820 r. w Siarach górnych  Ślub 13.XI.1899 r. w Sękowej. Zm.22/III.1883 r. l.64                                                  
Żona. Marianna Zielińska c. Jana i Katarzyny Zielińskiej, c. Wojciecha i Małgorzaty Ćwikiel,   
                                                                                                                            ur. 19/XI.1871 r.   Zm. ?   
Dzieci. Walenty, ur. … ?                          
            Józefa,    ur. … ? 
            Bronisława, ur. …? 
            Inne… Brak jakichkolwiek danych. 
Brak dalszych pewnych danych o tej rodzinie…  Podobno, było pokrewieństwo Bolków,  z rodziną 
Mikrutów.   To pewność  Sz. M. 

 
Dom rodziny Bolków przy ul. Węgierskiej w Gorlicach (za domem rodu  Latasiewiczów, oraz 
posesja z ogrodem wokół, to było pięknie urządzone i utrzymane miejsce. Mieszkało tam trzech 
braci, potomków Walentego, z rodzinami. Ale wszyscy poumierali, posesja była pusta                          
i zaniedbana. Nabył tę posesję, jak powiadają, bliski sąsiad z pobliskiej plebanii, ks. proboszcz 
…Gondek. Powycinano wszystkie drzewa owocowe oraz ozdobne, zerwano kostkę chodnikową,    
i założono trawnik. Odsłonił się za to fragment kościoła; widoczny - doputy, dopuki nie wyrosną 
zasadzone wzdłuż ogrodzenia tuje. 
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Dom nr 186 w Siarach dolnych,- Śliwowie. 

Piotr i Wiktoria z Białoboków. 
 

   
Foto.-kadr 124/R/II bis. Oraz foto. 125/R/II. Na F., z lewej; pośród grupy domów, drugi obiekt w kolejno-
ści, cofnięty w głąb, to dawny Dom Piotra Śliwy. Obiekty, stoją przy uliczce odchodzącej od drogi przez 
siary d., obok krzyża, i dochodzącej do rz. Sokówki. W kolejności od lewej, to; obudowana piwnica, dom 
Piotra Śliwy, Sygnarskiego krawca, innych Sygnarskich, a ostatni to dom rodziny Bolków. Na f. z prawej, 
Wiktoria z Sygnarskich – Nieznajomska, z synem Edwardem. 
 
W latach 1914 i 1915, żyli w tym domu i mieszkali; (Spis parafian z  lat 1882 do 1915 r.). 
 
Dawniej. Piotr Śliwa, s. Franciszka i Józefy Gotkowicz, ur. ok.1865 r. Ślub 21/X.1889 r.        Zmarł  ?                               
Żona. Wiktoria Białobok, c. Hieronima i Marianny Twardowskiej z domu nr 10,  ur.20/X.1864 r. Zm?    
Dzieci. Waleria, ur. 15/II. 1892 r. Ślub 18/X. 1909 r. mąż Piotr Przybycień s. Józefa i Marianny Tene- 
                                                                   rowicz, ur. 14/III. 1880 r. w Siarach g. (Kustos oia ?)   Zm. ? 
           Bronisława, ur. 17/VII.1896 r., pozostała na ojcowiźnie. Ślub 10/XI. 1919 r., mąż Filip Przy- 
                 bycień  s. Józefa i Marianny Tenerowicz, ur. w Siarach g. nr d. 45 dnia 29/III.1891 r. Zm.??                                                                                          
           Marianna, ur.07/VII.1902 r. Ślub 08/XI. 1924 r., mąż I. Adam Haluch s. Piotra i Wiktorii Szu-
rek, ur. w Siarach nr 31,.17/X.189(4)9 r. Mąż II. Adam Malinowski,. s. Józefa i Katarzyny Białobok,  
                                                                                               ur. 06/XII.1909 r. w Siarach. Zmarli: … ? ? 
           Kazimierz, ur. 02/II.1898 Ślub I.08/XI.1926 r., żona I Julia Haluch, c. Piotra i Wiktorii Szurek,  
                ur. 17/VII.1905 r. Ślub II.,15/X. 1938 r. żona II Maria Malinowska, wdowa, c. Józefa  i Ka- 
                tarzyny Białobok, ur.30/III.1902 r. w Siarach d. nr d.31 (druga data ślubu 17/27/VII.1905 r.  
                                                                                                         (wiejska akuszerka w Siarach) Zm.??    
           Aniela, ur.15/X.1908r. Ślub 06/VII.1931r., mąż Józef Honkowicz, s. Piotra i Anieli Brendal,   
                          ur. 20/VII. 1904 r., w Siarach g., zamieszkały w Wadowicach. Zawodowy wojskowy,-                                               
.                                         kpt. może major?  Na emeryturze, pracował w PGR w Siarach.     Zmarli ? ?  
 

Obok, foto.126/R.II., fragment nowego domu -fronton     z 
gankiem, Filipa i Bronisławy, ze Śliwów, -Przybytniów. 
Filip Przybycień, dane powyżej.- Żona. Bronisława 
Śliwa… Dane szczegółowe powyżej. 
Dzieci. Tadeusz, Julian, Zdzisław,  - urodzone  w latach 30 
XX w. W okresie wielkiego kryzysu gospod., około 1924-
25 r., Filip Przybycień, z żoną Bronisławą oraz dziećmi: 
Julianem i Zdzisławem, wyemigrowali, za pracą, do 
Francji – Zagłębie węglowe. Najstarszy syn Tadeusz, 
pozostał  w domu w Siarach dolnych. Filip Przybycień, 
pracował w tym zagłębiu przy wydobywaniu węgla. Po 
ustabilizowaniu się ekonomii kraju, powrócili do domu 
Bronisławy  w Siarach dolnych i zbudowali nowy dom            
w innym nieco miejscu, nad rzeką. Stoi on do chwili 
obecnej, ale zmienił  diametralnie swój wygląd po mo-

dernizacji lub przebudowie. Wkrótce, na Przybytniówce, powstało cztery nowe domy... 
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Dom nr 151(obok, dawny 9),w Siarach dolnych, - Śliwowie. 
 Jan i Magdalena Śliwa.(ksywka dotycząca M. Kurżawa - Szmirusy). 

 

  Foto. 127 i 128/R.II., kadr– fragm. z innych foto.          
Zbudowany już wtórnie, po spaleniu się poprzedniego domu Śliwów, (foto., Na stronie Wojtasiewiczów), 
zbudowanego na ćwierć roli, odkupionej  od rodziny Wojtasiewiczów (najbliżsi sąsiedzi z prawej strony). 
dom, posadowiony bokiem do drogi. (Przed tym poprzednim domem Śliwów, wykonano fotografię, z I., 
Zjazdu rodziny Wojtasiowiczów). Na drugiej foto., z domem Śliwów, stoi Salomea Wojtasiewiczówna, 
pamiętająca I wojnę światową. Była …słuchoniema. (Już zmarła). Samochód, nowego właściciela domu              
i posesji, - (przybysza z Bieszczadów), niejakiego Wilka. 
 
W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali; (Spis parafian z lat 1882 do 1915 r.). 

 
Dawniej.,  Inne miejsce; pod nr d. 90., 94., przed posesją, z domem nr 8 – Zielińskich… 
Franciszek Śliwa, s. Jakuba i Marii Tokarz (?), ur. ok.1830r. Zm.21/III.1887r. l.57, (26 l. małżeństwa). 
Żona I. Anna Haluch, c. Franciszka i Katarzyny Bajorek.                                    Brak dalszych danych. 
Dzieci.  Maria, ur. 13/X. 1903 r.                                                                            Brak dalszych danych. 
Żona II. Józefa Gotkowicz,  c. Jana i Franciszki Rachel                                      Brak dalszych danych. 
Dzieci.  Józef, ur.13/II.1869r. Żona, Maria, z Kielarów. Ślub w Iwoniczu. Zbudował dom przy krzyżu. 
             Wojciech, ur. 02/II. 1878 r.                                                                       Brak dalszych danych. 
              Jan, ur.? brak danych. Pozostał w domu rodzin. zbudowanym na roli odkupionej od sąsiadów                                                           
Rodzina I. Śliwa Jan, s. Franciszka i Józefy Gotkowicz, ur. ?                               Zm. ?    Brak danych.                                                                   
Żona. Magdalena Rączkowska, c. Michała i Anny Tumidajskiej, ur. ?                                          Zm. ?                   
Dzieci.  
       Józef, ur. 22/XII.1899 r. Ślub 04/VI. 1930 r., ż. Marianna Kurzawa, z Zagórzan. Pozostał w domu. 
       Władysław, ur. 24/XII. 1901 r. Ślub 30/IX. 1933 r., ż. Anna Konieczna c. Ludwika i Marii    Pan- 
                                       cerz, ur. w Siarach, nr d. 102, dnia 23/II. 1907 r.                               Zmarli ? ? 
        Piotr, ur.12/II.1905r. Ślub w 1931r. w Kobylance. Żona, Józefa Moskal, c. Pawła i Anny Stępień, 
ur. 26/XII. 1909 r., w Dominikowicach na Pustkach. (Piotr zamieszkał u żony).                           Zm. ?          
Rodzina II. Po I wojnie światowej. Józef Śliwa, s. Jana i Magdaleny Rączkowskiej, ur. 22/XII.1899 r. 
               Ślub 04/VI. 1930 r. Zm. ? Żona. Marianna Kurzawa, wdowa po Wawrzyńcu, c. Jana Janika  
                                                               i Apoloni Szymczyk, ur. w  Zagórzanach  04/III. 1901 r. Zm. ? 
Dzieci Marianny, z I małżeństwa. (Nazwisko – Kurzawa). 
            Wiktoria, ur. ?                                                                                                            Brak danych. 
            Stefania ur.?                                                                                                               Brak danych 
            Eugeniusz, ur. ?                                                                                                         Brak danych. 
             (Najpierw, mieszkali w Siarach.  Później zamieszkali w Ryglicach. Brak dalszych danych). 
Dzieci z Józefem Śliwą. (urodzone po 1931 r.).  
            Stanisław, ur. ?  (niepełnosprawny umysłowo, prawdop. autyzm).          Zmarł w Zakładzie… ? 
            Marian, ur. ?                                                               Brak danych, może również w Ryglicach ? 
            Kazimiera, ?                                 Zmarła tragicznie- wraz z dzieckiem –(ciąża samobójstwo.). ? 
            Anna, ur.1938r.  Zamężna. Brak danych. Jedna córka, zamężna., w Zagórzanach, mąż -Andrzej     
                       Jamro- hydraulik, dobry fachowiec, zbudował wspaniały dom w Zagórzanach, 2 synów.   
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Dom nr 144 w Siarach dolnych,- Tenerowicze.  
Jan Tenerowicz (Servet) i Marianna z Lewków. 

         
Na foto.129 i 130 R/II. Z lewej; drewniany dom Marianny i Jana Tenerowiczów (obydwoje stoją na gan-
ku). Dach tego domu, niegdyś ze słomy, spłonął podczas I wojny, zastąpiony pokryciem z blachy. Na foto., 
z prawej; ten sam dom (inne ujęcie), murowana przybudówka dla c. Leokadii, zwana „belwederem”… 

W latach 1914 i 1915 w domu tym żyli i mieszkali; (Spis parafian z lat 1882 do 1915 r.). 
 
Jan Tenerowicz, ksywka Servet, s. Franciszka i Marii Zielińskiej, ur. w Sękowej, ok.1874 r. Ślub  
                                                                             07/II.1898r. Zm. 16/ VII. ? 1946 r. w Siarach dolnych.                                                                                                                                                                  
Żona. Marianna Lewek, c. Sylwestra i Apolonii  Mrukowicz, ur. ok. 1880 r., w Siarach d. nr 11-(stary                                                                                                                                 
.                                                                                                         dom Józefa Mikruty). Zm. w 1962 r.  
Dzieci. Pierwsze, rodziły się w Borysławiu, Truskawcu, Drohobyczu, Siarach, gdzie pracował  w Ko-
palniach  ropy naftowej ich ojciec - Jan.  
            Ignacy,  ur. 31/VI. 1899 r. …,    
            Józef, bliźniak Ignacego, urodzone. 31/VI. 1899 r.                   Zmarły… ? brak daty i miejsca. 
            Władysław, ur. ok.1900 r. Pierwszy ożenek w Sękowej  (dwoje dzieci),  rozszedł się z rodziną,  
                   wyjazd do Sosnowca, tam zakłada nowe rodziny; dwie lub trzy.      Brak dalszych danych. 
            Feliks, ur. 17/V. 1904 Ślub 22/XI. 1942 r. żona,  Józefa Toczek c, Jana i Domiceli Baranow- 
                 skiej, z Piwnicznej, ur. 21/X. 1919 r. Dwoje dzieci; Jan i Zofia  Feliks  zm. ?    Józefa zm. ? 
            Ludwik, ur. 22/VIII.1909 r. Był w klasztorze. Zrezygnował. Ślub ? Żona Maria ..? (pracowała  
                          u Laskowskiego w Gorlicach), ur. 17/VII. 1899 r. Ludwik zm.13/XI.1960 r. Jego żona  
                          23/X. 1979 r., obydwoje w Gorlicach, (dzieci brak). 
             Julian,  ur. …I. 1910 r. Wyjechał do Nowej Huty i tam założył rodzinę. Dwoje ?, dzieci. Brak      
                                                                                                                                         dalszych danych. 
             Wiktoria, ur. 23/XII. 1911 r. Ślub 23/IX.1931 r. mąż Jan Matusik, s. Wojciecha i Anny Sako-  
                                wskiej, ur. 24/I. 1902 r., w Sokole za parkiem nr 137.      Jan zm. ? Wiktoria zm. ? 
             Leokadia, ur. 09/XII 1913 r. Ślub 15/IX. 1935 r. Zm.19/I.1940 r.(tyfus?). Mąż Władysław   
                              Szczepanik, s. Jana i Marii Baran (ród z Szymbarku), ur. 05/VII. 1906 r. Praca jako  
                                        kierowca  Samochodowy we Wrocance k/Krosna. Zmarł, zastrzelony pomyłkowo, 
                                        zamiast pracodawcy, przez zamachowca. Właściciel samochodu, który w tym dniu 
                                        prowadził,  przeżył dzięki intuicji lub spodziewanego zamachu,  zamieniając się  
                                        miejscami ze swym kierowcą. 
             Alojzy, Emilia,- bliźnięta, ur. 18. I. 1915 r.  w domu J. i M. Mikrutów. Zmarły… 19/I. 1915 r.  
                                                 Zasypane gruzem, z zamurowanego okna domu sąsiada, Jakuba Mikruty.  
                                                                 Zabite Bliźnięta, pochowano w ogrodzie Tenerowiczów przy domu. 
                                                     Zdarzenie to, opisano szczegółowo w Rozdziale IV. Tej Książki... 
Dzieci urodzone po I. wojnie…  
             Anna, ur. 17/VII. 1919 r. Ślub 23/II. 1941 r.,  mąż, Jan Stępień s. Józefa   i Katarzyny  Sikora,   
                           urodzony  w Dominikowicach nr d. 45, dn. 26/VI. 1912 r. (Małżeństwo się rozpadło).  
Syn Anny, z I małż.-Karol Stępień, mieszka w N. Hucie, dwa razy żonaty. Córka Anny, (z konkubina-   
                         tu), Teresa Przybycień, mieszka  w Gorlicach, w mieszkaniu zakupionym przez matkę   
                       Annę, po sprzedaży domu w Siarach dolnych. Teresa, niezamężna, ma córkę, aktualnie  
                      zamężną i wnuka lub wnuczkę. Anna, z Tenerowiczów, Stępniowa, zmarła w Gorlicach.  
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Dom nr (82),182 w Siarach dolnych,- Haluchy. 
 Piotr Haluch (stolarz) i Wiktoria z Mikrutów, 

oraz II małżeństwo Piotra - z Marianną Pruchniewicz. 

   
Foto.131-3/II. Dom Piotra Halucha (stolarz) i Wiktorii z Mikrutów, zbudowany ok.1895r. Spalił się w I 
wojnę, później odbudowany. Córka Apolonia Haluch, – Kiwaczowa, żona Piotra Kiwacza, w oknie. 
W latach 1914 i 1915, żyli w tym domu i mieszkali;(Spis parafian z lat 1882 do 1915 r.) 
Piotr Haluch (nazwisko po Ojczymie, który;- ożenek z wdową Marią 07/IX.1859r.), s. Józefa 
Muszyńskiego (zmarłego ok. VIII 1859r.), i Marii,- wdowy, c. Jana Kreta i Łucji Tenerowicz. Piotr, 
ur., 27/VI. 1859 w Sękowej. Ślub Piotra, 19/X. 1886 r.  Zm. 20/I.1924, l. 66, w swoim domu nr 182           
w Siarach dolnych. 
W 1915r., ranny w głowę, leczony w Szpitalu -Węgry. Może, razem z c. Józefą w szpitalu we Wiedniu. 
Żona I. Wiktoria Mikruta (lat 21), c. Józefa i Katarzyny Gotkowicz z Sokoła, ur. w Siarach dolnych, 
nr d.11,dnia 13/VI.1863 r. Zmarła w roku 1905, wkrótce, po urodzeniu córki Anny,- (za K. Gutterem). 
Dzieci, z I. małżeństwa, z Wiktorią, urodzone w domu nr 11, u  Józefa, później Jakuba Mikrutów. 
     Jan, ur.11/I.1887 r. Ożenek w Stróżówce. Jego syn Władek, dom w Łęgu, żona z Koniecznych. 
     Stanisław, ur. 09/VI. 1888 r.                                                                           Wyemigrował do USA. 
     Władysław, ur. ok. 1889 r.(Informacje wg Apolonii Kiwaczowej, ż. Piotra)   Brak dalszych danych.                                                                   
     Marianna, ur. 12/IV 1890 r.                                                           Zm. 26/IV. 1890 r. 14 dni - angina. 
     Bronisława, ur. 16/III. 1891 r.                                                                        Wyemigrowała do USA. 
     Ludwika, ur. 13/IV. 1893 r.                                                                            Wyemigrowała do USA. 
     Helena, ur. 03/XII. 1895 r.                                                                             Wyemigrowała do USA. 
Dzieci urodzone w nowym domu nr 182, z żoną Wiktorią, z Mikrutów. 
    Józefa, ur. 26/V.1898 r. W 1915 r., ranna w pierś, leczona tak jak ojciec, w szpitalu w Wiedniu. 
       Ślub 24/XI.1928 r., mąż Stanisław Florczak (murarz), s. Hieronima i Zofii Kędzierskiej oraz Ma-   
       rii Nalepa c. Jana i Wiktorii Lis, ur. w Stykowcu (Hyrkowiec ?), k/Szczepanowa dn. 16/III.1899 r. 
       Józefa, później nie mieszkała z mężem. Wyjazd do Wrocławia. Brak dzieci. Józefa zm.26.II.1984r 
    Apolonia, ur. 25/VIII.1900 r. Ślub 08/II.1926 r. mąż Piotr Kiwacz, s. Jakuba i Marianny Wojtasiew  
     -icz., ur., pod nr d.9 w Siarach, dn. 22/II.1903 (?)Apolonia zm. 29.I. 1995 r. Piotr zm. 11.V.1983r r. 
     Józef, ur. 11/IV. 1902 r. Ślub 18/X.1930 r., żona Stefania Gajewska (?), c. Jana i Magdaleny Szary 
                                                                                z Siar, ur. 06/I. 1912 r. Józef zm. ?   Ż. Stefania zm.? 
    Jakub, ur. ok. 10/III. 1903 r.   Zm. 10/VI. 1903 r. (3  m). Jakub, prawdop. Był bliźniakiem Ignacego. 
    Ignacy, ur. ok.1903r.? Zmarł 25/III. 1915 r. zabity kulą austriacką przy domu i tu pochowany.. 
    Anna, ur. 30/III.1905 r. Ślub 17/VI.1939 r. mąż Kazimierz Gutter, z Sękowej nr 1(6)3, s. Piotra     
           i Apolonii Gotkowicz, ur. 31/VIII.1905 r. Anna zm. 04.XI. 1976 r. Kazimierz zm. 24.V. 1985 r. 
Drugie małżeństwo Piotra Halucha, lat 45,- wdowca po Wiktorii Mikruta, z którą żył 18 lat.       
Piotr, ożenił się po raz drugi dla małoletnich dzieci, których było, po śmierci I żony, co najmniej pię-
cioro. Żona II.  Marianna Pruchniewicz, c. ?, ur. w 1861 r., w Siarach g. nr (?), l. 44 -panna. Ślub 
26/XI.1905 r. Marianna zm. 20/XII. 1932 r., l. 71.(77). ? 
Dzieci., z II żoną.   Antonina, ur. 04/XII. 1906 r.                         Zmarła 11/VI. 1907 r.,  6  m. (tyfus). 
   Zofia ur. 10/IV. 1908 r.  Ślub 27/VI.1927 r., mąż Bronisław Stanisław Śliwa, s. Jakuba i Antoniny 
Michałowskiej, ur. w Sokole nr d. 92, dn. 13/XI. 1902 r. Brak dalszych danych. Dom Piotra Halucha 
został spalony w kwietniu lub maju 1915 r. Schronili się,  najpierw u sąsiada Stanisława Białoboka, a następnie, 
gdy i ten dom się spalił, u Katarzyny Białobok,  Po wojnie, dom odbudowano W domu 82, pozostała córka 
Apolonia. Mąż, Piotr Kiwacz. 1-szy syn-Kazimierz, ur. W 1927r. zmarł w 1929 r., L. 2. Dzieci, urodzone 
pomiędzy 1930,a 1936 r.; Adam ur. ? zmarł 29.X. 1935 r.  Przeżyły; Natalia i Danuta - zamężne (już zmarły), 
Mieczysław - żonaty, mieszka we  Wrocławiu, dzieci  dwoje; córka w Siarach -Gorlicach, syn we Wrocławiu. 
Korekty strony dokonał Mieczysław Kiwacz, s. Piotra i Apolonii,  mieszkający we Wrocławiu. Autor foto. domu. 
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Dom Nr 16 – Dwór w Siarach,- …Dembowscy, Długosze. 
Władysław Dembowski i Maria z Długoszów. 

 Władysław Długosz i Kamila z Dembowskich. 
                                                                                                                                                                     

Foto.134,135/R.II. Do niedawna jeszcze, drewniany 
dwór Bielawskiej, Biechońskich i dostawiona część 
murowana. Dwór nabył, posiadacz kopalni ropy  
naftowej w Siarach, Władysław Jelita Dembowski 
przybyły z Gorlic. Nauczyciel. (Herbu tego, używał 
prawdopodobnie bezpodstawnie?). Widoczne wy-
sokie, skaliste nadbrzeże rzeki Sękówki, niezabez-
pieczone jest jeszcze, betonową ścianą. Na nad-
brzeżu, - drewniana część dworu, z murowaną do-
budówką; to już dzieło Władysława Długosza. 
Fotografię 135/II, wykonano przed 1900 rokiem, 
kiedy to… spaliła się drewniana część starego dwo-
ru. Foto. 136/II, betonowe zabezpieczenie skaliste-

go nadbrzeża, z tarasem na zwieńczeniu i murowany już  dwór Kamili, z Dembowskich i Wł. Długoszów.  
 

 
Foto. 136/R. II. Dwór Dembowskich, później Długoszów na wysokim skalistym nadbrzeżu (widok od stro-
ny sękowskiego Zakościela). Foto., z okresu przed, i z I wojny światowej, jeszcze z kopulastą oranżerią         
(z lewej str.). Na niskim, prawym nadbrzeżu rzeki Sękówki (płynie w zaroślach), chaty chłopskiej rodziny 
Tenerowiczów. Z prawej - góra, może pociski w locie ?, wystrzelone przez Moskali z dominikowskiego  
wzgórza Zamczysko na pozycje austrowęgierskie. (A, może, to NOL-e?). 
W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali; (Spis Parafian z lat 1882–1915 r.).  

                                                                                                                                                 
Foto. 137/R.II. Fotografia rodzin; 
Dembowskich,  Długoszów, Łasz-
czów, Chmurów, - na tarasie dwo-
ru Władysława Wieniawy Długo-
sza, z widokiem na Zakościele, 
pasmo wzgórz Postronia oraz                
w kierunku wsi Sękowa. Lato lub 
jesień  roku ok. 1907. W centrum 
fotografii (z laską),-Władysław Je-
lita Dembowski. Nie wykluczone, 
że jeden z panów na skraju foto (z 
lewej), to może syn Dembowskich.  
Powyżej Dembowskiego, starsza 
pani, to zapewne jego żona Maria, 
z Długoszów.  Najwyższy, stoi 
Władysław Długosz, pomiędzy 
żoną Kamilą, z Dembowskich               
(z lewej), a jej siostrą, prawdo-

podobnie Eugenią. Jest, m. innymi, 5-ro dzieci Kamili  i Władysława Długoszów. 
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-Część-2-  
Dembowscy i Długosze oraz ich dzieci. 

(Pomimo zbieżności nazwisk, mianowicie Długosz,- nie byli spokrewnieni). 
 

Rodzina I. Władysław Jelita Dembowski, magister scholare archeolog, mgr Seminaria pedagogii, 
capitalis in Gorlice (określenia z zapisów w  księgach parafialnych  w Gorlicach), s. Józefa i Albiny 
Rozmysłowskiej z Tarnowa ur., w 1837 r., zamieszkały w Gorlicach.  Zmarł w Siarach  01/VI. 1912 r. 
l.75. Spoczął w grobowcu rodzinnym w Gorlicach. Ślub w Gorlicach; dnia 26 października 1867 r. 
Świadkowie: Wojciech Kosiba oraz Rafał Jarecki.                                                                                 
Żona. Maria Długosz, c. Jana (kancelisty austriackiego z Gorlic) i Domiceli Jasińskiej, ur. 1841r.       
Zm. w Siarach  25/II. 1908 r. l. 67. 
Dzieci.  Mieczysław Józef Jan Kanty (trinom.), ur.15/III.1869 r. (O.ch. Jan Kanty Długosz i Alluna  
Dembowska, c, Józefa),  Zm. 17/X.1893r., w Siarach.  Pogrzeb w Gorlicach 19/X. 1893 r. 
Władysław Antoni (binom.), ur. 17/V.1870 r. (O.ch. Aleksander Kwieciński i Helena Słowińska,-     
                                                                                          c. Henryka).   Zm. 02/VI. 1870 r. Żył 16 dni.   
Kamila …?, ur. ok. 1872 r. Ślub 06/VI.1896 r., mąż Władysław Długosz  (Kraków-Siary).Cd. poniżej. 
Felicjan Eustachy (binom.), ur. 10/V.1874 r. (O.ch. Jan Długosz, Anna Nadraga c. Pawła). Generowa- 
ny Generał (?), taki zapis w Księdze urodzeń w Gorlicach. Brak dalszych danych. 
Eugenia Elżbieta (binom.), ur. 12/VIII.1875 r. (O.ch. Jan Długosz, Ludwika Długoszowa). Ślub …        
28/XI. 1896 r. mąż Tomasz Łaszcz  s. Ludwika Tadeusza (b.), i Adelajdy…?, ur.1863 r.  
Maria Irena (binom), ur. ok. 1877 r. (?), Ślub … ok.1898 r., mąż dr Wincenty Chmura s. Jakuba i  Te-  
.                                                                 kli (Melanii), Łasak (Łasuk, Łaszcz?). Brak dalszych danych. 
Zofia …?, ur. ok.1879/80 r. Ślub 06/X.1901 r.. l.21p., m. Tomasz Łaszcz, wdowiec po Eugenii . .  . 
                                                                Dembowskiej. Św. Władysław Długosz, dr Wincenty Chmura. 

Foto 138/RII. Cztery córki 
Władysława, de Jelita Dem-
bowskiego i jego ż. Marii,   
z Długoszów; (od prawej.) 
Eugenia (Łaszcz), Kamila 
(Długosz), Maria (Chmura), 
Zofia (Łaszcz) - II żona    
Łaszcza, wdowca po Euge-
nii Dembowskiej.   

Rodzina II.  Władysław Długosz, s. Franciszka i Marii  Hoäennich (Szwajcarki), ur. w Krakowie 24 
VII 1864 r. Ślub na Wschodzie, 06/VI 1896, zapis, w kościele paraf., w Sękowej. Zm. 24/VI. 1937 r., 
l. 74. Pochowany w swoim mauzoleum na cmentarzu parafialnym w Sękowej. 
Żona.  Kamila Dembowska, c.Władysława i Marii Długosz, ur. ok.1872 r. w Gorlicach ?   Zm. 1969 r.  
Dzieci małżeństwa W. i K. Długoszów; jedna córka i czterech synów, urodzone na Wschodzie; (c.k.). 
Maria Eugenia (b.), Wieniawa, ur. 11/X. 1897 r., w Drohobyczu. Ślub 07/VI. 1919 r. w Siarach. Mąż 
Aleksander Adolf Antoni (trinom), Zawadzki por. artylerii, s. Antoniego Ryszarda Marii (trinom.) 
Zawadzkiego, płk komend. Warszawy i Eugenii Anny Zofii (trinom.), Johanek (Szafranek?), c. Jana i 
Zofii Salanek. (prawdop. rodzina czeska). Aleksander, ur. 28/II. 1896 r. w Samborze, zamieszkały w 
Warszawie. Zmarł tragicznie w Warszawie, (pojedynek), 04/XII.1928 r., pochowany w Sękowej. 
Jerzy (inne imiona?),  Wieniawa, ur. ok. 1898 r., na  Wschodzie. Ż. … Dustanowska – dziennikarka; 
jako wdowa po Jerzym, sprzedała pałac w Siarach - Brzostowskim.  Brak dalszych rzetelnych danych. 
Tadeusz Wilhelm Ludwik Wieniawa, (dziedzic Siar), ur.16/IX.1899 r., w Borysławiu. Ślub 24/VIII. 
1922  Żona. Janina Maria (koziorożec), Wesołowska c. Adama i Zofii Hyziak, ur. w Stanisławowie dn. 
16/XII.1900 r., zamieszkała w Nowodworzu,- Ropica polska. Tadeusz zm. w 1963 r., Jego ż.., w 74 r. 
Jan Władysław (b.), Wieniawa, ur.17/I.1901r. Ślub 11/VI.1927r. Żona. Janina Maria (b.), Nowotna c. 
Juliana i Janiny Wimpellez, z Krakowa. Zm.26/IX.1973r.,             Brak szczegółów i dalszych danych. 
Tymoteusz (Tymuś, inne?), ur.ok.1903 r. Zmarł (tragicznie na Wschodzie (?), powiadali –n. grasicę). 
Uwaga. Wszystkie dzieci W. i K. Długoszów, rodziły się na Wschodzie. Brak zapisów w Księgach  metry- 
kalnych parafialnych w Sękowej.   Dorosłe dzieci, które zawierały zw. małżeńskie w Siarach, lub Gorlica-
ch zostały w Sękowej, odnotowane. Tytuły szlacheckie, de Wieniawa, uzyskiwały po ojcu Władysławie, 
który otrzymał ten tytuł od cesarza, Franciszka Józefa I, za osobiste zasługi dla rodziny cesarskiej i Rządu 
Austro – Węgier,  jako doradca i minister Galicji, około roku 1895. Cd. W Części drugiej R. II. 
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ROZDZIAŁ II. 
 

LUDNOŚĆ I DOMY 1914 – 1915 
Część 2. Siary Górne. 

 
1. Nawsie – „ Szlabant”.   Niektóre  domy  i  rodziny – wybór. 
 

    
 Foto. 140 i 141/II. Dom Ludowy w Siarach, zbudowany w latach1905 -1908, w miejsce dawnej, 2-klasowej 
szkoły (drewniany budynek). Nową, murowaną szkołę wybudowano równocześnie, w odległości około 
kilometra, powyżej,  (w kierunku Rychwałdu). Przy Domu ludowym, zasadzono dwie wierzby, symbol 
chłopskości.  Podczas drugiej modernizacji Domu ludowego (po 2000 roku), mające się dobrze i całkiem 
zdrowe, potężne już wierzby,- wycięto, psując tym samym krajobraz i odcinając się równocześnie od 
dawnej tradycji chłopskiej… Powyżej. Foto., z lewej,  z fragmentem dawnej, żwirowej drogi do Sękowej,           
i drugą – niewidoczną, do Koźleńca, - lata 60 XX w. Foto., z prawej, wygląd w 2000 r. po drugiej renowacji 
Domu ludowego.  
                                                                                         

   Hajduk   Nowy – Fudala     . rzeźnik, mieszkalny. karczma, krawiec           
Foto. 142/R.II. Dom ludowy po mo-                                                                                                        
dernizacji, z fragmentem dawnej dro-                                                                                            
gi do mostu i Sękowej oraz, do Koźle-               Siary  środkowe -  - Nawsie 
 ca. W miejscu zbiegu. dwóch starych          Z prawej, zjazd do Siar dolnych i Gorlic…                                                       
dróg , do  mostu i przez Koźleniec, w                               . 
czasach austriackich, do około 1900 r.     
znajdowała się drewniana zapora -  
szlaban (od tego szlabanu, wzięła się       
nazwa dzielnicy Siar – Szlabant ).        Foto. 143/R.II. 2013 r. Siary środkowe- Nawsie -  fragment. 
Szlaban, obsługiwany był przez mieszkającego w domu obok, zarządcę szlabanu, o nazwisku Hajduk.                                                             
Później, szlaban - przejął w dzierżawę i obsługę, właściciel pobliskiej karczmy, - Żyd.    
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   Foto. 143/R. II. Nowa droga do Sękowej; wjazd na.   

  
Foto. 144/R. II. Ludność Siar zgromadzona przed Domem Ludowym w Siarach na Szlabanie - Nawsiu…   

Większość z nich, urodzo-
na przed 1914 r., przeżyła I 
wojnę światową. Ludność 
po prawej stronie foto., to 
właściciele i rezy-denci 
dworu w Siarach;  W. 
Długosz, z rodziną,    ks. 
pleban i służba dworu.  
Na foto. 145/R.II., obok, z 
lewej; poświęcenie 
Sztandarów kół KMW 
Wici, z Siar i  Sękowej,  
około 1931 r. Przy Sztan-
darze, z prawej strony,   
Grupa sztandarowa Siar;  
w strojach chłopskich.         
W czamarce, (z prawej), 
sztandarowy-chorąży Siar , 

Władysław Mikruta,  syn Jakuba – Naczelnika 
Gminy  Siary, z domu nr 11, w Siarach dolnych. 
Obok, z prawej. Foto nr 146/R.II. 
Na foto., z prawej, mężczyźni z Siar i Sęko-
wej  pracujący   w Warszawie, przy budowie 
gmachów ministerstw po roku 1920. Były to 
lata wielkiego kryzysu gospodarczego na 
Świecie i w Polsce. 
W pierwszym rzędzie, u dołu foto., drugi, z le-
wej strony,  z kapeluszem, siedzi Władysław 
Mikruta, syn Jakuba  i Marii, z Haluchów - 
sztandarowy, pokazany na  fotografii powyż. 
Prawdopodobnie, pracował tam również, dru-
gi, pokazany na foto., powyżej sztandarowy,  
z Sękowej. Grupy sztandarowe z Siar; PSL- u oraz młodzieżowy Wici ,uczestniczą w wielu manifach. 
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  Foto. 147/R.II. Fragment Siarskiego Nawsia – Szlabant, z drogą do Rychwałdu – Owczar.                   
Wygląd  w 2000 r.  Od lewej, domy; Szafarza, drużnika, krawca, rzeźnika.       Po lewej, Foto,                    
wstawka - murowana  karczma i dawny sklep Żyda…, Później, 
 odkupiony  przez rodzinę  Koniecznych. Aktualnie, obiekt handlowy. 

 
 
 
 
 
 

 
   
         
 
 
 
 
                                      Dom nr 17 Siary górne – nawsie – Szlaban, Szafarze. 

Jan Szafarz i Maria z Cięciwów. 
(brak fotografii starego domu) 

 

                       
Foto. 148 i 149/R. II.,(bis), oraz rewers. Jędrzej Szafarz, tak, jak jego rówieśnicy; m. in. kuzyn Piotr Biało- 
bok, do którego adresowana jest karta pocztowa: (tak zwany kolarz, tylko głowa jeźdźca jest autentyczna, 
pobrany do armii austriackiej, a następnie, po 1918 r., wcielony do Wojska polskiego. Fotografia środko-
wa, datowana jest, na rewersie:  10.VIII.1920 r. 
W latach 1914 i 1915, żyli w tym domu i mieszkali; (Spis Parafian z lat 1882 do 1915 r.) 

 
Rodzina I Jan Szafarz, s. …? ur. … ? Ślub… ? Zm. ?                                                         Brak danych.                                                                                             
Żona. Maria Cięciwa,  c. …? ur. … ?                                                                        Zm. ? Brak danych. 
Dzieci.  Apolonia, ur. …?                                                                                             Zm. 16/XI. 1899 r.  
              Jędrzej, ur. 11/VIII.1899 r. Praca w Borysławiu. Ślub 20/XI. 1926 r., żona Julia Honkowicz, .  
..                                  córka Franciszka i Zofii Tenerowicz, ur. 18/II. 1905 r. nr d. 80 Siary.       Zm. ? 
Rodzina II. 
Jakub Łukasik, s… ur.  ?   Brak danych.                                                              Zm. 06/II. 1898 r. l. 73. 
Żona. Katarzyna…?,  córka Antoniego i Marianny, ur. … ?                            Zm. 21/XII. 1884 r. l. 62. 
Dzieci.                         Brak danych. 
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Dom nr 18 w Siarach górnych, Szlaban - Nawsie,- Bolki.  
Marcin i Ludwika z Sikorów. 

 
Foto. 150/R. II. Dom posado-
wiony pomiędzy gościńcem 
węgierskim, niewidoczny z le-
wej strony domu, a widoczną 
ścieżką  prowadzącą z terenu 
dworu Długosza  do węgier-
skiego gościńca i na szlabant. 
Fotografia, jest kadrem z Fo- 
to., ze stojącymi, przy wejściu 
na trakt gościńca, trzema oso-
bami. (Z przyczyn technicz-
nych, pozostawiono jedną- 
Piotr  Kiwacz. Nie ma On 
związku z tym domem).  
U końca prospektu ścieżki, 
znajduje się, niewidoczna na 
foto., brama, oddzielająca 
tereny dworskie od terenów 
Gospodarzy. Brama ta, pod-
czas I wojny w kolorze bia- 

łym, będzie widoczna na fotografii przedstawiającej okopy i transzeje austriackie, przebiegające od tzw. 
Zakościela, poprzez południowe tereny dworu w kierunku na, zachód czyli na tzw. Nowąwieś, Pocieszkę,             
i dalej do Nowodworza.Tą, widoczną ścieżką, chodziła młodzież z siar dolnych do szkoły, a dorośli do Kółka 
 
W latach 1914 i 1915, żyli w tym domu i mieszkali; (Spis parafian z lat 1882 do 1915 r.). 

 
Przedtem. Jan Bolek, s. Michała (Mikołaja), I Marii Honkowicz, ur.ok.1819 r. Ślub 21.XI.1849r. Zm?             
Żona. Maria Tenerowicz,  córka  Kaspra i Franciszki Mikruta, ur. ok. 1830 r.                                Zm.? 
Dzieci.Wojciech,-1854, Józefa,-1857, Franciszek,-1859, Józef,-1864, Grzegorz,-1867, Stanisław,1870.  
Tekla (Teresa), Bolek (siostra Jana), ur. ok.1811r. (?), l.34 p. Ślub 21.08.1845r., mąż. Jan Mikruta, 
l.36 k. (absytowany żołnierz), s. Walentego Mikruty i Teresy Stefańskiej, zagrodników, z Siar nr d. 
11/12.  Zamieszkali w domu rodzinnym Tekli pod nr 18.                       Tekla zm. 07.XII. 1857 r. l. 45. 
Dzieci Tekli z Janem Mikrutą; (trzy razy bliźnięta)  
            Franciszek i Władysław, ur.20/IX.1846.                                                                Zmarły 1847 r. 
            Joanna i Salomea, ur.17.XII. 1848r., zm.? Maria, ur. 22.X. 1852r. Zm.?. Bliźnięta bez imion; -
dwie Dziewczynki, zmarły po porodzie 04.XII. 1857 r. W trzy dni później, - zmarła matka-Tekla.  
Wdowiec, Jan Mikruta, l.40, żeni się ponownie około 1855 r. w  Stróżówce, z Anną Antoniną Boczoń, 
c. Jakuba, panną, lat 17.  Ich dzieci.                                                                                                                            
.           Grzegorz, ur. 27/III. 1867 r                                                                                                   Zm.? 
            Stanisław, ur. 21/II. 1870 r.                                                                                                   Zm.? 
            Inne …(?).brak danych. Wszystkie Ich dzieci dały początek gorlickiej rodzinie Mikrutów…       
Rodzina I. (nr d. 166, może żony Marianny ?). 
Franciszek Bolek, s. Jana i Marianny Tenerowicz ur. ok. 1859 r. Ślub 27/VII.1884 r. ż. Marianna lat 
21, wd. po Janie Liszka, c. Franciszka Halucha i Franciszki…?, z Siar.                                           Zm.? 
Dzieci. Stanisław, ur. 13/XI. 1903 r.                                                                                                  Zm.? 
Rodzina II. Marcin Bolek, s. …?,  ur.  ? Ślub… ?  Zbudował dom za Szkołą w dolinie.                Zm.?                           
Żona. Ludwika Sikora (?) córka. ?, ur. ?                                                                                           Zm.? 
Dzieci.  Marianna, ur.  ok. 1887 r.                                                                                  Zm. .1902 r. l. 15  
             Eleonora, ur. 04/VI.1888r. Ślub 23/IX. 1908r. mąż Jan Gawor s. Józefa i Anny…?., ur.1883 r.    
      w Podstolicach. Zbudowali dom w pobliżu. Dwóch synów i córka ? Brak dalszych danych.  Zm.? ? 
             Bronisława, ur. ?  Ślub 11/XI.1904, mąż Jan Pater, s. Józefa i Katarzyny Połeć, ur.16/VI. 1879    
                                                                                                                       w Sędziszowie.   Zmarli. ? ? 
Ich dzieci. Maria Józefa, ur. 18/XII. 1904 r., Jakub, ur.07/VII. 1897 r. Ślub 10/X. 1928 r., żona Apolo-
lonia Hajduk, c. Jana i Marii Janik, ur. w 1893 r. w Siarach. Zm. ??. 
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                   Domy i Rodziny po prawej stronie drogi do Rychwałdu – Owczar, 
vis, a vis Domu ludowego; 

Rodzina Koniecznych – murowana obszerna karczma oraz drugi dom naprzeciwko. . 
Rodziny Hajduków – drewniane domy, obsługiwali szlaban na starej drodze. 
Rodzina Śliwów – stary drewniany dom. 
Na płaskowyżu, u podnóża góry…; ? Gudy, lub Grody (Ogrody pańskie); Rodziny: 
Zielińskich, Barszcze, Ciślaki, Śliwy, Haluchy, inne rody i ich stare drewniane domy. 
Również, sporo było rodzin i domów w dzielnicy Nowawieś, oraz na Ćwierciach. 
Brak jest jednak fotografii tych starych domów jak również wiarygodnych informacji                
o zamieszkałych w nich rodach.  Nie pozyskano fotografii. 

 
Dom nr 24 w Siarach górnych, Nawsie, Szlaban,- Haluchy.  

Józef i Karolina z …Koniecznych. 
W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali; (Spis Parafian z lat 1882-1915 r.). 

Rodzina I. 
Haluch Józef,  s…. ?, ur. 06/III. 1862 r. Ślub 24/I. 1885 (3), r.                                                      Zm. ? 
Żona. Karolina (Weronika?), Konieczna, c. ?, ur. 28/XII.1883(?), r.,     zm. 16/IX. 1924 r.,  l. 60 (wd.) 
Dzieci.  
            Jan, ur. 20/IX. 1886 r.                                                                                 Brak dalszych danych. 
            Franciszek, ur. 17/I/1888 r.                                                                                        Brak danych. 
            Władysław, ur. 27/VI. 1892 r.                                                                                   Brak danych. 
            Stanisław, ur. 25/II.1894 r. Ślub 12/VI.1922 r., ż. Józefa Bolek, ur. w 1901 r.  w Siarach,  g.,  
                          pod  nr domu 166, c. Franciszka i Marianny Haluch. Stanisław zm. ?        Józefa zm. ? 
            Aniela, ur. 05/IV. 1896 r.                                                                                          Brak danych. 
            Piotr, ur. 30/III. 1900 r. Ślub 14.X. 1926 r.,        żona  Antonina Szufnara, c. Wojciecha i Anny  
                                                         Hajduk ur. 30/VI. 1907 r.  w Siarach.           Brak dalszych danych. 
            Leokadia, ur. 01/XI. 1904 r.                                                                                      Brak danych. 
          
Rodzina II.  
Stanisław Haluch, s. Józefa i Karoliny Koniecznej, ur. 23/II.1894 r. Ślub 14/VII. 1922 r.             Zm. ? 
Żona I. Józefa Bolek, c. Franciszka i Marianny Haluch ur. w 1901 r.                                            Zm. ?                                                    
Dzieci.  
            Jadwiga, ur. ?                                                                              Zm. 10/VI. 1923 r.,  2 dni (deb). 
Żona II. Wiktoria Hajduk, c. Wincentego i Bronisławy Dubik ur.23/X.1905 r. Ślub 26/II.1927 r. zm.? 
Dzieci.                                                                                                                                   Brak danych. 

 
Nr domu 28 Siary górne,- Zielińscy.  

Franciszek i … 
 

W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali; (Spis parafian z lat 1882 do 1915 r.). 
 

Przedtem. Zieliński Józef, s. ?, ur.? (wdowiec po Agnieszce Sygnarskiej), l.37 Ślub 04/II.1852 r.Zm?         
Żona II. Katarzyna Haluch, c. Andrzeja i Heleny Trybus, l. 26 p.                                      Brak danych. 
Rodzina I. Zieliński Franciszek, s. Józefa i Katarzyny Haluch c. Andrzeja i Heleny Trybus, ur.1867 ... 
Żona.                                                                                                                                     Brak danych. 
Rodzina II. Zieliński Jan, s. Józefa (kmiecia), i Katarzyny (Haluch), Tenerowicz ?, ur. ok. 1853 r.   
                                                                       Ślub 20/XII. 1878r.                                                    Zm. ?                                                                                                                                                              
Żona. Anna Szloch, c. Józefa i Marianny Tokarz, ur. ok. 1856 r.,  w Siarach nr d. 34  l. 22          Zm. ? 
Dzieci.                                                                                                                                   Brak danych. 
Rodzina III. Anna Haluch, c. Józefa i Katarzyny Tenerowicz  l. 25, ur. ok. 1854 r. Ślub 1879 r.,                
mąż, Józef Salwa l. 40, s. Mariana i Katarzyny z Woli Łużańskiej.                                             Zm. ? 
Dzieci.                                                                                                                                    Brak danych. 
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Dom nr 26 w Siarach górnych,- Ligarscy.  
Jan i Kazimierz oraz … ? 

 

           
Foto. 151, 152/R.II. Stary drewniany dom Ligarskich i zabudowania gospodarcze sprzed I wojny świato-
wej. Poniżej zabudowań gospodarczych, na foto., z prawej, dolina zanikającego już potoku. Bliskie 
sąsiedztwo nowej, murowanej już, szkoły w Siarach, podczas I wojny światowej zajmowanej przez 
wojska…Współcześnie, domy te zastąpiono murowanymi. 
 

         
Foto. 153 -154/R. II. Z osób stojących przed domem (foto., z prawej); Karol, Jadwiga, Barbara – rodzeń-
stwo…, oraz ich matka, I wojnę światową doświadczyła i przeżyła, zapewne, tylko  matka - pani w czerni. 
Barbara, pierwsza, z lewej, wyszła za mąż, za Tadeusza Sikorę  leśnika, z Sokoła. Zbudowali dom w Gor-          
licach. Praca w Moszczańcu. Zmarła tragicznie. Jej mąż Tadeusz, już nie żyje. Pozostawili dwoje dzieci. 
Starsza siostra Barbary- Jadwiga, wyszła za mąż za wdowca,- Jana Sikorę, starszego brata Tadeusza… 
W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali; (Spis parafian z lat 1882 do 1915 r.). 
 
Poprzednio. I małżeństwo.  Jan Ligarski.  ?                                                                       Brak danych. 
Antoni Legarski, s. ?, ur. ok. 1814 r.                                                                       brak dalszych danych. 
Żona. Katarzyna Zastępa, c. Jakuba i Zofii Tenerowicz  ,  ur. ?                                          Brak danych. 
Dzieci. Piotr, ur. 05/V. 1856 r.                                                                               Brak dalszych danych. 
II małżeństwo. Antoni Legarski, s. ?, (wd. po Katarzynie Zastępa), l. 50. Ślub 27/I. 1864 r.         Zm.?                                  
Żona. Maria Komorowicz, c. Józefa i Marii Białobok, z Siar dolnych (Gorlic ?), ur. ?      Brak danych. 
Dzieci. Wincenty, ur. 20/VI. 1872 r.                                                                                     Brak danych.       
             Wojciech, ur. 08/II. 1865 r.                                                                                      Brak danych. 
Nazwisko Ligarski, występuje również w Łęgu k. Gorlic oraz w samych Gorlicach. (potomkowie. 

 
Rodzina II  Józef Sygnarski, s. Jana i Marii Kiwacz, ur. w Stróżówce, zam. w Siarach, l.33 kawaler, 
ślub 12/II.1862 r. Żona. Katarzyna Zastępa, (wdowa po Jakubie ?), c. Stanisława i Agaty Czech, z Li-                                                                                                  
Libuszy.                                                                                                                                     Zmarli ? ?           
Dzieci.                                                                                                                                   Brak danych. 
Uwaga.  Dane o tych małżeństwach, są niejasne i pogmatwane. Np. Rodzina Sygnarskich, mogła być 
przyjęta do domu Ligarskich nr 26, jako bezdomni, -poszkodowani w I wojnie światowej (?). 
       Współcześnie, żyje i mieszka na tej posesji Karol Ligarski wraz ze swoją rodziną w nowym 
już domu.  
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Dom nr 30 w Siarach górnych (za szkołą). Honkowicze. 
Honkowicz Piotr i … 

W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali; (Spis Parafian z lat 1882 do 1915 r.). 
Przedtem. Walenty Haluch, s.  ?, ur. ?      Ślub ?                                                                           Zm.?                                                                    
Żona. Magdalena, c. ?, ur. ?                                                                                Zm. 01/III. 1917 r. l.  83 
Dzieci. Jan,  ur.06/II. 1871 r.                                                                                                             Zm.? 
            Stanisław, ur. ?                                                                                         Zm. 29/III. 1879 r. 3  m. 
 

                   
Foto. 155 -160/R. II. Na fotografiach, w kolejności od lewej. Piotr Honkowicz i dalej, dwu jego synów; 
Józef, - zawodowy wojskowy i (3), na emeryturze w stopniu kapitana. (4), Młodszy brat Józefa… (5), Józef 
z bratem…(?), w mundurach - wojskowych. Z prawej, na foto. 6 tej – młodszy z braci Honkowiczów, ze 
Stanisławem Apolą, z prawej strony. 
Rodzina I.                                     
Honkowicz Piotr, s. Grzegorza i Magdaleny Glista, ur. 07/V.1873 r. Ślub? 4-x. Zm. 21.X.1927r. l. 54. 
Żona I. Katarzyna Dudek, c. ? i ?,ur. ? Prawdopodobnie zmarła w trakcie porodu razem z dzieckiem ? 
Dzieci.   Brak danych. 
Żona II. Aniela Brendal, c. ?, ur. ?      Ślub ?    Zm.?                                                           Brak danych.                                                                  
Dzieci. Józef, ur. 20/VII.1904r., w Siarach. (zawod. żołnierz), Ślub w Wadowicach 06/VI.1931r. Żona 
Aniela Śliwa, c. Piotra i Wiktorii Białobok, ur. 15/X.1908 r. w  Siarach d. nr 156.  Zm.?       Józef zm.? 
     Brat Józefa…? (na foto., góra, młodzian z krawatem), brak danych. Mieszkał i prac., w Warszawie. 

   Foto.161-163/R. II. Rodzina Piotra Honkowi-
cza; 4- ta żona Piotra, - Wiktoria Sygnarska, na foto. grup., z lewej. Dalej, c. Julia z mężem, -Stanisławem 
Apolą i dziećmi.  Dwie foto., z prawej, - siostry; Julia i Elżbieta. Skąpe informacje. (?) Brak dokł. Danych.    
IV. małżeństwo Piotra Honkowicza; 
S. Grzegorza i Magdaleny Glista, ur. 07/V. 1873 r., l. 40, wdowiec po Katarzynie Dudek, Anieli 
Brendal i Wiktorii Haluch (?), Ślub z IV. Żoną, 18/V.1913 r. Piotr zm. 21/X.1927 r. l. 54.. 
Żona IV. Wiktoria Sygnarska,  l. 33, c. Ludwika i Marianny Mikruta, ur. 20/VII. 1880 r. w Siarach  
                                                                                                                       dolnych. Zm. 05/XI. 1944 r. 
Dzieci. Julia, ur. 06/II. 1914 r., Ślub 29/VIII.1931 r., m. Stanisław Apola, s. Pawła i Bronisławy 
Tenerowicz ur.10/II. 1906 r., (Łatrobe Ameryka).  Zm. w Sękowej nr 170.                            Julia zm. ? 
            Edward,  ur. 09/III. 1917 r.                                                            Zm. 04/IV. 1917 r.  żył 25 dni. 
            Elżbieta,  ur. 18/V.  1919 r. Stan wolny.                                                     Zm. …? Brak danych. 
Julia i Stanisław Apolowie, zbudowali swój dom za ogrodem szkoły i posiadali troje dzieci; Matylda –
pozostała w domu – zamężna, Klementyna – zamężna Pruchniewicz, u męża, syn – brak danych.  

 
Rodzina III.  Franciszek Haluch,  s. ?,  ur. ?  Ślub ?                                                                       Zm. ? 
Żona.  Agnieszka …(Agata?),  c. ?, ur. ?                                                                                          Zm.?                                                                                                         
Dzieci. Marianna, ur. 20/V. 1872 r.                                                                        Brak dalszych danych. 
             Paweł, ur. ?                                                                               Zm. 24/IX. 1901 r. 32  m. angina. 
Rodzina IV Stanisław Haluch,  s. ?, ur. ?                                                                             Brak danych. 
Żona. Agnieszka Stabach, c. Franciszka i Reginy… ?                                                                     Zm.?                                            
Dzieci. Maria, ur. 10/III. 1870 r.                                                                                           Brak danych.    
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Budynek nr 108 Siary górne, - nowa (stara), Szkoła,- 
Gabryele; Franciszek Ksawery i Antonina ze Stanków.                                                   

 
Foto. 164/R. II. Nowa, murowana 
już Szkoła powszechna  w Siarach. 
Rok oddania po budowie 1904. 
Elewacje północna i zachodnia. 
Część frontowa, zawierała dwie 
sale lekcyjne; po lewej i prawej 
stronie drzwi wejściowych, oświe-
tlone czterema oknami w każdej 
sali. Schody, z lewej strony, wiodą 
do mieszkania kierownika Szkoły. 
Od strony wschodniej, na wprost 
drzwi wejściowych, pomiędzy sa-
lami lekcyjnymi, znajdowała się 
mała salka, przeznaczona na kan-

celarię i gabinet nauczycielski,  z oknem na wschód i podwórko szkolne. Był tam budynek gospodarczy          
i drewniane wychodki. Znajdowały się tam drugie schody do mieszkania  Kierownika. Od strony połud-
niowej, do budynku, przylegał oparkaniony ogródek warzywny sad. Budynek Szkoły, posadowiony był na 
sporym wzniesieniu (dawne nadbrzeże potoku Siary), opadającym stromo ku wschodowi, w kierunku 
potoku. Teren pod budowę Szkoły pozyskano z gruntów kmiecia Zielińskiego … Nie wiadomo, czy była to 
darowizna. Stolarkę okienną i drzwiową do nowej szkoły, wykonał  Jakub Mikruta. 
 
W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali; (Spis Parafian z lat 1882 do 1915 r.). 

       
Foto.165-167/R. II.,- kadry, ze zbiorowych. W kolejności, od lewej, Franciszek Ksawery Gabryel, Jego  c. -
Krystyna (?), żona ,ze Stanków, Antonina. (Kobieta powyżej może też córka ?). W kapeluszu z opaską, 
może Jadwga. Następnie, w kolejności, nauczyciele; J. Krysakowska?, Hajdukowa, Maryla Gabryel, - 
późniejsza kierowniczka szkoły, ks. Jan Wilk- wikariusz,  Bronisława Paleczna – późniejsza Miękiszowa.  

 
Po śmierci poprzedniego nauczyciela i kierownika zarazem, Jana Oleksińskiego, w dawnej drewnianej 
szkole,  posadowionej na Szlabanie,  nowych nauczycieli (po ślubie), Gabryelów, sprowadził do nowej, 
murowanej szkoły w Siarach, ówczesny Naczelnik Gminy Siary, - Jakub Mikruta. 

 
Rodzina nauczycielska Gabryele. 
Franciszek Ksawery Gabryel, mgr scholare, (Kierownik Szkoły w Siarach, lata 1904 do 1938),            
s. Jana   i Anieli Sroka z Ołpin, ur.06/IX.1874 r.Ślub.12/VIII.1905 r.,l.30, w Sękowej. Zm.,                
w Siarach,  6/12.1938. l. 64. Spoczął w kaplicy Kostialów.                                                                                                                                
Żona. Antonina ze Stanków, (ślub lat 25), mgr scholare, (nauczycielka Szkoły w Siarach - lata 
1904 do 1929r.), c. Stanisława i Rozalii Nowak, ur. 12/VI.1879r., w Żmigrodzie nowym. Zm.,         
w Siarach  w1977 r. Spoczęła w kaplicy Kostialów.                                                                                                                            
Dzieci. Maria (Maryla), (kierowniczka Szkoły w Siarach  lata 1931 do 1971 r.), ur. w 1906 r. Niezamężna. 
Zm., w 1974 r. w Gorlicach u siostry Krystyny Gajewskiej. Spoczęła W Sękowej,  kaplica Kostyalów. 
Stanisław, ur. w 1908 r. nauczyciel polonista LO. w Gorlicach, kier. Biblioteki miejskiej w Gorlicach.  Zm.                   
w 1980 r. Żona, Maria z Różyckich, znana gorlicka Malarka. Spoczęli na gorlickim cmentarzu parafialn. 
Nieznana z imienia; brak danych, jeszcze jedna córka. (Powiadali; mieszkała w Krakowie i była malarką) 
Jadwiga, (nauczycielka Szkoły w Słomnikach ?), ur. w 1912 r. Niezamężna. (Jakiś związek z Długoszami, 
powiadają – syn ?). Zmarła w 1998r. Pochowana w Sękowej, -  kaplica Kostyalów.                                                                                                                                                                               
Kazimierz, ur. 1916 r. Absolwent Politechniki Lwowskiej. Zginął tragicznie w 1945 r. Spoczął, kaplica Ko. 
Krystyna, ur. 01/I.1920 r. Ślub 14/IX.1949. Mąż, lek. med. Gajewski Tadeusz, s.  Stan., i Zofii Wałęga, ur.,  
25/IX.1918r.,w Moszczenicy nr d. 531. Żołnierz Kampanii wrześniowej 1939 r. Zm.? Spocz., w  Sękowej. 
Zygmunt,  ur., 1923 r. Student U J. Zmarł tragicznie w wypadku, w roku 1945,  powracając z Krakowa do                                                                                                  
Siar ze swym bratem Kazimierzem  na skrzyni ciężarówki.  Spoczywa w kaplicy  Kostialów. W Sękowej.   
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Dom nr 104 w Siarach górnych,- Cięciwy. (tkacze ?, rzeźnicy i ?)  

Józef i…  
 

W domu tym w latach 1914 i 1915 żyli i mieszkali;(Spis Parafian z lat 1882 do 1915 r.). 
 

Brak jakichkolwiek danych o mieszkańcach tkaczach. Budynek zakupiło Muz. - Skansen w Szymbarku.. 

     
Foto. 168-9/II. Chata tkacza Cięciwy z Siar górnych Janiszowiec, przeniesiona do Skansenu w Szymbarku. 
W oknie chaty, z prawej, Kamila Mikruta, c. Artura, lat 6, podczas zwiedzania Skansenu. Foto., autor K. 

    
Foto. 170-1/R. II. Wnętrze chaty ostatniego siarskiego tkacza Cięciwy. Na ławeczce, Kam. Mikruta c. Art.                           

             
Foto. 172/R.II. Tak oto, działają krosna tkackie. Demonstruje p. Przewodnik Skansenu, nauczycielowi, 
Arturowi Mikrucie i jego córce- Kamili podczas zwiedzania Skansenu w Szymbarku. Foto. Sz. M. 
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                                                                 Dom nr 31w Siarach górnych,- Haluchy. 
Józef  i Wiktoria Haluch 

W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali;(Spis Parafian z lat 1882 do 1915 r.). 
 
Rodzina I. Prawdopodobnie, to ten sam - Piotr Honkowicz z domu nr 30. Wydaje się pewne, że  
był cztery razy żonaty (!).                                                                                                                                                  
Piotr Honkowicz, s. Grzegorza i Magdaleny Glista, ur.  07/V. 1873 r. (wdowiec po Katarzynie Dudek  
i Anieli Brendal,). Trzeci  ślub 03/V. 1913 r.                                               Piotr, zm. 21/IX. 1927  l. 54. 
Żona. Wiktoria Haluch, c.? ur.? ( była wdową  z dzieckiem) Zmarła wkrótce po ślubie.                Zm.? 
Dzieci.         Władysław, (Haluch ?), ur. ?                                                          Zm. 13/III. 1919 r. l.. 20. 

 
Rodzina II. Franciszek Haluch, ur. 04/III. 1833 r.  Ślub… ?                                      Zm. 25/III. 1902 r. 
Żona I ? Agnieszka…,                                                                                                          Brak danych. 
Dzieci.         Paweł, ur.    ok. 1898 r.                                                            Zm. 24/IX. 1901 r. 32  m.(?). 
Rodzina III. Franciszek Haluch, s.? ur. ?  Może, (prawdopodobnie.), był wdowcem  po Agnieszce ?         
Żona II ? Katarzyna Śliwa, c. Apolonii. ( z Gorlic ?),  ur.?            Katarzyna zm. 02/VIII. 1927 r. l. 85. 
Dzieci. Józef, ur. 15/X. 1865 r.                                                     Zm.   02/III. 1885 r.  l. 20. (influenca). 
            Anna, ur. 22/XII. 1867 r.                                                                                                       Zm.? 
            Eleonora, ur.  17/XII. 1869 r.                                                                                                 Zm.?   
            Piotr, ur.  23/III. 1874 r. Ślub w 1895 r. ż. Wiktoria Szurek.              Piotr, zm. ?  Wiktoria zm.? 
            Jan, ur.    29/IX. 1875 r.                                                                              Zm. 23/I. 1894 r. l. 17. 
            Bronisława, ur. 20/II. 1880 r.                                                                                                 Zm.? 
            Eleonora, ur. 17/VI. 1883 r.                                                          Zm. 06/XI. 1888 r. l. 5  angina. 
            Wiktoria,  ur.  07/VII. 1889 r.                                                                       Zm. 22/I. 1896 r. l. 6   

 
Rodzina IV. Grzegorz Honkowicz  s. ?  ur. ?                                                            Brak danych.  Zm.? 
Żona. Maria Sygnarska, c. Wojciecha i Franciszki Szydłowskiej ur. ?                                            Zm.? 
Dzieci. Jan, ur. 14/V. 1871 r.                                                                                                 Brak danych. 

 
Rodzina V. Wincenty Haluch s. ? ur. ?                                                                                Brak danych. 
Żona. Anna Dutkiewicz, c. Mieczysława i Marii Turek.                                       Brak dalszych danych. 
Dzieci. Józef, ur. 05/II. 1869 r.                                                                                                          Zm.? 
            Jan,  ur. 12/III. 1871 r.                                                                                                           Zm.? 
            Stanisław, ur. 14/II. 1875 r.                                                                                                    zm.? 

 
Rodzina VI.  Haluch Piotr, s. Franciszka i Katarzyny Śliwa, ur.23/III.1874 r.  Ślub w 1898 r.     Zm. ?                                
Żona. Wiktoria Szurek, c. ?,  ur. 04/X. 1878 r.                                                                                 Zm.? 
Dzieci. Adam, ur. 07/X.1899r.Ślub 08/XI.1924 żona. Marianna Śliwa c. Piotra i Wiktorii Białobok,  
                                                                                            ur.27.VI. 1902 r., w Siarach, d. nr 186.  Zm.?                                            
             Salomea, ur. 18/IV. 1903 r.                                                                                      Brak danych. 
             Julia, ur. 17/IV (VII.),. 1905 r. Ślub 08/XI. 1926 r. m. Kazimierz Śliwa s. Piotra i Wiktorii   
                                                                              Białobok, ur. 02/II. 1898 r. w Siarach dolnych.   zm.? 
             Zofia, ur. 10/IV. 1908 r.                                                                                           Brak danych. 
II. małżeństwo Wiktorii Haluch, (wdowa po Piotrze), Ślub 10/X. 1925 r., mąż, Józef Haluch, wdow., 
                        po Karolinie Koniecznej, s. Franciszka i Eugenii Smołkowicz, ur. 06/III. 1862 r.   Zm.?   

 
Dom nr 32. Cięciwy… 
W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali; (Spis parafian z lat 1882 do 1915 r.) 
Dawniej. Mieczysław Cięciwa, s. ? ur.?   (Może to tkacz ?).                              Brak dalszych danych. 
Żona. Salomea Zielińska,  c. Lorenca i Łucji Białobok, ur. ?                               Brak dalszych danych. 
Dzieci. Maria, ur. 08/V. 1856 r.                                                                                            Brak danych. 
            Anna,  ur. 23/V. 1857 r.                                                                                            Brak danych. 
            Wojciech, (g.), ur. 04/IV. 1863 r.                                                                             Brak danych. 
            Jan (bliźnięta), ur.  04/IV. 1863 r.                                                                             Brak danych. 
Józef Białobok, ur.?  syn?    (Może brat Łucji ?).                                                                 Brak danych. 
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Dom nr 33 w Siarach górnych, Szlaban, Nawsie,- Hajduki 
… i Apolonia Hajduk. 

W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali;(Spis Parafian z lat 1882do 1915 r.). 
 

Działania wojenne poszatkowały skutecznie dokumenty plebańskie uniemożliwiając pozyskanie 
wiarygodnych danych o przedstawianych na tych stronach rodzinach... 

 
 
Jakub Hajduk, s. Józefa i Katarzyny Rączowskiej z Siar (urlopik 6 płk Ułanów Franc. Józefa 
w  Koszycach), l. 29, ur. ok. 1847 Ślub 1876 r.                                                                   Zm.? 
Żona. Wiktoria Przybycień, l. 28, wd. po Janie Wójciku – leśniczym, c. Wojciecha i Marian- 
                                                                                            ny Haluch z Siar., ur. ?             Zm.? 
Dzieci.                                                                                                                      Brak danych.  

 
Dom nr 34 w Siarach górnych,- Szlochy. 

Antoni Szloch 
W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali; ( Spis Parafian z lat 1982 do 1915 r.). 

O Antonim Szlochu, brak jakichkolwiek danych.               Czy pochodził z Siar, czy może z Sękowej ? 
Jan Zieliński, s. Józefa-kmiecia – i Katarzyny Haluch, ur. ok.1853 r., l. 25 k. Ślub 20/XI.1878r.    Zm.? 
Żona. Anna Szloch, c. Józefa –zagrodnika – i Marianny Tokarz z Siar, ur. ok. 1856 r.                   Zm.? 
Dzieci.   Brak danych. 

 
Dom nr 35 w Siarach górnych,- Tokarze. 

…i Maria Tokarz. 
W  latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali;(Spis Parafian z lat 1882 do 1915 r.). 

Poprzednio. Rodzina I. 
Haluch Jan, s. ? ur. ?                                                                                                              Brak danych. 
Żona. Teresa Tokarz, c. Franciszka i Marii Honkowicz, ur. ?                                              Brak danych. 
Dzieci. Józef, ur. 22/IV. 1871 r.                                                                                            Brak danych. 
            Maria,  ur. 22/X. 1872 r.                                                                                            Brak danych. 

 
Dom nr 36 w Siarach górnych,-  Haluchy, Honkowicze 

Marcin i Anna ze Słopnickich. 
W domu tym w latach 1914 i 1915 żyli i mieszkali; (Spis Parafian z lat 1882 do 1915 r.). 
Rodzina I.  Marcin Haluch, s. ? ur. ?                                                                                    Brak danych. 
Żona. Anna Słopnicka…. ?  Ur. ?,  c. ?                                                                                 Brak danych 
Dzieci. Kazimierz,  ur. ?                                                                                      Zm. 25/XI. 1918 r. l. 0,5 

 
Dom nr 37 w Siarach górnych, - Przybytnie 

Józef Przybycień i …?  
W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali; (Spis Parafian z lat 1882 do 1915 r.). 

Brak jakichkolwiek danych. 
 

Z domu nr 36. 
Rodzina II. Honkowicz Marcin, ur.? s. ?                                                                             Brak danych. 
Żona. Słopnicka Anna, c. ? ur. ?        Może wdowa po Haluchu ?                                       Brak danych. 
Dzieci. Helena, ur. 06/VII. 1909 r.Ślub 16/XI. 1929 r., m. Paweł Kret s. Antoniego i Marii Tenerowicz 
                                                                                                               ur. 05/I. 1897 r.            Zmarli. ?? 
           Maria, ur. ?   Ślub 18/II. 1933 r., mąż Karol Rybczyk s. Jana i Józefy Haluch, ur. 24/I 1889 r.    
                                                                                                                  w Siarach nr d. 190.          Zm.?                                                                                                                                                                       
           Salomea, ur. 02/VII.1913 r., Ślub 16/VI. 1934 r., mąż Piotr Rachel s. Ludwika i Tekli Kret, ur.  
                                                                         20/VI. 1909 r., w Sękowej nr d. 69.                         Zm. ? 
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Dom nr 43 w Siarach górnych Haluchy. 
Wiktoria Haluch. 

 

W latach 1914 i 1915, w domu tym żyli i mieszkali; (Spis Parafian z lat 1882 do 1915 r.). 
Przedtem. Rybczyk Andrzej, (wd. po Agnieszce Rączkowskiej), s. ? ur. ? l. 41 Ślub ok. 1857 r. Zm.             
Żona II. Anna Zielińska, c. Piotra i Marii Mikruta z Sękowej, L. 18 p.                                    Zm. ? 
Dzieci.  Brak danych. 

 
Dom nr 42 Siary górne,- Rybczyki. 

Ludwik Rybczyk i Katarzyna 
 

W domu tym w latach 1914 i 1915 żyli i mieszkali; (Spis Parafian z lat 1882 do 1915 r.). 
 
Ludwik Rybczyk, s. Franciszka i Anny Haluch, ur. ?  Ślub ?                                                         Zm.? 
Żona. Katarzyna Tenerowicz, c. Szymona i Eleonory Honkowicz, ur. ?                                         Zm.? 
Dzieci.             Eleonora, ur. 01/IX. 1905 r.                                                                                      Brak 
danych. 

 
    Ludwik Rybczyk objął funkcję Naczelnika Gminy Siary, od końca maja 1915 r. przejmując ten 
urząd, po Jakubie Mikrucie  który, - zasądzony przez Austriaków na karę śmierci w grudniu 1914 r.,              
i nieomal cudownie ocalony, zrezygnował z dalszego sprawowania tego urzędu...(Wkrótce, urząd 
przejął J. Jamro). L. Rybczyk, pełnił  również różne funkcje w Radach; miejskiej i powiatowej oraz 
Komitecie ratunkowym w Gorlicach. Przez, co najmniej rok, był redaktorem odpowiedzialnym 
wychodzącej w Gorlicach gazety powiatowej „Piast”. Był to tygodnik wychodzący tylko przez jeden 
rok. Cały, kompletny rocznik, był w posiadaniu  Ludwika  Duszy. Po jego śmierci, rodzina sprzedała... 
Nie wiadomo, jakie wykształcenie posiadał Ludwik Rybczyk. Ale, był on czynnym dzia-
łaczem ruchu ludowego w Siarach, zarówno SL-u, jak też późniejszego PSL-u Piast... 

 
Dom nr 46 Siary górne, - Rączkowscy. 

Józef Rączkowski i Marianna. 
 

               W domu tym w latach 1914 i 1915 żyli i mieszkali; (Spis Parafian z lat 1882 do 1915 r.). 
 

Józef Rączkowski, s. ?, ur. 05/III. 1858 r. Ślub 19/X. 1887 r.                        Zm.  07/II. 1914 r. (astma). 
Żona. Marianna Białobok,  c. ?   ur. ?                                                                                               Zm. ? 
Dzieci.               Brak danych. 

 
Domy nr 69, 70, 72 i 73 w Siarach górnych 

Zabawy, Trybusy, Zielińscy, Haluchy, Tenerowicze, Śliwowie; 
Przejęły rodziny ze spalonych domów 71 i 74 w Nowejwsi i Ćwierciach. 

               W domu tym w latach 1914 i 1915 żyli i mieszkali; (Spis Parafian z lat 1882 do 1915 r.). 
Rodzina I. 
Rodzina II. 
Rodzina III.                               Brak danych. 

 
Rodzina IV.                           
Marcin Śliwa,  s. ?   ur. ?                                                                                                                       
Zm. ? 
Żona I. Anna Rączkowska, c. ? ur. ?                                                                 Zm. 03/XI. 1909 r. l. 25. 
Dzie  Andrzej, ur. /XI. 1909 r.                                                                    Zm. 27/I. 1910 r. 3 m. (deb.). 

 
Aby zamieścić wszystkie ówczesne rodziny oraz ich domy, - Siar górnych, należałoby 
przeznaczyć na to, oddzielną obszerną książkę… 
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2.  Fotografie. Niektóre rodziny i domy oraz pejzaże Siar górnych. 

    
Foto.173/R. II. Jedna z rodzin Haluchów ropniaków.  Foto. 174/R. II. Rodzina Pruchniewiczów z Koźleńca.  

         
Foto.175/R.II. Temerowicze–Rybczyki Bamburówka.   Foto.176/R.II. Szarowicze przy żniwach–Puste pole. 

       
Foto. 177, 178/R. II. Dom i jego wnętrze. Rodzeństwo Rybczyków, z Pustego pola pod Rychwałdzką górą. 

             
Foto.179/R.II. Pejzaż naftowy Siar górnych do ok. 1950 r. Foto., z lewej; Szyb kanadyjski i jego załoga.  
Fragment Pustego lasu, oraz przysiółka zwanego Bamburówka. Foto. 180/R. II., z prawej, Kopalnia ropy 
naftowej  na Putym polu  w Siarach górnych i jej załoga. Młodzież Siar dolnych i częściowo z Sokoła, na 
wycieczce, rok ok. 1950. Od lew.;  Barbara Honkowicz, Czesław Cieniawa, Tadeusz Sikora (leśnik), 
Elżbieta Przybytniówna,  …Tenerowiczówna (?), Tadeusz Tenerowicz, Zygmunt Zachariasz, Danuta 
Kiwaczówna, Jan Rybczyk, inni. Żyją jeszcze tylko (2020), dwie Kobiety. 
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Siary Górne. C.d.; Fragmenty pejzaży Siar górnych i niektóre stare domy. 
     Już od Szlabanu – Nawsia począwszy, czyli od budynku Domu ludowego, a szczególnie, już od bu-
dynku nowej Szkoły, rozpoczynają się Siary górne. Droga przechodząca środkiem wsi, od budynku 
Domu ludowego rozpoczynając, ciągnie się do początku następnej wsi – Rychwałdu dolnego- (Ow-
czar), na odcinku 6km. Droga ta przebiega na półce wyciętej z lewego nadbrzeża potoku Siary; stro-
mego zbocza pasma wzniesień zwanych Wierzchowina. Na całym odcinku drogi, po lewej jej stronie 
(w kierunku na południe, czyli do Rychwałdu), towarzyszy jej, płynący w głębokim jarze, sporej pote-
ncji potok, zwany Siary do którego uchodzą, z obydwu stron, jeszcze liczne strumienie.. Wzdłuż drogi 
i potoku, po obydwu ich stronach, rozmieszczone są, na niwach w układzie łanów leśnych, domy mie-
szkańców Siar górnych. Niektóre domy, posadowione są bardzo wysoko na stokach wzniesień, a niek-
tóre, ukryte również w leśnych gąszczach, porastających strome zbocza. Są to już w przeważającej ilo-
ści domy nowe, - murowane. Ale, można tutaj jeszcze spotkać, stare piękne domy drewniane, chociaż 
już zmodernizowane. Nie znajdujemy już w Siarach domów, ze słomianymi dachami. To już przesz-
łość. Nie napotkamy już tutaj, licznych ongiś, szybów naftowych. 
     Może to dlatego, że wysokie zbocza osłaniały większość zbudowanych tu domów, a bita, czyli ut-
wardzona tylko nieznacznie droga kończąca się w Rychwałdzkie, nie była drogą strategiczną, Siary 
górne (za wyjątkiem okolic Ćwierci, Nowejwsi, Nawsia- Szlabantu), podczas I wojny, uznawane były 
za względnie bezpieczne, a ludność, nie została stąd ewakuowana, przed planowaną Operacją Gorlic-
ką. Mimo jednak takiego ukształtowania terenu, w niektórych przysiółkach Siar, takich jak:, Nowa-
wieś, Granice, Ćwierci, Za gościńcem, szereg domów zostało spalonych lub poważnie uszkodzonych, 
a również mieszkańcy tych domów znacznie ucierpieli. Było również sporo osób zabitych i ranionych. 
     Chcąc, przynajmniej w małym zakresie, przybliżyć Czytelnikom, wygląd tej części wsi Siary, autor 
niniejszej książki sfotografował wybrane wycinki górnosiarskiego pejzażu oraz niektóre domy, które  
mogą pamiętać I wojnę światową, może tylko trochę unowocześnione. A oto one. Foto. z 2011 r. 

          
Foto 181-182/R.II. Fragmenty Nawsia Szlabanu. Droga do Owczar (Rychwałdu). Już nowe budownictwo 

           

     
Foto. 183-189/R.II. Ale sporo jeszcze starych drewnianych domów pamiętających może I wojnę światową. 
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Pejzaże, wykonane z góry zwanej Wierzchowina. 

    
Foto 190-191/R.II . Przy drodze do Owczar boczne ściany wzniesień co raz się podnoszą, a droga się wije... 

      
Foto. 192-193/R.II. Na zboczu, przysiółek zwany Bamburówka, przechodzi w Haluchówkę i Obocz.. 

       
Foto. 194-195/R.II. Widoczne zbocze, to sękowskie Zagórze z cmentarzem. Pozostałości kopalni ropy naft. 

                
Foto. 196-197/R.II. Domy przysiółka Podlesie.                 Jeden, z bardzo starych domów, po modernizacji. 
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Idąc, czy jadąc w kierunku południowym, widać coraz więcej lasów i starszych domów . 

       
Foto.198-199/R.II. Droga obok starych domów, wkrótce wejdzie na teren Rychwału dolnego (Owczar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto. 200-201/R. II. Rychwałdzka góra, zwana Obocz. U podwzgórza, przysiółek Podlesie. Wyżej 
przysiółek Siar – Dziadówka, z miejscem,  zwanym zapadły  kościół. (Opowiada o tym miejscu, 
jedna z Siarskich legend).Na prawej foto., otwiera się przełęcz Rychwałdzka z widokiem na 
Rychwałd dolny. Najwyżej, po lewej stronie foto., fragment przysiółka - Pustego pola. 

  
Foto.202-203/R.II. Fragmenty potoku Siary Płynącego głębokim kamienistym wąwozem od wsi Rychwałd.  
Na prawej Foto. W górnym prawym rogu, majaczą stare domy zbudowane dawno, tuż nad potokiem Siar 

       
Foto. 204-206/R. II. Domy w lesie; z lewej, na Wierzchowinie. Z prawej, przy drodze na koci zomek, -
przysiółek, w miejscowym nazewnictwie. (Kotczy  zamek, nazewnictwo węgierskie w przeszłości). 
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Zdarzają się co raz częściej, domy nowe lub odnowione. 

    
Foto. 207- 209/R.II. Odnowiona  Kostialówka, nowa leśniczówka i Nowa Haluchówka (Bogdana 
Halucha, s. Stanisława. Już zmarłego). 
 

   
Zespół fotografii nr 210/R.II. Posesje Stanisława Halucha – nafciarza i żołnierza (1876-1956).  

               
Foto. 211/R. II. Może, to dom rodziny Korzeniów?     Foto. 212/R.II. Dom kmiecej  rodziny Szlochów?                                                                           

       
Foto. 211-212/R.II Nieomal wszystkie dawne drewniane domy Siar, to dworki z ropniacką przeszłością…     

    
Foto. 213-216/R.II. Piękne domy; małe, ale przytulne i własne… Posadowione z dala od... strategicznych… 
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…terenów działań wojsk przeciwnych podczas I wojny światowej, nie były narażone bezpośrednio na 
pociski dział lub posadowione były w miejscach zasłoniętych ukształtowaniem górzystego terenu i lasów, 
których nie wycięto. Domy te, w większości ocalały i dotrwały do współczesności. 
 

    
Foto. 217- 220/RII. Przy niektórych domach, spotyka się pasieki. Siary górne, to dobre tereny dla pszczół. 

     
Foto. 221-223/R.II.W połowie drogi, poprzez Siary g. do Rychwałdu, przy starej, dawnej drodze, 
napotyka się starożytną kamienną stupę- Światowida, zaadaptowaną na kapliczkę katolicką.         
W jednej, z czterech wnęk, umieszczono figurkę Maryjną. Kmienna stupa, już przebudowana -
(spoiny kamieni cementowe), ale duch tej kapliczki, pamięta czasy pogańskie oraz najazd Mongo 
-łów - Tatarów, którzy spalili pierwotną wieś Siary. Gdy przyglądamy się tej figórce Marii, to jej 
odzienie (suknia), tworzy jakby jakąś tważ kobiecą. Ale, zapewne to tylko złudzenie optyczne. 

 
     Zbliżając się do granicy wsi Siary z Rychwałem (współcześnie Owczary),  na lewym 
dosyć wysokim nadbrzeżu potoku o takiej samej nazwie, rośnie ciekawe egzotyczne 
drzewo. Może jest to olbrzymi platan. Nie wiadomo, kto i kiedy drzewo to posadził.  
Pod tym drzewem, okolony ogródkiem z metalowych sztachet, znajduje się obelisk,                  
z figurą świętej postaci, może Marii  różańcowej. Na obelisku, wyryto inskrypcję, że jest 
to fundacja Pawła Garana dla swojej żony Wiktorii Hajduk. Jest to  Foto. 224/R.II.,- 
Poniżej, z prawej. 
 

     
 
Ostatnia fotografia tego fragmentu 2, Rozdziału, – 225/R.II.  została wykonana, ze Sołtysiej góry 
w Rychwałdzkie dolnym. Chociaż, mało kontrastowa i niewyraźnie, - przedstawia ona Siary                  
i  wieżę ratuszową w Bieczu. Odległość od Sołtysiej góry, licząc w prostej linii, - ponad 20 km.  
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      Drugą część Rozdziału II, opisującą wieś Siary górne., zakończę wykazem ludności; 
gospodarzy głównych, - właścicieli posesji oraz numerów domów całej wsi Siary, wg stanu     
z 1922 r. Zatem tych, którzy przeżyli I wojnę światową.  Przy niektórych numerach domów, 
brak jest nazwisk. Domy te zostały spalone, lub uległy zburzeniu, a ich mieszkańcy, zostali 
przyjęci przez inne rodziny, bądź sąsiadów. 
L.
p. 
nr 
do 
m 

 
Imię i nazwisko 
Właściciela 

L.p. 
Nr 
do- 
mu 
Cd. 

 
Imię i nazwisko  
Właściciela 

L.p. 
Nr 
do- 
mu 
Cd. 

 
Imię i nazwisko 
Właściciela 

L.p. 
Nr 
do-
mu 
Cd. 

 
Imię i 
nazwisko 
Właściciela 

1       Aniela Słopnicka       49 J  Jan Przybycień 96    Brak nazwiska 143   Stanisław Wójcik 
2    Józef  Śliwa 50     Jan Tenerowicz 97    Brak nazwiska 144   Jan Tenerowicz 
3    Wojciech  Białobok 51     FranciszekJamro 98   PiotrWojtasiewicz 145   Ant. Krzeszowski 
4    Leon Białek 52     Brak nazwiska 99    Brak nazwiska 145   Franc. Wantuch 
5    Franciszek  Janik 53     Andrzej Haluch 100    Jan Bolek 146   Brak nazwiska 
6    Eleono Sygnarska 54     Jan Haluch 101    Brak Nazwiska 147   Andrzej Bolek 
7    Józef Tenerowicz 55     Stanisław Haluch 102   LudwikKonieczny 147   Andrzej Sopel 
8    Marcin Zieliński 56     Franciszek Basista 103    Piotr Tenerowicz 148   Brak nazwiska 
9    Jakub Kiwacz „     Józefa Mrukowicz 104    Józef Cięciwa 149   Andrzej Cięciwa 
10    Józef Białobok 57     Francisz. Rybczyk 105    Brak nazwiska 150   Jan Starowicz 
11    Jakub Mikruta 58     Andrzej Liszka 106    Piotr Przybycień 151   Magdalena Śliwa 
12   Eleonora Białobok 59    AntoninaŚciborska 107    Brak nazwiska 152   Brak nazwiska 
13    Hiac. Zachariasz 60           Stani.Pruchniewicz 108    Franc. Gabryel 153   Francisz. Haluch 
14    Młyn dworski 61       Brak nazwiaka 109    Brak nazwiska 154   Jan Przybycień    
16    Dwór w Siarach 63     Anna durlak 111   Andrzej Rączkowski 156   Józef Ludwin 
17    Jan Szafarz 64     Piotr Haluch 112   Józef Korzeń 157   Jan Figarski 
18    Marcin Bolek 65     Wojciech Bylina 113   Franciszek Rachel 158   Jan Pels 
19    Piotr Tenerowicz 66     Jan Rybczyk (szynk) 114   Maria Tenerowicz 159   Ludwik Przybycień 
20    Anna Sygnarska 67     Brak nazwiska 115   Brak nazwiska 160   Brak nazwiska 
21    Józef Apola 68     Józef Rybczyk 116   Ewa Haluch 161   Brak nazwiska 
22    Józef Honkowic 69     Ludwika Zabawa 117   Hiacenty Stec 162   Aniela Białobok 
23    Wojciech Osioł 70     Anna Zielińska 118   Brak nazwiska 163   Brak nazwiska 
24    Józef Haluch 71     Maria Haluch 119   Marcin Honkowicz 164   Jan Zieliński 
25    Józef Konieczny 72     Stanisł. Tenerowicz 120   Franciszek Zieliński 165   Brak nazwiska 
26    Kazim. Ligarski 73     Franciszek Śliwa 121   Katarzyna Kusiak 166   Franciszek Bolek 
27    Wojciech Rybczyk 74     Brak Nazwiska 122   Brak nazwiska 167   Wiktoria Tokarz 
28    Franciszek Zieliński 75     Paweł Gryzik 123   Brak nazwiska 168   Józef Kotowicz 
29    Ludwik Przybycień 76     Stanisław Hajduk 124   Katarzyna Jopek 169   Antoni Hajduk 
30    Piotr Honkowicz 77     Jan Winiarski 125   Brak nazwiska 170   Brak nazwiska 
31    Wiktoria Haluch 78     Franciszek Zieliński 126   Wojciech Wacławik 171   Brak numeru 
32    Józef Białobok 79     Józef Tenerowicz 127   Piotr Ćwikiel 172   Francisz. Ściborski 
33    Apolonia Hajdu 80     Francisz. Honkowicz 128   Wojciec. Tenerowicz 173   Józef  Cetnarowski 
34    Antoni Szloch 81     Antoni Woźniak 129   Piotr Przybycień 173   Anna Pisarczyk 
35    Maria Tokarz 82     Józef Przybyłowicz 130   Brak nazwiska 174   Brak nazwiska 
36    Marcin Honkowicz 83     Franciszek Leszko 131   Brak nazwiska 175   Brak nazwiska 
37     Józef  Przybycień 84     Maria Haluch 132   Brak nazwiska 176   Brak nazwiska 
38    Józef  Malinowski 85     Anna Honkowicz 133   Brak nazwiska 177   Jan Hajduk 
39    Michał  Zieliński 86     Anton. Pruchniewicz 134   Maciej Szydłowski 178   Józefa Rachel 
40    Aniela Wałęga 87     Brak nazwiska 135   Katarzyna Haluch 179   Józef Rybczyk 
41   MarcjannaAugustyn 88     Stanisł. Rączkowski 136   Brak nazwiska 180   Brak nazwiska 
42    Ludwik Rybczyk 89     Anna Tenerowicz 137   Brak nazwiska 181   Michał Fugiel 
43    Wiktoria Haluch 90     Antoni Śliwa 138   Józef Zieliński 182   Piotr Haluch 
44 WiktoriaRączkowska 91     Wojciech Ciślak 139   Jan Tokarz 183  WładysławRybczyk 
45    Józef Przybycień 92     Jan Ligarski 140   Brak nazwiska 184   Brak  nazwiska 
46    Maria  Rączkowska 93      Brak nazwiska 141   Paweł Wojtasiewicz 185   Franciszek Cięciwa 
47    Katarzyna Rybczyk 94      Franciszek Śliwa 142   Maria Gajewska 186   Wiktoria Śliwa 
48      Jan Honkowicz 95      Brak nazwiska 143   Ignacy Hajduk 187  Karol  Wojtasiewicz 
188 Józef Jamro 189      Stanisław Zieliński 190 Jan Rybczyk 191 Maria Mazur 

 



  Siary  Sękowa  Sokół  w cieniu Gorlickiego Przełomu 

 83 

Interpretacja tabeli – objaśnienia. 
     Ponadto. W pozycji 59, przy nazwisku Antonina Ściborska, dopisano w wykazie nazwis-
ko: (należy przeczytać), i Zielińscy. 
Na końcu Wykazu dopisano (należy przeczytać), pozycję 69 Wiktoria Trybus, oraz pozycję 70 
Michał Śliwa.  
Liczne pozycje Wykazu, z określeniem przy numerze domu; Brak nazwiska  wskazują, że 
dom ten uległ spaleniu lub został zburzony podczas działań wojennych, a mieszkańcy, 
rozproszeni i przyjęci do innych rodzin. Przy niektórych nazwiskach występuje ta sama 
numeracja domu. Znaczy to, że mieszkało tam dwie rodziny. 
   Na koniec już interpretacji tabeli –Wykazu, wypisał autor K…, numery domów, przy 
których umieszczone zostały określenia; Brak nazwiska. Są to pozycje – numery domów, jak 
można przypuszczać, jeszcze nie odbudowanych po zniszczeniach wojennych (Domniemanie 
autora). Tak więc. W kol. I., poz. wyk. 14 – tartak dworski w Siarach d. – ruiny. W kol. II., 
pozycje wyk. 52.61.67, 74,87.93,95. W kol. III. Poz. Wyk. 96,97, 99, 101, 105, 107, 
109,110,115,118,122,123, 125,130, 131,132,133, 136,137,140.W kol. IV. Poz.. wyk. 146, 
148, 152,155, 160,161,163, 165,170,171,174,175,176,180,184. Do tej statystyki należy 
doliczyć 8 całkowicie spalonych domów w Siarach dolnych, których nie uwzględniono w 
wykazie.            Tak zatem, liczba domów spalonych, bądź zburzonych podczas działań 
wojennych we wsi Siary, wynosi około 50,   na 191  przed 1914 r.  

 
 
 
Tabelę, opracował autor Książki…, Sz. M., według: Wykazu z 1922 r., złożonych datków na 
Restarację kościołów Sękowej, - sporządzonego ręką Jakuba Mikruty – byłego naczelnika 
Gminy Siary. 

 
 

 
 

 
 
 

Koniec części 2. Rozdziału II.                    Cd. w części  3. – Wieś Sękowa
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ROZDZIAŁ II. 
 

LUDNOŚĆ I DOMY 1914 – 1915 
CZĘŚĆ 3. SĘKOWA. Początek,  przysiółek – Zakościele. (Dawne zakościele). 

 
Foto. 229/R. II. Początek wsi, Sękowa -Zakościele. Zimowy pejzaż widziany z tarasu dworu w Siarach 
około 1913 r.  

 
Foto. 230/R.II. Letni pejzaż tego samego przysiółka wsi Sękowa,-dawnego Zakościela, z tarasu dworu, -           
przed 1914 r. , około czerwcowego św. Jana. Na pierwszym planie, dom rodziny Tenerowiczów. 
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Sąsiadująca, od wschodu, ze wsią Siary wieś Sękowa, założona przez Kazimierza Wielkiego  w ro-                   
ku 1366, w okresie I wojny światowej, liczyła 550 lat. Początek terytorium wsi, to płaska enklawa 
wyżłobiona przez rzekę Sękówkę, po prawej stronie jej dolnego biegu, popod wzgórzami zwanymi 
Postronie. (Po sękowskiej stronie dominikowickiego pasma wzgórz, zwanego Zamczysko)..  
 

 
Foto. 231, kadr z F. 230/R.II. Sękowa. Przysiółek z kościołem i drogą, pod pasmem wzniesień Zagórza.   
     Enklawa sękowska, wciska się ostrym klinem, w kierunku na północ, w enklawę Dominikowic na 
wysokości Siar zwanych dolnymi, czyli do dawnego miejsca, gdzie do rzeki Sękówki, w latach lokacji 
wsi, wpadał potok Siary. Sękówka, zwana dziką rzeką podczas wylewów, wielokrotnie żłobiła sobie 
nowe koryta, w co raz, to innym miejscu. Terytorialny początek wsi, w okresie I wojny światowej, 
nazywany był Zakościelem, gdyż patrząc od strony Nawsia wsi Sękowa, położony był, w kierunku na 
północ, za nowym kościołem. Na terytorium Zakościela, gdzie ziemia uprawna była nie najgorsza, 
stanęło z czasem wiele domów wsi Sękowa. W okresie rozbiorowym, Austriacy porządkując objęte 
terytoria, nadali zastanym domom i posesjom, numery porządkowe. Tak więc, sękowskie Zakościele, 
stało się początkiem wsi, a posadowione tutaj domy, nosiły numerację od 2 do 8.(Numer 1–szy, 
zastrzeżony był dla dworu). Fotografie, dostępne Autorowi, lub wykonane kadry z tychże, są 
zamieszczone w niniejszej Książce – dokumencie.  Nie są to fotografie najlepszej jakości. Brak im 
należytej ostrości, gdyż autor niniejszej Książki…,pozyskiwał je metodą skanerową, nie z oryginałów, 
lecz z kolejnych już kopii, a pokazane tu chaty chłopskie Zakościela, zaledwie majaczyły w tle, a i to, 
pośród bujnej zieleni drzew. 
Foto. 232/R. II. Enklawa Sękowskiego Zakościela, z fragmentem rzeki Sękówki,  jako niewąt-
pliwie malownicza, fotografowana była dosyć  często, przy różnych okazjach, ze skarpy dwor-
skiej w Siarach, później z betonowego  tarasu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzika rzeka Sękówka, jak ją nazywali miejscowi mieszkańcy, zasilana nie mniej dzikim poto-
kiem Siary, znów zabrała kawał terenu Zakościela wsi Sękowa – martwi się mieszkanka jednego 
z domów. Foto z około 1900 r. Miejsce to, nazywano   pod   pieronem. 
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Pejzaże Zakościela, Patrząc - od strony Sękowej, - Nawsia.  Natomiast, patrząc od Siar 
dolnych,- Przedkościelna, sfotografowano przed 1914 r. 
   Tuż przed I wojną światową – 1914 roku, większość domów w całej wsi Sękowa, wyglądała 
podobnie jak na Zakościelu. Ściany tych domów były z bali drewnianych, a dachy ze słomianych 
żytnich kiczek lub, z osikowego gontu. Nieomal przy każdym domu, była kamienno – ziemna piwnica  
w kształcie wydłużonego kopca, obłożona ziemią i porosła murawą. Po 1900 roku, nie stawiano już 
kurnych i dymnych chat, wszystkie posiadały kominy. Fotografie, to kadry, z foto marnej jakości. 

     
Foto. – kadry-poniżej (8), z Foto. 231 i 232/R.II.      Powyżej, 2 ujęcia tego samego domu. Na lewej, u góry, 
majaczy dwór Dembowskich, później Długoszów.   Poniżej, dom nad dawnym korytem Sękówki…  

    
Przy domu, z prawej, piwnica – kopiec.                       Domy poniżej, za węgierskim gościńcem, u wjazdu do dworu…   

    
Na foto bis, poniżej, z lewej, na zakolu nadbrzeża,           …Był to wjazd do alei akacjowej W. Długosza.                                                                                

         
…dawnego koryta  Sękówki.,                                                            Powyżej,  chata rodziny Tenerowiczów. 
     Domy na Zakościelu, nosiły numerację od 2 do 8.Numery domów 2 do 4, przed 1914 r., należały 
do rodzin Tenerowiczów. Wyróżniał się dom Macieja, później Marcina Tenerowicza. Był on 
obszerniejszy.  Była  to rodzina kmieca posiadająca tzw. rolę kmiecą. Z tej to roli kmiecej, w roku 
1814, wycięto pewien obszar gruntu pod założenie nowego cmentarza. Również, z rodziny kmiecej 
Tenerowiczów, Rekrutowali się karbownicy dworscy, dworu w Siarach i Sękowej; była to funkcja 
dworska w czasach  pańszczyźnianych. 
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Dom nr 2 w Sękowej,- Zakościele,- vis a vis dworu w siarach  
Tenerowicze. 

 

        
Foto. 237-239/R. II. Unowocześniony stary dom Tenerowiczów noszący dawniej nr 2 w Sękowej,- widok 
współczesny (Foto. wykonana z dużej odległości,   powiększona). Na foto. obok, w głębi obrazu z praw., 
widoczna piwnica–kopiec. W 2020 r., dom ten rozebrano.  W jego miejsce, postawiono nowy – murowany. 

  
            W latach 1914 i 1915 żyli w tym domu                          
i mieszkali; (Spis parafian z lat 1914 i 1915r.). 
Bardzo dawno temu. 
 
Stanisław Tenerowicz …                    Brak danych.                                                                             
Żona… Marianna …?       Zm. 26/III. 1843 r.. l. 65                                                                             
Jedno z  ich dzieci.  Szymon, ur. ok. 1816 r. Ślub 
w wieku 18 lat,  27/IX.1834 r.                        Zm. ?                                                            
Żona. Anna Mikruta, ur. ok.1813 r. w Siarach d. 
dom nr12, c. Marcina Mikruty i Zofii Kasprzyk lat 
21panna.                                                         Zm.??                

Dzieci.  Szymona i Anny, z Mikrutów                                Może były jakieś wcześniej.  Brak danych.                                                                                        
             Józef I,.  ur.  06/I. 1842 r.                                                  Prawdopodobnie zmarł po urodzeniu. 
             Paweł, ur. 20/III. 1843 r.   (gem.)                                                                             Brak danych 
             Jakub,  ur. 20/III. 1843 r.  (gem.)                                                                             Brak danych 
             Maria ur. ok.1844 r. [Syn  Marii - Jan,( illegit. t.), ur. 25/I.(?) 1869 ]                     Brak danych 
             Józef II., ur. 15/I.1846r.,(urlopnik- rezer.20 regimentu Princ-Vilhelm Preuson).Ślub w wieku -        
20 l k. w dniu 04/X.1877, ż. Antonina Czaja l.18 p., c. Jana Kantego (krawca), i Marianny Sroczyński.  
                                                                                                   z domu  nr 5. na Zakościelu. Zmarli. ? ? 
             Eleonora ur. 23/VI 1849 r.                                                                                       Brak danych. 
             Jan ur. 30/VI. 1851 r.                                                         zmarł 12/VI 1863 r., l. 12 dezynteria. 
             Ludwik ur. 14/I. 1855 r.                                                         zm. 06/VI. 1863 r., l. 8 dezynteria. 
Rodzina I Józef Tenerowicz  s. Kaspra i Franciszki Mikruta z Siar dolnych, ur. ok. 1840 r. Ślub,  
                                                                                          l.30 k.., w roku  1870.   Brak dalszych danych. 
Żona. Maria Tenerowicz, ur. ok. 1844 r., c. Szymona i Anny Mikruta…    Brak dalszych danych.    
Dzieci. Jan ur. 02/VII. (VIII ?), 1869 r. (gem.).                                                     Brak dalszych danych.  
            Marianna ur. 03/VIII.? 1869r.(gem.).  Sprzeczne dane. Może, . dzieci przedmałżeńskie?.   
                                                    Marianna,  pracowała we dworze w Siarach…?        Brak szczegółów. 
            Ludwika, ur. ? (ok. 1880)                                          Brak szczegółowych danych o tej rodzinie.  
Rodzina II.  Zbudowali nowy dom, nr 2 bis... Założyli gospodarstwo ogrodnicze. 
Konrad Tenerowicz s. Ludwiki Tenerowicz i ??? r., ur.  pod nr 2 w Sękowej, dnia 19/II. 1909 r.  Jak 
zapamiętano, wychowywał się przy dworze w Siarach i pracował jako pomocnik ogrodnika.   Założył  
                                                                dobrze prosperujące, własne gospodarstwo ogrodnicze.  Zm.? 
Żona Wiktoria Ciślak, c. Wojciecha i Katarzyny Hajduk ur. w Siarach g. dnia 28/XI.1911r.        Zm.?           
Dzieci. Dwie córki bliźniaczki, ur. w 1936 r., z których jedna, wyjechała do USA, a druga pozostała  
w domu, wyszła za mąż i razem z mężem (z Siar), prowadziła gospodarstwo ogrodnicze… 
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Dom nr 3 w Sękowej – Zakościele,- Tenerowicze 
Józef Tenerowicz i Antonina Czaja. 

 
Dawniej.   Tutaj, na Zakościelu, był Coniugum hortulanum In Sękowa. (Związek Sękowskich 
ogrodników). Informacja zaczerpnięta  z Ksiąg parafialnych w Sękowej.  Brak szczegułów. 
 

W domu tym, w latach 1914 i 1915, żyli i mieszkali;(Spis parafian z lat 1882 do 1915 r.) 
 

Józef Tenerowicz s. Szymona i Anny Mikruta, c. Marcina i Zofii Kasprzyk, ur.15/I.1846 r., 
pod  nr domu 2; waleczny żołnierz, rezerwista 20  cesarskiego regimentu imienia Prinz Wil- 
                                                        helm Preuson,  l.30 k. Ślub 04/X. 1877 r.                  Zm. ? 
Żona. Antonina Czaja, c. Jana Kantego (krawca), i Marianny Sroczyńskiej z nr d. 5 w Sęko- 
                                                                                        wej,  l. 18 p., ur. ok. 1859 r.        Zm. ?. 
Dzieci.                                                                                                                     Brak danych. 
W latach I wojny światowej, jak to wynika z zamieszczonych fotografii, było na Zakościelu, co najm-
niej 7, a nawet 11 domów. Oprócz czterech domów, należących do rodzin Tenerowiczów, według wy-
kazu ludności, z 1922 r., pod nr domu 1, mieszkała Pancerz Aniela (?), pod nr domu 7, mieszkał Stani-
sław Serwa, a pod nr 8, Serwa Wiktoria, pod nr 9, Tokarz Franciszek, pod nr 11, Konieczny Jan. Któ-
ryś z domów, należał do rodziny Józefa Osioła (?), który, może ożenił się, w jednej, z istniejących tu-
taj, rodzin. W dalszej części opisu Sękowej, zrezygnowałem z uszczegółowienia tutejszych rodzin.  

 
     Równiną Zakościela, idąc obok cmentarza parafialnego, kierując się poprzez pańskie pola na 
południowy wschód, dochodzi się na podwzgórze Zamczyska, a w jego południowej stronie, - 
znajduje się w paśmie sękowskiego Postronia, strategiczne wzgórze nr 507- Zagórze o które,                      
w marcu i maju 1915 r., toczono zacięte boje…  

 
Foto. 240/R.II. Drugi plan. Wzgórza; 554 – Zamczysko oraz poniżej, z cmentarzem, sękowskie,  Zagórze - 
507,  widziane z siarskiej Wierzchowiny. Z lewej Zamczyska, wierzchołek Struży. Poniżej, sękowskie Górki. 
(Foto., autor 2008).   Na pierwszym planie,  u podwzgórza  Wierzchowiny, domy Siar górnych.  
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Foto. 241, 242/R.II. Pejzaże Sękowej (współczesne). Na górnym; Zagórze 507, cmentarz w.. nr 80 oraz na 
wschodnim skłonie masywu Zagórza,- Wiatrówkach,- cmentarz w.. nr 79 (z prawej, na dolnej foto.). 
Obydwa cmentarze projektował Hans Mayr. (Foto., wykonał, z siarskiej Wierzchowiny,  autor Książki…,    
w 2008 r.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cmentarz wojenny nr 79, powstały, po walkach w maju 1915 r., w Sękowej. Na foto., z prawej strony. 
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Foto. 243-244/R.II. Gdy staniemy pod frontową ścianą cmentarza w. nr 80, na wzgórzu 507; uświadomi-
my  sobie naocznie, jakie znaczenie strategiczne w I wojnę światową przypisywano temu wzgórzu, zajęte-
mu przez Rosjan.   



  Siary  Sękowa  Sokół  w cieniu Gorlickiego Przełomu 

 91 

Tereny, widziane z Zagórza – góry cmentarnej, nr 507 w Sękowej.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto. 245-246/R.II. Nasz współczesny ogląd sytuacji, rozpoczniemy od kierunku północnego.    
Widzimy  Gorlice ze strategicznymi wzgórzami.  Bliżej, w kolejności widzimy; Łęgi, Siary dolne        
z parkiem    i dworem W. Długosza, a najbliżej, cmentarz parafialny i dawne Zakościele.. .  Foto. 
246/II. Poniżej, nowy kościół (w renowacji), obok, nowe Zakościele. Pierwszy plan, pańskie pola. 
 

 
 



 Ludność  i ich domy 1914 -1915 

 92 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto. 247-8/R.II.  Oczami obserwatorów rosyjskich, rozpoznawać będziemy strategiczny gości-
niec  węgierski, na odcinku od Gorlic poczynając, do Ropicy Ruskiej (Górnej). Niejako po dro-
dze, dostrzegać będziemy artyleryjskie dozory, zaznaczane na mapach wojskowych. Znajdziemy 
Dom Ludowy w Siarach, z dawną drogą i stary, drewniany kościół. Na pierwszym planie, 
gościniec węgierski przecina  pańskie pola - fragment. 
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Foto.249-250/R.II. Pożegnamy, ponad siarskim Szlabanem, malownicze pagóry zwane dawniej 
Gudy lub Grody. Pozostawimy za sobą pierwszy strategiczny most na Sękówce,  stary kościółek, 
teren dawnego dworu w Sękowej, później PGR. Przenosimy wzrok w kierunku na południe, 
gdzie zobaczymy Puste pole i las, a poniżej,  zabudowane już sękowskie Górki. Ponad,  siarski las 
Rzemieszka, wynosi się szymbarska Bartnica, poniżej, z prawej,- Wierzchowina. 
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Foto. 251-258/R.II. Prostym odcinkiem drogi  poprzez Pańskie pola, dotarliśmy do podwzgórza 
Zagórza (507). Tam, droga rozwidla się; na wprost, do wsi Męciny i Wapiennego, a w prawo, na 
południe, poprzez 2-gi most  na Sękówce, prostym odcinkiem drogi do ostrego zakrętu w lewo na 
wschód.  Dołącza tam droga z Górek, a za tym skrzyżowaniem, jesteśmy już nieomal w  centrum 
współczesnej Sękowej.  Nowa już zabudowa gęstnieje… 
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Foto. 259-266/R.II. Zabudowa współczesnej Sękowej, (nieomal miasteczka), koncentruje się                
w dolinie Sękówki pomiędzy dwoma pasmami zalesionych wzgórz, szczególnie gęsto,  na lewym 
nadbrzeżu rzeki Sękówki, której towarzyszy asfaltowa droga do Bardiowa.  Są to już domy mu-
rowane, a dachy pokryte blachą lub dachówką. Gdzieniegdzie tylko, spotyka się jeszcze domy 
starsze, zbudowane po I wojnie światowej. Natomiast domy pamiętające I wojnę, spotkać można 
jeszcze tylko na zboczach Zagórza, na Kawiorach, jeden na Oboczu, może jeszcze przy granicy ze 
wsią Ropica górna, na górkach i może jeszcze gdzieś. Nigdzie, nie widać już wież ropnych... 
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Foto.267-8/R.II. Na gruntach, tzw. Amerykańskich, zachodnie  podwzgórze Zagórza, powstaje 
nowe osiedle. 

           
 

       
 

            
Foto. 267-274/R.II. Ukryte w zaroślach broniących dostępu, na zachodnim i wschodnim stoku Zagó-
rza (507), również na Kawiorach,  stare, pamiętające zapewne I wojnę światową domy,  nowoczesnej 
już wsi,  będącej siedzibą Gminy Sękowa. 
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Foto. 275-278/R. II. .Kolejne stare domy wsi Sękowa, odnalezione na zboczach wzniesień, w doli-
nach, i zaroślach.  
 
    
 
 
 
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
Foto. 279/R.II. Stary, drewniany, zabytkowy kościół, ujęty wiosną 2012 roku (tak, jak niektóre 
inne foto.), spod murów cmentarza wojennego nr 80, na wzgórzu 507-Zagórze w Sękowej, kończy 
przegląd pejzaży współczesnej wsi Sękowa – siedziby Gminy.  Wszystkie fotografie wykonał            
i sformatował autor książki- Sz. M., aby pokazać jakie znaczenie strategiczne miało to wzgórze. 
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Trzecią część Rozdziału II, opisującą wieś Sękowa, zakończę wykazem ludności; gospodarzy głównych,- 
właścicieli posesji oraz numerów domów, wg  stanu, z 1922r. A zatem tych, którzy przeżyli I wojnę 
światową. Naliczyłem 50 pustostanów. Prawdopodobnie, domy te zostały spalone. 

L.p. 
Nr 
Do. 

 
Imię i nazwisko 
Właściciela 

L.p. 
Nr 
Do. 
 

 
Imię, nazwisko  
Właściciela 

L.p. 
Nr 
Do. 
 

 
Imię, nazwisko 
Właściciela 

L.p. 
Nr 
Do. 
 

 
Imię, nazwisk 
Właściciela 

1 Pancerz Aniela 57 Kretowicz Salomea 113 Kret Franciszek 169 Tenerowicz Fran. 
2 Tenerowicz Ludwika 58 Szydłowska Agata 114 Nawalana Apolonia 170 Brak nazwiska 
3 Tenerowicz Antonina 59 Hajduk Józef 115 Brak nazwiska 171 Piotr Apola 
4 Tenerowicz Piotr 60 Tumidajska Maria 116 Brak nazwiska 172 Brak nazwiska 
5 Osioł Józef 61 Markowicz Antoni 117 Brak nazwiska 173 Markowicz Stan.  
6 Misiewicz Anna 62 Tumidajski  Wład. 118 Tokarz Józef 174 Brak nazwiska 
7 Serwa Stanisław 63 Liszka Michał 119 Brak nazwiska 175 Leszko Maria 
8 Serwa Wiktoria 64 Markowicz Józefa 120 Śliwa Maria 176 Brak nazwiska 
9 Tokarz Franciszek 65 Kukla Krystyna 121 Tokarczyk Józef 177 Brak nazwiska 
10 Ks. Horowicz Stan. 66 Janik Józefa 122 Brak nazwiska 178 Brak nazwiska 
11 Konieczny Jan 67 Rybczyk Józef 123 Apola Jan 179 Szarowicz Paweł 
12 Jamińska  Marcjanna 68 Tumidajski Piotr 124 Smędowski  Józef 180 Brak nazwiska 
13 Kret Marcin 69 Ludwin Tekla 125 Janik Jan 181 Muszyński Stan. 
14 Kuczcza Michał 70 Kret Antoni 126 Janik Franciszek 182 Markowicz Piotr 
15 Przybyłowicz Jędrzej 71 Kret Jakub  127 Rachel Jędrzej 183 Brak nazwiska 
16 Tokarz Anna 72 Brak nazwiska 128 Pels Maria 184 Brak nazwiska 
17 Brak nazwiska 73 Przybycień Anna 129 Czaja Jakub 185 Halaś Jan 
18 Tumidajski Michał 74 Tenerowicz Józef 130 Potok Wojciech 186 Brak nazwiska 
19 Zieliński Jan 75 Tenerowicz Michał 131 Tenerowicz Fran. 187 Brak nazwiska 
20 Drzymałówna Anna 76 Janik Magdalena 132 Tenerowicz Ignac 188 Tokarczyk Piotr 
21 Brak nazwiska 77 Brak nazwiska 133 Drzymała Franc. 189 Brak nazwiska 
22 Tokarz Piotr 78 Liszka Jan 134 Hajduk Józef 190 Tokarz Józef 
23 Trybus Maria 79 Rachel Józef 135 Honkowicz Jan 191 Tokarz Piotr 
24 Rybczyk Wojciech 80 DrzymałaFrancisz. 136 Brak nazwiska 192 Janik Anna 
25 Józef Konieczny 81 Tumidajska Maria 137 Tokarz Stanisław 193 Tokarczyk Anna 
26 Urzędowski Maciej 82 Tenerowicz Józef 138 Brak nazwiska 194 Zieliński Franc. 
27 Kret Jan 83 Krupa Jan 139 Brak nazwiska 195 Tumidajski Józef 
28 Kukla Piotr 84 Konieczny Józef  140 Drzymała Marcin 196 Brak nazwiska 
29 Konieczny Józef 85 Tokarz Józef 141 Zacharyasz Anna 197 Brak nazwiska 
30 Pudłowa Anna 86 Tokarz Jan 142 Zacharyasz Maria 198 Leszko Józef 
31 Brak nazwiska 87 Gotkowicz Magdal. 143 Tenerowicz Józefa 199 Hałgas Jędrzej 
32 Tokarczyk Anna 88 Brak nazwiska 144 Rachel Franciszek 200 Hajduk Anna 
33 Tokarz Franciszek 89 Brak nazwiska 145 Liszka Jan 201 Bania Józef 
34 Woźniak Maria 90 Karp Magdalena 146 Brak nazwiska 202 Brak nazwiska 
35 Tokarz Anna 91 Szydłowski Franc. 147 Apola Franciszek 203 Brak nazwiska 
36 Szloch Franciszek 92 Kleszyk Katarzyn. 148 Konieczny Antoni 204 Hajduk Bronisł. 
37 Tokarz Piotr 93 Brak nazwiska 149 Brak nazwiska 205 Przybycień Józef 
38 Przybycień Stan. 94 Konieczny Józef 150 Tumidajski Marc. 206 Brak nazwiska 
39 Pruchniewicz Marc. 95 Brak nazwiska 151 Janik Maria 207 Brak nazwiska 
40 Chruściel Jędrzej 96 Brak nazwiska 152 Brak nazwiska 208 Drzymała Jan 
41 Kosiba Stanisław 97 Basista Franciszek 153 Hajduk Rozalia 209 Brak nazwiska 
42 Konieczny Piotr 98 Markowicz Stan. 154 Rybczyk Piotr 210 Przybycień Fran. 
43 Drzymała Stan 99 Brach Ambroży 155 Brak nazwiska 211 Brak nazwiska 
44 Drzymała Jędrzej 100 Szloch Franc. 156 Brak nazwiska 212 Brak nazwiska 
45 Serwa Piotr 101 Krupa Bronisława 157 Kret Wojciech 213 Skórka Jakub 
46 Liszka Franciszek 102 Drzymała Jan 158 Brak nazwiska  Koniec… 
47 Konieczny Francisz. 103 Smędowski Franc. 159 Boczoń Stanisław  Podwójna  num. 
48 Konieczny Stanisł. 104 Konieczny Jan 160 Jasiński Jan 1. b. DwórW.  Długosz 
49 Hudek Michał 105 Brak nazwiska 161 Tenerowicz Józef 16 b Tokarz Francisz. 
50 Starowicz Jakub 106 Pruchniewicz Stan. 162 Brak nazwiska 25 b Wacławik Franci 
51 Rachel Józef 107 Gotkowicz Francis. 163 Bolek Katarzyna 29 b Konieczna  Albin 
52 Janik Jędrzej 108 TumidajskaWiktori 164 Bara Maria 102  (b) Haluch Jakub 
53 Rączkowska Maria 109 Sandecki Piotr 165 Guterch Jan 108  (bTumidajski Jan 
54 Kretowicz Józef 110 Guterch Bronisław 166 Kret Stanisław 134  (b)Liszka  Ludwi 
55 Rachel Józef 111 Bolek Grzegorz 167 Guterch Piotr 191  (b)Bochenek Wo. 
56 Niedziela Józef 112 Boczoń Fózefa 168 Brak nazwiska  Koniec definity. 
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Do tabeli powyżej; Brak nazwisk w pozycjach. 21,72,77,88,89,95,96,105,115,116,117,119,136,138,139,  
146,149,152,155,156,158,162,168,170,172,174176,177,178,180,183,184,186,187,189,197,202,203,206,207,209,
211,212.  oraz w pozycji 1 – dwór. Razem brak 44 domów. Tabelę wykonał…;  według   Wykazu złożonych 
datków na restaurację kościołów w Sękowe,j sporządzonego przez Władysława Augustyna,-autor Książki…  

 
Foto. 280/R.II. Młodzież Sękowej okresu międzywojennego Młodej Polski, z nauczycielem., Władysławem Augustynem  
Pierwszy, z lewej, stoi Franciszek Gotkowicz - żołnierz kampanii Zaolzie,- późniejszy mieszkaniec Siar dolnych. 
Franciszek, był zięciem Hiacentego Zacharyasza – żołnierza -Tyrolczyka I wojny światowej – dawny Sękowianin.   

  
Foto 281/R.II. Młodzi Sękowianie okresu międzywojennego.  Pierwszy plan, siedzą bracia Tokarzowie–muzycy.                    
W górnym rzędzie, drugi od lewej, stoi Franciszek Gotkowicz, (Godk..?), późniejszy mieszkaniec Siar  dolnych,               
zięć Jacentego Zacharyasza – żołnierza I wojny światowej. 
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Poniżej. Foto. 282 i 283/R. II.  Już w wolnej Polsce;  Sękowinie (?), na pikniku , zapewne (albo), na Postro-
niu. Chociaż, nie ma całkowitej pewności czy, nie są to niektórzy mieszkańcy z obydwu wsi, również Siar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sękowska i Siarska młodzież pracująca, - posiadacze rowerów, z KMW Wici. Pierwszy z lewej,  
Bronek Mikruta, piąty, Władysław Mikruta – sztandarowy organizacji siarskiej – KMW Wici. 
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Poniżej. Foto bis. Obrazki wojenne przysiółka Zakościele wsi Sękowa, z lat 1914-1915. 
Pozostałość, po przesunięciu się naszych na Wschód… Dom Tenerowiczów. 

Powiększenie.                                                   „ I jak tu mieszkać i żyć w takim 
A, na dachu, czy to duch                                                            domu, jak uprawiać role?” 
Kogoś zabitego? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poniżej, rozwalony już okop na Zakościelu wchodzi na teren dworski, Pocieszkę 
i dalej na zachód.… 

 
Koniec części 3 Rozdziału II Ludzie i domy. Cd. W części 4 wieś Sokół. 
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ROZDZIAŁ II. 
LUDNOŚĆ I  DOMY  

1914 – 1915 
Część 4. Wieś Sokół. 
     Terytorium wsi wyodrębniono z olbrzymiej  pangei dawnej wsi Dominikowice, której założycie-
lem, z nadania króla Władysława Łokietka, był Dominik Penaszek (Pieniążek). 
     Akt lokacyjny wsi Sokół zaginął, lub jeszcze nie został odnaleziony. W Aktach grodzkich bieckich 
(1 str.61), zachował się zapis daty 1398 r., co do której, nie ma pewności czy była to data lokacji, czy 
tylko wzmiankowanie. Data ta, wpisana w Aktach bieckich, wskazuje na lata panowania króla Włady-
sława Jagiełły. Bywał on często w grodzie bieckim, gdzie, m. in., nadał sołectwo na prawie niemiec-
kim – magdeburskim, istniejącej już wsi Siary. Wieś Sokół, zapewne otrzymała sołectwo również na 
zasadach prawa magdeburskiego. Pierwotna nazwa tej wsi mogła być inna. Dlatego, zapewne, trudno 
jest odnaleźć właściwy akt lokacyjny lub jego kopię. Nazwa wsi – Sokół, to nazwa patronimiczna, 
utworzona nieco później, przypuszczalnie od nazwiska dzierżawcy wsi - Sokołowskiego, który miał 
jakieś związki ze wsią Sękowa. Przy opisie granic wsi Dominikowice - Pieniążków, jest wzmianka           
o debrzy, czyli o niewielkim wąwozie od zachodniego skraju granic tej wsi. Jak wiadomo, we wsi 
Sokół wąwóz ten towarzyszy drodze, współcześnie ul. Dukielskiej, po lewej stronie tej ulicy. Ongiś, 
dnem tego wąwozu płynął sporej wielkości potok, wpadający do Sękówki, a wypływający ze źródeł na 
terenie dworskim, na płaskowyżu w środkowej części wsi Sokół. Był tam, do niedawna, spory staw 
rybny przy dworski, który zasypano. U początku potoku, na co wskazuje sporej wielkości i rozległości 
jakby sztucznie wykonana niecka w terenie,  mogły znajdować się tam dawniej, stępa oraz blech. 
     Terytorium wsi Sokół, od wschodu poczynając, graniczy ze wsią Kobylanka i Dominikowice , a od 
zachodu, ze wsią Siary dolne, na odcinku pasma zalesionych pagórów, zwanych Magierka. Dalej, po-
przez graniczną rzekę Sękówkę, na północny zachód, z gorlickimi Łęgami, i na odcinku Parku miejsk-
iego, z samym miastem Gorlice oraz Glinikiem Mariampolskim.  Na sporym płaskowyżu w centrum 
wsi, czyli nawisu Sokoła, był dwór sokolskich dzierżawców- sołtysów zarazem. Dwór ten na sporym 
obszarze w formie trójkąta ostrokątnego, którego kąt ostry wskazywał kierunek północny, a przeciw-
kątny bok, od kierunku południowego ograniczony drogą dukielską, okolony był kilku wiekowymi 
dębami, pamiętającymi zapewne początki wsi Sokół. Zresztą, dęby rosły również nad wąwozem oraz 
nieomal na całym terytorium tej wsi.  
     Na wyższym, stromym, prawym zboczu wąwozu, idąc w kierunku spływu potoku (debrzy), wycię-
to  w zboczu półkę, która po utwardzeniu stała się drogą, współcześnie ul. Dukielską. Na płaskowyżu, 
tuż pod wierzchołkiem trójkąta obszaru dworskiego, czyli na nawisu, powstał punkt - węzeł, z którego 
rozchodziły się drogi, w co najmniej pięciu kierunkach; do Gorlic, Kobylanki (przez las  zwany Roz-
bój), Dominikowic, Bardiowa przez Sękową oraz do przysiółka, doliny nad Sękówką, zwanej do 
dzisiaj Blich (dawny blech).  
     Na Blichu, u podwzgórza Magierki, (północna strona), znajdował się spory, płaski obszar, utwo-
rzony przez rzekę Sękówkę. Były tutaj, od zarania wsi Sokół, sokolski młyn, stępa, oraz blech, poru-
szane kołem wodnym. Woda na koło młyńskie, prowadzona była ogroblowaną fosą od rzeki Sękówki,  
od tzw. jazu pod Magierką poczynając. Zapewne również z potoków spływających ongiś ze wzgórz 
powyżej i z Magierki.. Sokolski młyn, dotrwał (zachowując ciągłość trwania), do roku 1948, kiedy to 
uległ spaleniu. (Autor książki widział ten pożar). Ostatnimi właścicielami młyna i tartaku, była  rodzi-
na Pawłowskich.  
     W okresie porozbiorowym (po I rozbiorze), królewska wieś Sokół, wespół z Sękową i Siarami, 
stały się własnością magnackiego rodu Kuropatnickich, i wchodziły w skład niegrodowego Starostwa  
w Lipinkach. Wkrótce, wszystkie te trzy, ongiś królewskie wsi, nabyła na własność szlachecka rodzi-
na Wybranowskich herbu de Poraj. Poszczególni członkowie tego rodu, mieli swoje dwory w każ-
dej  z  tych wsi. Wieś Sokół, jeszcze na początku XIX w., przynależna była i wchodziła w skład para-
fii Sękowa. Również, na Sękowskim cmentarzu, grzebano zmarłych z Sokoła. Nieco później, Sokół 
przejęła parafia Gorlice. 
     Odnotować należy, że u zarania wsi Sokół, przy węźle opisanych już pięciu dróg wybiegających         
z tego węzła, rósł już potężny dąb. O dębie tym, prawdopodobnie kultowym, pamiętającym jeszcze 
czasy pogańskie, znalazł autor...,  wzmiankę – notatkę, w tzw. Tece Antoniego Sznajdra, w Archiwum 
Królewskim na Wawelu. Dąb ten, dotrwał w zdrowiu, do około 2000 roku. Został ścięty bezprawnie, 
po likwidacji POM-u (dawne terytorium dworskie), na którego terenie rósł. Zburzono wówczas, starą  
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zabytkową kapliczkę domkową, która do niego przylegała. Na dębie, umieszczone było znamię okreś-
ające, że dąb ten, jest zabytkiem klasy zerowej.  Dąb, był pod kuratelą Ministerstwa Rolnictwa i Leś-
nictwa, miał swojego opiekuna. Po ścięciu, sprawą  zajął się Wojewódzki Konserwator Zabytków                
w Nowym Sączu..., (ale..., była to przysłowiowa musztarda po obiedzie)..   
          Autor książki, miał okazję uratować kopie dokumentów z postępowania wyjaśniającego, z opi-                    
sem dębu. Uratowano jego przyziemny pień, którego zaczęto już karczować. W miejsce zburzonej 
zabytkowej kapliczki, postawiono nową.  Natomiast nie wykonano, nakazanego przez wojewódzkiego 
Konserwatora, zadaszenia nad pozostałym przyziemnym pniem dębu. Odnotować również należy,           
że do miejsca gdzie rósł zabytkowy dąb, przylegała bezpośrednio posiadłość, jednego z najzamożniej-
szych rodów wsi Sokół, ongiś kmieci, – Lenartowiczów, nr d. 30, (wywodzących się, od Joachima - 
maglarza płótna). Prawdopodobnie, ród ten wywodzi się od rodu Lenartów, odnotowanych w Księdze 
gromadzkiej, sąsiedniej, z za rzeki Sękówki, wsi Siary. O Lenartowiczach spod dębu, będzie wzmian-
ka  na dalszych kartach tego podrozdziału.  

 
Foto. 284/R.II. Początek ul. Parkowej, współcześnie Dukielskiej. Obok ponad 100-letniej Bursy Ruskiej, -
współcześnie siedziby Stowarzyszenia Łemków, (w czasach PRL był Szpital Chorób Zakaźnych), Rosną  tu 
również stare  jesiony. Bursę Ruską oraz Polską, przy ulicy Węgierskiej, ufundował; Wład. Długosz z Siar. 
     Na końcu prospektu tej ulicy, po lewej, Stadion sportowy, a nieco dalej sokolski most, na Sękówce. 
Za mostem rozjazdy; w lewo do Parku miejskiego, - imienia i założonego przez Wojciecha Biechoń-
skiego – ówczesnego burmistrza Gorlic, a w prawo, do wsi Sokół, dalej -Dominikowic, Kobylanki, 
Rozdziela, Dukli, Nowego Żmigrodu, Sanoka…   Za mostem, bierze swój początek sokolska debrza, 
czyli wąwóz, z resztkami, ongiś sporego potoku, wypływającego ze stawu przy dworskiego na Naw-
siu, a wpadającego do rzeki Sękówki. Lewe nadbrzeże tego potoku (kierunek spływu), stanowi płasko-
wyż rozpoczynający się ostrym klinem tuż za mostem, rozszerzającym się w kierunku na południe. 
Lewa krawędź tego płaskowyżu, podnoszącego się stopniowo  w kierunku południowym, to prawe, 
strome nadbrzeże rzeki Sękówki. Ciągnie się ono na odcinku około 2km, w tym, na przestrzeni sporej 
wysokości (ok.320m n.p.m.), lesistego wzgórza zwanego Magierka. 
     W pewnym okresie dziejowym, rzeka Sękówka, odbijana i kierowana spod Magierki w kierunku 
terytorium Siar dolnych, sztucznie wykonywanymi  jazami, wyprostowała na znacznym odcinku 
swoje koryto, a w wyniku tego zabiegu, pomiędzy opisanym stromym nadbrzeżem, a nowym korytem 
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rzeki, powstała sporej szerokości i długości płaska enklawa zwana  sokolski Blich. Zarówno nadbrzeż 
ny płaskowyż, jak też Blich, od zarania były zagospodarowywane; był tutaj młyn, budowano tu domy, 
uprawiano grunty.  Natomiast, prawe nadbrzeże sokolskiego wąwozu, to od Parku (współcześnie miej-
skiego), poczynając, stanowi pasmo sporej wysokości i stromości wzgórz, które przechodzą w płasko-
wyż w okolicy sokolskiego Nawsia. 
     Podczas I wojny światowej, całe pasmo sokolskich wzgórz, od skarpy na wysokości Glinika Maria-
mpolskiego poczynając, poprzez całą wieś Sokół; ponad Blichem, wzgórzem zwanym Magierka,               
i dalej na południe, poprzez dominikowicką wąską enklawę graniczną, dochodzącą do rzeki Sękówki; 
opanowali i na długo zajęli – jak powiadano wówczas – Moskale. Ich umocnione okopy, ciągnęły się 
dalej; wschodnim  podwzgórzem  dominikowickiego  Zamczyska przechodzącym w terytorium wsi 
Sękowa;  wzgórzami Postronia  i  Zagórza z enklawą u podwzgórza, zwaną  Zakościelem.  
     Okupacja tych terenów przez wojsko rosyjskie, trwała od listopada 1914 r. do 03 maja 1915 r. 
Niestety, nie zachowały się żadne szczegółowe opisy poległej ludności cywilnej oraz zniszczonych 
domów wsi Sokół, aczkolwiek zajęte przez Rosjan tereny, poddane były piekielnemu ostrzałowi 
artylerii niemieckiej  i austrowęgierskiej podczas 6-cio godzinnych przygotowań do ataku piechoty,            
w dniu 02 maja 1915 r. 

 
     Zamieszczam  kilka fotografii, obiektów i domów pamiętających zapewne I wojnę światową,  
w większości, wg ich stanu współczesnego. (Foto. Zbiór  autora Książki...). 
                                                                 Sokolski Blich (Fragmenty).  

                                                          
Foto.285-287/R.II. Rozległy płaski teren wydarty i wygładzony przez rzekę Sękówkę, to od zarania, sokol-
ski Blich.   Przy istniejącym tutaj sokolskim młynie, odbywało się blechowanie płócien lnianych tkanych 
przez ludność Sokoła. Dom na foto., posadowiony na południowym skraju Blichu tuż pod najwyższym 
szczytem Magierki, należał do rodziny Boczoniów, później Mikrutów. Na zbliżeniu, siostry, z Boczoniów; 
… Gubałowa  i Maria Mikrutowa. Na prawej Foto.,  na jazie, pod Magierką,  Maciej Pawłowski, syn 
właściciela młyna-student w Krakowie, z Tadeuszem Sikorą- przyjacielem leśnikiem. (nikt już nie żyje).      

 
                                                                                                                                                

                                           
Foto.288-290/R.II. Sokolscy młynarze, z młyna Pawłowskich; na środkowej foto. ostatni właściciel –Antoni 
Pawłowski , z synem jednego z młynarzy. Na skrajnych foto.;  młynarze – Stanisław Mikruta, …Kozik,- 
(bez ręki), Nieznany z nazwiska (ciemne ubranie), oraz praktykant – Czesław  Cieniawa - najmłodszy. 
                             
     Po spaleniu się, w 1948 r.,- drewnianych; młyna wodnego oraz tartaku, właściciel,- Antoni 
Pawłowski,  wznowił działalność, zakładając tartak parowy (bez młyna). Przetarcie odbywało się do 
lat około 60 tych XX w.                                    
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Foto.291/R.II. Teren młyna i tartaku sokolskiego, od około 150 lat w posiadaniu rodu 
Pawłowskich, widziany ze skalistego w tym miejscu, wysokiego nadbrzeża rzeki Sękówki.                  
Na drugim planie foto., zachowany jeszcze dom mieszkalny  ostatnich przedstawicieli tego 
młynarskiego rodu, który, wkrótce zapewne, zostanie rozebrany, gdyż całą posesję ze starym 
domostwem, nabył już nowy właściciel i zbudował tutaj swój nowy dworek. Warto zwrócić 
uwagę, na ciekawe utwory skalne; artefakty przeszłości, które można napotkać na tym odcinku 
nadbrzeża Sękówki.  Na stronie następnej, jeszcze kilka fotografii z tematu młyn 
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Foto. 292-293/R.II. Dom Pawłowskich i Tartak widziane z lewego brzegu Sękówki.  Zachodnia fasada 
domu, pozostałego, po spaleniu się budynku młyna i tartaku. Foto. T. Sikora- przyjaciel Pawłowskich. 

            
Foto. 294-295/R.II. Na nieistniejącej już współcześnie kładce na Sękówce, z gorlickiego łęgu do sokolskiego 
młyna, stoją: bliżej, Otek Kosiba (dożył 104 lat), i Stanisław Wojtasiewicz. Foto prawe, północny skraj 
sokolskiego Blichu, z fragmentem asfaltowej  już ulicy Dolnej. Wywyższona, Góra parkowa w Gorlicach.                                                                                                                                                                                 

   
Foto.296-298/R.II. Podążając w kierunku cmentarza wojennego nr 88 w Sokole, (około 200m od mostu),  

przechodzić się będzie wierzchem dawnego, 
prawego nadbrzeża rzeki Sękówki, a jednocze-
śnie lewym nadbrzeżem sokolskiej debrzy, czyli 
wąwozu który od zarania towarzyszy drodze, 
współcześnie ulicy Dukielskiej.  Idąc, napotyka 
się tutaj, niewątpliwie rzeźbione ręką ludzka, 
dziwaczne ogromne kamienne twory – arte-fakty, 
wyobrażające jak gdyby, głowy dwojga 
olbrzymów, tkwiących resztą ciała w glebie. 
Dalej, natrafimy na kamienną wyniosłość – 

rumosz skalny, jakby celowo wykonany przez kogoś? Patrząc na ten wzgórek skalny od strony sokol-
skiego Blichu, zauważamy jakby łukowate wejście do…?, kadr 298, z fotografii, która to fotografia 
wykonana była w latach 60 XX w., a więc około 60 lat temu. Czy to tajemnicze wejście jeszcze istnieje? 
Warto to sprawdzić przy jakiejś okazji. Może był to jakiś rosyjski schron z czasów I wojny światowej.      
Nie można tego wykluczyć. A, może wszystkie te kamienne artefakty są bardzo stare i pamiętają, tak jak 
wszystkie sokolskie dęby, czasy bardzo odległe, czasy, z pogańskiej jeszcze przeszłości, - wsi  Sokół ?   
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Foto.299-304/R.II.. Cmentarz wojskowy nr 88 w Sokole, (w publikatorach błędnie określany na Magierce), 
zlokalizowany jest na lewym nadbrzeżu sokolskiej debrzy – wąwozu, a pomiędzy prawym nadbrzeżem 
dawnego koryta rz.  Sękówki.  Znajduje się tam, sporej szerokości płaskowyż na którym, stały kiedyś 
domy, zniszczone w I wojnę światową.  Na lewej foto., fragment debrzy w pobliżu mostu.                                        
W lesie Magierki, gdzie były pozycje rosyjskie,  znajduje się sporo, nie ekshumowanych doraźnych mogił.  
Jednak, brak im już  jakiegokolwiek  oznakowania. (Tablica nie jest już wyraźna, nie udało się poprawić). 
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Foto. 305-306/R.II. Ze wzgórka przy cmentarnym krzyżu,  w kierunku północno-zachodnim, widać 
centrum miasta Gorlic.  Przed 100 laty, wyglądały podobnie jak resztki sokolskiego domu obok… 

      
Foto.307-308/R. II. Na porosłym już drzewami, za cmentarnym, płaskowyżu, najbardziej narażonym na 
artyleryjski ostrzał austro- niemieckich  koalicjantów, zachowało się sporo zniszczonych, ukrytych w 
zaroślach domów, z czasu I wojny. 
 

            
Foto 309-310/R.II. Obok starych, pamiętających I wojnę światową domów, bez trudu odnaleźć można 
resztki rosyjskich okopów i umocnień. Współcześnie, pięknie położony i ukształtowany przez naturę teren, 
jest już zagospodarowywany – nowa zabudowa. 
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          Z za wąwozowej, sokolskiej enklawy z cmentarzem wojskowym, powróćmy znów na ulicę 
Dukielską. Tuż za sokolskim mostem, za rozwidleniem dróg do Parku miejskiego im. Wojciecha 
Biechońskiego - , w lewo, a do centrum wsi Sokół, w prawo, bierze swój początek głęboki parów 
sokolskiej debrzy.      Na końcu skrawku gruntu, stanowiącego prawe nadbrzeże potoku tam płynące-
go, usytuowano trzy domy mieszkalne, których, gdy wydrukowana zostaje ta książka, już tam niema. 
Zostały rozebrane, gdy po obfitych opadach deszczu, w 2010 r., przeciwległe strome zbocze ponad 
drogą, zaczęło się  nagle obsuwać, niszcząc jeden z domów tam posadowionych. 

 
Foto. 311/R.II. Pierwsze sokolskie domy lewej strony ulicy Dukielskiej, za zakrętem drogi tuż za mostem.           
(W 2015 roku, już wyburzone…). 
 

         
Foto. 312-314R.II. Zamieszczając fotografie starych sokolskich dębów, spodziewam się, że może 
przynajmniej, w ten sposób, uratuję ich wygląd i pokażę  piękne sokolskie pejzaże, z tymi 
starymi drzewami oraz nielicznymi już,  starymi domami pamiętającymi zapewne I wojnę 
światową. Stare domy, burzy się z konieczności, ale dlaczego wycina się stare zabytkowe dęby?  
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Foto 315-316/R.II. Sokolskie dęby umierają stojąc ! Wycina się je metodycznie i systematycznie.!!! 
 

         
Foto. 317-318/R.II.  Stara, opuszczona już, Lenartowiczówka maglarza płótna, - Joachima Lenartowicza. 
Obok, drugi dom, prawdopodobnie już opuszczony. Obydwa te domy pamiętają I wojnę światową… 
 

                
Foto. 319-320/R.II. Idąc ku centrum wsi Sokół, czyli ku Nawisu, spotykamy jeszcze po lewej stronie drogi 
stare domy. Znajdują się one również na stromym zboczu po prawej stronie oraz, za terenem dawnego 
dworu. Dom, z lewej, to prawdopodobnie dom kowala - stara pozostałość kuźni. 
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Foto. 321-324/R. II. Stare dęby, które jeszcze dotrwały do współczesności. Stara zabytkowa studnia obok 
drogi -zaprasza. 

        
Foto. 325-326/R. II. Zamykam  starą studnię i podążam ku centrum, gdzie obok starych domów, powstają 
nowe już dworki i dwory.. 

                                               
 
Foto. 327-328/R.II. To już centrum, dawne Nawsie. Ulica Dukielska rozwidla się tutaj, jak daw-
niej, okalając drogami dawny teren dworski, z pięknymi starymi dębami. Na foto., z lewej, auto 
wyjeżdża ze skrzyżowania starej drogi do wsi Dominikowice, z drogą do wsi Kobylanka, wiodą-
cej poprzez las zwany Rozbój (!). Na foto., z prawej, fragment nowej drogi do Dominikowic, z no-
wą już kaplicą, posadowioną obok  pnia, - po ścięciu  ... 1000-letniego  dębu. 
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Foto. 329/R.II. Lata 70 XX w. Fragment Lenartowiczówki  pod dębem. W głębi, za sztachetowym płotem, 
rośnie około 1000-tni, kultowy dąb. Obok pnia tego dębu, zbudowano kapliczkę (białe ściany z lewej str. 
pnia). Około 2000r., dęba bezprawnie ścięto, starą, zabytkową kapliczkę rozebrano,. W ich miejsce, posta-
wiono nową. W pobliżu dębu, stoją jeszcze stare sokolskie domy pod dachami ze słomy. Ale to już było, już 
wyburzone. Osoby na foto, to dwie siostry Lenartowiczówny i Bronek Mikruta. (wszyscy już nie żyją). 

                    
Foto.330 i 331/R.II.  Małżonkowie Lenartowicze; Zofia (z Mikrutów, z Siar dolnych), i Jan. Obydwoje ma-
łżonkowie przeżyli świadomie I wojnę św. –Zofia, w domu rodzinnym w Siarach d., Jan, na wojnie i w nie-
woli rosyjskiej. Na 2 foto., pokazana nowa kaplica przylegająca do ulicy Dukielskiej. Zbudowano ją nieo-
mal w miejscu, gdzie rósł kultowy 1000-letni dąb, obok którego stała stara, zabytkowa kaplica. Widoczny 
stary dom, należy do opisanych małżonków. Przed tym domem, przebiega ulica o nazwie Lenartowicze.  
                                                                                                                                                    
     Jan Lenartowicz, w roku 1914, gdy ogłoszono mobilizację, jako  popisowy, podlegający obowią-
zkowi wojskowemu młodzian, został wcielony do armii austrowęgierskiej i wysłany na front. W roku 
1915, dostał się do niewoli rosyjskiej  i razem z innymi jeńcami, wywieziony w głąb Rosji. Przebywał 
tam (Omsk, Tarnopol, i…), około 8 lat, - pracując. Po ucieczce, na piechotę, powrócił do rodzinnego 
Sokoła. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, ok. 1923 r., objął po rodzicach spore gospodar-
stwo. Został wójtem wsi Sokół. Ożenek w Siarach dolnych, z Zofią, córką Marii i Jakuba Mikru-
tów. Małżonkowie, wychowali siedmioro dzieci, z których sześcioro, przedłużyło ród Lenartowiczów. 
Zbudowali  domy. Powstało nowe osiedle, do którego, wiedzie ulica o nazwie Lenartowicze. 
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Foto. 332-33/R.II. Dworek de Poraj Wybranowskich.  Przy dworku, był spory  staw, który zasypano gdy 
zabrano nowemu właścicielowi – Mrazkowi – ropniakowi, jego posiadłość i założono POM.  Mieczysław 
Mrazek zbudował w miejsce dworku, piętrowy dom który zmodernizowano na biura POM –u... Wiele 
zabytkowych drzew – dębów powycinano. Powstało tutaj ekskluzywne osiedle domów jednorodzinnych. 
Na posesji i w budynkach pozyskanych po likwidacji POM-u, powstało szereg prywatnych firm technicz-
nych. 
Poniżej. 
Foto. 334/R.II. Jedna z kopalń ropy naftowej ostatniego właściciela dworu w Sokole, -Mieczysława 
Mrazka, w Ropicy Ruskiej (współcześnie Górnej), tuż za wsią Sękowa. Pieczęć właściciela firmy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto.  335/R.II. Biedni właściciele gruntów i posesji, wydzierżawiali lub sprzedawali swoje posiadłości 
Ropniakom. 
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Foto.336-37/R.II., zbliżenie. Fragment ul Dukielskiej. Po lewej, resztki zabytkowych dębów okalających 
dawny teren dworski, de Poraj Wybranowskich, ostatnio Mrazka.  Po prawej, zbliżenie i powiększenie no-
wego dworku i resztek zabytkowego dębu. 

            
Foto. 336 -337/R.II. W pobliżu centrum Sokoła znajdziemy jeszcze dwa stare domy możliwe, że pamiętają-
ce I wojnę światową.  Dom z prawej, posiadał ongiś właścicieli - Żydów. Był tutaj zapewne sklep, mieszka-
nie,  a wcześniej,  może była szkoła, którą odnotowują  statystyki - Schematyzmy. 

        
Foto. 338-340/R.II. Dęby okalają teren dawnego dworu; Sokołowskich, Wybranowskich i ostat-
niego właściciela – Mieczysława Mrazka. Wszystkie dęby, przetrwały I wojnę światową, ale               
z pogromu ostatnich 35 lat, przetrwała ich może, połowa. Wszystkie najstarsze, nosiły tabliczki – 
znamiona zabytków klasy zerowej. Współcześnie, tabliczki, z godłem Polski, noszą tylko nielicz-
ne. Zabytkowe dęby, musiały ustąpić miejsca nowej zabudowie; najpierw POM-u, następnie no-
wemu biznesowi oraz nowemu osiedlu prywatnych domów mieszkalnych. Wkrótce, padną zape-
wne pozostałe, gdyż ich wiekowe konary, pozbawione wody, usychając, zagrażają ludziom i no-
wym domom. 
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Foto. 341-43/R.II. Ostatni zabytkowy dąb, przy drodze do wsi Kobylanka. Stara kapliczka już bez świątka  

 
     Opis współczesnej już wsi Sokół, zakończę powrotem, do pogranicza z enklawą wsi Domini-
kowice, sięgającą rzeki Sękówki, na krótkim odcinku ze wsią Siary dolne i terenem po drugiej 
stronie rzeki, należącym m.in., do Rodu Mikrutów oraz obszaru dworskiego Długoszów. Będzie 
to teren przyległy do pasma Magierki, za którą, od kierunku południowego, były posesje najpie-
rw Lenartowiczów, później Tenerowiczów, a następnie Boczoniów. Zmieniający się właściciele, 
nabywali prawa własności poprzez koligacje i ożenki – wiana kobiet.  
     Podczas I wojny, - Tenerowiczówka, później Boczoniówka, graniczyły z Sikorówką, na której, 
w sporej odległości od siebie, było dwa domy; tuż nad rzeką Sękówką – Jakuba Sikory, a górą, 
bliżej zakola drogi dukielskiej,- Franciszka Sikory. Przez posesję Jakuba Sikory, przepływa po-
tok o nazwie Strusznik  większy na którym, do lat 50 XX w., istniał jeszcze nieczynny już młyn 
wodny  rodziny Sikorów. 

 
Foto. 344/R. II. Panorama sokolsko-dominikowickich wzgórz. Od lewej,. zalesiony fragm., Magierki. 
Środek- Boczoniówka, Sikorówka. Z prawej, Dominikowice  Na pierwszym planie Siary d., wsp.– Gorlice. 
 

 Foto. 345-46/R. II. Widziany z terenu Siar doln.  
Stary dom Tenerowiczów – Boczoniów, z czasów I wojny światowej - tuż przy Magierce. 2 ujęcia. 
 

                                                                        
Foto. 347-49/R.II. Właściciel posesji, z domem, - Jakub Sikora i jego najstarszy syn – Jan, z upolowanym 
zającem. Jakub Sikora, posiadał 4-ro dzieci; Jana, Kazimierza, Tadeusza – leśnika oraz córkę- Eugenię. 
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     Kończąc 4. Część Rozdziału II., - Wieś Sokół, a jednocześnie, cały ten Rozdział II., 
należy się informacja, że nie można zamieścić imiennego wykazu ludności wsi Sokół,                   
z okresu I wojny światowej, jak to w przypadku Sekcji Siar i Sękowej zostało uczynione. 
Taki wykaz nie był sporządzony lub nie zachował się do współczesności.  
     Zachowany doraźny spis powojenny podaje, że w Sokole 30 domów zostało zniszczonych, a zginę-
ły  3 osoby, spośród ludności cywilnej.  
     Autor tej książki uważa jednak, że jeżeli chodzi o zabitą ludność cywilną wsi Sokół, lub zmarłą,              
z przyczyny I wojny światowej, jest to ilość mocno zaniżona. O ile wiadomo, wsi tej nie 
ewakuowano przed 02 maja 1914 r., zatem, porównując do ilości zmarłych i zabitych w sąsiednich 
miejscowościach, liczbę ludności zmarłej z przyczyny wojny oraz zabitej, należy zwiększyć,                    
co najmniej - pięciokrotnie (!). 

 
 

 
Powyżej. Foto. 350/R.II.. Młodzież Siar dolnych i Sokoła (urodzeni w wolnej Polsce, pomiędzy 1930, a 35 
rokiem). Stoją  przy i na kładce na rzece Sękówce, prowadzącej z Siar d. – Mikrutówki, na Sikorówkę. , 
Niestety. Nikt już z tej młodzieży nie żyje. (Może, 2 osoby), A jeżeli…, to już ponad 85-ciolatkowie. 
Rozpoznałem niektóre znane mi osoby. Od lewej u góry; Leokadia Depczyńska, Jan Lewek, Śliwówna, E. 
Przy-bytniówna, Alfreda Depczyńska, …Tenerowiczówna, Natalia Kiwaczówna, Janina Kiwaczówna. U 
dołu od lewej; Julian Śliwa Tadeusz Przybycień, Danuta Kiwaczówna, Tadeusz Zachariasz, Zdzisław 
Boczoń, Jan Rybczyk -akordeonista, Leopold Wojtasiewicz. Wszyscy Oni, przeżyli świadomie, jako 
nastolatkowie, II wojnę światową.  Julian Śliwa, ps. Grab, plut. AK, - został zamordowany przez Gestapo.

 
Na tej,116 stronie, kończy się definitywnie, Rozdział II, tej Książki–dokumentu. 
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Rozdział III 

Siary i Sękowa w przededniu wielkiej wojny światowej 
 
                                        Galicyjska „wsi spokojna” – rok 1914 - 1915     

Niech na całym świecie wojna, 
Byle polska wieś zaciszna, 

Byle polska wieś spokojna… 
                                       Stanisław Wyspiański Wesele. 

(wykorzystałem własne opracowanie gazetowe – TG w 80 rocznicę gorlickiego przełomu) 
     Siary. Wieś królewska. Relokacja za czasów króla Władysława Jagiełły, aktem relokacyjnym, 
wystawionym w Bieczu  w roku 1388… 

      
Foto. 1/R.III. 2008 r. Siary Nawsie – Szlaban. Dawne drewniane domy, kryte w większości słomianą 

strzechą, zastąpiły nowe murowane, kryte blachą, dachówką … Widok współczesny z pagórów;    
(Gudów lub Grodów). 

     Na pierwszym planie, Siary środkowe – współczesne Nawsie; w potocznej mowie na Szlabancie,            
z Domem ludowym (okazały, najwyższy). Tereny i zabudowania za Domem ludowym, oraz za mos-
tem -,nowy kościół, to już wieś Sękowa, aktualnie siedziba Gminy. Widoczny fragment nowej drogi 
do Koniecznej i Bardiowa w Słowacji; odległość 24 – 30km, za mostem (dwa auta), odchodzi w pra-
wo fragment dawnej drogi, w przedłużeniu której, niewidoczny Stary drewniany kościół-zabytek. 

Sytuacja w roku 1914. Wieś Siary, nieformalnie, podzielona jest na dwie części; dolne, bliżej Gor-
lic i górne (górskie), od Szlabantu (szlabanu,- drewnianej, podnoszonej zapory na węgierskim gościń-
cu), od którego, Nawsie Siar, przyjęło nazwę Szlabant, aż do granicy ze wsią szlachecką należącą do-
miasta Gorlice, o nazwie Rychwałd (celtyckie ?, Reichwald, - Cuchnący las, Bogaty las). 
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Ryc. 1/III. Fragment mapy austriackiej, stan z 1903 r., Do opisu sytuacji w 1914 r. 

     Jest to, południowa część powiatu gorlickiego; dzielnica Gorlic Zawodzie i Łęgi oraz wsi: Siary 
dolne, (Sokół i Dominikowice, graniczące od wschodu), oraz  Sękowa. A, wzdłuż węgierskiego 
gościńca,- odcinek do przełęczy małastowskiej, przez Ropicę Ruską. Siary górne (górskie, za 
majątkiem MH). Od południowego  zachodu; graniczą z Ropicą polską  i Szymbarkiem, z Bielanką, aż 
do Rychwałdu dolnego. Pomiędzy dolnymi, a górnymi Siarami, położony jest majątek dworski, 
niegdyś dzierżawców wsi królewskiej Siary, a współcześnie, bogatego przemysłowca naftowego i 
milionera, posła do Parlamentu wiedeńskiego, ministra Galicji i senatora, marszałka Powiatu, - 
Władysława Wieniawy Długosza.  

              
Foto. 2 i 3/RIII M. Kiwacz, z Siar d., stan dworu W. Długosza,(PGR),- zima, z lat 60- tych XX w. 
      
     W majątku tym, na nadrzecznej lewobrzeżnej i stromej, wzmocnionej betonową ścianą skarpie 
rzeki Sękówki, znajduje się obszerny, murowany, secesyjny dwór z terasą i przyległym do tego dworu, 
rozległym parkiem ze starodrzewem. Dwór rozbudował, w latach 1900 -1905, milioner naftowy, 
Władysław Wieniawa  Długosz (rodem z Krakowa), po przejęciu poprzedniego majątku i drewnianego 
dworu Władysława Jelita Dembowskiego. (Ożenek z córką Kamilą i zakup) 
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Foto. 4 i 5III. Za olszynami, tuż pod betonowym tarasem i skalistym nadbrzeżem, biegnie droga do Siar d.  
     Pierwszy, noszący nr 1, (od I. rozbioru), dom w Siarach dolnych, należący do rodziny Słopnic-
kich, położony jest na posesji nad potokiem, wpadającym do rzeki Sękówki, o nazwie Słopny (grani-
czny), która to posesja, graniczy z Łęgami, dosyć odległą, około 1km od miasta Gorlic dzielnicą, 
będącą  w przeszłości, terenem pastwisk miejskich oraz resztkami lasu.  
     Dom, który nosi ostatni numer, mianowicie 191 (z wykazu z 1922 r.), należy do Marii, z Zieliń-
skich - Mazur, wdowy po Grzegorzu i posadowiony jest w Siarach dolnych (przy krzyżu), a nie w gór-
nych, jak to powinno wynikać z zasady kolejność numeracji. Kolejność numeracji domów, od nr 1          
do 28…, tak, jak to zostało ongiś ustalone, zachowała się tylko w Siarach dolnych i Nawisiu, u nielicz-
nych, trwałych i ciągłych  rodzin, oraz w niektórych grupach domów posadowionych przy drodze 
wiejskiej.     
     Po wybudowaniu nowego domu, nadawano mu, w zasadzie, numer poprzedniego. Gdy jednak do-
mów przybywało, bez względu gdzie był posadowiony, nadawano mu nowy, kolejny numer.  
     Łącznie, według Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego, z roku 1889, w Siarach, domów 
było 144, zamieszkałych przez 1058 osób, w tym: 47 Izraelitów, 3 grekokatolików. (1008 ch.).  
 
     Wg specjalnego wykazu z 1922 r.,(sporządzony przez Nacz. Gminy Siary Jakuba. Mikrutę), z któ-
rego można szacować ilość domów w 1914 r., w Siarach znajduje się łącznie 191 numerów, odpowia-
dających ilości domów, w większości drewnianych pokrytych słomianą strzechą, gontem, a nieliczne 
tylko blachą. Stosunek ilości mężczyzn do kobiet przyjąć można, wg proporcji Sękowej, czyli około 
510-m.,  i  548-k. 
     Wieś Siary, określana, ze względu na liczne kopalnie ropy naftowej, wsią przemysłową, jest samo-
dzielną gminą podlegającą władzy powiatu. Zwierzchność gminną w Siarach, od około 1903, do grud-                  
nia roku 1914 (wejścia wojsk austriackich i chwilowego wyparcia Rosjan), sprawuje naczelnik Gminy  
i wójt zarazem - Jakub Mikruta z Siar dolnych. W Siarach górnych, urzęduje zastępca wójta, Józef 
Jamro. Kierownikiem nowej Szkoły i nauczycielem w Siarach jest Franciszek Ksawery Gabryel, 
rodem  z Ołpin, obsadzony tu, po śmierci Jana Oleksińskiego, przez Jakuba Mikrutę w roku 1904.   
Jakub Mikruta, pozyskał również do Szkoły nauczycielkę, rodem ze Żmigrodu, Antoninę Stanek.      
Młodzi nauczyciele, zawarli wkrótce (12.08.1905 .), związek małżeński i pozostali w siarskiej  szkole.   
     Wójt, Jakub Mikruta, posiada kancelarię wójtowską w jednej z izb  własnego, murowanego już 
domu nr 11, położonego w środkowej części Siar dolnych. (pokazany również na 2 okładce Książki). 
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Poniżej, Fotografie 6-10/R.III. Naczelnik Gminy Siary- Jakub Mikruta, z Siar d., i Jego dom nr 11.             
Na ścianie przy wejściu do budynku, godło austriackie  -  symbol siedziby urzędu.                                                                                                                                          

            
Jako żołnierz c. k. Austrii. Wójt wsi Siary. W późnym wieku. Murowany dom z kancelarią wójta. Portal, z godł. 
     Wieś Siary, przynależy do parafii z siedzibą i kościołami (dwa), w Sękowej, która to wieś, na 
dużej przestrzeni, szczególnie Siar górnych – dzielnica Szlaban i Puste pole, przylega bezpośrednio do 
granicy Siar. We wsi i gminie Siary, w dzielnicy Szlaban - Nawsie, znajduje się duży, murowany Dom 
Ludowy, z salą teatralną i sceną, remizą strażacką oraz sklepem wiejskim Kółka rolniczego. 
Oddzielnie, w pobliżu Domu ludowego, posadowione są, od zarania dziejów, dwa budynki karczem-
ne. Nieco dalej, około 0,5km od Domu ludowego, w górę (ku Rychwałdowi), znajduje się murowany, 
parterowy budynek szkolny o dwu izbach – salach lekcyjnych i mieszkaniem kierownika szkoły.  

        
Foto. 11-13/R.III. Dom Ludowy i siedziba Kółka rolniczego w Siarach Szlaban i drugi, już murowany bu- 
dynek Szkoły w Siarach. (foto. z lew., wygląd z 1916 r., przed modernizacją F.2 w latach 1999 do ok2004). 

 
Foto. 14/R. III.  Siary Nawsie – Szlaban, widok współczesny Foto.: Sz. M. 2008 r.  Droga do Siar górnych         
i Owczar - (Rychwałdu). Stare domy przed Domem ludowym (prawa strona od wsch.), to, w kolejności; 
Szafarza- dróżnika, karczmarza, krawca, rzeźnika. Za kępą drzew, z lewej, fragment parku dworskiego. 
W głębi, ukryty w drzewach, niewidoczny dwór W. Długosza. Domy po prawej, posadowione są na daw-
nym wysokim nadbrzeżu potoku Siary, czyli na początku tak zwanych górek, ciągnących się aż do Gorlic-
kiej dzielnicy Zawodzie. Po lewej stronie, gdzie stały w 1914 r. dwie drewniane karczmy, aktualnie posado-
wiony jest długi, parterowy, murowany budynek karczmy. Do 1939 r., właściciel – Żyd. Po 1946 r., własn. 
Koniecznych.  (w 2008 r., karczma była nieczynna.)     
    Bezpośrednio sąsiadująca z Siarami, królewska wieś Sękowa, lokowana w Bieczu przez króla 
Ka-zimierza Wielkiego w roku 1366, jest również samodzielną gminą podlegającą władzy miasta 
Gorlice. W roku 1914, w Sękowej, znajduje się szkoła, dwór, z rozległym parkiem w pobliżu dwóch 
kościo-łów, poczta, (początkowo w sąsiedniej wsi- Ropica Ruska), a  urząd Naczelnika gminy i wójta, 
spra-wuje Jan Niedziela lat około 62. (Choruje na nogi). Są tu również, tak jak,  w Siarach, liczne 
kopalnie ropy naftowej.(Odsyłam do najnowszej Monografii wsi Sękowa,- autor niniejszej Książki). 



 Siary  Sękowa  Sokół  w  cieniu Gorlickiego Przełomu 

 121 

Po nagłej śmierci wójta, Jana Niedzieli 18.III. 1915 r., tymczasowym Naczelnikiem i wójtem wsi 
Sękowa zostaje (ongiś nauczyciel w Siarach), aktualnie kierownik Szkoły w Sękowej, W. Augustyn.  

          
Foto15-16/R.III. Teren dworski w Sękowej; dwór, zabud.            Władysław Augustyn i  Sękowianie 
gospodarcze, w głębi, nowy kościół. Z lewej, Kielarówka.                        (siedzi pośrodku grupy). 
      
     W 1914 r., dwór w Sękowej, wraz z rozległymi włościami, należą już do senatora Władysława.  
Długosza z Siar.[Po śmierci ostatniej właścicielki – dziedziczki, Józefy Szymonowiczowej, z Czajko-                    
skich (1828-1898), która zmarła bezpotomnie (?), milioner ropny - Władysław Długosz, nabył ten 
majątek wraz z czynnymi jeszcze kopalniami ropy naftowej].  
     Pierwszy, noszący nr 1 dom wsi Sękowa, należy do rodziny Apolów. Położony jest na tak zwanym, 
Zakościelu graniczącym z enklawą wsi Dominikowice, na prawym nadbrzeżu rzeki Sękówki. Na Za-
kościelu, położony jest również cmentarz parafialny (założony w 1814 r.). Ostatni dom wsi Sękowa, 
posadowiony jest przy granicy, ze wsią, lokowaną na prawie wołoskim, zwaną Ropica Ruska. 
Graniczy ta wieś, z Małastowem i Magurą Małastowską.  Liczbę domów w Sękowej, szacuje się, wg 
Słownika Geograficznego Królestwa. Polskiego, z roku 1889, - na 165, ludności na 1051 osób; (522 
mężczyzn i 529 kobiet), w tym Izraelitów 7,  a Grekokatolików. - 1. 
     Wieś Sękowa, posiada dwa kościoły. Stary, drewniany, zlokalizowany tuż na płaskim nadbrzeżu 
rzeki Sękówki, na prawym jej brzegu. Naprzeciwko portalu tego kościoła, z lewego brzegu Sękówki, 
wpada do niej sporej wielkości potok, o nazwie Siary, przepływający głębokim wąwozem przez całą 
część Siar górnych, aż od Rychwałdu. W roku 1914, stary kościół był nieczynny, - zamknięty. Przy 
końcu wsi Sękowej, od strony Ropicy Ruskiej, była również karczma. 
      Za sprawą Józefy Szymonowiczowej i ówczesnego proboszcza, ks. Jana Kielara, rodem z Haczo-
wa  (w krośnieńskim), oraz wydatnego finansowego wsparcia ludności parafii, wybudowano nowy, 
murowany kościół w stylu neogotyckim, na wydzielonym z dworskich włości Szymonowiczowej, 
gruncie. Przy nowym kościele, Szymonowiczowa zbudowała sobie dom, w którym, po sprzedaży 
dworu i majątku ziemskiego, -zamieszkała. Po śmierci Szymonowiczowej, jej dom stał się wikarówką 
i organistówką, przynależną do nowego kościoła. Natomiast plebania, wraz z zabudowaniami gospo-
darczymi oraz, tak zwaną Kielarówką  w pobliżu, (dom ojca, ks. Jana Kielara, gospodarza z Haczo-
wa),-zlokalizowane były na rozległym płaskim terenie w pobliży starego kościoła i graniczyły, na 
sporej długości odcinku, z terenem dworskim. W plebanii, przy starym kościele, mieściła się siedziba 
kancelarii parafii Sękowskiej. W skład   parafii wchodziło 21 wsi – osad, z ludnością mieszaną; polską 
i ruską, Były to,  m in. wsi; Sękowa, Siary, Sokół; Rychwałd, Ropica Ruska, Małastów i inne.                                                                                                  
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto. 17/R.III., stary, drewniany kościół parafialny u spływu dwu rzek; Sękówki i potoku Siary. Około 1900 r.  
Za kościołem, tereny dworu w Sękowej. W głębi, widoczne szczyty pasma magórskiego., z Magórąą Małastow. 
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Foto. 18/R.III.  Początek wsi Sękowa; Zakościele dom nr 2 Tenerowicze z tarasu dworu w Siarach. Rok 19 
13. Wezbrała rzeka Sękówka. W głębi, nowy murowany kościół. Za wieżą, widoczna Magura Małastowsk. 
     Teren Siar dolnych, z dzielnicą Szlaban oraz dworem W. Długosza, jak również wieś Sękowa,          
z dworem i kościołami, które to tereny stały się szczególnym teatrem działań obydwu walczących 
stron; Austro -Węgier oraz Rosji, wymagają dodatkowego, bardziej szczegółowego omówienia. 
Siary dolne, położone są na rozległej około 800m szerokiej dolinie, wyrzeźbionej w miękkim gruncie 
przez połączone, pod starym kościołem rzeki; Sękówkę i sporej wielkości potok o nazwie Siary. Rzeka 
Sękówka przepływająca przez ten teren, zeszła już do najniższego miejsca i oparła się o wysokie, (ok. 
250-350m  n.p.m.), prawostronne nadbrzeża, w kolejności wsi; Sękowa, Dominikowice (enklawa),        
i wsi Sokół. Na odcinku 1km, od enklawy dominikowickiej poczynając, do dzielnicy wsi Sokół zwanej 
Blich, z sokolskim młynem istniejącym tam od zarania dziejów.  Dalej, na odcinku około 2km, aż do 
mostu pod parkiem miejskim Gorlic i górą parkową -(prawy brzeg Sękówki), to sporej wysokości, 
strome, miejscami, skaliste, zalesione wyniesienia, nazwane sokolskie góry, wśród których, wyróżnia 
się zalesione pasmo, zwane przez jednych Magórka, a przez miejscowych, - Magierka (z j.węgierskie-
go), - chłopska, wojskowa? czapka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto. 19/R.III. Na starej foto. Stan 1914 -15 r., na pierwszym planie, węgierski gościniec. Dalej, teren sadu 
Władysława Długosza, poorany okopami - wycięte drzewa. Za drzewami, kryje się dolnosiarska dolina,           
z domami, przez którą, przepływa rzeka Sękówka i przebiega droga dolna. W głębi obrazu, z lewej, zale- 
sione pasmo Magierki.  Na prawo od niej, sokolskie wzgórza. Dalej, enklawa dominikowicka –ucięty las.       
     Enklawa dominikowicka, chociaż nie jest to samodzielny obszar (nazwana tak dlatego, że wchodzi 
wąskim, około 150 metrowym pasmem, z kilkoma domami tej wsi, głęboko, pomiędzy wsi Sokół oraz 
Sękową, i dochodzi aż do rzeki Sękówki, granicząc poprzez rzekę, na określonym już odcinku, z wsią 
Siary dolne. Enklawa ta, w miarę postępowania w głąb wsi Dominikowice, na południowy wschód, 
rozszerza się zrazu  w rozległy płaskowyż zwany Pustki dominikowickie, aby następnie, przejść poprz-
ez tzw. Wiatrówki,  w strome, miejscami bardzo strome i wysokie (530m n.p.m.), zalesione pasmo wz-
górza o bardzo starej nazwie: Zamczysko. Na północny-wschód od Zamczyska, jest wzniesienie o naz-              
wie Stróża. (Nazwy historyczne). Po zakończeniu I wojny światowej, Zamczysko, nazwano Łysula.     
Pasmo Zamczyska, poprzez tzw. kocioł, przechodzi następnie, w sękowskie pasmo wzgórz (ok. 450 - 
520m), zwane Postronie, Zagórze, Wiatrówki (po sękowskiej stronie Zapadła).     
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Foto. 20/R.III. Powyżej, pasmo Zamczyska i Postronia.  Na przedwzgórzu: Pustki i Wiatrówki. 1913 r. 

Foto. 21/R.III., Powyżej, (foto Sz. M. 2008 r.), Siary Nawsie, Sękowa z kościołami; stary drewniany (z pra-
wej, skryty w drzewa-wieże), nowy neogotycki. Za kościołem, pańskie pola. Z lewej, zalesione koryto poto-
ku Strusznik minor, dominikowickie pustki, dalej, przedgórze Struży i Zamczyska. Sękowskie Postronie   (po  
                                                                                                                                                                      prawej).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Foto. 22/R.III. Sokolski Blich,- fragment widziany od strony młyna Pawłowskich. Również, fragment 
wzgórza sokolskiego, Magierka. Foto. wykonane ok. 1949 r.  Posesja,  z budynkami  rodziny  Boczoniów-
Mikrutów…  
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     Pozostawiam tymczasem, prawostronne nadrzeczne obrzeże Siar dolnych i przenoszę się na 
stronę przeciwległą, w kierunku na zachód. Dolnosiarska dolina, rozpoczyna się, począwszy od 
Szlabanu w kierunku północnym, od około 150m długości, odcinka węgierskiego gościńca,                        
z drewnianym mostem, obok starego, drewnianego kościoła. Pasmo to, zwęża się gwałtownie, do 
szerokości drogi biegnącej tuż nad Sękówką, pod dworem W. Długosza. Następnie rozszerza się znów 
gwałtownie, do szerokości pasma, około 800m. Odległość od  Szlabanu, do granicznego potoku 
Słopny czyli, do dzielnicy Gorlic zwanej Łęgi, wynosi około 2km. Dolnosiarską dolinę, od zachodu 
ogranicza dosyć łagodne pasmo wzniesień, podnoszących się stopniowo w kierunku na zachód, zwane 
górki. Górki te, poprzez Łęgi, dochodzą do dzielnicy Gorlic, zwanej Zawodzie. Gorlicka dzielnica 
Łęgi, dawniej pastwiska miejskie, to przedłużenie doliny Siar dolnych. 

 
Foto. 23/R.III. Panorama widziana z Zamczyska (B. Bartuś, 2003), Od; Zakościela, Siary dolne, -górki,             
z fragmentem parku W. Długosza, po gorlickie Łęgi  i Zawodzie. Wyżej, ul. Węgierska, W. Łokietka,               
z Musiałówką,  i Magdaleną… 
 
 
 
 
 
 
Foto. 24/R.III. Panorama widziana ze wzgórz sokolskich. Na pierwszym planie, tereny podworskie i frag-
ment Magierki (z prawej), we wsi Sokół. 2-gi plan, od lewej: przełęcz rychwałdzka, niżej Siary górne, park 
W. Długosza -(górki dym dolny). Niewidoczna dolina Sękówki, z domami Siar dolnych. Dalej na prawo, 
Łęgi i Gorlice. Najwyżej, od lewej, lasy rychwałdzkie, Rzemieszka, Wierzchowina, dwuwierzchołkowa góra 
Bartnia w Szymbarku, dalej Piękna góra zwana Miejską, Maślana góra, a w głębi - (R) ropski  Chełm. 
     Zrazu, niewysokie pasmo Górek, podnosi się stopniowo w kierunku na zachód, nieomal zrównuje 
wysokością z sokolskim pasmem wzgórz nadrzecznych i dochodzi do węgierskiego gościńca, biegną-
cego od Gorlic, ukrytego nieco w obniżeniu. Podnosi się następnie dosyć łagodnie w kierunku na za-
chód, i po przekroczeniu górnej, pierwotnej drogi do Siar górnych i Rychwałdu (przedłużenie współ-
czesnej ul. W. Łokietka), podnosi się gwałtownie w graniczne wzniesienie zwane Wierzchowina, cią-
gnące się pograniczem Siar i Ropicy polskiej, zwanej dolną. Dalej, przebiega pograniczem Siar i Szy-
mbarku, w kierunku na południe, aby dotrzeć do góry zwanej Bartnica. U podwzgórza tej góry, poło-
żona jest siarska dzielnica zwana Rzemieszka, granicząca z Rychwałdem dolnym. Od siarskiej górnej 
drogi, u podwzgórza Wierzchowiny, odchodzi na zachód, przełęczowa dolina rozgałęzienia potoku 
Figa, którą to doliną, biegnie droga do Ropicy polskiej i łączy się z drogą Gorlice – Szymbark - Nowy 
Sącz, poprzez Ropę i Grybów. Po prawej stronie tej drogi, znajduje się wniesienie o znacznej wysoko-
ści, zwane Musiałówka. Z łagodnego, płasko-wyżowego wierzchołka tego wzniesienia, można oglądać 
360° panoramę okolic. (Tę cechę wzniesienia, wykorzystało dowództwo austrowęgierskiego wojska 
podczas Gorlickiego Przełomu). 
     Po drodze do Siar górnych, idąc od Gorlic ul. W Łokietka, przechodzić się będzie przez dzielnicę 
Gorlic, Pocieszkę, a następnie dzielnicę Siar, zwaną Nowawieś. Po lewej stronie drogi do Siar górnych 
znajduje się urozmaicone pasmo sporej wysokości wzniesień o 5 wyróżniających się łagodnych, pofał-
dowanych szczytach – pagórach. W przeszłości, zwane przez jednych Gudy, (wyraz staropolski: świ-
nie), a przez innych, - Ogrody. Prawdopodobnie, jest to pozostałość wyrazów ogrody pańskie, często 
występujących w źródłach pisanych, gdyż pagóry te, w większej części ich powierzchni, należały od 
zawsze, do sołtystwa i  siarskiego dworu. Dwory,  u zarania dziejów, budowane były na tych właśnie 
pagórach…        Wszystkie, opisywane wzniesienia, zarówno po prawej, jak też po lewej stronie 
Siar dolnych, ale też Siar górnych, mają dla wojska, znaczenie strategiczne. Stąd, tak 
szczegółowy ich opis. 
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     Na dolnosiarskiej dolinie, zwanej Siary dolne, mniej więcej w połowie jej szerokości, biegnie ut-
wardzona, częściowo żwirowa (stan z 1914), druga, - dolna droga siarska. Pierwsza, odchodząca od 
Węgierskiego gościńca, tak zwana Przeczka, biegnie górkami i schodzi głębokimi koleinami wyro-
bionymi przez koła wozów, do dzielnicy Gorlic Łęgi (przekroczywszy wcześniej potok Słopny), jako 
droga wypasu- przegonu  bydła, od dzielnicy Gorlic – Zawodzia.                                                                                                                                    
Obydwie, dolnosiarskie drogi dolne (droga górna pierwotna przechodziła od Gorlic do Rychwałdu, 
współczesną ul. W. Łokietka i grzbietem Wierzchowiny), łączą się pod górkami, na granicy z Łęgami. 
W miejscu tym, potok Słopny, opuszcza głęboki parów (przekraczający i odchodzący od węgierskie-
go gościńca), wpływa na dolnosiarską dolinę i podąża na wschód do Sękówki. Wpada do niej 
od lewego brzegu, przy starym, dawnym jazie, (przy mostku), na wysokości sokolskiego 
Blichu  i młyna  (istniejących w 1914 r., po przeciwnej stronie rzeki). 
     Wzdłuż dolnosiarskiej (drugiej dolnej drogi),  przeważnie po prawej jej stronie (od strony rzeki),       
w roku 1914, znajdowało się około 30 drewnianych chałup, krytych słomianą strzechą (3 murowane,      
w tym jedna kryta blachą). Murowane domy należały do gospodarzy: J. Mikruty, J. Śliwy,  P.P. 
Wojtasiewiczów.     Zarówno siarskie, jak też sękowskie domy, w większości, posiadały przydomowe, 
kamienno-ziemne piwnice - kopce. Niektórzy gospodarze, kopce piwniczne obudowywali                          
i przykrywali drewnianym dachem - gontyną. 
     Druga połowa Siar, za dworem i szlabanem w górę, czyli na południe, to długi, około 5-cio km wą-
wóz, wyżłobiony przez potok Siary, przepływający pomiędzy (250 – 550m wysokości względnej), 
wzniesieniami,  w większości zalesionymi i bardzo stromymi. Domy w tej dzielnicy Siar, posadowio-
ne są, zarówno wzdłuż i po obydwu stronach drogi, biegnącej lewym nadbrzeżem potoku, miejscami 
na półce wyciętej ze zbocza, jak też, porozrzucane są po przeciwległych stokach bocznych wzniesień, 
czasami bardzo wysoko i pośród lasu. 
     Przebiegający od gorlickiego Zawodzia, poprzez Siary, Sękową, Ropicę Ruską, Małastów…do 
węgierskiego Bardiowa…, węgierski gościniec, ma  znaczenie  strategiczne i będzie powodem kilku-
miesięcznych ustawicznych działań wojennych stron przeciwnych. Takie samo znaczenie strategiczne, 
ma droga przebiegająca od gorlickiego Zawodzia, mostem na Sękówce, przez Sokół, Dominiko-
wice, Kryg, Rozdziele.. do Żmigrodu, Dukli, (a przez przełęcz dukielską do Węgier). Dalej, do 
Sanoka, Przemyśla i na Wschód, do Lwowa, Drohobycza, Stanisławowa, …, i Rumunii, Węgier- 
na Bałkany.     Wieś Sękowa, rozlokowana na długim odcinku wzdłuż rzeki Sękówki  i 
węgierskiego gościńca, biegnącego na południowy wschód (od starego kościoła), zrazu 
rozległą doliną, zwęża się stopniowo  ku górnemu biegowi Sękówki, a osłonięta pasmami 
zalesionych wzniesień o znacznej wysokości, dociera, po około 7 do 10km, aż do Ropicy 
Ruskiej, Przełęczy małastowskiej i dalej…, a przez Magurę, do Uścia Ruskiego, Głady-
szowa,  i dalej na południe.      Jako teren strategiczny, znajdzie się również w zasięgu 
szczególnego teatru działań Stron przeciwnych… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto. 25/R.III.  (Sz. M.). Fragment współczesnej wsi Sękowa (2012 r.), widziany ze wzgórza  cmentarnego. 
Rzeka Sękówka, płynie równolegle. do węgierskiego gościńca, ukryta w zaroślach przed domami.      
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     Na sękowej parafii kilku wsi, czyli na Proboszczu tej parafii, spoczywał będzie obowiązek 
sporządzania wyciągów, z prowadzonych obligatoryjnie, ksiąg metrykalnych, i dostarczania Zwierz-
chnościom gminnym w parafii, wykazów mężczyzn, podlegających obowiązkowi służby wojskowej      
w przedziałach wiekowych, określanych przez zwierzchnie Starostwo. Na mocy Aktu powszechnej 
mobilizacji, czynności te, będą egzekwowane w sposób szczególny i bezwzględny. 
     Wykonanie postanowień Aktu powszechnej mobilizacji, obwieszczenie z dnia 31 lipca 1914 r.,           
w zakresie sporządzania wykazów rocznikowych mężczyzn parafii Sękowa, spoczywało na nowym 
proboszczu,- ks. Stanisławie Horowiczu, rodem z Zagórzan k/Gorlic?. Obejmuje On parafię w Sęko-
wej, przekazaną nowemu, przez dotychczasowego proboszcza, ks. emeryta, - Jana Kielara,  rodem               
z Haczowa  woj. Krosno.       Ks. Stanisław Horowicz,  mianowany został na proboszcza parafii 
Sękowa, aktem nominacyjnym, wystawionym w Kurii biskupiej w Przemyślu, w dniu 18 czerwca 
1914 r., i podpisanym, z upoważnienia biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, przez sekretarza kurii, - 
ks.(?), J. Grochowskiego.      
     Probostwo w Sękowej, za proboszczowania ks. Jana Kielara, nie miało księży pomocników – wika-
riuszy. Dokumentację plebańską; księgi metrykalne, wykazy i Schematyzmy, oraz różnorakie doku-
menty statystyczne i wszelaką korespondencję, prowadził sam proboszcz przy pomocy wykształcone-
go niewątpliwie, organisty Józefa Borka. Tenże organista, przybył do Sękowej razem,  z księdzem -                         
Janem Kielarem, z miejscowości Haczów (krośnieńskie n/Wisłokiem). Zamieszkał, wraz z żoną, w tak 
zwanej organistówce, - budynku posadowionym najpierw, przy starym kościele.  Po śmierci ks. Jana 
Kielara i objęciu probostwa przez ks. Stanisława Horowicza, nadal sprawował funkcję organisty i se-
kretarza, zarazem.   
Poniżej. Nominacja ks. Stanisława Horowicza na proboszcza parafii Sękowa, Ryc. 2/III., wystawiona 
przez Biskupa w Przemyślu,- Sebastiana Pelczara dn. 18. Czerwca 1914r. Foto. 26/R.III. Awers - rewers.   
                   Ks. Stanisław Horowicz, fotografuje się w Marienbadzie, Zakład Foto. (Kamera Photograph), 

                                                 
Franza Friedricha i przesyła pozdrowienia dla parafian Sękowej i Siar. Fotografia nie jest datowana, ale 
domniemywać można, że do Austrii, trafił wraz ze swą ranną podczas walk, w styczniu lub marcu 1915 r., 
Siostrą…?, która mieszkała razem z księdzem, na plebanii w Sękowej i została ranna w pierś i w nogę.   
     Rolniczy Rok 1914, w Siarach i Sękowej, nie był ani lepszy, ani gorszy od lat poprzednich. Zaró-
wno zbiory kolejnych pokosów siana – zimowej paszy dla bydła domowego i koni, rozpoczęte dosyć 
pospiesznie żniwa (spowodowane obwieszczeniem mobilizacyjnym), wykopki ziemniaków i innych 
okopowych, dawały dosyć dobre plony i rokowały przetrwanie zimy oraz wiosenne zasiewy i zasadze-
nia. Okresem najtrudniejszym na wsi, był zawsze tak zwany przednówek, kiedy to, kończyły się pozi-
mowe zapasy przeznaczone do spożycia, a na nowe, trzeba było długo jeszcze czekać. Zatem, jeżeli 
gospodarz, nie potrafił racjonalnie gospodarować zapasami żywności, rodzina jego stawała niejedno-
krotnie, w obliczu głodu na przednówku…    
     W Siarach, jak zawsze, uporawszy się z pracami rolniczymi u siebie, można było pozyskać pracę 
sezonową przy żniwach, wykopkach, i uprawie roli, w pobliskich majątkach dworskich, rodzimych 
obszarników. Nie był to przymus. Pańszczyzna była już dawno zniesiona. Dwory, za świadczoną pra-
cę, płaciły mało-wiele, w różnorakiej formie; zarówno pieniężnej, jak też w naturze (płody rolne) i po-
zwolenia wypasu bydła domowego na dworskich ugorach i nieużytkach. Wielu mieszkańców Siar                   
i Sękowej, z tej formy dorabiania sobie do skromnej egzystencji, - korzystało. We dworach (w Siarach 
i Sękowej), - własności milionera naftowego i polityka, - Władysława Długosza, zawsze pełnych wie-
lu różnorakich rezydentów, jak mawiano, zatrudniano również na stale, sporo miejscowej ludności. 
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      Młode i ładne dziewczęta, pozyskiwały pracę w charakterze kucharek, pomocy kuchennych, 
garderobianych, pokojówek i sprzątających. Władysław Długosz, zatrudniał lokaja i guwernerów, 
zarządców majątku, buchaltera, itp. Zatrudniał różnego rodzaju rzemieślników; cieśli, stolarzy 
kołodziejów, kowali, ogrodników, a nawet elektryka. (Dwór, posiadał własny agregat prądotwórczy). 
W obszernych stajniach i oborach oraz stodołach, pracowało wielu stajennych, koniuszych, 
oborowych, dojarek, itp. W przy dworskich ogrodach, pod zarządem ogrodnika, pracowało wiele 
kobiet i mężczyzn. Utrzymanie rozległego parku i sadu, dawało również zatrudnienie wielu 
okolicznym mieszkańcom Siar i Sękowej. Posiadacz rozlicznych kopalni ropy naftowej, również  w 
okolicach Borysławia, zatrudniał tam  wielu mężczyzn – fachowców, z Siar  i Sękowej. Władysław 
Długosz, jako bogaty przemysłowiec naftowy i polityk zarazem, utrzymywał różne apartamenty; we 
Lwowie, Krakowie i Wie-dniu. Do ich obsługi, zatrudniał przeważnie dziewczęta z Siar i Sękowej. 
We Lwowie i Krakowie, pobierały nauki jego dzieci (pięcioro). Obsługiwały je również, młode 
dziewczęta, przeważnie z Siar, również z Sękowej. Dbał o te pracownice, odpowiednio wyposażał,             
i zazwyczaj, wyszukiwał im na męża (per procura), młodego mężczyznę, po służbie wojskowej,               
za którego, w konsekwencji wychodziły za mąż.                                                                                                                                 
Poniżej, Foto. 27- 32/R.III., Niektóre Dziewczęta pracujące we dworze i, z wyszukanym mężem. 

           
     Znany jest fakt, że jedną młodą i bardzo ładną oraz bardzo inteligentną dziewczynę z Siar, uczynił 
swoją reprezentacyjną asystentką…, która towarzyszyła Długoszowi - politykowi, w jego podróżach 
służbowych, wszędzie tam, gdzie wyjeżdżał i przebywał. Może, znajduje się  wśród powyższych foto. 
Foto.33-35/R.III. Rodzina   senatora       Władysława Długosza,  milionera naftowego i polityka,   
                                                         na terenie swojego dworu w Siarach. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto. T.Chm.  
Na tarasie dworu.                                                       I                                    Przed dworem.  
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Foto.36/R.III., obok. 
Rodzina Cesarska - 
przed swoim pała-
cem w Wiedniu. 
Zapewne, tuż po za-
machu w Sarajewie. 
Świadczyć o tym mo-        
gą, nieomal ascetycz-
ne i żałobne stroje. 
Jego cesarska mość, 
Franciszek   Józef  I,  
stoi pośrodku grupy, 
za wnukami (z bro-
dą i w kapeluszu)… 
Porównując tę rodzi-
nę  Cesarską, do peł-
nej przepychu, rodzi-
ny senatora Włady-
sława Długosza, jakże 
przedstawia się Ona 
bardzo skrom-nie.  
Może  jest tak, za 
sporawą rozpoczę-                                                                                                      
tej wojny? 

 
     Można napisać, 

że wieś Siary, od czasu, gdy rozpoczął się tutaj intensywny przemysł wydobywczy ropy naftowej, 
stała się wsią przemysłowo-rolniczą. W przede dniu wielkiej wojny, pokłady ropy naftowej były już 
na wyczerpaniu. Dobrze prosperujące ongiś kopanki i kopalnie, zamierały i kończy-ły swój żywot.   
Ale, wyszkoleni na tych kopalniach robotnicy, zarówno spośród miejscowych, jak też liczni 
przybysze, znaleźli zatrudnienie w rozwijającym się nowym zagłębiu ropnym, w okolicach Bo-
rysławia. Tam wyjeżdżali, mieszkali i pracowali, przesyłając rodzinom pieniądze. 
     Początek jesieni, 1914 r. Do Siar i Sękowej, docierały już wieści, z odległych zrazu, frontów I wo- 
jny; Francji, Włoch, Tyrolu… Przychodziły listy od żołnierzy, wcielonych do Armii austrowęgierskiej 
w wyniku powszechnej mobilizacji z końca lipca 1914 r. Pisali przeważnie Ci, wcześniej pobrani w 
Siarach i Sękowej, którzy, byli już przed 1914 r., asenterowani, na mocy Ustawy o obowiązku wojsko 

-wym  i posiadali karty przeznaczenia do Oddziałów specjalistycznych, czyli, byli tak 
zwanymi urlop-nikami, oczekującymi na powołanie do odbycia służby wojskowej. 
Obwieszczenie mobilizacyjne, przyspieszyło ich wcielenie do Armii 
austrowęgierskiej.  
Obok i poniżej. Foto. 37 i 38/R.III. Na przykład, pobrany młody gimnazjalista gorlicki, 
Ignacy Haluch, z Siar górnych, przysyłał do rodziny w Siarach i Sękowej, piękne 

perłowe muszle, szumiące Adriatykiem.   Z Tyrolu, pisał do swojej matki w Sękowej, służący w 
wojsku austriackim, jako szofer, Jacenty Zachariasz. (Na foto., w mundurze). 
    Przychodziły również listy i wieści, od innych żołnierzy, rodem z Siar i Sękowej.  
Z czasem, (1915 r.), zaczęły napływać wieści smutniejsze, o tragicznych losach  pobra- 
nych  żołnierzy;  rannych  i zabitych   na  różnych  polach  walki… 
Wojna światowa stała się faktem i zbliżała się do Siar i Sękowej, coraz bardziej.   
    Wójtowie gmin, wzywali ludność do czynienia daleko idących przygotowań; budowy 
odpowiednich schronów – piwnic, do których łatwo będzie dotrzeć. Zabezpieczenia 
budynków mieszkalnych, gromadzenia i ukrywania żywności, płócien na opatrunki, 

podręcznych niezbędnych sprzętów naprawczych, itp.  Wzywali tych, którzy posiadali solidniejsze 
domy i schronienia, do udzielania pomocy tym, którzy są  w gorszej sytuacji. Również, do udzielania 
pomocy żywnościowej. Na wójtów gmin, spłynęło  szereg przykrych obowiązków, a  mianowicie, 
oprócz sporządzania i dostarczania władzom zwierzchnim wykazów rocznikowych młodzieńców               
i mężczyzn obowiązanych uczynić zadość obwieszczeniu mobilizacyjnemu, musieli jeszcze dopil 
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-nować, aby wszyscy wyznaczeni mężczyźni, stawiali się, zarówno do przyspieszonego asenteru- 
nku, jak również w określonych miejscach i punktach etapowych. Obligatoryjne te czynności,  
przysparzały im, niejednokrotnie, wielu wrogów w miejscowych środowiskach. 
Foto. 39/R.III. Zwierzchność gminy Siary, - Jakub Mikruta, cieszył się, zarówno wśród miejscowej 

ludności, jak też Kościoła i Władz zwierzchnich, sporym autorytetem                    
i szacunkiem. Jako Naczelnik gminy, wchodził również w skład Komitetu 
parafialnego parafii sękowskiej. Brał czynny i aktywny udział  w działalności 
organizacji PSL Piast. Skłaniał się raczej ku frakcji średnio i małorolnych 
„Stapińczyków,- Stojałowssczyków”. Urząd swój – wójta Siar, sprawował 
dobrze i solidnie. To za Jego, Jakuba Mikruty, działalności społecznej, 
zbudowano w Siarach Dom ludowy i nową Szkołę. Przeprowadzono, 
systemem gospodarczym, meliorację podmokłych gruntów w Siarach dol-
nych. Propagował ogrodnictwo, sadownictwo i pszczelarstwo, jako dodat-
kowy sposób pozyskiwania żywności dla swoich rodzin. Prowadził własne, 
wzorowe gospodarstwo rolne  i ogrodnicze. Założył sporą pasiekę. Zawsze 
służył radą i pomocą. Miał wielu przyjaciół, pośród działaczy PSL, księży, 

nauczycieli, światłych sąsiadów, a nawet, profesorów gimnazjalnych. Utrzymywał kontakt                          
i korespondował, zarówno z miejscowymi ogrodnikami; w Siarach, - u Władysława Długosza,                    
w Sękowej i w Gorlicach, jak też, z Zakładem ogrodniczym Fregiego  w Krakowie. Znał język 
niemiecki, zapewne z czasów służby wojskowej w Armii austriackiej, ale nie wykluczone, że również 
z czasów uczęszczania do jakiejś szkoły ogrodniczo – pszczelarskiej, do której, jak wykazywały Jego 
umiejętności, niewątpliwie uczęszczał.- „O! Wasz dziadek, to był mądry człowiek”.- mówili starsi 
sąsiedzi, pamiętający okres jego życia, gdy sprawował urząd  naczelnika gminy i wójta w Siarach. 
     W przedłużeniu miedzy dojazdowej, do ról uprawowych Mikrutówki, biegnącej na kierunkach 
wschód-zachód, w poprzek węgierskiego gościńca, doliny dolnosiarskiej (gdzie stał dom wójta Jakuba 
Mikruty), i dolnej drogi, - była, miedza dojazdowa do rzeki Sękówki, biegnąca obok domu.   
     Rzeka na odcinku Mikrutówki, rozlewała się dosyć szeroko lub rozdwajała, tworząc dosyć płytki 
bród. Wykonywano w tym miejscu tak zwaną ławę, czyli rodzaj mostka z drewnianych 
rozpołowionych bali podpartych, tak zwaną  kozą. Zarówno bród, jak też ława nad rzeką, dawały 
połączenie z drugim brzegiem, należącym już do wsi Sokół. Przechodząc przez kładkę, wchodziło się, 
na tak zwaną, plazinę – dosyć wąską łąkę przyległą do rzeki, od wschodu zaś, stanowiącą stromy,               
a nawet bardzo, około 10m wysoki, wał brzegowy, w którym, w kierunku na południe, wycięto półkę 
drogi, wznoszącą się dosyć stromo i wchodzącą na prywatną posesję gospodarza wsi Sokół,- Jakuba 
Sikory. Droga ta, przechodziła następnie w miedzę, biegnącą stromym nadbrzeżem Sękówki, ale po 
sokolskiej stronie i wzdłuż Sikorówki, w kierunku na południe, aby po około 200m, dojść do granicy 
ze wsią Dominikowice, i zakręciwszy na wschód, podążać ku drodze dukielskiej. Otwierał się tutaj 
rozległy płaskowyż, miejscami dolina, z korytem potoku o nazwie Strusznik maior, tworzące tak 

zwane dominikowickie pustki, przechodzące w podwzgórze Zamczyska.  
     Wójt Siar, Jakub Mikruta, przyjaźnił się, po sąsiedzku, z Jakubem Sikorą, 
z za rzeki, w Sokole. Posiadając umiejętności rzemiosła stolarskiego i znając 
się również na młynarstwie, wykonywał Jakubowi Sikorze oprzyrządowanie do 
jego młyna, ukrytego pośród drzew na jego posesji, na potoku, Strusznik maior,  
wpadającym do rz. Sękówki.   Gdy ogłoszono mobilizację, a fronty wojny  

Foto. 40/RIII. Jakub Mikru-      zbliżały się coraz bardziej, początkiem października 1914 r., J. Mikruta, 
ta Naczelnik Gminy Siary,         za zgodą Jakuba Sikory, zdołał ukryć i zamaskować swoje ule z pszczo-                    
w swej pasiece w Siarach d.     łami, na stromym wale nadbrzeżnym, nad ową trawiastą plaziną.                               
U stóp wału brzegowego, będącego częścią Sikorówki, był żywopłot, ze strzyżonego głogu... Było to, 
skuteczne, kolczate zabezpieczenie posesji, na której, stał dom Jakuba Sikory... Jakub Mikruta, wyciął 
w wale, tuż za żywopłotem-wgłębienie, odpowiadające wysokością i głębokością rozmiarowi ula typu 
Słowian,- Ciesielskiego, oraz szerokością odpowiadającą ilości ukrytych uli. Był to dobry pomysł. 
Drewniane ule, przylegając do siebie, ogrzewały się wzajemnie, z dwu stron. Stały w niszy, nie 
wystając poza zbocze wału ziemnego. Przód, tzw. toczka, osłonił jedliną i zamaskował gałęziami. 
Dostępu do ukrytej pasieki, broniły stromizna,  wysokość wału i kolczaty żywopłot nie do przebycia.  
       Jakub Mikruta, często odwiedzał ukrytą pasiekę, oraz właścicieli posesji. Czynił to również wtedy, 
gdy sokolskie nadbrzeża i wzgórze Magierka, okupowane już były przez wojsko rosyjskie. 
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Przekradanie się wieczorami i przeprawy przez rzekę do ukrytej pasieki na rubieży rosyjskiej, nie  
uszły zapewne uwagi austriackich zwiadowców, z pobliskich okopów w parku Władysława Długosza. 
Budzić też musiały zdziwienie, nieświadomych celu wypraw wójta, na sokolską stronę, - sąsiadów. 
Opisane te fakty, będą miały dla wójta Siar, - Jakuba Mikruty, przykre konsekwencje w przyszłości… 
 

 
Ryc. 3/R.III.                                         Zatem, mobilizacja !!! 
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Rozpoczął się przymusowy pobór i wcielanie do Armii austrowęgierskiej, mężczyzn i chłopców, 
oraz koni, z całej Galicji, w tym również, z Gorlic i gmin; Siar i Sękowej oraz ze wsi Sokół… 
    Bezwzględny walec wojny, który przetoczył się przez gminy Siary i Sękową oraz Sokół, unicestwił 
skutecznie wszystkie prowadzone obligatoryjnie dokumenty gminne, w tym, zestawienia i wykazy 
mobilizacyjne chłopców, mężczyzn i koni, obowiązanych do stawiennictwa się w określonych punkta-
ch etapowych, na mocy Aktu powszechnej mobilizacji. Nie będzie więc możliwości, precyzyjnego        
i szczegółowego ustalenia nazwisk, wszystkich mężczyzn i chłopców, wcielonych do Armii austro-
węgierskiej, na mocy tego Aktu; zarówno asenterowanych,  w latach poprzedzających wybuch wojny 
w 1914 r., jak też w trakcie działań wojennych. 
     Podejmując wysiłek odtworzenia wykazu mężczyzn; młodszych i starszych, wcielonych do Armii 
austrowęgierskiej, opierał się będę  o zachowane i pozyskane dokumenty - wykazy żołnierzy Siar                 
i Sękowej, którzy zginęli na różnych frontach I wojny.  Pozyskałem również kilka fotografii żołnierzy 
Siar i Sękowej, na których rewersach, znajdują się adresy oraz krótkie teksty informujące o ich 
kondycji. Skorzystam też ze wspomnień mieszkańców, którzy jako dzieci, zapamiętali epizody wojen-
ne, lub zasłyszeli opowieści o przebiegu wojny, od swoich rodziców i krewnych. 
     Dla zobrazowania, jakie procedury odnośnie służby wojskowej w c. k. Armii, obowiązywały, za-
równo proboszczów parafii, jak też naczelników poszczególnych gmin, zamieszczam, odczytany ze 
skanu rękopisu (w urzędach, nie by maszyn piszących), i przepisany drukiem dla lepszej czytelności, 
zachowany i pozyskany dokument (najbardziej zbliżony w czasie do 1914 r.). Oto jego treść. (Zacho-

wałem oryginalną pisownię i podkreślenia).                               
 
Obok, Ryc. 4/R.III. Początek kopii z orygin.  
Cały dokument, zamieściłem w Rozdziale 
VII. Dokumenty  Źródłowe. 
L. 12 298. […] Do Wielebnego Urzędu 
parafialnego  w Sękowy.                                                 
[…] Na podstawie §. 11. 1. instrukcji do 
ustawy wojskowej wzywam uprzejmie Wie 
-lebny Urząd parafialny (do sporządzenia 
przypis autora), na dostarczonych ankie-
tach sporządzić najpóźniej do 4 listopada 
1885 nadesłać wyciągi z metryk 
urodzonych w tamtejszej parafii w roku 

1866 chłopców do regularnego poboru w roku 1886 powołać się mających. (zatem, 20-letnich  p. A.).     
Wyciągi te sporządzone być mają dla każdej gminy osobno według napisów nad rubrykami i 
obejmować wszystkich od 1 stycznia do 31 grudnia 1866 urodzonych chłopców z wszystkimi przy 
chrzcie otrzymanymi imionami bez względu czy żyją, lub umarli,   z uwidocznieniem przy tych 
ostatnich dnia i roku śmierci w dotyczącej rubryce. 
     […] Celem ułatwienia Naczelnikom gmin i c. k. Starostom dochodzenie za miejscem pobytu chłop-
ców nieślubnych i synów nie przynależnych do gminy rodziców, którzy tylko czasowo w gminie prze-
bywali upraszam Wielebny Urząd parafialny by przy takich chłopcach zechciał w uwadze podać wed-
ług możności jak najdokładniejsze wyjaśnienie z metryki ustalonej wiadomości wymieniając pocho-
dzenie rodowe i miejscowe matek nieślubnych, (chłopców p. A.), imiona i nazwiska rodziców chrze-
stnych, a to dlatego by nieprzynależnych (tak rkp.), nie powoływać tu do poboru lecz można przeka-
zać ich dotyczącym (właściwym p. A.), c. k. Starostom do powołania ich z miejsca przynależności lub 
obecnego pobytu.     Jeżeli który ze starszych popisowych urodzonych w latach 1863, 1864 i 1865 już 
po tegorocznym asenterunku zmarł, zechce Wielebny Urząd parafialny bez osobnego wezwania 
nadesłać mi dotyczącą metrykę śmierci.  Gorlice, dnia 22 października 1885.                         
                                                                          C. k. Starosta  Danowski (vel Panowski - nieczytelne). 
Ryc. 5/III. Za liczbą dziennika 11507, zachował się taki sam, o tej samej treści, dokument, skierowany 
do Wielebnego Urzędu parafialnego w Sękowy, lecz z daty 26 października 1887 r. i dla roczników, 
chłopców urodzonych od 1.I. 1868 do 31.XII. 1868 r. Dokument podpisuje już inny Starosta ,-(Wro-
darczyk ?). Zachowany dokument, za liczbą dziennika 11518 z dnia 26 października 1887 r., wprowa-
dza następujące zmiany w sposobie sporządzania wykazów chłopców obowiązanych do stawiennictwa  
do asenterunku…                      […] Do Wielebnego Urzędu parafialnego w Sękowej. 
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W myśl § 2 rozporządzenia ministerialnego Obrony Krajowej z dnia 17 sierpnia 1886  Dz. p. p.L.13 
Obowiązane są urzędy metrykalne corocznie udzielać urzędom gminnym wykazy chłopców, którzy 
 
 19 rok życia kończą dla wpisania ich do spisów obowiązanych do służby w pospolitem (!), 
ruszeniu.          Na rok 1888 wykazani być mają urodzeni 1869 roku. W tym celu udzielam Urzędowi 
parafialnemu odpowiednią ilość druków na wyciągi z metryk urodzonych do wypełnienia takowych  
w sposób jak się je wypełnia corocznie dla ułożenia spisów popisowych wedle wskazówek zawartych 
w tutejszym okólniku z dnia dzisiejszego liczba 11507 z różnicą, że… 

1. Na niniejszych drukach mają być umieszczeni urodzeni w roku 1869. 
2. Wypełnione należycie druki nie c. k. Starostwu lecz odnośnym Zwierzchnością gminnym               

do 10 listopada 1887 udzielić należy. 
3. Dołączyć wyciągi zmarłych w roku 1887 mężczyzn w wieku od roku urodzenia 1846 do 1868        

w celu wykreślenia ich z operatu pospolitego ruszenia.- 

     Z kopii, orygin. dokument. 
 
     Jak skrupulatnie i obowiązkowo traktowano w c. k. Galicji sprawy wojskowe, niech przekaże kopia 
pozyskanego dokumentu; prośby żołnierza - urlopnika z Sękowej, przynależnego do c. k. 209 pułku 
piechoty, o pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego.  
      
       Dla wyjaśnienia. Urlopik, to żołnierz asenterowany, posiadający paszport wojskowy (rodzaj ws-

półczesnej książeczki), przypisany do określonego 
oddziału wojskowego, zazwyczaj po odbyciu prze-
szkolenia wstępnego, posiadający nadany mu stopień 
wojskowy, a co najważniejsze, pomimo przebywania w 
miejscu swojego zamieszkania, pozostający pod jurys-
dykcją właściwego dowództwa jednostki wojskowej do 
której jest przypisany. Odpowiednik rezerwisty z XX w. 

Ryc. 6/III. Oto doku-
ment adresowany do 
C. K. Starostwa  w 
Gorlicach z daty 
23.X.1883 r. Z lewej, 
prośba żołnierza – 
urlopnika do c. k. 
Starostwa, o nastę-
pującej  treści.[…]             
Niżej w pokorze 
podpisany urlopik 
Franciszek Przyby-
cień  z Sękowej 
uczynił obowiązkom 
wojskowym, jak   w 
załączeniu paszport 
wojskowy twierdzi 
zadosyć.- 
 Uprasza Świetne c. k. 
Starostwo o łaskawe 

potwierdzenie, że bez przeszkody śluby  małżeńskie zawrzeć 
mogą.- Franciszek Przybycień urlopik 209 pułku Piechoty,     

z Sękowy.            
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Odpowiedź c k. Starosty. (Po prawej). […] Odpowiedz Starosty była pozytywna. Sz. M. 
 

  
     Po ogłoszeniu ogólnej mobilizacji 31 lipca 1914 r., na Naczelników gmin spadł ogromny obowią-
zek dopilnowania sprawnego jej przebiegu na terenie gminy, według zasad i kolejności, z którymi byli 
już wcześniej zapoznani oraz według zasad określonych w obwieszczeniach mobilizacyjnych.  
      Żołnierze, którzy już odbyli służbę wojskową, w większości posiadali tak zwane karty przeznacze-
nia które, dokładnie określały rodzaj wojska i miejsce gdzie należy się stawić na wypadek mobilizacji 
oraz czas dojazdu. Żołnierze, po odbyciu służby wojskowej, którzy nie posiadali kart przeznaczenia, 
byli wezwani do określonych oddziałów specjalnymi kartami powołania. Karty powołania, wypisywa-
li (wypełniali), Naczelnicy gmin wg otrzymanych ze Starostwa wycinków, operatów kadrowych, 
potrzeb wojskowych. 
Żołnierze asenterowani w roku poprzedzającym mobilizację, którzy jeszcze nie służyli w wojsku, 
czyli tak zwani popisowi, a nie zwolnieni, z odbywania służby, ze względu na stan zdrowia, otrzymy-
wali również wezwania z określeniem miejsca etapowego i czasu stawiennictwa. 
Wreszcie, wzywani byli również ci chłopcy, którzy osiągali wiek popisowych w roku mobilizacji. 
     W Galicji, do oddziałów Armii austriackiej, z pobudek patriotycznych, zgłaszało się wielu chłop-
ców - ochotników pomimo, nie osiągnięcia jeszcze wieku dojrzałości. 
     Armia austrowęgierska, oparta przeważnie na sile pociągowej koni, potrzebowała bardzo wielu 
woźniców do ich prowadzenia i obsługi. Do tak zwanych forszpanów powoływano i wcielano tych 
mężczyzn, którzy nie służyli jeszcze w wojsku, lub tych, którzy przekroczyli już wiek obowiązujący 
do służby wojskowej. Według obwieszczenia mobilizacyjnego, - 42 lata życia.  
     Oprócz mężczyzn, mobilizacja objęła również konie, zarówno te wojskowe, oddane czasowo 
gminom na wypas i użytkowanie, jak też wszystkie pozostałe będące w gminach, a odpowiadające 
kondycją, potrzebom Armii. Zarówno jedne, jak i drugie, posiadały karty ewidencyjne                       
z przeznaczeniem dla wojska, lub obrony krajowej. 
     W parafii Sękowa, nowo mianowany proboszcz (18VI), ks. Stanisław Horowicz, ponaglany 
zarówno przez Starostwo, jak też przez Naczelników gmin wchodzących w skład parafii, uczył się 
pospiesznie wypełniania, na specjalnych drukach, wykazów rocznikowych chłopców z parafii, którzy 
w roku 1914, osiągali wiek popisowych. Jak wynika z zachowanych dokumentów, wiek ten,                       
w obliczu  wojny, corocznie obniżano; najpierw 20 lat, następnie 19 lat, a w roku trwającej wojny, 
wiek popisowych, schodzi do 18 lat i niejednokrotnie poniżej tej granicy. Zasada ta, działała również 
w górę, ponad osiąganego podczas mobilizacji granicznego, ustawowego  wieku podlegania 
obowiązkowi wojskowemu. 
     Cały obowiązek przygotowywania i wypełniania dokumentów rocznikowych chłopców i mężczyzn          
w parafii Sękowskiej, spadł na barki, a właściwie na ręce, organisty, Józefa Borka, który już za cza-
sów ks. Jana Kielara, pełnił również funkcje pisarczyka parafialnego i był dobrze obeznany, z tymi 
parafialnymi obowiązkami.  
     W gminie Sękowa, Naczelnikiem gminy jest 62 letni Jan Niedziela ur. ok. 1852 r. Jak wynika to,         
z niektórych, zachowanych dokumentów, choruje na nogi. Wiadomo o nim tylko tyle, że był żonaty 
od 36 lat, a jego żoną, była Maria z Szydłowskich… 
     W gminie Siary, Naczelnikiem Gminy (jak już wielokrotnie wspominano), jest Jakub Mikruta,            
z Siar dolnych, ur. 23 stycznia 1867 r., s. Józefa i Katarzyny, z Gotkowiczów, z Sokoła, czyli lat 47 
mający. Jest On żonaty, z Marianną z  Haluchów, z Siar górnych. Małżonkowie, posiadają już 11 
(jedenaścioro) dzieci.    Zastępcą Naczelnika gminy,  jest Józef Jamro, z Siar górnych. 
     Aby udokumentować pełnioną funkcję Naczelnika gminy Siary, zamieszcza się dwa fragmenty 
pisma, redagowanego i ekspediowanego zapewne, ze Starostwa w Gorlicach do C. k. Wysokiego 
Ministerstwa…, w  sprawie kolei gorlickiej. (Oddzielne pisma o tej samej treści, podpisywali wszyscy 
Naczelnicy gmin, wchodzących w skład Starostwa gorlickiego). Oto, fragmenty tego pisma, - dowód 
funkcji Jakuba Mikruty, datowany na 10 maja 1913 r., (jeden rok przed wybuchem wojny), sygnowa-
ne pieczęcią  i podpisem, jak niżej. W otoczce owalnej pieczęci, z lewej strony, widnieje napis: 
Zwierzchność Gminna – w Siarach -, (oraz wyraźny podpis. Imię Jakub, pisano wówczas przez „ó”). 
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Ryć.7/III.                
Początek pisma maszynowego.                                      Końcowy fragment sygnowany pieczęcią i podpisem. 
Zachowały się dwa dokumenty wojskowe młodzieńców, z pokrewnych sobie rodzin dolnosiarskich; - 
Wojtasiewiczów,- które to dokumenty, przybliżają wycinek pracy Naczelników gmin w zakresie 
obronności. 
Dokument 1-szy, Ryc. 8/III., dotyczący  pospolitaka, rocznik 1898. (zmarły w Szpitalu w 
Pardubicach dnia 16.V.1916 ). Dokument, z pozycji Zwierzchności gminnej, podpisuje Ludwik 
Rybczyk, z Siar górnych. 
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 Powyżej, Strona awersu, zawiadomienia Gminy w Siarach, o śmierci pospolitaka, z poleceniem 
wykreślenia.                       

 
                        Powyżej, Strona rewersu; cywil  Ignacy  Wojtasiewicz (syn Piotra… lat…). 
 
Dokument 2-, Ryc. 9/III., dotyczący popisowego ( rocznik 1899 zwolniony z obowiązku wojskowego      
ze względu na stan zdrowia). Dokument, jest książeczką wypełnianą dla młodzieńców, którzy 
wciągani byli na listy popisowych, wzywanych do asenterunku. Książeczki te, zawierające 8 stron               
i okładki, wręczane były do rąk własnych. 

               
 Okładka i strona 1 książeczki.              Strony 4 -7 książeczki.                Strona 8 oraz zewn. okładka             
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Strony 2 i 3 książeczki. 
     
Książeczka popisowego, ma rozmiary; szerokość 12,5cm oraz wysokość 18,5cm Charakteryzuje się 
tym, że pomimo wystawiania jej w czasie podlegania pod władze c. k. Austri (rok 1919), sygnowana 
była już Godłem Polskim (Orzeł w koronie).  Na przedostatniej i ostatniej stronie okładkowej, 
zamieszczono 20 okienek, zawierających szarże i kwalifikacje wojskowe; szeregowiec, starszy 
żołnierz, sekcyjny, plutonowy, sierżant, sierżant sztabowy, kowal, szewc, krawiec, piekarz, elektro 
monter, telefonista, karabiny maszynowe, tabor, saper, sanitariusz, wywiadowca, felczer, muzyk, 
pisarz. Szarże wojskowe określają rodzaje i nazwy  pododdziałów, w jakich służyli wcielani do służby 
W Armii austrowęgierskiej Polacy z Galicji. 
     Zarówno Urzędy parafialne, jak też Urzędy gminne, obowiązane były do sporządzania zestawień –    
operatów, ludności poszczególnych gmin, w przedziałach wiekowych, w tym mężczyzn podlegają-
cych obowiązkowi wojskowemu, z uwzględnieniem osób zmarłych. Również, takie same operaty                
i zestawienia wykonywane były dla inwentarza żywego i nieruchomości.  
     Na podstawie tych zestawień informacyjnych przesyłanych Starostwom, a ze Starostw, Dystry-       
ktom, (w przypadku Sękowej i Siar, Dystrykt był w Jaśle.), sporządzano, tak zwane Schematyzmy. 
Oto, zachowane przykładowe zestawienie ludności Sękowej z 1857 r., do celów militarnych, spo-
rządzone według lat (pierwsza kolumna), w przedziale lat od 1843 do 1850 z uwzględnieniem prze-
działów wiekowych ludności, od 1 roku życia do 100 lat i powyżej, oraz zmarłych w tych latach.  

       
Ryc. 10/III. Powyższe zestawienie, kserowałem z tak zwanego, Protokolonu prowadzonego w parafii 
Sękowa. 
     Zachowały się nieliczne, pamiętnikowe wspomnienia wydarzeń I wojny światowej w Gorlicach           
i najbliższych okolicach miasta. Jednym z pamiętnikarzy, był Jan Budacki, mieszkaniec Zawodzia 
(nie ustalono dokładnego miejsca jego posiadłości). Jan Budacki był pracownikiem Powiatowej Kasy 
Chorych w Gorlicach, a w pewnym okresie I wojny, pełnił funkcję kierownika tej Kasy Chorych. 



 Siary  Sękowa  Sokół  w  cieniu Gorlickiego Przełomu 

 137 

Funkcję tę, zlecił Budackiemu, dotychczasowy Kierownik Kasy Chorych, Jan Tenerowicz, który opuś-
cił miasto.  W czerwcu (lub od),1915,  Budacki, pełnił funkcję policjanta miejskiego. Jan Budacki, ze 
swego miejsca zamieszkania, miał dobry ogląd okolic Siar i Sękowej, toteż w jego wspomnieniach, 
pojawiają się często epizody walk w tych miejscowościach. Wprawdzie, nie są to opisy szczegółowe 
niemniej, dają pewien obraz sytuacji  w tych rejonach powiatu.   Oto zapiski Jana Budackiego, 
dotyczące asenterunku. […] Dnia 27 października 1914 r. (wtorek), z rana przemaszerowało wojsko 
ku kolei, samochodem przejechał stary jenerał oraz inni wojskowi w samochodach. […] Na 
rogatkach ulic przylepiono afisze powołujące do asenterunku, który ma się odbyć w dniu 16 
listopada 1914 r. […] Dnia 11 listopada 1914 r. (środa), Asenterunek odbyć się ma w poniedziałek 
tj. 19 listopada 1914. […] W mieście pobrali bardzo wielu chłopaków do prowadzenia koni 
wojskowych.    
      Zapewne, terminy asenterunku w Siarach i Sękowej były zbieżne z terminem asenterunku w Gorli-
cach. Mogło być również tak, że popisowych młodzieńców z powiatu, skierowano lub powołano do 
asenterunku przed Komisję wojskową w Gorlicach. Biorąc pod uwagę Obwieszczenie mobilizacyjne           
i wiek graniczny mężczyzn podlegających mobilizacji, czyli 42 lata życia, można określić przedziały 
wiekowe mężczyzn wcielanych do Armii austrowęgierskiej na mocy mobilizacji. Tak więc, do armii          
i na wojnę, szli mężczyźni urodzeni w przedziale lat 1872 do 1896. Mężczyźni zmobilizowani, byli          
w wieku lat, w malejącej kolejności ciągu; 42, 41, 40, …-18 lat życia. Oczywiście, wcielanie do Armii 
austriackiej odbywało się nadal, podczas kolejnych czterech lat wojny, a więc, do roku 1918. 
        Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, automatycznie przechodzili Oni do Wojska polskie-
go. Po weryfikacji, zostawali w Wojsku polskim lub przechodzili w stan spoczynku, - do cywila… 
        Na podstawie tych ustaleń, można dokonać przykładowo, przybliżonej analizy mężczyzn, obję-
tych Aktem Mobilizacji, mieszkańców Siar dolnych, oraz Nawsia - Szlabanu, obowiązanych do sta-
wiennictwa w wyznaczonych punktach etapowych oraz młodzieńców, z listy popisowych..  Z braku 
oryginalnych dokumentów, które zapewne uległy zniszczeniu, uproszczony wykaz, sporządziłem ---
Sz. M., w oparciu  o Rozdział II niniejszej Książki, - Ludność Siar i Sękowej 1914-1915.  Zamieszcza 
się poniżej, jako Ryć. 11/III. - 
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     Zachowały się nieliczne fotografie zmobilizowanych i pobranych do Austriackiej Armii męż-
czyzn  z Siar, Sękowej, bądź też związanych ze wsią Siary poprzez ożenek lub sąsiedztwo.                      
Niektórzy żołnierze, na przysyłanych do rodzin lub kolegów fotografiach pocztówkowych, skreślali 
kilka zdań informacyjnych.             

    Foto. obok 41/R.III. 
Awers/rewers.   Żołnierze 
Polacy w Armii austriackiej 
rok 1915. Dwaj  stojący, od 
lewej, nie  znani z nazwisk. Z 
prawej, … Hajduk, z Siar g. 
Leżą na  murawie;  z lewej, -
Józef Kiwacz, (dom 9a), z pra-
wej, to Piotr Białobok  (dom 
nr12  Siary dolne).  
Odznaczeni żołnierze., zazna-
li już zapewne,  smaku wojny. 
W środku- dowódca grupy. 
Miejsce, gdzie wykonano tę 
foto. nie jest znane. Prawdo-
podobnie Nowy Sącz. (?).    
Poniżej zachowane i udos-
tępnione autorowi, ponad 
stuletnie już fotografie 
żołnierzy, z Siar i Sękowej 

oraz innych miejscowości, na których występujący żołnierze, związani byli bezpośrednio, lub 
pośrednio z Siarami. Niektórych, spośród zamieszczonych poniżej na fotografiach żołnierzy, znał 
autor Książki osobiście. Nie było jednak okazji i możliwości uzyskania od nich bardziej 
szczegółowych Informacji na temat ich udziału w I wojnie światowej. Oni sami, na ten temat milczeli; 
nie chcieli wspominać tych trau-matycznych wydarzeń…          Wśród prezentowanych  żołnierzy 
polaków  I wojny światowej, pokażę braci Kiwaczów; Józefa (był ojcem chrzestnym autora), oraz 
Franciszka lub Stanisława (wg info., Piotra?),- synów Jakuba, z nr domu 9a, w Siarach dolnych. 
Będzie to Foto. 43/R.III. Pokażę  również: dwóch braci Hajduków, oraz Piotra Białoboka. Znajdzie 
się fotografia Szafarza (nazwisko), Ignacego Halucha, Honkowicza itp.                      

Na rewersie powyższej fotografii - widokówki, przesłanej zap.-  
w kopercie (nie jest ostemplowana), czytamy […];  (Adres):                       
Szanowna Pani Eleonora Białobok Siary p.(pow) Gorlice.              
Pod adresem, zapewne podpis cenzora wojskowego…?                             
W treści  czytamy. […].Najdroższa Mamusieńku…Zasyłam 
Wam bardzo serdeczne pozdrowienie, również dowiaduję się co 
słychać w Siarach. Posyłam Wam fotografię, z (?), moimi kole-
gami. Ja zdrów jestem powodzenie dosyć dobre. Całuję rączki 
najdroższej matusieńce,  i moje drogie siostrzyczki. Jak najprę-
dzej odpiszcie. Nieczytel. (może stopień lub funkcja),- Piotrek. 
M. p./3 VI. 1915? (Miejsce postoju, data. Przypis autora). 
Piotr Białobok, w chwili pobrania – MOB, nie miał jeszcze 18 
lat. Był jedynakiem pośród kilku sióstr. W chwili, gdy pisał do 
swojej matki Eleonory, jego ojciec,- Stanisław Białobok, ongiś 
żołnierz c. k. 20 płk Prinz. Panc. Austrii, już nie żył. Został 
zabity austriacką kulą, (?), z okopów, przy dworze W. 
Długosza. Kula przebiła ścianę lub okno i ugodziła Stanisława, 
podczas spożywania przez niego, posiłku w swoim domu, w 
Siarach dolnych, w dniu 18.IV. 1915 r. Jego syn, -Piotr Białobok, 
nabawił się malarii. Zwolniony ze służby, powrócił do domu 

rodzinnego, założył własną rodzinę i gospodarzył na ojcowiźnie. Uprawiał rolę po Ojcu. Nabyte na  
wojnie umiejętności- wykorzystał w cywilu, - hodował konia. Z innej fotografii, z czasów I wojny 
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 światowej, dowiadujemy się o losie Józefa Kiwacza, z Siar dolnych, jednego, z dwóch lub trzech 
braci, pobranych do Armii Austriackiej. Józef, okres rekrucki, i pierwsze miesiące służby, odbywał 
razem z Piotrem Białobokiem. Na foto., zaprezentowanej poniżej, -N. Sącz, przy koszarach. Z lewej 
strony foto., w głębi, - widoczny Dunajec. 

 
Foto. 42/R.III. Awers/rewers. Żołnierze na tej fotografii mają dwojakie mundury; austriackie, z charakte-

rystycznie wyciętymi klapami kieszeni i czapki, oraz polskie,  
z prostymi kieszeniami bluzy, guzikami i czapką, z polskim 
Orłem. Piesek-pupilek oddziału, występuje na dwóch różnych 
fotografiach, wykonanych w koszarach w Nowy Sączu.                      

                                                                          
Kadr,  z Foto. 42/R.III. Przy karabinie maszynowym, (na fo-

to. 42, z prawej), - kapral Józef Kiwacz z Siar dolnych, nr d. 9a.  (środek grupy), jako celowniczy 
karabinu maszynowego… Na rewersie obok, stempel pocztowy datowany na 10.IX., dalej, – nieczyt. 
Możliwe, że 1918 lub 20 rok. W otoczce stempla  napis: Nowy Sącz. Adres: Szanowny Pan Białobok 
Piotr w Siarach dolnych P (poczt), Ropica Ruska.(skośny dopis) Gorlice.          W treści: […]Na 
pamiątkę Kochanemu Piotrusiowi od Józefa Kiwacza.(Piotr, był już w domu, w Siarach d., chory - 
malaria). Józef Kiwacz  i Piotr Białobok, z Siar dolnych, byli dobrymi przyjaciółmi. Wojenna służba 
wojskowa przyjaźń tę pogłębiła. 
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Foto. 43-46/R.III. Na fotografiach; bracia Kiwaczowie, synowie Jakuba, w mundurach polskich (rok 
ok. 1919 ?), z lewej, definitywnie Józef - podhalańczyk, z prawej, Franciszek lub Stanisław albo Piotr 
(?,jak to określił udost.),a może Ludwik?, ur. w 1879 r., który, jak zapamiętano przepadł gdzieś na 
Węgrzech bez wieści (?). Brak Foto. Ludwika i Franciszka, - dla porównania. Poniżej, na Foto.. 

   
Piotr Kiwacz  Józ. Haluch, Stan. Kiwacz . 
Piotr Kiwacz miał uszkodzoną prawą rękę 
tak, jak wielu żołnierzy rannych, wra -
cających z frontu. Franciszek, też mógł 
zginąć gdzieś na Węgrzech.(?). 
Fotografia obok, zachowała się w rodzinie 
Piotra Białoboka. Ale, nie jest to Piotr 
Białobok, kolega Józefa Kiwacza, który, 
jak zapamiętano, gdzieś, może też na 
włoskim froncie (?), nabawił się malarii,  
i został z wojska zwolniony. Powrócił, do 
rodzinnego domu, w Siarach dolnych. 
                                                       
  
                          Piotr Białobok  pob- 
                           rany do forszpanów, 
                           do prowadzenia koni  
                           wojskowych. Kadr,  
                           z  fotografii zbioro- 
                           wej, 41/R.III.     

 
 
 

 
Foto. 47/R.III.  Obok.  
Awers/rewers-poniż.  
Fotogr., wykonana,     
z tym samym czarno 
białym psem, pupi-         
lem Oddziału;  
świadczy, że jest to 
Nowy Sącz. 
Jak wynika z rewer-
su foto.,  jest to 
Grupa sztabowa.  
Wszyscy żołnierze 
tej Grupy, ubrani są 
jeszcze,  w mundury 
austriackie… 
Rewers fotografii, 
na kolejnej stronie.
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Rewers Foto.47/R.III.- widokówki Grupy sztab.                                                                                    
  Na okrągłym stemplu poczty sztabowej nr 294, 
można odczytać napis w otoczce: K.U.K. FELU 
POSTA - MT, a wewnątrz datę, 23.IV.1917. 
Obok stempla i na stemplu, adnotacja cenzora 
sztabowego. Obok, odcisk pieczęci adresowej:  
K. u. K.     Ul. Ra. No. I.                            
Widokówka, adresowana jest do: […]Wielmożna 
Pani Aniela Białobokówna (jedna z sióstr Piotra 
Białoboka, z Siar dolnych), w Szkole Gospodyń 
w Podegrodziu, Obok Starego Sącza…, dalej, 
trudno odczytać. (Okazuje się, że w roku 1917, 
kiedy front spod Gorlic, przemieścił się już da-
leko na Wschód, szkoły rozpoczęły regularną 
naukę, zwłaszcza w nowosądeckim, -widocznie  
brak większych zniszczeń).  
W treści fotografii-widokówki, czytamy[…] 
Serdeczne pozdrowienia zasyła (m), Anielci. 
Donoszę, iż zdrów jestem, powodzenie moje 
jak zwykle. Zasyłam Ci fotografię naszego 
sztabu. Proszę odpisz mi gdy tę kartkę otrzy-
masz. (tu, nieczytelny tekst, może stopień lub 
funkcja). Podpisano:  zasyła (?)  Stanisław. 
Ustalono, że Stanisław, o nazwisku Hajduk- 
popisowy z Siar górnych (niema Go w wyka-
zie MOB), był narzeczonym uczennicy, 
Anieli Białobokównej, (siostra Piotra), a na-
stępnie, jej mężem. Obydwoje znani autoro-

wi. Ich najmłodszy syn Kazimierz, (wówczas, l. 77), udostępnił wszystkie, zamieszczone 
w tym Rozdziale książki, Foto-widokówki. Składam Mu, z tego miejsca, podziękowanie. 

                 
Foto. 48 i 49/R.III., oraz rewers.  Dwie fotografie tego samego młodzieńca, mieszkańca Siar, dzielnica 
Szlaban dom nr 170,-Jędrzej Szafarz (nazwisko). Foto.:, 1-sza, z lewej, to tzw. kolarz (tylko głowa 
jeźdźca jest prawdziwa). Na rewersie tej foto.- widokówki, datowanej 10.XI.1918, a więc w roku 
niepodległości, adresowanej; Szanowny Pan Piotr Białobok, wieś Siary p. Gorlice, w treści czytamy: 
[…]Drogi Braciszku (faktycznie kuzynie), przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia i dowiaduję się 
o twoim powodzeniu. Ja jestem zdrów, a powodzenie rozmaite. Podpis: J. Szafarz. Data, z prawej, 
nad treścią.  (Piotr Białobok, chory na malarię, zwolniony z w., był już w domu, w Siarach dolnych). 



 Siary  Sękowa  Sokół  w  cieniu Gorlickiego Przełomu 

 143 

Jednym, z mieszkańców Siar górnych, zmobilizowanym do Armii    
austrowęgierskiej w 1914 r., był Stanisław Haluch, ur. w 1876 r.         
Był On  synem Józefa z Siar i Katarzyny Miareckiej, z Szymbarku.  
Pracował na kopalni ropy naftowej w Borysławiu. Stamtąd, został 
zmobilizowany i skierowany do Szkoły podoficerskiej w Wiedniu.                           
Szkołę ukończył w stopniu zugfirera i mianowany  komendantem  
ochrony Szpitala wojskowego w Bochni (vel w Bośni?). Z uwagi,         
na zbliżający się front rosyjski, 15 kwietnia 1915 r., szpital ewaku-
owano do miejscowości Mistek na Morawach nad rzeką Ostrawicą. 
Od 1916 r., służy w Legionach polskich dowodzonych przez Józefa 
Piłsudzkiego.(W jaki sposób, Stan. Haluch, z armii austrowęgierskiej 
przeszedł do Legionów - nie wiadomo). Po jakimś nieporozumieniu  z 
J. Piłsudzkim, rzekomo   w roku 1917, opuszcza wojsko i powraca do 

rodzinnych Siar.  Fotografia 49a/R.III. Stanisław Haluch z Siar. (Foto., i szczegóły,  pozyskane z 
Kwartalnika G. nr 50/2009,         za zgodą, syna Bogusława, z Jego artykułu o swoim Ojcu, tyt.: 
Nafciarz Stanisław Haluch z Siar.). 

 
Fotografia, pochodzi również  Foto. 50/R.III. 

od p. Kazimierza Hajduka, Z Siar.  
Żołnierz rosyjski - Aleksandr Usorow,  dedykuje 
swoją podobiznę; […] Na długu Pamiętni -
Szanownej Panni Francisze. Data: 1.VIII. 1917. 
(?).Podaje swój adres (sposób adresowania); 
Miasto Harków, Cholednaja Hora, wsjechsrjas-
kaja ulica nr 30 dlia Aleksandra Usorowa.  
Wyjaśnienie. Panna Franciszka Białobokówna -
siostra Piotra -  pra- cowała na Wschodzie w jed-
nej z rezydencji Wł. Długoszaza z Siar. Zapewne 
tam, poznała rosyj- skiego żołnierza. Znajomość 
ta, jak zapamiętano, została zerwana..  

 
Foto. 51 i 52/R.III.  
Obok, posesje i domy 
nr 6…, rodzin Sygnar-
skich w Siarach 
dolnych. Nie można, 
jednoznacznie określić, 
który jest który, z czte-
rech młodzieńców 
pochodzących z tych 
domów. Byli, niewąt-
pliwie, pobrani do 
Armii Austriackiej, na 
mocy aktu MOB. 
Na foto., z lewej, 
któryś z Sygnarskich; 
Józef, s. Ludwika, ur. 
w 1877 r., policjant -
miejski, lub Franciszek 
s. Józefy (?) Na foto.,  z 

prawej, -Jan  s. Pawla, ur. 1886r., co jest bardziej prawdopodobne. Ur. w 1886 r. Jan,- żołnierz  z 
MOB, - ranny, zmarł w Szpitalu - Węgry. Na fotografii z prawej strony, żołnierz jest w austriackim 
mundurze i czapce, jakby rogatywce. (ale, bez Orzełka), Czy na guzikach są Orły?, (nie ma pewności). 
A, może był,… żołnierzem polskich Legionów, przejętych po buncie, przez Austrię? 
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Foto. 53/R.III., pozyskana od p. Marii Boczoń, z d. 
Benisz (ostatniego świadka w procesie Norymber-
skim), żony Władysława, s. Franciszka, który został 
zmobilizowany do Armii austrowęgierskiej w 1914r. 
Na fotografii., mimo  podobieństwa do tarasu dworu 
W. Długosza, nie jest to, to miejsce. Franciszek 
Boczoń, ożeniony z Apolonią Tenerowiczówną,             
z Sokoła i tam zamieszkały, pracował w Borysławiu, 
w naftowym Zagłębiu. Dokładnie nie wiadomo, czym 
sobie zasłużył, że podczas II wojny światowej                     
i zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną, został 
zesłany na Sybir, razem z  s. Tadeuszem. W domu,             
w Sokole, pozostała jego żona, z dwoma  synami; 
Władysławem i Zdzisławem. (Stanisław, ur. później)., 
oraz staruszkami rodzicami. Synowie; Tadeusz 
(sybirak), i Władysław, podczas II wojny, wstąpili do 
organizacji zbrojnej AK. Władysław, aresztowany  
przez, gestapo zesłany do obozu w Gross Rossen,- 

przeżył i powrócił do domu. Napisał około15-tu książek. o tematyce społeczno - politycznej   
z terenu Gorlic. Franciszek i syn Tadeusz, powrócili do Polski po wyzwoleniu. [W tej to rodzinie, 
do grudnia 1940 r., pracowała Mama autora Książki…, Helena Siutówna, (rodem, z Ropy),  po mężu Mikruta, w charakterze 
pomocy domowej.].  

Foto. 37/R.III., poniżej. Ignacy Haluch s Józefa Halucha (ropniaka), i jego trzeciej żony –Anny,             
z Mikrutów (siostry Jakuba II Mikruty, Naczelnika Gminy Siary). Urodził się pod nr domu 135 w 

Siarach górnych, 14.X. 1890 r. (?). Ignacy, absolwent Gimnazjum w 
Gorlicach, asenterowany, w normalnym trybie, z listy popisowych i 
wcielony do Armii austrowęgierskiej. Wybuch wojny w 1914 r., rzucił Go, 
jako żołnierza 24 latka, gdzieś na front włoski. Początkowo, przychodziły 
od Niego listy, a nawet nieduże paczki,  w których, przysłał do rodziny; do 
swojej siostry Heleny, mieszkającej w Sękowej, oraz swojego stryja, 
Jakuba Mikruty, z Siar dolnych, piękne, duże muszle perłowe, o wadze 
około 1kg, szumiące Adriatykiem. Gdy wojna, objęła całą Europę, również 
region gorlicki, listy przestały docierać do rodziny.                            Po 
zakończeniu wojny, rodzina na próżno oczekiwała powrotu Ignacego. 
Zaczęto Go poszukiwać, za pośrednictwem Czerwonego Krzyża. Nie było 
również żadnej informacji o Jego losie w tygodniku Piast, redagowanym 

przez prof. Józefa Rączkowskiego, rodem z Siar i wychodzącym w Krakowie. W Piaście, 
zamieszczano wykazy poległych na frontach - żołnierzy. Ignacego Halucha nigdy i nigdzie nie 
odnaleziono. Zapewne, poległ jako żołnierz, gdzieś na froncie włoskim i ślad po Nim zaginął.                
Po żołnierzu -Ignacym Haluchu, pozostały dwie muszle-pamiątki, nadal szumiące Adriatykiem. 
(Jedna, w domu Jego siostry Heleny Gutter  w Sękowej, druga, w domu nr 11, jego stryja - Jakuba 
Mikruty, (również, domu urodzenia autora Książki ,w Siarach d.). W domu Haluchów, na Bolkówce, 
w  Siarach g., u blisko spokrewnionej rodziny, otrzymałem, od (nieżyjącej już),  Zofii Haluchównej, 
odnaleziony gdzieś na strychu, portret Ignacego. Przeleżał tam około 100 lat. Był bardzo 
przyniszczony. Podczas próby odczyszczenia portretu, na portretowej głowie Ignacego, 
niespodziewanie, pojawiła się opaska, niczym bandażowy opatrunek rannego. Również, początkowo 
dobrze widoczny węzeł krawata, i cienie na policzkach, dziwnie pobielały. Wszystko to, można 
oczywiście wytłumaczyć długoletnim działaniem różnorakich czynników oraz mechanicznym 
czyszczeniem portretu.  Ale, …Są,(podobno?), znaki na niebie i na ziemi o których, nie śniło się 
nawet naszym filozofom… 
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Foto. 38/R.III. Ryć. 12/R.III. Hiacynty Zacharyasz s. Anny Marii, ur.16.VI. 1890 r., w Sękowej, 
żołnierz-szofer w  Armii c. k. Austrii stacjonujący i walczący w Tyrolu. (Późniejszy sąsiad autora,           
w Siarach dolnych.) Odznaczany i nagrodzony zegarkiem. Poniżej, pozwolenie na ślub w Sękowej. 

                           
           

 
.     Jacenty Zacharyasz, żołnierz c. k. austrowęgierski, lat 24, zmobilizowany w Sękowej w 1914 r., 
służący jako szofer wojskowy gdzieś w Tyrolu (uczestnik 4-letniej I wojny światowej), zapewne 
koresponduje ze swoją matką, pozostałą w Sękowej, może również, i prawdopodobnie  jeszcze z kimś 
innym. Jacenty jest poinformowany, że w Siarach dolnych, dnia 16.XI. 1915 r., umiera Jan Tokarz, 
mąż jego krajanki i może dawnej sąsiadki – koleżanki (?), - Marii, z Janików, z Sękowej. Spalony 
został również dom rodzinny męża Marii w Siarach dolnych, a jej teść, - Jakub Tokarz, zabity zostaje 
kulą austriacką. Młoda wdowa Maria, powraca do domu rodzinnego w Sękowej. Znając wcześniej 
Jacentego Zachariasza, aktualnie żołnierza, prawdopodobnie, nawiązują listowną korespondencję. 
Postanawiają się pobrać. Jest rok 1918. Wojna ma się ku końcowi. Zarówno Jacenty, jak też wdowa 
Maria, piszą prośby do Dowództwa oddziału w którym służy Jacenty. Na mocy istniejących uregulo-
wań prawnych, w dniu 18 sierpnia 1918 r., żołnierz, Jacenty Zachariasz, otrzymuje pozwolenie na 
zawarcie związku małżeńskiego i wyjazd w tym celu do Sękowej. Ślub, biorą w kościele parafialnym 
w Sękowej, w dniu 08. IX. 1918 r. Jednym ze świadków na ślubie, jest były naczelnik Gminy Siary, 
najbliższy sąsiad posesji gdzie stał dom zmarłego męża Marii, daleki krewny Jacentego,- Jakub 
Mikruta. W Galicji, trwa już przejmowanie władzy od c. k. Austrii. Żołnierz Jacenty Zachariasz, 
przechodzi pod dowództwo polskie. Zwolniony do cywila. Budują nowy dom w Siarach dolnych,              
w którym przychodzą na świat ich dzieci; Tadeusz, Stanisław, Zygmunt, Janina, Kazimierz. 
(Współcześnie, żyje jeszcze Kazimierz). Jacenty Zachariasz, do przejścia na emeryturę, pracował        
w Gorlickim Foreście.(Do pracy, chodził pieszo. Nie posiadał prawa jazdy. Na wojnie, nie potrzeb.) 
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Foto.(bis), 54/R.III. Niezwiązany pochodzeniem bezpośrednio z Siarami, Adam Depczyński s. Jana             
i Marianny Krzysztofik, ur., w Siepietnicy k/Biecza, 
20.XII. 1898 r. Zmobilizowany, z listy popisowych w Się-                   
pietnicy, w 1914,  do forszpanów. Przeżył czteroletnią           
I wojnę światową jako żołnierz Armii austrowęgierskiej. 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., prze- 
jęty przez Wojsko polskie, a następnie zwolniony do cywi-
la, powraca do rodzinnej wsi k/Biecza. 
Podejmuje pracę w Gorlicach. Zapoznaje się z młodą, uro-
dzoną w USA, w 1908 r., zamieszkałą w Siarach dolnych, 
dokąd powróciła po I wojnie, wraz z rodzicami, po 1918 r., 
- Heleną Rybczykówną. Ślub biorą 08 lutego 1926 r.,            
w kościele parafialnym w Sękowej. 
Zamieszkują wraz z rodzicami Heleny, i jej rodzeństwem, 
w odbudowanym, po spaleniu podczas szturmu 02 maja 
1915 r., domu, w Siarach dolnych, na posesji odziedziczo-
nej po dziadku,- Janie Mikrucie. Po opuszczeniu domu 
przez rodzeństwo Heleny, obejmują dom i niewielkie gos-
podarstwo, gdzie przychodzą na świat ich dzieci; trzy córki. 
Mieszka z nimi babcia – Apolonia - wdowa, z Mikrutów - 
Rybczykowa, dożywając późnego wieku. Były żołnierz         
c. k. Austrii Adam Depczyński, pracuje, do emerytury,          
w mechanicznym młynie …Ważnego, w Gorlicach, oraz 
(już na emeryturze), w PGR w Siarach. (Fotografia, 
pochodzi z książeczki historyka, dr Tadeusza Ślawskiego,        

z Biecza, o jego rodzinnej wisi, ze strony ojca, - Siepietnica..  Matka Ślawskiego, pochodziła                   
z Haluchów, z Siar górnych. 

 
Foto. 55/R.III. Obok.  
Trzej młodzieńcy z Siar górnych, w Armii austriackiej, 
zmobilizowani z listy popisowych w 1914 r. 
Są to,- dwaj bracia Hajdukowie; Stanisław i Józef oraz, 
…Honkowicz.  Wszyscy trzej, podczas jakiejś bitwy                
w I wojnę światową, (szczegóły nieznane), dostali się do 
niewoli rosyjskiej… 
Jak to wynika ze wspomnień ich rodziny, byli traktowani 
dosyć dobrze. Po zakończeniu wojny, powrócili do swoich 
rodzin i domów w Siarach.  Wkrótce, pozakładali swoje 
rodziny. Bracia Hajdukowie, o czym już było pisane, 
pożenili się,  z siostrami Piotra Białoboka, córkami, zabitego 
przez Austriaków,- Stanisława, i jego żony Eleonory, 
również z dolnosiarskich  Białoboków.   
Większość fotografii, żołnierzy I wojny światowej, 
pochodzących z Siar; widokówki - listy do rodzin, 
oraz wiedzę o okolicznościach ich pochodzenia, za-
czerpniętą od swojej Matki Anieli, z Białoboków, - 
Hajdukowej, przekazał autorowi Książki…,-Sz. M., 
oraz zezwolił na ich publikacje, (nasz krewny), pan 

Kazimierz Hajduk, - któremu składam niniejszym, - podziękowanie - autor Książki.  
Pan  K. Hajduk, jest synem jednego z trzech żołnierzy (pierwszy z lewej), na fotografii  
Powyżej. 
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Foto. 56R./III. Obsługa karabinu maszynowego z I wojny światowej. Foto.,- widokówka nadesła-    
na do rodziny od żołnierza Polaka c. k. Armii. (Źródło foto.- Kazimierz Hajduk). 
 
Przez analogię treści tej Książki…, bohater z powieści …Haszka: Przygody dobrego wojaka 
Szwejka, ma swój pomnik w mieście Sanok. Fotografię, wykonaną przez autora Książki, zamieszcza  
się poniżej… 

Książkowy bohater, austrowęgierski- żołnierz c. k.-Austrii 
Józef Szwejk, z czeskich Budziejowic, został opisany, również przez żołnierza I wojny świato-
wej … Haszka.           Józef Szwejk, symbol  żołnierza c. k.  właśnie tutaj zakończył swoją wojnę 
I na tej stronie, wyczerpując pozyskane fotografie żołnierzy c. k. Austrii pobranych,            
w wyniku MOB, z Siar, Sękowej, [z Sokoła - Jan Lenartowicz, brak fotografii                            
w mundurze,  - 8 lat w niewoli rosyjskiej],- kończy się ten Rozdział III. 
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Rozdział IV. 
Epizodyczne wydarzenia wojenne w Siarach i Sękowej 

na przełomie 1914 i 1915 roku 
 
[Notabene (nota bene) Diariuszy Kronikarzy I wojny światowej; dotyczące Siar i Sękowej, a od-
tworzone, z uzyskanych i zapisanych wspomnień bezpośrednich świadków, wybrane z Diariuszy 
Kronikarzy, oraz zachowanych zapisków i dokumentów.] 
 
      Zastanawiając się, jak najkrócej nazwać, jak określić ten rozdział, oparty na notatkach, pamiętni-
kach i nie zapisanych nigdzie wspomnieniach, bezpośrednich świadków wydarzeń I wojny światowej, 
z terenu samych Gorlic jak również, z blisko pod Gorlicami położonych miejscowości; Siar                         
i Sękowej oraz Sokoła, wyrażenie Notabene, (łac. Nota bene), znaczące tyle, co zauważ dobrze, – 
czyli wyrażenie, zwracające uwagę na jakąś część tekstu lub wypowiedzi, będzie odpowiednie dla 
mojego autorskiego zamysłu. 
     Odtwarzać i rekonstruować wydarzenia wojenne sprzed ponad 100 lat, przeżycia i dramaty ów-
czesnej ludności, nie mając opisu tych wydarzeń bezpośrednich uczestników, jest niezmiernie trudno. 
     A przecież, istniały wiarygodne zapiski oddające dzień po dniu, wydarzenia wojenne na terenie 
Siar dolnych oraz pochodzące z wieści gminnej w najbliższych okolicach, między innymi Siar gór-
nych, Sękowej, Sokoła, Pocieszki i Nowejwsi (tak, na mapach).     Owe zapiski, byłego naczelnika 
gminy Siary,- Jakuba Mikruty; czynione codziennie, na czym można było wówczas pisać; a więc 
zarówno na jakimś papierze, na czystych kartkach  różnorakich pozostałości ksiąg gromadzkich (może 
podatkowych, ewidencyjnych), ale również na wewnętrznych, twardych okładkach tych ksiąg, 
zapisywane przeważnie czarnym atramentem, a gdy zabrakło już atramentu, również ołówkiem,-
przetrwały,  w przepastnej szufladzie 3 drzwiowej szafy, do 1949 r.  Autor tych zapisków, - 
sędziwy Jakub Mikruta, zmarł w listopadzie 1938 r. 
     Co zatem, stało się, z tymi wiarygodnymi notatkami, które to w bardziej czytelnych fragmentach, 
dane było, autorowi niniejszej książki, czytać w domu rodzinnym; raz po raz,  nagabując Domowni-
ków o wyjaśnienia, używanych tam określeń; n p. Honwedzi, Moskale, Austriacy, Prusacy, inwazja, 
dekunki, okopy itp. Wszystkie te odręczne zapisy, były dla autora Książki, wówczas dopiero ośmio-
latka ,bardzo trudne do czytania, a jeszcze trudniejsze do zrozumienia.  Niemiej, bardzo interesujące.  
     Otóż, „wydobywam z mojej pamięci”; wczesno jesienny pogodny dzień. Ojciec mój, Karol 
Mikruta, nie miał jeszcze stałej pracy i był w tym dniu w naszym domu w Siarach dolnych. Do drzwi, 
ktoś głośno zapukał. Po zaproszeniu, weszło trzech rosłych panów, w wieku mojego Ojca (wówczas 
około 40 lat). Przedstawili się, że – „reprezentują jakiś Komitet założycielski,  tworzący Muzeum 
w Gorlicach.”    Jeden z nich, który przewodził tej grupie, poinformował,- że „jest im wiadomym,            
że nieżyjący już, były wójt Siar, - Jakub Mikruta, podczas I wojny spisywał wszystko, co działo się           
w Siarach i okolicy. Dlatego to, - Oni, jeżdżą po okolicznych miejscowościach i od posiadaczy takich 
kronik, pamiętników, zapisów - pozyskują te dokumenty, dla tworzonego właśnie Muzeum. Poprosili 
mojego Ojca, aby udostępnił im, a nawet przekazał, te zapiski mojego Dziadka, - Jakuba Mikruty.. 
     Ojciec mój, poinformował ich, w jakim stanie są te notatki; - że są to tylko luźne kartki, różnego fo 
-rmatu i różnorakiego wyglądu, a w dodatku, przemieszane są one, z jakimiś dokumentami gminnymi       
i osobistymi - Dziadka Jakuba.  Zachodziłaby więc potrzeba, wszystko wcześniej poprzeglądać, oraz  
porozdzielać i posortować.  Panowie zbieracze, byli jednak bardzo zdeterminowani pozyskaniem tych 
zapisów i oświadczyli, -  że „Oni, sami posortują te dokumenty tutaj na miejscu, tylko wskazać im, 
gdzie mogą to uczynić”.  Najlepszym miejscem, okazał się spory skrawek wolnej, drewnianej podłogi 
w izbie, gdzie stała szafa, z dziadkową szufladą. Zatem, wysunęli tę ciężką, szerokości 3-dzwiowej 
szafy, szufladę na podłogę, przycupnęli  wokół, i jęli gmerać w tych po-dziadkowych szpargałach - 
wybierając i odkładając, na co raz to, powiększający się stos, interesujące ich, kartki z notatkami…  
     Od okupacji niemieckiej II wojny światowej, upłynęło zaledwie około 4 lata i nastąpił początek 
trudnego okresu, w historii PRL, zwanego czasy stalinowskie. Na dodatek, Ojciec mój, pilnie poszu-
kiwał stałej pracy. Zatem, bezpieczniej było, milczeć zachowawczo. Również, obecni podczas tej nie 
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spodziewanej wizyty, starsi Domownicy, krewni ze strony Ojca, nie protestowali i przyglądali się 
czynnościom owych przybyłych Panów, w milczeniu… 
     Dopiero wówczas, gdy ten najważniejszy z grupy, zażądał jakiegoś sznurka, aby ten stos wybrany-
ch dokumentów przewiązać, a po wykonaniu tej czynności, uniósł go w górę i powiedział: „O! Ma 
swoją wagę”, ktoś, z Domowników zadał pytanie: - panowie chcecie to zabrać? Wówczas, jak okazało 
się później, pan Wacławski z Gorlic, rozpoczął argumentację polityczną; - że „Polska Ludowa tworzy 
muzea, aby dzieci, takie jak te, - wskazując na nas - (było nas już troje na własnych nogach), - mogły 
zapoznać się, z minioną historią naszej Ojczyzny, aby dokumenty takie nie przepadły, nie zostały spa-
lone jako zbędne szpargały, co często się  zdarza…” - I tak dalej, i tak dalej…    
     Gdy zabierali się już do wyjścia, zacząłem głośno płakać i protestować. – „To jest po moim Dziad-
ku. Ja chcę to przeczytać. Dopiero niedawno zacząłem. Jest mi to potrzebne do szkoły… (rozpocząłem 
już  3 klasę), - Ja, jeszcze nie skończyłem czytania, dużo mi jeszcze pozostało”… - Ale, jak 
powszechnie wiadomo, ryby  i dzieci nie miały, wówczas, głosu.   
     Pan Wacławski, zaczął mnie uspakajać– „będziesz przychodził do muzeum, tam wszystko będzie 
uporządkowane, w każdej chwili będziesz mógł przeczytać te dziadkowe zapiski i wszystkie inne, 
które tylko będziesz chciał…” Nic nie mogłem poradzić wobec takich przekonywających 
argumentów…  
     Panowie zbieracze, napisali i pozostawili rodzicom jakąś kartkę, schowaną gdzieś w kredensie po-
między ważnymi dokumentami. Gdy już wyszli, a dorośli patrzyli za nimi przez okna, pamiętam, jak 
Ojciec mój, mówił do pozostałych; - „to był Wacławski, ten wulkanizator z Gorlic. Drugi, to prof. 
Motyka..  Był wówczas również, prof. Sikorski.  O! – Informował mój Ojciec,- patrząc za odchodzą-
cymi przez okno;  - a przy aucie (pomiędzy opłotkami), stoi Gabryel (Stanisław), nawet nie wszedł do 
domu”…Od dorosłych Domowników dowiedziałem się, że profesorowie: Motyka i Sikorski, oraz 
Ksawery Gabryel, ze Szkoły w Siarach (kierownik), bywali częstymi gośćmi mojego Dziadka, Jakuba 
Mikruty. Stąd, wiedzieli o tych notatkach – zapiskach. 
     Od owego incydentu, upłynęło bardzo wiele lat. Moja nauka, wcześnie rozpoczęta praca, obowiąz-
kowa służba wojskowa, własna rodzina – dzieci… Gdy policzyć, to tych lat minęło co najmniej 45, 
kiedy to, uzyskawszy trochę wolnego czasu, pisując, co nieco, do lokalnych gazet, rozpocząłem poszu 
-kiwania  w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach, owe Dziadkowe zapiski, z myślą, o wykorzy-
staniu ich, w moich opracowaniach, dotyczących I wojny światowej. Niestety, w gorlickim Muzeum 
PTTK, tych dokumentów nie znaleziono! Zarówno poprzednie kierownictwo i pracownicy, jak też 
współcześni, stanowczo twierdzą, że w zasobach Muzeum, żadnych, zapisków autorstwa Jakuba Mik-
ruty; ani rękopisów, ani na ich podstawie, żadnych opracowań, po prostu niema.(!). Gdzie, zatem, te 
rękopisy są? Co mogło się z nimi stać?. Jak mogły tak przepaść, bez żadnego nawet śladu?... Dlacze-
go nie zostały przekazane do Muzeum? A może, zostały tam przekazane, lecz ktoś, wypożyczył je do 
jakichś opracowań historycznych?  Może, wyłudził je jakiś kolekcjoner i zalegają w jego prywatnych 
zbiorach bezużytecznie. Tylko, po co ?      Już, ponad 25 lat, czynię bezskuteczne poszukiwania… 
Poszukiwałem u państwa Majeranów  w domu Alfreda Wacławskiego. U dr T. Ślawskiego, - histo-
ryka w Bieczu, u pani Wandy Kłapkowskiej, byłej kierowniczki Wydziału Kultury RN w Gorlicach. 
Poszukiwałem w Bibliotece Miejskiej w Gorlicach. Pytałem znanego gorlickiego współczesnego his-
toryka amatora, pana A.  Ćmiecha. Nawiązałem kontakt z panem dr Maniakiem z Wrocławia – wnu- 
kiem prof. Jana Sikorskiego. Czyniłem poszukiwania w wielu innych kierunkach. Rozstąp się Ziemio!. 
Przepadły, jak kamień w wodę. Wiem, że p. A. Wacławski (według p. mgr Janigi), przekazał do Mu-
zeum gorlickiego około 12-stu pozycji różnorakich zbiorów pamiętnikarskich. Wiem, że po p. Stanis-
ławie Gabryelu, pozostało trzy skrzynie zbiorów, z których, po jednej, trafiły do; Biblioteki miejskiej 
w Gorlicach, pana dr T. Ślawskiego, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej. Ze Stowarzysze-
nia M Z G, sporo dokumentów przekazano protokolarnie do Muzeum PTTK (posiadam kopie tego 
protokołu)… Niestety, nie znajduję tam poszukiwanej pozycji. Do rodziny prof. Stanisława Motyki, 
jeszcze nie dotarłem. Z listu prof. Romana Kalety, zamieszkałego we Wrocławiu (pochodził z Bie-
cza), do prof. gimnazjalnego Jana Sikorskiego (kopia w moim posiadaniu), dowiedziałem się, że prof. 
Kaleta zajmujący się, m. in., opracowywaniem tematu I wojna światowa, wypożyczył w Gorlicach 
(nie wiem, u kogo), ponad 10 pozycji pamiętnikarskich. Prof. Kaleta, nie ukończył swego zamiaru 
albowiem zmarł. Co stało się, z tymi dokumentami źródłowymi, nic nie jest mi wiadomo. Podobno, 
część z nich, powróciła do Gorlic. Czy pośród tych wypożyczonych w Gorlicach, były zapiski Jakuba 
Mikruty, doprawdy, nie można współcześnie ustalić. Zdobyłem adres do p. Kaletowej – wdowy, po- 
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dobno dziennikarki TV Wrocław. Napisałem list. Niestety. Nie otrzymałem odpowiedzi. Pomimo 
beznadziejności sytuacji, nadal nie ustaję w moich poszukiwaniach… 
           Tymczasem, zadawalając się tymi materiałami, które udało się dotychczas, na temat I wojny 
światowej, zgromadzić, opracowuję te posiadane, materiały i dokumenty faktograficzne, a dotyczące 
wydarzeń wojennych w Siarach, Sękowej, Sokole - w formie niniejszej Książki – dokumentu.  
     Przepraszając Czytelników, za te zbyt osobiste dywagacje, autor, obowiązany jest poinformować, 
że w dalszej części tego Rozdziału IV, przytaczane będą w formie, jak w oryginale, zapisane -przez 
nielicznych, naocznych świadków, wydarzenia z okresu I wojny światowej. Również, zapamiętane 
przez niektórych, wówczas jeszcze żyjących, z którymi rozmawiałem osobiście, zapisując, zarówno w 
formie elektronicznej na taśmie dyktafonu, jak też bezpośrednio, w formie notatek, sporządzanych 
podczas każdej rozmowy. Wykorzystane będą też, książkowe opracowania naukowe, związane   z 
tematem I wojna światowa, dostępne na rynku wydawniczym oraz w bibliotece, a mianowicie. Ks. B. 
Śweykowskiego - Z dni grozy, prof. Michała Klimeckiego Gorlice 1915,  prof. Mariana Zgórniaka -
1914 - 1918, Riharda L. Dinardo Przełom, A. Ćmiecha Diariusz Dni Grozy w Gorlicach,, dostępne  
egzemplarze Piasta, - redagowane przez. prof. Józefa Rączkowskiego (rodem z Siar),  opracowania 
własne autora, - publikowane w Tygodniku Gorlickim r. 1995 (w 80 rocznicę gorlickiej bitwy), p.t., - 
siarskie „Dni Grozy”. Dalej, wykorzystane będą opracowania dot. I wojny św., pani Urszuli Birek, 
zamieszczane  w T.G. Wykorzystam;  List Władysława  Augustyna do Władysława Długosza, zam.  w 
Kwartalniku Gorlickim nr 58, opracowanie p. mgr Małgorzaty Markowicz; Z Kroniki Szkoły w Sia-
rach.. Również, sięgam do ostatnio pozyskanego opracowania albumowego wydawnictwa Libra, 
autorstwa prof. Mikołaja Berczenki oraz, wydania monograficznego Sękowa z kart 650 lat historii 
wsi… Z ostatniej chwili, - 2015 r., wydanie Kamila Ruszały-Wielka wojna w… Gorlicach i Sławomira 
Mrozka -Życie społ.- Polit.  w pow. Gorlickim 1918-1939. 
    Spośród około dziesięciu Pamiętnikarzy, o których wzmiankuje w swoim liście prof. Roman Kaleta        
z Wrocławia, do prof. gimnazjalnego Jana Sikorskiego (Kopię listu, własność  Muzeum PTTK w Gor-
licach zamieszcza się poniżej), autorowi niniejszego opracowania, dostępne są fragmenty następują-
cych Pamiętnikarzy, z których,  przytaczane będą zapiski dotyczące wydarzeń w Siarach, Sękowej, 
Sokole, Łęgu, Pocieszce, Nowejwsi…  Poniżej. Rycina 1/R. IV. List prof. Romana Kalety [Do pro-
fesora gimnazjalnego Jana Sikorskiego…] Również, wypisane z listu…, nazwiska Pamiętnikarzy go-

rlickich; […]; Księdza burmistrza Bronisla-
wa Świeykowskiego – Z Dni Grozy  w Gor-
licach,. Jana Budackiego – urzędnika  i kie-
rownika Powiatowej Kasy Chorych  w Go-
rlicach. Władysława Kijowskiego – inspek-
tora policji w Gorlicach,  Pamiętnik 1915. 
Jana Sikorskiego - prof. gimnazjalnego, 
pamiętnik:  Moje wspomnienia,  z lat mło-
dzieńczych,. Stanisława F. Grąglewskiego – 
urzędnik Sądu Powiatowego, Pamiętnik        
z Inwazji rosyjskiej w Gorlicach w latach 
1914-1915., Jana Benisza – urzędnik skar-
bowy, działacz społeczny.(Teść Władysława 
Boczonia – pisarza, rodem z Sokoła). 
Wykorzystane są obszerne fragmenty dostę-
pnego autorowi Książki  opracowania; pa-
miętnika Inwazja…- (1914 - 1915). Dwaj 
Pamiętnikarze…, nieznani z nazwisk… 
(Prawdopodobnie, jeden fragment pamięt-
nika Jana Benisza).Drugi fragment  przypi-
sywałbym Stanisławowi Wygrzywalskiemu 
(?), lub Stanisławowi Kosibie (niemożliwe 
do sprawdzenia.). Ponadto, - sześć wspom-

nień, wojskowych uczestników Bitwy gorlickiej. Nie wykluczone, że są to niektóre wspomnienia osób 
wojskowych, zasygnalizowane w liście prof. R. Kalety, a to… (feldfebla) Jana Michalika rodem z Łuż- 
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nej: opis incydentu zwiadowczego,  przełomu lat 1914/1915  Siedliska- Łużna. Krótki opis walk pod 
Gorlicami - w  Sękowej, - początek 1915 r., do o2 V. 1915 r., gen. majora -Witezia Rittera Metza  von 
Spundelungego, sporządzony w Budapeszcie 11.III. 1935 r. (kopia maszynopis.), Epizod wspomnień, 
[bodajże z 1935 r. (20 lat po bitwie gorlickiej)], niejakiego Leiba Wagschala z Jasła (prawdopodobnie 
Żyda). Wypis z czasopisma Nasz Lud; Wolne słowo dla ludu śląskiego - tygodnika wychodzącego             
w czeskim Cieszynie (w soboty), w roku 1935; wypis zatytułowany Dzieci śląskie pod Gorlicami (roku 
1914/ 1915 p. A.).     Epizodyczny opis sytuacji i działań 58 pruskiego płk piechoty, z dn. 20 kwietnia 
1915 r., - Poznaniaka, Joachima Jarochowskiego, epizod z kapliczką – dzbanem, w Gorlicach na Za-
wodziu… Fragment wspomnień żołnierza Armii austrowęgierskiej, czeskiego nauczyciela, Franticka 
Mikulacka, opublikowanych w Pradze w 1928 r. (przekład na j. polski w 1992 r. przez Antoniego 
Krocha), przywołany w artykule p. mgr Urszuli Birek, w Tygodniku Gorlickim w cyklu I wojna  św.              
Wreszcie, jedyne bodajże, dostępne wspomnienia żołnierza rosyjskiego, nie określonego  z imienia   
i nazwiska, porucznika, dowódcy szwadronu huzarów, służącego podczas I wojny światowej pod roz-
kazami dowódcy Pułku huzarów, niejakiego księcia Ugrumowa. (Z treści wspomnień wynika, że był 
człowiekiem wysoko postawionym w hierarchii,- dobrze urodzonych, wykształconych i bogatych osób 
w Armii Cara Mikołaja II). Tytuł wspomnień: Bój w lesie kamienieckim. (Opis walk pasuje do każde-
go miejsca bitew pod Gorlicami; m in. Siar, Sękowej, Sokoła. p. A). [Czytając pamiętnik prof. J. 
Sikorskiego, muszę to zasygnalizować, odnajduję w nim, pewne echa, z zapisów mojego Dziadka-
Jakuba Mikruty. Ale, może to tylko miraż?. Prof. Sikorski, bywał często u mojego Dziadka w Siarach 
dolnych. Może rozmawiali na temat wydarzeń wojennych, może czytał te zapiski, zapamiętał epiz.?]  
     Bezpośrednie wydarzenia w Siarach, Sękowej i Sokole, odtworzyłem, na podstawie relacji 
naocznych świadków, którzy dożyli do lat dziewięćdziesiątych XX w. Również, z opowiadań osób 
pośrednich, którzy zapamiętali opowiadania swoich rodziców i dziadków. Opis walk w Sękowej, po-                 
zyskałem, z wydanej. Monografii, oraz, zapisków wspomnieniowych ks. proboszcza. St. Horowicza, 
organisty J. Borka, nauczyciela W. Augustyna. 
     Bezpośredni świadkowie wydarzeń wojennych, I wojny światowej, z Siar, to nieżyjący już ; 
Władysław Śliwa, Apolonia, z Haluchów -Kiwaczowa, Maria, z Janików- Zachariaszowa; primo voto 
Tokarzowa, z Zielińskich - Maria Kalicka, pochodz., z Mikrutów-Jadwiga Kiwaczowa, z Mikrutów- 
Genowefa Honkowiczowa,  Józef Białobok ( ksywka Cherubin), z Lewków - Maria Tenerowiczowa, 
Karol Mikruta (Ojciec autora), Tadeusz Białobok,  Genowefa,  z Białoboków - Zachariaszowa, 
Franciszek Przybycień (szewc), oraz inni…   
     Świadkowie pośredni, relacjonujący wydarzenia to;  Stanisława, z Białoboków -Walągowa,  Wła-
dysława Wojtasiewicz, Janina, z Zacharyaszów - Gotkowiczowa, Jadwiga Tokarzowa , p., z Przyby- 
tniów, Załęska, p. Kazimierz Hajduk, Tadeusz Sikora, mama Autora – Helena , z Siutów Mikrutowa,  
siostry: Maria i  (żyje tylko) Wiesława, z Lenartowiczów…(Pozostali, również już zmarli). 
Wszystkim moim Informatorom, składam,  z tego miejsca, serdeczne podziękowania. – Sz. M. 

     Tymczasem, przenieśmy się do Siar, Sokoła i Sękowej przełomu lat 1914 i 1915. 

Koniec sierpnia 1914 r. Dobiegają końca żniwa zbożowe. Stodoły w zagrodach i stogi przydomowe, 
zapełniają się wysuszonymi snopami uprawianych tu zbóż. W chłopskich zagrodach; przeważnie żyto,      
z którego słoma, używana jest na pokrycia dachowe, jęczmień na pęczak oraz dla drobiu i świń, owies 
dla koni i na mąkę na żur, wreszcie orkisz, z którego mąkę, zmieszaną z żytnią, używano do wypieku 
chleba  i podpłomyków. Niektórzy gospodarze uprawiali len, który zbierało się w październiku, gdy 
dojrzały nasiona, na smakowity olej, który był podstawową omastą chłopską, a z łodyg, po międleniu, 
i dalszej obróbce, uzyskiwało się mocne, szare nici do tkania płócien (później blichowanych), na 
odzienie chłopskie i do szycia.     We wrześniu i na początku października, zewsząd słychać było za-
zwyczaj, odgłosy młocki cepami. Młockarnie, jak mawiano w Siarach, - czyli maszyny z zębatym 
walcem, do omłotów, posiadali tylko nieliczni bogaci chłopi, czyli jak mawiano, kmiecie. Zbiory tak 
zwanych okopowych, czyli ziemniaków, brukwi - karpieli, rzepy, oraz kapusty, itp., rozpoczynały się 
zazwyczaj pod koniec września i w początkach października. Zbierano również ostatni pokos siana 
łąkowego na paszę zimową dla bydła i koni.      
     Ustawiczne przemarsze węgierskim gościńcem od Bardiowa, przez Sękową i Siary do Gorlic, 
oddziałów wojsk austrowęgierskich, oraz napływające niepokojące wieści z samego miasta, 
powodowały przyspieszenie tempa żniw, omłotów  i wykopków… 
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Koniec sierpnia 1914 r., z relacji komendanta policji miejskiej W. Kijowskiego, - Śródmieście. 
[…] odbywały się przemarsze wojsk austriackich przez Gorlice na wschód, wojsko weszło późnym 
wieczorem, kwaterowano je w mieście, ja wskazywałem mieszkania w rynku. 
Sobota, 19 września 1914 r., z relacji J. Budackiego, - Zawodzie. […] Wyjechało z Gorlic masę 
ludzi  z miasta i Glinika Mariampolskiego. Niedziela, 27 września 1914 r. Zawodzie. […] Cały dzień 
maszerowało wojsko to w stronę Ropy to ku miastu. Wojsko robi szańce polowe naokoło Gorlic jak  
jaki fort obronny, powycinano masę drzew. Żołnierze o godzinie 9 rano mieli mszę św. O godz. 5,30 
po południu przyjechał od strony Nowego Sącza automobilem głównodowodzący armią. Z Gorlic 
masę uciekinierów odjechało, dr Sierankiewicz i inni. Ja pozostałem w domu polecając się opiece 
Najświętszej Maryi Nieustającej Pomocy.  
Wtorek 29 września 1914 r. W. Kijowski Śródmieście. […] Tak zwani Trybuni narodu, działacze 
polityczni, znikli zupełnie w mieście, prócz księży, dyrektorów szkół ludowych…, nikt z inteligencji 
nie pozostał. Władze i urzędy wyjeżdżają, rannych żołnierzy wywożą, Komenda Etapu obejmuje 
urzędowanie  w mieście. Następuje przemarsz wojsk austriackich.   
Magistrat. Relacja ks. B. Świeykowskiego. […] Gorlice w niebezpieczeństwie linii bojowej, bitwa 
pod Ołpinami, zwana „bitwą pod Bieczem”; wszystkie władze wyjeżdżają z Gorlic. […] W szpitalu 
powszechnym założono szpital polowy – szerzy się w przerażający sposób dyzenteria i cholera. 
      Początek września 1914 r. Siary i Sękowa. Z Kroniki Szkoły w Siarach. 
[…] Na początku września, wszystkie dzieci w wieku szkolnym, zarówno z Siar, jak też z Sękowej,  
na zasadach obowiązku szkolnego, poszły do swoich szkół. Na rozpoczęcie roku szkolnego, jak zwy-
kle, zaśpiewały obowiązujący hymn państwowy; Boże wspieraj, Boże chroń nam Cesarza i nasz kraj/ 
tarczą wiary rządy osłoń, siłę jego państwu daj /…Przy Cesarzu mile włada Cesarzowa pełna łask/ 
cały lud jej hołdy składa/ podziwiając cnót jej blask / Franciszkowi Józefowi i Elżbiecie Boże cześć/ 
habsburskiemu szczęść domowi, sława jemu, chwała cześć! (Tekst hymnu austriackiego, z książki 
prof. Józefa Rączkowskiego rodem z Siar). 
     W Siarach. […] We wrześniu 1914 r., nauka rozpoczęła się normalnie i nic nie wskazywało,               
że dojdzie do jej przerwania. Tymczasem 23 września wojska austrowęgierskie pojawiły się                  
w Gorlicach  i okolicy, kwaterując po wsiach. W Siarach, budynek szkolny został zajęty przez wojsko, 
a naukę tymczasowo przerwano. Wojsko rozpoczęło kopanie rowów strzeleckich, a zaniepokojona 
ludność zaczęła wyjeżdżać, w tym również kierownik szkoły. (Franciszek, Ksawery Gabryel.                     
p. autora). … 
     W Sękowej. […] Pod koniec września 1914r.,gdy do wsi dotarły cofające się ze wschodu oddzia- 
ły wojsk austriackich, została zajęta szkoła. W każdym nieomal domu kwaterowali żołnierze. Przystą- 
piono do kopania rowów strzeleckich...                                      C.d. z Kroniki szkoły w Siarach… 
[…]W dniu 3 października pułki austrowęgierskie opuściły Siary i Sękową idąc na odsiecz Przemy-
ślowi. Nastąpił chwilowy okres spokoju…Kierownik szkoły, po czasowej nieobecności, powrócił do 
Siar i zajął się oczyszczaniem budynku szkolnego i miał zamiar na nowo rozpocząć naukę, ale już w 
pierwszej połowie listopada nastąpił ponowny odwrót wojsk austrowęgierskich i było do przewidze-
nia, że dojdzie do walk z nieprzyjacielem, który już się zbliżał. Kto chciał tego zetknięcia uniknąć, 
wyjeżdżał. Kierownik szkoły tym razem pozostał. W dniu 14 listopada słyszane silne detonacje zwia-
stowały wysadzenie mostów, aby nieprzyjacielowi utrudnić pochód. W dniu 15 listopada 1914 r. zajęli 
Rosjanie Gorlice, ale w Siarach jeszcze ich nie widziano. W dniu 16 listopada po południu na drodze 
od Dominikowic, ujrzano pierwsze oddziały kozaków… Mrowie kozactwa, nie zsiadając z koni, oto-
czyło szkołę. Po chwili weszło kilku kozaków do kuchni, a za nimi oficer, szukali kwatery dla pana 
pułkownika. Nastąpiło obopólne przedstawienie kierownika (szkoły p. A.), z pułkownikiem. W tym 
samym dniu, weszli Rosjanie do Sękowej szukając kwater.  […] Dnia 22 listopada nadeszła cała Dy-
wizja jazdy kozackiej i rozłożyła się we wsi. W szkole kwaterowało pięciu oficerów z pułkownikiem 
na czele.  
 
 
 
 
 
Austriacy. 
Foto. 1,2 R/IV. Siary i Sękowa, ok. 25.IX. 1914 r.   A, już 03. X., opuszczają wsi . Przybywa jazda kozacka. 
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W dniu 11 grudnia nadciągnęły wojska austriackie i wywiązała się całodzienna bitwa nad Siarami. 
Wojska rosyjskie zostały chwilowo odparte. W dniu tym, trwały walki również w Sękowej. W dniu 
28 grudnia, Austriacy zajęli pozycje tuż za szkołą. […] Chcąc ratować życie, trzeba było opuścić uko 
-chaną  szkółkę i udać się w niepewną drogę na tułaczkę… (Kierownik wyjechał na Węgry i po licz-
nych trudach dotarł do Preszowa. Po 10 dniach powrócił do Bardiowa i trzy miesiące przebywał              
w klasztorze.). Jak sam wspomina. […] „Bardiów opuściłem 8 kwietnia i udałem się na dalszą tułacz-
kę, aż wreszcie zatrzymałem się w Zabrzeżu koło Łącka, w powiecie nowosądeckim. Tu, doczekałem 
się przełomu frontu pod Gorlicami w dniu 2 maja 1915 r., a 12 maja, powróciłem do Siar sam, gdyż 
nie wiedziałem, czy szkoła istnieje. Na szczęście budynek ocalał ale stan jego był okropny. Mury 
kulami poobijane, dachówki na dachu potrzaskane, drzwi, okna i wszystko, co było wewnątrz 
budynku, zabrane do budowy okopów. Zabudowania gospodarskie i wychodki rozebrane, wewnątrz 
budynku pełno gnoju, gdyż wojska pruskie umieściły w nim konie. Cała szkoła była okopana rowami 
strzeleckimi, a na całym ogrodzie groby poległych żołnierzy”… […] Cała społeczność przystąpiła do 
porządkowania budynku i otoczenia… Nadszedł wrzesień 1915 r., dla 149 uczniów  (którzy przeżyli 
wojnę p, A.), zaczęła się nauka, ale bez ławek i tablicy. Była to prawdziwie wojenna nauka. Dzieci na 
podłodze siedziały i na podłodze pisały. Brak ławek dawał się najwięcej we znaki klasie pierwszej… 
(Z Kroniki szkoły w Siarach, dla Kwartalnika gorlickiego nr 58 z 2011r., opracowała mgr Małgorzata 
Markowicz – nauczycielka w Siarach, redaktor nacz. Kwartalnika Gorlickiego). 
Ze wspomnień mieszkańców Siar dolnych. Wspomina Władysław Śliwa, którego siostrę 
bliźniaczkę (?), 12 - letnią Bronię, zabili Moskale… […].Około połowy września 1914 r., wojna 
przybliżyła się niebezpiecznie do naszych wsi. Wypierane przez Moskali od Wschodu wojska austro-
węgierskie zalegały w okopach. W Siarach, Sękowej innych wsiach wokół, zapanowała wojenna go-
rączka. Z pobliskiego dworu dochodziły wieści, że senator Władysław Długosz wywiózł swoją rodzi-
nę do Krakowa, a może nawet do Wiednia. Razem z dworem, wyjechały niektóre panny z Siar tam 
pracujące jako obsługa. W siarskiej szkole przerwano naukę. Nauczycielstwo, też gdzieś wyjechało. 

           
Foto. 3-5/RIV. Auta Władysława Długosza przed dworem w Siarach. Ewakuacja do Krakowa, vel Wiedn. 
     Jeszcze niektórzy mówili – a może tu nie przyjdą, a może tu będzie spokój… Ale gdzie tam. Całą 
okolicę zajęło wojsko austriackie. Kopią rowy i dekunki od strony Sękowej, w poprzek, poprzez Siary 
–Nawsie,  ku                                             Granicom z Ropicą polską, ku Pocieszce. Zajęli  opuszczony  
                                                                 dwór Długoszów, budynek Kółka rolniczego na Szlabancie,  
                                                                  rozlokowali się po niektórych domach. Zabierają  ludziom  
                                                                                paszę dla koni, żywność… Jeszcze  płacą za to,  co  
                                                                                  nieco, koronami, tytoniem i solą… Sytuacja  stała  
                                                                                       się bardzo poważna. Trzeba było  się jakoś  ra- 
                                                                                          tować. Kto nie miał przy domu piwnicy,  wy- 
                                                                                             konywał naprędce ziemiankę, przykrywając  
                                                                                               ją jakimiś belkami, deskami, a na wierzchu   
                                                                                                ziemią i darnią.  Ukrywano  zboże,  ziem- 
                                                                                               niaki i jaką kto miał żywność, -  przeważ-  
                                                                                                     nie zakopując gdzieś  w obejściu.   
                                                                                                    Czynności te wykonywały  przeważnie  
Foto.6/R.II. Austriackie Sztab-komando. Dom ludowy Siary..  kobiety i młodociani  chłopcy,  których                 
                                                                                                     nie pobrano jeszcze do forszpanów,       
i starsi mężczyźni. Tak było do około połowy października, kiedy to wojsko austrowęgierskie wyszło 
z Siar, gdzieś w kierunku wschodnim. Zapanował nareszcie spokój. Kto jeszcze nie wymłócił zboża, 
nie wykopał ziemniaków, czynił to pospiesznie. Tym rodzinom w których pozostały tylko kobiety              
i dzieci pomagali sąsiedzi. Ale, spokój nie trwał długo. Znów pojawiło się wojsko austrowęgierskie               
i zajęło opuszczone chwilowo pozycje. Pod koniec października rozlepiono afisze o nowym asente-
runku w listopadzie 1914 r.  Z miasta (Gorlic), dochodzą wieści, że wszystkie Władze na dobre wyje- 
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chały nie wiadomo gdzie, i że panuje chaos  i bezkrólewie. Żołnierze austriaccy bezkarnie buszują po 
domach i rabują co się da. Również w Siarach władztwo sprawuje komenda wojskowa austriacka              
z dworu Długosza. Podobno, zbliża się ku Gorlicom Moskal...Foto. 6 /R.IV.   
[...] Z Siar i Sękowej, pobrali Austriacy wielu młodych chłopaków do obsługi koni i powożenia. 
Pobrali też wielu mężczyzn, którzy byli już przysposobieni do służby w Armii Austrowęgierskiej, tak 
zwanych urlopików i to zarówno z Siar i Sękowej, jak też z kopalni  r. na Wschodzie, gdzie pracowali. 
Ze wspomnień pamiętnikarza Jana Budackiego - Zawodzie… 
Sobota, 3 października 1914 r. - Zawodzie. (…) W dniu tym o godzinie 7 rano powieszono przed 
domem Tomasika szpiega, który na piersiach miał kartkę z napisem „Szpieg – szpion”, który wisiał 
dnia tego do godziny pierwszej, po czym go wywieziono na cmentarz… Brak daje się czuć środków 
spożywczych i tytoniu. Niedziela, 8 listopada 1914 r. […] Asenterunek odbyć się ma w poniedziałek 
tj. 9 listopada 1914.  W mieście pobrali bardzo wielu chłopaków do prowadzenia koni wojskowych. 
Ruch w mieście ożywiony. Środa, 11 listopada 1914 r. -  Zawodzie. […] ruch ożywiony w mieście, 
uciekinierzy wyjeżdżają gromadnie, przez miasto przejeżdża masę wojska. Czwartek, 12 listopada 
1914 r. - Zawodzie. […] Urzędnicy z Gorlic powyjeżdżali, w mieście przygnębienie, smutek na twa-
rzach osób widać, ogólnie mówią o złym położeniu naszej armii. Komenda wojsk znajduje się w Za-
górzanach. Sobota, 14 listopada 1914 r. - Zawodzie. […] Od samego rana maszerowało wojsko                
w stronę Nowego Sącza, podwody oraz pędzono bydło. O godzinie 9 rano założono na moście na 
Ropie miny, które o godzinie 10 rano wysadziły środek mostu, szyby w kamienicach narożnych przy 
moście powylatywały, szyby w kościele od strony Turskiego we wszystkich oknach powypadały oraz 
w rynku i na Zawodziu. Potem zaczęli Żydzi gromadnie uciekać z Gorlic, co trwało aż do wieczora. W 
mieście mówiono, że Moskal już w Zagórzanach i że lada chwila wejdzie do miasta.  

Siary dolne. Z relacji Władysława Śliwy, Marii Kalickiej, Genowefy Honkowiczowej, Apolonii Ki-
waczowej. […] W dniu 15 listopada 1914 r. od Jakuba Sikory z Sokoła, tuż za rzeką Sękówką, dota-
rła  do wójta Jakuba Mikruty wiadomość, że w Sokole, na gościńcu do Dominikowic i Dukli, zauwa-
żono grupkę dziwnie wyglądających obcych ludzi – cywilów…  
Ale byli inaczej ubrani aniżeli ludność miejscowa. Poruszali się pieszo albo na małych konikach. 
Powiadają, że byli to jacyś  wędrowni Nomadowie; Czerkesi, albo Kirgizi, a może Kałmuki. Był to 
niewątpliwie patrol rosyjski. Wyglądali jak pasterze owiec czy kóz, - Nomadowie bałkańscy lub 
wołoscy, zapuszczający się często w przeszłości, w górskie okolice Kasztelani bieckiej. Również 
dzieci, z dolnosiarskich rodzin, które poiły krowy w pobliskiej rzece Sękówce, w dniu 16 listopada 
1914 r., po południu, (były to jeszcze dosyć pogodne dni), zobaczyły po drugiej stronie rzeki, na 
Sikorówce i  Tenerowiczówce, przemykających na koniach, rosyjskich zwiadowców… Przewodził im 
starszy, brodaty mężczyzna, jadący na koniu.           Byli to niewątpliwie Azjaci. Ale, nie da się 
wykluczyć, że pośród nich, byli również                    wytrawni żołnierze - oficerowie zwiadu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
    Foto. 7/R.IV. Zaobserwowany na Sokolskiej górce, 16 listopada 1914 r., rosyjski patrol zwiadowczy;  
    przebrani, za cywilów –  Nomadów – Azjaci, żołnierze rosyjskiego zwiadu.. 
 



 Epizodyczne wydarzenia wojenne w Siarach i Sękowej - lata 1914/15 

 154 

Foto. 8/R.IV. Kościół w Sękowej widziany od strony przysiółka Zakościele, schyłek wzniesienia 
Postronie. 1914 r. Tuż przed kościołem, na kierunku północ-południe, przebiega droga od Domini-
kowic, łącząca  gościniec dukielski z gościńcem węgierskim. Obydwie  drogi miały charakter strate-
giczny dla Stron konfliktu. To, na tej drodze, 16.XI. 1914 r., zaobserwowano pierwsze oddziały 
Kozaków wchodzące do Siar i Sękowej... 

 
 

     
Foto. 9 i 10/R.IV. Żołnierzy- zwiadowców rosyjskich, ubranych po cywilnemu, spotykano dosyć często na 
terytorium Siar, Sokoła i w Sękowej. Trudno jest jednak precyzyjnie zlokalizować, sfotografowane miej-  
sce,  gdyż  teren  poorany  był  okopami, a foto., wykonywane z dużej odległości.  Foto.,  po lewej, -               
w głębi,  prawdopodobnie kamienna brama do  cmentarza parafialnego w Sękowej. 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Foto. 11/IV. Na fotografii, Moskale przy siarskim  domu. Wkraczają do Siar, rozlokowują się 
bezceremonialnie  zajmują kwatery, rekwirują żywność i paszę dla koni; siano  ze stogów i stodół 
-ł, owies i jęczmień... W zamian, wobec protestów, wydają nic nie warte karteczki – pokwitowania. 
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Tego samego dnia (16 listopada 1914 r.), pod wieczór, miedzą biegnącą wzdłuż posiadłości wójta 
Jakuba Mikruty, od węgierskiego gościńca ku dolnej drodze, jechali na koniach (kawaleria), Moskale, 
wozy…Szło również dużo piechurów z pełnym oporządzeniem na plecach. Zajęli całą rozległą rajt-
szullę dworską. Była tam jeszcze świeża trawa, na której popasali konie. Część z nich zajęła dwór 
Długosza, a reszta porozchodziła się po domach. Rekwirowali wszystko, co napotkali i co tylko się 
dało; paszę dla koni, zboża z sąsieków i wszelaką nie ukrytą żywność. Na nic się zdały prośby i tłu-
maczenia, że jest dużo dzieci… 
Wspomina W. Śliwa.[…] Przybył dwukonnym powozem jakiś wysokiej rangi oficer. Wybrał dom 
Śliwów w środku przysiółka Siar dolnych. Zajął dla siebie na kwaterę jeden pokój, a w drugim pilnu-
jący go żołnierze. Nazajutrz rano, narzekał i psioczył, że bardzo zmarzł i pytał, dlaczego nie ma pie-
ca? Około godziny 8, wszyscy Moskale odjechali tą samą miedzą Mikrutówki do węgierskiego goś-
cińca, a gościńcem, przez szlabant, do Sękowej i Małastowa. Nastał względny spokój. Dochodzą wie-
ści, że szerzą się tu i ówdzie jakieś zarazy. Nikt nie oddalał się od swego domu, chyba, że musiał… 
W. Śliwa.[…]10 grudnia 1914 r., około godziny 8 rano rozpoczęła się ostra strzelanina zarówno ka-
rabinowa, jak też  z dział, w stronie Magury Małastowskiej i Sękowej. W ciągu dnia, walki rozszerzyły 
się na Rychwałd i Siary górne. Odgłosy walki słychać było już w Nowejwsi. Około południa, wyco-
fujący się w stronę Gorlic Moskale, ostrzeliwując się gwałtownie, wpadli do Siar dolnych. Miejscowa 
ludność ukrywała się pospiesznie gdzie kto mógł; w piwnicach i ziemiankach. Kto nie miał gdzie, nie-
wielkie okna domu i drzwi, zastawiał kamieniami, deskami, belkami, a nawet wiązkami słomy. Walki 
odbywały się o każdy dom, a nawałnica ogniowa była tak wielka, że ukrytej ludności wydawało się,          
że domy odrywają się od ziemi  i wylatują w powietrze…Walki toczono aż do późnego wieczora.              
W końcu, Moskale zostali odrzuceni; najpierw ku Gorlicom, a później gdzieś aż pod Jasło…

Czwartek, 10 grudnia 1914 r. Wspomina ks. Bronisław Świeykowski. 
[…] i w rzeczy samej około godz. 8. z rana usłyszeliśmy pierwszą kanonadę od strony Sękowy                   
i Siar. Rozpoczęła się bitwa na terenie tych dwu gmin, a ponadto na przedmieściu Gorlic: Pocieszce,   
i w dalszych gminach za Sękową i Siarami położonych: - Męcinie, Rychwałdzie; ta bitwa, której 
przebieg znakomicie, a i z radością – gdyż co chwila przekonywująca nas o naszym zwycięstwie,- 
mogliśmy obserwować  z urządzonego – obserwatorium w jednej, z sal szkoły męskiej 6-klasowej. 
…Już około południa widać było cofającą się armię rosyjską – ze spokojem tedy i podniesiony na 
duchu udałem się na obiad… 
10 grudnia 1914 r., wspomina Jan Benisz - Gorliczanin, oddelegowany przez Burmistrza, ks. 
Świeykowskiego, do pracy w szpitalu polowym. […] Huk armat znów wzmógł się, jest coraz głoś-
niejszy – coraz gwałtowniejszy. Zdaje się, że na Zawodziu walka wre. Boże! Żadnej wiadomości.  Nie 
wiadomo kto zwycięża. Wieczór się zbliża – a walka ani na chwilę nie ustaje… Wyszedłem z żoną 
przed dom, po czym ostrożnie, pod pobliski mur cmentarny, skąd daleki był widok na Zawodzie               
i na pola walki. Od szpitala – błysk ognia – rozdziela ciemności – każdemu błyskowi towarzyszy huk 
armatni – to artyleria rosyjska wali, z podwójną zaciekłością, niebo błyszczy od szrapneli. Trzask 
pocisków – daleki ryk ludzki, aż tu dochodzi. Widzimy masę żołnierzy rosyjskich – zmykających tuż 
pod nami ku Łysej górze na Stróżówce. Jedni szli już bez tornistrów, karabinów i szabli, inni dopiero 
je rzucają. Wszystko to ciągnie do lasu stróżowskiego… Na przedmieściu Gorlic: „Pocieszce”, w Sia-
rach, Sękowej i w dalszych gminach – koło Rychwałdu trwa nieprzerwanie walka. Powracamy do 
mieszkania i przez okno – obserwujemy ulicę. Huk armat nie milknie ani na chwilę i tak trwało           
do 10.40 wieczór. Od tej chwili grobowe milczenie zaległo na całym odcinku…Hufce ruskie płyną 
nieprzerwanie…Mam wrażenie, że jest to bezwładna ucieczka wroga. Milczymy i czekamy, co dalej 
będzie. Do samego rana, przeciągały ulicami miasta, cofające się reszty taborów rosyjskich od Sęko-
wej, (Siar) i Ropicy polskiej…, 12 grudnia, równocześnie ze świtem, nastał w mieście spokój –                   
z Moskali ani śladu…      
Sękowa. Z Kroniki szkolnej.[…] 11 XII. 1914r. przyszło do całodziennej bitwy w naszej wsi  i oko-           
licy. Bitwa była zażarta. Wojska rosyjskie zostały odparte. W parę dni później powrócili Moskale i za-
jęli pozycje po prawym brzegu Sękówki, a wojska nasze po lewym brzegu rzeki i gościńca krajowego. 
Wspomina ks. Bronisław Swieykowski. […] Nazajutrz 12/XII. (1914 r.), już ani śladu z Moskali           
w mieście nie było. Na twarzach wszystkich mieszkańców Gorlic malowała się bezmierna radość,          
że „Mochów  już niema i że lada chwila przybędą wojska nasze. W rzeczy samej wnet przybyły…  
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Wspomina Jan Benisz, z Gorlic, oddelegowany do pracy w szpitalu polowym, uczestnik grupy 
sanitarnej. […] Wchodzimy na pole bitwy – gdzie austriackie armie były nagromadzone. Co za wi-
dok straszny, trup przy trupie. Co krok, ziemia krwią zbroczona – szumiące drzewa – zdają się pow-
tarzać dzikie okrzyki bojowe – i jęki bolesne – ginących w walce. Dymy jak widmo ze spalonych 
domostw, błąkają się między drzewami…Czym bliżej byliśmy Sękowej - tam bardziej przeraża-
jący widok przedstawiał się naszym oczom. Kupami całymi leżeli na sobie trupy – z rozdzieranymi 
bagnetami piersiami – rozbitymi głowami – bez nóg lub rąk, krwawi, straszni. Wiatr szumiący drze-
wami – zdaje się – jakby szemrał ostatnie ich pożegnania… Umarli, leżeli spokojnie, zakrwawieni, 
bez czapek –  z oczami obłąkanymi – w słup postawionymi. Niektórzy mieli przysłonięte głowy rę-
kami, inni skuleni pod drzewami, kurczowo trzymali się pnia drzewa  i w tej pozycji w jakiej ich 
śmierć zaszła – leżeli przed nami… Na pobojowisku uwija się kilkunastu sanitariuszy – chowających 
zabitych. Twarze nasze w posępnym tym otoczeniu – wyglądały jakby twarze nieboszczyków. Powoli 
przyzwyczajamy się do widoku – i bez obawy, nachylamy się nad zmarłymi – może jeszcze który 
żyje. Przeważająca część (zmarłych) oczy ma otwarte – w nich widać przestrach, grozę, żal, najwyż-
sze cierpienie. Widząc tyle trupów – umiem już czytać w rysach zmarłych żołnierzy, co przeszli. 
Śmierć wszystkich  połączyła. Sanitariusze zbierają ciała do głębokich dołów, zapisując numerki za-
bitych. Jeden na drugiego. W każdym dole 40 i więcej leży. Wspólny grób – bez ostatnich modłów. 
Ziemia przykrywa całunem zwłoki, a wiatr odmawia pogrzebowe modlitwy. Sanitariusze poruszając 
się – czynili swoją powinność – uśmiechnięci – jak gdyby nie byli wśród trupów. Wojna znieczuliła 
ich nerwy. Wracamy lasem od Sękowej przez Siary, ku Ropicy polskiej. Na granicy sękowskiej – 
nad parowem – ujrzałem oficera – z raną w piersiach i rozprutym brzuchem. Młodzieniec to 30 kilku-
letni – o rysach bardzo sympatycznych. Przy ustach trzymał kurczowo medalion – z fotografią – nie-
wiasty. W ostatniej chwili pamiętał o tej, – którą żegnał na wieki… 
     Jak widać, zgromadzone tu były rozmaite oddziały – bowiem zabici którychśmy (tak rkp), widzie-
li, należeli do pułków tyrolskich – styryjskich – węgierskich i górali z Salzburga. Opuszczając pobo-
jowisko, odwracamy się ciągle gdyż coś szło stamtąd – jakby żal, jakby  pomruk tęsknoty. (…) 
Wchodzimy między chałupy – podziurawione kulami karabinowymi, jak sito – bez jednej szyby w 
oknach – niektóre na pół rozwalone – inne dymiące jeszcze – zgliszcza – swąd dymu. Po domach moc 
zabitych z cywilnej ludności – tu chłopak – tam kobieta – tu mężczyzna …Nie ma domu, by ktoś nie 
padłby, z którejś rodziny kula nie zabrała najdroższej istoty. Na przedmieściu Gorlic – „Pocieszce”, co 
dom prawie, to trup jeden lub kilka. Walka zaskoczyła ich w mieszkaniach – tak, że nawet czasu nie 
mieli schronić się do piwnic. Zastanych rannych, opatrywaliśmy. Podczas tej bitwy padli lub zmarli              
z otrzymanych ran Bronisława Masłowska lat 17, trafiona kulą karabinową w samo serce. Wincenty 
Hajduk lat 55, zabity od szrapnela i wielu innych, których nazwisk nie spamiętałem. Świadkowie 
walki – opowiadali nam, że walka pomiędzy austriacką, a rosyjską armią wrzała piekielnie, żołnierz 
godził żołnierza w pierś. Bagnety i szable krwią ociekały. Austriacy, do ataku szli straszni – z karabi-
nami w rękach, pod gradem kul, szrapneli, nie oglądając się na trupy kolegów. Rosjanie znów, przypu 
-szczali ich pod same okopy, a potem z okrzykiem: „ za carja batiuszka”, -strzelali z karabinów ma-
szynowych i zwykłych…     Z jękami rannych – okrzykami ginących – mieszały się dzikie ryki i kwi-
lenie rannych koni. Żołnierze padali jak muchy – bez pomocy ni ratunku,  słychać było ciągle rozdz- 
ierające serce jęki...Nad wieczorem, cała sotnia Czerkiesów z pikami i szablami w rękach, a kindżała-
mi w ustach, rzucała się w zastępy austriackich żołnierzy. Co to był za widok,  trudno im było nawet 
opisać. Późno wieczorem, powróciliśmy do domu… […] 14. grudnia 1914 r. Wspomina dalej Jan 
Benisz. Przybył do miasta szpital rezerwowy nr 4/9,     z doktorem Eisenschimelem na czele. Zajął po 
moskalach na szpital polowy, ubikacje gimnazjalne.  Na polecenie ks. Świeykowskiego – zająłem się, 
wspólnie z p. Tadeuszem Rakuckim i paniami już wspominanymi w poprzednich rozdziałach,– 
uruchomieniem… Ponieważ ani jednego nawet z rannych Rosjanie nie wywieźli – jak również 
sanitariusze rosyjscy nie opuścili szpitala – nie mamy dużo roboty. Najgorsze tylko z aprowizacją,– 
którą jednak bardzo energicznie zajmuje się p. Kijowski… Rannych ciągle nam zwożą – nie mamy ani 
jednej sali wolnej. W każdej sali po 80 do 170 rannych… Lekarz sztabowy dr Eisenschimel – 
uważając mnie za początkującego lekarza nie puszcza mnie  od siebie ani na chwilę. Zmuszony – 
pomagam nawet w ciężkich operacjach…Do pomocy przydzielił  mi 6 sanitariuszy i jednego 
aptekarza. 
Sobota, 12 grudnia 1914 r., wspomina Jan Budacki -Gorliczanin. Zawodzie […] O godzinie 9 ra-
no przyszło od Sękowej nasze wojsko, 9 pułk, Niemcy, Polacy i Czesi, prowadzą przy tym 27 Mos- 
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kali - jeńców. Dodać należy, że w dniu 11 grudnia 1914 nasi wzięli do niewoli 4000 Moskali. 
Niedziela, 13 grudnia 1914 r. Zawodzie. […] Od godziny 7 rano przez cały dzień maszerowało woj.-
sko nasze. Wojska nasze przez całą noc maszerowały w stronę miasta… W dniu tym przewieźli cywi-
lni rannych naszych do Małastowa 
Ze wspomnień ludności dolnosiarskiej. Wspominają.Władysław Śliwa, Apolonia Kiwaczowa, 
Maria Zachariaszowa, Maria Kalicka, Jadwiga Kiwaczowa, Genowefa Honkowiczowa, inni…  […] 
Siary dolne i górne, z Nowąwsią, Sękową, Rychwałdem i inne wsi w kierunku Małastowa, zajęli znów 
Austriacy. Kopali pospiesznie rowy strzeleckie, dekunki, budowali dobrze umocnione ziemianki. 
Żołnierze byli głodni i źle zaprowiantowani. Bezceremonialnie już, rekwirowali ludności cywilnej 
resztki żywności i paszy. Zaobserwowano, że żołnierze wykopywali nawet pozostawione w polach, 
ziemniaki i piekli w ogniskach. W stosunku do ludności miejscowej, zachowywali się jak okupant; 
obcesowo i bezwzględnie  Za  zarekwirowane produkty, czasami   dawali   jakieś karteczki – 
pokwitowania (które nic nie były warte)…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Foto. 12/R.IV. Jest to może, jedyna  zachowana fotografia sprzed 100 laty oddająca tak dobrze rosyjskie     
i austriackie okopy pierwszej linii. Przebiegają od Sękowej, pomiędzy terenem dworu, a nowym kościo-
łem. Wchodzą na teren W. Długosza. Dalej, przechodzą obok końcówki alei akacjowej, wiodącej do dwo-
ru, przekraczają węgierski gościniec obok widocznych chłopskich domów, i dalej, poprzez  tzw. Granice, 
biegną do Ropicy polskiej i Nowodworza. Od linii tych okopów, odchodziły linie boczne: między innymi 
poprzez park W. Długosza (około 500m), - tzw. Górki, wchodziły na dolne Siary… Na  fotografii, wykona-
nej tuż po 2 maja 1915 r., okopy są już zryte pociskami artylerii rosyjskiej, ze wzgórz Zamczysko i Postro-
nie oraz częściowo zasypane. Ale widać jeszcze, że do ich budowy i umocnienia, użyto wszelakich materia-
łów, jakie można było pozyskać z otoczenia. Warto z tych unikatowych fotografii, wydobyć wszystkie mo-
żliwe szczegóły oddające i przybliżające sytuację tamtych wydarzeń. Poniżej, kadry i powiększenia z foto. 
12/R. IV.   Fragment fotografii okopów z terenu dworskiego. Z prawej, na skalistym nadbrzeżu Sękówki, 
majaczy na wyniosłości  w drzewach, dwór W. Długosza.  Poniżej, Foto.- kadry z F. 12/R.IV.  Zryte pocis- 

 
kami dawne nadbrzeże, górki, gdzie były ziemianki austriackie, może też rosyjskie.  Ogród dworski opar-
kaniony, aleja akacjowa. Z lewej, widoczna druga biała brama na fragmencie dróżki  z terenu  dworu. 
Obiekt z wieżyczką, z prawej strony alei, to fragment szklarni i oranżerii. Z lewej, u góry, drzewa i chata, 
wyznaczają i określają przebieg, węgierskiego gościńca. (Murowaną białą bramę. - zastąpiono później 
żelazną). 
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Kadr i zbliżenie z nr 12/R.IV.  Powiększenie fragmentu rozwalonego okopu i schronu  za rzeką Sękówką. 

                                              
Foto. 16, 17, 18/IV. Dla porównania. Chaty chłopskie Zakościela w Sękowej.  Stan sprzed 1914 r. Poniżej:                      

po… przesunięciu się frontu 1915        
Foto. 19 i 20/IV. …Po 03. maja 1915 r.  Na fotografii, z prawej strony, dom nr 2 rodziny Tenerowiczów. 
Obydwa domy uszkodzone pociskami, okolone okopami. 

.  
Foto. kadr, z f. 21/IV. Dwór Władysława Długosza na skalistym nadbrzeżu, stan sprzed 1915 r. Z lewej, 
oranżeria w formie klatki na ptaki. Została ona zniszczona podczas działań wojennych, i rozebrana. 
Powracamy do wydarzeń w Siarach i Sękowej… 
Poniedziałek, 14 grudnia 1914 r. Wspomina Jan Budacki. - Zawodzie. […] Wojska nasze masze-
rurują przez miasto i to traktem od Ropy i Sękowej, a wszyscy od Węgier. W dniu tym zajęli nasi 
bardzo wielu Moskali. Tren cały jest na kwaterach w Gorlicach. Arme -Komando stoi u Długosza… 
Piątek, 18 grudnia 1914 r. - Zawodzie. […] Rano przeprowadzono Moskali do Węgier, potem jecha-
ły przeróżne podwody na Sękową do Węgier, zaś z Nowego Sącza pełne podwody z żywnością. Na 
rynku jest jeszcze dosyć wojska… Żydzi pojechali do Węgier po żywność…Niedziela, 20 grudnia 
1914 r. - Zawodzie. […] O godzinie 7 rano słychać silne strzały armatnie, a o godzinie 8.45 przeje-
chało masę artylerii od strony Nowego Sącza… (…) Corps-Comando stoi u Długosza… 
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Poniedziałek, 21 grudnia 1914 r. –Zawodzie. […] O 7.15 rano odjechały Forwozy i forszpany ku,  
Węgrom. Od nowego Sącza jechały zaś forszpany z żywnością ku miastu. O godzinie 10 przyszli nwi 
żołnierze z lejtnantem…(jeszcze dobrze się nie rozlokowali p. A.), …gdy przyszedł rozkaz odjazdu. 
Wyjechali oni w stronę Sękowej. Sytuacja się pogorszyła – zdaje się. Po odejściu tychże przyszli znó-
w nowi, artyleria polowa…Środa, 23 grudnia 1914 r.  […] Strzałów nie słychać żadnych przez cały 
dzień… 

Czwartek, 24 grudnia 1914 r. Wigilia. Z pamiętnika Gorliczanina - Jana Benisza -Inwazja.   
[…] Na stróżówce, rozmieszczono kuchnie polowe i całe setki trenów z aprowizacją. Mieszkańcy wsi, 
pozamykani w chałupach, zupełnie nie wychodząc, obawiają się – zarekwirowania mieszkań, paszy i 
bydła dla wojska, tym bardziej, że rekwizycję prowiantów wojska austriackie prowadzą na wielką 
skalę. Jak zauważyłem, żołnierzom brak żywności, gdyż nie wykopane ziemniaki przez chłopów sami 
zdobywają i pieką na rozpalonych ogniskach. O 4-tej po południu, na wzgórzu pod Glinikiem 
Mariampolskim, rozstrzelano za dezercję austriackiego żołnierza. Żołnierze ustawieni w kształcie 
podkowy, naprzeciw skazanego, przypatrywali się, z bronią w ręku całej egzekucji. Żołnierz młody 
20-kilkuletni, z przewiązany- mi oczami klęczał nad dołem wykopanym, bez jednego ruchu. 
Naprzeciw niego czterech żołnierzy z oficerem na czele. Oficer odczytał wyrok, z którego 
zrozumiałem, że za tchórzostwo zasądzony został na śmierć. Po odczytaniu zabrzmiała komenda 
drugiego oficera „Fertig! Au! „ Równocześnie padły strzały wśród przerażającej chwili. Oddech 
zamarł na ustach wszystkich. Skazaniec padł na ziemię, krótkie drgnięcie głową i ramionami – 
przestał żyć. Straszna chwila – oj ta wojna – wojna!!!... 
Tego samego dnia – 24. XII. 1914 r., (oraz Autora – Jana Benisza. Przypis Sz. M.). 
[…] Nad wieczorem, powieszono bez sądu, rzekomo za zdradę – jakiegoś ruskiego chłopa – pod 
Siarami  i to w oczach całego pułku i spędzonej ludności…Czy to prawda – na razie nie wiem – 
bo wiadomość tę przynieśli okoliczni wieśniacy – powtarzając tajemniczo, z ust do ust,– o samo-
rządzie austriackim… Mówić nie wolno – pisać tym bardziej – dlatego zamilczam, tym bardziej, 
że czuć w powietrzu oddech lodowaty – śmierci…  

 
Niezbędny komentarz autora książki…W każdej legendzie, czy plotce, jak powiadają, tkwi ziarno 
prawdy. Wiadomość o mającej nastąpić egzekucji - jakiegoś chłopa pod Siarami, rzekomo za zdradę 
jest, ze wszech miar, prawdziwa. Wspominają córki Jakuba Mikruty; Zofia, Jadwiga, 
Genowefa, syn Jakuba, a Ojciec autora niniejszej Książki,- Karol, Apolonia, z Haluchów -
Kiwaczowa, Maria Zachariaszowa, Władysław Śliwa. Inni informatorzy... 
Chłopem, o którym mowa, na pewno nie ruskim, bo w  Siarach nie było ludności ruskiej, i nie pod 
Siarami, gdyż nie było to w Łęgach, należących do miasta Gorlic, lecz na Szlabanie (Siary nawsie).  
Również, jeszcze nie powieszono, - chociaż był taki zamiar. A zatem, owym chłopem, - okazał się… 
Naczelnik gminy Siary – wójt, Jakub Mikruta, mieszkający w Siarach dolnych. Graniczący, z te-
rytorium Łęgów miejskich,-przysiółek Siary dolne, określano niekiedy -miejscowością pod Siarami.). 
     Wójta, Jakuba Mikrutę, istotnie oskarżono o zdradę, czyli jakąś współpracę z Moskalami. Ale, 
był to tylko, sfabrykowany przez Austriaków, - pretekst. Prawdziwym powodem, była  odmowa wójta, 
spełnienia żądań oficerów Arme-Comanda, z dworu Długosza;- pobrania u ludności Siar i na-
tychmiastowego dostarczenia wojsku austriackiemu, stacjonującemu w Siarach, żywności, i paszy dla 
koni. Może również kwater. Naczelnik gminy Siary, Jakub Mikruta, znał język niemiecki. Zapewne, 
tłumaczył On oficerom austriackim, że „w czasie zajmowania tych terenów przez wojsko rosyjskie, 
żołnierze, bezceremonialnie rekwirowali każdą napotkaną żywność i paszę, że ludzie Siar bardzo 
głodują, że po ostatniej krwawej bitwie, wielu cywilów bardzo ucierpiało, wiele domów jest uszko-
dzonych, a stogi z paszą spalone”…Nie wykluczone, że był również czyjś fałszywy donos na wójta. 
(Jest o donosie wzmianka w jednym z numerów tygodnika Piast)… […]Wójta, Jakuba Mikrutę, 
uwięziono w którymś z pomieszczeń Kółka rolniczego   w Siarach na Szlabancie.  Żołnierze austria-
ccy, spędzili wielu mieszkańców z pobliskich domów mimo, że była to wigilia Bożego Narodzenia. 
W egzekucji, miał brać udział jakiś oddział wojska. Wójt, Jakub Mikruta, miał zawisnąć na latarni, 
nad  drogą do Koźleńca, na rogu budynku Kółka rolniczego…- (Domu ludowego).  
     Gdy odczytano wyrok, (lub bez sądu, jak podawali to w Gorlicach, okoliczni chłopi ), zgromadzeni 
tłumnie mieszkańcy Siar, głośno i stanowczo zaczęli protestować; „że to nie jest prawda, aby wójt 
Jakub Mikruta, miał coś wspólnego ze szpiegostwem”. Powoływali się na posła do Parlamentu wie- 
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deńskiego,- Władysława Długosza, „że tenże poseł, może dać rękojmię i poręczenie, za niewinnością 
Jakuba Mikruty”. Po takiej niespodziewanej, stanowczej i spontanicznej, reakcji i  postawie  spędzonej 
ludności cywilnej, (zapewne, połączono się z W. Długoszem telefonicznie), zamierzonej egzekucji 
nie wykonano. Wójta- Jakuba Mikrutę, z aresztu zwolniono… Nie powrócił On, jednak na święta do 
swojego domu nr 11. Zatrzymał się natomiast w domu nr 12 w Siarach dolnych, u swojego dalszego 
krewnego, Stanisława  I Białoboka, i tam, w ukryciu, przebywał kilka dni…   „obawiał się bowiem, 
że żołnierze austriaccy, zechcą wykonać wyrok po cichu.”  

Foto. 22/IV. Przedstawia 
budynek Kółka rolnicze-
go w Siarach na  Szlaba-
nie, z nieomal całą ludno 
-ścią Siar oraz Dworem.  
Wprawdzie, foto.,  zosta- 
ła  wykonana  w innych,  
późniejszych okolicznoś-
ciach, ale, większość  
starszych,  pokazanych  
na foto., obywateli Siar, 
uczestniczyło w zamierzo 
-nej egzekucji  -
Naczelnika gminy  Siary, 
Jakuba   Mikruty 
Jest  jeszcze,  na  lewym 
rogu budynku, -latarnia, 
na której, miał On zawi-

zawisnąć. (!) Prawą  stronę  fotografii,  zajmują mieszkańcy dworu, z Władysławem  Długoszem i Księdz. 
     Przypuszczenie autora Książki, -Sz. M., o możliwej rękojmi za niewinnością wójta, - Jakuba 
Mikruty, udzielonej tele…,- graficznie, lub fonicznie przez W. Długosza (przebywał z rodziną w 
Krakowie), Komendzie austriackiej, jest ze wszech miar uprawnione. Władysław Długosz, poseł do 
Parlamentu wiedeńskiego, był dobrze zorientowany w sytuacji ludności cywilnej Galicji                          
i poczynaniach, w stosunku do tej ludności, austriackiego wojska…      
A, oto, niezbite dowody pozbywania się przez Austriaków niewygodnych obywateli Galicji. 
     Z Mowy…, posła do Parlamentu wiedeńskiego, Władysława Długosza z Siar, wygłoszonej 14 
grudnia 1917 r., w Komisji Wojskowej „Delegacji Austriackiej”. (Wydanie drukiem, w Krakowie, 
Nakładem Redakcji „Piasta.” - Replika W. Długosza, w której, między innymi mówi i podaje 
przykłady, zachowywania się wojska austriackiego, w stosunku do polskiej ludności cywilnej; […] 
masowe egzekucje w wyniku wyroków sądów polowych: - straconych 30 tysięcy obywateli. (!). […] 
Drugie 30 tysięcy obywateli polskich, stracono – powieszono bez  wyroków  sądowych… (sic). 
     W replice swej, W. Długosz, podaje przykłady;[…] powieszenie 83 mężczyzn koło Dębicy,              
plądrowanie   domostw i zagród, bezwzględne i straszne ewakuacje ludności z zajmowanych wsi               
i miasteczek…  (Najbliższy przykład, - wieś Sękowa. Przypis autora Książki…,– Sz. M. ). 

 
Piątek, 25 grudnia 1914 r. wspomina Feliks Grąglewski – dzielnica Gorlic Magdalena. 
[…] Ludność mniemała, że strony wojujące przez czas świąt zaniechają operacji wojennej i przez 
święta będzie zawieszenie broni, ale mniemanie to nas zawiodło, bo przez święta słyszeliśmy kano-
nadę – może jeszcze silniejszą jak w poprzednich dniach, ale jakoś świętowaliśmy, bo święto było. 
Sobota, 26 grudnia 1914 r. Z pamiętnika Jana Benisza - Inwazja  
[…] Chaos w mieście nieopisany. Opowiadają żołnierze, że pogorszenie sytuacji, zawdzięczają 
zdradzie. Jak dawniej, tak i teraz, główną rolę odgrywa zdrada. Według ich opowiadania – kobieta 
pewna z Ołpin, za 30 rubli, miała poprzecinać druty telefoniczne. Mimo telefonowania o posiłki przez 
3 dni, takowe nie nadeszły. Żołnierze walczyli przeciw nieprzyjacielowi ostatnimi wysiłkami. Jednak 
oczekiwania i ostatni wysiłek był bezskuteczny, gdyż posiłki nie nadeszły. Wtedy wpadnięto na trop 
zdrady i sprawczynię pochwycono i bezzwłocznie powieszono. Jednak czy opowiadania żołnierzy są 
prawdziwe – nie twierdzę, – jednak powtarzam, dla zbadania sprawy, kiedyś w przyszłości… 
[…]W stronę Jasła, od Nowego Sącza, przyjechało 1000 żołnierzy, z karabinami maszynowymi. Jadą 
na pomoc. W mieście ruch większy, niż przed pierwszą inwazją. Wojska wszelkiego rodzaju, piesze  
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konne, wozy, armaty, wszystko to miesza się na wszystkie strony. Trudno zorientować się o faktycz- 
nym stanie. Krążą przy tym pogłoski, o mającym nastąpić Przechodzie wojsk pruskich…Po ulicach 
gęste patrole. Z polowego szpitala wywieziono wszystkich rannych w stronę Nowego Sącza. Krążą 
pogłoski, że pod Tarnowem dwa pułki Czechów miało poddać się Moskalom – oficerów, którzy nie 
przeszli na stronę nieprzyjaciela, za niedopilnowanie, - rozstrzelano…    Przeprowadzono przez mia-
sto, pod bagnetami, dwóch skutych chłopów wiejskich ze wsi Łużnej rzekomo za zdradę. Mieli po-
przecinać druty telefoniczne. Około 12 w południe, przeprowadzono przez miasto przeszło 200 Mos-
kali wziętych do niewoli pod Bieczem. Transportują ich do Nowego Sącza. Mówią, że góry obsadzo-
ne armatami. Późną nocą, zajechali ułani, którzy zajęli całe miasto

Piątek do niedzieli, 25 - 27 grudnia 1914 r. Gorlice 2 dzień świąt Bożego Narodzenia.                  
Wspomina ks. (Burmistrz), Świeykowski. 
[…] Nadszedł dzień Bożego Narodzenia – mroźny ale pogodny – wielu mieszkańców, którzy przed 
pierwszą inwazją nie ulękli się „Mochów” – obecnie widząc przygotowujące się od rana do wyjazdu 
Władze, w ciągu dnia ulotniło się z miasta. Wieczorem miały wyjechać Władze. Przy pożegnaniu          
w mem biurze – był obecny i ówczesny komendant etapowy, – który na zapytanie moje wystosowane 
urzędowo „czy mam zarządzić ewakuację miasta, gdyż może grozić nam niebezpieczeństwo linii bo-
jowej” odrzekł ze śmiechem: „aber wa? Est ist absolut ausgeschlossen!” Więc spokojnie poszedłem 
spać. – Władze wyjechały na Zachód, a gdy z rana 27/XII zjawiłem się o 1/27 w biurze- dowiedzia-
łem się, że i c. i  k. Komenda etapowa przed świtem jeszcze miasto opuściła. Ulice znów puste, żoł-
nierza ani na pokaz nigdzie – a więc znowu to samo, co było 15 listopada (1914 r.), – Oczekiwanie 
wejścia wojsk rosyjskich do miasta!!!... 

 
Nastał okres w działaniach I wojny światowej, nazwany II INWAZJA…          
27/XII 1914. Wspomina Ks. Burmistrz Świeykowski. […] Bitwa w Siarach, Sękowej, Dominiko-
wicach; szrapnele popołudniu wpadają do miasta na ul. Cmentarną  i Stróżowską zanim jeszcze woj.-
ska rosyjskie wkroczyły na terytorium miasta… 
Niedziela 27 grudnia 1914 r. wspomina Jan Benisz. […].     Władze równocześnie ze świtem wyje-
chały na zachód wraz  z c. i  k. komendą etapową. Konnica /ułani/, rozkwaterowani w mieście – wyje-
chali   w stronę Bystrey. Ulice opustoszałe – z żołnierzy austriackich ani śladu… W samo południe, 
gdy ludzie wychodzili z kościoła – nagle dały się słyszeć dwa strzały armatnie, tak głośne, że wycho-
dzący ludzie, z przerażenia wpadali do sieni domów, myśląc, że gdzieś niedaleko granaty eksplodo-
wały. Strzały powtarzały się co raz częściej, a kilka z nich padło nad ulicami miasta, raniąc ludzi… Do 
późnego wieczora huczały armaty i maszynowe karabiny, a strzały zwykłych karabinów słychać było 
przez całą noc w rynku i od Zawodzia. Tam toczyły się walki pomiędzy potykającymi się patro-
lami…Około godziny 5.30 po południu – całymi gromadami wjechali Czerkesi i Kozacy od strony 
ulicy Stróżowskiej, wywijając szablami, czyniąc hałas, tak straszny, że biedni mieszkańcy poukrywa-
ni w domach, Bogu oddawali swego ducha. Pędzili w stronę rynku – gdzie poukrywani jeszcze żoł-
nierze austriaccy, prażyli do nich z karabinów. Kilkakrotnie zawracali w tył, to znów powracali,          
a i w końcu pozostali – okopując się pod cmentarzem, wzdłuż Blichu, Zawodzia, Siar (dolnych), 
tworząc tym samym „szwarculinie”.(czarną, zamaskowaną linię?)  Pozostawione przez wojska aust-
riackie „dekunki”, przydały się nieprzyjacielowi, gdyż nietknięte- zajął  w całej rozciągłości… 
Rozpoczęło się rabowanie po domach prywatnych, nie tylko żywności, ale wszystkiego drogocenniej-
szego. Przez całą noc hulało żołdactwo… 
Poniedziałek, 28 grudnia 1914 r. Wspomina Jan Budacki. - Zawodzie. […] Od godziny 8 rano bez 
przerwy trwa strzelanina naokoło naszego domu. Słychać też było strzały kanonierów i naszych gwe-
rów. Widziałem naszych żołnierzy – ułanów, strzały padały z Magdaleny i od łaźni żydowskiej (oraz 
p. A.), Golakowej i Mikruciny. Nasi znajdowali się na szańcach. W mieście nie widać żywego ducha. 
My siedzimy w domu zupełnie struchleli. Dom od głosu kul trzęsie się, a szyby dzwonią. Daj Boże tę 
tak straszną chwilę przetrzymać. Całe miasto naokoło jest silnie oszańcowane. […] Przyszli Moskale         
i poszli do Meusa. U Czecha zaś stał kapitan rosyjski, bardzo dobry człowiek, od niego dostaliśmy 
soli, chleb i tytoń. Noc minęła spokojnie. (Nie udało się wyjaśnić, gdzie był dom Mikruciny?). 

 
25 do 31 grudnia 1914 r. Wspominają bezpośredni świadkowie, mieszkańcy Siar dolnych; 
Apolonia, z Haluchów - Kiwaczowa, Władysław Śliwa oraz pośrednio, inni świadkowie… 
[…] W Boże Narodzenie, było jeszcze jakoś spokojnie i znośnie. Ale już następnego dnia, zauważono 
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gorączkowe ruchy wojska austriackiego. Od strony wschodniej, jakby od Dominikowic odezwały się 
najpierw pojedyncze armaty i karabiny maszynowe, a później strzelanina zaczęła się wzmagać coraz 
bardziej. Mówiono, że Moskale znów nacierają od strony drogi dominikowickiej w kierunku Sęko-
wej. Trwają tam  (w Sękowej), ostre walki pomiędzy domami. Podobno giną ludzie cywilni… 
Również, nacierają Moskale na pozycje austriackie we dworze Długosza, od kierunku cmentarza 
parafialnego. Zaraz po świętach (28. XII.1914), walki, trwały już na dolnych Siarach, a Moskale na 
koniach i pieszo, wpadali do Siar dolnych, od Sokoła i Dominikowic, przez Sikorówkę i drogą od 
rzeki, koło domu wójta Mikruty. Austriacy, ostrzeliwali ich z karabinów maszynowych i gwerów             
z parku Długosza i okopów na górkach. Moskale, kryli się pomiędzy domami, stodołami i stajniami,     
i stamtąd prażyli do Austriaków też z karabinów maszynowych i zwykłych. Na sokolskich górkach 
mieli Rosjanie działa i kanony, a na Pocieszce i w Granicach (pogranicze Siar, Gorlic  i Ropicy pol-
skiej p. A.), znów, Austriacy mieli (rozlokowali), armaty.     Na Pocieszce, Austriacy spalili prawie 
wszystkie domy zasłaniające im widok na okopy Moskali. Strzelanina trwała całymi dniami aż do 
wieczora, z małymi tylko przerwami. Raz jedni się cofali i byli odpierani, a raz drudzy. Strzelanina 
ustawała nieco, dopiero około jedenastej w nocy. Ale rano, skoro świt,  znów kanonady                              
i strzelanina…. Taka sytuacja trwała przez ponad kwartał roku, – do maja 1915 r.   
     Najtrudniejsze do przetrwania, były miesiące styczeń do marca 1915 r. W marcu, gdy Moskale zo-
stali odparci za rzekę Sękówkę, na prawy jej brzeg i tam zalegli, a Austriacy na górkach (dawne wy-
sokie nadbrzeże, p. A), nad doliną dolnosiarską, kule, które kierowali do siebie, leciały nieco powyżej 
domów  i obok. Wtedy, można było nieco odetchnąć. Ludzie, jak szczury, muszą kryć się po piw-
nicach, a kto nie ma piwnicy, albo jest ona daleko od domu, zatyka okna i drzwi, czym może, i tak 
leżąc na podłodze, oczekuje chwili spokoju, aby rozprostować zbolałe kości. […] W Siarach dolnych, 
na około 29 domów, była tylko jedna solidna piwnica, pod jednym z trzech, murowanych domów. 
Przy pozostałych, drewnianych domach, były piwnice na zewnątrz, tak zwane kopce. Ale i tak, około 
3 - 7 domy nie posiadały wcale piwnicy.  Murowany dom, z solidną piwnicą, to dom wójta, Jakuba 
Mikruty. Do domu tego, chociaż było tam dużo domowników, uciekali najbliżsi sąsiedzi; – 
Tenerowicze, Tokarze, Podsadowscy, Białoboki. Podczas silniejszej nawałnicy,  z dział i karabinów 
maszynowych, schodzili do piwnicy, przez wybity w stropie przedsionka otwór, wprost z sieni. Drzwi 
do piwnicy, znajdowały się w bocznej ścianie domu i wychodziły na zewnątrz. Ściana ta, była na 
widoku z Magierki za rzeką, gdzie była linia bojowa Moskali…  
Poniżej, różne typy piwnic Siarskich, z okresu I wojny światowej. Pierwsze 5 foto., 23 -27/R.IV., 
to piwnica wójta, J. Mikruty -współcześnie. Foto.1–ściana boczna, z wejściem. F.2, przedsionek. F. 3, 
komora piwniczna.F.4 i 5, powiększenie komory piwnicznej gdzie ukrywali się domownicy i sąsiedzi.  

                            
     Piwnica pod domem wójta, Jakuba Mikruty zajmowała 1/2 szerokości budynku na całej jego dłu-
gości. Łukowaty strop ceglany, kamienne ściany, spore zagłębienie, dawały pewne schronienie przed 
kulami karabinowymi i hukiem artylerii. W niewidocznej (na foto.), ścianie bocznej, dwa otwory zsy-
powe na okopowe,  służyły za otwory wentylacyjne. Niestety, piwnica posadowiona była głęboko, 
poniżej poziomu wód gruntowych. W 1915 r., po wiosennej powodzi, zalana była wodą do wysokoś-  
ci 04-05m. W takich to warunkach, ukrywali się tam, okresowo ludzie, od stycznia do maja 1915. 

  Foto 4 i 5, zbliżenie wnętrza, współcz.               
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Obok. Foto. 28/R.IV. Fotografia pozys-
kana metodą kadrowania z innej fotografii 
na Zakościelu w Sękowej. Z prawej, przy 
domu, kamienno-ziemna piwnica kopiec, 
jakie były nieomal przy każdym domu w 
Sękowej i Siarach podczas działań wojen-
nych 1914/1915 r. Poniżej, Foto. 29 i 30/ 
R.IV, przedstawiają piwnice kamienno - 
ziemne, częściowo zagłębione, obudowane  
i zadaszone – gontyny, pamiętające czasy  I 

wojny światowej…Piwnice – gontyny przy niektórych domach w Siarach. 

              
Piwnica Józefa Śliwy, Siary dolne, przy krzyżu.            Piwnica Adama Mikruty. Siary górne, góra Obocz.  
Wspominają mieszkańcy Sękowej. 
[…] Rozpoczął się kilkumiesięczny okres walk pozycyjnych. Szczególnie zacięte walki na froncie 
Sękowskim trwały od 27 grudnia 1914 r. do 17 stycznia 1915 r. obie strony wiedziały, że nie są w 
stanie przełamać umocnionych i utrwalonych pozycji przeciwnika. Jednak starały się uzyskać dla 
siebie jak najdogodniejsze stanowiska bojowe. […] Walki wznowiono po 22 stycznia 1915 r. … 

 
Ze wspomnień wojennych mieszkańców Siar dolnych. 
Wigilia, 24.XII 1914 r. Opowiada Stanisława Walągowa c. Józefa Białoboka (z II małżeństwa), - 
dom nr 10 Rogozie (rogoże). Zasłyszane od swoich sąsiadów i rodziców. […] Wokoło strzelanina.       
I żona Józefa Białoboka (Cherubina, syna Hieronima p. A.), który był na froncie włoskim, pobrany             
z Borysławia, z kopalni ropy, gdzie pracował jako wiertacz, (żona), też o imieniu Józefa, z Tumidaj-
skich, która była ciężarna, zbiera się do porodu. Pomaga najbliższa sąsiadka, Katarzyna Białobokowa 
- Wojtkowa. Urodził się chłopak. Wojtkowa, ochrzciła go, z wody, i nadała mu imię Staszek. Leżąca          
w połogu, była słaba i gorączkowała. 27/XII. 1914 r., zmarła. Pochowali ją przy domu, droga na 
cmentarz odcięta przez wojska. Nie było komu i czym, karmić dziecka – noworodka. Staszek umarł 30 
XII. 1914 r. Pochowali go gdzieś przy domu, pewno obok matki. Tam leżą. Nie było  komu, prze-
nieść ich na cmentarz. 

 
Wtorek, 5 stycznia 1915 r. Wspomina Jan Budacki. -  Zawodzie. 
[…] słychać strzały karabinowe. Pan Białek opowiadał, że został w nocy chłop zastrzelony, który 
powracał do domu z Gorlic. Ludzi na ulicy nie widać żadnych.[…] O godzinie 10 zaczęli strzelać nasi 
z kanonów, padł szrapnel na dom Bielewicza i spalił się do szczętu, od tego zajął się dom Walerii Śli-
wa – spalił się dach ,a od niego zajęły się żydowskie komórki powyżej stojące i tu wszystko, o godzi-                  
nie pierwszej było gotowe… Ogień ugasł całkiem o godzinie 7 wieczór, a inny pożar powstał za mias 
-stem, który do rana trwał, gdzie się paliło nie wiadomo. O godzinie 12 w nocy strzelali kanonami. i 
już do 6.30, oka nie zamknąłem.  
Pod tą samą datą, 5 stycznia. Ks. B. Świeykowski - Magistrat. […] Znowu strzelanina cały dzień             
z małymi tylko przerwami. Spalenie całej dzielnicy miejskiej na „Magdalenie” przez wojska nasze 
celem otwarcia widoku na pozycje rosyjskie, podobnież postąpiono z drugą dzielnicą miejską –  
„Pocieszką”.(Przy ul.,o tej samej nazwie, dawna droga do Siar. Była tam karczma, zw. pocieszka). 
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Czwartek, 7 stycznia 1915 r. Wspomina Jan Budacki - Zawodzie. 
[…] Strzelanina z karabinów trwa bez przerwy. …Całe dnie i chwile polecamy się jedynie opiece 
Matce Boskiej Nieustającej Pomocy, żyjemy w ustawicznej trwodze i niepewności, nafty nie mamy 
już trzeci dzień i świeci się jedynie świeczkami małymi… 
Pod tą samą datą. Feliks Grąglewski - Magdalena. 
[…] Przez 3 dni żywiliśmy się jeszcze odrobina chleba, surową marchwią, burakami i surowym ow-
sem, którego było w piwnicy dwa worki. Z tego dostaliśmy wielkiego pragnienia, a z braku wody ko-
biety nabawiły się gorączki, miały usta spalone i pokładały się leżeć jako chore – oczekiwaliśmy już 
śmierci głodowej, która wobec tych warunków była dla nas nieunikniona.[…] Piwnica nasza służyła 
nam za jadalnię, bawialnię, sypialnię, kuchnię, a zarazem wychodek – odchodami ludzkimi zapeł-
niali wiaderko, a gdy się zapełniło, tak, że już się przelewało, użyto do tego znajdującej się w piwnicy 
maślniczki bardzo małej, a, aby nie woniło, przykrywało się szmatą, - a z przymusu ani panie wobec 
mężczyzn i dzieci  nie wstydziły się użyć owej maślniczki w piwnicy… 
Piątek, 8 stycznia 1915 r. Wspomina Jan Budacki. - Zawodzie. 
[…]Przez cały dalszy czas bez przestanku słychać było huk kanonów i strzałów karabinowych od 
strony Sękowej, Magdaleny i Ropicy polskiej aż do godziny 7 wieczór, potem Moskale puszczali 
zielone światła i czynili przygotowania do szturmu, po czym wszystko ucichło. Noc minęła spokojnie, 
mimo, że całą noc Moskale strzelali z karabinów. 
Sobota, 9 stycznia 1915 r. - Zawodzie. Jan Budacki. 
[…]. O godzinie 10 Leon Białek wyszedł do wychodka i został raniony kulą karabinową w bok prawy      
i prawą rękę, koło nadgarstka. Opatrzył go Sanitet moskiewski. Od tej chwili strzelanina kanonów bez 
przerwy dała się słyszeć od strony Sękowej, szyby drżały strasznie. …Ogólne przygnębienie panuje 
między ludem. W nocy odbywał się widocznie szturm, gdyż kule padały po dachu jak grad. … 
Czwartek, 14 stycznia 1914 r. - Zawodzie. 
[…] od 9 aż do 2 po południu grały kanony, strzelali z karabinów silniej niż w inne dni. Najbardziej 
słychać było strzały w stronie Mszanki i od Sękowej. … 
Sobota, 16 stycznia 1915 r. Wspomina Jan Budacki. - Zawodzie. […] O godzinie 8 rano zaczęły już 
bić kanony bez przerwy do godziny 1.    

Tego samego dnia, 14 stycznia 1915 r., Siary dolne. Wspominają, określeni już, świadkowie… 
[…] Znów walki pomiędzy domami. Moskale wypierani za rzekę Sękówkę do Sokoła i Dominikowic. 
Do wójta, Jakuba Mikruty, dotarła wiadomość, że w domu nr 1, na pograniczu z Łęgami, miał zostać 
ugodzony kulą w serce, lub dostał ataku serca i zmarł, Stanisław Słopnicki lat 43…Wszystkie te, 
docierające tu dramatyczne wiadomości, potęgowały niedawną, świąteczną traumę wójta Jakuba 
Mikruty, który  otarł się już o lodowate tchnienie śmierci… 
Pomiędzy 13, a 19 stycznia 1914r. Wydarzenia w Siarach dolnych.(zapamiętane przez  rodzinę,             
z autopsji, oraz przypominane, z czytanych  zapisów, wójta, Jakuba Mikruty.). […] Jak zapamiętano, 
bez przerwy toczyły się walki pomiędzy domami. Ludność kryła się w piwnicach i gdzie tylko mogła. 
Do murowanego domu Jakuba Mikruty, przyszli najbliżsi sąsiedzi – Maria, z Lewków, Tenerowiczo-
wa żona Jana, z młodszymi dziećmi, gdyż ich drewniany dom nie dawał pewnego schronienia. 
Tenerowiczka była gruba, - pisze Jakub Mikruta, – „i nie mogła zmieścić się w wybitej w stropie 
dziurze do piwnicy tak, że trzeba było tę dziurę powiększać, a Tenerowiczkę  przepychać”…     Maria 
Tenerowiczowa, była  w kolejnej, wielokrotnej już ciąży, tuż przed porodem. Przyszła do domu Mik-
rutów, gdyż oczekiwała pomocy przy porodzie, ze strony Marii Mikrutowej, żony Jakuba Mikruty, 
która, wielokrotnie już rodziła i miała spore doświadczenie. Ponadto, murowany dom, jak mniemano, 
dawał bezpieczne schronienie. Wkrótce,  a było to najprawdopodobniej 17 stycznia 1915 r., rozpo-
czął się poród. Nie przebiegał on jednak normalnie. Były jakieś komplikacje. Maria Mikrutowa, nie 
mogła sobie w tym przypadku poradzić. Trzeba było zawezwać fachową akuszerkę. Najbliższa, - 
Słopnicka, -mieszkała około jednego kilometra od domu Mikrutów, - w domu nr 1, na pograniczu               
z Łęgami. Jak tam się przedostać, gdy wokół strzelanina. Jedna z córek Mikrutów, 13 letnia wówczas, 
Jadwiga, zadeklarowała, że ona pójdzie i sprowadzi akuszerkę.  Ojciec Jakub, poinstruował Jadwigę 
jak ma się poruszać; iść chyłkiem, kryć się za opłotkami, drzewami, za domami. Unikać dłuższych 
otwartych przestrzeni, a gdy będzie musiała przez takie miejsca przechodzić, to tylko biegnąc zygza-
kami. Jadwiga, wyszła około 5 po południu. Dzień w styczniu jest jeszcze krótki, więc dobrze już 
zmierzchało. Jak powie później, - „bardzo się bała, ale nie chciała aby poszedł jej ojciec, albo któryś  
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  z braci”. Słyszała, jak pociski uderzają obok niej, ale udało się jej dotrzeć dosyć prędko do domu  
Akuszerki. Drogę dobrze znała. Niedawno, sprowadzała akuszerkę do rodzącej swojej mamy - Marii 
Mikrutowej. W domu nr 1, u Słopnickich, zastała dramat rodzinny. Dopiero co, pochowali w ogro-
dzie Stanisława. Akuszerka, słysząc jednak, jaka jest sytuacja, nie odmówiła pójścia do rodzącej. 
Ubrała się i czym prędzej ruszyły w drogę. Było już dobrze ciemno, gdy dotarły do domu wójta Mik-
ruty. W samą porę, bo rodząca Tenerowiczka, krzyczała i skręcała się w bólach. Odbieranie porodu 
przy kopcącej lampie naftowej nie było łatwe. Dziewczęta -Mikrutówny, nagotowały już w garnkach    
i kociołku przykuchennym wody. Znalazły się jakieś czyste płótna. Akuszerka Słopnicka, starała się 
bardzo ulżyć rodzącej; masowała jej brzuch, a nawet przepychała, od góry dziecko. Mimo starań            
i czynionych  zabiegów, poród przeciągnął się do północy. Wreszcie, dziecko, przy pomocy akuszer-
ki, zaczęło się wydobywać. Domownicy, usłyszeli ciche kwilenie. Położna miała już spore doświad-
czenie. Po chwili, oznajmiła, - że jeszcze nie koniec porodu. Rodząca jęczała i stękała. Po jakimś 
czasie, przyszło na świat drugie dziecko. Były to bliźnięta – chłopiec i dziewczynka. U Tenerowi-
czów, były to już dwunaste, lub czternaste dzieci. Noworodki wykąpano w drewnianej balii, służącej 
wówczas do kąpieli, a położna, oporządziła rodzącą. Później, jak to było we zwyczaju, a Kościół 
nakazywał, ochrzciła dzieci  z wody, nadając im imiona według życzenia ich matki; Alojzy i Emilia. 
Odprawiono też, zwyczajowy litkup kieliszkiem jakubówki.. W nocy, strzelanina ucichła. Położna 
Słopnicka, mogła, przejść ostrożnie ten kilometrowy odcinek niebezpiecznego terenu i powrócić do 
swego domu…  
!7 i 18 stycznia 1914 r. Siary dolne. […] Sytuacja frontowa nie zmieniła się ani na jotę. Od świtu, do 
zmierzchu, a nawet do nocy, ciągle te same odgłosy; kanony, karabiny maszynowe i gwery… 
Tenerowiczowa, po ciężkim porodzie, przychodzi pomału do siebie. Nie była już młoda, i pokarmu 
nie było dużo, zwłaszcza, że jedyna krowa, jaka ocalała i pozostała u Mikrutów, nie dawała zbyt dużo 
mleka, którym trzeba się teraz było dzielić. U Mikrutów, w kołysce było zaledwie 5–cio miesięczne 
dziecko - dziewczynka o imionach Helena Dominika. Na dodatek dziewczynka, dosyć późne już dzie-
cko Mikrutów, od urodzenia była jakaś słabowita i nie wykazywała chęci do życia. Karmiona piersią, 
nie chciała jeść. Może pokarmu było za mało. Może pokarm matki, która przeżyła niedawno ciężkie, 
dramatyczne chwile związane z zamierzoną egzekucją jej męża Jakuba, nie służył dziecku. A teraz na 
dodatek, trzeba się było dzielić tą odrobiną, - kapką mleka krowiego…Ale, trwała wojna. Jak, ktokol-
wiek, miał mieć chęć do życia… 

Wtorek, 19 stycznia 1914 r. Wspomina Jan Budacki. - Zawodzie. […] o godzinie 8.30 rano słyszeć 
się dały strzały kanonowe od strony Sękowej. […] Od godziny 1.30 po południu trwała z kanonów 
strzelanina, aż do godziny 4 po południu, po czym słyszeć się dały jedynie strzały karabinowe. 
Wieczór minął wraz z nocą spokojnie. Ta sama data. - Magistrat. […]Cały dzień trwa kanonada … 

Ten sam dzień 19 stycznia 1914 r. Siary dolne. […] Od rana ostrzeliwują Austriacy pozycje rosyjs-
kie z armat i karabinów. Pociski kierowane są też na murowane budynki pozostałe po dawnym młynie 
i do niedawna, tartaku dworskim. Zdaje się, że wypatrzono tam, podchodzących od strony pobliskiej 
rzeki Sękówki, - Moskali. Niewielkie parterowe dwa budynki, są już prawie zburzone. Dobrze, że opu 
-ścili je niedawno mieszkańcy, - pracownicy dworu- Łaciny.. Strzały, nie są jednak precyzyjne. Pocis-
ki padają wokół w promieniu 100m. Znowu trzeba kryć się w piwnicach. W piwnicy, u Jakuba Mikru-
ty, przy dużej ilości ludzi, nie było wygód. Dorośli i starsze dzieci, jakoś tam się pomieścili. Co jednak 
było zrobić z noworodkami?. Nie da się tam znieść przez mały otwór w stropie kołyski, czy małego 
łóżeczka. Na dodatek, głęboka piwnica była bardzo wilgotna. Postanowiono, że noworodki pozostaną 
w pomieszczeniach domu. Ułożono je na jakimś posłaniu na podłodze, pod zastawionym cegłami okn-
em. Tam było trochę wolnego miejsca. Pech, a może Opatrzność lub przeznaczenie,- chce, że w to, za-
stawione cegłami okno, podczas strzelaniny, trafia szrapnel i wybija do wewnątrz cegły. Ciężkie cegły 
spadają wprost na…noworodki – bliźnięta, Jana i Marii Tenerowiczów. Liczyły zaledwie 2 dni… 
Pochowano je w nocy,  przy pobliskim domu Tenerowiczów… Wojna jest bezwzględna  i bezlitosna... 
[…] Jeden granat, trafia w pobliski, drewniany dom nr 13, Jakuba Tokarza. Słomiany dach domu, pali 
się jak pochodnia. Również zapalają się drewniane belki ścian domu i przyległej stajni. Zajmuje się 
niewielki budynek gospodarczy. Trwa strzelanina i nikt nie może pomóc w gaszeniu. Ale i tak, nic by 
nie pomogło gaszenie, bo i czym; wiaderkiem wody nie ugasi płonącego drewnianego domu. Pod wie-
czór, żarzyły się już tylko resztki. Dom Tokarza, stał około 30m od domu Jakuba Mikruty. Dobrze 
że nie było południowego wiatru w tym dniu. Zajął by się niechybnie, słomiany dach domu wójta. 
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Wieczór, gdy strzelanina ucichła, starsi  synowie Jakuba Mikruty – Staszek i Władek, poszli na 
pogorzelisko. Zastali tam małżonków; Jana, syna Jakuba Tokarza i Marię z Janików, z Sękowej, 
którzy wyszli z przydomowej piwnicy – kopca, gdzie byli ukryci podczas strzelaniny. Wszystko 
spalone. Obok, w pobliżu piwnicy, leżał Jakub Tokarz, lat 71, raniony śmiertelnie kulą lub 
odłamkiem szrapnela. Chłopcy , pomogli w pochówku zmarłego, w ogrodzie przydomowym. To była 
normalka w tej wojnie…  
Środa, 20 stycznia 1915 r. Wspomina Jan Budacki. - Zawodzie. […] Od godziny 8 rano, aż do dru-
giej po południu silnie strzelano z kanonów od strony Sokoła i Ropicy polskiej, kule lecą nad domem, 
świst słychać doskonale. Cztery kule wpadły znowu w kościół,  a inne przelatywały w stronę Glinika  
i Stróżówki […] Od godziny 2, aż do godziny 4 strzelano z kanonów i kilka uderzyło  w kościół, a in-
ne przelatywały za kościół. O godzinie 6… nastąpił zupełny spokój, i noc minęła zupełnie spokojnie. 
Ten sam dzień, Siary dolne. Rosjanie rozlokowali swoje działa i karabiny maszynowe, tuż za rzeką 
Sękówką, na wzgórzach Sokolskich, w tym na Magierce. Stamtąd, ostrzeliwują pozycje austriackie 
rozlokowane po przeciwległej stronie doliny dolnosiarskiej i wzdłuż węgierskiego (cesarskiego), goś-
cińca; od szlabanu, poprzez tereny dworu Długosza, spaloną dzielnicę miasta - Pocieszkę, aż do dziel-
nicy Gorlic,-Magdaleny, również już spalonej. Znów, nosa nie można wystawić z piwnic i ziemianek.  
     W domu wójta, Jakuba Mikruty, znów rodzinny dramat. 20. stycznia 1914 r., jak odnotowano, 
umiera słabowite, półroczne niemowlę, - Helenka Dominika. Pomimo, że była ona już 11-tym dziec-
kiem Jakuba  i Marii Mikrutów, obydwoje rodzice – jak wspominają córki; Zofia, Jadwiga, Genowefa – 
„nie mogli powstrzymać się od płaczu”. Szczególnie Ojciec –Jakub,  bardzo przeżywał śmierć tego 
dziecka. Być może dlatego, że ich dziecko, dnia poprzedniego, pozostawiono razem z noworodkami 
Tenerowiczów, na podłodze pod zamurowanym oknem, nie zabrano je do piwnicy podczas strzelaniny. 
Co było czynić, gdy ta okrutna, żarłoczna wojna, domaga się coraz to, więcej i więcej ofiar…                  
Gdy strzelanina nieco przycichła, Jakub Mikruta, który znał się na stolarstwie, wykonał małą trumien-
kę, w której umieszczono martwe niemowlę. W nocy, razem z najstarszymi synami – Stanisławem                 
i Władysławem, wykonali w ogrodzie przed domem spory wykop, którego boki, obłożono dużymi 
kamieniami tak, iż utworzyła się krypta grobowa. Złożono w niej trumienkę z ciałem niemowlęcia. 
Górę wykopu, założono grubymi deskami i przysypano ziemią. Później, po przewaleniu się frontu na 
Wschód, gdy można było przedostać się do cmentarza parafialnego, trumienkę z krypty wydobyto                 
i dokonano ponownego pochówku na cmentarzu parafialnym. (Na kamienie krypty grobowej, której 
lokalizację w ogrodzie zapamiętano i zaznaczono, można natrafić jeszcze obecnie, - po 100 latach!,  

Piątek, 22 stycznia 1915 r. Wspomina Jan Budacki. - Zawodzie. […] O godzinie 3 rano dały się sły-
szeć z oddali strzały z kanonów i to dość z daleka, karabinowe strzały było słychać też, co trwało bez 
przerwy do godziny 10. O godzinie 10 strzały te słychać było od strony Sękowej, co trwało aż do go-
dziny 4 po południu, co jak każdego dnia się powtarza. Sobota, 23 stycznia 1915 r. - Zawodzie. 
[…] Od godziny 8,30 rano bardzo silnie strzelają nasi od Sękowej, Ropicy polskiej i od Magdaleny.     
[…] Strzały kanonów trwały, aż do godziny 3, po czym już nastał zupełny spokój. Słychać było jedy-
nie strzały karabinowe – jak zwykle. Wtorek, 26 stycznia 1915 r. […] cicho, nie słychać ani jednego 
strzału, prawdziwa grobowa cisza… Noc minęła zupełnie spokojnie. Środa, 27 stycznia 1915 r. - 
{…] Moskale dali dwa strzały z kanonów, po czym spokój. […] Hania była u Moskali w Bursie (na 
Zawodziu, bursa W. Długosza p. A.), i dostała kilka kawałków chleba. […] Noc minęła spokojnie…  

 
Piątek, 29 stycznia 1915 r. Wspomina Jan Sikorski. - Miasto, okolice ul. Parkowej. 
Bardzo rzadko padają strzały karabinowe, jak również armatnie od strony austriackich okopów. Huk 
dział słychać od strony Stróż i Sękowej. Po południu strzelanina staje się silniejsza, a później wieczo-
rem i w nocy coraz bardziej słabnie… 
Niedziela, 31 stycznia 1915 r. Wspomina Jan Budacki. - Zawodzie. […] strzelaniny nie słychać 
wcale… Zima zanosi się na ostrą i śnieżną…Poniedziałek, 1 lutego 1915 r. - […] Od godziny 9 rano 
zaczęli strzelać z kanonów od strony Ropicy polskiej… Strzelanina z karabinów odbywała się jak 
zwykle w każdy dzień… 

Niedziela, 31 stycznia 1915 r. Jan Sikorski. Miasto, okolice ul. Parkowej. […] Bombardowanie 
okopów rosyjskich na górze parkowej z ciężkich moździerzy austriackich. Oddano wtedy 24 strzały… 
Austriacy ostrzelali z armat warsztat ślusarski Kordyla, dolinę rzeki Sękówki, Boczoniową górę, młyn 
na Blichu. Później rozegrała się bitwa.  
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Siary, Sękowa,- koniec stycznia do połowy marca 1915 r. Ze wspomnień Władysława Śliwy,  
Apolonii Kiwaczowej, Jadwigi Kiwaczowej, Genowefy Honkowiczowej, Marii Kalickiej, oraz 
Innych pośrednich świadków, z Siar dolnych…                                                                                                    
[…]Ustabilizował się, w miarę, odcinek frontu,- od gorlickiego Zawodzia poprzez Łęgi, Siary dolne                
i Siary górne, Sękową, w kierunku Małastowa  i gdzieś dalej. Moskale, opanowali Zawodzie, gdzie 
mieli Sztab  w bursie W. Długosza, Łęgi, Górę parkową i Sokolską, cały Sokół po obydwu stronach 
drogi dukielskiej, wzgórze Magierkę, sokolskie wzgórza idące ku Dominikowicom, całe dominiko-
wickie Pustki, górę Zamczyskko, Sękowski las Postronie, pasmo wzgórz nad drogą idąca do Męciny. 
Ponadto, wsi Dominikowie i Kryg, zapewne również Rozdziele… Były to przeważnie tereny po pra-
wej stronie rzeki Sękówki…          Natomiast Austriacy, zajęli tereny od gorlickiej Magdaleny poprzez 
Blich, po lewej stronie rzeki Ropy, i przechodząc na prawy jej brzeg; - Nowodwór, Pocieszkę, Nową-
wieś, obydwie strony Cesarskiego (węgierskiego),gościńca od Pocieszki poczynając; poprzez, tak 
zwaną  przeczkę (czyli współczesną ul. Tęczową), park i dwór Władysława Długosza, gdzie mieścił się 
Sztab austriacki, Siary górne, Rychwałd, okolice Magury Małastowskiej, oraz Sękową, - po lewej 
stronie rzeki Sękówki… 

       W paśmie Magierki, sokolskich i dominikowickich wzgórz, Moskale kopali rowy, stanowiska 
strzeleckie, wykonywali umocnione dobrze ziemianki. Na zalesionych wzgórzach, wycinali drzewa             
i wykonywali z nich, umocnienia rowów strzeleckich oraz ziemianek. Pierwsza linia okopów wypa-
dowych i obronnych Moskali, przebiegała prawym brzegiem Sękówki, na przeważającym odcinku, tuż 
za rzeką. Druga linia okopów przebiegała około 30-50m powyżej pierwszej. Trzecia linia okopów, 
około 100 do 150m, a miejscami powyżej, ponad tamtymi. Poszczególne linie okopów, przecinały 
rowy łącznikowe. Na wysokości drugiej, a miejscami  trzeciej, najwyższej położonych linii obron-
nych, rozmieszczone były gniazda karabinów maszynowych oraz stanowiska dział. Dalsze linie oko-
pów rosyjskich, przebiegały przez wieś Sokół wzgórzami wzdłuż dukielskiej drogi, wchodziły na 
dominikowickie Pustki, poprzez pasmo i górę Zamczysko, grzbietami pasma Sękowskiego Postro-
nia., załamywały się nieomal pod kontem prostym,  w kierunku na wschód i przebiegały ponad wsią 
Sękowa do Męciny, Wapiennego,  -                                   Rozdziela… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Foto. 31/R.IV. Rosyjskie stanowiska dział i karabinów maszynowych ukryte i zabezpieczone workami             
z piaskiem na terenach wsi Sokół -Magierka, Dominikowice – Zamczysko, Sękowa – wzgórza Postronia… 
Żołnierze, wydają się sympatyczni. Nie wykluczone, że mogli to być Polacy z zaboru rosyjskiego… 
… Było to bardzo korzystne strategicznie, rozlokowanie linii i stanowisk, zarówno do prowadzenia 
działań obronnych, czyli długotrwałej wojny pozycyjnej, jak też, do prowadzenia działań zaczepnych              
i nagłych ataków. Wolne od okopów pasma terenu, zabezpieczane były zasiekami z drutu kolczastego 
drewnianymi balami i kłodami wyciętych drzew na terenach leśnych, oraz w inny sposób. 
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    Z sokolskich, dominikowickich i sękowskich wzgórz wysokości; 321, 349, 311, 312, 334, 314, 507, 
oraz, samego  Zamczyska, 554,  a od zachodu męcińskich; 371, 461, 469 otwierał się dobry rozległy 
widok na wzgórza przeciwległe, zajmowane i obstawione oraz w podobny sposób umocnione, przez 
wojska austrowęgierskie na terytorium Siar; 308, 379, 330, 408, … U początku wzgórza Magierka, na 
tak zwanym sokolskim Blichu, od strony północnej, czyli mostu na rz. Sękówce do Sokoła i parku 
miejskiego, okopy rosyjskie przekraczały rzekę Sękówkę i wchodziły na teren dzielnicy Gorlic zwa-
nej Łęgi. Dzielnica ta, przedłużenie doliny Sękówki, graniczyła z doliną dolnosiarską i dochodziła do 
samego Zawodzia, zajętego przez Moskali, gdzie w bursie Długosza, mieli swój etapowy Sztab. 
Sokolski most, na strategicznej drodze dukielskiej, obok parku miejskiego Gorlic, był w rękach Mos-
kali. Siarsko-sękowski I most,   na gościńcu węgierskim, był w połowie w rękach Austriaków. W po-
bliżu tego mostu, po sękowskiej stronie, stał drewniany stary kościół, a obok niego była plebania 
parafii i gospodarcze zabudowania plebańskie. W 1915 r., stary, drewniany kościół był nieczynny.  Do 
marca 1915 r., tereny pobliskiego dworu oraz tereny plebańskie, znajdowały się w rękach wojsk 
rosyjskich. Również wschodni przyczółek drewnianego mostu przez rzekę Sękówkę, po sękowskiej 
stronie, kontrolowany był przez Moskali. Przeciwległy przyczółek mostu, kontrolowali Austro- Wę-
grzy. Był to most na drodze krajowej – zwanej cesarskim gościnńcem, zatem, o znaczeniu strategicz-
nym. O te, właśnie, zasygnalizowane obiekty; most, stary kościół, tereny plebańskie, z samą plebanią, 
liczne murowane zabudowania na sporej rozległości terenach dworskich w Sękowej, nowy murowa-
ny, o solidnych murach kościół, oraz dalej na wschód, o zajęte i umocnione przez Rosjan, sękowskie 
wzgórza Postronia i męcińskie wzgórza, z których Rosjanie kontrolowali, drugi strategiczny most, na 
Sękówce, oraz spory odcinek drogi krajowej do Węgier, - będą toczyć się zażarte boje, nieomal przez 
cały marzec 1915 r.  
     To właśnie wówczas, po zdobyciu przez wojsko austriackie terenu plebanii i starego drewnianego 
kościoła, zostanie ten kościół nieomal doszczętnie rozebrany, a wojsko, wykorzysta drewno i desko-
wanie na umocnienie i naprawę uszkodzonego mostu, oraz przebiegających w pobliżu, swoich oko-
pów. Wszystkie gonty z połaci dachu, użyto jako paliwo do ogrzewania… 

 
Foto. 32/R.IV. Schron Austriacki na tak zwanych górkach, dawne nadbrzeże Sękówki, na terenie przy 
dworskim Władysława Długosza. Naczynia na wodę zarekwirowano zapewne, w czyimś gospodarstwie. 
Nie będę silił się, na szczegółową analizę składu i nazewnictwa, poszczególnych oddziałów stron 
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przeciwnych, zajmujących przeciwległe, dobrze umocnione schronami, strategiczne wzgórza Siar, 
Sękowej, Dominikowic, Sokoła, oraz Ropicy polskiej i Gorlic. Wojska te, zmieniały się dosyć często  
w okresie pięciu miesięcy okupacji tych terenów. Rozlokowanie i przygotowania wojsk przeciwnych 
opiszę, za ustaleniami naukowców; prof. Michała Klimeckiego w jego książce Gorlice 1915, prof. 
Mariana Zgórniaka w jego książce 1914 – 1918 Studia i szkice z dziejów I wojny światowej, - w kon-
tekście operacji, zwanej – Gorlicką;  na odcinku frontu, liczącym  1 500 do 5 000m, - od przedmieścia 
Zawodzie do Sękowej,  - 02 maja 1915 r.     Tymczasem, wykorzystam fotografie, z okresu działań 
wojennych I wojny światowej, zgromadzone we dworze w Siarach przez Władysława Długosza, nie-
wątpliwie jako dokumentacja faktograficzna, z okresu pięciomiesięcznych walk pozycyjnych stron 
przeciwnych, na terenie Siar i Sękowej. Godzi się, zaprezentować tę, jakże specyficzną architekturę 
wojenną, zmieniającą okresowo, nie do poznania, sękowsko – siarskie pejzaże, które opisuję – (autor 
Książki…) , szczegółowo, na tych stronach. (Prezentowane fotografie, rozdane były na przechowanie, 
razem z inną dokumentacją dworu w Siarach, niektórym rodzinom siarskim, których przedstawiciele, 
pracowali we dworze, szczególnie – Białobokom, na początku II wojny światowej. Przetrwały szczę-
ściwie do współczesności), Pozyskane fotografie, zaprezentowane zostaną w znacznym powiększe-
niu, aby ukazać, jaką wagę, przykładały obydwie strony konfliktu, do utrzymania, za wszelką cenę, 
tych strategicznych wzgórz i dróg, gdzie zajęły swoje pozycje, trzy największe armie Europy i umo-
cniły się, na okres pięciu miesięcy, od rozpoczęcia tej okrutnej, wyniszczającej i bezsensownej wojny.    
Obydwie strony tego wojennego konfliktu, jak to będzie wynikało z prezentowanych fotografii, wkła-
dają ogromny wysiłek w budowle wojenne; stanowiska artylerii, karabinów maszynowych, stanowis-
ka sztabowe – dowodzenia, oraz schrony dla żołnierzy, które, wydają się nie do zniszczenia, nie do 
zdobycia…  A jednak… Umocnieniom rosyjskim, radę dała niemiecka  i austrowęgierska artyleria,      
a później, piechurzy, najpierw  Tyrolczycy, a drugiego maja  1915 r., Prusacy - Bawarzy…                         
Prezentowane fotografie, może nie będą lokalizowane precyzyjnie, ale na pewno, są to fotografie,            
z opisywanych terenów; Siar, Sokoła, Sękowej, oraz przy gorlickiej dzielnicy Łęgi. 
     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto. 33/R. IV.Architektura wojenna; Sękowa, schyłek Postronia. Prawdopodobnie, rosyjska cerkiew 
polowa? Z prawej, pod zadaszeniem, (messa z obrusem i ze świecą). 
      Rozpoczęła się długa czteromiesięczna wojna pozycyjna. Ludność wsi Sękowa, została 
w marcu 1915 r. ewakuowana do wsi Cieczewina w powiecie nowosądeckim.  Znalazło się tam 
również kilka rodzin z Siar górnych, przez które, odbywała się ewakuacja ludności Sękowej. 
Siary dolne, a konkretnie, ludność zamieszkująca 29 dolnosiarskich domów na dolinie, została  
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uwięziona pomiędzy wojskami przeciwnych, walczących stron; otoczona  ze wszystkich stron 
zalegającymi  w okopach  żołnierzami, na pełne cztery miesiące, w tym, dwa zimowe…              
 
Foto. 34/R.IV. architektura wojenna austriacka w Siarach. 
Stanowisko sztabowe na pagórach; gudach lub grodach, 
ponad Szlabantem – (Szlabanem). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ostra zima w 1915 r., rozpoczęła się dosyć późno,- około 30 stycznia. Ale, jak to zwykle w tych 
okolicach, były silne mrozy na przemian z dużymi opadami śniegu. Mieszkańcy tych 29 dolnosiarsich 
domów  nie mogli ani na chwalę opuszczać za dnia swoich ukryć. Żołnierze, zarówno rosyjscy, jak też 
austriaccy, zalegający w okopach i schronach, strzelali do wszystkiego, co porusza się na przedpolu. 
Wieczór i w nocy, gdy w domach świeciły się lampy naftowe, należało szczelnie zaciemniać okna, 
gdyż zarówno Moskale, jak też Austriacy, gdy tylko zauważyli światełko, natychmiast strzelali z kara-
binów. Odległość, od pierwszej linii okopów rosyjskich do dolnosiarskich domów, wynosiła od 15 do 
100m. Natomiast od okopów Austriackich, była nieomal jednakowa na całym odcinku; od dworu W. 
Długosza poczynając, wzdłuż górek, tak zwaną, - przeczką  (stara poprzeczna droga), do Łęgów, i wy-             
nosiła od 100 do 200m.     Żołnierze austriaccy, wykopali od swojej pierwszej linii okopów, w parku 
dworskim, idący po skosie i dochodzący do drogi dolnej, przebiegającej wzdłuż rozlokowanych dom-
ów, - rów zwiadowczy, którym podchodzili przeważnie nocą, do domów oraz w pobliże pierwszej 
linii obronnej Rosjan. Oczywiście, gdy żołnierze rosyjscy odkryli  ten rów, zaczęli go również wyko-
rzystywać przez swój zwiad. Bywało, że zwiadowcy jednej i drugiej strony, spotykali się gdzieś po-
między domami, wówczas, rozpoczynała się strzelanina.  Wciągała zalegających w okopach żołnierzy 
obydwu stron. Strzelaniny trwały wtedy do samego rana …    
Władysław Śliwa, z Siar dolnych przy krzyżu, (którego 13 letnią siostrę, o imieniu Bronia, zastrze-
lili Moskale w domu przy kuchni), zapamiętał zdarzenie, które warto i trzeba przywołać. Mianowicie,  
„Którejś nocy nad ranem, po kilku dniach uporczywych bitew pomiędzy przeciwnymi stronami, ro-
wem zwiadowczym, biegnącym od drogi i linii domów do okopów austriackich, wychodzących z par-              
ku przy dworskiego Władysława Długosza, na dolinę dolnosiarską, - z okopów rosyjskich na Magier-
ce, cichaczem, przekradła się i podeszła do pozycji austriackich, - grupa rosyjskich żołnierzy- Azja- 
tów.” Dokonali oni strasznej i okrutnej rzezi, śpiących w okopach, żołnierzy austriackich” (byli 
tam również Polacy). […] Tak dzikich ryków   iidosłownie, nieludzkiego wycia, ukryta w piwni-                   
cach ludność Siar dolnych, nie słyszała nigdy wcześniej i podczas całej tej wojny”… 
 
 
 
Foto.35/R.IV. Panorama miejsca w Siarach dolnych; fragment parku W. Długosza (z lewej),skąd wycho-
dził rów zwiadowczy austriacki. Nad pozostałością rowu, rosną pojedyncze drzewa. Foto z lat 60 XX w. 
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Na niezbite dowody, można napisać tej zbrodni, bo mimo toczącej się wojny, była to niewątpliwie 
zbrodnia; wymordowanie śpiących  w okopach, żołnierzy austriackich, natrafiłem, po latach, w pub-
likacji, pani Urszuli Birek, zamieszczającej swoje opracowania w Tygodniku Gorlickim. Tytuł pub-
likacji: Ku chwale poległym w latach 1914 – 1915. Przytaczam znamienne fragmenty tej publikacji. 
[…] Korespondent wojenny - Franciszek Monar, tak pisał o pracy Wydziału: Oddział Grobów 
Wojennych w Krakowie…, „pracuje z wzorowym taktem, przykładną sumiennością. […]Dużą tru-
dność stanowiła akcja ekshumacji i przenoszenia zwłok na cmentarz z pobojowiska, ciągnącego się 
nieraz na przestrzeni kilku kilometrów. Dokładnie przeszukiwano pobojowiska i rowy strzeleckie, 
gdzie jakże często, znajdowały się całe cmentarze poległych. Tak,  n p., w pewnym zasypanym  
rowie  znaleziono 134 żołnierzy, których nieprzyjaciel podszedł w czasie snu. Wielu z nich 
spoczywało pod kocami obejmując broń. Dziś spoczywają na wspólnym cmentarzu…(!). 

Austriacy, ściągnęli nowe oddziały i uzupełnili załogę parku przy dworskiego. W odwecie, zaczę-
ły się kilkudniowe zaciekłe walki na dolinie dolnośiarskiej oraz pomiędzy domami. Ludność 
miejscowa, przez kilka dni nie mogła opuścić piwnic, aby zjeść coś ciepłego. Żywiono się surowymi 
produktami rolnymi, które, ukryte były gdzieś w piwnicach, kopcach, ziemiankach. Później, wszyscy 
ciężko się pochorowali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     Zalegający w okopach tej wojny pozycyjnej żołnierze obydwu stron, niejednokrotnie również gło-
dowali. Z aprowizacją mieli trudności zarówno Austrowęgrowie, jak też Rosjanie. Jak wspominają 
mieszkańcy  Siar dolnych, którzy przeżyli I wojnę;[…] po zauważeniu gdziekolwiek dymu z komina 
domu, natychmiast tam, pojawiali się jedni lub drudzy żołnierze i zabierali napotkaną gotującą się    
strawę, razem  z naczyniami kuchennymi .Na nic, zdały się protesty i argumentacja ,że „dzieci od 
dawna nic nie jadły”…   
Krajobrazy wojenne Siar i Sękowej, z okresu I wojny światowej 1914/1915  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
Foto. 36/R.IV. Siary górne. Pogranicze Siar, Ropicy polskiej, Gorlic. Z lewej, pasmo dominikowicko 
–sękowskie. W głębi, Magura małastowska.  Austriackie stanowiska artyleryjskie. Korzystając                 
z chwili spokoju, dowieziono długo oczekiwaną zupę. Rozebrani do koszul żołnierze austriaccy 
ustawiają się w kolejkę. Czy, było im aż tak ciepło? Zapewne, fotografię wykonano w pogodny dzień 
listopada i grudnia 1914 r., lub (raczej), pod koniec kwietnia 1915r.  
Na następnej stronie. Foto. 37/R. IV. Ten sam pejzaż i miejsce z kuchnią polową. 
Dyżurny, nalewa zupę potężną chochlą… 
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„A, co to oni nam tu przywieźli? Czy to, da się zjeść”? A może, to tylko nostalgia, wspomnienia własnych 
rodzin, pozostawionych gdzieś daleko domów, dzieci? A, może nie tak znów daleko, może właśnie w pobli-
żu, gdzieś  w Galicji;  w Polsce, której nie było, w Czechach, w Słowacji? Należy  prędko konsumować to, 
co łaskawie im dano, gdyż, za chwilę, padnie ostra komenda: na stanowiska !,  i nastąpi okrutna rzeczyw.  
A, co słychać u rosyjskich żołnierzy? Z fotografii wynika, że dzwoni kowalskie kowadło. 

 
Foto. 38/R.IV. Rosyjskie stanowisko naprawcze – kuźnia polowa. Miejsce; Sokół lub Dominikowice. Może Siary lub 
Sękowa…. Przy jakimś domu. Zapewne, potrzeba naprawiać uszkodzone działa, gdyż nowych nie dostarczą. Nie da 
się wykluczyć przypuszczenia, że kowal, to wzięty do niewoli austriacki żołnierz. Świadczą  o tym austriackie owijki. . 
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Zima, 1914/1915, dla wojska obydwu stron, zalegającego w okopach, nie jest łaskawa… 
 

 
Foto. 39/R.IV. Pasmo wzgórz – dominikowicko - sękowskich.  Z lewej, dolina rzeki Sękówki. Żołnierze 
rosyjscy na pozycjach. Z lewej strony w dole, jakby w wodzie? Może zażywają kąpieli? To jedyna dostęp-
na łaźnia. Może, wyciągają zatopione działo z rzeki? A może, świąteczny; – Wielkanocny?, rozejm i kąpiel 
Na pierwszym planie, pozycje rosyjskie. Dowództwo, prawdopodobnie sam Radko Dmitriew, (?), siedzi 
pośrodku grupy. Może to inspekcja.  Zasypane śniegiem umocnienia. Fotografia, wykonana z dużej odle-
głości? Przy słabym świetle. 

      
Foto. 40 i 41/R.IV. Siary, Dominikowice, Sękowa…? Z lewej, austriackie pozycje, z prawej, rosyjskie. Mo 
-że to, na wzgórzach Zamczysko i Postronie. Może w Sokole na Magierce lub Siarach -Nowejwsi, Pocieszce. 
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Poniżej. Foto 42/R.IV. Gorlice. Obóz jeniecki. Jeńcy rosyjscy wzięci do niewoli podczas bitew 
gorlickich. W głębi, drugi plan, budynek Gimnazjum. Później, wykorzystano tych jeńców, do 
budowy cmentarzy… Na Foto., Zapewne, w niewoli jest jednak lepiej aniżeli w okopach. Przynaj-
mniej, dadzą  porządnie zjeść, opatrzą rany. To już prawdopodobnie, koniec bitew gorlickich i koniec 
lokalnej wojny. Z Prawej strony fotografii, przy namiocie (cywil w kapeluszu), fotografuje się Włady-
sław Długosz - milioner z Siar, właściciel ziemski i okazałego dworu zajętego przez Austriaków na 
sztab – komando. W. Długosz, przez pięć miesięcy działań bojowych, w okolicach Siar i Sękowej, 
przebywał wraz  z rodziną, w Krakowie. Na fotografii, z wyższym dowódcą austriackim. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poniżej. Foto. 43/R. IV. Siary, Sękowa. Przejście podziemne do schronu. Foto. 44/R.IV. Siary – 
Sękowa. Sztabowcy austriaccy.  Pies, prawdopodobnie ze dworu W. Długosza. 
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Foto. 45/R.IV. Początek zimy 1914/1915 r.. Widok z Pocieszki lub Musiołówki.  Z lewej strony, schy-
łek wzgórza  Postronie, a na samym dole, mało odróżnialna wieża nowego kościoła w Sękowej. Z prawej, 
zalesione wzgórza Wierzchowiny, dalej ośnieżone pasmo Pustego Pola, podwzgórza Sękowskiego  pasma 
Magury Małastowskiej.  

                                                                    
[…] Ze wspomnień wysokiego rangą, Oficera austriackiego wynika, że na wzniesieniu Musiałówka…                   
(w 1914/1915 r., mogła być inna nazwa tego wzniesienia), -pogranicze Ropicy p. i Gorlic, przy współ- 
czesnej ulicy W. Łokietka), …z którego roztacza  się 360°-owa  panorama  okolic Gorlic, - urządzono 
przed 2 maja 1915 r., niemiecko – austriacki punkt obserwacyjny i stanowisko  kierowania dla wojsk 
artyleryjskich rozmieszczonych, od gorlickiej Lodowni, poprzez Wierzchowinę do Magury Małastow.. 

 
Foto. 46/R. IV. Siary, teren dworu Władysława  Długosza, -sad dworski (raczej, jego resztki). Dekoracja 
odznaczeniami oficerów austriackich, po jednej z licznych bitew i potyczek, w miesiącach od stycznia do 
kwietnia 1915 r. Z lewej, u góry, widoczny fragment alei akacjowej o którą, tak troszczył się Wł. Długosz. 
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Foto. 47/R.IV. Warto było się trudzić, teraz można spokojnie i bezpiecznie posiedzieć, a nawet 
coś wypić i przekąsić. Austriacki schron w Siarach, na terenie parku W. Długosza, na tak zwa-
nych górkach,- dawne nadbrzeże rzeki Sękówki.  Zapraszam na pokoje, - mówi żołnierz austr-
iacki, otwierając drzwi schronu. Tutaj jest bezpiecznie. 
 

 
Foto. 48/R. IV. Jeszcze, austriacka architektura wojenna,  z okolic Siar, Sękowej, Dominikowic. 
Zapewne, jedno ze stanowisk sztabowych. Prawdopodobnie, jest to zdobyty schron rosyjski przy 
którym, z prawej, na pokazanej poprzednio foto. był stół  messa do odprawiania mszy polowych. 
W głębi, Magura Małastowska.  Z prawej, na skale, wtopiony w tło, - stoi wartownik… 
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Foto. 49/R. IV.. Tak, jakby, zarekwirowany dom gospodarza Barszcza w Siarach, na zachód ponad 
dworem W. Długosza, tuż nad węgierskim (cesarskim), gościńcem.  Październik/listopad 1914, może 
styczeń 1915 r. W głębi obrazu; z lewej, pasmo Postronia zajęte przez wojsko rosyjskie, z mocno 
przetrzebionym drzewostanem. Poniżej, dolina rzeki Sękówki.  Z prawej strony foto., fragment ogrodu 
przy dworskiego Władysława Długosza - słupki ogrodzenia, a za nimi, za oraniskiem, pobielane pnie 
drzew owocowych. Za sadem, fragment sękowskiego lasu. Na pierwszym planie, oficer austriacki,                       
z żołnierzami. Oficer, zasłania część krajobrazu; może, wyniosłość Magury Małastowskiej… 
Obrazki wojenne, z I wojny światowej, z terytorium Siar. Sękowej, oraz… 

        
Foto. 50, 51/IV. Dobra łączność jest połową sukcesu. Żołnierze au-            Foto. 52/R. IV. 
striaccy budują linię telefoniczną z Gorlic, do Siar i Sękowej.          Adam Depczyński, mieszka- 
                                                                                                               niec Siepietnicy, pobrany do    
                                                                                                                   armii austriackiej, w wyniku  
                                                                                                                              MOB (mobilizacji), późniejszy  
                                                                                                                 mieszkaniec Siar  dolnych. 
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Foto. 53/IV. Strącony zwiadowczy samolot nie-
miecki trafiony rosyjskim pociskiem  z działa 
lub zestrzelony z karabinu maszynowego.  
Foto., obok  54/R. IV. Niemiecki samolot zwia-
dowczy,  nad płonącymi domami dzielnicy    
Gorlic, - Pocieszki.  
     Nieomal wszystkie domy tej dzielnicy, 
oraz sąsiedniej Nowejwsi, spalili austriaccy 
żołnierze, aby otworzyć sobie lepszy widok,   

z pobliskiego wzniesienia Musiałówka, gdzie urządzili stanowisko obserwacyjne i kierowania 
artylerią, przygotowując akcję przed 2 maja 1915 r. Celowe palenie domów i całych osad, to była 
specjalność żołnierzy niemieckich i austriackich, w tej okrutnej wojnie. Ich to, większość 
Pamiętnikarzy, określała mianem nasi. Wyrządzali oni najwięcej szkód. Ale Moskale, też nie 
oszczędzali domów  i ludności cywilnej… 

 
Foto. 55/R.IV. Na fotografii, płonące domy w Siarach dolnych; posadowione na lewym nadbrzeżu rzeki 
Sękówki, za którą, na wzgórzu Magierka, znajdowały się trzy linie okopów rosyjskich. Domy; dwa Syg-
narskich, Ćwikla, połowa domu Przybytnia Ludwika, jeden dom Śliwów, podpalone zostały celowo przez 
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żołnierzy rosyjskich, gdyż stojąc tuż na nadbrzeżu rzeki, za którą znajdowała  się pierwsza linia okopów, 
zasłaniały widok Moskali na pozycje austriackie.  
Kontynuacja wydarzeń wojennych. Zachowane w zapiskach wydarzenia w Sękowej. 
Niedziela, 8 stycznia 1915 r. Sękowa - plebania. Ze wspomnień proboszcza ks. Stanisława 
Horowicza. […] Na ganku stał karabin maszynowy. Chwilami strzały sprawiały taki piekielny hałas, 
żeśmy nie słyszeli cośmy do siebie mówili. Granaty powyrywały już kilka dołów na podwórzu pleba-
ńskim i obok, kule austriackie coraz częściej wpadały nie tylko przez okna, ale i przez ściany raniąc, 
co dzień kogoś. Dom był coraz gęściej ostrzeliwany, lecz zdałem się na wolę Bożą, i postanowiłem 
siedzieć do ostatka. Pan Bóg zarządził inaczej. Dnia 8 stycznia b. r., kulą przez ścianę, zranioną zos-
tała ciężko w piersi najmłodsza moja siostra, która jest przy mnie. Trudno było pozwolić by zginęła 
bez żadnego ratunku. Do swoich, za most, nie byliby nas puścili i nie było bezpiecznie, trzeba było 
szukać pomocy u Moskali. Na miejscu był tylko felczer. Lekarz sztabowy rosyjski był o pół mili              
w tyle, w Dominikowicach; oświadczył, że w ogień na pozycje nie przyjdzie, lecz nad wieczorem, 
przysłał po chorą nosze i …30 kozaków do zmiany. (podkreślenie i komentarz Sz. M.. Jakież wzglę-
dy miał ks. proboszcz, S. Horowicz u tych przeklętych Mochów ?). Z nastaniem nocy, wśród gęstych 
strzałów, wyruszyliśmy z domu, ona na noszach, a ja pieszo za nią z laską w ręce i z brewiarzem w 
kieszeni, brnąc przez błota i potykając się na ludzkich i końskich trupach. Jak długo żyć będę nie za-
pomnę tej drogi. Wychodziłem z domu w tej myśli, że za 3 lub cztery dni, gdy siostrze będzie lepiej 
lub, gdy ją pochowam, wrócę do domu. Bóg dał, że siostra została przy życiu, lecz mnie, już do domu 
nie puszczono… (Wspomnienia ks. S. Horowicza, zamieszczone w całości, w VII rozdziale książki, 
Zbiór dokumentów źródłowych). 
Wspomina organista z Sękowej, - Józef Borek. Opis, dotyczy prawdopodobnie walk w III.1915r. 
[…]W czasie inwazji rosyjskiej i czteromiesięcznych walk w Sękowej pod Gorlicami w roku 1914/15 
znalazła się organistówka w samym środku pierwszych pozycji nieprzyjacielskich. Z powodu silnego 
ostrzeliwania domu, zmuszony był podpisany, nagle w nocy opuścić mieszkanie wraz z żoną i nie 
zdołał z całego dobytku ocalić nic więcej, prócz życia. Organistówka, podobnie jak wszystkie budyn-
ki plebańskie została zrównana z ziemią, a wraz z nią, przepadło całe moje urządzenie domowe… 
(Oryginalny tekst, w rozdz. VII Zbiór dokumentów źródłowych… Organistówka, najpierw przy pleba-
nii, później, odbudowano dawny dom Józefy Szymonowiczowej, za nowym kościołem. Przypis aut. 
Książki…) 
Powrót do Siar dolnych. Luty 1915 r.  […] Rzeka Sękówka zamarzła całkowicie. Żołnierze ros-
yjscy rozlokowani w okopach na stoku Magierki  w Sokole,  nocami przechodzą po lodzie, podkrada-
ją się do domów w Siarach dolnych i natarczywie domagają się żywności. Bezceremonialnie zagląda-
ją do zauważonych garnków, wyjadają wszystko co da się zjeść, zabierają do okopów… 
     Są głodni, zmarznięci, zdesperowani. Aprowizacja dociera do nich rzadko. Jak zapamiętano; „niech 
no tylko rozpali ktoś pod kuchnią i nastawi coś w garnku, po chwili już są goście. Czują dym i zapa-
chy z kuchni. Nie można nic gotować, chociażby było co. Ludzie z dolnych Siar, którzy pozostali              
w swych domostwach, żywią się, z przymusu surowymi produktami”. 
     Pewnej ciemnej nocy, Moskale robią niespodziewany wypad z Magierki, z płonącymi pochodnia-
mi. Bez uprzedzenia mieszkańców, podpalają 5 drewnianych domów, posadowionych tuż na lewym 
nadbrzeżu rzeki, które zasłaniały im widok na pozycje Austriaków. Drewniane domy, z dachami ze 
słomy, palą się błyskawicznie. Zaskoczeni mieszkańcy tych domów, z trudem zdołali je opuścić chro-
niąc się do najbliższych sąsiadów, których domy posadowione były nieco dalej od rzeki i ocalały. 
[…]W jednym domu u Sygnarskich, był służący o nazwisku Guzik. Bardzo, może nadmiernie, bał się 
wszelakiej strzelaniny i każdego zagrożenia. Gdy dotarło do domowników, że ich dom płonie i wybu-
chła panika, tenże wyrobnik, schował się w dużym piecu chlebowym. Domownicy, opuszczający               
czym prędzej swój dom, nie zdążyli, lub nie mieli możliwości, pomóc temu biedakowi. Spalił się on 
żywcem razem z domem…  
     […] Wśród ludności Siar dolnych, coraz większy głód. Zaczynają szerzyć się różnorakie choroby, 
czy to z zimna i zaziębienia, czy żołądkowe, z niedożywienia i spożywania surowych i byle jakich 
produktów, czy też, przywleczone przez plądrujących domy Moskali... 
     U Wojciecha Białoboka, w domu nr 3, jak zapamiętano, umiera dwoje dzieci, może na czerwonkę. 
Brak szczegółów okoliczności ich śmierci i pogrzebu. Ale, jakże mogłoby być inaczej, niż gdzie in-
dziej. Pochowane zapewnie gdzieś w ogrodzie przy domu pod osłoną nocy. Wydaje się, że nie ekshu-
mowane po wojnie i nie pochowane powtórnie na cmentarzu, gdyż nie odnotowano zdarzenia, w Wy-
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kazach i spisach zmarłych  oraz, zabitych, ustalanych i sporządzanych na plebanii w Sękowej, zaraz 
po wydarzeniach majowych 1915 r.   
Środa, 17 lutego1915 r. Siary Nawsie - Szlabant. […] Strzelanina i wymiana ognia na Szlabancie          
w Siarach środkowych. Umiera, zabity kulą karabinową, mieszkaniec domu przy budynku Kółka rol-
niczego, Józef(?) Hajduk, lat 68,  mąż Józefy, urodzony w 1847 r. Pochowano go przy domu. Jak 
zapamiętano, Józef Hajduk obsługiwał niegdyś szlaban, drewnianą zaporę, na starej drodze do 
Węgier; która przebiegała obok starej szkoły w Siarach na nawisu i obok Jego domu, a dalej na 
Koźleniec  i przez Puste pole do Małastowa 
Sobota, 20 lutego 1915 r. Wspomina Jan Budacki  - Zawodzie. […] O godzinie 2,30 rano atak             
w stronie Siar. […] Od godziny 8 rano, aż do godziny 12 strzelali z kanonów, po czym obiad, a o g.                 
12 30 rozpoczęli na nowo, strzały skierowane zostały na Stróżówkę. 
Pod tą samą datą, Siary dolne. Wspominają mieszkańcy pamiętający I wojnę.. 
[…] W nocy, nad ranem, znów rozpoczęła się ostra strzelanina pomiędzy domami. Znów spotkały się      
w rowach zwiadowczych patrole austriackie i rosyjskie, które rozpoczęły ze sobą walkę, wciągając 
swoich, - rozlokowanych na przeciwległych wzgórkach ponad doliną dolnosiarską. Walczono 2 godz.  
Niedziela, 21 lutego 1915 r. Wspomina Jan Budacki. - Zawodzie. […] o godzinie 6,30 zaczęli już 
kanonierzy strzelać od Ropicy Polskiej… W dniu dzisiejszym kończy się okres czasu 8 tygodni jak 
Moskale grasują w Gorlicach […] strzały z kanonów trwały od 6,30 aż do godziny 4, 45 po południu         
i to tak strasznie, że jeszcze nigdy przez cały czas tak nie strzelali, jak dziś.  […]W dniu dzisiejszym 
został zastrzelony Wegner stary i pochowany za Bożnicą na Zawodziu.  
Wspomina ks. Bronisław Świeykowski. - Magistrat. […] Jakkolwiek już dość przyzwyczajeni do 
swojej codziennej muzyki, dnia 21 lutego doznaliśmy wszyscy bez wyjątku niemałego przerażenia            
z powodu wprost nie dającego się opisać ataku granatami i szrapnelami na miasto przedsięwziętego. 
Już w nocy się ten atak rozpoczął, Łuny pożarowe od strony Stróżówki, Mszanki oświecały miasto 
lepiej od reflektorów, które od czasu do czasu rzucały snopy świateł na ulice w mieście i na gościńce 
wiodące do Biecza, do Żmigrodu, do Grybowa i do Węgier przez Konieczną… 
Poniedziałek, 22 lutego 1915 r. - Zawodzie. […] Od godziny 8 rano bez przerwy strzelali z kanonów    
do godziny 12, po czym była przerwa do 2. Po przerwie ponownie bili do godziny 2.15 po południu… 
Wspomina Jan Sikorski. - Miasto, okolice ulicy Parkowej. (Dukielska).[…] Do południa obie stro-
ny walczące ledwo dają znać o sobie. Po południu zwłaszcza po godzinie 16 ożywiła się akcja arty-
lerii. Huk armatni dolatywał od strony Rychwałdu. W nocy około godziny 3 zaczął się atak i trwał 
około pół godziny. Wtorek, 23 lutego 1915 r.  […] Karabiny strzelają rzadko. Armaty strzelają w 
stronie Dominikowic  i Rychwałdu… 
Piątek, 26 lutego 1915 r. Jan Budacki - Zawodzie. […] Przez cały dzień był spokój, bardzo mało 
strzelali. Sobota 27 lutego 1915 r. - Zawodzie. […] strzałów z kanonów nie słychać, jak również             
z karabinów. Ogłoszenie wydała Komenda, by mieszkańcy od godziny 6 wieczór do godziny 8 rano         
z domów się nie wydalali…  
Jan Sikorski, - Miasto, okolice ulicy Parkowej. […] Rano cisza. Potem kilka granatów padło pod 
gruszką [na Korczaku]. Pękło też kilka szrapneli. […] W nocy o godzinie 23 rozpoczął się atak                
w Siarach, który trwał krótko. 
Niedziela, 28 lutego 1915 r. Jan Budacki  - Zawodzie. […] Od godziny 6.30 rano, nasza artyleria 
biła bardzo silnie ogniem krzyżowym, tj. z Ropicy polskiej, Sękowej i Magdaleny. Moskala nie widać 
wcale.[…] Od strony Magdaleny rano słychać było maszyngwery musiał być atak.[…] Od godziny 9 
trwał huk kanonów, aż do godziny 5.30 po południu. 
Poniedziałek, 1 marca 1915 r. Jan Budacki  - Zawodzie. […] Od godziny 8.30, aż do godziny 4.30, 
trwały strzały kanonowe.[…] Kanonierzy bili też silnie, kule trafiały w Bożnicę [na Zawodziu], i na 
Sokół. […] Zabitych u Moskali było 9. 
J. Sikorski. - Miasto, okolice ulicy Parkowej. […] Po południu huk armatni słychać w stronie parku            
i Rychwałdu… 
Środa, 3 marca 1915 r. – Jan Budacki Zawodzie. […] o godzinie 6.30 zaczęli nasi strzelać z kanon.. 
…Miasto, okolice ulicy Parkowej. J. Sikorski. Bardzo słaba akcja bojowa. W nocy było dwa ataki, 
jeden około godziny 23 w Korczaku, drugi po północy w stronie Siar. 
Czwartek, 4 marca 1915 r. – Jan Budacki Zawodzie. […] o godzinie 6.30 dały się słyszeć pierwsze 
strzały z kanonów, które w wolnych pauzach słychać było do godziny 9, po czym od tej godziny 
strzelanina trwała aż do godziny 12, po czym nastąpił zupełny spokój, a po południu prawie nic nie 
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było słychać strzałów. O godzinie 6.15 wieczór odbył się od strony Sękowej mały atak, który trwał 
zaledwie kwadrans.[…] Wieczór minął spokojnie, jak i noc. 
…Miasto, okolice ulicy Parkowej. […] Rano sytuacja podobna do wczorajszej. Odgłosy armat, sły-
chać w stronie gruszki i Ropicy Ruskiej. Artyleria austriacka strzela w różne strony za wyjątkiem 
miasta. 
Ks. Świeykowski. - Magistrat. […] „Mochy” korzystają z trzydniowego spokoju,– więc odbywa się 
pod przewodnictwem komendanta rewizja za rewizją i we dnie, i w nocy po domach, znowu najściś-
lejsze poszukiwania za telefonami (po Austriakach  p. A.), których  już od dawna ani śladu nigdzie nie 
było… 

Z Siar i Sękowej. Piątek, 5 marca 1915 r. Z Dziennika pułkowego - kpt. Karla Raschina Edler        
von Raschinfels, adiutanta 1. Pułku Cesarskich Strzelców Tyrolskich. 
[…] Do Siar docierają Tyrolczycy 5 marca 1915 r. Wywołuje to duże zaskoczenie wśród stacjonują-
cych tu wojsk 9 Korpusu. Przybycie doborowych oddziałów cesarskich jegrów, trzymano w ścisłej 
tajemnicy... Po przeprowadzonych rekonesansach sporządzono szczegółowy plan operacji „Sękowa”. 
Przygotowano niezbędne rutynowe środki pomocnicze; miny do wysadzania przeszkód, liny do poko-
nywania wysokich brzegów rzeki i wysokich murów, belki taranowe do wykonywania wyłomów             
w murach, oraz inne … 

Ryć. 2/IV. Plan sytuacyjny zamierzonego ataku Strzelców Tyrolskich  
na strategiczne obiekty w Sękowej; pierwszy most, stary kościół, dwór, nowy kościół, drugi most, Zagórze 
Na Foto. 56/R.IV. Jakub Mikruta, jeszcze kawaler,  późniejszy Naczelnik gminy Siary, w galowym mun- 
durze Strzelców tyrolskich, podczas Jego przymusowej służby wojskowej w c. k.   Tilorel Kajserjäger. 

Niedziela 7 marca 1915 r. - Zawodzie. Wspomina Jan Budacki. […] od godziny 2.15 nad ranem 
atakowali nasi Moskali od strony Sękowej. Atak trwał ten od tej godziny bez przystanku aż do godzi-
ny 8 rano. Z kanonów bili bardzo silnie, tak jak jeszcze nigdy.., aż do godziny 12. Na Magdalenie od-
był się także atak, lecz nie trwał tak długo, jak w stronie Siar. O godzinie 11. 45 widać było aeroplan 
jadący od strony N. Sącza w kierunku Kobylanki. Strzały kanonowe były bardzo silne, okna drżały 
bardzo okropnie, nasi bili na wszystkie strony […] Moskal bije też na dekunki koło Mikruciny. […] 
Strzały kanonów od godziny 12 trwały aż do godziny 6.30 po południu. Strzelanina w Sękowej trwała 
bez przerwy cały dzień. Nasi zabrali 180 Moskali, a ilu zabili nie wiadomo. W Sękowej był ogień 
duży – nie wiadomo, kto się spalił. Noc była zupełnie spokojna. 
Jan Sikorski  …Miasto, okolice ulicy Parkowej. (7. III.). […] O godzinie 7.30 rozpoczął się pojedy-
nek artyleryjski obu walczących stron. […] Nad liniami przeleciał samolot austriacki. Moskale oddali 
do niego 6 strzałów armatnich i ostrzeliwali go z karabinów maszynowych. W nocy gwałtowny atak 
na Łęgach i w stronie dworu Władysława Długosza.  
Siary dolne. Relacje Władysława Śliwy, Apolonii Kiwaczowej, Marii Tokarz -Zachariaszowej. 
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[…] Nastąpił jakiś rozejm, czy przegrupowania, bo było parę dni spokojniejszych. Podczas tej kilku-
dniowej przerwy w walkach, ludzie ukryci w piwnicach na dolnych Siarach, mogli trochę rozprosto-
wać zbolałe kości. Wychodzili jednak ostrożnie i nie oddalali się od swoich ukryć. Kto miał jeszcze 
zakopane gdzieś jakieś jedzenie, to wydobywał. Ale, do wielu rodzin zaglądał już głód. Biedniejsi, 
przychodzili do bogatszych i prosili o kromkę chleba, którego wszystkim już brakowało, bo nie można 
było rozpalać w piecach, gdyż zapach pieczonego chleba roznosił się nad dolnosiarską  doliną i do-
cierał do pobliskich okopów każdej ze stron. Kto miał jeszcze jakieś zboże, a to przeważnie żyto             
i jęczmień, bo owies zarekwirowali już dawno żołnierze dla koni,- to meł (mielił) na żarnach domo-
wych i jak było można, to chociaż trochę zagotował na kuchni. Ale jadło się przeważnie na surowo, 
popijając wodą. Kończyła się już prawie u wszystkich kwaszona kapusta, która była urozmaiceniem           
i którą dało się jeść na surowo. Ale, ile można było jeść tej surowej kapusty. Wszystkich już bolały 
brzuchy, szczególnie dzieci. U niektórych, gdzie były sady, mieli trochę suszu owocowego; jabłek, 
gruszek, śliwek. To było wielkie urozmaicenie  w jedzeniu. Najwięcej suszek było u wójta J. Mikruty, 
który był ogrodnikiem. Mieli tam również trochę powideł zapieczonych w garnkach kamiennych                
i zakopanych pod klepiskiem w stodole. U Mikrutów, było dużo dzieci do wykarmienia. Trzeba też 
było dzielić się z sąsiadami;- J. Tenerowiczem, którego rodzina też ukrywała się w piwnicy Mikru-
tów, z Haluchami, bo za Piotrem Haluchem – stolarzem, była siostra wójta J. Mikruty i też było tam 
dużo dzieci. Po wsparcie, przychodziła Białobocka Wojtkowa, Podsadowscy, sąsiedzi pogorzelcy –
Tokarze. Ale, i u Mikrutów, zapasy prędko się wyczerpywały, a widmo głodu zaczęło zaglądać w 
oczy. W ciągu tych trzech dni względnego spokoju, uzupełniano przede wszystkim zapasy wody, 
gromadząc ją gdzie tylko było można, jakie tylko mieli naczynia i pojemniki. Brakowało opału. 
Korzystając z chwili przerwy w strzelaninie, ludzie penetrowali obejścia i znosili do domów, jakieś 
napotkane gdzieś drewno; połamane pociskami gałęzie, jakieś odłupane z dachów i ścian deski, resztki 
słomy, drewniane płoty. […] Do żołnierzy rosyjskich na Magierkę, nikt nie chciał po żywność iść, bo 
każdy wiedział, że oni też głodują. A poza tym, jak tylko zauważyli jakiś ruch przy domach, zaraz 
strzelali z karabinów. Do Austriaków we dworze Długosza, też nie można było dotrzeć bez obawy 
zastrzelenia. Bo, nękani nieustannie nocami przez grupy zwiadowcze Moskali, niejednokrotnie prze-
branych za cywilów, – wieśniaków, też strzelali do wszystkiego, co się gdziekolwiek poruszyło…  
     Kilkudniowy spokój, został nagle przerwany strzelaniną ze wszystkich stron. Pewno znów Moska-
le, korzystając z chwilowej nieuwagi Austriaków, podeszli nad ranem rowami zwiadowczymi i zaata-
kowali nożami i bagnetami śpiących żołnierzy austriackich, jak to bywało w ich zwyczaju. Później, 
jak zwykle, był austriacki odwet. W stronę Magierki, Sokoła i Dominikowic, tuż ponad dolnosiarkimi 
domami, z rykiem, świstem i skowytem posypały się pociski, szrapnele i granaty, z baterii dział Aust-
riackich, rozmieszczonych w Siarach, na pańskich polach, nad dworem Długosza, w  Granicach, 
Pocieszce i na Wierzchowinie. W dachy i ściany domów uderzały pociski z karabinów maszynowych, 
z austriackich okopów w parku Długosza i z górek. Rosjanie, strzelali znów na pozycje austriackie,             
z sokolskich i dominikowickich wzniesień, z Magierki, Łęgów, … I tak, przez kilka następnych dni,             
z krótkimi przerwami w nocy. Mieszkańcy tych kilkunastu dolnosiarskich domów (początkowo 29, 
później przetrzebionych pożarami  i pociskami), znowu musieli chować się do piwnic, schronów i zie-
mianek…Okazało się później, że z pozycji austrowęgierskich rozlokowanych na terytorium dworu W. 
Długosza w Siarach, na Nawisu i Szlabanie, oraz na sporych pagórach zwanych Gudy lub Grody, nas-
tępowały ataki Strzelców Tyrolskich na pozycje rosyjskie; prawy przyczółek pierwszego mostu, obok 
zabudowań plebańskich, na stary drewniany kościół, Sękowski dwór, z mocnymi zabudowaniami,             
a później nowy, murowany kościół. Chodziło przede wszystkim o uchwycenie przyczółków, zdobycia 
kontroli nad mostem i silnymi umocnieniami, z liczną załogą w Sękowskim dworze.. Zdobycie tych 
ważnych strategicznie punktów oporu wojsk rosyjskich, umożliwiłoby dalsze posuwanie się do przo-
du a w konsekwencji, zdobycie ważnego strategicznie silnie umocnionego wzgórza 507 -Zagórza,             
z którego, Rosjanie kontrolowali drugi strategiczny most i drogę - cesarski gościniec. 

 
Poniedziałek, 8 marca 1915 r. Jan Budacki - Zawodzie. […] Strzelano z kanonów od godziny 6, 30 
rano aż do godziny 12, po czym przestano. 
Pod tą samą datą, Magistrat. Ks. Świeykowski. […] Od godziny 6 z rana aż do północy z kilkoma 
najwyżej 10 minutowymi przerwami trwały przez całe 3 dni wprost przerażające ataki granatami, 
szrapnelami i strzałami karabinowymi…. 
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Jan Sikorski  - Miasto, okolice ulicy Parkowej. […] Po godzinie 5.30 rozpoczął się nowy atak. 
Artyleria strzela zza góry parkowej. Bez ustanku słychać było ożywioną działalność artyleryjską w 
stronie Dominikowic, Ropicy Ruskiej i Rychwałdu… 

 
Pod tą samą datą; 8 marca 1915 r. Siary dolne, dom nr 3. Ze wspomnień Władysława Śliwy. […] 
Pod wieczór, korzystając z chwili spokoju w strzelaninie, wyszliśmy z ziemianki wykopanej przez na- 
szego ojca Józefa, wprost w podłodze w kuchni, aby naprędce coś upitrasić i zjeść. Dom nasz, stojący 
przy krzyżu w Siarach dolnych, był murowany z cegły, ale, nie miał piwnicy. Piwnica - kopiec, obok  
domu, była solidnie zrobiona z wielkich kamieni i obsypana ziemią, a nawet obudowana i zadaszona 
gontem. Stała ta piwnica, może 5m od naszego domu, i wejście miała skierowane w stronę domu, ale 
dom nasz, postawiony równolegle do drogi, rzeki i Magierki, od której stał jakieś 50m, dobrze był 
widoczny z rosyjskich okopów. Nie można, więc było do tej naszej piwnicy podczas strzelaniny się 
schować. Dlatego, ojciec, musiał wykopać jamę w ziemi - wprost pod częścią kuchni… Wyszliśmy 
wszyscy z tej jamy i usiedliśmy jak najdalej od ściany, w którą waliły pociski rosyjskie podczas 
strzelaniny. Zapalono lampę naftową, a knot był skręcony maszynką najniżej  tak, że palił się tylko 
mały płomyczek dając, co nieco światła. Trzeba było oszczędzać naftę. Niewielkie okna były dobrze 
zasłonięte, szczególnie od strony Magierki. Nasza mama, wsypała do garnka trochę jakiejś mąki, za-
lała wodą i nastawiła na dziurze w płycie, wprost na ogień pod kuchnią, aby prędzej się zagotowało. 
Przy garnku, z drewnianą kopystką w ręce, stanęła moja siostra, -13-letnia Bronia, mieszając  paciar-
kę, żeby się nie przypaliła. Od czasu do czasu, otwierała drzwiczki paleniska i dokładała trochę paty-
ków, aby utrzymać ogień. Gdy otwierała te drzwiczki, kuchnia na chwilę rozjaśniała się i robiło się 
wesoło. W pewnym momencie, usłyszeliśmy brzęk tłuczonej szyby, a Bronia, … z jękiem osunęła się 
na podłogę wypuszczając,  z ręki łyżkę. Pierwszy podbiegł do niej nasz tato, później mama i my.            
Z Broni, buchała strugami krew… Mama, złapała jakiejś prześcieradło i przykładała do rany. Nic jed-
nak nie pomogło. Dziura po wylocie kuli była tak wielka, że krew wypłynęła prędko. Moja siostra 
Bronia, przestała żyć…Wszyscy długo płakaliśmy. Nikomu nie chciało się już jeść. Ale, trzeba się 
było jakoś pozbierać, trzeba było jeszcze tej samej nocy, zakopać ciało Broni, gdzieś w pobliżu domu. 
Nie trudno wyobrazić sobie, co przeżywał nasz ojciec, który musiał wykonać tę przykrą  i smutną 
czynność. Później, zaczęliśmy zastanawiać się, jak to mogło się stać. Przecież okna, były dobrze za-
słonięte i nie powinno było być widać światła z lampy ledwo płonącej. Gdy jeszcze raz sprawdzono 
zasłony na oknach, to się okazało, że u dołu, w samym rogu okna, które było na wprost trzonu kuchen-
nego, - koc, czy jakieś inne płótno, którym było to okno zasłonięte,- nie przylegało dobrze do parape-
tu. Była tam mała szpara. Gdy stojąca naprzeciw tej szpary Bronia, otwierała drzwiczki kuchni i wrzu-
cała paliwo, płomień na chwilę rozbłyskał. Pewno, zauważył ten rozbłysk jakiś Moskal, z okopów na 
Magierce. Może myślał, że to rozbłysk po wystrzale żołnierza – Austriaka. Wycelował,– wystrzelił… 
I tak to, zginęła nasza kochana siostra Bronia, która miała zaledwie 13 lat…   

Nie była to jedyna ofiara tej kilkunastodniowej, zaciekłej walki w okolicach i na dolnych Siarach.     
[…] Również, w dniach, pomiędzy 8, a 11 marca 1915 r., ranny w rękę, pociskiem austriackim, zo-
stał najbliższy sąsiad wójta Jakuba Mikruty, - Jan Tenerowicz, z zawodu wiertacz ropny. Na szczę-
ście, kula nie utknęła w mięśniach ani nie uszkodziła kości, lecz przeszła na wylot. Rana zagoiła się  w 
miarę prędko i bez powikłań…  
     Należy tu zaznaczyć, że żołnierze rosyjscy, strzelali przeważnie  kulami karabinowymi, które miały 
ołowiane pociski. Były one zakończone na półokrągło, czyli miały dużą powierzchnię udaru. Przy 
tym, stosunkowo miękki ołów, który przy uderzeniu w cel, rozpłaszczał się, robił  zarówno przy wlo-
cie, jak też przy wylocie ogromną dziurę. Na domiar złego, gdy utkwił w ciele ofiary, ołów wywoły-
wał dodatkowy skutek-zakażenie. Nieomal zawsze następowała gangrena i przeważnie śmiertelne 
powikłania… Takich pocisków, używała jedna i druga strona, gdyż każda ze stron, strzelała również 
ze zdobycznych karabinów i zdobyczną amunicją… 
     W dniach tych, (początek marca 1915 r.), […] Do domu wójta, Jakuba Mikruty, dotarła wiadomo-
ść, że podczas tej strzelaniny, w domu nr 4 w Siarach dolnych, u Janików, lub tuż za rzeką, blisko Ma-
gierki, u Boczoniów, zabici zostali kulą karabinową; żona Józefa Boczonia i jej 4–letni syn. Fakt ten, 
po wielu latach, potwierdzają  wnukowie  zabitej babci; Bolesław i Tadeusz Mikrutowie, z Sokoła. 
Wydarzenia w Sękowej. Z dziennika pułkowego, kpt. Karla Raschina Edler von Raschinfels, 
adiutanta 1. Pułku Cesarskich Strzelców Tyrolskich.  Sękowa. (Poniedziałek), 8 marca 1915 r. 
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Bitwa. […] Noc jest śnieżna, termometry pokazują minus 9 stopni. Już od północy trwa ustawianie 
oddziałów na zaplanowanych pozycjach. Cicha noc jest przerywana od czasu do czasu pojedynczymi 
strzałami. Przed wymarszem żołnierze podają sobie ręce ze słowami „Got mit euch”.     

 
O godzinie 4, z uderzeniem zegara na wieży kościoła w Sękowej, rozpoczął się atak. Kompania kpt. 
Schwarzera  atakuje domy obok mostu (prawdopodobnie plebańskie, oraz na płaskowyżu za potokiem 
Siary, zwanym Koźleniec – p. A.), przekracza trzy zamarznięte ramiona rzeki i umacnia się na 
przeciwległym brzegu. (Trzy ramiona rzeki, to miejsce, gdzie potok Siary łączy się z Sękówką, 
naprzeciw starego kościoła- p. A). Podczas ataku Rosjanie wysadzają jeden z mostów. (Zapewne 
mostek ponad potokiem  Siary na Koźleniec). Strzały posterunków rosyjskich alarmują 
nieświadomych żołnierzy w okopach. Do ataku przystępują Strzelcy Tyrolscy. Kpt. Schwarzer ginie 
wraz z kilkoma żołnierzami. Dowodzenie obejmuje ppor. Hinsteiner i razem  z kompanią kpt. hr. 
Romera atakują domy i kościół katolicki. (Nowy p. A.). Założono liny do pokonywania brzegów 
potoku i murów cmentarza. [Prawdopodobnie, atak kompani hr. Romera wyszedł również z pozycji na 
górkach  w Siarach dolnych, z parku W. Długosza. Strome, prawostronne brzegi potoku – (rz. 
Sękówki), znajdują się  w tym miejscu, zwanym pod Apolą,- Foto. 57/R.IV.-dom Sękowej nr. 1.                 
Z tego miejsca, do cmentarza, około 200m. (Ale, na odcinku ataku, była również stromizna Koźleńca, 
nad  Sękówką. p. A.)].  
 […]Użyto granaty ręczne. Do niewoli wzięto wielu jeńców  rosyjskich. W tym samym czasie kompa-
nie kpt. hr. Gudenusa i kpt. von Gratzy przesunęły się do przodu na pozycje 12 Baonu Strzelców Polo-
wych. (Wg planu, sytuacyjnego, Ryć.2 str.180, teren plebański, p. A)  Za nimi komendant Baonu - kpt. 
Gamber dwoma kompaniami ppor. Neuhausera i por. Guiseaua. Kpt. Gamber osobiście poprowadził 
kompanie do ataku. Pokonuje wysoki 2 do 4 metrowy brzeg, dzięki założonym linom, szybko przystę- 

puje na pole walki i łatwo pokonuje Rosjan. 
Pojmuje wielu jeńców i zdobywa broń 
maszynową…  
Foto. 57/R.IV. Odcinek Sękówki z wysokim brze-
giem.   W prospekcie, dom J. Sikory-w Sokole. Nad 
skarpą, za drzewami, dom nr 1 Sękowej -Apole. 
…Ostrzał kompanii, z budynków gospodarczych, 
zostaje szybko wstrzymany. Belki taranujące spra-
wdzają się w praktyce. Kilka mocnych uderzeń i 
już wcześniej podziurawiony kulami mur (dwór w 
Sękowej), zostaje „wyważony”. Kilka granatów 
ręcznych wrzuconych przez dziury w murze powo 
duje ucieczkę części Rosjan przez tylne wrota, po-
zostali zostają wzięci do niewoli. Zdobyliśmy już 
kilka części wsi, jednak walka osiąga dopiero te-
raz swój punkt szczytowy. Blisko dwutysięczna 
załoga (rosyjska dworu  w Sękowej, p. A), stawia 
rozpaczliwy opór. Również nieprzyjacielska 
artyleria dokonuje ostrzału Siar. Za późno ! 
Nasze trzy bataliony szturmowe są już we wsi. 
Nasze baterie haubic i dział prowadzą ostrzał, 
wspomagając piechotę. Kopania hr. Romera 
atakuje most. Chor. Andreas, wraz ze swoim plu-
tonem, przechodzi pod mostem (pierwszy most 

Siary – Sękowa –p. A.), zdobywa stanowisko broni maszynowej wroga na wschodnim końcu mostu             
i umacnia się na tej pozycji. Wysadzenie mostu zostało udaremnione. Przybywają kompanie por. Bot- 
he i Gromesa, usadawiają się na przeciwległym końcu mostu, otwierają ogień do nieprzyjaciela na 
drodze. W porzuconych okopach znajdują broń i amunicję, którą używają w dalszej walce. Wielu jeń-
ców zostaje odprowadzonych na tyły. […] Na lewym skrzydle atakuje również 4 kompania…(Z oko-
pów na górkach w dawnym starym sadzie W. Długosza, z odnogi parku i z tak zwanej paryi,- parów, 
atak poszedł w kierunku na wschód, gdzie, w Siarach dolnych, ongi był młyn, a do 1914 r., tylko nie-
czynny tartak. Było tam, około 3 budynki murowane opuszczone na początku wojny… p. A. Dalej, 
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atak poszedł poprzez Sękówkę, cmentarz, w kierunku na nowy kościół, p. A.). Wypisów z Dziennika 
pułkowego – c. d… […] Wróg zabarykadował się w tartaku. Za pomocą desek i kolb pokonano prze-
szkody. Wróg zostaje odparty, wielu jeńców wziętych do niewoli, reszta uciekła do okolicznych zabu-
dowań. Do ataku użyto zdobycznej broni rosyjskiej. Podczas tej walki ginie śmiercią bohaterską, ppor.  
Von Panian. […] Wróg nadal znajduje się w kościele i budynku plebanii. Obie budowle są mocno po-
dziurawione.       I kompania atakuje „rosyjski” (stary, drewniany –p. A), kościół. Tarany otwierają 
drzwi i dochodzi do walki wręcz. Na lewym skrzydle kompania ppor. von Zimmetera przekracza skar- 
pę nadrzeczną, (pod Apolą – p. A),  „wycina uliczkę” w zasiekach i po krótkiej bójce, w której zginął 
 ppor. von Zimmeter, osiąga pozycje nieprzyjaciela. Następuje kontratak Rosjan w kierunku mostu; 
dzięki olbrzymiej przewadze, udaje się im odbić utraconą wcześniej broń maszynową… 
     Kompania von Istlera rezerwy pułkowej włącza się do walki. Rosjanie nadal pozostają zabaryka-
dowani na plebanii i strzelają z dwóch karabinów maszynowych na oślep, na wszystkie strony. Kpt. 
Gamber atakuje z całych możliwych sił z okrzykiem „kierunek plebania”. Wyważenie drzwi i strzelcy 
wchodzą na plebanię. Rosjanie muszą się poddać; zajmują jeszcze kilka domostw, które szturmuje kpt. 
bar. Pereira i zmusza wroga do poddania się. Plebania jest w naszych rękach, wielu (Rosjan), zostało 
wziętych do niewoli, zdobyto dwa karabiny maszynowe; uciekających Rosjan poczęstowaliśmy 
ogniem z ich broni. Z pozycji na wzniesieniach terenu ostrzeliwuje nas rosyjska piechota. Zgodnie 
rozkazem 12. Batalion Strzelców Polowych oraz 12.Pułk Piechoty odpowiadają ogniem na pozycje 
wroga. Wystrzelona zostaje rakieta świetlna, umówiony znak, że wysunięci do przodu strzelcy są 
zagrożeni przez własny ogień. […] P.por. Brais przenosi karabiny maszynowe do zdobytego 
kościoła… 

     
Foto. 58-60/R.IV.  Stary, zabytkowy kościół, przed i po… ataku Cesarskich Strzelców Tyrolskich…                                                                                                  
[…] 30. Brygada artylerii próbuje zdławić nieprzyjacielską artylerię koło Gorlic… O godzinie 5.20 
zajęto najważniejsze strategiczne miejsca w Sękowej. (Stary kościół, zabudowania plebańskie, 
zabudowania dworskie, oraz nowy kościół, p. A.). […]wszystkie walczące w okolicy oddziały 
dowiedziały się, że Tyrolscy Strzelcy Cesarscy po półtoragodzinnej bitwie pokonali Rosjan…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto. 61/R.IV. Teren dworu w Sękowej widziany ze stromego, stromej ostrogi  Koźleńca. Z lewej, za drze-
wem, bieleje wieża starego kościoła. Za kościołem, drewniany most. Z prawej wysoko, nowy murowany 
kościół.  […] Zabudowań broni około 2000-czna załoga Rosjan…Foto., wykonane przed atakiem Tyrolczyk. 
A oto bilans ofiar tej ponad półtoragodzinnej bitwy która pozwoliła przesunąć pozycje austrowęgier-
skie o tych, kilkadziesiąt metrów na wschód, za rzekę Sękówkę i uchwycić przyczółki do ataku na 
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wzgórze 507. […] Polegli bohaterską śmiercią; ppor. Max Kolb, chor. Lorünser, i 26 strzelców. 
Straty wśród oficerów,- zginęło pięciu, świadczyć mogą z jaką pogardą dla śmierci prowadzili oni do 
walki swoich strzelców. Duża liczba rannych: ppor. Erich Kühne, ppor. Josef von Ginther, Leopold  

 
Neubauer, Karl Hückl, Juliusz Vogt, chor. Rudolf Florioli, Fritz Seebar, Franz Heid, - 104 podoficer-
ów i strzelców. Odmrożenia, które ujawniły się w następnym dniu, wyłączyły ze służby 100 żołnierzy.  
Straty Rosjan były znacznie większe: 63 zabitych, 84 ciężko rannych, do niewoli wzięto 3 oficerów 
i 421 żołnierzy. Wielu Rosjan uciekło przed niewolą, grupowali się w okolicy, lecz działania artylerii 
zapobiegły kontratakowi. Udało się zapobiec wysadzeniu mostu, planowanego przez wroga za pomo-
cą ładunków detonowanych elektrycznie. (Okazuje się, że Rosjanie, znali już spłonkę TAD-8 p. A.). 
Jednakże, most został ostrzelany przez artylerię i częściowo zniszczony, pozostała z niego jedynie 
wąska kładka… […] Kolejnym zadaniem pułku był atak prawym skrzydłem na wzgórze 507 nad 
Męciną i usunięcie stamtąd wroga. Zadanie nie było możliwe do wykonania tak długo, aż lewe skrzy-
dło 10. Dywizji, 36 pułku piechoty, nie rozpocznie ataku na wzgórze, znajdujące się przed nim. (554 
Zamczysko – p. A.). Tyrolczycy dostali się pod ogień Rosjan, z prawej strony z Męciny i lewej – od 
strony Gorlic. Dywizja nie reagowała na ponaglenia telefoniczne i pisemne. Ponieważ utrzymanie 
pozycji stało się prawie niemożliwe, a ryzyko strat zbyt duże, pułk wycofał się na stare pozycje. Za-
padający zmrok umożliwił odbudowanie zniszczonego mostu. Ranni zostali ewakuowani, co podczas 
dziennego ostrzału nie było możliwe; również jeńcy rosyjscy zostali dopiero nocą odtransportowani... 
(Czy to nie wówczas, podczas wycofywania się Rosjan do Dominikowic, z terenu plebanii, zabra-
no z rannymi -obydwu księży i ranną siostrę ks. Horowiocza? Jest  to  wielce prawdopodobne.). 

 
Wtorek, 9 marca 1915 r. Zawodzie - Jan Budacki.  […] strzelali przez cały dzień, lecz nieszkodli-
wie. W nocy odbył się atak w stronie Sękowej. Nasi zabrali wielu Moskali do niewoli i dużo ranili. 
Ogień powstał w Sękowej i Stróżówce, który trwał do rana dnia następnego… 

 
Wtorek, 9 marca 1915 r. Z dziennika pułkowego 1 pułku Cesarskich Strzelców Tyrolskich. 
[…] Lewe skrzydło 10. Dywizji, 12. Batalion Strzelców Polowych, uderza na wzgórze 507 i zdobywa 
nieprzyjacielskie pozycje. Rosjanie pozostają w swej głównej kwaterze na wzgórzu Męcina 554. 
(Oczywiście, jest to wzgórze Zamczysko, współcześnie Łysula p. A.). 

 
Środa, 10 marca 1915 r. - Zawodzie. Jan Budacki. […] strzelanina była bardzo wolna. Nasi w dniu 
(tym), ubili dużo Moskali w dekunkach koło Meusa i w wiklinie (?), Po południu strzelanina znowu 
się otworzyła a w nocy odbył się ponownie atak w stronie Sękowej z pomyślnym wynikiem dla na-
szej armii. Zabrali 150 Moskali, ranili 53 i 3 oficerów. W dniu tym spalił się Franciszek Zabierowski. 
Noc minęła zupełnie spokojnie. 

 
Z Dziennika pułkowego, 1. Pułku Cesarskich Strzelców Tyrolskich… 10 marca w nocy.[…] 
Nieprzyjaciel uderza na lewe skrzydło 1 pułku Tyrolczyków i zostaje odparty. Trwa rosyjski ostrzał 
artyleryjski. W nocy, przez drugi drewniany most w Sękowej, przejeżdżają kuchnie polowe. 
11 marca, godzina 2 w nocy. […] Słyszalny jest hałas bitwy na prawo od Sękowej. Linie telefonicz-
ne zostają zerwane. Patrole informują o ataku na 12. Batalion Strzelców Polowych i na położony na 
lewo od nich 4.Pułk Tyrolskich Strzelców Cesarskich. O godzinie 10 komendant baonu kpt. Nestaro-
wic melduje, że jego batalion jest całkowicie wycieńczony. Nocą udaje się 4 pułk na pozycję położo-
ną po prawej stronie 1 pułku. Zwołano mieszkańców Sękowej do odśnieżania. Komenda pułku 
przenosi się  z Sękowej do Siar, jednak nadal odpowiada za utrzymanie miejscowości… 

 
Piątek, 12 marca 1915 r. Magistrat. Wspomina ks. Świeykowski. […] Przyjazd ks. (księcia), 
Dołgorukowa. Ks. Dołgorukow prawdziwy typ arystokraty rosyjskiego nie- liczącego się zupełnie z 
pieniędzmi, mówiący kilkoma językami, znający prawie całą kulę ziemską, odbijał od całego swojego 
otoczenia, przypominał mi nawet wyglądem swym zewnętrznym byłego komendanta z czasów I 
inwazji hr. [hrabiego], Szeremetjewa. O charakterze jego nie mogę nic powiedzieć, gdyż zaledwie pół 
godziny z nim rozmawiałem, jedno tylko wiem, że obietnic swych, co do przyjścia z pomocą miastu w 
sprawach aprowizacji nie rzucał na wiatr, lecz co do joty je następnie spełniał. Za jego inicjatywą 
zaczęto wydawać z razu po 300,a następnie po 5oo porcji obiadów dla najuboższych mieszkańców 
miasta […] słowem wykonał wszystko, co przyrzekł…  
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Komentarz. Autor Książki…, zamieścił ten akapit wspomnień, ks. Świeykowskiego, ze względu na 
to, że przyjdzie nam jeszcze, spotkać się z osobą księcia Dołgorukowa, przy opisie działań wojennych              
w Sękowej; we wspomnieniach  ks. Stanisława Horowicza, - proboszcza parafii w Sękowej. 

 
Z Dziennika pułkowego, 1 Pułku Cesarskich Strzelców Tyrolskich…12 marca (1915) […] I Ba-              
talion i sztab pułku przenoszą się do Szymbarku. 3 Batalion, pozostaje w Siarach. Z powodu powo-
dzi i zerwania mostu w Szymbarku przekwaterowanie opóźnia się o jeden dzień. 13 marca. […] Na 
froncie prowadzone są zacięte walki. 1 Pułk Tyrolczyków, pozostający w rezerwie, jest gotowy do 
marszu z odsieczą

 
Niedziela, 14 marca 1915 r. Magistrat. Ks. Świeykowski. […] Od rana silniejsza nieco kanonada 
skierowana głównie na szpital powszechny, który i tak już leżał  w ¾ częściach w gruzach. Siostry 
Szarytki mimo to kryjąc się po dobrze zbudowanych i znakomicie sklepionych piwnicach, aż do tego 
dnia pozostawały na miejscu, nie chcąc opuszczać swej 15 letniej siedziby. […] I jeżeli mężną nie-
wiarstę Pismo św. chwali, to chyba typem takiej mężnej niewiasty nazwać muszę siostrę przełożoną 
Szarytek Amelię Bukowską. […] Toż opowiadano mi fakt, że gdy najgęściej padały pociski w okoli-
cach szpitala, Ona nie zważając na nie zgoła spieszyła, by rannym nieść Pomoc szczupłymi już zaso-
bami żywności pozostałej w spiżarni szpitalnej obdzielała w sąsiedztwie mieszczące rodziny; była 
Aniołem opiekuńczym  Zawodzia przez cały czas, gdy ono było w zupełności odcięte od miasta… 
Poniedziałek, 15 marca 1915 r. Miasto, okolice ulicy Parkowej. Wspominał Jan Sikorski. 
[…] Odgłosy armatnie słychać w stronie parku. W nocy przedpole oświecają reflektory. Na całej linii 
od Sękowej do Korczaka wywiązała się zacięta bitwa i trwała od godziny 22 do 4, przy współudzia-
le artylerii obydwu stron… 
Wtorek, 16 marca 1915 r. Jan Budacki - Zawodzie […] Z karabinów biją silnie – godzina 11 rano, 
po południu spokojnie.[…] O godzinie 11 w nocy zaczęli strzelać i odbył się atak w Siarach, co trwa-
ło dłuższy czas.[…] Noc ta była niespokojna, ludzie, z góry, zeszli do piwnicy. 
Środa, 17 marca 1915 r. Jan Budacki - Zawodzie. […] Od samej północy trwał atak od strony Ropi-
cy polskiej aż do godziny 9 rano.[…] Z kanonów bili bardzo silnie, tak, że zdawało się, że to już osta-
teczność, kulki z karabinów grały ulicą, tak, że nie można było przed bramą stanąć, co trwało do go-
dziny 10.30, po czym trochę ucichło, kanony jak i karabiny.  […] Po południu zaczęli na nowo strze-
lać. O godzinie 6.30 powstał ogień w Łęgu. (Prawdopodobn. paliła się jedna z dwu rafinerii nafty tam 
zlokalizowanych p. A.). […] Wieczór odbył się w stronie Sękowej szturm. Noc minęła spokojnie… 
Z Dziennika pułkowego, 1 Pułku Cesarskich Strzelców Tyrolskich…  Ryć.3/R.IV. Fragment  ma-

py austriackiej; stan   
z 1903 r.  
17 marca 1915 r.  
Z Dziennika płk… 
[…]Ogień artyleryski 
rosyjski był zapowie-
dzią ataku na Sękową  
podczas którego uda-
ło się Rosjanom prze-
łamać północne skrzy 
-dło. Atak na wzgórza  
nad Męciną zaplano-
wano na 18 marca.         
3 i 4 pułk Tyrolskich 
Strzelców Cesarskich 
wycofał się, z połud-
niowej części Sęko-
wej,  w kierunku da-
nego placu boju, w 
okolicę nie zniszczo-
nego kościoła kato-
lickiego (pańskie po-
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la  p. A.). 18 marca. […] Do Sękowej przybywa 1 batalion. 2 batalion stacjonuje w Siarach. 3 ba-
talion stanowił siłę rezerwową dla 28 Pułku Piechoty. 19 marca. […] Roztopy zmieniły Sękówkę w 
rwącą rzekę. Próba ataku nie przynosi znaczących sukcesów. Wzgórze nad Męciną (Zamczysko 554 

 
p. A.) jest nie do zdobycia. Pada deszcz ze śniegiem, w nocy wszystko zamarza. Ławy na Sękówce  
zrywane przez wodę, są ciągle odbudowywane. 20 marca. […] 3 Batalion zastępuje 3 pułk Tyrolczy-
ków. Rosjanie w wielkim ataku na południe od Sękowej, odnieśli duże sukcesy. Po klęsce 8 marca, 
znacznie się wzmocnili. 21 marca. […] Trwają ataki Rosjan na pozycje przeciwników, położone wz-
dłuż potoku Męcinka. Z dużym trudem zostają odparte. Płk Mollinary obejmuje 56. Krakowski Pułk. 
Dowództwo 1 Pułku Tyrolskich Strzelców Cesarskich przejmuje płk Karll Soos von Badoog, 
dobrze znany strzelcom, z czasów przed wybuchem wojny… (dał się żołnierzom we znaki. A.) 

Sękowa.  List Władysława Augustyna kierownika Szkoły w Sękowej do senatora Włady-
sława Długosza -przebywającego wraz z rodziną w Krakowie. (Przedruk z Kwartalnika 
Gorlickiego nr 58 str., 34 do 35. Listów było zapewne kilka. Znany tylko jeden. A. Książki).              
[…] Nowy Sącz 21 marca (niedziela), 1915 r.       Nasza Ekscellencyo. 
     Jak już pisałem, odbywa się ewakuacja okolicznych wsi Gorlic. I Sękową ten sam los spotkał. 
Dzisiaj pod wieczór nadszedł z Sękowej transport ludzi mieszkających po obu stronach rzeki (Sękó-
wki p. A.), między mostem przy Kółku, a wójtem Niedzielą (nieco wyżej szkoły). Przyjechało 150 
osób łącznie z dziećmi (nazwiska ich mogę podać w następnym liście). Wszyscy zostali na noc po-
mieszczeni w ratuszu, pięknej Sali obrad. Obraz tych nieszczęśliwych strasznie smutny. Widok tak 
dzisiaj nierzadki, a każdym razem taki straszny i do łez wzruszający swą treścią. Starzy, młodzi, dzie-
ci i maleństwo biedne, głodne zziębnięte bez widoku jutra, trwożliwie patrzy przed siebie czując się 
zdanymi na dobrą czy złą wolę drugich. 
     Resztki swojego niby majątku dźwigają w tumokach. Bierni w zachowaniu, słuchają rozkazów es-
kortujących ich: idą, stoją, odpoczywają i znów idą dalej na dany znak, - Po drodze dobre serca obda-
rzają ich pieniędzmi, chlebem, słoniną lub herbatą. Pomoc ta przecie obecnie nie jest tak obfitą, jak w 
początkach; albo, więc współczucie stępiało, lub też ludzie dzisiaj nie mogą już znaczniejszej pomocy 
udzielić, - ale zdaje się, że jedno i drugie. A jakże dziwnie smutny ich obraz na Sali ratuszowej.               
To jakby piękna, egzotyczna wyspa przyjęła rozbitków, nie dając im więcej prócz swego piękna.  
Chyba nikt i nigdy nie pomyślał nawet, aby  w tej Sali, nieszczęśliwa brać kiedyś tak smutnie gościła. 
– Tu, więc wszyscy spędzają noc. -Jutro zaś, według informacji zaczerpniętej u pana Komisarza tutej-
szego Starostwa zostaną odprowadzeni do pobliskiej wsi Cietrzewiny (8km od Sącza), i tam będą po-
rozmieszczani między miejscową ludność. Na zapytanie, kto się będzie nimi dalej opiekował, dowie- 
działem się, że z c. k. Komendy etapowej będą brali zasiłki na głowę po kilkadziesiąt halerzy dziennie. 
     Może zainteresuje Jej Ekscellencyę przebieg tej ewakuacji. – Otóż, gdy tylko nasza armia dochwy-
ciła stosownej chwili nakazała ludności zaraz zabierać się w drogę, stało się to we czwartek18 (III?), 
po południu. – Stąd wyszli do Górnych Siar, zabierając, co było pod ręką, resztę jak; bydło i inny do 
-bytek czy majątek zostawiając na miejscu – przy wojsku. Następnie przeszli do Ropy i Grybowa,              
a stąd koleją do Sącza. Ludności zamieszkałej ku Męcince i samej Męcinki nie można było już wyco-
fać. Część wsi od wójta ku Ropicy, zaś nie ewakuowano, niby, jako niezagrożonej. – Nieco później 
jednak dowiedziałem się że w nocy jeszcze przybędzie coś osób ze Sękowej czy Siar. Jutro zaraz ra-
no będę w ratuszu więc się dowiem.  Tu nadmieniono, że ludności zamieszkującej Górne Siary nie 
ewakuowano dotychczas, a z Dolnych Siar widocznie jest trudno wyjść. 
     Przybyli opowiadają wiele smutnych rzeczy; wiadomości ich jednak nie wybiegają poza Sękową,  
a nawet wiele dalej poza sąsiedztwo. Domy przy Postroniu (Tumidajskiego Michała, Krupy Jana, 
Smędowskiego Franciszka i innych), spalone. – Wiele domów uszkodzonych i podziurawionych 
(szczególnie dachy), jak sito. Często są wypadki poranień. Śmierci i pożarów nowych, dzięki Bogu nie 
było. Umarł wójt Niedziela, ale przyczyną śmierci była choroba nogi, o czym też pisałem.- Ziemia 
bardzo gęsto pokryta pociskami. Dwór w Sękowej (najbardziej stajnie), plebania i stary kościół 
rozbite. Pałac Jego Ekscellencyi  w Siarach i aleja istnieją jeszcze, ale należy przypuszczać, że 
strasznie opuszczone szczególnie ogród, pałac i zabudowania. – A jak tam dzisiaj? Na Postroniu, zda-
je się, trudno będzie ostać się któremuś drzewu. Taki sam los parku sokolskiego i lasów nad Sękówką 
w Sokole (Magierka p. A.). Co się dzieje w Dolnych Siarach dotąd nie wiem, oprócz tego, że były 
tam pożary…– O księżach zaczerpnąłem trochę wiadomości, stwierdzających ostatnią o pobycie ich 
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w Jaśle, mianowicie: Ludność z Męcinki miała widzieć obu księży w Kobylance w kościele. Później 
ks. Horowicz odjechał podobno do Jasła, a ks. Kielar pozostał w Kobylance. Przypuszczam, że i ta 
wiadomość może być prawdziwa. Może ks. Horowicz w parę dni wyjechał z Kobylanki dla kuracji 
Stefci. Bo dowiaduję się, że była dwa razy ranna, w nogę i lekko po wierzchu klatki piersiowej. 
Ze Sękowej wyszli księża w niedzielę po południu 27…(czyżby lutego? Prob., ks. St. Horowicz,           
w swoich wspomnieniach, podaje datę opuszczenia plebanii: 8 stycznia  pod wieczór., p. Aut.). Ksiądz 
Horowicz rano miał jeszcze mszę świętą. Po południu już musieli wyjechać, bo byli na niebempiecz-
nej pozycji. Ludność Sękowej od Bożego Narodzenia do kościoła nie może chodzić, i dlatego od stro-
ny Męcinki idą do kościoła w Kobylance. – Po wysłaniu mojego poprzedniego listu, (nie znam daty p. 
A.), byłem u tutejszego pana nadzorcy skarbowego. Opytywał mię o wypadki w majątku jego Eksce-
llencyi. Szczupłą moją informację miał listownie przesłać Jego Ekscellencyi. U dziewcząt, o których 
w poprzednim liście wspominałem nie byłem jeszcze, a to z powodu, że wiedząc już o spodziewanym 
transporcie ludności z Sękowej nie chciałem wychodzić z miasta, aby sposobności spotkania się z prz-
ybyłymi nie stracić, a będąc znów pewnym, że tamte nadal tam pozostaną. Przepraszam bardzo Jej 
Ekscellencyę, że dodam parę słów interesujących Sygnarską. Siostra jej, z dziećmi jest między ewa-
kuowanymi. Mąż jej, powrócił od forszpanów i pozostał w domu. Wszyscy są zdrowi.-O matce i           
dolnych Siarach nic nie wie. List jej adresowany do matki, oddałem siostrze. Spieszę się z nadaniem 
listu i dlatego zakończę go. Nowy napiszę po rozmowie ze wspomnianymi dziewczętami. (Pracown. 
dworu). Proszę przyjąć wyrazy najgłębszego szacunku i ucałowanie rączek, dla Jego Ekscellencyi              
i najniższe ukłony.                                                                   Władysław Augustyn.                                                                                      
PS. W sobotę odjechało Starostwo Gorlickie do Grybowa.    

Z Dziennika pułkowego, 1 Pułku Cesarskich Strzelców Tyrolskich… 
22 marca poniedziałek. […] Trwają przegrupowania wojsk. Wzmocniono okopy i zasieki. W Sęko-
wej pozostaje jeden batalion, umiejscowiony przy kościele. Drugi batalion zajmuje miejsce pod wz-
górzami Męciny. Ostatni strzelcy tyrolscy opuszczają Sękową w dniu 25 marca. 

 
Środa, 24 marca 1915 r. Jan Budacki - Zawodzie. […] Z rana, godzina 6.30, bardzo przyjemnie, na 
polu słychać tylko strzały karabinowe. Po południu strzelali nasi trochę w stronę Sokoła, Glinika i 
Stróżówki. Po południu przelatywały trzy aeroplany. Dzień był bardzo piękny. Ostatni strzał z kanonu 
padł o godzinie 10 wieczór. Noc była bardzo piękna i spokojna. Czwartek, 25 marca 1915r. Zawo-
dzie. […] Godzina 8 rano słychać strzały kanonowe, które trwały aż do godziny 12 po południu… 

Tego samego dnia w Siarach dolnych. Ze wspomnień Apolonii Kiwaczowej (z Haluchów, której 
matką była Wiktoria z Mikrutów). […] Była parę dni ładna pogoda. W naszym domu …, (nr 182, 
stał jako ostatni dom w Siarach dolnych, tuż przed dworską rajtszulą, w połowie odległości pomiędzy 
austriackimi, a rosyjskimi okopami p. A.), zabrakło opału i trzeba było wyjść z ukrycia żeby znaleźć 
trochę jakichś gałęzi. Mój brat, 13 letni Ignaś, nie mógł już wytrzymać w ciasnej ziemiance i powie-
dział, że on pójdzie po drzewo. Zabrał ręczną piłę do cięcia drewna i wyszedł przed dom. Rosło tam 
parę drzewek owocowych i jakieś inne. Jedno było urwane przez pocisk. Było to od strony zachodniej 
domu, od strony parku Długosza, gdzie były okopy Austriaków. Okopy były blisko, może 80 może 
100m od naszego domu. Dom nasz stał na równinie, a okopy austriackie były na górkach. Wszystkie 
drzewa były tam powycinane. Żołnierze dobrze widzieli, że to dzieciak tnie piłą gałęzie. Ale któ-
ryś, namierzył Ignasia i wystrzelił. Gdy dłuższy czas nie powracał, ktoś z domowników wyszedł zo-
baczyć, co z nim. Ignaś już nie dawał znaku życia. Trafiony w pierś, prosto w serce, zginął na miej-
scu. Odczekaliśmy do wieczora. Tato – stolarz, sklecił jakąś skrzynkę - trumnę i pogrzebali Ignasia      
w ogródku za domem… 

Piątek, 26 marca 1915 r. Magistrat. Wspomnienia ks. Świeykowskiego. […]Pod względem strza-
łów dzień dość spokojny; nie było, zatem, niebezpieczeństwa, by stracić życie, ale doprawdy – a mam 
na to świadków w urzędnikach i służbie magistratu – silnie obawiałem się o utratę zmysłów. O godzi-
nie ½ 4 (w pół do 4), po południu zebrał się w mym biurze cały sąd wojskowy i tu odczytano wyrok 
śmierci przez rozstrzelanie na dwóch, tj. na Szwargę (policjant miejski w służbie Austrii), i Buscha 
(niewinny Żyd gorlicki, jako zakładnik). […] I parę minut po 5 na placu, poza gmachem c. k. Staros-
twa wykonano tę pierwszą, i daj Boże, by – póki Gorlice będą Gorlicami – ostatnią egzekucję tego 
rodzaju…I obaj denaci legli w jednym grobie, jako świadkowie barbarzyństwa XX wieku; jeden jako 
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ofiara prowokatorskiego systemu rządów rosyjskich, drugi, o ile zgodnie wszyscyśmy osądzić mogli – 
zupełnie niewinny! 
Sobota, 27 marca 1915r. Jan Budacki Zawodzie. […] Dzień bardzo piękny, słychać strzały kanono-
we, o godzinie 8.30 rano, został zastrzelony chłopiec u Piotrowskiego. Żyd i Szwarga zostali rozstrze 

 
lani. Godzina 9 rano spokój, po czym aż do późnego wieczora strzelanina z kanonów na szańce koło 
szpitala, na  Glinik, Sokół. Poniedziałek, 29 marca 1915 r. - Zawodzie. […] Nasi o godzinie 7 zaczę-
li bić już z armat i to blisko domu, uszkodzili znowu most na rzece (Ropie). Boże pociesz nas. 
Podczas szturmu od strony Sękowej nasi zabrali 2400 (? p. A.), Moskali i gdyby nieprędka pomoc ze 
strony Moskali, nasi byliby wkroczyli do miasta, zabili też jednego podoficera. Przez dzień bardzo 
mało strzelali tak nasi, jak i Moskale. Noc minęła spokojnie. Bodzioch spalił się… (Kowal, przy goś-
cińcu węgierskim p. A.). Wtorek, 30 marca 1915 r. - Zawodzie. […] O godzinie jedenastej w nocy 
strzelali z kanonów, odbył się z pewnością atak, lecz rezultatu nie wiadomo… 
Pod tą samą datą Siary dolne. […] W nocy, strzelanina z obydwóch stron. Ponad i pomiędzy doma- 
mi na dolinie dolnosiarskiej, przelatują ze skowytem, świstem i rykiem różnorakie pociski. Jeden 
szrapnel lub granat pada w pobliżu domu nr 4a (później 154), Jana Przybytnia (tzw.Wygon). Zostaje 
śmiertelnie raniona jego żona Marianna lat 40, oraz ich dziecko o nieustalonym wieku. Obydwoje 
pochowani przy domu…  

Środa, 31 marca 1915 r. Jan Budacki - Zawodzie[…] Z Gorlic wiele osób wyjechało do Biecza, Ja-
sła i innych miejscowości. Godzina 8.3o rano spokój. Od godziny 10 zaczęli nasi strzelać z 3 stron, to 
jest z Magdaleny, Sękowej, i Ropicy Polskiej…  
Foto 62/R.IV. Wojenny pejzaż okolic Siar, Sękowej, Sokoła…Austriackie moździeże  Piątek, 2 kwietnia 
w akcji. Strzelają granatami  codziennie.                                                                             1915. J. Budacki - 
                                                                                                                                                       Zawodzie. […] 
                                                                                                                                                      Od samego rana  
                                                                                                                                                   Strzelają nasi bar- 
                                                                                                                                        dzo silnie, z cięż-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                            kich dział do go-            
                                                                                                                                       dziny 7 wieczór.                                                                                                                                   
                                                                                                                                    Nad miastem uno-   
                                                                                                                                    siły się 2 aeropla-  
                                                                                                                                    ny do których strze- 
                                                                                                                                    lali Moskale, lecz                                                                                                                              
-                                                                                                                                  nie trafili. Samoloty 
                                                                                                                           te, kręciły się nad                                                                                                                                          
dekunkami moskiewskimi. W nocy, strzelali nasi przeważnie w stronę Sokoła (Magierki), 5 kul trafiło                                                                                                                                                   
w Magistrat. Noc, zupełnie spokojna.                                                                                                     
 
Poniżej. Foto. 63/R.IV. Fragment centrum miasta Gorlice; u góry,   z lewej za rozbitą plebanią, i drzewem 
–magistrat. W centrum, rozbity kościół parafialny. A któż to?,             spogląda przez to okno, obok prez-
biterium, z rozbitego kościoła, w kierunku na południe,  na                  wsi  Siary i Sękową? A, z lewej stro-
ny zwieńczenia portalu, jaki to Święty w aureoli, spogląda w               stronę  Magistratu i rynku miasta? 
Co tam może być jeszcze do oglądania? Tylko ruiny, ruiny,                  ruiny… ! 
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Sobota 3 kwietnia 1915 r. Jan Budacki - Zawodzie. […] Nasi postrzelili moskiewski aeroplan, który 
spadł nad Sokołem. Strzelali bardzo silnie nasi w stronę Sokoła i Glinika…Noc minęła  spokojnie. 
Okolice rynku. Wspomina Feliks Grąglewski. […] Święta (Wielkanocne), mieliśmy nadspodziewa-
nie dobre, chleba było pod dostatkiem, można go było tanio kupić prawie za bezcen, (z tego powodu), 
że Żydzi nie kupowali przez czas swoich (naszych), świąt. Zarząd rosyjski na święta rozdawał jaja nie  
swoje, zrabowane w magazynach żydowskich. Żona upiekła z ładniejszej mąki niby bułkę, ale zrobił  
się placek z tego, bo grubsze wsadziła do pieca jak wysadziła, mieliśmy trochę kiełbasy i słoniny – 
 przy tym był czaj. Ks. Świeykowski te dary Boże, w sobotę wieczór poświęcił, no i mieliśmy wszyst-
ko, co zwyczaj nakazywał, bo nawet chrzan był – tylko, że nie odbyła się ta wspaniała ceremonia 
rezurekcji, ale o tym szkoda było marzyć… 
Niedziela, 4 kwietnia 1915 r. - Zawodzie. J. Budacki […] Aeroplan krążył nad okopami rosyjskimi. 
Ja byłem z Rudolfem u mamy, z powrotem nie dostałem przepustki i zamknęli nas w aresztach policy 
-nych, gdzie siedzieliśmy aż do drugiego dnia do godziny 11 i zostaliśmy wypuszczeni … 
Okolice rynku. Wspomina F. Grąglewsi. […] Zaraz też z rana przebraliśmy się nie w inną odzież, 
jak w dni powszednie, ale przynajmniej bieliznę zmienił, i poszliśmy raniutko na Mszę św. do ochron 
-nki, w braku miejsca zgromadzili się ludzie w bardzo małej ilości przed ochronką na polu, a po mszy 
świętej każdy spiesznie podążył do domu …. 
Śródmieście. Wspomina Władysław Kijowski – inspektor policji w Gorlicach. […] Święta Wiel- 
kanocne były dość spokojne. Tradycyjnego święcenia dokonał ks. Świeykowski w Magistracie.               
W niedzielę odprawił ks. Proboszcz mszę św. w ochronce, dzień był pogodny. Austriacy i Moskale 
poustawiali w okopach białe chorągwie i przez cały dzień nie strzelali. Moskale i Austriacy od-
wiedzali się nawzajem w okopach, widziałem jak gromadkami jedni do drugich przechodzili. Manafiej 
był w gościnie u Austriaków, chwalił się, że pił tam dobre wino, że oficerowie austriaccy elegancko 
wyglądają, są bardzo grzeczni i inteligentni… 
Poniedziałek, 5 kwietnia 1915 r. - Zawodzie. […] Dzień bardzo piękny. Strzelaniny nie słychać 
żadnej. Aeroplan leciał nad rosyjskimi okopami bardzo wysoko … 
Miasto, okolice ulicy Parkowej. Jan Sikorski. […] Zawieszenie broni trwa nadal. Od rana huk 
armatni słychać w stronie Korczaka. W ciągu dnia Austriacy kilka razy strzelali z karabinów gdzieś 
blisko, strzelali też trochu i po południu. Huk armatni dolatuje od strony Dominikowic. W nocy 
świeciły reflektory. 

 
Foto. 64/R. IV. Niemiecki samolot zwiadowczy sfotografowany nad okopami w Siarach, kwiecień 1915 r. 
Siary, Sękowa i Sokół, 4 i 5 kwietnia 1915 r. Święta Wielkanocne, niedziela i poniedziałek. 
     […] Dwudniowe świąteczne zawieszenie działań wojennych, mieszkańcy doliny dolnosiarskiej 
powitali z wielką radością. Dwudniowa przerwa w codziennej strzelaninie, niektórym mieszkańcom 
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Siar dolnych, ocaliła wręcz życie, - uratowała przed śmiercią głodową. Z okopów, po obydwu strona- 
ch frontu, czyli po obydwu stronach rzeki Sękówki, wychodzili żołnierze z białymi chorągiewkami na 
bagnetach karabinów, potwierdzających świąteczne zawieszenie działań bojowych… Żołnierze obyd-
wu stron, spotykali się wzdłuż drogi, mniej więcej na środku Dolnosiarskiej doliny, pomiędzy doma- 

 
mi, składali sobie życzenia, rozmawiali. Można było usłyszeć zarówno niemiecki, czy rosyjski język, 
ale również, języki: polski, czeski i słowacki dochodzące z grup żołnierzy z obydwu stron frontu.  
     Ludność dolnosiarska wychodziła z piwnic i ziemianek. Odwiedzały się wzajemnie rodziny, spo-
tykali się młodzi. Wymieniano  informacje  o poniesionych stratach; zbitych i ranionych członkach 
rodzin, o uszkodzonych domach. Dzielono się, z ubogimi i głodującymi, jakąkolwiek żywnością. Ale 
nikt zbytnio nie oddalał się od swojej posesji, swojego domu i ukrycia. Nie ufano, za bardzo,  
temu rozejmowi. Ludzie koncentrowali się na uzupełnianiu zapasów wody, oporządzali swoje piwni- 
ce i ziemianki, zanieczyszczone niejednokrotnie ekstremami. Nareszcie mogli zagrzać wodę, wykąpać 
brudne dzieci, umyć samych siebie. Na pranie i suszenie odzieży, nie starczało już czasu… 

 
Foto. 65/R. IV. Strącony samolot rosyjski na chłopskich polach w Siarach dolnych, na górkach, przed wę-
gierskim gościńcem. Z lewej strony, końcówka alei akacjowej wiodąca do dworu Władysława Długosza.   
C.d. Siary, Sękowa, Sokół, świąteczne zawieszenie broni…[…] 
…Wydobywali z zakamarków domów, stodół i obór, ukryte tam jakieś produkty żywnościowe, prze-
ważnie ziarna zbóż, przechowywane pieczołowicie na spodziewany ciężki przednówek, a który to że-
lazny zapas, trzeba było niestety, naruszyć w obliczu, co raz większego głodu. Zboża naprędce mielo-
no na domowych żarnach, niektóre kobiety piekły pospiesznie chleb i podpłomyki. Bydła i trzody, już 
nigdzie nie było. Pozostało, zatem, trochę ziemniaków, karpieli, buraków, może trochę marchwi. 
Wszystkie te płody rolne i produkty, które nadawały się do jedzenia, przenoszono do piwnic i ziemia-
nek i tam zakopywano. W Siarach, przed wojną, potrawy maszczono przeważnie olejem lnianym, po-
zyskiwanym z własnych upraw lnu. Niektórzy przezorni, poukrywali, zakopując w ziemi, butelki              
z tym olejem. Teraz bardzo się przydał, zarówno do spożycia; pokrapiano nim razowy chleb, 
maszczono gotowaną kapustę, a nawet do razowej paciarki, jak również do smarowania ran, odparzeń 
i odleżyn oraz częstych oparzeń. Ale, o tradycyjnym poświęceniu koszyka z żywnością lub jakiegoś 
zachowanego jaja, nie było mowy… Kościół, odcięty był ode wsi stanowiskami bojowymi. Nie było 
księży. 
     Do domów wchodzili niejednokrotnie, mówiący po polsku żołnierze. Ludzie, częstowali ich gorącą 
herbatą zaparzaną z suszonych ziół, jakąś wędliną, jeżeli gdzieś  jeszcze się  znalazła, ugotowanym 
jajkiem. Od żołnierzy, otrzymywali papierosy, tytoń, których tak bardzo brakowało palącym, trochę 
soli, czasami jakieś lekarstwa od sanitariuszy…Podczas tej dwudniowej przerwy w działaniach, na 
przedpolach okopów i wzdłuż rowów zwiadowczych, gdzie bezustannie dochodziło do potyczek spo-
tykających się przeciwnych patroli, krzątali się sanitariusze z noszami. Odnajdywali i zabierali do 
swoich stanowisk, ciała zabitych swoich kolegów. Grzebano ich nieopodal stanowisk, w zbiorowych 
mogiłach, a miejsce zaznaczano naprędce sporządzonymi krzyżami. 
    Wielu żołnierzy, zwłaszcza rosyjskich, penetrowało obejścia, zaglądając w każdy zakama-
rek. Penetracja ta, zaowocowała wkrótce, wyprowadzeniem  ostatniej, - ukrywanej skrzętnie, 
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tragicznie wychudzonej dojeniem,- krowy,  z jednego  obejścia w Siarach dolnych. Krowę tę, 
staraniem najbliższych sąsiadów, domów przy Mikrutówce, udało się jakoś ukrywać i żywić.     
     Pod koniec drugiego dnia świąt, to jest w poniedziałek 5 kwietnia, ze stanowisk po jednej i dru-
giej stronie rzeki Sękówki, odezwały się donośnie głosy trąbek. Trębacze sygnaliści, grali sygnały do 
powrotu. Żołnierze, zarówno austriaccy, jak też rosyjscy, ociągając się, powracali na swoje stanowis- 
ka. Aczkolwiek żołnierze austriaccy, nie mieli problemów z powrotem do swoich okopów, to 
żołnierze rosyjscy, aby dostać się na swoje pozycje na wzgórzu Magierka, musieli w jakiś sposób 
przechodzić przez wzbierającą już, z topniejących lodów i śniegów, rzekę Sękówkę…  
     Noc Wielko poniedziałkowa, była jeszcze dosyć spokojna, nie licząc pojedynczych strzałów armat-
nich gdzieś na Dominikowicach. Druga to noc, kiedy można było przespać się normalnie na swoich 
łóżkach  i posłaniach. Wyprostować nareszcie zbolałe kości, i przykurczone nogi, od siedzenia, w cia-
snych piwnicach i ziemiankach, - często również od przymusowego stania, gdy było więcej ludzi, - o 
chłodzie, głodzie  i …smrodzie, przy pojękiwaniu i postękiwaniu chorych i starszych oraz kwileniu            
i płaczu wystraszanych armatnimi salwami, dzieci…  Ale, już następnego dnia, czyli we wtorek po 
Wielkanocny, 1915 r., sytuacja powróciła do codzienności.. 
Foto. 66/R.IV. Austriacka załoga działa wciągniętego na jedno ze wzgórz ponad Siarami, obserwują skutek  rażenia              
rosyjskiego samolotu, lecącego dostatecznie nisko ponad pozycjami austrowęgierskimi. 
Wtorek, 6 kwietnia 1915 r. Jan Budacki - Zawodzie. […] od samego rana nasi bili bardzo silnie              
w moskiewskie okopy, dużo rannych. Opowiadali, że dużo Moskali poszło w plen (dezercja).  O go-                     
dzinie 7 wieczór, z Ropicy polskiej strzelali bardzo silnie nasi z karabinów, po czym powstał w stronie              
Stróżówki wielki ogień. […] W tym dniu, z Gorlic, z Zawodzia, odeszła 11 rota to jest 250 ludzi i jak 
mówili Moskale sami, mają jechać w stronę Lwowa, gdyż Turek zaczyna Moskalowi trzepać skórę. 
(Turcja przystąpiła do Trójprzymierza, p. A.). Środa, 7 kwietnia 1915, J, Budacki- Zawodzie. […] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pochmurno. Przez cały dzień strzelali silnie nasi i Moskale. Wieczorem odbył się atak w stronie Sęk-
owej. Mieli nasi zabrać (do niewoli), wielu Moskali. Noc minęła zupełnie spokojnie. Czwartek, 8 kw-
ietnia 1915 r. - Zawodzie. […] przez cały dzień bili nasi bardzo silnie w dekunki koło Meusa, na mia-
sto, Glinik i Rozbój. Dom cały drżał. W dniu dzisiejszym jest miesiąc, jak siedzimy w piwnicy... 
Piątek, 9 kwietnia 1915 r. Jan Budacki – Zawodzie. […] Wedle opowiadań Józefa (?), nasi okrop-
nie biją Moskali koło Dukli i mówił, że w Jaśle było 700 rannych Moskali, a między nimi 18 naszych 
[…] Godzina 8 wieczór spokój, nie słychać ani strzelania z karabinów, ani kanonów.[…] W nocy w 
stronie Sękowej odbył się silny atak, a wynik nie-wiadomy. Noc minęła spokojnie. Niedziela, 11 
kwietnia 1915 r. - Zawodzie. […] nasi strzelają od samego rana, godzina 8.30, po czym przestali, a o 
godzinie 12 zaczęli strzelać na Stróżówce i bić z kanonów.. [...] Po południu Moskal bił na Magdalenę 

do szańców, a nasi na miasto, Sokół, i Glinik. […] Ogień był wielki  w 
Sękowej i na Magdalenie. Poniedziałek, 12 kwietnia 1915 r. - 
Zawodzie. […] Cały dzień deszcz ze śniegiem, nie można było na pole 
wyjść. Przez cały dzień nasi bardzo mało strzelali z kanonów, Moskal 
też. Noc minęła zupełnie spokojnie. Wtorek, 13 kwietnia 1915 r. - 
Zawodzie. […] Od godziny 7 rano aż do godziny 11 trwa ogień 
kanonierski, słychać w wolnych odstępach strzały karabinów.  […] 
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Silny ogień trwał też w stronie, (Sękowej), lecz dalej, tak jak koło Koniecznej  i to tak, aż do godziny 
6 wieczór… 
Foto. 67/R. IV. „A, któż to mnie prowadzi i dokąd. Gdzie jest moja go -spodyni”? Czy z tej, wynędzniałej 
krowy, która do ostatnich swoich dni żywiła siarskie niemowlęta, żołnierze będą mieli jakiś pożytek?  
A może, potrzebują skóry i kości? 

 
Ten sam feralny dzień. Siary dolne. Wspomina Genowefa Honkowicz, z Mikrutów, c. Jakuba 
Mikruty. […] Za naszym domem (Jakuba Mikruty – wójta), w Siarach dolnych, może jakieś 80m, w 
stronę rzeki Sękówki, również na Mikrutówce, stał drewniany, z dachem ze słomy, dom nr 183, 
mojego wuja, Jana Mikruty. Jan, był starszym, jedynym bratem mojego ojca Jakuba. Wujek Jan, 
ożenił się w Siarach górnych, u Józefa Halucha, zwanego ropniakiem, z jego córką Marianną, z które-
goś, z czterech jego małżeństw. (Józef - ropniak był 4 razy żonaty,  i posiadał łącznie 21 dzieci., p. 
A.). Jan Mikruta ze swą żoną Marianną, mieli dwoje dzieci: Apolonię i Józefa. Wuj Jan zmarł młodo, 
mając 40 lat. Jego dzieci; Apolonia i Józef, wyjechały do Ameryki za chlebem. Tam, zakładały swoje 
rodziny. Marianna, młoda wdowa, pozostała sama. Wkrótce, wyszła za mąż, za kawalera z Ropi- 
cy polskiej,- Stanisława Podsadowskiego. Wybuchła I wojna światowa. Siary dolne zostały odcięte od 
świata okopami austriackimi i rosyjskimi. Dom Jana Mikruty,-  już małżonków Podsadowskich, stał 
bardzo blisko rzeki Sękówki, za którą, na sokolskim terenie i na Magierce, były okopy Moskali. Do 
tych okopów, od domu Podsadowskich, było bardzo blisko... Nieomal codziennie, odbywała się strze-
lanina pomiędzy Austriakami, a Moskalami. Kule świstały koło domów, biły o ściany, dziurawiły 
dachy, wybijały szyby w oknach. Podsadowscy, tak jak i inni z Siar dolnych, musieli kryć się                   
w piwnicy. Piwnicę, mieli obok domu, taki kopiec z kamieni obsypany ziemią. Obok domu, jak 
wszędzie, była studnia, która była na widoku z Magierki. Gdy było potrzeba wody, Marianna Pod-
sadowska, nie bacząc na zagrożenie trafienia kulą, wychodziła z domu lub z piwnicy, podchodziła do 
studni i nabierała wody, wygrażając przy tym, za każdym razem, podniesioną wysoko pięścią, w stro-
nę okopów Moskali. Zawsze, jakoś jej się udawało, że nie została trafiona. Ale, nosił wilk razy kilka. 
W tym feralnym dniu, 13 kwietnia 1915 r., Marianna Podsadowska, jak zwykle wygrażając pięścią             
w stronę Magierki, wyszła w biały dzień ku studni po wodę. Po chwili, padła na ziemię, nie dając 
znaku życia. Jej mąż Stanisław, natychmiast po upadku żony, nie bacząc, że może spotkać go taki sam 
los, wybiegł, z ukrycia, wziął, nie dającą oznak życia, małżonkę na ręce, i nieomal biegnąc na wprost 
przez ogród, przyniósł ja do domu swojego szwagra Jakuba Mikruty. Położył, ciągle jeszcze 
krwawiącą, na podłodze, i nieomal bez tchu, wyrzucił z siebie; - Jakubie ratujcie. Wójt, Jakub 
Mikruta, obejrzał leżącą na podłodze ranną Mariannę. Nie dawała już oznak życia. Rosyjski żołnierz, 
może snajper, dobrze wymierzył. Ołowiana kula, trafiła w pierś i przeszła na wylot, robiąc na plecach 
wielką wyrwę. Jakub Mikruta, miał wówczas powiedzieć; - … tu już nic nie można poradzić. Weźcie 
ją z powrotem i zakopcie w nocy  w ogrodzie przy domu... Tak umarła, w wieku lat 49, kolejna ofiara 
cywilna, - I wojny, w Siarach dolnych. Mariannę, z Haluchów, primo voto Mikrutową, - 
Podsadowską, zgodnie z radą Jakuba Mikruty, zakopał pod osłoną nocy, mąż- wdowiec, gdzieś w 
ogrodzie przy starym domu. Drewniany dom Jana Mikruty, już Podsadowskich, spalił się wkrótce, 
podczas szturmu Prusaków, na okopy rosyjskie na Magierce, 2 maja 1915 r. Wdowiec, Stanisław 
Podsadowski, po traumie tych przeżyć i ciągłym siedzeniu w mokrej piwnicy, rozchorował się na 
zapalenie szczęk oraz influencę. Zmarł śmiercią naturalną, 19/20 VI. 1915 r., w wieku lat 45, w domu 
swojego szwagra, Jakuba Mikruty, w Siarach dolnych. Niewątpliwie, przyczyną była doznana trauma, 
oraz nabyte choroby. W zachowanych wykazach (ustaleniach), zabitych i zmarłych podczas działań 
wojennych I wojny światowej, odnotowano śmierć Stanisława Podsadowskiego. Świadczy to, że 
spoczął na cmentarzu w Sękowej. Natomiast, nie odnotowano nigdzie, śmierci jego żony - Marianny. 
Zapewne dlatego, że po spaleniu się domu i śmierci Stanisława, nikt nie znał miejsca jej pochówku, 
i …nie została ekshumowana na cmentarz... 
Środa, 14 kwietnia 1915 r. Jan Budacki – Zawodzie. […] O godz.7 rano nasi bili już na miasto i Glinik, po 
czym spokój. […] Po południu woda (w Ropie), wezbrała bardzo wielka zabrała most i nie dowieźli Moska 
-lom żywności… Czwartek, 15 kwietnia 1915 r. - Zawodzie. […] Na polu nieprzyjemnie  deszcz pada od sa-
mego rana. Aż do godziny 8.15, nie słychać żadnego wystrzału, aż dopiero po południu około godziny 5 da-
ły się słyszeć strzały z kanonów.[…] Jesteśmy odcięci zupełnie od miasta.  W piwnicy pełno wody, ludzie  
(współlokatorzy), wyprowadzili się do Hölandra z powrotem. Noc minęła za wolą Pana Boga zupełnie spo-
kojnie. Piątek, 16 kwietnia 1915 r. - Zawodzie. […] o godzinie 7 rano słychać było 4 strzały z kanonów, po 
czym spokój.[…] Przez cały dzień nie strzelano nic. O godzinie 6 wieczór, jechał aeroplan moskiewski od 
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strony N. Sącza  nad kamienicą Radka nasi dali kilka strzałów i ugodzili go, tak, że w Sokole spadł na górę 
Sobota, 17 kwietnia 1915 r. - Zawodzie. […] Od samego rana nie słychać żadnego strzału. Z piwnicy wylew 
-wano wodę.[…] Godzina 8.15 –spokój, od tej godziny, aż do godziny 1 krążył nasz aeroplan nad dekunka-
mi rosyjskimi. Strzelano do niego, lecz nie trafiono. Krążył dosyć wysoko od mostu ku Sękowej, po czym 
odleciał w stronę Nowego Sącza…Noc minęła spokojnie. Niedziela, 18 kwietnia 1915 r.- Zawodzie. […] 
rano, nasi strzelali z kanona 5 razy, po czym spokój. Opowiadają ludzie, że Tenerowicz i Czyżkowicz są  
wzięci za szpiegów z jakiego powodu nie wiadomo. Od 10, zaczęli nasi strzelać z kanonów bardzo silnie, co 
trwało bez przerwy aż do godziny 5 po południu… 
Pod tą samą datą w Siarach dolnych.  
[…] Już od 14 kwietnia pada codziennie deszcz z mokrym śniegiem. Przeciekają podziurawione kula-
mi dachy domów. Utrzymujące się od dłuższego czasu dodatnie temperatury, powodują topnienie 
śniegu w górach. Rzeka Sękówka i potok Siary, przybierają coraz bardziej. Wypełniają się też potoki - 
słotwiny, okresowe dopływy rzek. Na dolnosiarskiej dolinie, we wszystkich zagłębieniach gromadzi  
się woda, tworząc małe jeziorka. W piwnicach przydomowych, tych posadowionych głęboko, podnosi  
się już woda, - w niektórych, do pół metra i wyżej. Tak będzie, dopóki nie opadnie Sękówka, ale jak 
na razie, na to się nie zanosi. Dobrze przynajmniej, że rzeka, pozrywała i zabrała wszystkie wykonane 
przez Moskali, drewniane ławy i przejścia, z okopów na Magierce do Siar dolnych. Jak na razie, z tej 
strony frontu, nie ma, bezpośredniego zagrożenia. Korzystają z tej sytuacji, żołnierze austriaccy. Już 
bezkarnie pojawiają się pomiędzy domami. Rowy zwiadowcze, wykopane w poprzek po skosie, przez 
dolinę dolnosiarską, powypełniały się wodą. Sytuacja taka, powoduje, że Moskale, coraz częściej, 
strzelają w stronę domów i pomiędzy nimi, oraz ponad, w stronę górek, gdzie są stanowiska austriac-
kie. Nie kijem go, to pałką. Sytuacja z zalewaniem piwnic, w Siarach dolnych, pojawia się, mniej, wię-
cej, co 5 lat. To jakaś niewyjaśniona prawidłowość, zapewne w układzie planet… Właśnie w tym ro-
ku, 1915, jest taka sytuacja. Piwnica pod domem wójta, - Jakuba Mikruty, ma już około pół metra 
wody. Z długoletniej obserwacji powiadali, że - jak na dolinie woda, to będzie również w piwnicy. 
Trzeba wynosić natychmiast ziemniaki i wszystkie inne płody rolne tam zgromadzone. Dolina na Mik-
rutówce, to szerokie i biegnące w poprzek pola, obniżenie terenu, pozostałość po dawnym korycie rze-
ki. Tym razem, nie potrzeba niczego z piwnicy Mikruty wynosić, gdyż wszystkie płody rolne, które 
tam zgromadzono w jesieni 1914 r., zostały już skonsumowane. Z desek, z których były wykonane 
przegrody na różne okopowe, Jakub Mikruta, wraz z synami, wykonał podesty, oparte na dużych ka-
mieniach, ponad lustrem wody. Trzeba było teraz uważać, stojąc, czy przemieszczając się po nich, aby 
nie wpaść do wody. Nie było mowy o tym, aby usiąść. Na dodatek, wysokość piwnicy obniżyła się,           
o przeszło pół metra, a łukowaty strop, uniemożliwiał wyprostowanie się. Przy ścianach, gdzie było 
najniżej, stać musiały dzieci. Dorośli, przeważnie dosyć wysocy, zajmowali środek podestu. Co było 
robić? Taki już los tych, których wojna zapędziła do piwnic i ziemianek. Wszyscy, zmuszeni do się-
dzenia w mokrej piwnicy u Mikrutów, ale nie tylko u nich, nabawili się różnorakich chorób; zarówno 
reumatycznych, jak też płucnych. Piwnica wójta Mikruty, posiadała dobrze wykonany, z ceglanych 
drenów, odpływ. Ale woda, schodziła dopiero wówczas, gdy Sękówka znacznie opadła i mogła przyj-
mować wodę z terenu. A, Sękówka , zależna  było od rzeki Ropy., do której uchodziła... 

     
  Foto. 68 i 69/R. IV. Wezbrane wody dzikiej  Sękówki,  na odcinku Mikrutówki,  pod Sikorą.  Częsty 
   był to widok.  
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   Foto. 70R/IV. Dawny most na gościńcu węgierskim nad rz. Sękówką. Łączy lewy brzeg Siar i prawy-  
   Sękowej. Foto. Podczas powodzi. Most ma znaczenie strategiczne. Z lewej, za drzewami, stary drewnia- 
   ny kościół, 

 

 
Foto. 71/R.IV. (bis). Wezbrała Sękówka. Fragment wsi Sękowa, - przysiółek zwany Zakościele, z tarasu dworu                 
W. Długosza,  w Siarach. Fotografia pokazuje widok sprzed I wojny światowej; - podczas słoty i przyboru rzeki. 
      Dnia 18 kwietnia 1915 r. w Siarach dolnych, znów wojna zabrała jednego z prawych mieszkań-
ców tego przysiółka. W pobliżu dworskiego tartaku, jak powiadali troca, (dawniej, był tu też młyn 
wodny), stał drewniany, pod słomianą strzechą, dom nr 12, ongiś Marcina Białoboka i jego żony Tere-
sy, z Mikrutów, a w 1915 r., ich syna, - Stanisława Białoboka i jego żony Eleonory, też z Białoboków 
(innych). Przy domu tym, rosły dwie lipy, zasadzone wedle zwyczaju dolnosiarskiego, przy ożenku 
Marcina z Teresą. Opowiada wnuk Stanisława Białoboka, 77 - letni, wówczas, Kazimierz Hajduk.  
Przytacza,- zapamiętane opowiadanie jego matki Anieli, z Białoboków, c. Stanisława i Eleonory, 
- po mężu Hajdukowej. […] Stanisław I Białobok, w 1915 r., człowiek już 60 letni, służył                 
w młodości, obowiązkowo, w armii austriackiej, gdzieś w Koszycach, lub gdzieś indziej (?). Podczas 
tej służby, jak opowiadał domownikom, gdy pewnego razu był na przepustce poza koszarami, pewna 
stara Cyganka, natarczywie wmawiała się, że chce mu powróżyć. Zgodził się w końcu. Cyganka, 
wróżyła mu, między innymi, że.. umrze na rękę, czy, z przyczyny ręki, przy jedzeniu. Stanisław, odbył 
służbę wojskową, powrócił do domu, ożenił się, i o tej wróżbie Cyganki, zapomniał. W domu było 
kilkoro dzieci, w tym 18 letni, jedyny syn,- Piotr, którego, powołano właśnie do forszpanów                     
i przebywał gdzieś na zapleczu frontu austriacko - rosyjskiego. Później, nabawił się tam malarii                  
i wkrótce został z wojska (wojny), zwolniony… 
W dniu 18 kwietnia 1915 r., korzystając z chwilowej przerwy w strzelaninie dzięki wezbranej rzece, 
żona Stanisława, – Eleonora, wraz córkami, coś tam upitrasiły i wszyscy siedzieli w izbie przy stole, 
spożywając posiłek. W pewnym momencie, Stanisław I Białobok, został ugodzony w ramię pociskiem 
karabinowym, który przebił drewnianą ścianę domu. Rana była groźna. Wdała się gangrena. Znikąd 
nie było pomocy lekarskiej. Stanisław I, zmarł wkrótce, z przyczyny ręki, przy posiłku, tak, jak to 
przewidziała stara Cyganka w Koszycach. Pochowano Go, pod osłoną nocy, przy domu. W maju, po 
przewaleniu się frontu na Wschód, ekshumowano i pochowano na cmentarzu parafialnym w Sękowej. 
Była to ostatnia, przed 2 maja 1915 r., cywilna, śmiertelna ofiara, I wojny światowej w Siarach doln. 

Poniedziałek 19 kwietnia 1915 r. Jan Budacki  - Zawodzie. […] godzina 7.15 spokój na polu, aerop-
lan już jeździ. Od godziny tej spokój. O godzinie 10 pokazał się na nowo aeroplan i krążył, aż do go- 
dziny 4. Moskale strzelali do niego, dali 45 strzałów i kilkanaście z karabinów, lecz nie trafili go.           
[…] O godzinie 12 w nocy Moskale zaczęli trochę strzelać, po czym ucichło Spalili Moskale stodołę 
koło Bodziocha. (Kowal przy gościńcu) O godzinie 2 po północy rozpoczęli na nowo atak . 
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Wtorek, 20 kwietnia 1915 r. - Zawodzie. […] atak trwał do godziny 3, po czym ucichło. Moskale, 
przynieśli na noszach rannego Moskala, którego Serwońska obandażowała. Zaledwie z nim przeszli, 
gdy się rozpoczęła na nowo straszna kanonada, tak, że aż kamienica drżała cała, co trwało do godziny 
5, przy czym był też silny atak w stronie Sękowej. … Aeroplan rosyjski wyjechał nad miasto, skoro 
tylko nasi puścili jedną kulę, uciekł w stronę Jasła i nie powrócił więcej. […] Jeszcze od początku 
wojny po dziś dzień nie widać było tylu Moskali, idących do okopu, co dziś, Przedtem zagrała im  
muzyka, w jakim celu nie wiadomo. Z rzeźni miejskiej  ulicznica mówiła, że Moskale zabrali naszych 
200 i oficera, czemu ja nie wierzę, i dlatego tak grali. Noc minęła zupełnie spokojnie.                      
Czwartek, 22 kwietnia 1915 r. – Zawodzie. […] Pogoda bardzo piękna. Od godziny 7 rano słychać 
strzały kanonowe. Od godziny 8 aż do godziny 6 wieczór strzelali nasi w wolnych odstępach.                   
O godzinie 11 jechał aeroplan, który odjechał w stronę Łużnej.. Piątek, 23 kwietnia 1915 r. - 
Zawodzie. […] Od samego rana nasi strzelali, kule leciały bardzo nisko. O godzinie 8,30 rano jeden 
szrapnel wpadł do mieszkania Jaworskiej i przy oknie siedzącego Jana Rosteckiego zabił – rozerwał 
mu głowę i brzuch tak, że wnętrzności wyszły mu na wierzch. […] Po południu, aż do godziny 9 
wieczór było słychać strzały, które padały na Sokół, miasto i na Glinik. Janowi Sikorze, za szpitalem, 
rozbili dom. Rosteckiego, pochowano o godzinie 7 wieczór. 
Miasto, okolice ulicy Parkowej. Jan Sikorski. […]Również i tego dnia Austriacy niepokoili miesz-
kańców Gorlic, waląc, od czasu do czasu, w jego mury. Tym razem upatrzyli sobie Zawodzie, a po 
południu most na Sękówce i karczmę tzw. „Szkółkę”. […] Artyleria rosyjska słabiej odpowiadała. 
Wieczorem wywiązała się strzelanina w stronie dworu Władysława Długosza. 

  
 
Foto. 72/R.IV. Zdjęcie lotnicze, może Gorlic, nie ma pewności. Fotografia z dokumentacji wojennej W. 
Długosza. 
 
Foto. 73/R.IV. Dwór Władysława Długosza widziany i sfotografowany z samolotu. Lata 30-te XX w. 
Niema już przeszklonej oranżerii, z prawej strony dworu, uszkodzonej w I wojnę i rozebranej. Nowy też 
dach.  
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Foto. 72-73/R.IV., – lotnicze,  ze zbiorów W. Długosza. Pałac w Siarach oraz - może miasto Gorlice (?)... 
Czwartek, 29 kwietnia 1915 r. – Zawodzie.  Wspomina Jan Budacki. […] Od godziny 5,30 rano aż 
do godziny 4 strzelali z kanonów, tak nasi, jak i Moskale. Od godziny 6 rano przeszło 14 aeroplanów 
naszych, do których bili Moskale bez skutku. Ogień w Mariampolu już wygasł. Moskale spalili dwa 
domy  w Łęgu. Od godziny 4 nastąpił spokój w stronie Ropicy polskiej, zaś w stronie Sękowej             
i Stróżówki grają kanony od samego rana bez przerwy.  
Miasto, okolice ulicy parkowej. Ze wspomnień Jana Sikorskiego. […]Od rana do południa latały 
ciągle austriackie samoloty, Trudno było jednak dociec, czy krążył jeden, czy dwa równocześnie. 
Moskale posłali im 25 szrapneli. Odgłosy armatnie słychać było w kierunku Sękowej i Korczaka. Po 
południu ożywiona działalność artyleryjska obu stron. Gdzieś słychać muzykę. W nocy pojedynek 
artyleryjski słychać w dalszym ciągu. 
Piątek, 30 kwietnia 1915 r. - Zawodzie. […] słychać strzały z kanonów. Aeroplan krążył już. 
Moskale strzelali do niego, lecz nie trafili. Godzina 9.30 spokój – słychać jedynie huk z kanonów w 
stronie Stróżówki i to z ciężkich dział. […] O godzinie 2.30 nad okopami Moskali koło Meusa stał 
balon Zeppelina, do którego strzelali Moskale też bez skutku, i o godzinie 6 spuścił się na dół. 
Fabryka Bodnara zapaliła się od kuli Moskali, Ogień na Mariampolu, ugasł o godzinie 9 […] nasi 
zaczęli bić z karabinów – bili     na Sękową także z kanonów, ale wolno. Noc minęła spokojnie...   
Miasto, okolice ulicy Parkowej. […]Już przed godz. 6 słychać było kanonadę daleką w stronie 
Mariampola, a bardzo głośną w stronie Stróżówki i Korczaka, od rana do 10 bez przystanku. Powstało 
istne piekło. Od rana krążył przez dłuższy czas nad frontem samolot austriacki. […] Około godziny 
15.15 leciał Zeppelin nisko przez dwie godziny. Pojawił się aeroplan znowu, przywitany salwami 
karabinowymi i 2 szrapnelami. Wieczorem często strzelali Austriacy z armat poza obręb miasta. […] 
W nocy atak w stronie Korczaka, rzekomo w Mszance… 
Sobota 1 maja 1915 r. - Zawodzie. Wspomina Jan Budacki[…] od samego rana słychać strzały               
z kanonów i karabinów, co trwało aż do godziny 1.30 po południu. Aeroplany jechały – Moskale 
strzelali do niego bezskutecznie.  …Od godziny 10 zaczęli bić Germanie strasznie z kanonów,                 
co trwało aż do godziny 1.30 po południu. 
Magistrat. Relacjonuje ks. Świeykowski. 
[…] Z naszego obserwatorium zauważyć mogliśmy już wczoraj przed wieczorem jakieś gorączkowe 
ruchy w okopach na Pocieszce i w Nowodworzu… Głuche – nie wiadomo z jakiego pochodzące 
źródła – wieści krążą pomiędzy Mochami, że Germańscy idut, Austryjcy to dobryj lude – ale te 
Germańscy – sukinsyny… …Wasz stareńki imperator Ne Choczu boju – ino Germanec… Co chwila 
można było takie słyszeć rozmowy… Już noc z 30 kwietnia na 1 maja była przerywana to 
karabinowymi, to armatnimi strzałami raz dalej, drugi raz bliżej miasta, nie można się było nawet 
dobrze zorientować skąd i dokąd te pociski lecą; to samo zauważyliśmy aż do samego południa; po 
południu bardzo silna strzelanina, szrapnele, granaty padają w Mariampol, a następnie dobierają się 
znów do miasta, rozbijają pozostałe mury w części magistratu, kościoła, domów na Zawodziu; dopiero 
zapadający zmrok przerywa ową serenadę…  
Miasto, okolice ulicy Parkowej. […] Po południu Austriacy bombardowali Glinik i miasto o godz. 14. 
padły wówczas pociski koło domu szewca Kiełtonia, na Boczoniową górkę, koło kamienicy Gocka 
przy ul. Parkowej, koło kamienicy Kozłowskiego – malarza, na Sokół, Sękową i Dominikowice. […] 
Wieczorem artyleria rosyjska znowu zaczęła się odzywać. Austriacy ostrzelali z armat ul. Parkową                
i park miejski… 
1 maja 1915 r. Siary, Sękowa, dwór W. Długosza, Nowawieś, Granice, Pocieszka. 
[…] Mieszkańcy Siar dolnych, siedząc w piwnicach i ziemiankach, ze względu na nieustanną 
strzelaninę     z obydwu stron, nie zauważyli co dzieje się za gościńcem węgierskim  na pocieszce,- jak 
określano ten przysiółek Siar, - w Granicach, w Nowejwsi, na pańskich polach ponad Szlabanem, na 
Nawsiu oraz we dworze W. Długosza… A działo się tam, bardzo wiele… W okopach austriackich tam 
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rozmieszczonych, cichaczem i niespostrzeżenie, wymieniono całkowicie żołnierzy oraz niższe                    
i wyższe dowództwo…  
Z książki prof. Mariana Zgórniaka 1914 - 1918. Rozdział; Walki w Karpatach, marzec-kwiecień 
1915 r. (str. 156). (Już), […] 16 kwietnia 1915 r. gen. Falkenhayn osobnym pismem poinformował 
gen. Conrada    o szczegółach akcji. Miała ona być przeprowadzona przez nowoutworzoną pod 
dowództwem gen. płk V. Mackensena niemiecką 11 Armię, która winna wejść w dotychczasowe  
pozycje austriackie naprzeciw Gorlic, pomiędzy austrowęgierską 3 i 4 Armię. Obie te armie, 

 
podporządkowane obecnie Mackensenowi, miały współuczestniczyć w operacji zaczepnej. W skład 
niemieckiej 11 Armii weszły cztery korpusy niemieckie, przerzucone  z frontu zachodniego, w sile 8 
dywizji piechoty, oraz austrowęgierski VI korpus, złożony z dwóch dywizji piechoty (12 i 39), pod 
dowództwem gen. Arza v. Straussenburga. Atak tych wojsk miała wspierać potężna artyleria, w tym 
wielka liczba dział ciężkich        i najcięższych. 11 armia licząca w sumie 128 979 ludzi. 606 dział 
(448 lekkich i 158 ciężkich), 260 karabinów maszynowych i 7o moździerzy, miała uderzać na pozycje 
rosyjskie po obu stronach Gorlic na 32,5-kilometrowym odcinku Ropica Ruska – (Sękowa, Siary, 
Gorlice), - Rzepiennik Strzyżewski. Prawe skrzydło Armii miał wspomagać X Korpus,     z armii 
austriackiej gen. Boroevicia, złożony z 4 słabych dywizji - (28801 ludzi, 144 działa, w tym 32 ciężkie, 
63 karabiny maszynowe)… 

 
Foto.75/R.IV. 30. IV/1.V. 1915 r. Siary-Granice (pogranicze z Ropicą polską), na stanowisku,- 
załoga ciężkiego działa; w gotowość do…  
 
Foto.76/R. IV.W okolice Gorlic; Siar Sękowej, Ropicy polskiej, Granice, pańskie pola, Pocieszka, Wierzcho-
wina.   Przybywają wojska niemieckie – Prusacy, z ciężkim sprzętem artyleryjskim…Cichaczem,  zastępu-
ją i wymieniają w okopach, dotychczasowe załogi  austrowęgierskie,  przed dniem 02 maja 1915 r. 
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Foto. 77/R.IV. Pogranicze Szymbarsko – Ropicko – Gorlicko - Siarskie.  Przygotowanie ciężkiego działa 
do  szturmu,  przed  02 V. 1915 r. Załoga działa, co najmniej,                w liczbie kompanii… 
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Foto.78/R.IV. Prawdopodobnie, pogranicze Gorlicko – dolnosiarskie, - Łęgi. Stanowiska i okopy- 
umocnieniaa rosyjskie. (stuprocentowej pewności jednak nie ma). W głębi foto., jakby  rz.  Sękówka.  
Pozycje rosyjskie, przechodziły z sokolskiego Blichu, na wysokości młyna Pawłowskich, na teren Łęgu i da 
-lej do dzielnicy Zawodzie. Na fotografii, na pierwszym planie, stanowiska strzeleckie i wyjściowe do ataku 
Zakamuflowane stanowiska artylerii lekkiej oraz schrony i ukrycia. Drugi plan foto., w głębi, za rzeką Sę-
kówką, ogołocone  z drzew wzniesienia wsi Sokół, od Magierki (z prawej), w kierunku Góry parkowej i So 
-kolskiego mostu. Stanowiska strzeleckie, skierowane są na zachód, w kierunku gorlickiej góry Lodownia.    

 
Foto. 79/R.IV. Siary, Sękowa… Ogołocone z drzew wzgórza. Wielkokalibrowy moździerz. Gotowi do 
szturmu… Z lewej, uzbrajanie pocisku zapalnikiem… 
 
Poniżej. Foto. 80/R. IV. Prawdopodobnie Nowy Sącz. Albo, może Cieszyn?. Przybywają oddziały pruskie. 
Z lewej, mieszane wysokie dowództwo; Austro – Węgiersko – Pruskie. Defilada, lustracja oddziałów, 
wymiana Dowództwa? A może, wizyta płk v. Seect`a? (Oficerowie pruscy, w białych rękawiczkach). 
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                                                                          Foto. 81/R.IV. Rok 1915, kwiecień. Na stację w Stróżach   
                                                                   wjeżdża pociąg (tor do N. Sącza). U góry, z prawej, 
                                                                   bocznica do Zagórzan obok Gorlic.           
                                                                Takimi pociągami zapewne, - przewożono żołnierzy pruskich  
                                                                 i sprzęt, pod Gorlice, końcem kwietnia 1915 r. 
                                                                                    
                                                               
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sięgnijmy po opracowania i ustalenia zaszłości przez zawodowych historyków. 
Z książki, prof. Michała Klimeckiego Gorlice 1915. (Wydawnictwo Bellona,                    
Warszawa, 1991).  Podtytuł : (Wielkie Przygotowania str. 74 - 75).  
[…] Większość transportów podążała liniami klejowymi podległymi Kierownictwu Transportów 
Polowych nr 1 w Krakowie. Jego szefem był kpt. Peyrek. Współpracował z nim miejscowy personel 
cywilny podporządkowany W. Zborowskiemu – Kostarkiewiczowi. Do 28 kwietnia wyładowanie 
trzech korpusów niemieckich było zakończone. Do ich przewiezienia koleje austrowęgierskie użyły 
485 pociągów, tj. po 60 (stuosiowych) pociągów dziennie. W tym samym czasie 61 pociągów 
przewiozło oddziały austro-węgierskie. 
     28 kwietnia do stacji wyładunkowych zaczęły przybywać transporty z żołnierzami 19. i 20 
Dywizji Piechoty X Korpusu. Ostatni żołnierze tego Korpusu znaleźli się w Galicji już w czasie 
natarcia. Ogółem, do rozpoczęcia ofensywy, tj. przed 2 maja, do stacji przyfrontowych zostało 
doprowadzanych 640 pociągów, natomiast przed 5 maja – 780 pociągów. 
     Korpus Kombinowany wyładował się na stacji Stróże, Ptaszkowa, Kamionka, oraz w Nowym 
Sączu        i Marcinkowicach. Jego żołnierze zluzowali oddziały austrowęgierskie na odcinku 
Zawodzie (dzielnica Gorlic), - Ropica Ruska (dziś Ropica górna), biegnącym wzdłuż Sękówki do jej 
ujścia do Ropy. Między Ropicą Ruską a południową częścią wsi Sękowa znalazła się bawarska 11. 
Dywizja Piechoty. Dalej w kierunku Gorlic zajęli stanowiska żołnierze niemieckiej 119. Dywizji 
Piechoty… […] Dalej w kierunku Staszkówki biegły pozycje austrowęgierskiego IV Korpusu. Przed 
Łużną znajdowała się 12 Krakowska dywizja Piechoty gen. Paula Kestranka. Stanowiska 39. 
Dywizji Piechoty ciągnęły się od przedpola Łużnej w kierunku Staszkówki, jednak nie dochodziły do 
tej miejscowości. Była to część pozycji VI Korpusu, zajmowanych od zimy 1915 r. Lewe skrzydło 11. 
Armii stanowił korpus Gwardii, obejmujący odcinek od przedpola Staszkówki ku wschodniemu 
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brzegowi Białej, nie dochodząc do niego. Trzy niemieckie Korpusy zajęły wyznaczone im pozycje w 
nocy z 27 na 28 kwietnia (1915 r.). 
Z książki, prof. Mariana Zgórniaka 1914 1918. Rozdział Wiosenno-Letnia Ofensywa Państw Central-
nych   w 1915 r. (str. 160 – 161). […] 19 IV 1915 r., do głównej kwatery austrowęgierskiej w Cieszy-
nie przybył szef sztabu nowej niemieckiej 11 Armii, słynny później płk v. Seeck. Uzgodniono szcze-
góły koncentracji i marszów,  a 21 IV, na stacjach kolejowych Nowy Sącz, Bochnia, Biadoliny, Ka-
mionka i Płaszów (również na stacji Stróże – p. A.), rozpoczęło się wyładowywanie nadchodzących             
w najgłębszej tajemnicy transportów niemieckich. 
Przy zachowaniu dużych środków ostrożności nastąpiło zluzowanie zajmujących dotąd front 
naprzeciw Gorlic dywizji austrowęgierskich i przesunięcie ich w inne rejony…11. Armia przyjęła 
następujące ugrupowanie: na prawym skrzydle – od Ropicy Ruskiej wzdłuż rzeki Sękówka po rzekę 
Ropę i przedmieście Zawodzie – stanął kombinowany niemiecki korpus gen. v. Kneussela, złożony z 
bawarskiej 11 DP (Ropica Ruska – południowa część Sękowej) i ogólno niemieckiej 119 DP 
(Północna Sękowa – Ropica polska). Korpus ten miał zdobyć ważną górę Zamczysko, (Postronie), – 
11 DP i pozycje rosyjskie nad Sękówką we wsi Sokół (wzgórze Magierka p. A.), - 119 DP. W 
centrum, naprzeciw Gorlic, zajął stanowiska niemiecki XLI Korpus rezerwowy gen Hermana v. 
Francois, również złożony z dwóch dywizji. 82 DP rez., rozlokowana na Magdalenie i Stróżówce, 
miała atakować samo miasto Gorlice, cmentarz i wzgórze 357 na północ od miasta. 81 DP rez., 
(Mszanka – Wola Łużańska) miała nacierać w kierunku na Zagórzany. Dalej na północ znajdował się 
rejon austrowęgierskiego VI Korpusu gen. Artura Arza v. Straussenburg (12 i 39 DP); 12 DP (gen. 
Paul Kestranek), złożona prawie wyłącznie z Polaków, znajdowała się na przedpolu Łużnej i miała 
atakować silnie umocnioną górę Pustki. Węgierska 39 DP (Łużna – rejon na południe od Staszkówki) 
winna była zdobyć inny ważny punkt – wzgórze Wiatrówki. Na lewym skrzydle Armii nacierał 
korpus pruskiej gwardii (1 i 2 D G w.) gen Karola Fryderyka V. Plettenberga, 2 D G w. (Staszkówka – 
Ciężkowice) miała za zadanie zdobyć Staszkówkę, a potem Turzę i uderzyć w kierunku na Rzepiennik 
Suchy, 1 DGw. Natomiast (Ciężkowice – Bogoniowice – Rzepiennik Strzyżewski) powinna zdobyć 
Rzepiennik Biskupi, a następnie posuwać się w kierunku na Olszynę (Olszyny). W pruskiej 2 D G w. 
Służyło wielu Polaków i nawet korpus oficerski tej dywizji wykazuje pewną liczbę nazwisk o polskim 
brzmieniu. Na północ od korpusu gwardii operowała już austriacka 4 Armia, której ugrupowanie 
omówiono powyżej. Wreszcie rezerwę 11 Armii stanowić miał X korpus (19 i 20 DP), pod wodzą gen. 
Ottona v. Emmach. 19. DP rozlokowana była za lewym skrzydłem, tj.za korpusem gwardii, 20 DP 
znajdowała się w pogotowiu marszowym wzdłuż drogi Grybów – Szymbark – Ropica polska – 
Gorlice… 
     […]Wieczorem 25 kwietnia stacjonujące w Nowym Sączu dowództwo 11 Armii wydało rozkaz 
zajęcia stanowisk wyjściowych do natarcia, a 28 kwietnia zakończyło się luzowanie wojsk na froncie 
(gorlickim oraz przegrupowanie p. A.). […] wzdłuż pewnych odcinków frontu toczyły się lokalne 
walki o poprawę stanowisk wyjściowych do natarcia, również artyleria osiągnęła w tym czasie 
gotowość bojową, wstrzeliwując się w pozycje przeciwnika… 

          
Foto. 82,83,84/R.IV. (Czy to koniec kwietnia  1915 r., czy 
późna jesień 1914 ?, co bardziej prawdpodobne). Prawe 
nadbrzeże Sękówki. Prawdopodobnie jest to miejsce pod 
pieronem lub Apolą. A może, pod sokolską Magierką?  
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Żołnierze, rosyjscy rozlokowani na prawym nadbrzeżu rzeki Sękówki; na Magierce, enklawie 
Dominikowic, - dominikowickich Pustkach. Wychodzą z okopów, schodzą do rzeki i zażywają 
kąpieli, w jedynie dostępnej im, łaźni. Poorane pociskami nadbrzeże Sękówki… Kąpiących się 
żołnierzy, rozpoznajemy również na innych foto…   Foto., Ze zbiorów Wł. Długosza (w 
posiadaniu dolnosiarskiej rodziny Białoboków).  

 

 

 
Ryć. 4/R.IV. Sytuacja na froncie gorlickim 1 maja 1915 r., wieczorem, po osiągnięciu przez Armie Ententy 
gotowości bojowej, do ataku na pozycje rosyjskie.   (Z książki prof. Mariana Zgórniaka). 
 Jeszcze, prof. Michał Klimecki. Gorlice 1915. 
[…]Wśród mających iść do ataku byli także polscy poddani Niemiec i Austro-Węgier. Wielu Polaków      
i żołnierzy polskiego pochodzenia znajdowało się w szeregach  2. Pruskiej Dywizji Gwardii. Niemal 
całkowicie polski skład miały cztery pułki krakowskiej 12. Dywizji Piechoty: 56. Wadowicki, 100. 
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Cieszyński, 20. Nowosądecki i 57. Tarnowski. Dowódcą brygady artylerii tej dywizji był gen. 
Tadeusz Jordan Rozwadowski. Przedstawiciele innych narodowości służyli przeważnie w Korpusie 
oficerskim tych Pułków. Dywizją dowodził Austriak gen. Paul Kestranek. Tej samej narodowości byli 
także dowódcy 56., 20. i 27. Pułków piechoty. Tylko 100. Pułk objął Polak płk Franciszek K.Latinik. 
Natomiast 3. Pułk piechoty, jako jedyny   w 12. Dywizji, rekrutowany był poza ziemiami polskimi, w 
Czechach i na Morawach… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto. 85/R.IV. Kraków. Józef Piłsudzki lustruje swoich Legionistów przed wymarszem na front I wojny. 
Wśród Dowódców, zapewne,  gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski, gen. Paul Kestranek, płk. Franciszek        
K. Latinik… 
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 Ryć. 5/R.IV. Prof. M. Klimecki. Gorlice 1915. Fragment mapy. Sytuacja w dniach 02 maja g. 6, 00 do 08 
maja wieczorem. Przysiółek Siary dolne, znalazł się pomiędzy dwoma liniami frontu stron przeciwnych… 
Michał Klimecki Gorlice 1915. 
[…] Tak przygotowane do obrony pozycje 3. Armii (pierwsza linia), biegły od rzeki Białej przez 
wzgórze 357, Las Kazimierzowski (Kamieniecki p. A.), wieś Staszkówkę, wzgórza Staszkówka (437), 
Wiatrówki (434) i Pustki (436), wieś Mszankę, przedmieścia Gorlic, Siary dolne, wzgórza i góry: 
Zagórze (507), Zamczysko (554), 469, 587, Wierszek (501), 532, Kornuta (678), Zawiersza (675), 
Dziamera (756), a następnie przez wieś Zdynia, górę Rotunda (776), wieś Dzielec i przełęcz Beskidek 
(556)… (Cyfry w nawiasach, to wysokości względne wzniesień p. A.). 
[…] Rosjanie obsadzili pierwszą linię dywizjami z IX, X i XXIV korpusów. W pasie działań 
ofensywnych południowego skrzydła austrowęgierskiej 4. Armii znajdowała się część 42. Dywizji i 
70. Dywizji Piechoty z IX. Korpusu. Zadanie zmierzenia się z całością sił niemieckiej 11. Armii, 
przypadło 31., 61. i 9. Dywizjom piechoty tworzącym X. Korpus gen. Sieversa. 
Ryć.6/R.IV. Szkic sytuacyjny rosyjskiego dowództwa; rozmieszczenie pozycji rosyjskich                       
w Gorlicach     i  okolicy.   (Ze zbiorów Muzeum PTTK w Gorlicach.) 
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U dołu szkicu, pomiędzy drogą do Szymbarku i N. Sącza, a gościńcem węgierskim, zaznaczono liniami fali-
stymi,  rozmieszczenie baterii dział austriackich; wzgórza od Lodowni, poprzez Pocieszkę, Nowąwieś, Wie-
rzchowinę. Z prawej strony, u dołu szkicu, pomiędzy węgierskim gościńcem, a rzeką Sękówką, znajduje się 
dolnosiarska dolina,  z zaznaczonym dworem W. Długosza. Na prawo, za Sękówką, pokazano sokolskie 
wzgórze Magierka,  z dobrze umocnionymi pozycjami rosyjskimi.  W przedłużeniu osi wzgórza Magierka, 
na południowy wschód, (nie pokazane), znajduje się umocnione dominikowickie wzgórze Zamczysko, a da-
lej na południe, wzgórza i las Postronie, Zagórze… Interpretacja Szkicu –utor Książki…- Sz. M. 
C, d. prof. Klimecki. […] Pod rozkazami gen. Radko Dmitriewa, znajdowało się od 70 do 80 tyś. 
żołnierzy, wyposażonych      w 150 - 200 dział, w tym tylko kilka ciężkich. 
     Sztab 3. Armii rozlokował się w Jaśle. Jej dowódcą był pięćdziesięciosześcioletni Bułgar, który 
wykształcenie wojskowe uzyskał w Rosji i uznał ten kraj za drugą ojczyznę. To gen. Radko Dmitriew. 
[…] Gen. Radko Dmitriew, w ostatnich dniach kwietnia był już przekonany, że w najbliższym czasie 
wojska państw centralnych uderzą na pozycje jego żołnierzy…    […]Generał Radko Dmitriew, mimo  
swego doświadczenia i wiedzy wojskowej, popełnił jednak kilka podstawowych błędów, które przy- 
czyniły się wydatnie do jego porażki w decydującej bitwie pod Gorlicami… 
Ze wspomnień żołnierzy, bezpośrednich uczestników Bitwy Gorlickiej. 
     Wspomina Joachim Jarochoński, żołnierz 58 pułku pruskiej piechoty, która zastąpiła 
przed 2 maja 1915 r., oddziały austrowęgierskie na tym odcinku frontu. 
[…] Jako uczestnik bitwy pod Gorlicami, przesyłam drobny epizod tej bitwy.  
Będąc z pochodzenia Poznańczykiem służyłem w wojsku pruskim w 58 pułku piechoty, który to pułk 
został z frontu francuskiego, z pod Verdun przetransportowany na odcinek pod Gorlice. Dnia 20 
kwietnia 1915 roku wyładowano nas w nowym Sączu, skąd po dwudniowym postoju 
pomaszerowaliśmy w jeden dzień – 45km pod Gorlice i zajęliśmy pozycje po Austriakach, nad samym 
miastem, od folwarku Nowa Wieś, (zapewne Nowodwór p. A), przez góry nad szpitalem 
powszechnym (Lodownia, Pocieszka p. A), nad gościńcem idącym do Małastowa, aż do majątku 
Siary b. ministra Długosza. (podkreślenia, autor Książki). Do dnia 1 maja panował na tym odcinku 
względny spokój, tylko artyleria niemiecka wstrzeliwała się codziennie w stronę pozycji rosyjskich           
i na odwrót, Moskale odpowiadali pojedynczymi strzałami.     Pozycje rosyjskie były położone nad 
rzeką Ropą (i Sękówką p. A.), a przestrzeń, która nas dzieliła wynosiła ca 1800m. (Miejscami, tylko 
800 p. A). Co wieczór zapalali Moskale kilka chałup nad Ropą (Sękówką p. A), dla oświetlenia 
terenu, w obawie przed atakiem nocnym. 
     Dnia 1 go maja (1915), wieczorem, nasza kompania otrzymała rozkaz opuszczenia okopów                  
i podejścia do parku w Siarach, skąd po wykopaniu prowizorycznego rowu, ze sadu w Siarach, 
(współcześnie osiedle przy ul. Długosza. p. A.),  na przedpole (Siary dolne p. A),  skąd, miał nastąpić 
główny wypad…  

Idąc do tej roboty (ze wsp. ul. Kościuszki na ul. Węgierską p. A.), przechodziliśmy koło 
figury Pana Jezusa, tzw. Pana Jezusa w ogrójcu (figura Jezusa frasobliwego na kaplicy-
dzbanie przy skrzyżowaniu na Zawodziu p. A.).  Jeden z żołnierzy nazwiskiem Gerike, 
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znany zresztą w kompanii złodziej i bardzo nieciekawy osobnik, przechodząc koło tej figury zawołał: 
Lieber Jezu, du sitzt hier so gemütlich auf dem trone, während wir schuwten missen, warte nur, wenn 
wirsiegreich zurückkommen werben, werben wir dich vom trone herunterschmeissen... Kochany [miły 
p. A.], Jezusinku siedzisz sobie wygodnie na tym tronie, a my musimy harować, czekaj, jak wrócimy 
zwycięsko, to Cię stamtąd ściągniemy. Powiedzenie to wywołało u kolegów niesmak, szczególnie 
wśród Polaków, których było sporo w kompanii, odzywały się nawet głosy: Gerike haltts maul. 
(Wstrzymaj paszczę – przestań! p. A.). 
     O godzinie 6.00 rano (02 maja p. A.), wtłoczeni w świeżo wykopany rów czekaliśmy na rozkaz do 
ataku, który jednak nastąpił dopiero o 10.00. Przez cały ten czas artyleria niemiecka, stosując 
pierwszy raz na wschodzie ogień huraganowy, zasypywała pociskami wszelkiego kalibru pozycje 
rosyjskie dla przygotowania ogólnego ataku. Na przestrzeni od Gorlic do Sękowej stało 500 armat, 
które bez przerwy ciskały swoje pociski nad naszymi głowami, (ponad doliną dolnosiarską, p. A.),            
a hałas był tak piekielny i powietrze tak gęste, że chwilami zapominało się, że się żyje. Przy każdym, 
większym lub niżej lecącym pocisku mimo woli każdy żołnierz, siedzący skulony w rowie, schylił 
głowę jeszcze niżej, gdy nagle, usłyszeliśmy przeraźliwy świst pocisku, zupełnie inny niż dotychczas. 
Był to granat niemiecki, który za wcześnie eksplodował, a jego zapalnik przelatując nad naszymi 
głowami, urwał głowę właśnie temu, Gerikemu, który jeszcze przed chwilą bluźnił. Okrwawiona 
głowa skakała kilka razy i toczyła się przed frontem całej kompani, na której wielkie to wywołało 
wrażenie. Jeden żołnierz do drugiego relacjonował śmierć tego żołnierza od własnego pocisku oraz do 
komendanta kompani słowami: Gerike tot, Gerike tot...(zabity p. A.).     Atak – sam – jak wiadomo, 
wprawdzie się udał i front rosyjski został przełamany, ale straty obustronne były ogromne. Z kompani 
mojej, na 100 żołnierzy, zostało 41. Ja sam, zostałem raniony odłamkiem szrapnela w łokieć i trzy 
palce prawej ręki, które zamknęły się na zawsze, dzięki czemu zawarłem odrębny pokój z Niemcami             
i więcej na front nie poszedłem… 
Od autora Książki…Epizodyczny opis sytuacji przed, i 02 maja 1915 r., Joachima Jarochońskiego, 
żołnierza Polaka w armii pruskiej, przybliża sytuację ludności cywilnej; mieszkańców doliny 
dolnosiarskiej, zamkniętej wokół okopami i pozycjami stron przeciwnych, pozostającej tu, i jakby 
zapomnianej; ukrywającej się w piwnicach i prowizorycznych ziemiankach, ale permanentnie 
narażonej na przypadkowe rażenie pociskami, granatami, szrapnelami, kulami, wysyłanymi do siebie 
wzajemnie, przez obydwie strony tej wojny… 

 
     Wykonujący, przed generalnym szturmem, okopy i rowy wyjściowe do ataku na pozycje rosyjskie, 
przeważnie żołnierze zaplecza tyłowego, którym wykonywanie rowów wypadło w pobliżu 
dolnosiarskich domów, uprzedzali niekiedy ludność miejscową (może czynili to Polacy), o mającym 
nastąpić wkrótce ataku. Niektórym rodzinom polecono nawet bezwarunkowe opuszczenie swojego 
domu. Niestety, nie powiedziano  im, w jaki sposób mają się ewakuować i dokąd mają pójść… 
Niektóre całe rodziny,  lub tylko dzieci niektórych  rodzin,  posiadających związki rodzinne,                      
z rodzinami w Siarach górnych, opuścili swoje domy jeszcze jesienią, gdy można było względnie 
bezpiecznie to uczynić. Tak więc, opuścili swoje domy; rodzina Pisarczyków, dwie rodziny 
Wojtasiewiczów, dzieci Haluchów, jedna z rodzin Przybytniów, jedna z rodzin Tenerowiczów, Seligi, 
Ćwikle, Sygnarscy,  i może jeszcze ktoś inny… Posiadający dom murowany, z solidną piwnicą, -
Jakub Mikruta, wraz ze swą rodziną i niektórymi sąsiadami, których przyjęto, - pozostał.                     
Pozostał również Józef Śliwa (przy krzyżu), wraz ze swą rodziną i przyjętymi sąsiadami. Do 
opuszczonego chwilowo, murowanego domu jednej z rodzin Wojtasiewiczów, (przeniknęli 1914/15 
r., do Siarach górnych, do rodziny Tokarczyków), schronili się przed  inwazją bliscy sąsiedzi – 
Zielińscy, Mazury i Śliwowie, posiadający domy drewniane… 
Fragment mapy austriackiej, duże powiększenie skanerowe, skala pozorna, stan z 1905r.   
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Ryć. 7/R.IV. Pokazana na istniejącej mapie (wykonane odręcznie przez Autora ksiązki), sytuacja na 
odcinku frontu opisywanym w niniejszym rozdziale, mianowicie od przedmieścia Gorlic – Zawodzia, po 
początek Siar górnych; Nawsie – Szlaban oraz Sokół, Dominikowice i Sękowa. Sytuacja obejmuje okres od 
przełomu grudnia 1914 i stycznia 1915, do 02 maja 1915 r. Można przyjąć, że jest to uszczegółowienie 
szkicowej mapy sytuacyjnej, wykonanej przez kartografa rosyjskiego, zapewne ze zwiadu powietrznego – 
lotniczego, który to szkic, zamieszczono na stronach poprzednich. Autor książki, uszczegółowił dolną, 
czyli południową część szkicu, z wyraźnie zaznaczonymi pozycjami rosyjskimi na sokolskich wzgórzach,  
w tym, na wzgórzu Magierka i dalszych terenach, czyli; dominikowickie Pustki, podwzgórza Zamczyska              
i Postronia, części północnej wsi Sękowa, ze strategicznymi drogami tam przebiegającymi. Strona 
przeciwna – południowa, wsi Sękowa, zajęta była przez wojska austrowęgierskie…      
     Na jednej ze stron książki, zamieszczono fragment mapy austriackiej, z numerami wzgórz  – czyli 
wysokości, do przywoływanych opisów niektórych autorów, m. in. prof. Michała Klimeckiego, (roz-
dział Szturm w Jego książce Gorlice 1915.),który to opis, tożsamy jest ze wspomnieniami bezpośred-
nich świadków – nielicznych mieszkańców doliny dolnosiarskiej, którzy pamiętali atak Bawarów na 
wzgórza Sokolskie; (321 i 326, 346, 349), - Magierkę i inne wzgórza; dominikowicko – sękowskie 
wzgórza;  (334) Stróża.,(554),- Zamczysko,  (507),- Postronie, (448),- Zagórze oraz inne,- ponad 
Męciną. Foto. 87-88/R.IV., na następnej stronie. Podwzgórza i pasmo wzgórz dominikowicko–sękowskich 
; Zamczysko i Postronie, widziane z ul. W. Łokietka współcześnie. Oraz, Foto 88,89 str. 209, Siary dolne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamczysko i Postronie Foto. Sprzed 1900r.,  oraz poniżej, współczesne Siary dolne, czyli, ulica J. Kochano-
wskiego, - widziane z ul. Tęczowej. Z lewej, - pierwszy plan, cmentarz z kaplicą Kostialów i starą kostnicą. 
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Foto. 89/R. IV. Panoramiczny fragment dolnosiarskiej doliny (lata 70 XX w.), z lewej, wzgórze cmentarne      
i góra parkowa Gorlic – wzgórze – 346. Z prawej, Magierka – 326 współcześnie.. W roku 1915, nieomal 
całkowicie ogołocona  z drzew. Rzeka Sękówka, ma swoje koryto tuż za domami, a przed pasmem 
wzgórz,- czyli, sokolskiej już Magierki.                   
  
\ 
 
 
 
 
 
 
 
Foto. 90/R. IV. Fragment panoramiczny Dolnosiarskiej doliny (lata 70 XX w.). Fotografia pokazuje rolni-
czą część… (wyjątek jeden nowy  dom.),  …Siar dolnych, z polami uprawnymi.  Wzniesienia, od lewej do 
prawej, to dawne, lewe nadbrzeże rzeki  Sękówki… (tzw. Górki w 1914, bez drzew),… która współcześnie,, 
tak jak i 100 lat temu,  płynie pod Magierką.. Na fotografii, z lewej strony, fragment parku Wład. 
Długosza.  W 1915 r., Górki zajęte były przez wojska austrowęgierskie.  Z tego miejsca, 02 maja 1915 r., 
poszedł pruski  atak, na Magierkę i Zamczysko…(Niestety, foto., psują wszędobylskie, napowietrzne 
przewody elektr.).   
Profesor Michał Klimecki… „Gorlice 1915” […] Wieczorem 1 maja, około godziny 6,                  
gen. Mackensen wydał rozkaz: „Natarcie rozpocząć rano 02 maja o godzinie 10 ”… 
     W myśl wcześniej podjętych decyzji po zapadnięciu zmroku część oddziałów saperów i piechoty 
wyszła na przedpole, aby skrócić sobie drogę do pozycji wroga. Tam, gdzie to było możliwe, saperzy 
usuwali rosyjskie zasieki. Patrole ostrożnie penetrowały teren przed okopami przeciwnika. 
     Noc z 1 na 2 maja była ciepła. O świcie niżej położone stanowiska wrogich armii spowiła mgła. 
Rozproszyły ją promienie słońca wschodzącego około godziny 4.30. Niedziela miała być ciepłym, 
słonecznym dniem. Niewielu żołnierzy niemieckich i austrowęgierskich spało. Przeszkadzał ogień 
dział, wstrzeliwujących się w pozycje wroga. Oficerowie znajdowali się przy swoich plutonach                   
i kompaniach. 
     W sztabie 11 Armii, gen. Mackensen i płk Seeck spokojnie czekali na rozwój wydarzeń 
przekonani, iż zrobiono wszystko, aby armia mogła odnieść sukces…  
     […] O godzinie 6 rano odezwały się niemieckie i austriackie baterie. Po pierwszych próbnych 
salwach ponad tysiąc dział otworzyło ogień. Strzelały armaty polowe (kaliber 75 – 9- mm), działa 
średniego kalibru (100 – 136mm), oraz ciężkie moździerze (niemieckie 210 i austrowęgierskie 
305mm). Pociski Dosięgały okopów, rowów łącznikowych, schronów, gniazd karabinów 
maszynowych, rozrywały zasieki z drutu kolczastego. Obserwatorzy śledzili wyniki ostrzału                      
i korygowali pracę artylerzystów. Meldowali również, iż Rosjanie wykorzystują przerwy                            
w kanonadzie, aby wycofać się na dalsze pozycje. Stopniowo linia rosyjskich okopów i umocnień 
utonęła w ciemnej zawiesinie dymu i pyłu, przez którą gdzieniegdzie przebijały się płomienie, 
trawiące drewniane konstrukcje. 
     Obserwując efekty ostrzału wzgórza Pustki gen. Artur Arz von Straussenburg zauważył: „Zjawis-
ko to robi wrażenie czynnego wulkanu”. Potężna nawałnica ognia artyleryjskiego czyniła wrażenie 
także na innych świadkach. Pociski „Przerzynają powietrze z sykiem i szumem, skowytem i gwiz-
dem – zapamiętał dowódca 100. Pułku, Franciszek K. Latinik – a wbiwszy się w pozycje przeciwni-
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ka, z piekielnym hukiem cisną w górę na kilka metrów ziemię, kamienie, belki, deski, karabiny           
i ciała ludzkie. Chmury duszącego dymu zalegają, co raz to większą przestrzeń”… 
     O godzinie 9., do walki z głośnym hukiem włączyły się miotacze min. Od wybuchów ich pocisków  
drżała ziemia. Na niektórych stanowiskach żołnierzom wydawało się, że słyszą przerażone okrzyki 
rannych i zabijanych Rosjan. W tym też czasie, eskadra płatowców bombardowała cele za pierwszą 
linią rosyjskich pozycji. Bomby ekrazytowe niszczyły mosty, węzły komunikacyjne, tory kolejowe. 
Spadały na maszerujące kolumny i biwakujące oddziały. 
     Rosyjskie działa milczały. Tylko nieliczne próbowały odpowiadać ogniem. Rosyjscy dowódcy 
baterii, nie chcieli przedwcześnie zdradzać lokalizacji swoich dział. Przewidywali, iż będą potrzebne, 
gdy wróg ruszy do szturmu. Na podjęcie pojedynku artyleryjskiego nie pozwalała im także zbyt mała 
ilość pocisków. Przy tym ich przełożeni zawsze gotowi byli robić awantury o każdy ich zdaniem 
niewłaściwie wykorzystany pocisk. 
[…] skutki huraganowego ognia mogły się wydawać straszne piechurom armii niemieckiej                          
i austrowęgierskiej. Na długości wielu kilometrów widać było poprzez dym strzaskane i, jak sądzono, 
martwe pozycje rosyjskie. Jednak przed godziną 10., zaczęły napływać niepokojące meldunki, iż nie 
wszędzie ogień był tak skuteczny, jak to zakładano przed bitwą. Donoszono nawet o nietkniętych 
jeszcze stanowiskach rosyjskich. Nikt też nie wiedział, ilu jeszcze żołnierzy rosyjskich znajdowało się 
w zrujnowanych okopach i ile stanowisk ukrytych za wzniesieniem i w lasach nie zostało porażonych 
ogniem dział. 
     O godzinie 10., umilkły miotacze min, a ciężkie działa przeniosły ogień w głąb terytorium wroga. 
Odezwały się gwizdki oficerów podrywających kompanie do ataku. Żołnierze ruszyli na okopy                  
z głośnymi okrzykami „hurra”. Przy nich znajdowali się obserwatorzy artyleryjscy, gotowi wszędzie, 
gdzie to będzie konieczne i możliwe, zapewnić interwencję swoich baterii.  
     O tym, że ogień artylerii nie wystarczył, by zgnieść przeciwnika, przekonali się żołnierze 
niemieckiego Korpusu kombinowanego. Bawarska 11 Dywizja Piechoty dostała się pod ogień 
rosyjskiej piechoty     i poniosła znaczne straty. Rosyjskie cekaemy zdziesiątkowały II. Batalion 3 
pułku i II. Batalion 22 pułku. Wprawdzie niemieccy żołnierze zdołali przed godziną 11., opanować 
czołowe okopy, ale dalszy ich szturm został zatrzymany. 
Poniższe szczegóły walk, dotyczą odcinka frontu, opisywanego w niniejszej książce-Sz. M. 
     […] Rosyjska 9 dywizja Piechoty okazała się twardym, zdecydowanym przeciwnikiem. Dopiero 
dzięki dalszemu wsparciu artylerii 3 pułk piechoty, a następnie 22 pułk zdołały ruszyć naprzód. O ile 
teraz 3 pułk posuwał się bez większych przeszkód i dotarł około godziny 11.45 na skraj lasu porasta-
jącego Zagórze 507, (przed Zamczyskiem -554 p. A.), to, 22 pułk, został zatrzymany ogniem ckm-ów, 
jednej baterii i kontratakiem rosyjskim, gdy próbował wedrzeć się na wzgórze 469. (Męcina mała p. 
A.). Raz jeszcze niemiecka artyleria utorowała drogę piechurom. Wzgórze zostało opanowane przez 
Bawarów po ciężkich walkach. Szczególnie uporczywie Rosjanie bronili zabudowań nadleśnictwa, na 
południowo-wschodnim stoku. Powiodło się także 13 rezerwowemu pułkowi piechoty z 11 Dywizji, 
który wykorzystał sukces, austrowęgierskiego X Korpusu i zajął wzgórze 501 (przed wzgórze Pstrą-
żnego p. A).     W ciężkich walkach zdobywała teren także 119. Dywizja Piechoty. Jej 46 Pułk atako-
wał dolinę wzdłuż drogi z Sękowej do Dominikowic (pańskie pola i obok cmentarza parafialnego. 
Użyto również kawalerii dywizyjnej, p. A.), aby potem, skierować się bardziej na lewo , na południe 
od Sękowej (raczej na północ p. A.). Około godziny 12, opanował wzgórze 349 (zakręt drogi…  
dukielskiej, Sokół – Dominikowice  p. A.). Natomiast 58. Pułk zajął około godziny 11., przedmieście 
Gorlic – Zawodzie i po przegrupowaniu rozpoczął natarcie na wzgórza leżące wzdłuż Sękówki. 
Pułkowi, nie mogła pomóc artyleria, zajęta ostrzeliwaniem Zagórza (461 p. A.), i wzgórza 469 
(Postronie p. A.), wykrwawił się więc, próbując zdobyć wzgórze Sokół (346), (ponad drogą do 
Kobylanki i lasu Rozbój p. A). Stracił 15 oficerów, 400 podoficerów i szeregowców. Mimo iż później 
dwukrotnie siedem niemieckich baterii 4 baterie haubic 210mm i 3 baterie 150mm), ostrzeliwało 
pozycje rosyjskie na wzgórzach nad Sękówką, niemieccy piechurzy nie byli w stanie osiągnąć 
sukcesu. Dopiero około godziny 15., po opanowaniu Magurki i wsi Sokół, (to wzgórze, - 321, 
miejscowi nazywają Magierka p. A.), a tym samym, oskrzydleniu pozycji rosyjskich, wzgórze 346 
dostało się w ręce niemieckie.     […] Gen. von Kneussel postanowił kontynuować natarcie. 11. 
Dywizja miała teraz zdobyć silnie umocnione, o stromych zboczach, Zamczysko (554) i Zagórze 
(461), (wysokości względne podał Autor), a 119 Dywizja kierować się na wieś Kobylanka i wzgórze 
Urwisko (325). (Wcześniej przyszło im zdobyć górę parkową – 346 p. A.). Obu dywizjom obiecano 
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wsparcie artylerii. Jednak przygotowania wykrwawionych, częściowo przemieszanych oddziałów 
przeciągały się i von Kneussel gotów był przełożyć atak na dzień następny. Natomiast dowódca 3. 
Pułku, obawiając się, iż Rosjanie w nocy zdołają wzmocnić obronę, postanowił mimo wszystko 
uderzyć.     Po godzinnym przygotowaniu artyleryjskim około godziny 7.15 (19.15 p. A.) Bawarzy 
rozpoczęli na-tarcie. Wspomagała ich austriacka bateria górska. Ostatni obrońcy (Rosjanie p. A.), 
opuścili swoje stanowiska o godzinie 8. wieczorem. Swoje sukcesy, Bawarzy  okupili wielkimi 
stratami. 3. Pułk utracił 2 ma-ja 14 oficerów i 586 żołnierzy. 119. Dywizja w ogóle nie podjęła próby 
zdobycia Urwiska i Kobylanki… 
[…] Wieczorem 2 maja 1915, gen. Mackensen wydał rozkaz na dzień następny… […] Noc upływała 
niemal spokojnie. Większość żołnierzy po obu stronach frontu starała się przespać przynajmniej kilka 
godzin  Dowódcy kończyli podliczanie strat i studiowali mapy przyszłych terenów walk oraz dane 
dostarczone przez wywiad. W sztabach przesłuchiwano jeszcze jeńców starając się ustalić, z kim 
przyjdzie walczyć następnego dnia…  Najbardziej zajęci byli lekarze i sanitariusze. Nie tylko 
operowano i opatrywano rannych, ale też gorączkowo przygotowywano się na przyjęcie następnych… 
    Zmieniła się pogoda. Po ciepłej, słonecznej niedzieli temperatura obniżyła się. Rano 3 maja mżył 
deszcz, przechodzący w ulewę. Wiele dróg, zwłaszcza polnych, było nieprzejezdnych. Dopiero po 
południu przejaśniło się, ale w dalszym ciągu było chłodno…     Rano, 3 maja, jeszcze przed godziną 
7.00, gen. Emmich wydał rozkaz do natarcia. Deszcz i nisko ciągnące się nad ziemią dymy  z płoną-
cych rafinerii   (w dzielnicy Gorlic - Łęgu, - dwie p. A.), ograniczały widoczność i utrudniały dowo-
dzenie. W tych warunkach przygotowania do ataku 11. Dywizji przeciągały się. Ostatecznie dopiero 
około godziny 13., ruszyła do przodu… To tyle, z suchych ustaleń Naukowców. 
    Natomiast, z bezpośrednich relacji osób – mieszkańców Siar dolnych, którzy nie opuś-
cili swoich domów podczas szturmu Bawarów w dniu 2 maja 1914 r., rodziny; Jakuba 
Mikruty, Jana Tenerowicza, Władysława Śliwy, Białoboków, Zielińskich i innych… 
     […] Przez całą noc, z 1 na 2 maja, 1915 r., baterie niemieckie i austrowęgierskie rozmieszczone   
gdzieś na wzgórzach Pocieszki, Granic, Ropicy polskiej i Siar górnych nad Szlabanem, strzelały                 
w stronę Sokoła i Dominikowic. Były to pojedyncze strzały, tak jak, nieomal, co dnia, przez ostatnie 
miesiące. Rosjanie nie odpowiadali, jak zazwyczaj, tylko od czasu do czasu, wystrzeliwali rakiety 
oświetlające teren, przy których, robiło się widno jak w dzień. Jednak, od strony austrowęgierskiej, 
można było zaobserwować jakieś przemykające chyłkiem cienie. 
[…]Około godziny 6 rano, otworzyło swoje podwoje piekło…Ci, którzy mieli rodziny w Ameryce, 
słyszeli o trzęsieniu ziemi i wybuchach wulkanów, teraz, mieli okazję przekonać się osobiście                     
i naocznie, jak te zjawiska  przebiegają. Cała Magierka i dalsze sokolskie wzgórki, to był jeden wieki 
ziejący ogniem wulkan. Huk, ryk, świst, skowyt i granie przelatujących tuż ponad domami pocisków, 
były tak potworne, że ukryci w piwnicach ludzie, okręcali głowy dzieci i swoje czym kto miał pod 
ręką. Młodsze dzieci i kobiety, przeraźliwie wrzeszczały. Z półek i nielicznych kredensów w domach, 
spadały, naczynia, ze ścian, obrazy święte i wszystko co było ruchome. W małych okienkach domów     
i obór, nie pozostała ani jedna szyba. Dachy niektórych domów i budynków gospodarczych zostały 
dosłownie zdmuchnięte. Niektóre domy jeszcze ocalałe, a stojące blisko rzeki i Magierki, zapalały się 
od gorąca idącego z za rzeki Sękówki. Od potwornych wstrząsów, spadały belki resztek dachów, 
deski. Wypadały kamienie ze ścian piwnic i prowizorycznych schronów…Wydawało się, że to już 
koniec świata nadszedł. Nagle, zrobiła się zupełna cisza po której, słychać było tylko jakieś dalekie 
wybuchy…W pewnym momencie, siedzący w piwnicach, nieomal oszaleli z przerażenia. Ludzie 
dolnosiarskiej doliny, usłyszeli tuż za domami od strony górek, Pocieszki, parku Długosza, i Łęgu, 
potężne, wieloset głosowe urrrrra! Również usłyszeli potężny, kilkuset głosowy śpiew hymnu czy 
obcojęzycznej roty. (Jak to określił, opowiadający świadek wydarzeń, p. Władysław Śliwa). 
Pomiędzy domy, okrutnie krzycząc, wbiegli falangą, pruscy żołnierze w charakterystycznych hełma-
ch. Były ich setki. Byli straszni, - wąsaci… […]Biegli w stronę rzeki Sękówki, z postawionymi na 
karabinach bagnetami. Cały czas krzyczeli gromko urra! Ale, gdy zbliżyli się do brzegu rzeki i mieli 
tylko do sforsowania Sękówkę, która o tej porze roku miała znaczny przybór wody, z górnych okopów 
na Magierce, zaterkotały niespodziewanie karabiny maszynowe Moskali. Wielu nacierających padło. 
Inni zalegli płasko przy ziemi, a jeszcze inni kryli się w opłotkach i między domami. Nie udało się 
zdobyć Magierki szturmem na wprost, chociaż, jak się wydawało, po takiej nawale ognia, nie powi-
nien tam pozostać kamień na kamieniu… […]Padły jakieś rozkazy, przekazywane sobie  głosem 
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przez żołnierzy, zalegających pomiędzy domami. Część z nich, okopywała się pospiesznie w miejscu 
zalegania. Część, poderwała się i ruszyła, biegnąc w zakosy, w kierunku na południe, kryjąc się pomię 
-dzy opłotkami. Biegnąc, przecięli tereny Mikrutówki i forsowali bród Sękówki, na odcinku enklawy 
dominikowickiej; Sikorówki, Kosibówki, Apolówki…,Tam, gdzie zbocza prawego brzegu Sękówki 
były nieco łagodniejsze…      Stamtąd, rozpoczął się atak na przedgórza dominikowickiego Zamczyska 
i sękowskiego  Postronia… Zdobywanie tych, bardzo umocnionych wzniesień, przy wsparciu artylerii 
lekkiej, która po sforsowaniu Sękówki, dołączyła do nacierających, po bardzo krwawych bojach, rów-
nież na bagnety, zakończyło się zwycięstwem Bawarów. Zamczysko i Postronie, zdobyto pod wie-
czór  2 maja. Około godziny 17., oskrzydlona, od strony Sokoła i Dominikowic Magierka, przy udzi-
ale okopanych na lewym brzegu pruskich piechurów, została zdobyta. Ocaleli, po huraganowym ogniu 
artylerii niemieckiej żołnierze rosyjscy, porzucali broń i wychodzili z ukryć z podniesionymi rękami… 
To tyle, z relacji bezpośrednich świadków niektórych mieszkańców Siar dolnych…                       
Tekst, z niemieckojęzycznej „Gazety wojennej”… (Autor, dr. Karl Roſs, adiutant pułku artylerii 
Armii, gen. von Mackensena. Tłumaczenie, dr  Piotr Gryglaszewski).„Atak na Zamczysko". 
[…] Jak twierdza wznosi się wysoka góra nad Sękową. Rosjanie umocnili ją z wielką przebiegłością. 
Wy-daje się nie do zdobycia. Wysoko, na przeciwległym zboczu (pasmo wzniesień od Lodowni 
poprzez Musiołówkę, Wierzchowinę po górę Bartnią p. A.), znajdują się nasze – austriackie                          
i węgierskie (oraz pruskie p. A.) pozycje. Potem potok (rzeka Sękówka, droga dolnosiarska p. A), 
dalej wznosi się góra, bez jednego drzewa,  kamienia, wału ziemnego. (Przesada - konfabulacja Autora 
tekstu lub błąd Tłumacza, a drzewa istotnie, w większości, zostały wycięte na umocnienia i opał p. A.) 
Ostre, gładkie zbocze, na górze okopy, stanowisko strzeleckie obok stanowiska. Okopy prowadzą do 
tyłu, do drugich pozycji, do trzecich. A naj-gorszego, nie widać. (Autor tekstu ujął i opisał trzy 
wzniesienia w jednym; pierwsze: pasmo Magierki 349, które to wzniesienie na środkowym odcinku 

istotnie, jest skaliste; zostało okrążone, oraz Postronie 
507  i właściwe Zamczysko, z rozległym, 
wznoszącym się na odcinku około 2  km przedgórzem 
i stromymi istotnie zboczami,-554m n. p. m. 
Komentarz  autora Książki…    Sz. M.).                            
[…] W lesie bazy, izby (schrony p. A.) flankujące w 
zaroślach i we wgłębieniach terenu, - działa, i ukryte 
karabiny maszynowe.  
[…] Godzina dziesiąta, godzina o której rozpoczął 
się atak. Uderzenie serca wstrzymało się na sekundę. 
Nad naszymi okopami wznosi się cienka linia i po-
woli, równomiernie, przesuwa ku górze. (wydaje się, 
Ze Autor tekstu miał na myśli unoszący się powoli 
Dym, ze strzelających luf dział?, p. A.)… 
Foto. 91/R.IV. Obrazek, z I wojny światowej–pocztów-  
ka- „Zamczysko. Na stronie następnej, Foto. 92/R.IV. 
Obrazek z I wojny – również pocztówka. W głębi, z pr.  
jakby to  góra  Bartnica, lub  Chełm we wsi Ropa.   

 
…Nasze działa toczą nieprzerwany ogień. Wstrzymują się na moment, by nie zagrozić naszej 
piechocie. Dziesięć kroków  dwadzieścia kroków… I znów ogień armat rozbrzmiewa nowym, 
rozdzierającym serce, tonem. Hałas i huk przeraźliwy. Szczęk i dudnienie. Musimy pomóc naszej 

piechocie. Gdy tylko marsz piechoty 
zatrzymuje się, otwieramy ogień na pozycje 
nieprzyjacielskie. Szturmujący mogą 
odetchnąć. Tam gdzie spadają granaty, 
milknie ogień. Musimy czynić to, z wielką 
ostrożnością, aby nie trafić   w naszych 
ludzi…      […] Rosyjskie baterie miotają 
ogień cały czas. Uderzają w nasze grupy 
szturmowe. Lecz pozycje nieprzyjacielskie 
są znane. Kilka naszych baterii celuje na 
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wroga i ogień Rosjan milknie. […] Wydaje się szaleństwem zdobycie w jasny dzień tej stromej, 
ziejącej ogniem góry. Nasi waleczni żołnierze postępują jednak do przodu: powoli, powoli… Sto 
metrów dzieli ich od pierwszej linii z zasiekami z drutu kolczastego, jeszcze osiemdziesiąt, jeszcze 
pięćdziesiąt. Do ostatniej minuty strzelają nasze baterie na pozycje nieprzyjaciela, blokują przykopy i 
zasieki. Nikt nie może z nich wyjść, ani wejść. Z tyłu śmiertelna strefa ognia, z przodu lśniąca stal 
oręża atakujących, resztka załogi wpada w panikę; ciężki, czterogodzinny ostrzał całkowicie 
wykończył ich. Wybiegają, z okopów, ku atakującym. Tu i tam dochodzi do walki wręcz…Większość 
składa broń i wywiesza białe flagi.               […]  Lecz jeszcze jedno nas czeka; czterdzieści do 
pięćdziesięciu kroków za zdobytymi okopami ukryte pozostają karabiny maszynowe. Nikt ich nie 
zauważył; znamy jednak taktykę Rosjan i wiemy, że tam się znajdują. W lesie, w bezpiecznym ukryciu 
– wyczekują.  I nagle, rozpoczyna się ostrzał. Telefon dzwoni nieustająco. Ogień kierowany jest tam, 
gdzie piechota tylko rozkaże, gdzie meldowany jest opór, gdzie prawdopodobnie znajdują się karabiny 
maszynowe. „Wzmocnić prędkość ognia!” „Krótsze przerwy!”-„Szybkie strzelanie!”. Cel jest 
niewidoczny, lecz las pod gradem stali załamuje się… Rosjanie poddają się. Droga prowadzi przez 
zasieki z drutu kolczastego. Tam kierowany jest kolejny ostrzał z zarośli leżących jeszcze przed 
pierwszą linią okopów. Napotykamy na ostatni, daremny, rozpaczliwy opór… 
[…] Słabnący hałas walki unosi się nad Zamczyskiem… Artyleria podchodzi zboczem góry.              
Jak kamienie milowe przy krwawej szosie  leżą zabici w walce. W skostniałych rękach jednego z nich 
nożyce do rozcinania drutu. W pobliży okopów, lej przy leju, jak w gnieździe os. Jakże podziurawiona 
jest ziemia… Na pozycjach Rosjan rozgardiasz; karabiny, bagnety, zakrzywione czerkieskie i turk-
meńskie szable, amunicja, pasy karabinowe, manierki, menażki…, i częściowo przykryci ziemią- 

zabici i ranni.                 
W ziemistobrązowych płasz-
czach prawie nie odróżniają   
się od ziemi; pomiędzy zma-
rtwiałym brązem połyskuje 
biel obnażonego ciała i czer-
wień krwi…  
[…] Gwizd, słaby głuchy 
gwizdek… 
Walka toczy się dalej… 
 
 
 
Foto 93/R.IV. Częsty to 
widok na frontach I wojny 
światowej… 
 

 
 

3 maja 1915 r.  
Na dolnosiarską dolinę, weszli żołnierze - sanitariusze. Pochylali się nad leżącymi Bawarami 
wyszukując pośród leżących, jeszcze żywych żołnierzy. Rannych wnoszono do opuszczonych domów. 
Tam, udzielano pierwszej pomocy; sortowano, opatrywano, operowano doraźnie... Sanitariusze, 
wchodząc do ocalałych dolnosiarskich domów, spotykając tam żywych, ukrytych cywilów, byli 
niezmiernie zdumieni, że po takiej nawale artyleryjskiej, mógł tutaj ktoś jeszcze przeżyć. Sanitariusze, 
krzątając się wśród domów, udzielali pomocy również potrzebującym wsparcia cywilom. Mocniejsze 
zaś fizycznie i psychicznie kobiety z Siar dolnych, dostarczały i roznosiły rannym wodę…    
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 Foto. 94/R.IV.                                                                                                                                                                                 
3 maja 1915 r. 
Lekarze, sanitariusze, 
dowódcy  i  żołnierze  
logistyki, oraz zaplecza 
tyłowego, pomiędzy 
dolnosiarskimi domami, 
po szturmie Bawarów, 
na sokolskie, dominiko-
wickie  i  sękowskie, 
umocnione wzgórza,  
gdzie, rozmieszczone 
były pozycje rosyjskie.  
Na Foto., dymiące jesz-
cze domy w przysiółku 
Siary dolne. Również           
w Sokole, Dominikowi-
ach, Sękowej… 
Dla umęczonych mie-
szkańców Siar dolny-
ch  zamkniętych, po-

między bliskimi liniami okopów przeciwnych Armii; również Siar górnych,  Sękowej, oraz Sokoła, 
trwająca tutaj nieprzerwanie przez  6 miesięcy, I wojna światowa, nareszcie się zakończyła.  

 
 
Ale, dymiły jeszcze zgliszcza spalonych domów     i zabudowań gospodarczych. Wszędzie zalega-
ły trupy ludzi i koni, walała się różnoraka broń i amunicja...Przyszła groźba głodu, zarazy               
i chorób… 

 
 

 
      Któż, jak nie poeta, może najlepiej oddać słowem pisanym, ten sądny dzień                 
2 maja 1915 r.  
 
 
             Pod Gorlicami. […].Kto nie był tam, wśród śmierci oszalałej, 
                                                   Temu się niech na ziemi piekło nie śni…! 
                                                   Pierzchnęły mgły… Las w ogniach stanął cały 
                                                   Tysiące dział ryknęło pieśń nad pieśni! 
                                                   Pod Gorlicami! 
                                                   … Tam niczym krwi szła cena! 
                                                   Tam, naprzód parł w wichurę kul gromową, 
                                                   Na trupów wał, urosły w noc majową, 
                                                   Żelazny huf dywizji Mackensena. 
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Foto. 95/R.V. Jeden z obrazków bitewnych – żniwo i pokłosie I wojny ; w Łużnej, 
Gorlicach, w Siarach, Sokole, Sękowej…  
 
Warto przytoczyć, jedyne, bodajże, zachowane i przetłumaczone na język polski wspomnienia, 
tego tragicznego dla obydwu stron konfliktu, - jednego dnia walki, - w tej sześciomiesięcznej 
wojnie pozycyjnej, opisane przez żołnierza rosyjskiego.  
    Autor wspomnień, nie jest znany z imienia i nazwiska. Autorstwo tych wspomnień, tłumacz lub 
przepisujący tekst, - przypisał niesłusznie,- wyższemu dowódcy występującemu również w tych 
wspomnieniach, a mianowicie, księciu rosyjskiemu o nazwisku Ugrumow, - dowódcy pułku, 
rosyjskich huzarów.  
     Jednak, rzeczywistym autorem tych wspomnień, jest dowódca szwadronu huzarów w tym pułku, 
podwładny i jakby przyjaciel płk Ugrumowa, występujący w stopniu porucznika. Z treści opisu 
wynika, że jest on, niewątpliwie, szlachetnie urodzonym Rosjaninem, bogatym, utytułowanym 
człowiekiem, posiadającym typową, fantazyjną, ale wrażliwą, rosyjską duszę. Na dodatek, jest 
człowiekiem wykształconym, i utalentowanym literacko. Jak sam siebie określa, jest Polakiem,             
z pochodzenia Powie o sobie; […](strzeli austriacką kulą w polskie serce…).                                 
Komentarz autora Książki…Sz. M. ] 

       Przytaczane wspomnienia, dotyczą wprawdzie boju w pobliżu skrzyżowania dróg; Łużna – Biecz,       
w tak zwanym Lesie kamienieckim, ale opis ten, jest tak uniwersalny i tak charakterystyczny dla tego  
dnia przełomu…,- 2 maja 1915 roku, że pasuje do wszystkich miejsc walki, również o wzgórza: 
Magierka, Zamczysko, Postronie, Zagórze…   
     Zajęte przez wojska  rosyjskie strategiczne te wzgórza , jak wiadomo, na 4 miesiące zatrzymały 
Armię austrowęgierską pod Gorlicami… 
     Przenieśmy się, zatem, w te; Łużniańsko -  Siarsko - Sokolsko - Dominikowicko - Sękowskie 
miejsca, ciężkich i okrutnych  w swym wyrazie, walk… - 2 maja 1915 r.,- i spójrzmy, - oczami 
żołnierza rosyjskiego, z jego autopsji…  

 
A oto, wybrane fragmenty tych wspomnień. (Pełny tekst, zamieszcza się w Rozdziale VIII.,                   
tej Książki – Uzupełnienia, aneksy, komentarze). 



Siary  Sękowa  Sokół  w cieniu Gorlickiego Przełomu 

 217 

     […] Trębacze pułkowi zagrali pobudkę. Echo wilgotnego, majowego poranka niosło ją w dal, po 
lesie otulonym w mgły białe, pełnym świergotu ptasząt. Promienie wschodzącego słońca ozłacały 
wierzchołki starych sosen i zielone liście olch.  
     W obozie zawrzało życie, z brzękiem, chrzęstem i niefrasobliwością, cechującą starych żołnierzy 
przed wymarszem na pozycje. Ściągnięto pogotowie bojowe i pikiety, czyszczono i pojono konie, 
rozpalano ogniska. Cicha przed kilku minutami polanka zaroiła się tłumem huzarów, rozbrzmiewając 
śmiechem, gwarem i rżeniem koni. Wizje nocne pierzchły bezpowrotnie. 
     Powstałem z wilgotnej trawy, spoglądając na miejsce, gdzie noc całą spędziłem z księciem 
Ugrumowem.  Krzesło polowe było puste. Ruszyłem do szwadronu, czując po nieprzespanej, pełnej 
dawnych wspomnień  nocy zmęczenie i senność. Wschodzące słońce wróciło chęć do życia, lecz stało 
się coś dziwnego ze mną. Zakradł się do duszy lęk niepewności, niewiary we własne siły… 
[…] Z pochyloną głową, wolnym krokiem, z zamiarem wytrwania i spełnienia obowiązku, doszedłem 
do miejsca noclegu mojego szwadronu. Huzarzy czyścili konie, myli się w wiadrach z wodą, gotowali 
w kociołkach herbatę. Wachmistrz Fedoreńko zasalutował, pytając, na którą godzinę zarządzić 
zbiórkę? 
-Wymaszerujemy o szóstej. Macie jeszcze sporo czasu. Wsunąłem się pod namiot i kazałem 
ordynansowi przynieść wody do mycia. Wykonałem kilka ćwiczeń gimnastycznych, włożyłem czystą, 
jedwabną koszulę, zmieniłem eleganckie, lakierowane buty na nowe, mocne, z wysokimi cholewkami, 
ze zwykłej skóry, uczesałem włosy przed lusterkiem, przypasałem szablę, rewolwer i zupełnie 
orzeźwiony, lepiej nastrojony wyszedłem przed namiot, by zobaczyć mego ukochanego „Achmeta” 
przywiązanego do drzewa, którego czyścił starannie Aliosza. Było to ostatnie widzenie się z koniem, 
jak gdyby bezwiedne pożegnanie… 

 
Foto.96/R.IV. W rosyjskich okopach,  po porannej mszy polowej. Za chwilę, większość z nich, - również 
Polacy,  - zginie. 
     […] Aliosza, przyniósł w żołnierskim kociołku herbatę… - Wasze błaharodje. Łącznik od 
pułkownika. 
- Niech wejdzie – rzuciłem. Uriadnik kozacki z „ kamandy razwiedczikow” wręczył mi, salutując, 
pisemny rozkaz, wzywający na odprawę oficerską… 
[…] było już prawie wpół do szóstej, za pół godziny odmarsz, należało się spieszyć…. 
[…] Nadbiegł Fedoreńko. – Zbiórka! – huknąłem, dosiadając wierzchowca. Dochodziła szósta…  
Właśnie pułkownik dosiadał swego araba i wydawał ostatnie przed wymarszem rozkazy, gdy na 
pozycjach, w stronie Gorlic, rozległy się lękliwe i przeciągłe strzały armatnie. […] Na ciemnym tle 
odbijały jaskrawym, żółtym kolorem piaskowe dachy ziemianek, pełne żołnierzy. Zalatywał zapach 
smażonej słoniny i kartofli. Do drzew, poprzywiązywane małe kozackie koniki, których właściciele  
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gotowali przy ogniskach śniadanie. Dalej zaczynały się zygzakowate rowy dobiegowe, wiodące do 
pierwszej linii okopów. Tuż przy drodze rozpięty wielki namiot z flagą czerwonego krzyża i napisem 
„pierewiazocznyj punkt”.  Przed namiotem leżały stosy pustych noszy.   Ujechaliśmy dobre pół 
kilometra, gdy nagle, dookoła zagrzmiały działa i pociski z szumem, gwizdem i skowytem leciały na 
pozycje piechoty. Jeden trzepnął blisko. Gałęzie sosny, ścięte odłamkami posypały się na głowy. 
[…] Ubiegliśmy może ze czterdzieści kroków… Trysnął wąż ognisty… potężny trzask! Granat zranił 
dwóch jeźdźców i zdarł korę rosnącej brzozy… Żołnierze grupami i pojedynczo przebiegali po 
drodze, chcąc schronić się przed pociskami w głąb lasu. Kilka szrapneli pękło nad miejscem, gdzie 
stały stłoczone wózki amunicyjne i karabiny maszynowe. Konie stawały dęba, rwąc uprząż. Rwaliśmy 
po wyboistej drodze, w stronę okopów. Szum…trzask…grzmot…struga ziemi! „Achmet” skoczył w 
bok, stając dęba. Ściągnąłem gwałtownie cugle i spojrzałem za siebie. W przydrożnym rowie tarzały 
się, kwicząc przeraźliwie, dwa ranne konie. Obok nich – huzarzy. Jednemu granat zniósł wierzch 
czaszki i do połowy przywalił ziemią, drugiemu poszarpał brzuch i oderwał rękę. Twarz popielatej 
barwy…Oczy szklane… błędne… pół leżał, pół siedział  w drgawkach konwulsyjnych, jęcząc 
strasznie. Sanitariusze i doktor rzucili się ku nim, a my pędziliśmy dalej, chcąc jak najprędzej 
dojechać ku wyznaczonym odcinkom… 
[…] – Stoj!  Stoj! – przebiegło wzdłuż kolumny… Dookoła rżnęły szrapnele, waliły granaty, las trząsł 
się od potężnych wybuchów. Wśród splątanych gałęzi, potrzaskanych drzew, zygzakowatych rowów 
dobiegowych widać było grupki żołnierzy i sanitariuszy zdążających z noszami pełnymi rannych, ku 
punktom opatrunkowym. Brygada strzelców rozproszyła się, szukając schronienia wśród rowów, 
dołów, ziemianek. Na próżno oficerowie starali się zaprowadzić ład, porządek i zebrać rozsypane 
oddziały. Z lasu podjechał ku naszemu dowódcy kapitan ze sztabu korpusu. Długo o czymś 
rozmawiali ze sobą. Kilka granatów pękło na drodze zabijając i raniąc jeźdźców i konie… Zabrzmiała 
komenda: Do walki pieszej! Wśród rwących się gęsto pocisków, zaprawieni w karpackich bojach 
żołnierze, w jednej chwili sprawnie wykonali rozkaz. Rozległ się trzykrotny gwizdek. Zbiórka dla 
oficerów! Skoczyliśmy do dowódcy. – Ruszać pieszo na czele oddziałów ku odcinkom. Karabiny 
maszynowe za mną. Miejsce postoju dowództwa Pułku: zachodni skraj lasu. Po obsadzeniu linii, 
przysłać do mnie łączników. Wszyscy naprzód! 
     Dookoła rżną granaty! Wirują kamienie, ziemia, darń. Gałęzie drzew spadają na głowy i ramiona. 
Oddziały, prowadzone przez oficerów wkraczają w las. Rozsypuję plutony w tyralierę, aby ponieść jak 
najmniejsze straty i spiesznie podążam ku swemu odcinkowi. Posuwamy się wśród dołów, wyrw, 
gałęzi, krzaków, korzeni powalonych drzew, splątanych drutów. 
     Orientuję się według mapy i szkicu wykonanego podczas odprawy. Doprowadzam oddział bez strat 
do ziemianki, kwatery dowództwa pułku strzelców, zajmującego odcinek, którego część mam 
obsadzić swymi ludźmi. Zgiełk, grzmot, trzask, jęk biegający żołnierze, łącznicy bojowi, oficerowie. 
Nie mogę dopytać się  o pułkownika. Wnętrze ziemianki, rowy schrony, zawalone rannymi, których 
znoszą nieustannie  z pozycji wśród piekła ognia artyleryjskiego. Po długiej chwili czekania nadbiega 
Fedoreńko, wysłany     z rozkazem odnalezienia dowódcy pułku. Wręcza mi kartkę ze wskazówkami. 
Obejmuję komendę i wysyłam dwóch łączników z meldunkami do dowódcy pułku. Godzina 8 rano… 
[…] Pociski naszej artylerii wzniecają pożar w leżącej opodal wiosce. Kłęby dymu buchają ku niebu. 
Huraganowy ogień wzmaga się nieustannie. Wzgórza okoliczne spowite w sino-ciemne dymy, 
przerzynane błyskawicami tysięcy granatów! Przytulony mocno do przedpiersia rowu strzeleckiego 
czuję, jak dookoła trzęsie się ziemia. Dwa granaty rażą w okop! Zasypują mnie, chorążego                             
i Fedoreńkę strugą gliny, ziemi, błota. Przytykam gwizdawkę do ust:     - wszyscy do ziemianek! – 
Szrapnele trzepiąc gęsto nad rowem, zabijają i ranią kilku ludzi. Sanitariusz rzuca się ku nim, chcąc 
opatrzyć…błysk, grzmot, - krwawo-zielona masa, zmieszana z gliną i błotem.     - Widocznie 
dostrzegli już nas obserwatorzy artylerii.     Teraz będzie nam ciepło! - rzucam do chorążego. 
Siedzimy w ciasnym, niskim dole, stłoczeni wraz z żołnierzami. Przez wąską strzelnicę, patrzę na 
przedpole pozycji. Na wzgórzach grzmi! Drzewa, worki z piaskiem, druty, pale, kozły hiszpańskie 
wśród błyskawic, gwizdu, trzasku, huku – lecą w górę! 
Z zalesionych wzgórz okolicznych, z przednich placówek, z okopów, schronów, ziemianek, 
podsłuchów, grupami i pojedynczo zmykają oszaleli żołnierze, szukając ocalenia i ginąc w chmurach 
dymu i ognia. Kilku dobiega i tocząc błędnym wzrokiem, z nieludzkim wyciem pada na błotniste dno 
okopu. Zupełnie zdemoralizowani straszliwym, huraganowym, o nieznanej sile – ogniem tysięcy 
dział nieprzyjacielskich, zionących od godziny szóstej rano, bez przerwy, stal i żelazo na pozycje  
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piechoty. W miejsca gdzie okop zgina się na flankownicę, chroniące obrońców w razie ataku od 
bocznego ognia – rżną granaty! Kilka trafia w ziemiankę i rozwala ją zupełnie. Pozostali przy życiu 
żołnierze, gnają pochyleni ku nam. Dookoła ogłuszające grzmoty! Wiruje ziemia, gałęzie korzenie, 
druty, kamienie, darń wśród straszliwych błysków i czarnych strug dymu. Przedpiersie i zaplecze 
zostaje w kilku miejscach zawalone. Jednemu, z żołnierzy odłamek granatu rozdziera brzuch… 
wnętrzności wypadają na wierzch. Nieszczęsny tarza się w piachu, jęczy strasznie. Z otwartej, wielkiej 
rany cieknie strugą krew, tworzą się kałuże na dnie okopu. Żołnierz wije się w bólu i męce.. Piechurzy 
tłoczą się w ziemiance, a my, dwaj oficerowie, obserwujemy straszliwy w swojej grozie, obraz.    - 
Gdzie reszta pułku i nasze konie? Czemu dotąd nie przysłano kulomiotów? Lada chwila może nastąpić 
atak piechoty… - myślałem nieustannie. Z czterech karabinów maszynowych pozostały trzy, gdyż 
jeden zniszczył wybuch granatu. Będę się bronił do ostatka! 
     Nigdy w życiu nie bałem się nikogo i wśród piekła, mogłem zaobserwować, czym jest i jak się 
objawia strach ludzki, strach przed gwałtowną śmiercią. Wśród grzmotów, błysków, wirujących 
odłamków żelaza    i stali, kilku piechurów wybiega z ziemianki, przeskakuje zaplecze okopu i umyka    
w las. Wołam za nimi: - stój ! Nie słyszą wśród straszliwego dudnienia, eksplozji i gnają dalej. Nerwy 
odmówiły im posłuszeństwa. Pozostali, stłoczeni w ziemiance z zazdrością śledzą uciekających, 
zdradzając chęć naśladowania ich. Dobywam rewolwer i zapowiadam, iż śmierć czeka każdego, kto 
wystąpi jeden krok za okop. To skutkuje. Patrzą na mnie z nienawiścią, pomieszaną ze strachem, 
szacunkiem i podziwem. Przed ziemianką trzaska szrapnel! Bryzga w oczy glina i piasek! Belka, 
wsparta na dwóch nadłamanych słupach podtrzymujących dach – pęka. Gruba warstwa darni, piachu, 
gliny, kamieni wali się na nas. Z trudnością, pokaleczony, wygrzebuję się z pod rumowiska                         
i spostrzegam kilku piechurów wyskakujących z okopu. Chcę za nimi kropnąć z nagana. Rewolwer, 
przysypany ziemią –zaciął się. Wyrywam z rąk leżącego blisko żołnierza karabin i wygarniam za 
uciekającymi przed śmiercią tchórzami. Odbiegają dość blisko - i nie wiem czy trafiłem, którego                  
z nich. Z moich huzarów żaden nie ucieka. Rozkazuję kopać spiesznie głębokie doły – schrony                  
w miejscu, gdzie ściana rowu strzeleckiego schodzi się z dnem…  
     W stronie Gorlic buchają ku niebu gęste, czarne kłęby dymu. Żołnierze gorączkowo kopią jamy                 
i zalegają w nich skuleni, lecz bezpieczni przed granatami. Z chorążym i wachmistrzem Fedoreńko 
zostaję    w rozwalonej ziemiance i patrzę na błyskające ogniem wzgórza okoliczne. - Tam, nikt żyć 
już nie może! 
     Umazany gliną i błotem, z ustami pełnymi piasku, spoglądam na straszliwe widowisko. Chwilami 
do-chodzą z oddali przeraźliwe jęki. Na wzgórzach kotłuje ziemia, bryzgają belki, szaro – czerwone 
strzępy, darń, drzewa, kamienie… 
     Za nami, z boków, straszliwy łoskot…szum…chmura czarnego dymu…grzmot głuszący ryk dział! 
Jęczy ziemia! Mina! Mina! – leci okrzyk, wzdłuż okopu. Buchają ku niebu olbrzymie czarne kłęby, 
pełne błysków. Skorupy szrapnelowe, bryzgają drzazgi, piach, darń… 
     Chorąży patrzy na zegarek…-  Godzina dziesiąta rano… 
Na wzgórzach zaterkotały kulomioty i ręczne karabiny maszynowe. Wybiegam z ziemianki, podając 
gwizdawką sygnał na alarm. Żołnierze wysypują się z kryjówek i wzdłuż rowu strzeleckiego. 
Błyszczą w słońcu lufy karabinów. Z lornetką przy oczach, oparty o przedpiersie okopu, śledzę 
gorączkowo wierzchołek wzgórza… Niby małe czarne mrówki, ruszają do szturmu na rozorane 
okopy, góry trupów, - tysiące piechurów niemieckich. Szybko dochodzą do podwzgórza, gdzie 
garstka pozostałych przy życiu, broni się mężnie do ostatka. 
     Celownik 200! Ogień pojedynczy! – komenderuję… 
[Od strony górek i Pocieszki (p. A.), gęste linie tyralierskie walą na wzgórza sokolskie i Magierkę 
(zmiany  w tekście, - Autor Książki...)].  
[…] Kule gwiżdżą nad trzęsącym się od wystrzałów okopem. Karabiny maszynowe spuszczają taśmy 
naboi w biegnące do szturmu falangi nieprzyjacielskie.(Forma walki -wymysł gen. Mackensena p. A.) 
Oparty o przedpiersie rowu, strzelam do tyralierów, którzy dochodzą do plantu, mimo silnego ognia 
flankowego ze wzgórz i z lasu, gdzie po schronach, wśród zwalonych drzew, rowów, ziemianek, leżą 
ukryte plutony naszego pułku…Gęste fale Niemców to padają – to zrywają się, zbliżając do pierwszej 
linii naszych okopów.  
Rozgorączkowany, zabłocony, biegam wołając: „niepreriwnyj agoń” Niektórym żołnierzom krew 
cieknie    z rąk od pospiesznego wkładania łódek z nabojami do karabinów. Kilkunastu zabitych leży  
Na dnie okopu. 
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Lekko ranni kluczą rowem dobiegowym w głąb boru. Zawadzała mi długa, huzarska szabla, lecz nie 
zdejmuję jej w obawie, by nie zginęła. Z głębi lasu, potężne: urra! urra! urra! 
     Trzy szwadrony naszego pułku w gęstej linii tyralierskiej próbują przejść do kontrataku bez 
względu na tysiąckrotną przewagę nieprzyjaciela. 
     W szalonym ogniu karabinów maszynowych, dochodzą do brzegu rzeki (nasypu, zmiana autora), 
lecz zdziesiątkowani, ponoszą olbrzymie straty, cofają się do okopów. Niemcy potęgują ogień. Kule 
rżną jak grad! Dopadając rowu, wali się dowódca pułku (Ugrumow, p. A.), podziurawiony jak 
sito! Tuż przy nim, rotmistrz Lubicki. Ciężko ranny Tarło, leżąc na ziemi, strzela jeszcze z karabinu. 
(Tak, tak, wielu Polaków p. A.). Wśród ulewy kul, kurzu, trzasku, jęku, huku, sygnałów alarmowych, 
terkotania kulomiotów – Niemcy zrywają się do ataku! Setki szarych szpiczastych hełmów, 
błyszczących bagnetów, przekracza rzekę Sękówkę, (w oryg., nasyp p. A). Obłąkańczy ogień 
kulomiotów i karabinów rozprasza Bawarów. Ludzie krzycząc, wyjąc, jęcząc, wiją się na plancie i pod 
nim we krwi, kurzu, błocie…. 
Kulomioty warczą przeraźliwie, ekrazytówki pękają na drzewach, kamieniach, polach, powietrze 
ciężkie od dymów, lufy karabinów, obsady, kolby rozgrzane od strzałów parzą twarze i ramiona.                
Z metalowej skrzyni czerpiemy wraz z Fedoreńką i chorążymi naboje i walimy bezustannie                      
w wychylające się spoza nasypów, szare hełmy. Inni pozostali przy życiu oficerowie strzelają także. 
Rów napełnia się zabitymi      i rannymi, przedpiersie staje lepkie od krwi. Gałęzie olch, sosen brzóz 
strącone tysiącami kul, spadają na głowy i ramiona, okrywają zabitych zielonym całunem… Hurra!  
Hurra! Szary tłum piechurów bawarskich, z oficerami na czele zrywa się raz jeszcze, próbując 
przekroczyć śmiertelny rów… Żołnierze, unurzani w błocie i krwi, z obłąkanymi oczami – rzygają 
salwą…Pozostali Niemcy, skłębieni, w szalonym popłochu, nie mogąc przekroczyć plantu, brani na 
cel przez nas  na kilkanaście kroków, padają gęsto…  
     W owo straszliwe południe, południe śmierci, - 2 maja 1915 r., - w Lesie Kamienieckim (na 
sokolskim Blichu, na dolnosiarskiej dolinie, na przed wzgórzach Zamczyska, Postronia, Zagórza na 
Pańskich polach Sękowe - przypis Autora.), rozszalał się bój, o jakim nie ma pojęcia nikt, kto nie był 
pod Gorlicami ! 
     Wśród przeraźliwych jęków rannych, deptanych po głowach przez żywych, za przedpiersiem                 
z trupów, huzarzy gwardii ratowali honor Rosji. Zziajany bez tchu, pokrwawiony odłamkami desek                
i kamieni, waliłem z karabinu wraz z moimi żołnierzami umiejącymi walczyć i umierać po 
bohatersku! 
     Ogień nieprzyjacielski słabnie nagle… Długi przeciągły gwizd… Granaty rżną w okopy, rwąc na 
miazgę kulomioty wraz z obsługą. Padam przysypany ziemią, na leżących w rowie rannych                         
i zabitych… 
     Znów błysk…trzask…słup ziemi…przeraźliwy jęk ! Chcą nas dotłuc… Do schronów! – krzyczę, 
rzucając się w jamę. Skulony z twarzą w wilgotnej glinie słucham szumu, grzmotu, gwizdu… Chwila 
ciszy.. Potężne hurra! – odbija się echem w lesie. Niemcy dochodzą do okopu. Bezładna strzelanina! 
Huzarzy, przeskakują zaplecze rowu, by łatwiej bronić się bagnetami  i szablami. W lesie – bój 
ręczny! Wśród pozwalanych pni drzew, dołów, schronów, ziemianek plątaniny drutów, pali, trupów, 
rozwścieczeni ludzie rżną się kolbami po głowach, plecach, ramionach, rąbią szablami, kłują 
bagnetami…Dzikie wrzaski, straszliwe przekleństwa, jęki, bieganina… Pojedyncze wystrzały 
rozlegają się dookoła. Z karabinu opartego o sęk starej sosny, strzelam w pojedynczych Niemców. 
Chwilami bark mi tchu ze zmęczenia i wielkiego podniecenia bojowego. Amunicja wyczerpuje się                
i wraz z porucznikiem – adiutantem, księciem Jerzym Ogińskim i młodym chorążym – zostajemy 
osaczeni przez Bawarów. … I wtedy to, jedyny raz  w ciągu całej wojny, użyłem bagnetu do obrony 
osobistej. Bawarzy w ciemnych kaskach, podeszli blisko. Jeden z nich, siwy gruby chciał ugodzić 
mnie w brzuch. Uskoczyłem zwinnie w bok … i pchnąłem sztychem w plecy. Niemiec ryknął                    
i wypuścił karabin z ręki, otwierając nam drogę. Waląc kolbami, połączyliśmy się z żołnierzami 
cofając się pomiędzy drzewami i okopami. Czołgając się wśród splątanych gałęzi, korzeni dołów, 
pozwalanych pni, trupów, dotarłem do rowu dobiegowego, nie napierany przez Niemców.                             
O godzinie czwartej po południu, nieludzko zmęczony, pokrwawiony, chwiejący się na nogach, 
stanąłem  w obrębie leśniczówki, gdzie zbierali się pozostali przy życiu oficerowie i szeregowi pułku. 
Tu, dowiedziałem się od koniowodów, iż połowa naszych wierzchowców zginęła od pocisków w cza-
sie powrotnej drogi, a wśród nich, mój piękny, tak bardzo przeze mnie kochany -„Achmet”.  

 



Siary  Sękowa  Sokół  w cieniu Gorlickiego Przełomu 

 221 

W pół godziny później, napierany przez patrole nieprzyjacielskie, wraz z trzema oficerami i kilkudzie-
sięcioma pozostałymi przy życiu huzarami, odmaszerowałem do Jasła, by stamtąd ruszyć na nowe, 
ciężkie i krwawe boje… 
Siary dolne po 2 maja 1915 r.  […]Nazajutrz, 3 maja 1915 r., rozpoczęły się powroty rodzin, 
które tuż przed inwazją opuściły swoje domostwa i ukrycia. Właściwie, to nie było, do czego, wracać. 
dolnosiarska dolina była jednym wielkim dymiącym pobojowiskiem. W polach pooranych okopami        
i pomiędzy opłotkami, wszędzie pełno było zabitych żołnierzy oraz koni. Jeszcze gdzieniegdzie 
krzątali się sanitariusze, odszukując rannych i ustalając tożsamość zabitych żołnierzy. 
     Wkrótce jednak i oni, zabierając doraźnie opatrzonych rannych na wozy, podążyli za oddalającym 
się frontem w kierunku na południowy wschód. Ranni żołnierze, a razem z nimi ciężej ranni niektórzy 
mieszkańcy Siar dolnych; Piotr Haluch – stolarz, ranny w głowę, a jego córka Józefa, w piersi, 
przewiezieni zostali do szpitali aż w Wiedniu, - wspomina córka Piotra Halucha, - Apolonia 
Kiwaczowa. (Zawdzięczają to zapewne, pracodawcy i sąsiadowi - Władysławowi Długoszowi). 
     Powroty niektórych  dolnosiarskich rodzin do swych zrujnowanych i nadpalonych domów, były 
zrazu ostrożne. Pierwsi wracali mężczyźni, czyniąc rekonesans w swych zniszczonych obejściach.              
W niektórych ocalałych domach, walały się pokrwawione opatrunki… Z kilkumiesięcznego 
doświadczenia, obawiano się zmiany sytuacji i powrotu wojska. Ale, już po kilku dniach spokoju, 
powracano na dobre.  
     Była ciepła wiosna. Spodziewano się prędkiego rozkładu ciał zabitych i zarazy. Należało jak 
najprędzej zorganizować grzebanie zwłok. Niektórzy, szczególnie młodzi chłopcy, ale również                   
i dorośli, penetrowali pobojowisko i zabierali to i owo dla siebie, zwłaszcza, że brakowało 
wszystkiego. Bawarzy byli doskonale wyekwipowani […], a, im, nic już nie było potrzebne oprócz 
pochówku. Przydawało się wszystko, od igieł     i nici, po niezbędniki, a nawet porządne buty… Ale, 
dla jednego z mieszkańców Siar dolnych, używanie zdobycznych butów, było przyczyną nabawienia 
się zarazy i śmierć. Przydawały się dobre siodła z zabitych koni, skórzana uprząż, paski do spodni, nie 
przestrzelone hełmy, na poidła dla ptactwa domowego, a nawet … -wielki rarytas – poziomice,                   
z uszkodzonych dział…Wszędzie leżały porzucone lub wypadłe z rąk zabitych karabiny. Pełno było 
zarówno łusek z wystrzelonych kul, jak też całych, zgubiony przy pospiesznym przeładowywaniu. 
Kule i pociski karabinowe  oraz  przetopione  i zdeformowane pociski armatnie, wdeptywane były 
również przez biegnących do ataku na Magierkę  i Zamczysko wielu set żołnierzy – Bawarów, -                
w grunt. Później, przysypane i przyorane,- znajdywane były, nieomal przez sto lat, przez 
uprawiających ziemię, miejscowych rolników… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
\ 
 
Foto. 96/R.IV. Okopy austrowęgierskie i niemieckie w dolinie Sękówki – w Siarach dolnych, z widokiem… 
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…zburzonych Gorlic, widziane przez austriackiego lub niemieckiego malarza – Karla  Prinza, w kwietniu 
lub maju 1915 r.  W głębi obrazu; z lewej Gorlice. Z prawej strony Gorlic, Góra parkowa, a w przedłuże-
niu  - Sokół, z fragmentem Magierki. Na przedmieściu Gorlic - Zawodziu , był jeszcze dwór oraz był już 
szpital miejski.  Na pierwszym planie; dolina Siar dolnych - fragment; okop wychodzący z posiadłości 
Władysława Długosza - sadu, przecinający rolę Mikrutówki – uszkodzony schron.  Z lewej, górki, i skłon 
w kierunku Wygonu.  Pod Magierką, z lewej, - Łęgi, z rafinerią nafty. Dalej część przysiółka -Siary dolne.  
   Obraz, malowany zapewne  pospiesznie, kondensuje pejzaż, a fantazja Artysty, dorysowuje upiększenia. 
Niemniej, bardzo realistyczny- przekazuje obraz sytuacji i wygląd powojennego pejzażu po 2 maja 1915 r. 
     Dotychczasowy wójt Siar – Jakub Mikruta, zorganizował doraźne grzebanie zwłok zabitych 
żołnierzy. Byli to przeważnie polegli niemieccy piechurzy. Wozy do czynności rolniczych, 
znajdowały się zazwyczaj przy każdym gospodarstwie. Zebrano te, które nie były uszkodzone. 
Niestety, nie było koni ani nawet krów, które by można było użyć jako siłę pociągową. Czynność tę, 
musieli wykonywać starsi mężczyźni oraz młodsi chłopcy, których ominęła branka MOB do 
forszpanów. Z całej dolnosiarskiej doliny,  zwożono zabitych do odludnego miejsca, zwanego paryją. 
(od parowu p. A.). Miejsce to, odległe około 150 – 200 mb. od najbliższych domów, znajdowało się 
tuż pod górkami, na końcówce parku W. Długosza gdzie, wychodził na przedpole obszerny rów… 
     Zapamiętano makabryczny epizod, kiedy to jeden z mieszkańców Siar dolnych, gdy już uporano 
się ze zwózką trupów w miejsce pochówku i zasypano zbiorową mogiłę, miał odezwać się do wójta, 
Jakuba     Mikruty; […] „a jednemu, to jeszcze krew leciała z nosa” – „To dlaczego, tego żeście 
zaraz nie zgłosił „! – Ofukną gospodarza Jakub Mikruta. …Przecież on jeszcze żył! Pogrzebaliście 
żywego człowieka..!. – Ale, nie był to jedyny i odosobniony przypadek w tej wojnie… 
     W miejscu, zwanym paryja, austrowęgierski okop, - grzbietem dawnego nadbrzeża rzeki, wybiegał          
z parku W. Długosza i wchodząc na chłopskie pola, przechodził w rów zwiadowczy na otwartym tere-
nie. Biegnąc dalej w poprzek doliny, dochodził do drogi i zabudowań mieszkalno-gospodarczych roz-
lokowanych pomiędzy drogą, a rzeką Sękówką…Tam to właśnie, u wlotu do owej paryi, w poszerzo-                      
nym i pogłębionym rowie – transzei, grzebano doraźnie, zwożone zwłoki zabitych żołnierzy, z całej 
doliny  Siar dolnych…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto. 97. R/IV. Miejsce, gdzie grzebano zwłoki, zwożonych tu żołnierzy – pierwszy plan. Z prawej, wejście 
do paryi. Na pagórku, z lewej, spogląda w pozostałość rowu strzeleckiego, wirtualny żołnierz, który wziął 
się tam, nie wiadomo skąd? W głębi, pośród drzew, również postaci, których w realu nie było… 
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                                                                   Powyżej, pomiędzy dębami, kto? 
                                                                                   (Grupa w bieli). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto. 98/R. IV. Tak, jak Foto 97., widok współczesny. Zachowany fragment   rowu strzeleckiego, 
z I wojny światowej. Sto lat  temu, rów sięgał dworu W. Długosza i posiadał rozgałęzienia  dobie-
-gowe. Jest to zbliżenie i powiększenie fragmentu  foto.97, miejsce, na które spogląda wirtualny 
żołnierz. (Autor foto.-Sz. M., fotografując pozostałość rowu strzeleckiego, nie dostrzegał nikogo  
 
     Pogrzebanych głęboko, posypywano grubą warstwą wapna i przysypywano ziemią. Miejsce 
pochówku zabitych żołnierzy, oznakowano drewnianym krzyżem. Była to mogiła doraźna, 
przejściowa. Później ekshumowana…  Mężczyźni Siar dolnych, ale zapewne również Siar górnych, 
Sękowej, Sokoła i innych dotkniętych przez okrutny walec wojny wsi pod gorlickich, po wykonaniu 
tych przykrych, grabarskich czynności, mogli pomyśleć o sprowadzeniu swoich rodzin, którym udało 
się opuścić te zagrożone bezpośrednio miejsca, a w przypadku Siar dolnych, zamkniętą 
nieprzyjacielskimi pozycjami dolinę.  
W siarach dolnych wiele domów i budynków gospodarczych było całkowicie spalonych, a reszta 
miała popalone dachy, podziurawione pociskami ściany. W oknach, nie ocalała ani jedna szyba. 
Poniszczone były sady, połamane i spalone drewniane opłotki. Okoliczne pola uprawne, 
poprzerzynane głębokimi rowami, dołami, nie nadawały się do wiosennych zasiewów… 
     Wszędzie, walały się karabiny, wypadłe zabitym i rannym z rąk. Na polach, porozsiewane niczym 
ziarno zbóż, liczne łuski, z karabinowych kul, całe kule, zgubione przy prędkim ładowaniu karabinów,    
a nawet ładownice. Sporo było dużych, zniekształconych fragmentów żelaznych, z rozerwanych 
szrapneli, powyginanych i poskręcanych, o ostrych krawędziach, które długo jeszcze, po majowej 
inwazji, wyorywały z gleby, pługi rolników… 
Obraz wsi Sękowa po bitwie. (Po 2 maja 1915 r. W. Pawłowski Kronika Szkoły w Sękowej). 
[…] Wygląd wsi okropny i straszny. Przeszło 70 domów spalonych, albo rozbitych granatami lub 
rozebranych do rowów strzeleckich. Pewnie ani jeden dom czy inny budynek zaś nie był wolny od 
mniejszych czy większych uszkodzeń. We wsi przykra cisza, bo ludność prawie wszystka była przez 
wojskowość ewakuowana, lub też sama z miejsc zagrożonych uchodziła, pozostawiając cały swój 
dobytek na opiece wojsk austriackich czy rosyjskich, zależnie od tego, które w tej części wsi miały 
swe pozycje. Wszystkie domostwa stały otworem. Bydło bez opieki puszczone luzem wałęsało się 
koło domostw. Część ludności ( bardzo nieznaczna), która odsunęła się niedaleko od wsi […] 
powróciła do wsi zaraz po 2 maja… […] po domach okropne zanieczyszczenia, smród i zniszczenie 
urządzenia domowego. Ziemia, parokrotnie  i w najrozmaitszych kierunkach przekopana rowami 
strzeleckimi i zrujnowana granatami. Po całej wsi porozrzucane groby ludzkie i zwierząt (najwięcej  
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koni). […] Wiele grobów było n p. tuż przy samych studniach, pod oknami lub drzwiami domów, przy 
drogach, i w rowach…    
     Gdy, front oddalił się od Siar i Sękowej i przesunął się na Wschód, gdy teren cmentarza 
parafialnego stał się dostępny, w Siarach dolnych, ale zapewne również w Siarach górnych, i Sękowej, 
przystąpiono do ekshumacji, pogrzebanych naprędce, w ogródkach przydomowych i na polach, 
zabitych i zmarłych podczas sześciomiesięcznych walk, - krewnych. Niestety, w niektórych rodzinach, 
nie było komu, - wykonać tej przykrej czynności. Nie było wiadomo również, gdzie, znajduje się 
prowizoryczna mogiła. Pogrzebani, spoczywają tam do chwili obecnej. Wiele takich zapomnianych 
pochówków, znajduje się w Sękowej, skąd ludność, była masowo ewakuowana w okolice Starego                
i Nowego Sącza, a powroty znacznie późniejsze.    
Dla ocalałej ludności, nastał bardzo ciężki przednówek 1915 r. Zapanował straszny głód. 
Szerzyły się ciężkie zakaźne choroby. Na chleb, mielono w żarnach nawet wysuszony 
perz…(długie bicze korzeni pewnej trawy), …wyorywany z pól podczas upraw i składowany na 
pryzmy, przy każdym gospodarstwie. Sporządzano potrawy, z popularnego chwastu - lebiody oraz 
majówki, (mniszka l.), rosnących obficie w okolicy. Zbierano i zjadano kwiat, kwitnącej w maju 
akacji, liście lipy, itp. Kominy dymowe były zburzone. Posiłki, przyrządzano i gotowano na 
wykonanych z grubego drutu, trójnogach i denarkach, ustawianych nad ogniskami na zewnątrz 
budynków. Nie było zboża na wiosenny zasiewek.. Ziarno, przeznaczone do wiosennego siewu, 
dawno zarekwirowało wojsko, lub zostało zjedzone przez domowników. Tak samo z okopowymi.             
Nie pozostała nigdzie ani jedna krowa, koza lub jakiekolwiek ptactwo domowe. Małe ilości ziem-
niaków i buraków, których zielone zwiastuny - liście, pokazały się w maju na dworskich polach,                  
a których nie zdążono wykopać w jesieni, lub nie zostały wygrzebane przez żołnierzy, ratowały 
doraźnie sytuację. Był to niewątpliwie rabunek cudzego mienia. W obliczu panującego powszechnie 
głodu, był to jednak rabunek usprawiedliwiony  - ratunkowy…     W takich okolicznościach, ludność 
organizowała się sama. Powstawały doraźne Komitety ratunkowe. W Siarach dolnych, Komitet 
ratunkowy reprezentował dotychczasowy wójt, Jakub Mikruta. W siarach górnych, nowy, 
samozwańczy naczelnik gminy Siary, Ludwik Rybczyk oraz Józef Jamro. W Sękowej, kierownik 
Szkoły i tymczasowy Naczelnik gminy, Władysław Augustyn. Komitety ratunkowe, zabiegały                   
o środki żywnościowe, zapomogi pieniężne, odszkodowania za poniesione straty wojenne, na które, 
oczekiwano bardzo długo… 
     W Siarach dolnych, gdzie znajdował się dwór W. Długosza, (przedwojennego milionera naftowego     
i ministra Galicji), miejscowy Komitet ratunkowy zwracał się o pomoc do dworu. Jakąś minimalną 
pomoc, z tej strony, - uzyskiwano. Przeważnie, z warunkiem odpracowania pożyczki zbożowej czy 
innych produktów, przy obróbce dworskich pól uprawnych; siewie, zbiorach, omłotach i wykopkach.. 
     Przystąpiono do porządkowania swoich posesji, swoich domów, które ocalały, aby można było              
w ich mieszkać. Później, zasypywano rowy i dekunki na polach uprawowych. Naprawiano doraźnie 
ocalałe budynki gospodarcze O budowie nowych domów, nie było na razie mowy. Nie tylko ze 
względu na brak środków finansowych, ale nie można było dojechać do lasów, nie było żadnego 
transportu konnego. Nie pozdejmowano jeszcze zapór i zasieków z drutu kolczastego, nie rozbrojono        
i nie usunięto jeszcze min p. piechotnych oraz  niewybuchów. Nie opróżniono jeszcze, z ciał zabitych 
żołnierzy, doraźnych zbiorowych mogił. Obawiano się wrytych w ziemię niewybuchów, a nawet, 
pojawiających się tu i ówdzie w lasach, uciekinierów i dezerterów, niejednokrotnie obłąkanych 
żołnierzy obydwu stron… 
     Jeszcze toczyła się wojna. Oddalający się od Gorlic i okolic front, nadal był priorytetem władz – 
Koalicjantów, w tym, władz galicyjskich. Tam więc, kierowano środki finansowe. Ludność cywilna, 
jeszcze się nie liczyła. 
     Na tereny już uwolnione od bezpośrednich działań wojennych, wchodziły stopniowo służby                    
i oddziały logistyczne; przede wszystkim oddziały saperów. Tworzono punkty odzyskujące ukrywaną 
przez ludność broń i amunicję, wreszcie oddziały ewidencjonujące miejsca pochówków zabitych 
żołnierzy, a następnie, przy użyciu jeńców rosyjskich, otwierające zbiorowe mogiły, dokonując  
imiennej identyfikacji zabitych, odczytując numery identyfikacyjne, które posiadał każdy austriacko-
węgierski i niemiecki żołnierz…   
     Zwłoki, ze zbiorowych mogił, wydobywali jeńcy rosyjscy, a następnie przewozili w odległe 
wyznaczone miejsca stałego już pochówku. Były to zazwyczaj wzgórza, o które, toczyły się najcięższe 
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walki, wzgórza, dobrze widoczne w okolicy. Tam tworzono cmentarze wojenne, które wkrótce, 
okolono kamiennymi murami, ale również parkanami z drewna.… 
     Dla Gorlic, Łużnej, Siar, Sękowej i Sokoła oraz innych okolicznych miejscowości, okrutna ta 
wojna, która zabrała setki ofiar ludności cywilnej, na szczęście, już się zakończyła.  Ale, niestety, dla 
ludności, która przeżyła, nastały ciężkie i trudne czasy; przez kilka kolejnych lat, trzeba było borykać 
się z następstwami tej okrutnej i wyniszczającej wojny.  
     Należy jeszcze, na zakończenie tego rozdziału, wyraźnie to zaznaczyć, że tereny położone tuż za 
Sękówką, na prawym jej nadbrzeżu, a więc wsi Sokół i Dominikowice (enklawy dochodzące do 
Sękówki), były również częściowo zabudowane i zamieszkałe. To poprzez terytoria tych enklaw, 
poszedł szturm Bawarów na Magierkę, Zamczysko, Postronie, Zagórze. Tam też, spalono domy, 
zginęło wiele osób z ludności cywilnej. ludność miejscową, spotkał ten sam los, jaki dotknął, 
mieszkańców Siar i Sękowej…   Skutki tej okrutnej, niezawinionej przecież wojny, ludność 
miejscowa, która przeżyła, odczuwała jeszcze bardzo długo. Niejednokrotnie przez całą następną 
dekadę. Długo też, wielu rodzinom, przyszło czekać na ojców czy synów, których objęła mobilizacja, 
a którzy walczyli na różnych frontach tej wojny. Niektórzy, zaznający niewoli rosyjskiej, powracali 
dopiero po 5, 8… latach. O innych, dowiadywały się rodziny za pośrednictwem Czerwonego Krzyża             
i niejednokrotnie, otrzymywali przykre i smutne informacje,  z Ordynariatów polowych, – kapelanów, 
o śmierci i pochówku żołnierza, oraz miejscu, w którym ugodziła go kula. Wielu żołnierzy,  
pobranych na mocy Aktu MOB, - przepadło bez wieści… 
      
      Odnotować należy, że do swojego dworu w Siarach środkowych, powrócił z Krakowa, gdzie wraz,       
ze swoją rodziną oraz nieliczną służbą (przeważnie kobiety - pokojówki), przebywał, - senator Włady-
sław Długosz. Wprawdzie jego dwór w Siarach, był również nieco uszkodzony, ale można było w nim  
mieszkać. 
Po powrocie do swego dworu w Siarach, rozpoczął działalność w Powiatowym Komitecie Ratunko-
wym w Gorlicach. 
      W dniu 15 października 1918 r., W. Długosz zostaje prezesem powołanej przez społeczność po-
wiatu Gorlickiego, TPRN, czyli Tymczasowej Powiatowej Rady Narodowej. Członkiem tej Rady, 
został również Ludwik Rybczyk, z Siar. Powołano Komitet wykonawczy TPRN, na którego czele, 
stanął Władysław Długosz. W dniu 26 listopada 1918 r., na Zjeździe delegatów – Polaków, Gminnych 
Rad Narodowych, TPRN, przemianowano na PRN, czyli Powiatową Radę Narodową Ziemi Gorlic-
kiej. Jej przewodniczącym pozostał W. Długosz, a jednym z zastępców, Ludwik Rybczyk.  
     Dnia 6 listopada 1918 r. WAPL w Krakowie, mianował komisarza likwidacyjnego w powiecie 
gorlickim. Został nim Aleksander Strzelbicki. Komisarzowi PKL, podporządkowano personel Staros-
twa oraz, pracowników biura Rady powiatowej. Organem doradczym został dotychczasowy Wydział 
Powiatowy z dotychczasowym prezesem W. Długoszem. Aleksander Strzelbicki pełnił funkcję Staros-
ty gorlickiego do 1926 r. Władysław Długosz, pełnił funkcję marszałka powiatowego do 1923 r. 
    W. Długosz, wchodził również w skład powiatowego Komitetu Szacunkowego Strat Wojennych               
i Powiatowego Komitetu Odbudowy miasta Gorlic oraz powiatu gorlickiego. 
 
    Straty wśród ludności cywilnej, nie są wymierne, co najwyżej, można je określić ilościowo. 
[…]Straty materialne, wyceniono na około 10 – 15 tyś. Koron austriackich za gospodarstwo, czyli 
około 300 tyś. Koron polskich.  
    Ani połowy tej kwoty, nie uzyskano z Funduszu odszkodowań wojennych. Większość domów 
odbudowywano we własnym zakresie, własnymi siłami i środkami. Niektórzy, posiadali własne lasy        
i chociaż bardzo przetrzebione, – tym, było łatwiej… 
   Ale, powszechna odbudowa zniszczonych gospodarstw oraz nielicznych budynków użytecznoś-
ci publicznej, w tym zburzonych i uszkodzonych kościołów, rozpoczęła się w parafii sękowskiej;                
w Siarach i Sękowej,  dopiero, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości - w 1918 r. … 

________________________________________ 
     Nareszcie, zakończyła się ta okrutna wojna. Tym oto dowódcom, również Gorlickiego 
przełomu, których portrety, zamieszcza się na str., następnej, zawdzięczają Koalicjanci otwarcie 
Bramy Zwycięstwa na Wschód. Brama ta, to również, nieomal doszczętnie zburzone miasto 
Gorlice, przeorane okopami, oraz naszpikowane setkami ton stali, z różnorakich pocisków – 
wzgórza, nad prawobrzeżną połacią i rubieżą rzeki Sękówki; Magierki, Zamczyska, Postronia, 
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Zagórza, Wiatrówek… Przyczynienia się do śmierci wielu dziesiątków mieszkańców powiatu 
gorlickiego. Również, zniszczenie wielu gospodarstw chłopskich, na terenach objętych 
działaniami wojennymi… 

Chwała Zwycięzcom ! 

                         
 Foto. 99/R.IV. ; Feldmarszałek v.  Mackensen.   Gen. v. Falkenhayn. 
 

 
Foto.100/R.IV. Rosyjska pocztówka.          

21 listopada 1916 r., zmarł Monarcha austrowęgierski, miłościwie nam panujący, 
również w Galicji… Franciszek Józef I. 

 
Skończyła się I wojna światowa. Minął rewolucyjny rok 1917 w Rosji carskiej.  

W 1918 r. Zmartwychwstała Polska. 
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Foto 101/R.IV. Pocztówka. M. Berczenko. I Wojna Światowa i sprawa polska. Zmartwychwstała 
Polska  na gruzach Monarchii Habsburskiej Hohenzollernów oraz Imperium Rosyjskiego… 
                                                     Koniec Rozdziału IV. 
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ROZDZIAŁ V. 
 

Straty wojenne Siar, Sękowej, Sokoła 
W okresie od listopada 1914 – 02 maja 1915. 

 

     Okrutna bestia – wojna, jakkolwiek by ją usprawiedliwiać; wyzwolicielska, nowo 
państwo-twórcza, dająca nadzieję odzyskania niepodległości, dokonała olbrzymich zniszczeń 
na terenach, gdzie toczyły się walki.  
     Z konieczności należy napisać, że w każdej współczesnej wojnie, straty są przecież nieu-
niknione. Ba, bitwy wygrywa ten, kto dokona większych zniszczeń zarówno pośród ludności 
cywilnej, wojska, jak też obiektów infrastruktury. Przegrani nie mają racji. Ci, którzy wojny 
wygrywają, są bohaterami. Oni dyktują nowe prawa i warunki.  
     Z grubsza rzecz ujmując, rozróżnia się wojny sprawiedliwe – obronne i niesprawiedliwe - 
agresywne – zaborcze. Każda jednak wojna, od najmniejszej poczynając, niezależnie od in-
tencji stron które ją wywołują i prowadzą, jest okrutnym złem! 
     W I wojnie światowej, jednego z Koalicjantów –Zaborców, w powiecie gorlickim, okreś-
lano i nazywano, paradoksalnie, mianem - Nasi. Lata niewoli zrobiły swoje. Nie mając włas-
nej państwowości, za własną ojczyznę przyjęto uważać obcą, zwłaszcza, że Zaborca ten, był 
najbardziej tolerancyjny i pozornie łagodny. […] Za Austrii, to było dobrze… wspominali,         
w większości starsi ludzie Galicji. 
     Jednakże, analizując szczegółowo i obiektywnie wydarzenia wojenne, to okazuje się, że 
Nasi wyrządzali i wyrządzili o wiele więcej krzywd ludności cywilnej oraz obiektom, aniżeli 
Moskale   i nic tych faktów nie usprawiedliwia, chociaż tych ostatnich, również nie (!). 
     W Siarach, Sękowej i Sokole gdzie trwała sześciomiesięczna wojna pozycyjna  o strate-                    
giczne drogi i wzgórza, najbardziej ucierpiała ludność cywilna, ale również obiekty użytecz-
ności publicznej; domy mieszkalne lasy i grunty uprawowe. 
     Ustalenie poniesionych strat, na małym odcinku wielkiego - szerokiego frontu gorlickiego,      
po stu latach od ich zaistnienia, nie jest wcale łatwe.  
Dokonując tych czynności, posłużę się szczątkowymi, nieomal cudownie zachowanymi brul-
ionami spisów zmarłych i zabitych, na przełomie lat 1914/1915 oraz mozolnie wyszukiwany-
mi, w zachowanych Księgach metrykalnych, zapisanymi uwagami na marginesach tych ksiąg.           
Do rzeczywistych wykazów imiennych poszkodowanych, jeżeli takowe gdzieś istnieją, nie 
miałem  dostępu. Część informacji o zmarłych i zabitych oraz stratach mienia, poniesionych           
z przyczyny wojny, udało się zebrać od osób, które jako dzieci, same widziały i zapamiętały 
wydarzenia wojenne, bądź też, słyszały o nich od swoich rodziców. 
     W przypadku wsi Sękowa, zachował się brulion dokumentu Władysława Augustyna, kie-
rownika Szkoły w Sękowej oraz tymczasowego Naczelnika Gminy, (którą to funkcję, objął 
On po zmarłym wójcie … Niedzieli). Dokument ten – prośba o wsparcie poszkodowanej 
ludności Gminy Sękowa, skierowany do Komitetu Księży Biskupów w Krakowie, wykazuje 
liczbowe straty mienia ludności cywilnej wsi Sękowa.  
     W przypadku wsi Siary, straty mienia; – domy i zabudowania gospodarcze, ustaliłem,        
w oparciu o Wykaz datków na Restaurację kościoła w Sękowej, z roku 1922, sporządzony 
ręką byłego Naczelnika gminy - wójta, Jakuba II Mikruty. 
     Pośród rannych i zmarłych z przyczyny wojny, wyodrębnić możemy osoby cywilne oraz 
żołnierzy, pobranych do Armii austrowęgierskiej, zarówno przed wojną w trybie normalnej 
służby wojskowej, jak również, w wyniku powszechnej mobilizacji, po wybuchu I wojny 
światowej. Wyliczanie strat wojennych, rozpocznę od ludności cywilnej. 
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     Z ogólnej przyczyny zgonów ludności cywilnej w okresie 1914/1915, czyli działań wojennych na 
terenach Siar i Sękowej, udaje się wyodrębnić następujące przyczyny szczegółowe; pośrednie                     
i bezpośrednie, a mianowicie. 

• Decyzja o nagłej ewakuacji ludności. 
• Stres ogólny, z przyczyny utraty mienia, oraz nadmierny wysiłek ludzi w podeszłym wieku. 
• Trudy związane z pokonywaniem trasy i znacznej odległości do miejsc rozśrodkowania. 
• Rany odniesione i zadane przypadkowo kulami karabinowymi oraz granatami podczas walk 

stron przeciwnych. 
• Rany odniesione wskutek bezpośredniego strzału karabinowego do osoby namierzonej.  
• Spalenie się, w swoim domu lub obiekcie gospodarczym, trafionym pociskiem armatnim,            

granatem bądź celowo podpalonym. 
• Śmierć z przyczyny zarażenia się wirusem lub bakterią. 
• Śmierć z głodu i wycieńczenia. 
• Śmierć wskutek zasypania gruzem bądź przywalenia elementami budynku., Inne. 

Ludność cywilna gminy Sękowa, zmarła podczas ewakuacji, i w nowym miejscu pobytu. 
L. 
p. 

Dom 
nr  

Dane            osobowe      
poszkodowanego 

Data 
zdarzenia 

Lat 
życia 

Okoliczności śmierci                  
i pogrzebu 

 1_   2                        3____________       4____  5  _                     6________ 
  1    11 Katarzyna Tumidajska wdowa  

 po Wojciechu (brak daty ur.) 
19.II. 1915   84 Zmarła po wyjściu pocho-  

wana w pobliżu domu 
  2   30 Katarzyna Tokarz wdowa po Janie, 

ur. w 1850 r.     
19.II.1915   65 Zmarła w Łososinie górnej  

p. Limanową, astma.Tam sp.   
  3   25 Kazimierz Wacławik s. Fran-    

ciszka i Anny Przybycień 
30.IV.1915   18 Zapalenie płuc pochowany  

w Nowym Sączu 
  4   23 Jan Trybus mąż Marianny 

Konieczny (18 lat małż.) 
01.IV.1915   50 Zmarł podczas ewakuacji 

leży przy szkole w Siarach 
  5   31 Jan Kretowicz, s. Franciszka        i 

Marianny Konieczny, gimnaz.  
22.IV.1915   17  Zapalenie płuc, zm. w Męci -

nie, pochowan. w Kobylance. 

  6 154 Maria Rybczyk żona Stanisława 
(40 lat w małżeństwie) 

10.V.1915   70 Powrót z miejsca ewakuacji  
zmarła z wycieńczenia. 

  7   ? Józef Wszołek - brak danych, może 
żołnierz (?) 

09.IV.1915   46 Zmarł w…Teresinie (?) 
                w Teresinie (?) 

  8   ? Jan Tumidajski,  syn  
Pauliny Pająk 

28.V.1915    ? Gdzie ?,  katar kiszek 
Brak szczegółów 

  9   ? Anna Tenerowicz, wdowa  
po Józefie 

8.VIII. 915   68 Zmarła w Młynnem, paraf. 
Szczawa, Łososina g. tam sp.  

10   ? 
   

Stanisław Szydłowski, syn Macieja 
i Anny Kretowicz 

22.IV.1915   19 Zmarł w Nowym Sączu, 
tam leży.     (spoczywa) 

11 109 Józef Sandecki, ur.26.XII. 1853 
mąż Marianny Szydłowskiej. 

17.08.1915   63 W nowym miejscu pobytu 
zmarł nagle ból w piersi. 

12 171 Tomasz Tokarz, syn Piotra      
  i Anny Szydłowskiej 

20.08.1915   28 Tyfus brzuszny, brak danych  
o miejscu pochówku. 

13 
Ple 

  ? 
ban 

Ks. Jan Kielar, emerytowany 
proboszcz, parafii Sękowa 

07.VI.1915    72 Zapalenie żył. Brak danych 
o miejscu pochówku. (?)  

14 
Szy 

32  
mba 

Aniela Kretowicz, żona Piotra      
(7 lat w małżeństwie) 

29.I.1915   26 Zmarła w Szymbarku pod-
czas ewak., zapalenie płuc. 

15  17 Tomasz Wojnarowski, wdow. po 
Józefie Białobok  26.IV.1859 

07.VI.1915   56 Zmarł podczas ewakuacji 
w Szpitalu w Zborowie. 

16   ? Eugeniusz Ludwik Szloch,    
s. Franciszka i Józefy Turek 

23.III.1915 New- 
rodek  

Przy porodzie w Cietrzewinie  
pow. Nowy Sącz. 

17 
----- 
18 

 31 
----- 
18 

Apolonia Tenerowicz,       
wdowa po Mieczysławie.------------ 
Apolonia Tumidajska c. Michała 

19.IV.1915 
--------------- 
24.III.1915 

   ?   
------- 
 16                         

Powrót z ewak.. Zmarła w 
Siarach i tam pochowana. 
Zmarła na serce, poch.Męcin. 

 19   ? Marianna Tenerowicz, wdowa 
Po …? 

23.IV.1915   80 Zmarła w miejscu 
rozśrodkowania w N. Sącz  
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 20 149  Franciszek Zachariasz, m. 
Marianny Przybycień, 1862 r. 

11.IV.1915 
          

  54  Zmarł w Grybowie, uraz 
mózgu, tam pochowany. 

Ludność cywilna Gminy Sękowa zabita i zmarła na terenie swego miejsca zamieszkania 
  1   15 Bronisława Kretowicz, c. Jana      i 

Marianny, ur.26.9.1903 
20.II.1915   12 Wrzód na głowie, 

pochowana przy domu. 
  2   15 Marianna Kretowicz,  żona 

Jana, ur. 24. XII. 1875 r. 
11.I.1915   40 Zabita granatem, pochowa 

na przy domu. 
  3   15 Wiktoria Kretowicz, córka Jana    i 

Marianny 
25.I.1915    1  

  rok 
Zabita …, pochowana przy 
domu. 

  4   15 Katarzyna Kretowicz,     córka Jana 
i Marianny 

03.I.1915    4 Zabita granatem, pochowana 
przy domu. 

  5 122  Barbara Tokarz,  wdowa  po Janie 19.I.1915  85 Zmarła z ran od granatu, 
pochowana przy domu. 

  6   ? Aniela (Agata), Serwońska, panna                      29.I.1915  70 Zabita, pochowana w polu. 
  7   99 Stanisław Tumidajski,  syn Jana   i 

Marii Gutter 
16.II.1915  17 Zapalenie płuc, pochowan. 

przy domu. 
  8 115 Józef Szydłowski,  mąż Agaty 

Podstołowicz 
18.II.1915  56 

(36) 
Zapalenie płuc, 
pochowan.,przy domu. 

  9   92 Piotr Muszyński, syn Jana            i 
Marianny (Katarzyny ?) 

8.III.1915  18 
(13) 

Zabity kulą, pochowany  
przy domu. 

10 104 Franciszek Konieczny, syn Jana    i 
Marianny Gutter 

9.III.1915  18 Zabity kulą, pochowany  
przy domu 

11   22 Marianna Kretowicz,   wdowa    po 
Józefie 

13.03.1915    ? Umarła, wskutek poparz.   
w płonącej stodole, granat. 

12   87 Wincenty Pruchniewicz,  m. 
Marii Boczoń, ur.11 I.1858 

03.IV.1915   57 Spalony, wraz z domem,       
od granatu. 

13 184 Ludwik Haluch, mąż  Anny Rurka 
(Rurke ?). 

28.IV.1915   75 Zmarł na czerwonkę,  
pochowany w polu 

14   63 Franciszka Zielińska, ur.16.II. 
1837 r., wdowa po Piotrze 

02.V 1915   79 Brak danych o okolicznoś-
ciach śmierci i pogrzebu. 

15   31 Mieczysław Tenerowicz,   mąż 
Apolonii 

31.12.1914    ? Zabity granatem, pochowany 
w polu. 

16 178 Michał Rachel, mąż Józefy 29.I.1915   70 Zmarł natur. pocho. przy 
dom. 

17 210 Jan Kanty Marek (Markowicz ?), z 
Nowejwsi lub Siar? 

30.I.1915   91 Zmarł nagle, pochowany    
przy domu. 

18   64 Jakub Liszka, syn. Szymona         i 
Franciszki Haluch 

23.II.1915   50 Zabity, pochowany na polu 

19   86 
 

Teofil Szloch, mąż  Franciszki 29. 4. 1915   56 Zab. granat., spalony w  
domu. 

20   81 Wojciech Tumidajski, syn   
Antoniego i Marii Owczarz  

08.III.1915   18 Zabity kulą karabinową, 
pochowany w Sękowej. 

21 120 Zofia Marszał, z  Łużnej 
wolnego stanu (sługa?) 

27.IV.1915   64 Zabita kulą, leży w polu 
pochowana w Kobylance. 

22  43 Wojciech Drzymała, mąż 
Anny Janik 

30.III.1915   57 Zabity kulą, pochowany  
przy domu 

23  43    Franciszek Drzymała, syn 
Wojciecha i Anny Janik 

 19.II.1915   15 Zapalenie (?), leży przy  
domu. 

24  52    Jan Niedziela, mąż Marii 
Szydłowskiej, wójt Sękowej 

 08.II.1915   63 Zapalenie żył (nogi), leży  
przy domu. 

 25  23 Katarzyna (Karolina ?) Tokarczyk, 
wolnego stanu 

15.III.1915   53 Zabita…, pochowana przy  
domu. 

 26  30 Stefania Konieczny, córka  
Józefa i Anny Tokarz 

02.V.1915   10 Zabita…, leży w polu… 
 

 27  15 Józefa Tokarczyk, wdowa…   
 …po Tomaszu, ur. w 1835 r. 

13.III.1915   80 Zabita, brak okoliczności 
pogrzebu. 

 28 144 
114 

Franciszek Tokarczyk, wdow.   
po Mariannie, ur. 2.IV.1840 

04.III.1915   75 Zabity, brak okoliczności 
pogrzebu. 

 29  38 Franciszek Szloch, s. Józefa    02.V.1915   15 Zabity granatem, pochowany 
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i Agnieszki, ur.2.X.1900 przy domu. 
 30   ? Agata (Jagusia), Kretowa …III.1915   70 Zmarła, brak okoliczności. 
 31 120 Franciszek Tokarczyk, mąż Anny, 

(przy córce w Siarach) 
07.IV.1915   63 Zmarł naturalnie pochow. p.. 

domu córki w Siarach. 
 32  40 Jan Chruściel, wdowiec, 

po Magdalenie, ur. w 1826 r. 
02.V.1915   97 Zabity granatem, leży w 

polu.  
 33   ? Jan Markowicz, mąż Katarzyny… 18.III.1915   67 Zapalenie. Brak okoliczności 

pogrzebu. 
 34   ? Jan Romasiewicz, z Pętnej, 

mąż Zofii Dąbrowskiej 
02.V.1915    ? Zabity… Brak okoliczności 

pogrzebu. 
   Młodzieńcy z Sękowej wcieleni do Armii austriackiej po MOB,-żołnierze, zabici,zmar.  

L,P Dom nr Dane osobowe zmarłego 
Żołnierza 

Data 
zdarzenia 

Wi-
ek 
 

Okoliczności śmierci  
i  pogrzebu żołnierza. 

  1 Ropica 
Ruska 

Wojciech Krygowski, rodem- 
 Pagorzyny,  m.Wiktorii Skałba 

25.IX,1914  ? Samobójstwo z karabinu-
melancholia Poch. Rop.R.  

  2 Sęk. Stanisław Tenerowicz, syn 
Michała. 32 pułk  logistyczny 

20.I.1915 22 Służba w Golube? Oderbe- 
rg Słowacja brak danych.z. 

  3 Sęk. Wojciech Zieliński,  
brak danych o rodzinie 

31.3.1915  20 Zakażenie od postrzału. 
Pochowany w Kętach. 

  4 Sęk Ludwik Rachel, ur.1.X.1878, 
mąż Tekli Kret, ślub 1906 r. 

11.IV.1915 37   Zmarł od ran, w Szpitalu 
wojskowym na Węgrzech. 

  5 Sęk 
 54 

Marcin Kretowicz, syn    
Józefa, ur.30.XII. 1895 r. 

28.II.1915? 
31.12.1914        

20 Zmarł na froncie… ?, 
brak okoliczności… 

  6  Sęk 
 30 

Kazimierz Tokarz,  syn .  
Piotra  i …? 

01.3.1917   ? Poległ na froncie włoskim- 
 brak okoliczności. 

  7 Sęk Franciszek Konieczny, żonaty, 
brak szczegółów 

04.07.1915 43 Zmarł w Tarnowie,                   
z przyczyny cholery. 

C.d. tabeli… 
 8 -  
10   
   

Sęk. 
149 

Walenty,- Adam, -Leopold  
Zachariasze, s. Franciszka                              

1914 do 
1915 r. 

Brak 
dan. 
 

Polegli na wojnie. Brak 
okoliczn. śmierci, pogrzeb. 

  11    Sęk 
149 

Jacenty Zachariasz, syn 
Anny Marii Zachariasz, urodzony… 

16.VI.18-
90 r. 

24 Na front w Tyrolu. Przeżył  
Ożenek w Siarach  dolnyc. 

  12 Sęk
. 

Inni nieznani, których nazwisk nie 
udało się ustalić. 

1914/1915  Polegli na frontach 
I wojny światowej… 

    Podsumowując tę smutną statystykę wsi – Gminy  Sękowa , zapisujemy. 
• Zmarli z przyczyny wojny, podczas ewakuacji wsi Sękowa,                     -  osób 20. 
• Zmarli wskutek ran oraz zabici w swoich obejściach,                                -  osób 34. 
• Zmarli i zabici żołnierze, z Gminy Sękowa, na różnych frontach,    -  osób 10 + (?). 
• Łącznie, z przyczyny I wojny światowej, zmarło oraz poległo,- około osób  - 64 (?). 

    To tyle! I, aż tyle (!); zmarłych i zabitych z przyczyny wojny, spośród mieszkańców,   
    w jednej tylko wsi Sękowa, na terenie powiatu gorlickiego. Zmarli i zabici, w większości, 
pogrzebani byli w miejscu gdzie spotkała ich śmierć. Cmentarz parafialny, odcięty był od wsi,   
linią okopów. Również żaden z dwu kościołów nie był czynny. Prawdopodobnie, tylko pochówki              
w nowych miejscach pobytu ludności ewakuowanej, czyli w okolicach Nowego i Starego Sącza, oraz   
innych, odbywały się na cmentarzach, w obrządku miejscowym…? 
     Po przesunięciu się frontu i powrocie ludności Sękowej do miejsca zamieszkania, część zmarłych, 
pogrzebanych przy domach lub w polu, ekshumowano, i przewieziono na cmentarz parafialny. 
     Ale, należy to wyraźnie zaznaczyć, nie wszystkich. Pozostali Oni w miejscu pierwotnego 
pochówku, z przyczyn różnorakich…. Z czasem, zapomniano o miejscu Ich doraźnego 
pogrzebania. Tam, spoczywają…  

 
Na stronie następnej; Foto. 1/R.V.        Pamięci poległych…               
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 Oraz -- Katarzyna Tumidajska, wdowa po Wojciechu, zm. w 1915. Inny Jan Tumidajski, zm. w 1915 r. 
Ten, niesamowity pomnik, na cmentarzu parafialnym w Sękowej, poświęcony  Braciom 

Tumidajskim, (oczywiście, za zgodą rodziny), zadedykować można również, wszystkim 
poległym w I wojnę światową, osobom cywilnym oraz żołnierzom, z Sękowej,  Siar, i  So-                 
koła…, pogrzebanym doraźnie, gdzieś w polu lub ogrodzie przydomowym, których ciał, 
nigdy nie odnaleziono i nie ekshumowano, a z czasem, po prostu, o Nich – zapomniano… 

    W sąsiedniej Gminie Siary, straty ludności cywilnej, w tym żołnierzy, są również ogromne. 
Wieś Siary, szczególnie dolne, pomimo identycznego zagrożenia jak w Sękowej, nie została ewa-
kuowana. Trudno jest dzisiaj dociec, dlaczego pozostawiono ludność cywilną na pastwę wojny. 
     Aczkolwiek Siary górskie, których domy posadowione były, w większości pomiędzy znacznej 
wysokości wzniesieniami, mogły w jakiś sposób przetrwać bez większych strat, zwłaszcza, że droga 
biegnąca w dolinie nad potokiem Siary, nie była drogą strategiczną, - to zupełnie niezrozumiałym jest 
pozostawienie ludności na pastwę wojny w Siarach dolnych. Mieszkańcy tej enklawy Siar, uwięzieni 
zostali pomiędzy dwiema liniami okopów; gdzie odległość pomiędzy okopami przeciwnych stron, 
wynosiła maksymalnie do 800m, a odległość do zabudowań, od 20-200.    
     Podczas ewakuacji ludności sąsiedniej Sękowej, właśnie przez Siary górne; Puste pole, Dziadówkę, 
Rzemieszkę, Szymbark i dalej, niektórzy mieszkańcy Siar górnych, jak chociażby rodzina nauczyciel-
ska Gabryelów, czeska rodzina Kostyalów, może jeszcze inni, opuścili swoje miejsce zamieszkania, 
udając się z ludnością Sękowej, do miejsc ewakuacji w okolicach Nowego, a zwłaszcza Stareg. Sącza. 
     Odpowiednio wcześnie, ewakuował się do Krakowa, do swojej rezydencji, również - Dwór, z Siar 
środkowych, z rodziną Władysława Długosza oraz niezbędną służbą (kucharki, pokojowe, itp.…). 
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     Natomiast, dolnosiarska dolina, ze swymi około 30-stoma domami oraz nieomal wszystkimi mie-
szkańcami tych domów, odgrodzona została całkowicie (na 5 miesięcy), ze wszystkich stron, okopa-
mi, zarówno austriackimi, jak też rosyjskimi. Ludność cywilna tam zamieszkała, w większości, nie 
miała żadnej możliwości opuszczenia tego miejsca do chwili, przemieszczenia się frontu na Wschód. 
Wówczas to, czyli dopiero po 2 maja 1915 r., zaistniała możliwość przewiezienia poległych członków 
rodzin, pogrzebanych naprędce przy domach, - na cmentarz parafialny w Sękowej.  
     Po zajęciu tych terenów przez walczące strony, i po ustabilizowaniu się frontu na tym odcinku, pod 
-czas ciężkich bojów w grudniu 1914, w styczniu,  marcu  i  maju 1915 r., ludności Siar dolnych, pozo 
-stało tylko kryć się w swoich piwnicach, jeżeli takie posiadali, lub w  wykopanych ziemiankach. 
Ludność cywilna gminy Siary, zabita, zmarła natur., na terenach swojeg m. zamieszkan. 

  L. 
  p. 

Dom  
nr 

Dane osobowe 
poszkodowanego 

Data 
zdarzenia 

Lata  
życia 

Okoliczności śmierci 
i pogrzebu 

1 2 3 4 5 6 
   1    9 Marcin Tenerowicz, mąż  

Katarzyny Ćwikiel, ur.1842 
15.VI.1915   73 Wewnętrzne. Brak danych 

o okolicznościach pogrzeb. 
   2   31 Apolonia Tenerowicz, żona 

Mieczysława  
19.IV.1915    ? Zmarła nad potokiem -Siar 

brak innych okoliczności. 
   3   13 Jakub Tokarz, wdowiec po 

Katarzynie Śliwa 
19.I. 1915   71 Zabity kulą (spalony dom), 

pochowany przy domu. 
   4   13 Jan Tokarz, syn Jakuba, mąż 

Marii Drzymała z Sękowej 
16.XI.1915   30 Rak (wrzód), żołądka ze 

stresu po przeżyciach. 
   5  210 Jan Kanty Marek ?(Marko-

wicz)?, z Nowejwsi Siary 
30.I.1915   91 Zmarł nagle, pochowany    

przy domu. 
   6  182 Ignacy Haluch, syn Piotra        

i Marianny Pruchniewicz  
25.III.1915   13 Zabity kulą austriacką po-

chow. w ogrodzie p. domu. 
   7   12 Stanisław Białobok,  ur. 1865 

mąż Eleonory Białobok 
18.IV.1915   50 Zabity kulą karabin. w swo -

im domu podczas posiłku. 
   8   191 Grzegorz Mazur, ur. 1874 

mąż Wiktorii Zielińskiej 
13.X.(XII) 
1914 (915)  

ok. 
  40 

Zarażony szkarlatyną od 
butów po zabitym żołnierz. 

   9   183 Marianna Podsadowska, wd.  po 
Janie Mikruta, żona Stanis. 

…IV.1915   49 Zabita kulą Moskala przy s 
tudni, pochowana w ogrod. 

  10   183 Stanisław Podsadowski,  wd. 
po Mariannie Mikrucinie  

19.VI 1915   45 Influenca, stres po przeżyc-
iach zabita żona, spal.dom.  

  11 
  12 

  5 Wiktoria Boczoń ż. Józefa wraz 
z 4 letnim dzieckiem 

Pomiędzy I., 
a V. 1915 

  32  
    4          

Zabite z okopów rosyjskich     
na Magierce 

  13 
Przy 

   2 
krzyż 

Bronisława Śliwa, c. Józefa  i M. 
Kielar z Iwonicza, ur.15.II.1901r. 

08.III.1915 
Zabita kulą 

  14 
Mos- 

kala przez okno w domu, przy 
kuchni.Pogrzeb. przy domu.E 

 14  154 Marianna Przybycień, żona  
Jana, ur. w 1875r. oraz dziecko 

30.III.1915 
          ? 

   40 
     ? 

Zabite kulą pochowane przy 
domu. 

 15   49 Jan Przybycień, mąż Marian- 
ny Białobok, ur. 17. IV.1873r. 

01.I.1915    52 Zmarł z powodu tyfusu 
Brak danych o pochówku. 

 16   78 Józef Zieliński, syn Marcina, 
ur.10.X.1862 r. 

03.I.1915    40 Zabity kulą, pochowany  
w polu… 

 17   86 Józefa Pruchniewicz,   
żona   Franciszka  

13.I. 1915    43 Atak serca podczas strzela.  
pochowana przy domu. 

 18    1 Stanisław Słopnicki,  
mąż Anieli Tenerowicz 

14.I. 1915    43 Atak serca lub ranny w ser- ce 
pochowany przy domu. 

 19  102 Leopold Haluch, mąż  
Marianny Opiela 

14.I. 1915    38 Nie wytrzymał obciążenia 
stresem – varialis… 

 20    11 Helena Dominika Mikruta 
(binom.), lub bliźnięta (?), 
Jakuba i Marii Mikrutów 

20/22.XII.  
        1914 
20.I.1915 ? 

 5/12 Brak sił do życia. Pochow. w 
ogrodz. przy domu. Eks-h. za 
sprawą  wójta J. Mikruty. 

 21    21 Józef Hajduk, mąż Józefy  
ur. 22.I.1852  

 17.II.1915    68 Zabity kulą, pochowany  
przy domu. 

 22 
 23 
 24 

 
Siary 
lubSę 

Władysław Rączkowski, syn 
Francisz. i Marianny Gotkow icz. 
Anna, i Jan, dzieci tychże 

08.V.1915 
03.VI.1915 
20.VI.1915 

9m. 
  18 
  19 

Zmarł we Wieprzu. Brak d.    
Zmarła w Harbulowicach ? 
Zapalen. (płuc?), ewakuac.  
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kowa    

 25 200 Maria Hajduk córka ? 03.VI.1915     3 Brak szczegół., zapalenie,ang.  
       
26 

  11 
u Mi- 
kruty 

Alojzy i Emilia, bliźniaki Jana 
i Marianny, z Lewków, 
Tenerowiczów 

13 - 19  I.  
1915 r. 

3 do   
5dni 

Zasypane gruzem ceglanym,      
z zamurowanego okna, traf. 
granatem. Pogrzeb.,w ogrod.  

  27  
   
  28  

  11 ? 
    
   3 

Jan Tenerowicz, m. Marii Lewek  
Dwoje dzieci Białoboka Woj-           
ciecha i Katarzyny Hajduk. 

 1915_____ 
 1915 ? 

_?__   
  ? 
    

Ranny w rękę - przeżył.----  
Zabite lub zmarły,-zaraza ? 
Pochowane przy domu, eks. 

  29  102 Marcjanna Konieczny,  
Żona Ludwika 

1. IV.1915    ? Brak okoliczności śmierci 
i pogrzebu. 

  30    ? Franciszek Przybyćień 
Mąż Anny Tenerowicz 

 2. V. 1915  55 Zmarł  przysypany…Brak 
szczegółów okoliczności… 

  31 177 
144? 

Kacper Rybczyk,  mąż Wiktorii 
Przybycień 

9. I. 1915 76   Zabity. Brak okoliczności 
Śmierci i pogrzebu. 

  32 149 Franciszek? Cięciwa?. mąż 
Marianny,  z Przybytniów 

11.IV. 1915 54 Zapalenie pł. Zmarł w Grybo- 
Wie. Brak szczegółów.  

  33    ? Bronisława Ciślak c. Wojciecha  
I Katarzyny ?         

…IV 1915   ? Zabita. Brak szczegółów 
O śmierci i pogrzebie. 

  34   86 Józefa? Pruchniewicz,  Córka 
Franciszka i Marii Haluch 

13. I. 1915   12 Zabita w Siarach, pochowana 
Na cmentarzu. 

  35 
 
   

154 Marianna, z Wojnarów Przybyt-
niowa (żona policjanta, lub żoł-
nierza?), który poległ na froncie 

30. III. 1915 
Lub 30.IV… 

    ? Zabita kulą. Brak szczegółów 
Pozostało 7-ro dzieci, przy 
Babce. 

  36 
   
  37 

10 
Rogo 
-zie 

Białobok Józefa, z Tumidajskich, 
żona Józefa (na wojnie)… 
Stanisław Białobok s, Józefa – 
żołnierza i zmarłej Józefy Tumid. 

27.XII. 1914 
- po porodzie 
Zmarł30. XII 
Lub w I. 915 

  37 Zmarła po porodzie, lub zab. 
Pochowana przy domu. 
Zmarł z głodu i wycieńczenia. 
Pochowany przy matce… 

   Mężczyźni, z Gminy Siary, wcieleni do armii austriackiej po MOB, -żołnie. zabici i zmarli 
L. 
p. 

Dom 
 nr 

Dane osobowe poszkodowane- 
go lub zmarłego żołnierza 

Data  
zdarzenia 

Lata  
życia 

Okoliczności śmierci 
 i pogrzebu 

  1 
 
  2 
   
  3 
 
  4 

   6 
    i 
   7 

Jan Sygnarski s.Piotra,(Pawła)  
23.12.1886, mąż Anny Ćwik-l   
Franciszek Sygnarski, s. Piotr. 
(lub Pawła), ur.13.IX.1893 r. 
Józef Sygnarski, s. Ludwika    
i Marianny Mikruta. u.1877 r. 
Jan Sygnarski, s. Ludwika 
i Marianny Mikruta ur.1882 

 
MOB 1914 
MOB 1914 
 
 
MOB ?   
         
         ?        

    
   29 
 
   51 
 
   62 
 
    ? 

Ranny 31.I.1915, zmarł w 
szpitalu, Węgry, 5.II.915 r. 
Żołnierz. Przeżył  wojnę, 
powrócił…zm.15.9.1944. 
Przeżył I wojnę w Gorlic. 
Znany policjant miejski.  
Zm.15.09.1939 r. 
Brak danych… 

  5 
 
  6 

  ? 
 
   8 

Józef Zieliński, s. Jana 
ur. 04.IX. 1864, z poboru 
Jan Zieliński s. Marcina, ur. 
23.III.1899 r. praca -Borysław  

13.IX.1888 
 
        ? 

 
   24 
    ? 
     

Brak okoliczności  śmierci 
i pogrzebu. 
MOB z Borysławia gdzie 
Pracował. Brak danych. 

 
  7 
  8 

    
   9 

Ignacy Wojtasiewicz, s. Piotra 
ur. w 1898 r.  pospolitak. 
Władysław Wojtasiewicz, 
s. Pawła, ur. 26.IV.1894 r. 

02.V. 1916 
 
31.08.1921 

   18 
 
   18 

Zmarł w Szpitalu w Pardu- 
bicach, Węgry. Tam pogrz. 
Pobrany jako pospolitak 
Przeżył wojnę. Zm. 1921 r. 

   
 
   9 
  10 
  11 
  12 

  9a Kiwaczowie, synowie Jakuba             
i Marianny Wojtasiewicz; 
-Ludwik ur. 20.XI. 1879 
-Franciszek ur. 08. 8. 1893 
-Józef, pospolit. ur.16.8.1896 
- Piotr, pospolitak, ur.1898(9) r. 

 
MOB 1914 
Brak  daty 
Brak daty 
MOB 1914 
MOB 1915/ 

   
1915          
34 
21 
18 
17 

 
 
Przepadł  na Węgrzech?... 
Chory… brak danych. 
Przeżył I wojn..,ranny w żołą  
Przeżył I w., uszkodz.  ręka 

  13   10 Józef Białobok s. Hieronima  
ur. 17.XII.1872 pobór, z MOB 

 
     1914 

    ? 
   42   

Pobrany z Borysławia, front 
włoski. Przeżył I w.  

   
  14   

  10 Białoboki, synowie Hieronima: 
-Jan Kanty ur. 27.8. 1877 

     
     1914 

   
  78 

Pobrani z BOB. Przeżyli..  
Zmarł w 1955 r. 
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  15 -Stanisław  ur. 08.8.1880      1914     ? Brak danych…emigrac .USA 
  16  10 Białobok Józef, syn          

Wincentego, ur. w 1871 r. 
   
     1914 

 
  70 

Pobrany z MOB. Przeżył. 
Zmarł w 1941 r. 

  17  12 Piotr Białobok, s. Stanisława 
 i Eleonory, ur. 03.3.1897  po-s. 

    MOB 
     1914 

 
  78 

Pobrany, z MOB  popisowy. 
Powrót - malaria, przeżył,  

  18 154 Jan Przybycień, mąż Marii… 
(pozostało 7-ro dzieci)… 

 30.3.1915     ? Zginął na froncie od kuli. 
Brak okoliczności pogrzeb. 

   
  19 
  20 

 
 81 

Synowie Antoniego Woźniaka i 
Marii..?      -Piotr, ur. ? 
-Jan, ur. w 1895 r. 

MOB pospo. 
...III. 1915 
11.11.1915 

 
    ? 
    ? 

Piotr zmarł z rany brak. szcz.. 
Jan, szeregowy- Legionista.,  
zm.z rany posp Front wschod.  

  21   ? Jan Zieliński, s. …? I Magdaleny 02.VII. 1915   26 Zmarł z rany postrał. W stos 
C.d. do powyższej tab. 

  
22 

 

 
135 

 

Ignacy Haluch, s. Józefa  i Anny 
Mikruta ur.14.10.1890 ?  

 
 

MOBw 914 
pobr.wcześ. 

 

   26 
Zag. 

 
 
 

Pobrany do Amii austriack.  
Front włoski. Zginął. brak da. 

 
Koniec tabeli wsi Siary. 

 
Brak danych wsi Sokół. 

Żoł nie- rze wsi Sokół, pobrani na fr-      ont z MOB   
   1 So-

kół 
Jan Lenartowicz s. Joachima- 
maglarza płótna 

MOB  1914 
Żołnierz. 

  ? Na froncie Austr. Węg. Nie- 
wola:  8 lat w Rosji. Ucieczka 

   2 So-
kół  
    

Franciszek Boczoń Brak szcz.  
Zam., po ożenku, w Sokole, u 
Tenerowiczów, przy Magierce  
Ojciec Władysława, - pisarza. 

     MOB 
W 1914 lub 
 wcześniej 

 
     ? 

Pobrany do Armii austriack.  
W I wojnę, posiadał stopień 
oficerski. Przeżył wojnę. 
Późniejszy Sybirak. Powrót. 

3 
do.. 

So- 
kół 

Wielu innych mieszkańców 
Wsi Sokoła pobranych MOB 

Brak 
danych 

 Brak informacji o ich losa-
ch? 

(Tabele 4-5/R.V) .  
Podsumowując tę smutną statystykę Gminy Siary (i wstawkę wsi Sokoła), zapisujemy. 

• Zmarli wskutek odniesionych ran w swoich i przy swoich obejściach   - Osób 28(?)                      
+ żołnierze. 

• Zmarli z innych przyczyn, wskutek działań wojennych w Siarach                        -  Osób 14 (?) 
• Ranni wskutek postrzałów, którzy przeżyli                                                            -  Osób   5 (?) 
• Żołnierze z Siar zmarli wskutek odniesionych ran na frontach I wojny                - Osób  10 (?)                      

(z 28 zabitych)   
• Żołnierze z Siar, którzy przeżyli I wojnę i powrócili do rodzin                              - Osób   7 (?) 
• Łącznie, z przyczyny wojny zmarło lub poległo w Gminie Siary około                - Osób  47                   

(a, może nawet więcej ?). 
      Sporządzone wykazy zmarłych mieszkańców, w Gminach Sękowa i Siary, wskutek działań wojen-
nych I wojny światowej, na pewno nie uwzględniają  wszystkich poszkodowanych, opisywanego w ni 
-niniejszej książce, odcinka frontu gorlickiego. Od wydarzeń, tak zwanego Gorlickiego Przełomu, 
upłynęło już ponad 100 lat, czyli cały wiek. Nie ma już nikogo, kto by nawet jako dziecko, uczestni-
czył w tych tragicznych wydarzeniach bezpośrednio. Jakimś bezmyślnym, może celowym (?),  
zrządzeniem losu, przepadły bez wieści, szczegółowe zapiski sześciu miesięcy działań wojennych            
w Siarach dolnych, częściowo górnych i najbliższej okolicy, sporządzane dzień po dniu, przez ówcze-
snego, byłego  Naczelnika Gminy Siary, - Jakuba Mikrutę.  
     Po stu latach, od tych tragicznych wydarzeń …, pozyskanie jakichkolwiek wiarygodnych źródeł 
pisanych, jest niezmiernie trudne. Jako autor niniejszej Książki…, czynię te wysiłki już ponad 35 lat.   
Zebrane materiały, szczególnie przekazy ustne, zarówno nielicznych bezpośrednich świadków, jak też 
młodszych potomków, uczestników tych wydarzeń, publikowałem  w formie eseju, w periodyku 
gorlickim; Tygodnik Gorlicki, w 80 rocznicę Gorlickiego Przełomu, czyli  ok. 40 lat temu. Dopiero 
znacznie później, na tle, zbliżającej się setnej rocznicy, tych tragicznych wydarzeń,  natrafiłem na 
szczątkowe, wiarygodne dokumenty- bruliony, zmarłych i zabitych, oraz pozyskałem cenne 
fotografie, oddające częściowo tamte wydarzenia z terenu wsi Siary, Sękowa i Sokół. 
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      Na podstawie pozyskanych źródeł pisanych, których kopie, zamieszcza się w Rozdziale VII. Zbiór 
dokumentów źródłowych,- można było opracować niniejszy - V. rozdział tej książki. W rozdziale 
tym, podejmuję również próbę, unaocznienia i przybliżonego określenia strat materialnych, 
poniesionych przez gminy Siary, Sękowa, oraz wieś Sokół, spowodowanych przez obydwie strony 
konfliktu zbrojnego na tych  terenach, - podczas sześciomiesięcznych walk pozycyjnych.. Jednak, 
wobec braku wiarygodnych dokumentów faktograficznych, będą to straty niepełne  oraz  przybliżone. 
     Poniżej, oraz na stronie następnej, zamieszcza się streszczenie listu oraz jego fragmenty, autorstwa 
Kierownika szkoły i tymczasowego Naczelnika gminy Sękowa, a także przewodniczącego 
Społecznego Komitetu Ratunkowego – Władysława Augustyna,  do posiadacza włości i dworów             
w Siarach i Sękowej, - milionera naftowego, działacza społecznego  i polityka, Władysława 
Długosza.   Całą treść listu, zamieściłem w Rozdziale IV na stronie 188.  Jest to dosyć szczegółowa 
relacja z sytuacji we wsi Sękowa oraz przysiółku Siary dolne, po zarządzeniu przez dowództwo 
austrowęgierskich wojsk, nagłej ewakuacji ludności Sękowej w okolice Starego Sącza…                 
…Ewakuacja odbywała się w dwu rzutach… Ludność, przemieszczała się pieszo, poprzez Siary, 
Szymbark, Grybów… i dalej do…Nowego Sącza…, wsi Cieczewina oraz innych… 
     Władysław Augustyn, nauczyciel szkoły…, znalazł się chwilowo, razem z ewakuowaną ludnością 
części wsi Sękowa, w punkcie etapowym w Nowym Sączu, w Sali ratuszowej w rynku. 
Przybliżone straty materialne Gminy Sękowa. 
Foto. 2/R.V. (bis). Fragment wsi Sękowa, zima 1913/1914 r. Potężna gałąź, należy do wielowiekowego dę-
bu. Fotografia, wykonana z tarasu dworu Władysława Długosza w Siarach środkowych. Jest to enklawa, 
zwana wówczas Zakościele. Autor fotografii nieznany. (Prawdopodobnie T. Chmura).W chwili wykonania 
fotografii było tam około 8 - 9 domów. Pierwszy, najbliższy dom na foto., nr 2, należy do rodziny Tenero-
wiczów. W głębi, u góry po lewej, fragment wzgórz Postronie. Poniżej, nowy murowany kościół parafialny. 

Z prawej strony foto., za zaznaczającym się zakolem, w zaroślach, płynie rzeka Sękówka, która pod 
starym kościołem (majaczy, z prawej,  za wyraźnym zakolem nadbrzeża rzeki),  pochłonęła potok Siary.   
     Władysław Długosz, mający układy i kontakt z Dworem w Wiedniu i odpowiednio wcześnie powia 
-domiony o mających nastąpić wydarzeniach, opuścił swoją siedzibę w Siarach i wraz, z rodziną  oraz 
służbą, zamieszkał w swojej posiadłości w Krakowie… Do Siar, powrócił wkrótce po 02 maja 1915 r. 
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     Z treści listu Władysława Augustyna  do Władysława Długosza…   
Ewakuację wsi Sękowa,  rozpoczęto 18 marca 1915 r., po południu. „ Zabierając co było pod ręką”… 
„Bydło i inny cały majątek został na miejscu przy wojsku.” „ Z Sękowej, szli przez Siary, Szymbark, 
do Grybowa, a stamtąd, koleją do Nowego Sącza…” 
     „Ludności, z Siar górnych oraz, z Siar dolnych, nie ewakuowano”. Niektóre rodziny z Siar górnych 
dołączyły do idących mieszkańców wsi Sękowa i dotarły do miejscowości Cieczewina obok Starego 
Sącza, gdzie rozśrodkowano przybyłą ludność”. 
     Władysław Augustyn, opisał krótko sytuację w Sękowej, w chwili jej opuszczenia. I tak. „ Domy 
przy Postroniu: Tumidajskiego Michała, Krupy Jana, Smędowskiego Franciszka, oraz inne – spalone. 
Wiele domów uszkodzonych i podziurawionych (szczególnie dachy), jak sito”. 
    „Częste są wypadki poranień. (zranień Sz. M.). „Ziemia bardzo gęsto pokryta (poorana), 
pociskami. Dwór w Sękowej (najbardziej stajnie), pobliska plebania i stary kościół – rozbite.                   
W siarach, pałac i aleja (akacjowa), istnieją jeszcze, ale strasznie opuszczone, szczególnie ogród”.  
     „Na Postroniu, trudno będzie ostać się któremuś drzewu. Taki sam los lasu (Magierki Sz. M.),              
i parku sokolskiego nad Sękówką w Sokole.” 
     „W Siarach dolnych były pożary.” „Księża, wyszli ze Sękowej i widziano ich w Kobylance.” 
„ Piszę o Sygnarskiej, której siostra, jest z ewakuowanymi Sękowianami, ze swoimi dziećmi…Mąż 
Sygnarskiej, powrócił od Forszpanów i jest w domu w Siarach”(zapewne, interwencja W. Długosza). 

    Siostra Sygnarskiej, - o której pisze W. Augustyn -, „…o swojej matce, na 
dolnych Siarach, nic nie wie.”           
(Zamieszczony dokument – List Władysława Augustyna,  przepisano  z orygi -
nału,  który znajduje się aktualnie w Muzeum Przemysłu naftowego i Etnogra -fii 
w Libuszy pow. Gorlice,  a został pozyskany od pana inż. Mariana Gałuszki, 
posiadacza zbiorów po Długoszach, przez nieżyjącego już, pana Tadeusza 
Pabisa, twórcy tego muzeum.).  Skanował autor Książki- Sz. M., z Kwartalnika 
Gorlickiego.                                                                        Foto. obok 3/R.V. 
Eleonora Sygnarska, z Siar dolnych, ewakuowana z Długoszami.                                        
                                      
Poniżej, i na stronie następnej, dwie powtórzone fotografie. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
  Foto. 4/R.V. Powojenny pejzaż fragmentu wsi Sękowa, lato 1915 r., jest to przysiółek zw. Zakościele.    
  Rzeka Sękówka, po kwietniowym wylewie. Cały teren poprzecinany, poorany okopami, które w środko- 
  wej części  fotografii dochodzą do samej rzeki, a na przeciwległym brzegu, wchodzą na teren dworski  
  w Siarach. Za zakolem rzeki  w koronach drzew, wieżyczki starego kościoła. Pierwszy plan, dom rodziny 
  Tenerowiczów. 
 
 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Odnoga rzeki Sękówki, w prawo, to pozostałość dawnego ujęcia młynówki na potoku siary, do tartaku… 
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   Poniżej: 
   Węgierski gościniec,   Aleja  akacjowa,  park przy dworski.                                                                                               
                                                                                                                                                       Dwór W. Długosza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
Foto. 5/R.V. powyżej,  wykonana od strony nowego kościoła. Fragment okopów na sękowskim  
Zakościelu. Przebiegają na kierunkach; połudn. Wschód – płn. Zachód. Przecinają Sękową,  
obok nowego  kościoła, wchodzą na Zakościele przekraczają rzekę Sękówkę i wchodzą na teren  
dworski w Siarach i dalej, przebiegają i rozgałęziają się  w kierunku Nowodworza w Ropicy  
polskiej,  oraz Siar dolnych i Lęgów… 
List Władysława Augustyna o doraźną pomoc dla Sękowian. Cz. I., str. 238 (Tekst 2/R.V.). 
 
                             Do Komitetu książęco-biskupiego w Krakowie. 
 
Wieś Sękowa w powiecie gorlickim została podczas ostatnich wypadków wojennych w tutejszej 
okolicy bardzo zniszczona, bo cała wieś była przez przeszło 4 miesiące położona na linii bojowej. 
   Na 200 domów we wsi, 7o zostało spalonych, rozbitych lub rozebranych, a reszta, w różnym 
stopniu uszkodzonych. Wszystka ludność była ewakuowana, - inwentarz żywy i martwy- 
utraciła ludność w przeszło ¾ częściach. 
   Z powodu słabej i opóźnionej uprawy roli na wiosnę, zbiory tegoroczne są liche i bardzo 
skromne – ludności brakuje chleba. 
   Powiatowy Komitet ratunkowy i w naszej wsi przychodzi nieszczęśliwym z pomocą, lecz mimo 
to trudno szerokiej nędzy zapobiec. 
   W odczuciu biedy tutejszych mieszkańców, ośmiela się przeto Urząd gminny i parafialny w 
Sękowej prosić jak najusilniej o pomoc dla swoich mieszkańców, w jakiejkolwiek formie. 
                                          
                                    Sękowa, w powiecie gorlickim, dnia 20 grudnia 1915 r. 
Władysław Augusty 
przewodniczący tymczasowego Zarządu gminy i miejscowego Komitetu ratunkowego. 
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C. d. ze strony poprzedniej. (List W. Augustyna do Księży biskupów w Krakowie). Cz. II. 

  
Tekst. 2/R.V.    Z listu Władysława Augustyna, tymczasowego przewodniczącego Zarządu gminy Sękowa  
i sękowskiego Komitetu ratunkowego, dowiadujemy się, że z ilości 200 domów w Sękowej przed I wojną 
światową, po sześciomiesięcznych (listopad 1914 do maja 1915), działaniach wojennych, pozostało całych 
domów 130. Siedemdziesiąt domów mieszkalnych i towarzyszących im budynków gospodarczych, 
przestało istnieć. Z listu wynika również, że pozostała przy życiu, ludność wsi Sękowa, utraciła ¾ (75 %), 
swojego przedwojennego mienia… 

 
Foto. 6/R.V. Wykonana w lecie, lub w jesieni,  1915 r. Stary drewniany, zabytkowy kościół w Sękowej, 
nieomal doszczętnie uszkodzony i rozebrany przez wojsko austriackie, na umocnienia pobliskich okopów, 
oraz zniszczony pociskami. Niewidoczne, z lewej strony, zabudowania plebańskie, i zabudowania 
dworskie, - nieco dalej, - również doszczętnie zostały zniszczone przez żołnierzy austriackich; - doborowy 
oddział Tyrolskich Strzelców Cesarskich,  w marcu 1915 r. 
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 Foto.7/R.V. Wnętrze starego kościoła po 1915 r. W otworze w ścianie, z lewej, ruiny plebanii w Sękowej.  
 Foto. T. Chmura. Na środku, przewrócona zabytkowa kamienna kropielnica,  z 1540 r. 

  
 Foto.8/R.V. Ruiny przedwojennego dworu Józefy Szymonowiczowej w Sękowej, stan po roku 1915 .Fot.             
T. Chmura. Lokalizacja, tuż za nowym, murowanym kościołem – Pańskie pola (tam wsp. nowa plebania) 
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Foto. 9/R.V. Według opisu powyżej, oraz… Główne pozycje rosyjskie, ciągnęły się od góry parkowej                 
w Gorlicach, poprzez wieś Sokół, sokolskie wzgórza z Magierką, dominikowickie Pustki, widoczne na 
fotografii (z lewej strony) i dominikowickie Zamczysko, oraz drugi, widoczny na foto., szczyt – sękowskie  
Postronie, Zagórze. Wzgórza Zamczysko i Postronie (przed 1915 r., gęsto zalesione),- ogołocono całkowicie 
z drzew, ściętych na umocnienia okopów i schronów wojsk rosyjskich.  
Również, zryte pociskami artylerii Koalicjantów. Najbliższa okolica, na foto., za tarasem dworu  i rzeką Sęków-
ką, to sękowskie Zakościele, z cmentarzem (grupa drzew po lewej), oraz  z nowym kościołem po prawej stronie 
fotografii. Po I wojnie światowej, historycznej nazwie Zamczysko, nadano nową nazwę -  Łysula. 

Foto. 10/R.V. kadr z F. 5/R.V. Prawdopodobnie, wykonana latem 1915 r. Dwór Władysława Długosza na 
wysokim, skalistym lewym nadbrzeżu rzeki Sękówki. Na pierwszym planie, teren Sękowskiego Zakościela,                       
z chłopską chatą  pod słomianą strzechą, z uszkodzonym  pociskami dachem, popodpieraną przed upad-
kiem; chata Tenerowiczów  nr 2 w Sękowej. Z prawej strony foto, jakiś obiekt z kolumnami lub słupami 
podtrzymującymi dach. (może, to ganek domu – dworku?). Współcześnie, - nie istnieje. Jakie to obiekty?.. 
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Kadr i powiększenie chaty, z foto. 10/R.V.. – Tenerowicze i inne?… – Jest to Foto. 11/R.V. 

 
Foto. (bis). 12/R.V .Sękowa Zakościele, widziane z tarasu dworu W. Długosza. Stan, sprzed I wojny świat.. 

 
Foto. 13/R. V. Niektóre starsze domy były tak zniszczone, że nie nadawały się do zamieszkania, ani remo-
ntu. Poniżej, foto-kadry uszkodzonych domów Zakościela. Foto. 15-16/R.V., oraz,  F.14/R.V., nad ogro-
dem dworu (fragment ogrodzenia), W. Długosza. Widoczny dom, prawdopodobnie rodziny Barszczów. 
Przed tym domem, widoczne rowy strzeleckie wzdłuż węgierskiego gościńca. 

             



 Siary  Sękowa  Sokół  w cieniu Gorlickiego Przełomu 

 243 

  
Foto. kadry 17-18/R.V. I, w takich to, na wpół rozwalonych i popodpieranych domach, trzeba było miesz-
kać i żyć. Foto., z lewej, z krową, to popodpierany słupem dach domu? Z prawej, dom Tenerowiczów. 

 
Wybrane fragmenty z zapisków Pamiętnikarzy gorlickich, oddające sytuację w Gorlica-
ch i okolicy (w tym również w Siarach i Sękowej), tuż po inwazji gorlickiej 2 maja 1915 r. 
 
Fragment Pamiętnika z okresu walk pozycyjnych pod Gorlicami 1914/1915 Jana Budackiego. 
Poniedziałek, 3 maja 1915 r. Zawodzie. […] Miasto całe spalone, przedstawia się jako jedna ruina - 
wewnątrz kamienic pali się jeszcze - na rynku masa amunicji karabinowej pozostawionej przez 
Moskali, cywilni ludzie grzebali zabitych, tak Moskali jak  i Prusaków, na ulicy pod kamienicami 
widać Moskali zabitych i popalonych wskutek pożaru…, masa dołów od granatów, całe zagrody 
zrujnowane przez dekunki… (Podkreślenie A.). 
Poniedziałek, 10 maja 1915. Zawodzie. […], na ulicach ruch ożywiony, przejeżdżają podwody, 
samochody, most na rzece robią. Ruch po południu ten sam, co i przed południem, druty telegraficzne 
zakładają. Były minister Długosz przyjechał do Gorlic ze starościną.  
Wtorek, 18 maja 1915 r. Zawodzie. […] Przewożą rzeczy wojskowe po Moskalach i Germanach 
oraz wielką ilość drutu kolczastego. O godzinie 5 dał się słyszeć wybuch bomby i za małą chwilę 
przywieźli na wozie dwóch chłopów zranionych od tejże bomby, których przewieziono do Grybowa. 
Asenterowali, jedni mówią -140,  a drudzy że 40 chłopaków. 
Wtorek, 25 maja 1915 r. Zawodzie. […] W mieście dowiedziałem się, że Kijowskiego i Sygnar-
skiego (policjantów miejskich p. A.), zaprowadzili do Jasła wojskowi, na podstawie doniesienia 
Żydów, list miał być pisany z Węgier. […] O 11.30 przeszli, asenterowani rekruci, w liczbie 260. 
Fragment Pamiętnika z inwazji rosyjskiej w Gorlicach w latach 1914-1915. Feliks Grąglewski.(?) 
Poniedziałek, 3 maja 1915 r. Magdalena.  […] Na Magdalenie zaś pustka ani jednego domu, 
wszystko spalone, ogrody owocowe od kul armatnich  poniszczone, z drzew tylko gdzieniegdzie – 
pniaki sterczały, gościniec na Magdalenę prowadzący podziurawiony, zryty, fosy zasypane, pełno 
rowów strzeleckich,   …co parę kroków na gościńcu napotykaliśmy na trupy żołnierzy pruskich                 
i moskiewskich - warty pruskie nie pozwoliły nam błąkać się po pobojowisku – nakazywali 
ostrożność, bo wszędzie było bardzo dużo min porozrzucanych przez Moskali… 
Czerwiec 1915 r. (Autor ten sam). Feliks Grąglewsi (?). Okolice rynku. […] Napływ ludności do 
miasta był coraz większy. Uciekinierzy zewsząd powracali, ale dużo ich, oglądnąwszy swoje ruiny             
z realności, wyjechało z Gorlic, nie mając tu żadnych środków do życia. Starostwo z powodu braku 
żywności zabroniło powrotu do Gorlic. Zarządziło spis ludności przynależnej do Gorlic, a nie przyna-
leżnych postanowiło z Gorlic do swych miejsc przynależności odesłać. Przyszło nareszcie coś z woj.-
ska austriackiego, tak zwany oddział robotniczy z większą ilością niewolnika rosyjskiego – odbudo-
wali most na rzece Ropie, zasypywali dekunki rosyjskie, zbierali po polach bomby   i kule armatnie, 
które nie eksplodowane wynosili na pole za miasto i niszczyli, sprzątali ulice i rumowiska, zwalali 
grożące zawaleniem się mury, zajęli się wyszukiwaniem trupów, a trupy płytko pogrzebane odkopy-
wali i chowali na cmentarzu. […] Żandarmi robili rewizje po domach za zrabowanymi rzeczami i za 
rzeczami wojskowymi. Rzeczy cywilne pochodzące z kradzieży gromadzili w sali Sokoła. Tam znów 
ludzie schodzili do rozpoznania swych rzeczy, tu znowu przyznawali się do nie swoich rzeczy i zabie-
rali jako swoje. Ucisk z każdym dniem coraz gorszy. Towary spożywcze dostawało się po protekcji,         
a kto nie miał protekcji - giń z głodu. Sarkania, niezadowolenie, przekleństwo i skargi były już na 
dziennym porządku. Utworzyły się komisje do oszacowania szkód wojennych. Każdy musiał 
opisać, co przez wojnę stracił. Robiono to w pośpiechu, jeden przeciw drugiego w mniemaniu,  
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że on pierwszy będzie odszkodowany i dostanie wynagrodzenie, ale to zarządzenie było tylko dla 
chwilowego uspokojenia ludności. Każdy bowiem swoją szkodę zgłosił i czekał na odszkodowanie 
bez końca … […] Od czasu do czasu rozdawano ludności zapomogi w żywności  i słoninie po kilka 
kilogramów oraz po jednej lub dwie kiełbasy końskie, w braku czego, innego i to było dobre. 
Starostwo w porozumieniu z Magistratem ustanawiało ceny maksymalne na środki spożywcze, ale 
nikt się tych cen nie trzymał, bo jak trzeba było jeść to ceny maksymalnej do gęby nie włożył, były 
bowiem ceny, ale towarów nie było. Nadszedł przecież czas, że były już nowe ziemniaki, bób i inne 
rzeczy, przecież lżej się zrobiło, i każdy myślał, że jak jeszcze doczekają się nowego zboża, to już 
będzie zupełnie dobrze, a tu zboże Rząd już na pniu zarekwirował, kto miał mniej musiał zgłosić, ile 
ma i nic z tego sprzedać  nie było wolno. Spostrzegli się ludzie, do czego to doprowadzi, po kryjomu 
wykupywali zboże  w małych ilościach, aby mieć przynajmniej na jakiś czas na chleb... […] Bez 
zmiany na lepsze wlókł się czas bez końca …Co chwila odbywały się asenterunki, powoływania do 
wojska, tak że mało mężczyzn już zostało, bo wszystkich zdolnych, aż do 50 r. życia, wybrali. 
Zostały same kobiety, dzieci, starcy  i podrostki…   […]Ludzie zaczęli myśleć, o odbudowaniu 
sobie jakiegoś schroniska na zimę. Było to jednak niemożliwe, z powodu braku materiału i ludzi 
fachowych do pracy… […] Wśród tej wojny zginęło (wiele) ludności cywilnej od kul i szrapneli 230 
(w Gorlicach p. A.), a rannych było około 300. Były też wypadki, że ludzie i z głodu ginęli… […] 
W drugiej połowie czerwca dowiedzieliśmy się, że nasze wojska odebrały Moskalom Przemyśl. Z 
tego powodu było w Ochronce nabożeństwo dziękczynne, a w mieście wywieszono chorągwie                 
o barwach austriackich i pruskich….Naród się cieszył i prosił Pana Boga, by dalej naszemu 
orężowi sprzyjał i by już Moskal do nas nie zawitał… 
Powracając do Sękowej, Siar i Sokoła… Sytuacja tam, po 2 maja 1915 r,, była podobna. 
Oszacowanie wojennych strat plebańskich. (Szczegółowe oszacowanie strat ludności jest 
niemożliwe. Brak dowodów –protokołów poniesionych strat. Nie dochowały się do współczesn.). 
    Skoro tylko, działania wojenne przemieściły się spod Gorlic pod Przemyśl i dalej na Wschód, do 
Sękowej powracają stopniowo ewakuowani. Powrócił również proboszcz parafii,- ks. Stanisław 
Horowicz, wraz ze swoją, zdrową już, siostrą. Budynki plebańskie nieomal doszczętnie zniszczone, 
lub w poważnym procencie uszkodzone, nie nadawały się do zamieszkania. Ks. Stanisław Horowicz, 
zamieszkał, więc, w może nieco mniej uszkodzonym budynku, w tak zwanej Kielaróce, dawnym 
domu ojca,- księdza Jana Kielara. Był mniej uszkodzony. Nowy, murowany kościół, aczkolwiek                  
z postrzelanym dziurawym dachem, i częściowo zniszczoną, w okolicy dzwonu i zegara, większą 
wieżą, oraz w większym stopniu uszkodzoną, boczną zachodnią nawą, po oczyszczeniu i usunięciu 
gruzu, mógł być ponownie uczynniony i użyty do odprawiania nabożeństw i pokropków, ekshumo-
wanych, z przydomowych doraźnych pochówków, zmarłych i zabitych mieszkańców Sękowej i Siar.  
Ze wspomnień ks. proboszcza Stanisława Horowicza. […] Gdym wrócił drugi dzień po bitwie 
(4 maja 1915 r. p. A.), zastałem na obejściu domowem tylko pustkę W starym zniszczonym kościółku, 
dwa uwiązane konie niemieckie – a w nowym kościele więcej jak stu pięćdziesięciu rannych i umie-
rających pomiędzy którymi kręcili się lekarze i sanitariusze. Wrażenie było na wskroś przejmujące. 
Jedni wołali boli mnie, inni wody!, inni, dobijcie mnie. Przeskakując prawie żywych i umarłych, po-
biegłem do ołtarza. Tabernakulum było puste. Na ołtarzu leżała kartka, z której dowiedziałem się, że 
„przybory kościelne – nie wiem na czyje polecenie – z kościoła zabrano i dostawiono do najbliższej 
łacińskiej parafii wskazanej przez Komendę dywizji w sąsiedztwie”, jednak nic mi więcej  o tym po-
wiedzieć nie umiano. Dopiero, gdy najprzewielebniejszy ks. biskup krakowski był w sprawie zapomo-
gowej w Gorlicach, karteczką, był łaskaw mnie zawiadomić, że monstrancje i inne przybory z mego 
kościoła znalazły się aż w Konsystorzu krakowskim.  Od niego też dowiedziałem się, że wraz z niemi, 
tamże znalazła się puszka z komunikantami. Mogło się to stać w związku z tym, że w tamtą stronę po-
szła na wygnanie większa część moich parafian. „Tam też za niemi powędrował i Pan Jezus.”. Chociaż 
ten wypadek napełnił mnie najgłębszą żałością, to jednak mocno wierzę, że tylko ta obecność Pana 
Jezusa ocaliła nasz kościół od zupełnej ruiny. (Gdzie zatem, przebywał Pan Jezus? Wtrącenie autora K.). 
Będąc po stronie rosyjskiej, prosiłem kilkakrotnie komendanta artylerii, aby mój kościół oszczędził. 
Przyobiecał mi to i rzeczywiście od strony rosyjskiej kościół jest prawie że nie uszkodzony. Natomiast 
od strony austriackiej, na skutek błędnej informacji konfidenta jakoby na wieży miał się znajdować 
karabin maszynowy, wystawiony był kilkakrotnie na tak intensywny ogień że nie tylko żołnierze 
rosyjscy  ale jak mi mówiono i artylerzyści austriaccy dziwili się „co za moc jakaś ukryta broni tego 
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kościoła”  I obroniła go bo choć mocno poszarpany, choć z kilkoma otworami w sklepieniu  i we  
frontowej ścianie ale stoi na pociechę moją I parafian. „Na razie pragnę go pokryć przed zimą”– a, w 
razie subwencji, poprawić porobione wyrwy w ścianach, tak jednak, aby ślady kul pozostawić na 
wieczną rzeczy pamiątkę… (Cudzysłowy - wstawka autora K. Pozostawiono w ścianach niewybuchy 
pocisków p. A.).     Przedsiębiorczy i sprytny, jak powiadali współcześni, ks. Stanisław Horowicz, na 
zasadzie znanego porzekadła; - kuj żelazo póki gorące, występuje do Powiatowej Komisji 
Odszkodowawczej w Gorlicach     o oszacowanie strat plebańskich i wypłacenie odszkodowania za 
poniesione przez parafię szkody i straty wojenne. 
     Już, w dniu  28 stycznia 1916 r., powołana przez Starostę gorlickiego, doraźna specjalna Komisja 
szacunkowa, spisuje protokół z przeprowadzonych na miejscu oględzin oraz oszacowuje i wycenia 
straty plebańskie; zabudowania, dobytek, grunty plebańskie, stary kościół, a także nowy oraz organis-
tówkę. (Odpis protokołu, zamieszcza się w całości w Rozdziale VII. Zbiór Dokumentów źródłowych). 
     Powołana Komisja, po dokonaniu autopsji i wysłuchaniu zeznań przywołanych świadków, dokona-
ła oszacowania ustalonych, bezspornych strat plebańskich, na kwotę - 59. 631,- Koron, a straty po-
niesione na sprzęcie i majątku osobistym proboszcza, - na kwotę - 5.780 Koron. Łączne straty zgło-
szone przez proboszcza Sękowej, oszacowano na kwotę  - 65. 411 Koron. 

 
W skład powołanej Komisji wchodzili.  

1. Komitet parafialny, parafii Sękowa (doraźny), w składzie: 
• Ks. Stanisław Horowicz – przewodniczący. 
• Mieszkaniec Siar górnych - Ludwik Rybczyk – tymczasowy Naczelnik Gminy Siary. 
• Mieszkaniec Sękowej Władysław Augustyn,- kier. Szkoły i tymczasowy. Nacz. 

Gminy Sękowa. 
2. Juliusz Marcinowski – koncesjonowany budowniczy, jako rzeczoznawca dla budynków                

i urządzeń. 
3. Franciszek Boczek – inspektor rolniczy, jako rzeczoznawca dla spraw rolniczych,- jako 

rzeczoznawca.  
4. Józef Byrski – rządca majątków (dworów), w Siarach i Sękowej, - członek Komisji. 
5. Jako świadkowie i członkowie Komisji; 

• Piotr Krupa, z Sękowej, - rolnik. 
• Kazimierz Krupa, z Sękowej, - rolnik. 
• Franciszek Wacławik, z Sękowej, - rolnik. 
• Franciszek Cieniawa, z Siar (?),- brak profesji, możeerolnik.  
• Dodatkowo, występuje jeszcze jako świadek i członek Komisji – kierownik Szkoły          

w Siarach, Franciszek Gabryel  który, … (przeczekał przecież, około 5-cio miesięczne, 
działania wojenne na Węgrzech i w okolicach          N. Sącza , jak sam opisuje w Kronice 
szkolnej w Siarach; od końca grudnia 1914 do połowy maja 1915 r.), -Według protokołu, 
Franciszek Ksawery Gabryel, okazuje się być tylko statystą. 

          
  Foto. 19/R.V. Uszkodzony   
portal i wejście nawy zacho 
dniej. F. T. Chmura. 
 
 Foto. 19a/R.V. 

                         Nowy murowany Kościół parafialny w Sękowej, posadowiony na osi północ - południe, - uszkodzony  
pociskami od zachodu,- od strony działań wojennych żołnierzy austrowęgierskich. Częściowo uszkodzo-
ne ściany boczne; prezbiterium, nawy boczne i dach... Foto., wykonana 3 lub 4 maja 1915 r. Na wale 
rowu, z lewej, (przebiegały wzdłuż drogi), - twarzą do ziemi, leży zabity żołnierz,  - plecami do fotografa.. 
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Tekst nr 4/R. V. Organisty z Sękowej, - Józefa Borka (rodem z Haczowa), z daty 01. XII. 1917 r., do 
Wysokiej Centrali o pomoc materialną dla jego rodziny, w formie zapomogi pieniężnej. W uzasadnie-
niu prośby, Józef Borek daje krótki opis sytuacji podczas 4 miesięcznych walk 1914/1915r.,  na tere-
nie plebańskim, gdzie organistówka,- w której mieszkał, -  została zrównana z ziemią… 
 […] W czasie inwazji rosyjskiej i czteromiesięcznych walk w Sękowej pod Gorlicami w roku 1914/ 
1915 znalazła się organistówka w samym środku pierwszych pozycji nieprzyjacielskich. Z powodu 
silnego ostrzeliwania domu zmuszony był podpisany nagle w nocy opuścić mieszkanie wraz z żoną            
i nie zdołał,   z całego dobytku zabrać nic więcej prócz życia. Organistówka, podobnie jak wszystkie 
budynki plebańskie, została zrównana z ziemią. …  
 (Dla jasności informacji, organistówka znajdowała się na terenie plebańskim, obok starego kościoła. 
Natomiast od strony wschodniej nowego, murowanego kościoła, była wikarówka, później,- organis-
tówka, dawny dom J. Szymonowiczowej. Sz. M.) 
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Powyżej. Foto. 20 i 21/R.V.  Stary zabytkowy, drewniany kościół w Sękowej nieomal doszczętnie 
zniszczony przez żołnierzy austrowęgierskich  w okresie,             od  08 marca do  02 maja 1915 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto. 22/R.V. (skan Sz. M., z Monografii Sękowa - 650 lat historii wsi) Pełny napis powyżej to;[…]              
08 marca 1915 roku, Sękowa - „rosyjski” kościół zaatakowano o godzinie 4 rano, w tle wieża katolickiego 
kościoła.  (fot. K. von Raschin.).   
   
     Fotografia pochodzi z Dziennika pułkowego Pułku Cesarskich Strzelców Tyrolskich, prowadzone-
go i redagowanego przez adiutanta 1.Pułku, - kpt. Karla Raschina Edlera von Raschinfelsa. Stary ten 
kościół określa on mianem kościoła „rosyjskiego” w odróżnieniu od nowego, murowanego, który 
określa katolickim     Na fotografii, z 08 marca 1915 r., (wykonanej od strony ujścia potoku Siary),- 
początek akcji Tyrolczyków, zniszczenia nie są jeszcze duże. Budynki plebańskie i organistówka,                 
z prawej,  za kościołem, wydają się jeszcze nie zniszczone. Na pierwszym planie, widoczna drewniana 
kładka przez potok Siary, dopływ Sękówki. 
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Foto. 23/R.V.  
Wykonana z pagórka – skarpy, zwanej Koźleniec, - ostroga w widłach rzek; Sękówki (widoczna), i potoku 
Siary (wpada do Sękówki, z lewej). Przedstawia teren dworu w Sękowej, z okresu sprzed I wojny świato-
wej, lata pomiędzy 1900, a 1914 r. Najwyżej, od lewej, pasmo sokolskiej Magierki, sokolska góra z budyn-
kami, dominikowickie Pustki, Nowy kościół w Sękowej. Poniżej, z lewej wśród drzew i za drzewami, frag-
ment mostu, zabudowania plebańskie i wieża-dzwonnica starego kościoła. Dalej, Kielarówka. Podczas 
szturmu Tyrolczyków w dn. 08 – 27 marca 1915 r. zabudowania dworskie, stary kościół i zabudowania 
plebanii uległy nieomal całkowitemu zniszczeniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto. 24/V. Stary drewniany most na rzece Sękówce, obok starego kościoła w Sękowej którego cień powi-
nien majaczyć, za  filarem z lewej. Był to ważny most, o znaczeniu strategicznym, o który toczyły się zacię-
te walki w 1914/1915 r. (Zastrzeżenie, budzą jednak betonowe filary - ostrogi tego mostu.) 
(Foto., pochodzi ze zbiorów W. Długosza, i tak została określona. Jednak wygląd przęseł mostu budzi               
u autora Książki,  pewne wątpliwości, czy aby jest to stary, drewniany dawny most sękowski, a nie sokol-
ski ? Przęsła sękowskiego,  były z bali drzewnych. Było jednak pewne podobieństwo w wyglądzie pomię-
dzy tymi dawnymi mostami, a łączyła te mosty ta sama rzeka – Sękówka, oraz znaczenie strategiczne.) 
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     Foto. 25/R.V. Jest to elewacja wschodnia budynku, od  strony  starego  kościółka  w  Sękowej. Wydaje 
      się, że budynek, uszkodzony jest tylko pociskami karabinów maszynowych, przy czym, trudno okre- 
      ślić której ze stron walczących. Budynek ten, przez dłuższy czas trwania frontu i walk pozycyjnych,  
      zajmowali Austriacy. Mieścił się tutaj, austriacki sztab, - dowodzący odcinkami frontu, szpital polo- 
      wy, a nawet, doraźne więzienie osób – mieszkańców Siar, posądzanych o szpiegostwo i oczekujących 
      na egzekucje… Foto., wykonana zaraz po inwazji majowej w 1915 r.                Foto. T. Chmura. 
          
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                                       Foto. 26/R.V.  Jak  pokazuje  fotografia,  teren  dworu  W.  Długosza, do  
                                                                        działań wojennych, był należycie przygotowany. Wszystkie  
                                                                        zabytkowe figury i posągi  przed  budynkiem  dworu oraz na 
                                                                        pergoli, były zabezpieczone drewnianymi konstrukcjami – 
                                                                        osłonami z desek. 
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Foto.27, 28/R.V., wykonane jesienią 
1914 r., po objęciu opuszczonego dwo 
-ru i parku dworskiego W.  Długosza 
w Siarach, w posiadanie,  przez żoł- 
nierzy austrowęgierskich. Drewniane 
okrywy, przydały się na opał.                                                                                                                                                                                                            
Foto. 29/R.V.  Zapewne grudzień 
1914 r. po pierwszym wyparciu 
Moskali, lub wczesna wiosna - 
marzec, 1915 r. Park około dworski 
Władysława Długosza   w Siarach 
środkowych; nie ma jeszcze zna-
czących zniszczeń. Na fotografii,- 
grupa Posejdona, przy której, 
fotografują się żołnierze austriaccy. 
Widoczny budynek, to ogrodników-
ka, posadowiona obok i na początku 
alei akacjowej. W budynku tym,  
rozlokował się chwilowo, austro-
węgierski Sztab, siarskiego  odcinka 
frontu.   W oknie, z rozchylonych 
drzew, z lewej strony naroża budy -
nku, pomiędzy drzewkami jodeł, 
galopuje jeździec na koniu. 
Zapewne, jest to łącznik, przybywa-
jący ze świeżymi rozkazami, ze 
Sztabu etapu, w bursie Długosza na 
Zawodziu, w Gorlicach. Jeździec, 
pędzi na przełaj poprzez wycięty sad 

przy dworski, od strony węgierskiego gościńca. (Lepiej widoczny przez lupę). Grupa Posejdona, nie 
miała szczęścia. Z niewiadomych przyczyn,  może zasłaniała widok, została zniszczona. Nie wiadomo 
również, przez którą, z walczących stron…  
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                                      Foto.30 i 31/R.V. Dwór Władysława Długosza w Siarach środkowych, uszko- 
                                                           dzony  pociskami obydwu stron konfiktu. Spore zniszczenia dachu, 
                                                            rozbite przeszklenie oranżerii, która została później rozburzona,         
                                                            a w  jej miejsce, dobudowano skrzydło mieszkalne.  Foto., T. Chmura. 
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Foto. 32/R.V. Późna jesień 1914 lub wczesna wiosna 1915 r. Fragment parku przy dworskiego Władysła- 
wa Długosza. Jest to początek alei akacjowej, o którą tak troszczył się Władysław Długosz, jak to wynika, 

z listu, pisanego przez Władysława Augustyna, z Nowego Sącza, gdzie przebywał chwilowo podczas  
odpoczynku razem z grupą ewakuowanych Sękowian, […] do … Naszej Ekscellencyi…, w dniu 21. III. 
1915 r.  Foto., uszkodzona.  
     Jak to widać na fotografii, żołnierze austriaccy robią sobie pamiątkowe zdjęcie, siedząc lub leżąc, 
na szczątkach figury, które pozostały z grupy Posejdona  przy stawie, obok ogrodnikówki, w parku 
przy dworskim. Ale, nie można całkiem wykluczyć, że istniała tam jeszcze inna grupa figur marmuro-
wych, których nie znaliśmy, a których, po wojnie już nie odtworzono? Może też, zwożono tam gruz        
z rozbitych posągów na pergoli. Obok gruzu, wala się sporo jednakowych, jakby puszek, po konser-
wach ?, Może doniczki ? Ale, najprawdopodobniej, zużyte patrony miotające z armatnich pocisków. 
     Po 100 latach od wydarzeń wojennych, trudno jest dociec, której ze Stron walczących, 
przeszkadzały te figury w parku W. Długosza. Może, rozwalono je po prostu z nudów, podczas tak 
zwanej wojny pozycyjnej, od marca do maja 1915 r.,  skoro z nudów, strzelano również do ludności 
cywilnej?(!). A może, jakiś za wcześnie eksplodujący granat, lub źle obliczony tor pocisku armatniego 
którejś ze stron, trafił akurat w tę grupę marmurową… 
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Foto. 33 i 34/V. Jeńcy rosyjscy pilnowani przez żołnierzy austriackich, usuwali zniszczenia i dokonywali 
naprawy dworu Długoszów oraz otoczenia i przyległości, uszkodzonych 5-cio miesięcznymi działaniami 
wojennymi. T. Chmura. 
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Rodzina Władysława Długosza z komisarzem c. k. Austrii, przed zniszczoną oranżerią. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dwie fotografie, 35 i 36/R.V.,  z terenu dworu Władysława Długosza w Siarach, wykonane latem 1915 r., 
tuż po przewaleniu się frontu gorlickiego na Wschód i po powrocie rodziny Długoszów z Krakowa, gdzie 
przebywali, od listopada 1914 do maja 1915 r. Oprócz rodziny.., Komisarz c. k. Austrii… Teren dworu 
już wstępnie uporządkowany. Na foto. górnej, zniszczona oranżeria jeszcze   istnieje. 
 

 
A jak było we wsiach; Siary, Sękowa, Sokół ? 
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Poniżej; tekst 5/R.V. Są to wybrane fragmenty z krakowskiego Czasu, z 26 maja 1915 r.,   
pozyskane z książki – albumu A. Ćmiecha i R. Łętowskiego - Krajobraz Gorlic po Bitwie. 

cięcie… 
Poprawka, wg. ustaleń autora Książki…; Sz. M. 
       Sękowa łącznie, w tym…          około   70                       35 + 29 zmarło (W. Augustyn. XII. 915). 
        Siary łącznie, w tym…                około   47 (13 Siary. d.) 28 + 19 zmarło (w Siarach) 

    -Zmarło wiele,   
                                                                                                                                      wiele -więcej. 

                  
Komentarz do wstawionej poprawki autora Książki…, na stronie następnej… 
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• We wsi Sękowa. Ilość zabitych ludzi, ustalono na podstawie zachowanych wykazów 
oraz Księgi zmarłych. Ilość zniszczonych gospodarstw podano za W. Augustynem.  

• We wsi Siary.     Ilość zabitych ludzi podał autor wg ustaleń z Wykazu i Księgi zmarł. 
            Ilość zniszczonych gospodarstw, wg poniższych ustaleń Autora książki… 

• We wsi Sokół.    Przyjął autor, wg szacunku powiatu gorlickiego, z poprzedniej 
strony. 
Jednak, w odniesieniu do podanej tam ilości zabitych – 3 osoby, trudno się z tą liczbą 
zgodzić, porównując do ilości zabitych w Sękowej i Siarach. Brak jest jednak innych 
danych… 

Odnośnie Siar. 
Domy całkowicie spalone, zburzone, lub uszkodzone w gminie Siary. Ustalono według; Wykazu 
złożonych datków na restaurację kościoła w Sękowej Rok 1922. Wykaz sporządził były Naczelnik 
gminy Siary, członek Komitetu parafialnego, społecznego Komitetu Odbudowy kościołów 
parafialnych,- Jakub Mikruta. Wykaz uwzględnia aktualną numerację domów od nr 1 do nr 191. 
Domy spalone, zniszczone, bądź uszkodzone, - w Wykazie – pominięto. (Na przykład: nr 13,                       
a następnie nr 15, nr 121,a następnie nr 124, i tak dalej…). 
Domy mieszkalne (wraz z zabudowaniami gospodarczymi), wg stanu z 1915 r., pominięte  w wykazie 
-(mogą wskazywać na zwolnienie ich właścicieli z datków na kościół; - brak domu): 
W kolejności numeracji, z ogólnej ilości 191, brak domów i zagród; 6, 13, 14, 16, 51, 52, 57, 
61, 64 67.68, 70,71,74,87,93,95,96,97,99,101,105,107,109,110,115,116,118,122,123,124, 
125, 130,131,132,133,136,137,140,152,155,160,161,163,165,170,171,174,175,176,180,184… 
Razem – 52. 
   Z relacji świadków bezpośrednich lub pośrednich, w Siarach dolnych, celowo lub 02.V. 
1915 r., spalone zostały domy; Halucha Piotra, Białoboka I Stanisawa., Tokarza Jakuba, 
Podsadowskich-(po Janie Mikrucie), Jana Tenerowicza, Jakuba Kiwacza, Sygnarskich-
Środulskich, Zielińskich, Piotra Śliwy, Jakuba Ćwikla, Sygnarskich, Przybytnia Franciszka., 
Tokarzów, Seligów-Tenerowiczów, Bolków, może jeszcze inne… 
Na wszystkich pozostałych domach, zmiecione zostały pociskami lub spalone słomiane dachy 
 
Foto. 37/R.V. Jesień 1914. Dawne nadbrzeże rzek; Sękówki i potoku Siary, tak zwane górki. Początek 
terenu dworskiego W. Długosza od strony Szlabanu. Góra-ogród warzywny. Przygotowania pod okopy            
i dekunki. Używając szkła powiększającego można dostrzec, co najmniej, 3 osoby; żołnierzy, lub cywilów. 
Trudno określić…  
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Foto. 38/R.V.  Krajobrazy po bitwie 02 V. 1915 r., z okolic Siar i Sękowej, Sokoła, może również z domini-
kowickich Pustek, podwzgórza Zamczyska, spalonego Krygu…(?), Łużnej… Każde z tych miejsc, po przy-
gotowaniu artyleryjskim, o świcie i ataku Bawarów 02.V. 1915 r. wyglądało podobnie. (!).  Zbiorowe mogi-
ły, mogiły, rowy, ruiny, ruiny… Na mogiłach katolickie krzyże. Foto. 39/R.V. bis To niewątpliwie widok 
makabryczny; trupy, trupy, trupy…(!). Ziemia, wielką zbiorową mogiłą…Ci ludzie– żołnierze –bez wzglę- 
du z której walczącej Strony pochodzą, nigdy już do swoich rodzin nie powrócili. Ugościła ich ziemia…   
Gdzie, została wykonana ta fotografia i kiedy (?). Zapewne, gdzieś w Siarach lub w Sękowej a może w 
Łużnej - Las kamieniecki.  W Sokole na Magierce?  Może w marcu, a może w maju 1915 r.  Zawsze                      
i wszędzie, było tak samo… Umarli milczą. Spoczęli w zbiorowych mogiłach… Zycie   toczy  się  dalej.  
Jakoś,  nikt nie wyciąga  pouczających wniosków. - Historie się powtarzają… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Tekst 6/RV. Wykonana w maszynopisie strona I Deklaracji poszkodowanego o stratach wojennych Jest to 
zapewne brulion deklaracji, z której wynika, że właściciel dóbr - Władysław Długosz, zamieszkały                      
w Siarach pow. Gorlice, otrzymał z Zakładu Wojennego Kredytowego (Polska), pożyczkę na pokrycie 
kosztów usuwania strat  i szkód powojennych w roku 1916, w kwocie 400 tysięcy koron. Nie ma 
informacji, jakich koron. Zapewne otrzymał również odszkodowanie od Skarbu Państwa Austrii, czego nie 
uwidoczniono.    
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Tekst 7/R.V. Dokument – zobowiązanie obowiązujące przy ubieganiu się o odszkodowanie pieniężne              
poszkodowanego podczas wojny 1914/15… Zachowany ten dokument, złożony na połowę, przeleżał 
pośród innych, pisanych atramentem dokumentów w małym pakiecie,- około 100 lat. Stąd, odciśnięty 
jakiś tekst…(Może, zapisana 2 strona). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst  8/R.V.  Awers i rewers Pół Marki Polskiej.  Marka polska była środkiem płatniczym w wojen-            
nej Polsce  od  09 grudnia 1916 r. Niestety, rewers jest mało czytelny. 
     Jak wykazano w niniejszym rozdziale książki, tylko zniszczenia w posiadłości Władysława Długo-
sza, są uwiecznione na licznych fotografiach. Fotoreporter z krakowskiego, powojennego periodyku 
Czas, Tadeusz Chmura, nie fotografował spalonych i uszkodzonych zagród chłopskich. Te nieliczne, 
zamieszczone w tym Rozdziale, sfotografowano przypadkowo. Aparaty fotograficzne, nie były war-
stwie chłopskiej dostępne.        Na temat odszkodowań powojennych dla indywidualnej ludności gmin 
Sękowej i Siar, nie zachowały się żadne dokumenty. Zapewne te indywidualne, które wypełniane były 
przez wszystkich poszkodowanych, przechowywano  w domach przez  jakiś czas, ale po uzyskaniu już 
jakiegoś odszkodowania, zapewne wkrótce je spalono, jako zbędne szpargały. W składanych przez 
Gminy sprawozdaniach, były to tylko dane zbiorcze. Było wielkim szczęściem autora niniejszej 
Książki…, że odkrył zapomniane bruliony Wykazów ludności zmarłej i zabitej podczas tej, tak              
okrutnej wojny światowej. Resztę wiadomości, pozyskałem i uzupełniłem poprzez żmudne 
dociekania… 
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Jeszcze w maju 1915 roku wkrótce, po przesunięciu się frontu na Wschód, do Gorlic przybywają 
austriaccy   i pruscy dygnitarze – komisarze, również przedstawiciel Rosji - do oszacowania strat wojen-
nych. Wśród  nich, Władysław Długosz.(drugi z lewej}.  

     
     Foto. 40-41/R.V. Powołano tymczasową Radę Powiatową, przewodniczący,- … Strzelbicki,                            
z W. Długoszem – zastępcą przewodniczącego. W środku J. Benisz. (Od lewej, trzeci  w kapeluszu, biały 
kołnierz,  - Jakub II.  Mikruta, były naczelnik Gminy Siary). Jest również Ludwik Rybczyk z Siar 
górnych. Uzyskane dokumenty źródłowe, zamieszcza się w Rozdziale VII., tej Ksiązki. Co było możliwe do 
wykazania…  Sz. M.                                       Koniec Rozdziału V. 
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Rozdział VI 

Zniszczone kościoły,- ich renowacja i restauracja 
1915 r. – 05. marca 1930 r. 

      
     Na sześć lat przed śmiercią księdza Jana Kielara (1915 r.), w roku 1909, probostwo w Sękowej 
obejmuje ksiądz Stanisław Horowicz, rodem ze wsi Zagórzany (?), pod Gorlicami. 
     Przyjdzie nam, z tym niewątpliwie arcyciekawym człowiekiem – kapłanem  przebywać, pośród 
zachowanych dokumentów źródłowych - historycznych, około 26 lat w parafii Sękowa. To z tym 
proboszczem, przeżyjemy jakoś, I wojnę światową, mimo, że posadowiony tuż przy plebani, stary 
drewniany kościół,  zostanie nieomal doszczętnie, przez nasze wojska austriackie zniszczony  i roze-
brany na umocnienia okopów oraz ogrzewanie naszych żołnierzy. To dzięki temu księdzu probosz-
czowi - Stanisławowi  Horowiczowi, zapałamy znów miłością, do naszych braci i przyjaciół Moskali, 
którzy ocalili ks. proboszczowi życie, oraz jego młodej siostrze z którą, przyszło mu mieszkać na ple-
banii, podczas słynnego  szturmu Cesarskich Strzelców Alpejskich, w dniu 08 marca 1915 r.            
      Z tymże to, księdzem proboszczem kanonikiem Horowiczem, wybierzemy się, w mentalną podróż 
do Ameryki  po spadek,  po zmarłym krewnym, biskupie prawosławnym, Natanie Hurevitchu…  
    Wreszcie, to z tymże proboszczem Sękowskim, przyjdzie nam odbudowywać stary, zniszczony         
w I wojnę światową, zabytkowy kościół drewniany (bynajmniej, już nie, z drewna modrzewiowego).                       
Ale, nie wyprzedzajmy biegu historii… 
     Tymczasem, po śmierci księdza Jana Kielara, który zmarł w Sękowej (?), 7 czerwca 1915 r., nowy 
proboszcz  ks. Stanisław Horowicz, nabywa od Stanisława Szajny (o którym nic nie wiemy), dziedzi-
ca po ks. Janie Kielarze, całą Jego własną realność w Sękowej… 
     Powróćmy na chwilę, …do wielce tajemniczego i dziwnego…,(określenia prof. J. Rączkowskiego),  
ks. Jana Kielara, proboszcza w Sękowej, co to, z jakiegoś powodu, […] nie chodził po kolędzie i nie 

zabierał mieszkańcom Siar i Sękowej, a szczególnie już wdowom, - 
czasami ostatniego grosza… 
Foto. 1/R.VI. Ks. Jan Kielar.  Otóż, z Aktu notarialnego, z daty 20 
grudnia 1918 r., L. R. 23496, sporządzonego w Biurze notarialnym w 
Gorlicach, przez mianowanego zastępcą notariusza Stefana Meusa, - 
pod notariusza -Władysława Śliwińskiego, dowiadujemy się, że według 
kontraktu Kupno – Sprzedaż, z daty: Krosno, 15 stycznia 1907 r., nr rep. 
14665, ks. Jan Kielar stał się właścicielem i faktycznym posiadaczem 
całej parceli budowlanej I kat. nr 204, i parcel gruntowych I kat. o nr nr 
168/2 i 168/4, realności Whl 201 Księgi gruntowej gminy katastralnej 
Sękowa. Obszar łączny tych posiadłości, wynosił 1 mórg i pięćset jeden 
sążni kwadratowych. Na parceli budowlanej, stały budynki i zabudowa-
nia gospodarcze. Był tam dom mieszkalny, zwany w parafii Kielarów-
ką.        W domu tym, mieszkał i zapewne uprawiał przyległe do kiela-

rówki grunty, Andrzej Kielar,- pater familias,- (ojciec rodu), rodzony ojciec ks. Jana Kielara z Ha-
czowa. (Okolice Haczowa, Komborni i inne, na Pogórzu dynowskim, zasiedlone ongiś były przez lud-
ność pochodzenia niemieckiego p. A.). Gospodarz Andrzej Kielar, zmarł w Sękowej, dnia 28 stycznia 
1884r. W Księdze zgonów odnotowano, że był mężem Katarzyny, o której nic więcej nie wiemy, tak 
jak też o zmarłym Andrzeju Kielarze, -ojcu księdza. (Możliwe, że z rodziną Andrzeja - ojca ks. Jana 
Kielara, spokrewniona była żona Józefa Śliwy, (przy krzyżu), w Siarach na dole, z domu Kielarówna, 
pochodząca, z okolic Krosna n./Wisłokiem.  
     Ksiądz Jan Kielar, sprawował urząd proboszcza parafii Sękowa przez lat 34, do 1909 roku. Podczas 
proboszczowania w parafii Sękowa, wespół z dziedziczką połowy Sękowej, - Józefą, z Czajkoskich, 
Wybranowskich, - Szymonowiczową, wybudowali nowy, murowany kościół parafialny… 
     Po przejściu na emeryturę, ks. J. Kielar, nadal mieszkał w swej Kielarówce. Swój dom, zmuszony 
był opuścić, w pamiętną bitwę, 08 marca 1915 r. Widziano Go, z ks. Horowiczem, w kościele                     
w Kobylance.   Po 02 maja 1915 r., zarówno budynek plebanii, jak też inne zabudowania, legły w 
gruzach. Zniszczony był również stary drewniany kościół, z którym ks. emeryt związany był przez  
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wiele lat. Nie było po co, żyć.  Ksiądz Jan Kielar, były proboszcz parafii Sękowa, umiera  
dnia 7 czerwca 1915 r. w Sękowej lub w Kobylance? 
Nie wiadomo gdzie,  został pochowany. Czy, na cmentarzu parafialnym  w grobie swego ojca – 
Andrzeja, czy może gdzieś przy starym kościele, a może,… w krypcie grobowej nowego kościoła,  
przy fundatorce – Józefie, z Czajkoskich, - Szymonowiczowej ? Wszak, nie byłoby    w tym nic 
dziwnego. Niektórzy powiadają, że na cmentarzu parafialnym w … Kobylance (?). 
    Ksiądz Jan Kielar, współbudowniczy nowego, neogotyckiego kościoła w Sękowej, pozostawił 
Testament, z daty 16 lipca 1914 r. Na mocy tego testamentu, Sąd powiatowy w Gorlicach, dekretem        
z dnia 21 września 1918 r., liczba A. 209/15/31, przyznaje spadek po ks. J. Kielarze, na mocy 
dziedziczenia, niejakiemu… Antoniemu Szajna. Nie wiemy, kto on zacz i skąd przybywa?.  
     W dniu 19 września 1935 r., jeszcze raz odzywa się duch ks. Jana Kielara. Mianowicie, Sąd grodz-
ki, O. I. w Gorlicach, pismem adresowanym do Wielebnego Urzędu Parafialnego w Sękowej, zawia-
damia, że […] w depozycie tegoż Sądu, jest złożona książeczka wkładkowa Komunalnej Kasy Oszczęd-
ności w Gorlicach, nr 9112, poz.802/34 ks. s. dep. rz.(?) Obecnie na kwotę 16 zł. 65 gr., a powstała,           
z legatu pobożnego na rzecz utrzymania kaplicy na cmentarzu, w kwocie 300 koron. O tym depozy-
cie, zawiadomiono już Urząd parafialny, dnia 9 października 1915 r. (zapewne spadkobierca ks. Kie-
lara). Z dalszej treści wynika, że kwotę depozytową ulokowano w depozycie sądu w 1918 r.,- książe-
czka, - 322 k.03 h. Wszak nie oznacza to, że wówczas legat pobożny został dokonany. (Prawdopodob-
nie, była to Fundacja dr Pawła Kretowicza  z Gorlic, rodem z Sękowej, p. A.). 
Uwaga. Odnośne kopie dokumentów, zamieszcza się w Rozdziale VII, - Dokumenty źródłowe: nr nr 
44/VII.– kupno –sprzedaż., 48/VII.– spadek po J. Kielarze, książeczka składkowa, utrzymanie kaplicy. 
     Z kronikarskiego obowiązku odnotować należy, że wkrótce po śmierci proboszcza, ks. Jana Kielara 
następuje zmiana w diecezji Przemyskiej. Fotel biskupi, po Michale de Korczyńskim, obejmuje Józef 
Sebastian Pelczar, poznany  później, za sprawą, naszego papieża, Jana Pawła II.      
     Na sześć lat przed śmiercią księdza Jana Kielara, jak już napisałem, w roku 1909, probostwo w Sę-
kowej obejmuje ksiądz Stanisław Horowicz  rodem, ze wsi Zagórzany k./ Gorlic.?  
 Foto. 2/R.VI. Awers-rewers.  
Ksiądz Stanisław Horowicz fotogra-  
fuje się w Zakładzie fotograficznym                                                                                                           
Fraanza Friedricha w Marienbadzie 
w Austri (brak daty). 
Przypuszczać można, że było to w ok- 
resie, pomiędzy 08 marca, a 03 maja 
1915 r. W Marienbadzie, ks. Horowicz 
Przebywał zapewne, ze swą ranną w 
Piersi siostrą, zamieszkałą na plebanii 
Dla jej kuracji w tamtejszym szpitalu, 
po zranieniu jej przez żołnierzy austri- 
ackich, w dniu 08 marca 1915 r., pod- 
czas szturmu na zajętą przez Rosjan 
plebanię i stary kościół oraz dwór. 
Na rewersie fotografii: pozdrowienia 
Dla parafian z Sękowej i Siar.  
Pozostawia również swoje odciski pal- 
ców…  Chociaż fotografia nie jest datowana, a skoro pozdrowienia kierowane są do Parafian Sękowej                                                            
i Siar, domniemanie powodu przebywania ks. proboszcza w Marienbadzie, - daje nieomal pewność…   

Sytuacja w parafii Sękowa po Gorlickim przełomie 02 maja 1915 r. 
     W czasach zaboru austriackiego, nie dysponuję ścisłymi danymi od kiedy, być może, że wkrótce po 
I rozbiorze, władze Austriackie wprowadziły obowiązek każdorazowego, na lat 6, wyboru Komitetu 
parafialnego. Komitet ten, składający się z trzech niestałych członków, wybierany był (organizacja) 
przez Urząd Gminy, na którego terytorium funkcjonowała parafia i znajdował się kościół. Komitet 
kościelny działał na rzecz gminy, a jego obowiązkiem, między innymi było, kontrolowanie wpływów 
i wydatków finansowych plebani… 
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     Tekst 1/VI. Pismo Starosty Gorlic do 
Zwierzchności gminnej w Sękowej i Siarach 
w sprawie wyboru Komitetu parafialnego; 
trzech niestałych członków,  na lat sześć:                  
(01. maja 1908 do 01 maja 1914 r.). 
Prawdopodobnie, kadencja Komitetu para-
fialnego  zbieżna w czasie, z  kadencją Zwie-
rzchności Gmin (?). (oryginał nr 3/R.VII.  
Dokumenty źródłowe.)  
    W wyniku wyborów, przeprowadzonych 
przez Urząd gminy Sękowa, wyłoniono, 
przed 1 maja 1908 r., Komitet parafialny 
na lat 6, w następującym składzie. 
(Dokument 4/R.VII. Zbiór dokumentów 
źródłowych… 
1. Franciszek Tenerowicz -(ówczesny 
Naczelnik Gminy Sękowa).  
2. Jakub  Mikruta - (Naczelnik Gminy 
Siary). 
3. Franciszek Wacławik-(jakaś funkcja 
związana z kościołem, prawdopodobnie 
kościelny).    
     Zgodnie z zasadami wyboru tego komi-
tetu, jego kadencja, zakończyć się miała 
roku 1914. Wówczas to, rozpoczęła się           
I wojna światowa. Działania wojenne, 
szczególnie słynne Gorlickie Verdun, ale 
również wcześniejsze, krwawe akcje w   

 Tekst podpisał: Radca namiestnik (podpis nieczytelny).        Parafii Sękowa, od października 1914 r.,     
do maja  1915 r.; zmieniające się jak w kalejdoskopie sytuacje wojenne na linii frontu: Ciężkowicko-
Gorlicko-Bardyjowskiego, która to linia, przebiegała również przez sąsiadujące ze sobą wsi; Siary 
(szczególnie dolne), Sokół, Dominikowice, Sękową, - dotknęły te miejscowości w sposób szczególnie 
okrutny.   Tymczasem, zajmiemy się zniszczeniami dwu kościołów parafialnych w Sękowej; nieo-
mal doszczętnie uszkodzonego starego, drewnianego, oraz nowego, -neogotyckiego murowanego.    

 
Foto. 3/R.VI. Rok około 1900 (Ossędowski).  Stary, drewniany kościół w Sękowej, u zbiegu dwu rzek…, 
Dom – Kielarówka, dalej Sękowski młyn wodny, a z lewej strony, niewidoczne, zabudowania dworskie…  
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I znów, jak wielokroć w historii parafii Sękowa zapamiętywano w legendach, owe diabły, tym  
razem o wiele potężniejsze, o olbrzymim destrukcyjnym potencjale, dokonały dzieła zniszczenia.  

 
Foto. 4/R.VI. Stary drewniany, zabytkowy kościół, ongiś parafialny, w Sękowej, po działaniach wojsk 
austrowęgierskich w okresie 08 marca do 02 maja 1915 r. W takim stanie dotrwał do około 1922 r. 
Zarekwirowano  również zabytkowy dzwon. (Duży i małą sygnaturkę). 

                             
Foto. 5/R.VI., i powiększony kadr portalu nowego, murowanego kościoła parafialnego w Sękowej po ana-
logicznym okresie od 08 marca do 03maja 1915r…Uszkodzenia są mniejsze; zniszczone ściany zachodniej 
nawy, dziurawy dach, podziurawiona ściana frontowa, z portalem i wieżą, wybite okna, zarekwirowane,           
i zabrane dwa dzwony.  
      Tuż po inwazji, 2 maja 1915 roku, gdy front przesunął się i oddalił w kierunku na południowy 
wschód, do Sękowej i częściowo do Siar powróciła ewakuowana , z linii bojowej frontu, - ludność.  

Powstają spontanicznie doraźne Komitety ratunkowe, przed którymi - trudne zadania.  
Po pierwsze. Należy zebrać, zwieźć i zakopać w tymczasowych zbiorowych mogiłach, porozrzucane 
wszędzie zwłoki; żołnierzy trojga armii, czasem cywilów, oraz koni, aby zapobiec groźbie epidemii. 
(Później, przy udziale jeńców wojennych – Rosjan, będą te groby rozkopane, a zwłoki, po rozsortowa-
niu oraz identyfikacji, przewiezione na okoliczne wzgórza, gdzie inne ekipy, budowały istniejące do 
dzisiaj, przeważnie kamienne, cmentarze, - w Siarach – drewniany. Po drugie. Należy zebrać i złożyć 
w wydzielonych miejscach, wszelaką broń i amunicję znalezione obok zwłok oraz porzucone w oko-
pach.  Po trzecie. Należy udzielić natychmiastowej doraźnej pomocy poszkodowanej ludności cywil- 
nej; pomoc medyczną, żywnościową, i inną, wg doraźnych potrzeb i możliwości... 
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       Gdy już uporano się z tymi priorytetami, niełatwymi zadaniami, które, jak się szacuje trwały, 
co najmniej, do końca 1915 r., przystąpiono do doraźnego ratowania uszkodzonych domów mieszkal-
nych, budynków gospodarczych oraz zagród. O odbudowie domów i zagród całkowicie spalonych bą-
dź rozbitych granatami, na razie nie mogło być mowy. Ludność nie posiadała pieniędzy. Brak było ja-
kichkolwiek materiałów, ale również środków transportu. Chociaż nieco dalej, ale ciągle, trwała prze-
cież wojna. Wojna, łapczywa i żarłoczna, - ustawicznie głodna, pochłaniała wszystko; ludzi, coraz to 
starszych i coraz, to młodszych, pobieranych na front, przez często odbywające  się asenterunki, wsze-
laką żywność, - w tym zboża i paszę, olbrzymie środki pieniężne. O ludności cywilnej, chociażby naj-
bardziej dotkniętej skutkami wojny, Rządy prowadzących tę wojnę, w ogóle się nie troszczyły. Na 
zmianę sytuacji na terenach dotkniętych działaniami wojennymi, trzeba było poczekać do 1918 roku. 
Można było jedynie liczyć, na wzajemną pomoc sąsiedzką.     
 Powstają, powołane doraźnie, Komisje szacunkowe. Spisują straty w ludności cywilnej oraz straty  
materialne powstałe w gminach. Ale władze, nie kwapią się zbytnio z wypłatą odszkodowań. Wypła-
cane doraźnie środki pieniężne, ani w 50 procentach nie odpowiadają poniesionym stratom. 
     W Sękowej i Siarach, gdzie było ok. 97 procent ludności katolickiej, bardzo odczuwano brak czyn-
nego kościoła. Dlatego, zarysowuje się potrzeba, powołania parafialnego komitetu, ratowania przed 
całkowitą, nieodwracalną zagładą, starego, zabytkowego drewnianego, XVI wiecznego, zygmuntow-
skiego kościoła oraz, gojenia ran wojennych, murowanego kościoła nowego. Oddajmy jednak. stronę 
księdzu proboszczowi, Stanisławowi Horowiczowi który, jak to opisał w swoich wspomnieniach, po-
dyktowanych organiście sękowskiemu, pełniącemu również rolę sekretarza, - Józefowi Borkowi,- po-
wrócił do opuszczonej Sękowej, zaraz, na drugi dzień po bitwie majowej, czyli 03.maja 1915 r.  
Oto, zachowane fragmenty tekstu - brulionu. Tekst 2/R.VI. (Oryginalny nr 5/VII., w R.VII. Zbiór 
dokumentów źródłowych). 
 […] Na ganku (plebanii Sz. M.), stał karabin maszynowy. Chwilami strzały sprawiały taki piekielny 
hałas żeśmy nie słyszeli, cośmy do siebie mówili. Granaty powyrywały już kilka dołów na podwórzu 
pleba-nskim i obok.  Austriackie kule coraz częściej wpadały nie tylko przez okna, ale i przez ściany, 
raniąc, co jakiś czas kogoś. Dom, był coraz gęściej ostrzeliwany, lecz, zdałem się na wolę Bożą                  
i postanowiłem siędzieć do ostatka. Pan Bóg zarządził inaczej. Dnia 8 stycznia b r. kulą przez ścianę 
zranioną została cięż-ko w piersi najmłodsza moja siostra, która jest przy mnie. Nie można było 
pozwolić na to by zginęła bez żadnego ratunku. Do swoich za most nie byliby nas puścili i niebyło 
bezpiecznie, trzeba było szukać Pomocy u Moskali. Na miejscu był tylko felczer. Lekarz sztabowy 
rosyjski był o pół mili w tyle, w Dominikowicach, oświadczył, że w ogień na pozycje nie przyjdzie - 
lecz nad wieczorem przysłał po chorą nosze i  (…)  30  kozaków do zmiany… ( !  ? ) . Z nastaniem 
nocy, mimo i wśród gęstych ostrzałów wyruszyliśmy z domu. Ona na noszach, a ja pieszo za nią,              
z laską w ręce i z brewiarzem w Kieszeni (tak rękopis.), brnąc przez błota i potykając się na ludzkich           
i końskich trupach. Jak Długo żyć będę nie zapomnę tej drogi. Wychodziłem z domu w tej myśli,               
że za 3 lub 4 dni, gdy siostrze będzie lepiej, lub gdy ją pochowam, wrócę do domu. Bóg dał, że siostra 
została przy życiu, lecz mnie już do domu nie puszczono,- owszem kazano jeszcze iść dalej, się 
wynosić i to pod groźbą rozstrzelania jak mi kilkakrotnie oświadczył jenerał dywizji - Dołgoruki..  
Oznaczono nam miejsce gdzieśmy się mogli zatrzymać to jest na kopalni Mac Garveya w Krygu, by 
dalej czekać, co Bóg da… […] Tymczasem wypędzono z domu służby i rozdrapano wszystko, co 
znaleziono w szafach w spiżarni i w stajni. Ósmego marca udało się wojskom austriackim przejść 
przez rzekę (Sękówkę),, i odrzucić Moskali na ich drugą stronę (pozycję), poza nowy kościół (około 
200m. od starego p. A.)., Wraz z plebanią i kościołem (drewnianym), większa połowa wsi (Sękowa), 
znalazła się w rękach austriackich. Ucieszyłem się tą wieścią, że przecież swoi (Austriacy), będą nas 
oszczędzać. - Lecz jakżem się grubo pomylił.! Do świeżo zbudowanych wielkich okopów, nie tylko 
zniesiono tam, poniszczone, wszystkie pozostawione przez Moskali sprzęty domowe jak stoły, 
stołki, kanapy, pianino także, szafy biblioteczne i obrazy, - lecz do budowy tychże okopów rozebrano 
i częściowo zdemolowano dom-plebanię i kompletnie, aż do przyciesi (pierwsze belki na fundamencie 
Sz. M), rozebrano wszystkie budynki, zabudowania gospodarskie, oraz organistówkę.                              
Nie przepuszczono i staremu kościółkowi drewnianemu, obdarto go z desek sam tylko zrąb 
(szkielet) ,zostawiając. Rozumiem, że żołnierz do swego dekungu, szukał desek i drzewa, lecz czego 
w żaden sposób zrozumieć i wytłumaczyć nie mogę to wprost bestialskiego zniszczenia 
wewnętrznego urządzenia kościółka, jak to dołączona odbitka fotograficzna pokazuje…                              
W ostatnich dniach kwietnia nastąpiło przesunięcie wojsk. Do Sękowej przyszły  pułki bawarskie, 
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które 02 maja obaliły ścianę dzielącą mnie od parafii. Gdym wrócił na drugi dzień po bitwie (3.V.), 
zastałem na obejściu domowym tylko pustkę. W starym, zniszczonym kościółku, dwa uwiązane konie  
niemieckie, a w nowym kościele (200mb., na północny wschód Sz. M.), więcej jak stu pięćdziesięciu 
(150), rannych  i umierających, pomiędzy którymi kręcili się lekarze i sanitariusze. 

 
Foto. 6/RVI. Wnętrze starego kościoła w Sękowej. Przez otwór w ścianie widać fragment zabudowań pleb.  
 
[…] Wrażenie było na wskroś przejmujące. Jedni,  wołali „boli mnie, inni wody, inni dobijcie mnie”. 
Przeskakując prawie, żywych i umarłych, pobiegłem do ołtarza… Tabernakulum było puste. Na ołta-
rzu leżała kartka, z której dowiedziałem się, że przybory kościelne, - nie wiem na czyje polecenie, -             
z kościoła (nowego), zabrano i odstawiono do najbliższej łacińskiej parafii wskazanej przez 
komendanta dywizji  i nic zaświadczyć, jednak nic mi o tym powiedzieć nie umiano. Dopiero, gdy 
najprzewielebniejszy ksiądz biskup krakowski był w sprawie zapomogowej w Gorlicach, karteczką 
był łaskaw mnie zawiadomić, że święta monstrancja i inne przybory z mojego kościoła, znalazły się aż 
(…) w konsystorzu krakowskim.   Od Niego też dowiedziałem się, że wraz z niemi tamże i puszka              
z Komunikantami. Mogło się to stać w wielki tydzień. (Kombinuje ks. Horowicz. Sz. M). W tamtą 
stronę (do N. Sącza Sz. M.), poszła na wygnanie, większa część moich parafian, tam też za niemi, 
powędrował i Pan Jezus.. (!). […] Chociaż, ten wypadek, napełnił mnie najgłębszą żałością, to 
jednak mocno wierzę, że tylko ta obecność Pana Jezusa, ocaliła nam kościół (nowy), od zupełnej 
ruiny. (ks. Horowicz, nie może się zdecydować, gdzie przebywał p. Jezus. Komentarz autora K.). […] 
Będąc po stronie rosyjskiej, prosiłem kilkakrotnie komendanta artylerii, aby mój kościół 
oszczędził. (!). Przyobiecał mi to i rzeczywiście, od strony rosyjskiej, kościół jest prawie, że 
nieuszkodzony. Natomiast od strony austriackiej, na skutek błędnej informacji konfidenta jakoby na 
wieży, miał się znajdować rosyjski karabin maszynowy (lecz, dotyczy to, jak powszechnie wiadomo 
kościoła w Gorlicach. Sz. M), wystawiony był kilkakrotnie na tak, intensywny ogień, że nie tylko 
żołnierze rosyjscy, ale jak mi mówiono i artylerzyści austriaccy, dziwili się, „ co za moc jakaś ukryta 
broni tego kościoła.”. (A to, ks. Horowicz sprawił. Sz. M.) . I obroniła go, bo choć mocno poszarpany, 
choć z kilkoma otworami w sklepieniu i we frontowej ścianie, ale stoi na pociechę moją i parafian. 
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Na razie pragnę go pokryć, przed zimą z dobrowolnych składek parafian i zaszklić tymczasowo      
od przeciągów. A później, w razie subwencji, poprawić porobione wyrwy w ścianach, tak jednak, 
aby ślady kul pozostawić, na wieczną rzeczy pamiątkę. (…)  I tak się też stało. W otwory w 
ścianach, wmurowano (rozbrojone), niewybuchy pocisków i tkwią tam one do dzisiaj, …na wieczną 
rzeczy pamiątkę… Sz. M.. 
        Nie sposób nie odnieść się do tych cennych, pomimo wszystko, nieco przesadzonych i ubar-
wionych, we własnej obronie koniecznej, relacji księdza prob. St. Horowicza, ale spisanych przez 
organistę - Józefa Borka.       Z perspektywy czasowej i wielu zachowanych dokumentów wiadomo, 
że owa …moc jakaś ukryta.. broniąca nowy kościół w Sękowej, to brak potrzeby ataku, ze strony au-
striackiej artylerii, płaskiego terenu gdzie stał (i stoi) nowy kościół, gdyż linia obrony rosyjskiej, po 
wycofaniu się w głąb zajmowanej rubieży 08 marca 1915 r., przebiegała co najmniej pół kilometra na 
północny wschód od kościoła (wzgórza 554 i 507). Rosyjskie pozycje i umocnienia, znajdowały się 
szczególnie na wzgórzach; Zamczysko w Dominikowicach, na nieco niższych sękowskich wzgórzach, 
-Zagórze i Postronie, a dalej, na południe przez wzgórza Męciny, Pstrążnego, pasma Magórskiego,               
i dalej. Również, nie ostrzeliwuje się, zazwyczaj, pozycji własnych, a rowy strzeleckie, zajęte przez 
Austriaków, przebiegały blisko nowego kościoła.  Natomiast Rosjanie, dobrze okopani i umocnieni na 
odległych wzgórzach, nie posiadający tak wielu dział, jak wojska austrowęgierskie, woleli oszczędzać 
amunicję, gdyż i tej, nie mieli w nadmiarze. O planowanej inwazji Austrowęgiersko – Pruskiej, Rosja-
nie nic nie wiedzieli  i byli kompletnie zaskoczeni, przygwożdżeni do ziemi, nawałą ognia artyleryj-
skiego o świcie 2 maja 1915r.Działa obydwu stron, przenosiły swój ogień, szczególnie na wzgórza, 
wysoko ponad doliną, gdzie stał nowy kościół. I to, była…  ta moc jakaś ukryta, która ocaliła kościół 
przed zburzeniem. (Nowy kościół był też ważnym dozorem dla artylerii austriacko-pruskiej). 
     Z przechowanych w pamięci, zmarłych już Seniorów, wsi Sękowa i Siary wspomnień, tych, którzy 
przeżyli słynną inwazję 2 maja 1915 r., wynikało, - że sprawa enigmatycznego ewakuowania się nocą 
08 marca 1915 r., ks. Stanisława Horowicza, proboszcza parafii Sękowa wraz, ze swą rzekomo ciężko 
ranną siostrą, w asyście 30 Kozaków, przysłanych przez  jenerała Dołgorukiego, z którą to siostrą, po 
wojnie, żyli długo i szczęśliwie w parafialnej plebanii, jak również tajemniczego, cudownego przenie-
sienia, złoto – srebrnych precjozów liturgicznych, z nowego kościoła w Sękowej, do…Konsystorza 
w Krakowie, budziła szereg kontrowersji i nie została do końca wyjaśniona…   
    Można tu postawić następującą hipotezę, jedną z wielu możliwych. Sytuacja wojenna na linii frontu 
zmieniała się jak w kalejdoskopie. Tereny parafii, raz zajmowali Austriacy, a za niedługo, Rosjanie, 
aby po kilku dniach, było na odwrót. Gdy w styczniu, 1915 r., prawy brzeg rzeki Sękówki wraz z tere-
nem starego kościoła i budynków plebańskich, oraz dworu w Sękowej, zajęli znów Rosjanie, (Austria-
cy zajmowali pozycje po przeciwnej stronie rzeki Sękówki ), 08 marca 1915 r., doszło do ostrej wy-
miany ognia, co opisuje również, ks. Horowicz. Na plebanii, mieszkał  ks. Horowicz, wraz ze swą 
siostrą, i może ktoś  ze służby. W pobliskim domu ks. Jana Kielara, który wówczas żył jeszcze jako 
emerytowany proboszcz, ale  mało sprawny fizycznie, zamieszkiwała czeladź plebańska, która opie-
kowała się również księdzem emerytem.     W dniu 08 marca, austriaccy strzelcy tyrolscy, nacierali 
coraz bardziej. Rosjanie, wiedząc, że nie zdołają utrzymać swych pozycji, w tym plebanii, zarządzili 
odwrót pod osłoną nocy. Niewątpliwie, na wysuniętym przyczółku rosyjskim, jakim była plebania 
obok strategicznego mostu, musiał być telefon polowy do łączności z dowództwem, pozostającym 
zawsze na bezpiecznym zapleczu. Siostra księdza Horowicza, zostaje lekko raniona w pierś. Mógł 
sobie z tym poradzić rosyjski sanitariusz, który przebywał na plebanii. Ale, nadarzyła się okazja,              
w miarę bezpiecznego zejścia z linii frontu. Gdy zatem, zadzwonił telefon polowy, a dowódca 
przyczółka  rosyjskiego (z którym wcześniej, ks. Horowicz, jakoś się dogadał), odebrał, od swego 
zwierzchnika rozkaz do odwrotu nocnego, Ks. proboszcz, wykorzystując okazję rannej siostry, 
przedłożył telefonicznie owemu jenerałowi Dołgorukiemu, …intratną propozycję ich ewakuacji, 
razem,  z wycofującym się wojskiem; prawdopodobnie,, za owe złote precjoza liturgiczne, (które 
niewątpliwie, ks. proboszcz miał ukryte przy sobie), i opuszczenia plebanii, razem z wycofującym się 
wojskiem rosyjskim. Propozycja została przyjęta. Wycofano się aż do Dominikowic. Tam, ks. 
Horowicz, uiścił obiecaną zapłatę. Ale, sprytny ten człowiek, - jak powiadano, obmyślił po drodze 
swoje alibi i uprosił, od swego i swojej siostry,- wybawcy bumażkę, czyli ów papierek, o nakazie 
zarekwirowania naczyń liturgicznych. Księdzu Horowiczowi i jego siostrze ,zagwarantowano bez-
pieczną kwaterę w Krygu, na kopalni Mac Garweja. Podczas wycofywania się, zabrano również 
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Emerytowanego ks. Kielara, z Jego domu. W Krygu i na plebanii w Kobylance, przeżył ks. Kie- 
lar resztę swego życia. Ks. Horowicza natomiast, widziano w kościele w Kobylance, a później w Jaśle. 
(Pisze o tym w liście do W. Długosza, Władysław Augustyn). Opuszczone zabudowania plebańskie w 
Sękowej, wraz ze starym kościołem, padły łupem żołnierzy austriackich, na umocnienia mostu, 
okopów i na ogrzewanie się w tychże okopach. 
     W dniu 02 maja 1915 r., po cichej wymianie, - zastąpione nowymi, doborowymi jednostkami, połą-
czone armie austriacko–pruskie, zaatakowały nagle, cofnięte pozycje Rosjan. Zastosowano manewr 
oskrzydlający. Atak poszedł w kierunku na południowy-wschód, czyli na wzgórza dominikowicko – 
sękowskie; Pustki, Wiatrówki, Zamczysko, Zagórze. Dopiero po zdobyciu tychże wzgórz, zwrócono 
się w kierunku wzgórza Magierka wsi Sokół, Dominikowic, Krygu, itd. Pozostające tam, dobrze umo-
cnione wojska rosyjskie, zdziesiątkowane ostrzałem artyleryjskim  i okrążone,  w końcu się poddały. 
     Precjoza liturgiczne kościoła w Sękowej, (nie wykluczone, że za sprawą ks. Horowicza,  który 
wraz, z proboszczem parafii Kobylanka, naprowadził na nie, jakiegoś wysokiego dowódcę austriackie-
go), - odebrano  wziętemu do niewoli rosyjskiemu dowódcy, któremu podlegała w marcu 1915 r., pla-
cówka plebańska w Sękowej, i poprzez plebanię w Kobylance, trafiły do konsystorza w Krakowie.            
O czym, powiadomił księdza Horowicza, Biskup krakowski-karteczką, przy okazji pobytu w Gorli-
cach, w celu lustracji zniszczeń dóbr kościelnych. Taka jest hipoteza autora  Książki. Ale, mogło 
być  zupełnie inaczej… 

     Na drugi dzień, po gorlickiej przełomowej bitwie, już 03 maja 1915 r. (jak sam to określa), do 
Sękowej powraca, ks. proboszcz - Stanisław Horowicz. Nie podaje On, gdzie zamieszkał, skoro bu-
dynek plebanii oraz wszystkie zabudowania, łącznie z organistówką, zostały zrównane z ziemią. 

Domyślać się można 
jedynie, że mógł zamie-
szkać w pobliskiej kie-
larówce która, w znacz-
nym oddaleniu od starego 
kościoła, mogła nie być 
tak bardzo uszkodzoną,         
zatem, mogła nadawać 
się do zamieszkania. 
 Foto.- kadr 7/R.VI. 
Kielarówka.  W domu 
tym, dosyć obszernym, 
opuszczonym przez  pra-
wowitego właściciela, - 

ks. emeryta Jana Kielara, który umiera, dnia 07.VI 1915 r., (prawdopodobnie na plebanii w Kobylance 
gdzie ostatnio był widziany),  mógł zamieszkać też, - organista sękowski,- Józef Borek. Był On prawą 
ręką  (dosłownie), ks. Stanisława Horowicza. Jako człowiek niewątpliwie wykształcony muzycznie, 
posiadał umiejętność dobrego, poprawnego pisania. Do Sękowej, przybył On równocześnie z ks. J. 
Kielarem, z Haczowa. Znał doskonale parafię. Oprócz funkcji organisty, pełnił również rolę sekretarza 
plebańskiego. Wszystkie pisma urzędowe wychodzące - z plebanii, są sporządzane Jego ręką. Posiadał 
ładny, czytelny charakter pisma. Sporządzanie notatek, wszelakich pism oraz korespondencji przez 
organistę Józefa Borka, wynikało również i z tej przyczyny, że ks. proboszcz Stanisław Horowicz, 
miał fatalne, pod względem czytelności, pismo.  
     Po powrocie do Sękowej, już nawet pobieżna lustracja kościołów wystarczyła ks. proboszczowi         
do oceny sytuacji. Stary drewniany kościół, jest tak uszkodzony, że albo nadaje się do rozbiórki, albo 
musi być wykonany nieomal od nowa - co wiąże się, z olbrzymim nakładem środków. Nowy, 
murowany kościół, jest uszkodzony o wiele mniej i na dobrą sprawę, mógłby być uczynniony 
natychmiast. Przecież  kościół - budowla, to również  warsztat  pracy każdego księdza, przynoszący 
niezłe dochody. 
     Powracająca z wygnania, katolicka ludność parafii sękowskiej, bardzo potrzebowała kościoła, cho-
ciażby, w celu dokonania prawdziwego, katolickiego pochówku swoich bliskich, pogrzebanych naprę-
dce,  w polu lub w przydomowych obejściach. Dlatego, już w lipcu lub sierpniu 1915 r., ks. proboszcz,  
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Stanisław Horowicz, zwraca się zapewne, do Władysława Długosza we dworze w Siarach,                           
z inicjatywą ratowania zniszczonych kościołów parafialnych. 
     To, zapewne W. Długosz, podpowiedział księdzu proboszczowi, że łatwiej będzie cokolwiek wskó-
rać w tej kwestii  u władz austriackich, powołując specjalny Komitet ratunkowy. Jednocześnie, 
wskazał, zapewne, adresy, zarówno w Krakowie, we Lwowie, jak też - we Wiedniu; dokąd, należy 
kierować pisma i prośby o dotacje na doraźne remonty i zabezpieczenia kościołów.  
    Trwała jeszcze wojna.  W obydwu wsiach, - Sękowej i Siarach, po powszechnych mobilizacjach, 
wskutek śmierci,  z przyczyny działań wojennych, pozostało niewiele osób, które obciążone przecież 
własnymi problemami, pozostawionymi w spadku przez miejscowy walec wojny, mogłyby zająć się 
dodatkowo,- sprawą  ratowania uszkodzonych kościołów.  
      Gdy ks. Proboszcz St. Horowicz,  zorientował się,  który  z mężczyzn pozostał na miejscu i na kogo 
można byłoby liczyć, przedstawił Władysławowi Długoszowi, - który sprawował wówczas prezesurę 
Powiatowego Komitetu Ratunkowego w Gorlicach, listę kandydatów do społecznego Komitetu 
Ratunkowego obydwu kościołów - w parafii Sękowa.  Ksiądz Horowicz  zapewnił,  że osobiście 
stanie na czele tego Komitetu  i zajmie się jego zorganizowaniem. Natomiast Władysław Długosz 
zadeklarował, zapewne, że piastując  rozliczne funkcje i mając wiele obowiązków, - zarówno w Kraju 
jak też w Powiecie, - będzie  w tym Komitecie, członkiem honorowym, i wspierającym zarazem.   

    Tak więc, już w drugiej połowie roku 1915, można było wyłonić, i po rozmowach z kandydatami, 
ustalić, domniemany, (ustaliłem – Sz. M. na podstawie zachowanych dokumentów), następujący 
skład, - Doraźnego Komitetu odbudowy i ratowania obydwu kościołów w parafii Sękowa. 
     1. Ks. proboszcz Stanisław Horowicz - Przewodniczący. 
     2. Franciszek Gabryel – kierownik Szkoły w Siarach – członek. 

3. Władysław Augustyn –tymczasowy Nacz. Gminy w Sękowej i kierownik Szkoły - członek. 
 4. Jakub Mikruta – były Naczelnik Gminy Siary (po rezygnacji w XII. 1914 r.), - członek. 

     5. Ludwik Rybczyk – aktualny (samozwańczy) Naczelnik Gminy Siary - członek.  
     6. Franciszek (?), Tenerowicz – członek.  
      7. Władysław Długosz przew. Rady Pow., Przew. Powiat. Komitetu Odbudowy-Członek hon.  
      8. Inż. … Tuszowski – inspektor nadzoru, kierownik techniczny, projektant…konserwator… 
Z czasem, do prac Komitetu, przyłącza się szereg innych osób. 
     Niestety, nie zachował się żaden protokół, z ukonstytuowania się tego komitetu ani, z żadnego 
posiedzenia.(!). Możliwe, że taki dokument, będzie można odnaleźć, w Wojewódzkim Archiwum 
Państwowym O./ w Sanoku? (Może, w innym archiwum, lub u Kolekcjonerów?). 
     Komitet, który powołano, był to komitet stricte społeczny. Członkowie tego Komitetu,                  
(z wyjątkiem Jakuba Mikruty), nie wykonywali bezpośrednio prac fizycznych. W celu podjęcia 
bezpośrednich prac fizycznych, potrzebni byli fachowcy, znający się na robocie i potrafiący,- 
posiadający umiejętność, zarówno pokierowania zespołem ludzkim, jak też, bezpośredniego 
wykonania konkretnej, - potrzebnej czynności - roboty. Dlatego, ks. Horowicz, który zdawał sobie,      
z tego faktu sprawę, postanowił zwrócić się do gmin,- Sękowej i Siar, o utworzenie Ścisłego 

Komitetu… 
Tekst 3/R.VI., dokument… (Oryg. nr 4, z R. VII. 
Zbiór dokum., źródłowych.  Niestety, nie  jest ten 
dokument datowany. Przypuszczalnie, z lipca 1915r.. 
W treści.[…] Zwrócić się do gmin. Poniżej, wyraz 
pewność! Oraz… ściślejszy Komitet. (podkreślenie 
dwukrotne). Wymienia nazwiska proponowanych 
członków: 
- Wacławik… Franciszek, z Sękowej, późniejszy 
   kościelny, 
- Mikruta… Jakub (były Naczelnik Gminy Siary), 
- Tenerowicz… prawdopodobnie Franciszek.  
Przywołany dokument (brulion), wykonany jest pis-
mem – ręką przewodniczącego Komitetu, ks. probo-
szcza Stanisława Horowicza. (O dziwo, , - czytelny).  
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     Na podstawie zachowanych dokumentów, domniemywać można, że ks. proboszcz Stanisław 
Horowicz, który stanął na czele Społecznego Komitetu Odbudowy; kościołów i zabudowań 
plebańskich, narzucił taki oto scenariusz - plan odbudowy. 
1.  Doraźne zabezpieczenie uszkodzeń nowego, murowanego kościoła, aby odzyskać swój warsztat     
     pracy, umożliwiający zdobywanie środków pieniężnych od parafian, na kontynuację odbudowy   
     pozostałych obiektów, jak również, odbudowywać swój nadwątlony prestiż społeczny. (Enigma-  
     tyczne konszachty z Moskalami). 
2.  Komisyjne oszacowanie zniszczeń, kapitalny remont, a może odbudowa od podstaw, niektórych  
     obiektów plebańskich; plebanii, organistówki oraz zabudowań gospodarczych i remont kielarówki. 
3.  Całkowite usunięcie i naprawy (nie największych), uszkodzeń w nowym, murowanym kościele. 
4.  Zebranie składek od parafian (w tym przy pomocy Zwierzchności gminnych), oraz od sympatyków  
     i darczyńców na restaurację kościoła (murowanego – parafialnego). 
5.  Pozyskanie subwencji i środków rządowych, odszkodowań wojennych oraz rzeczywiste prace odbu  
     -dowy starego, drewnianego, zabytkowego kościoła, pod nadzorem inż. Tuszowskiego z Gorlic oraz   
     Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków –T. Szydłowskiego,  z Krakowa. 

Odczytując i porządkując, w miarę chronologicznie, pozyskane dokumenty, a raczej szczątkowe ich 
fragmenty, będące w większości brulionami, bez dat i podpisów, chaotycznie poukładane, uzyskałem 
zrazu, obraz zamglony, pełen luk i białych plam. Odtwarzanie, z tych zachowanych resztek brulionów, 
zapisków i notatek (z wyjątkiem list składkowych), postępujących czynności, zarówno Społecznego 
Komitetu, jak też właściwej ekipy remontowej, wymagało wielkiej cierpliwości, sporej wyobraźni, 
nieco wiedzy o temacie, uzupełnianej rozmowami z niektórymi mieszkańcami Sękowej i Siar, którzy 
mogli, coś  w tej materii uzupełnić. Uzyskany w en sposób rezultat pokazuje, że stary kościółek w Sę-
kowej, uratowany został i wydobyty z ruiny i popiołów, niczym przysłowiowy Feniks, nie tylko, za 
sprawą Władysława Długosza któremu współcześni, przypisują wszystkie zasługi w tym zakresie(!). 
     Należy wyraźnie to podkreślić, że nie zachował się żaden protokół ani nawet notatka, z jakie-
gokolwiek posiedzenia Społecznego Komitetu, w kwestii odbudowy zniszczonych kościołów. Nie 
ma żadnej pewności, czy w ogóle takowe dokumenty sporządzano?  
     Analizując zachowane dokumenty można domniemywać, że ks. proboszcz Stanisław 
Horowicz, który całkowicie przejął inicjatywę przewodniczenia tej grupie, narzucił Komitetowi 
swój własny styl pracy i określił priorytety… 
    Jako pierwsze pismo nowopowstałego Komitetu ratowania kościołów w Sękowej-Wniosek o sub- 
wencję na ten cel -zarazem, które nie zachowało się w archiwum plebańskim, przyjmuję umownie 
wirtualny tekst nr 4/R.VI nie datowany (Dok. nr 22/R.VII. Zb. d. źr.) Parafialnego Komitetu 
Odbudowy do Powiatowego Biura Odbudowy, (skierowane do Krakowa), na które , otrzymał Urząd 
parafialny w Sękowej odpowiedz, od Krajowego Konserwatora Zabytków w Krakowie, z dnia 
30 lstopada,  1915r…       (Zapewne, było jeszcze inne, obszerniejsze pismo. Domniemane to pismo, 
adresowane było, zapewne, do Centralnej Komisji dla Ochrony Zabytków we Wiedniu, lub we 
Lwowie, w którym to piśmie opisano dokładnie aktualny stan zniszczenia starego, drewnianego                   
i zabytkowego kościoła, zabór zabytkowego dzwonu, z tegoż kościoła, oraz zamieszczono informację 
o uszkodzeniach  kościoła nowego.  Dołączono, zapewne, również fotografie kościoła; sprzed i po 
zniszczeniu. Pismo to, mógł potwierdzić i zaopiniował przypuszczalnie, lub dołączył własne, -
Władysław Długosz, - były minister Galicji). A oto, treść odpowiedzi. – Tekst nr 5/R.VI., - 
(Oryginał 8/R.VII w R. VII. Zbiór dok. źródłow.).  Dokument urzędowy, pismo maszynowe…  
W lewym górnym rogu firmówki wystawcy, widnieje nadruk: c. k. Krajowy Urząd Konserwatorski              
w Krakowie, Łobzowska 4. Liczba telefonu 3540. Z prawej, górnej strony: L.328 ex 1915. Poniżej: 
Kraków, dnia 30 listopada 1915 r.                                                             Pismo adresowane jest do:                      
     Do Wielebnego Urzędu Parafialnego w Sękowej…                        W treści pisma czytamy: […]                        
  Na skutek starań tut. Urzędu, Centralna Komisja dla ochrony zabytków  w Wiedniu przyznała 3.300 ko-
ron na pokrycie dachów kościoła drewnianego w Sękowej. Na koszta restauracji  podsieni przy tymże koś-
ciele. Urząd Konserwatorski postawił wniosek, dalszej subwencji  u  c. k. Namiestnictwa. Wobec przyzna-
nej dotychczas subwencyi, proszę o jak najrychlejsze wystaranie się o gonty i materyał potrzebny do koś-
cioła, aby wiosną można było przystąpić do robót. Zaraz po zwiezieniu gontów na miejsce, Urząd tutejszy 
udzieli odpowiedniej zaliczki na pokrycie kosztów. Proszę o odpowiedź, w jakiej cenie można będzie dos- 
tać gonty i w jakim terminie mogą być wykonane, a spodziewam się, że Wielebny Urząd parafialny dołoży 
wszelkich starań, aby gonty były wykonane jak najszybciej…C k. Konserwator krajowy(podp.,piór.niecz). 
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    Z przytoczonego pisma dokumentu dowiadujemy się, że na wniosek Komitetu restauracji kościołów  
w Sękowej, na pokrycie dachu drewnianego, zabytkowego kościoła i odtworzenie podcieni, przyznano 
subwencję w wysokości 3.300 Koron. Obiecano również starania o dalsze subwencje na ratowanie 
tego zabytkowego kościoła… Przyznana subwencja,  i zapewnienie pokrycia kosztów wykonanych 
gontów, naprawy dachu oraz odtworzenia podcieni, zniszczonego starego, zabytkowego kościoła, ob-
łożona jest wszak warunkiem; wyszukanie wykonawcy gontów, ustalenie ceny, wykonanie, zwiezie-
nie na miejsce, pozyskanie innych niezbędnych materiałów drzewnych, określenie i podanie konkret-
nego terminu wykonania gontów i innych materiałów…  
     Przypuszczalnie, w drugiej połowie roku 1915, nie było łatwo pozyskać gonty, ani inne, dobrej ja-
kości materiały drzewne. Sześciomiesięczne działania wojenne na Przedgórzu gorlickim, zniszczyły  
lasy oraz tartaki. Najlepsze gonty, jak wiadomo, wykonywano z drewna osikowego metodą tzw., 
szczypania, czy też łupania, a nie cięcia. Pozyskiwane drewno budowlane, musiało być ścięte w od-
powiednim czasie - porze   roku. Potraktowane  pociskami i szrapnelami, (postrzelone), drzewo, nisz-
czyło piły tartaczne, a podziurawione, nie nadawało się na dachy. Również, były zapewne trudności           
z wyszukaniem gonciarzy; zajmowali się tą profesją przeważnie Rusini (współcześnie nazywani Łem-
kami), zamieszkujący niektóre wsi Przedgórza gorlickiego. Do obiektywnych trudności przy podjęciu 
prac odtworzenia starego zabytku, zaliczyć również należy, brak jakiegokolwiek planu budowy stare-
go kościółka. W Średniowieczu, gdy takie drewniane kościoły wznoszono, nikt planów nie wykony-
wał. Było to zawsze spontaniczne dzieło rzemieślników, niewątpliwie fachowców w swej dziedzinie. 
Ale, gdy nawet zdarzyły się jakieś plany, to ulegały zniszczeniu razem z kościołem. Stary zabytkowy, 
drewniany kościół w Sękowej, zbudowany pierwotnie bez jednego gwoździa, jak to wynika, ze zbioro-
wej pamięci parafian, (elementy łączone przy pomocy kołków drewnian.), miał bardzo dużo szczęścia.  
Mianowicie, zabytkiem tym zainteresował się ongiś sam mistrz, Stanisław Wyspiański podczas swojej 
podróży po ziemi gorlickiej. Jego to szkic kościoła i kamiennej chrzcielnicy, z  r. 1522 , posłużył za 
wzór odtwórcom zabytku. Posłużono się również szkicem drugiego artysty, - J. Mehoffera . Były to 
jednak szkice wyglądu zewnętrznego kościoła. Zatem sporządzenie szczegółowego planu poszczegól-
nych elementów konstrukcji nośnych było niezbędne. Skąpe wzmianki w zachowanych dokumentach 
wykazują, że odtwarzanie starego zabytku, prowadził inżynier …Tuszowski, z Gorlic (?).    
 

                                                                   
                                                                                    Rycina 2/R.VI. Stary drewniany kościół 
Rycina 1/R.VI. Stary, drewniany kościół  w Sękowej,    w Sękowej, z około 1522 r., rysował Józef 
z około 1522 r., Rysował Stanisław Wyspiański.              Mehoffer. Ruiny Polski, Kraków 1919 r. 
Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, t. I.       (Według Tadeusza Szydłowskiego). 
Kraków 1900. (Wg S. Tomkiewicza).                                (Szkic, zapewne sprzed 1914 r. Sz. M.). 
Takie to obiektywne trudności, przesunęły zapewne, termin rozpoczęcia renowacji tego zbytku. 
     Tymczasem, priorytetem dla księdza proboszcza Stanisława Horowicza, było komisyjne oszacowa-
nie zniszczeń i strat, pozyskanie odszkodowania za zniszczone obiekty plebańskie oraz wyrządzone 
szkody  w starożytnym kościółku…  Zapewne, na wniosek samego księdza proboszcza, poparty na 
pewno przez Władysława Długosza z Siar, złożony do Władz powiatowych w Gorlicach, powołana  
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została Komisja  mieszana w celu ustalenia i oszacowania szkód plebańskich oraz wartościowania 
ustalonych zniszczeń. Niestety, nie zachował się żaden wtórnik ani brulion wniosku. Nie zachował 
się, w  parafialnych dokumentach. Nie oznacza to, że nie zachował się gdzieś w archiwach państwo-
wych…     Na  szczęście, zachował się maszynopis, odpisu protokołu Komisji, który w całości warto          
i należy, w tym rozdziale zamieścić. Tekst 6/R.VI. (Oryginał nr 9/VII w R. VII. Zbiór dok. Źródł.). 
Odpis; Protokołu Komisyi spisanego w dniu 28 stycznia 1916 (r.) celem ustalenia świadczeń woje 
--nnych,   wyrządzonych na plebani w Sękowej (szkód Sz. M.) i  w kościółku starożytnym tamże.  
 (Wyróżnienia i podkreślenia dla lepszej czytelności, - autora Książki). 

I. 
O d p i s . 

P r o t o k ó ł   k o m.i s y i  mieszanej  złożonej  na  zasadzie  paragrafów  19  i  20  ustawy                                   
o  świadczeniach  wojennych  celem  ustalenia  świadczeń  wojennych  wyrządzonych  na  plebanii                       
w  Sękowej  i  w  kościółku  starożytnym . -  Protokół spisany został dnia 28 stycznia 1916.---------- 

O b e c n i: 
Aleksander Strzelbicki - c. k. starszy komisarz powiatowy jako przewodniczący. 
Emil Metzger - c. k. radca skarbu jako delegat władzy skarbowej. 
Dr Zygmunt  Kłębkowski -  c. k. nadporucznik jako delegat komisyi  wojskowej krakowskiej. 
Jako członkowie komisyi.-----Juliusz Marcinowski koncesyonowany budowniczy jako rzeczoznawca dla 
budynków i  urządzeń.----- Franciszek Boczek inspektor rolniczy jako rzeczoznawca dla spraw rolniczych, 
jako rzeczoznawca,----- Piotr Krupa rolnik, Kazimierz Krupa rolnik, Józef Byrski  rządca  (majątku w 
Sękowej i Siarach Sz. M),Franciszek Wacławik rolnik, Franciszek Cieniawa, - jako świadkowie.  
Ks. Horowicz Stanisław, - proboszcz w Sękowej, Ludwik Rybczyk, Władysław Augustyn, (Franciszek 
Gabryel – pominięty, Sz. M.), - członkowie komitetu parafialnego w Sękowej.-------- 
Komisya udała się na miejsce wraz z rzeczoznawcą Juliuszem Marcinowskim i Franciszkiem Boczkiem 
oraz świadkami Franciszkiem Wacławikiem, Władysławem Augustynem, Franciszkiem Gabryelem, 
Piotrem Krupą,- Kazimierzem Krupą, Franciszkiem Cieniową, którzy to świadkowie wskazali komisyi 
każdy przedmiot z osobna wyszczególniając przytem dokładnie, które rekwizycye części składowe 
budynku wykonane zostały przez wojska austriackie, a które przez wojska rosyjskie, (skąd o tym mogli 
wiedzieć Sz. M.), tak samo, które uszkodzenia pochodzą od strzałów, a które przez rozbieranie budynków. 
Następnie przystąpiono do przesłuchania świadków..---  
Staje świadek Piotr Krupa, lat 47, rzym. kat. żonaty, dzieciaty, gospodarz, zamieszkały w Sękowej, bez 
zarzutu i upomniany do zeznania prawdy podaje:.-- Przez całą zimę z 1914 r. na 1915 rok aż do dnia 11 
marca włącznie pozostawałem w Sękowej na miejscu.– Dopiero dnia 11 marca t. j. w trzy dni po nadejściu 
naszych wojsk do Sękowej i zajęciu przez nich między innymi także obszaru plebańskiego wraz z 
wszystkimi budynkami, zjawiła się u mnie patrol ze strzelców cesarskich ----/:Kaiser Jäger:/ i oświadczyła 
mi, że wobec przygotowującej się bitwy muszę wraz z rodziną moje gospodarstwo natychmiast 
opuścić.…Wówczas udałem się wraz z tą patrolą w drogę w towarzystwie mojej rodziny, a po drodze 
zatrzymaliśmy się właśnie na obszarze plebańskim gdzieśmy przebywali aż do zmierzchu, poczem pod 
osłoną nocy odprowadzeni zostaliśmy do Siar.----   (górnych, które były, w przeważającej części, wolne od 
działań wojennych Sz. M.).---  II. (Strona). Przy sposobności tej oglądnąłem całe gospodarstwo plebańskie, 
oraz sam budynek plebański z wyjątkiem stodoły, /:poz. f.) , zgłoszenia:/która stoi na uboczu i na nią nie 
zwracałem uwagi. Otóż stwierdzam jako świadek, że w dniu 11 marca budynki a to:/:poz. a../ zgłoszenia:/ 
stajnia końska, poz. b.) , stajnia bydlęca, poz. c)  wozownia, poz. d. ) spichlerz, poz. e.) altana, poz. g.) 
organistówka poz. h.) stajenka, poz. .i.) ,oraz ogrodzenie, /poz. II./ istniały, a w szczególności wszystkie tu 
wymienione budynki były pod dachem i nie było żadnych zewnętrznych uszkodzeń, któreby wskazywały, 
że były trafione granatami, jedynie tylko tu i ówdzie w dachu plebanii znać było uszkodzenia od kulek 
karabinowych, względnie od odłamków szrapneli. Nadto zauważyłem, że w budynku plebańskim 
mieszkalnym były szyby powybijane. – Ad III. zgłoszenia.. –Odnośnie do starego kościółka to byłem w 
nim dnia 11 marca i przechodziłem przez podcienia tegoż kościółka i stwierdzam jako świadek, że w dniu 
tym kościółek jeszcze stał wraz z podcieniami, ale uszkodzony był w dwu miejscach od granatów. Jeden z 
nich wpadł przez dach podcienia przebił ścianę koło wielkiego ołtarza i uszkodził brzeg tego ostatniego. 
Drugi w banię wieży nad dzwonami, wybił dziurę dość znaczną i przetrącił kilka belek.  Poza tem 
kościółek był cały. O ile wewnętrzne urządzenie kościoła było naruszone lub nie, nie mogę tego zeznać, bo 
na to nie zwróciłem uwagi.- Tak zeznałem. Piotr Krupa m. p.--------------- 
Staje świadek Kazimierz Krupa, lat 16, rzym. kat. student 4 kl. gimnazjalnej zamieszkały w Sękowej, syn 
Piotra i Bronisławy gospodarzy ze Sękowej, upomniany do zeznawania prawdy podaje:------- 
przechodziłem razem z ojcem t. j. poprzednim świadkiem te same koleje w dniu 11 marca 1915 r. i 
stwierdzam w zupełności zeznania ojca mojego na podstawie moich własnych spostrzeżeń i pamięci. 
Nadto, ponieważ byłem wewnątrz kościółka i w zakrystii i z ciekawości oglądałem wszystko stwierdzam,  
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że w dniu tym urządzenie wewnętrzne kościoła było nienaruszone, a w szczególności nie brakowało ławek 
dębowych, ani balasek, ani innych wymienionych tu pod IV. przedmiotów, tak w kościele jako też i w 
zakrystyi w szczególności zaś chór i organy stały nienaruszone. Jedynie tylko, co do gontów leżących i 
ksiąg parafialnych nie mogę nic zeznać.- Ad VII. Byłem również w mieszkaniu na plebanii u ks. kanonika 
w dniu 11 marca, które to mieszkanie znałem już przedtem, a nawet za-trzymałem się w pokoju, w którym 
stało pianino i grałem chwilkę na tem pianinie. Przebiegając wszystkie pokoje zauważyłem, że poza 
pewnymi nieporządkami, wszystkie…     III. (Strona). Meble i całe urządzenie domowe wymienione tu pod 
pozycja VII. było w mieszkaniu.  Jedynie tylko odnośnie do pozycyi 1.6.) 1.9.) 1.20.) 1.23.), (Nie wiem, co 
znajduje się pod tymi pozycjami, gdyż nie znam wniosku ks. Horowicza o odszkodowanie wojenne Sz. M), 
nie mogę nic stanowczego powiedzieć. Również odnośnie do pozycyi 1. 27.) zauważyłem, że część książek 
była porozrzucaną i że część książek brakuje. (!) Znaczna jednak część jeszcze  w szafach istniała.- 
Stwierdzam natomiast  z całą stanowczością, że oprócz ostatnio wymienionych przedmiotów wszystkie 
inne zastałem w mieszkaniu. Tak zeznałem i gotów jestem zeznania moje poprzeć przysięgą. Krupa 
Kazimierz m. p.-------------- 
Staje świadek Józef Byrski lat 29, rzym. kat .rządca w Siarach, żonaty, dzieciaty, bez zarzutu i upomniany 
do zeznania prawdy podaje: Za zezwoleniem komendy wojskowej udałem się w dniu 16 marca 1915r. do 
Sęk-owej ażeby zlustrować gospodarstwo. Przy tej sposobności przechodziłem koło plebani i koło stodoły / 
poz. f. :/. Właśnie w tym dniu żołnierze nasi (Austriacy), rozbierali tę stodołę, dach i ściany i części 
składowe zanosili do pobliskich (około 150 m b. Sz. M..), okopów ziemnych, co na własne oczy widziałem. 
Wszystkie inne budynki stały jeszcze całe pod dachem. Tak zeznałem i zeznania moje gotów jestem 
poprzeć przysięgą.--- Józef Byrski. m.. p.- -------Staje świadek Franciszek Wacławik lat 59, gospodarz w 
Sękowej rzym .kat. żonaty, dzieciaty, bez zarzutu upomniany do zeznania prawdy podaje: Ad V. 
Przedmioty wymienione pod poz.2),3), 4),5), 6),7),a raczej resztki z tych przedmiotów znalazłem w rowach 
strzeleckich naszych wojsk jak n. p. literki z wozów (drabiniastych Sz. M) zużytkowane przez nasze 
wojska jako słupki do drucianych przeszkód. Co do pozycyi 1),8),i 9)  nie mam żadnej wiadomości . Ad 
VII. W okopach naszych wojsk znalazłem również różne części składowe i resztki z umeblowania 
plebańskiego jak n. p. deski z pianina czarnego, dalej szaf bibliotecznych, blaty ze stołów, resztki łóżka 
blaszanego kawałek pulpitu, kawałek dywanu itp. Tak zeznałem i gotów jestem zeznania moje poprzeć 
przysięgą.- Franciszek Wacławik m. p. --- Staje świadek Franciszek Cieniawa lat 56, żonaty, dzieciaty, 
gospodarz w Siarach, bez zarzutu upomniany do zeznawania prawdy po-daje: Z początkiem marca 1915r. 
może około połowy marca (!) w nocy, przywieźli żołnierze nasi i pozostawili na podwórcu przed moim 
domem jakiś faeton zupełnie zniszczony.          (W mitologii greckiej faeton, to bodajże dwukołowy rydwan 
Heliosa - boga słońca. Miło przeczytać, że siarski  chłop (?) Cieniawa, znał mity greckie. Żołnierze 
austriaccy też zapewne o tym wiedzieli, skoro zrobili miły prezent, z proboszczowego faetonu, temu 
właśnie, gospodarzowi. Sz. M.). Ponieważ nie wiedziałem czyja to własność, pozostawiłem go w tym stanie 
na miejscu, gdzie stał prawie do końca maja. W tym ostatnim czasie przypadkowo dowiedziałem się, ze 
faeton ten prawdopodobnie stanowi własność ks. kanonika w Sękowej, co okazało się też prawdą   i faeton 
ten odesłałem właścicielowi. W chwili, gdy faeton ten na podwórze mego gospodarstwa przywiedziono był 
nie do użycia ani też …                     IV. (Strona) 
naprawić się nie dał, gdyż oprócz połamanego dyszla, podartych siedzeń samo pudło było potrzaskane i 
koło zniszczone.- Ad V.poz.1.1.).Tak zeznałem i zeznania moje gotów jestem poprzeć przysięgą.- 
Franciszek Cieniawa. m .p.--- Następnie na żądanie komisyi przedkłada się orzeczenie znawcy Juliusza 
Marcinowskiego  
budowniczego w Gliniaku Mariampolskim.- które przyjmuje się do protokołu jako załącznik- co 
niniejszem swoim podpisem stwierdza znawca Marcinowski m.. p.-----------------------                        
(Załączników, Brak w dokumentach,- Sz. M.) 
---------------------------------------       U c h w a ł a  k o m i s y i .      ------------------------------------------------------ 
Wzięto pod rozwagę przedłożony komisyi wykaz oszacowania oznaczony A.- I. Budynki.- Odnośnie do 
tych budynków skonstatowała komisya, że wszystkie podane w zgłoszeniu braki i uszkodzenia 
rzeczywiście zachodzą.- Częścią na zasadzie własnych spostrzeżeń, częścią na zasadzie zeznań świadków, 
przyszła komisya do przekonania, że świadczenia wymienione w wykazie A./ pod pozycyami I. a), b, c), d), 
e), f), g), h), i), zostały dokonane przez wojska austryackie po dniu 11 marca/ 1915. Wojska te częściowo 
lub w całości rozebrały wymienione budynki nie ze względów strategicznych lecz dla pokrycia potrzeb 
wojska, o czem zresztą przekonała się komisya na miejscu, albowiem w rowach strzeleckich i stałych 
podziemnych schroniskach znaleziono jeszcze obecnie wiele przedmiotów, które rozpoznać się dają jako  
części składowe poszczególnych budynków, I tak n. p. znaleziono bardzo wiele belek z rozebranych 
drewnianych budynków (na terenach gdzie przebiegały okopy, rozebrano wiele innyc ludzkich domów Sz. 
M.),, blachy, drzwi, okna, i t d. Wobec tego przyszła komisya  
do przekonania, że zachodzą tu świadczenia wojenne, co do wszystkich budynków wymienionych w 
wykazie A/ pod pozycyami I a), b), c), d), e),f), g), h), i), za które należy się właścicielowi odszkodowanie.–- 
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------Opierając się na zeznaniach świadków, przyjmuje komisya ,że uszkodzenie dachu plebańskiego ad a) 
musi być w pewnej części uznane za szkodę wojenną, gdyż było wynikiem ostrzeliwania kulami 
karabinowymi i odłamkami od szrapneli.- Z całej, więc powierzchni dachu wynoszącej 250 m.² odlicza się 
70 m.² na szkodę wyrządzoną pociskami, licząc zaś kwotę 4,50 korony za jeden metr kwadratowy dachu 
tj. blachy wraz z robotą, wyniesie naprawa dachu łączną kwotę 315 k.- Ponieważ rzeczoznawca ocenił 
wartość tych świadczeń na kwotę 35.380 k. , a zarazem wy-dając swoje orzeczenie zaznaczył, że ceny te 
odpowiadają wartości tych budynków, jaką one miały w czasie, gdy zostały rozebrane i uszkodzone, 
komisya przyjmuje ją jako odpowiadającą świadczeniom, odliczając zaś kwotę 315 k. / na naprawę dachu 
ad a) jako szkodę wojenną ustala wynagrodzenie za te-------…    
świadczenia  na kwotę 35.o65 wyraźnie trzydzieścipięćtysięcysześćdziesiątpięć koron …… ……35.o65 kor.  
                                                                                        V. (Strona). 
II. O g r o d z e n i e.---------------------------------------------- 
Komisya mając na względzie te same okoliczności jak przy świadczeniach wymienionych pod I.), i 
zarazem przyjmując pod uwagę jakość siatki drucianej, wysokość jej i sposób wykonania, przyjmuje 
zgodnie z rzeczoznawcą cenę jednostkową po 4 k. za jeden metr bieżący, a zatem za 640 metrów  
wynagrodzenie w łącznej kwocie 2.560  wyraźnie dwatysiącepięćsetsześcdziesiąt  koron za świadczenia 
wymienione pod pozycją  a.)………….2.560 koron. 
Co do ogrodzenia drankowego (sztachety Sz. M. ), komisya biorąc pod rozwagę z części pozostałych, 
naturalne zużycie, modyfikuje odszkodowanie do kwoty 3 koron za jeden metr bieżący, a zatem przyznaje 
się właścicielowi za świadczenie to, t j. za 150 metrów x 3 korony, 450 t j. czterystapięćdziesiąt koron, 
zamiast zgłoszonej  i ustalonej przez rzeczoznawcę kwoty 900 k. , więc poz. b.) …………..  450 koron. 
Przy oszacowaniu świadczeń wymienionych pod I a), b), c), d), e), f), g), h), i), komisya nie uwzględniała 
naturalnego zużycia, gdyż budynki te wybudowane zostały przed około 30 laty (prawdopodobnie, 
wówczas, gdy budowano nowy kościół ok. 1885 r., Sz. M), a ceny podane przez rzeczoznawców są 
umiarkowane.---------  S t a r y  k o ś c i ó ł e k   III i IV  kościółek i urządzenie wewnętrzne. . ----------------- 
Po dokładnem obejrzeniu wszystkich świadczeń objętych zgłoszeniem wykazy A. pozycje III i IV, biorąc 
przy tym na wzgląd zeznania świadków, komisya ustala wysokość pretensyi  Komitetu  parafialnego w 
Sękowej co do samego budynku /III/ i urządzenia wewnętrznego /IV / zgodnie z  rzeczoznawcą i uchwala 
przyznanie odszkodowania..--- 
Rzeczoznawca po zrektyfikowaniu (prawdopodobnie powinno być zweryfikowaniu. Sz. M) pewnych 
pozycyi czy to pod względem błędów rachunkowych, czy to pod względem wymiarów ustalił świadczenia 
na kwotę 22.456 koron 10 h.- Równocześnie jednak za wskazówkami komisyi uznał rzeczoznawca, że na 
szkodę     z ostrzeliwania przy pozycyi III a) należy przyznać 800 koron.- Biorąc za punkt wyjścia 
zrektyfikowaną przez rzeczoznawcę kwotę 22.456 k. należy potrącić z niej kwotę 800 k., tak, że pozostaje 
kwota 21. 656 k. 10  h.., którą komisya przyjmuje pod rozwagę.- Z kwoty tej postanowiła komisya nie 
przyznawać odszkodowania za księgi parafialne /:poz. IV.:/ w kwocie 100 k. gdyż nie zostały… 

VI. (Strona). 
one należycie określone a nadto miały wartość tylko antyczną, używano je tylko kilka razy do roku, a 
mogą być łatwo zastąpione księgami z drugiego kościoła, który jest parafialnym w gminie.(W jaki sposób 
antyczne księgi, mogą być zastąpione nowymi, wiedziała tylko komisya likwidacyjna Sz. M.). Wojska nie 
miały żadnej korzyści  z tych ksiąg, (księgi są wprawdzie trudno- palne, ale ktoś, mógł jednak mieć jakieś  
korzyści z antyków Sz. M.),             a zatem pojęcie świadczenia wojennego co do tej pozycji - nie ma.– 
Łącznie zatem z kwoty ustalonej przez  rzeczoznawcę na 22.456 k.10 h. postanowiła komisya potrącić 800 
koron, a 100 koron (czyli, Sz. M.), 900 koron czyli przyznać Komitetowi parafialnemu kwotę 21.556 
wyraźnie dwadzieściajedentysięcypięćsetpiędziesiątsześć koron 10 h--- ad poz. III i IV… 21.556 k.10 h.. 
Ad 1./ Komisya opierając się na zeznaniu świadków nie może przyznać odszkodowania za zabrany faeton 
na resorach,, gdyż wszelkie dochodzenia nie ustaliły kto uszkodził ten faeton a zatem zachodzi kwestya, 
czy tu , rozchodzi się o świadczenie czy o szkodę wojenna.– Tak samo, co do pozycyi 8.) i 9.) t j .zabranych 
chomont        z okuciami niklowymi i roboczych nie mogła komisya ustalić, kto je zabrał z domu  
mieszkalnego, gdzie pozo-stały a zatem zachodzi kwestya, czy jest tu świadczenie czy szkoda wojenna.- 
Odszkodowania, więc, za te chomonta, (rodzaj obręczy ze skóry, zakładanych na szyję koni, część uprzęży 
pociągowej Sz. M.), uchwala się nie przyznawać właścicielowi, ks. Horowiczowi Stanisławowi 
proboszczowi w Sękowej.- ---Opierając się da-lej na zeznaniach świadków, na własnych spostrzeżeniach 
przyjmuje się, że przedmioty w tym ustępie wymienione pod pozycyami 2) ,3), 4), 5), 6), 7), częścią 
zabrane zostały na użytek armii austryackiej, częścią wprost uszkodzone przez  zabór części składowych,  
lub zniszczone zostały wskutek rozebrania budynków, w których się mieściły ,oraz że przedmioty te 
stanowią przynależność nieruchomości i dlatego uznaje się,  że zachodzą tu  świadczenia wojenne z  § § 
(paragrafów), 19 i 20 ustawy o świadczeniach wojennych.-- Ponieważ  rzeczoznawca stwierdził, że ceny tu 
podane odpowiadają cennikowym z potrąceniem naturalnego  zużycia , przeto przyznaje się właścicielowi  
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 zgodnie rzeczoznawcą całą  polikwidowaną  kwotę 848 tj.  osiemsetczterdzieś-ciośm koron.  --------ad 
V.poz.2), 3), 4), 5), 6), 7), świadczenia wojenne ks. Horowicza wynoszą…..848 kor. 
Ad VI. Ponieważ zniszczony rowami strzeleckimi łan 4 morgowy żyta i 3.1/2 przenicy jak to zgłoszenie 
mówi i jak na miejscu stwierdzono naocznie na podstawie wyjaśnień świadków leżał w linii  bojowej i cały 
jest pokryty licznemi lejami od pocisków armatnich, przeto nie zachodzi tu świadczenie  wojenne  lecz  
szkody  wojenne, a zatem pouczono poszkodowanego k s. Stanisława  Horowicza, by  pretensyi swej 
dochodził we właściwej drodze.-                                            VII. (strona). 
2) Ponieważ komisya skonstatowała, że rowy strzeleckie na polu plebańskim w Sękowej są rowami wojsk 
rosy -jskich ,przeto odesłała poszkodowanego księdza Stanisława Horowicza na właściwą drogę celem 
dochodze-nia pretensyi z tych szkód wojennych. Co do rowów strzeleckich w Siarach na przestrzeni 363 
metrów, które zostały urządzone przez wojska austriackie, komisya skonstatowała, że władze wojskowe 
nie wydały jeszcze odnośnego zarządzenia, co się z temi polowymi umocnieniami ma stać, czy maja być 
zasypane, kto ma to zro-bić i czyim kosztem i w końcu, ponieważ te rowy leżą przeważnie w linii bojowej 
konstatuje komisya, że od-nośnie do tych pretensyi nie zaistniały dotąd wszystkie momenty do przyjęcia 
świadczeń wojennych i do oceny wysokości szkody i dlatego odnośną pretensyę pomija, pozostawiając 
właścicielowi ks. Horowuczowi. możność bądź zgłoszenia jej do szkód wojennych bądź też dochodzenia tej  
pretensyi na innej drodze.- .……………  
3). Ponieważ według ustawy o świadczeniach nie można żądać świadczenia za utracony zysk , przeto 
żądanie strony w tej pozycji, wymienione komisya uchwala nie przyznawać stronie…… 
------------------------------------- ------------ ---- VII. Urządzenia domowe. ----------------------------------------------- 
Komisya opierając się na zeznaniu świadka jak i na własnych spostrzeżeniach doszła do przekonania, że 
prze-dmioty wymienione pod tą pozycyą VII od 1 - 27 częściowo zabrane zostały na użytek armii naszej, 
częścią wprost uszkodzone przez zabór pojedynczych części składowych lub zniszczone zostały  wskutek 
rozebrania budynków, w których się mieściły, oraz że przedmioty te stanowią przynależność  
nieruchomości i dlatego uz-naje się,  że zachodzą tu świadczenia wojenne z paragrafów 19 i 20 ustawy o  
świadczeniach wojennych.–  
Ponieważ przedmioty te nie były nowe, przeto uchwala się potrącić z kwoty przyznać się mającej 
poszkodo-wanemu zgodnie z opinią rzeczoznawcy 5.617 k. tj. pięćtysięcysześćsetsiedemnaście koron 30 % 
na naturalne zużycie.- Zatem ustala się kwotę odszkodowania w sposób następujący 5 617 k. - (30 % ) – 
1.685 k.= 4.932k.   t.j. czterytysiącedziewięćset trzydzieścidwie koron.----------------------------- 
Co do punktu 27 tej samej pozycyi /:VII:/ komisya uchwala, aby poszkodowany dochodził swych pretensyi 
na podstawie zgłoszeń do powiatowey komisyi świadczeń wojennych lub na innej drodze, gdyż nie 
przedłożył ka-talogu książek , a zatem (nie) może być mowy o przedmiocie, który nie jest w  ogóle 
określony.-------(Podpisy)... 
Strzelbicki c. k. starszy komisarz powiatowy. m .p. Dr Zygmunt Kłębkowski. m.. p. Emil Metzger jako 
delegat władzy skarbowej m. p .                                         VIII. (strona). 
Następnie wezwano poszkodowanych:1/. Komitet parafialny rzymskokatolicki w Sękowej, ks. Stanisław 
Ho-rowicz proboszcz i przewodniczący. Ludwik Rybczyk naczelnik gminy Siary i członek komitetu z 
gminy Sia-ry. Władysław Augustyn kierownik szkoły w Sękowej i członek komitetu z gminy Sękowej. 
2/. ks. Stanisław Horowicz proboszcz rzymskokatolicki w Sękowej.----------------------- 
Ad1/. Stają członkowie Komitetu parafialnego w Sękowej i oświadczają: 
Przyjmujemy i zgadzamy się na oszacowanie dokonane przez komisyę mieszaną i na przyznane 
Komitetowi  wymienioną uchwałą odszkodowanie za Świadczenia wymienione w  W y k a z i e  A  pod  
pozycyami I. a), b), c), d), e), f), g), h), i), --- II. a), b), c). --- III. a), b). IV.—w łącznej kwocie 59.631 k. t j. 
słownie pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jedna K i oświadczamy, że z tytułu tych 
świadczeń nie będziemy sobie rościć żadnych pretensyi.----Ludwik Rybczyk  m. p. ks. Stanisław Horowicz 
proboszcz m. p.  Władysław                   
Augustyn członek  Komitetu parafialnego w Sękowej, m.. p.                                    (zapewne podpisy). 
Ad 2). Staje ks. Stanisław Horowicz, Rzymskokatolicki proboszcz w Sękowej i oświadcza: Przyjmuję i 
zga-dzam się na oszacowanie dokonane przez komisyę mieszaną i na przyznane mi wymienioną uchwałą 
odszkodowanie za świadczenia w zgłoszeniu Wykaz A ustęp V. poz. 2), 3), 4), 5), 6), 7). ustęp VII. poz.1–26 
włą-cznie, w łącznej kwocie 5.780 k. pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt koron i oświadczam, że z tytułu 
tych świadczeń nie będę sobie rościł żadnych pretensyi .- Nadto przyjmuję do wiadomości uchwałę 
komisyi co do ustępu V.poz.1), 8), i 9), ustęp VI.poz.1), 2), 3)., ustęp  VII. poz.27. ks. Stanisław Horowicz 
m.. p.  
Na tem zakończono. Strzelbiczki c. k. starszy komisarz powiatowy, m .p. ----------------------------------------- 
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Komentarz autora Książki…- Sz. M.  Trudno jest, powstrzymać się od komentarza, aczkolwiek, 
były już czynione na bieżąco, podczas przepisywania tekstu protokołu.  
     Ks. proboszcz - Stanisław Horowicz, wyprzedził swoją epokę, o co najmniej 100 lat. Niewątpliwie, 
gdyby przyszło mu żyć współcześnie, byłby zapewne, jednym z pierwszych księży milionerów                   
w Polsce. (Obok ks. Jankowskiego, o. Rydzyka, Innych)…  
     Szkoda, że Komisja nie wymieniła żądanej kwoty, utraconego przez księdza proboszcza zysku,             
z przyczyny prowadzonych działań wojennych na terenie jego parafii, którego to zwrotu, w formie 
odszkodowania wojennego, domagał się swoim wnioskiem, pomimo wyegzekwowania już, zwrotu 
kosztów utrzymania dla siebie, i swojej, (…) najmłodszej siostry, podczas przymusowej, (czytaj 
dobrowolnej) ewakuacji. 

    W tym miejscu, mam obowiązek poinformować i wyjaśnić, dlaczego w pracach Komisji mieszanej, 
nie uczestniczył Jakub Mikruta,- naczelnik Gminy Siary, sprzed 1914 r., członek Komitetu parafial-
nego  i członek Komitetu odbudowy kościołów w Sękowej. Otóż, po pierwsze, pozostając wraz z rodz 
-iną, w swoim domu w Siarach na dole, (zamkniętych wokół okopami obydwu stron), przez cały czas 
działań 1914/1915 r. (dom murowany z podpiwniczeniem) i dając również schronienie najbliższym 
sąsiadom, miał moralne prawo, nie zgadzać się, z pazernym apetytem, na łatwe i nie zasłużone, pienią-
dze, ks. Horowicza. Po drugie, w Komisji uczestniczył przedstawiciel naszych , czyli wojsk austriac-
kich, a wspaniali nasi, pewnego dnia, 1914 roku, - (24 grudnia, w święta Bożego Narodzenia), wycią-
gnęli byłego naczelnika gminy Siary, z jego domu i w trybie wojennym – doraźnym,  …skazali na 
śmierć (!), za rzekome szpiegostwo, na rzecz, okopanych za rzeką Sękówką , wojsk rosyjskich. 
     Podczas, gdy był przetrzymywany w kwaterze dowództwa austriackiego w Siarach górnych, i ocze-
kiwał na wykonanie wyroku, spędzona przymusowo na egzekucję, ludność Siar, zorganizowała skute-
czną obronę, protestując u Dowództwa austriackiego i dając rękojmię, za niewinność tego człowieka. 
Nie można wykluczyć, że w uniewinnieniu i uwolnieniu Jakuba Mikruty, dopomógł jego sąsiad, poseł 
do Parlamentu wiedeńskiego, Władysław Długosz. (Przepraszam Czytelników, za te ciągłe 
dywagacje na temat mojego Dziadka Jakuba Mikruty.  Sz. M.). 

      Powracając do tematu i uściślając decyzję Komisji mieszanej odnośnie zgłoszonych pretensji; 
zarówno komitetu parafialnego i odbudowy zniszczeń plebańskich, jak też pretensji księdza 
proboszcza Stanisława Horowicza osobiście, - zapisuję syntetycznie następujące, przyznane 
przez Komisję kwoty odszkodowań. 
Komitetowi parafialnemu przyznano łacznie                     -                     59. 631 koron, w tym: 
Na odbudowę starego kościoła                                            -                    21. 556 koron, 
Kompleks plebański; plebanię, organistówkę, itp.              -                    38. 075 koron, w tym: 
Ks. Stanisławowi Horowiczowi osobiście                           -                      5. 780 koron. 
     Nie ma możliwości ustalenia, czy przyznane odszkodowania zostały wypłacone poszkodowanym       
w całości oraz, w jakim okresie. Nie wynika z protokołu, że były również uwzględnione 
odszkodowania za uszkodzenia kościoła nowego - murowanego. 

     W dniu 22 listopada 1916 r. Urząd parafialny w Sękowej; Komitet parafialny i odbudowy kościo-
ła, otrzymują, z c. k. Starostwa w Gorlicach pismo, o liczbie wychodzącej dziennika 23653.   Niestety, 
nie zachowało się to pismo, nie znalazłem go, w odkrytym w archiwum parafialnym pakiecie dokum. 
Jak to wynika z odpowiedzi, udzielonej Starostwu, z Urzędu parafialnego w Sękowej, Starosta gorlicki 
domaga się nadesłania planów i kosztorysów odtworzenia starego, drewnianego kościoła oraz restau 
-raracji nowego, murowanego. Dopomina się również rozliczenia z otrzymanej dotychczas subwenc-
ji na gonty. (wynikało to, z pisma,- Wojewódzk.Konserwatora Zabytków, dotacja w kwocie 3.300 k.). 

Tekst nr 7/R.VI. (Dokument nr 10/VII. R. VII. Zbiór dok. źródło., z 1916 roku. L 1/16.), sporzą -   
dzony jest ręką organisty Józefa Borka (przypuszczalnie, pod dyktando ks. St. Horowicza. Sz. M.).  
Oto jego zawartość.                                                         Do Świetnego c. k. Starostwa w Gorlicach. 
Odnośnie do pisma z d.22. listopada, z.. liczbą, 23653 w sprawie subwencyi na restaurację nowego               
i starego kościoła w Sękowej, donosi Urząd parafialny co następuje.- Planów i kosztorysów restauracji 
(starego kościoła Sz. M.) przedłożyć na razie nie można, bo sporządzenie tychże nie może zaraz nastą-
pić,- podaję jednak cyfry zgodnie z wykazem szkód i świadczeń wojennych, co do tych obydwu koś-
ciołów, a mianowicie: Restauracja  kościoła  nowego …52.239 k . (Wg szacunku Komisji miesza- 
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nej, a odbudowa starego - 21.556 k., Sz. M.). Dalej…Roboty najniezbędniejsze i nie odraczalne,  
które musiały być wykonane, bo było tymczasowe pozatykanie dziur na dachu i w ścianach kosztem 
200 koron które uzyskano drogą składek kościelnych i prowizoryczne oszklenie wybitych okien 
szkłem katedralnym (?), kwota przeszło 1.800 k., który pokryto,(tak r k p.), z zaciągniętej  pożyczki. 
W najbliższej przyszłości, t j z wczesną wiosną, musi się przystąpić, do pobicia kościoła nowym da-
chem (cały czas, tylko o nowym kościele Sz. M.), przy czym, znaczna część poprzetrącanych belek         
i krokwi musi być zastąpiona nowym materiałem. Koszta tego pokrycia, wyniosą, co najmniej, 7.000 
k. (Wszystkie wyróżnienia w tekście, - autora Książki.).  
     Na tym zdaniu (z kwotą 7.000), to pismo się kończy. Dokument nie jest sygnowany żadnym podpi-
sem i jest zapewne brulionem, może nawet  nie dokończonym. Nie mniej, potwierdza fakt, że ks. pro-
boszcz, St. Horowicz, skoncentrował się najpierw, na odbudowie budynków plebańskich, a w nastę-
pnej kolejności, na reperacji uszkodzeń kościoła nowego - murowanego, wykorzystując w tym celu, 
wszelkie subwencje na restaurację drewnianego, zabytkowego kościoła starego.     
Tekst nr 8/VI. Ad dokumentu nr 11/VII. (R.VII. Zbiór dok. źródłowych). Sprawa dzwonów,                
z kościołów w Sękowej… W oddaleniu od Sękowej i Siar, toczy się nadal wojna. Potrzebny jest 
surowiec – metal do wykonywania olbrzymiej ilości różnorakich pocisków.  Nasi, jak określano 
Austro – Węgrów, sięgają po dzwony kościołów Galicji. Ten sam los, spotkał również dzwony,                   
z obydwu kościołów parafii sękowskiej..     W dwu kościołach w Sękowej, było w sumie 
(przypuszczalnie), cztery dzwony. Dwa, w nowym, murowanym kościele; wielki na dużej wieży i 
mniejszy, tzw. sygnaturka, na wieży małej nad prezbiterium, oraz stary, zygmuntowski zabytek, o 
cudownym głosie, z 1540 roku, oraz mała sygnaturka(?). Wszystkie  trzy duże dzwony, zostały 
przez Austriaków zarekwirowane jeszcze w drugiej połowie 1915, lub na początku 1916 r.   
      Komitet Odbudowy i restauracji Kościołów w Sękowej, wysyła do Krajowego Urzędu Konser-
watorskiego w Krakowie, pismo – protest, przeciw rekwizycji dzwonów. Odnośnie dzwonu ze starego 
kościoła motywacją  jest to, że dzwon jest starym zabytkiem z roku 1740. Zapewne taką datę pospie-
sznie umieszczono w wysłanym piśmie. W domniemanym tym piśmie (domniemany tekst 9/VI.), 
jak wynika to, z uzyskanej odpowiedzi, Komitet Odbudowy Kościołów w Sękowej, upomina się 
również o dalszą obiecaną subwencję… 
       W odpowiedzi, Urząd parafialny otrzymuje pismo o treści, jak się poniżej w całości przytacza… 
Tekst nr 10/R.VI. (Dokument nr 11/VII. R. VII. Zbiór dok., źródł.), z dnia, 14 listopada 1916 r. 
(pismo maszynowe z nadrukiem - firmówka).        Znana nam już pieczęć: c. k. Krajowy Urząd 
Konserwatorski  w Krakowie,(ul) Łobzowska 4. Liczba (numer) telefonu 3540. L.789, ex 1916. Kraków, 
dnia 14 listopada 1916 r.                                 Do Wielebnego Urzędu Parafialnego w Sękowej. 
     W sprawie dzwonu ze starego drewnianego kościółka, który to dzwon pochodzi, z r. (roku) 1540, a nie, 
z r. 1740, jak mylnie odczytano, podjąłem kroki u komendy wojskowej, by go zwrócono.  
Co się zaś tyczy wypłaty dalszego zasiłku wyjaśniam, że byłoby to już dawno nastąpiło, gdyby czy to, 
Wielebny ksiądz Proboszcz, czy też pan inż. Tuszowski , wcześniej się o to upomnieli … Wniosek                  
o wyasygnowanie 3.000 Koron został przedłożony 2.b.m. c. k. Namiestnictwu. (Dopisek odręczny 
czarnym atramentem). […]Dziś zawiadomiło Namiestnictwo, że Urząd Podatkowy (?) w Gorlicach 
wstrzymał zlecenie wypłaty tych 3000 Koron.---- c. k. Konserwator krajowy. Podpis nieczytelny 
 
                                                                                                                                                                            Foto. 8/RVI. Rekwizycja 
                                                                                                                             Dzwonów kościelnych 
                                                                                                                             W Galicji przez Austro- 
                                                                                                                             Węgrów.  
                                                                                                                  Zarekwirowano i zabrano,                        
                                                                                                                    Trzy(4?), dzwony z dwu 
                                                                                                                    kościołów w Sękowej. 
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Tekst 11/R.VI., treść. (Oryginał, dokument nr 12/VII. w R. VII. Zbiór Dokumentów źródło.). 
     Dokument jest datowany:…dnia 8 października 1917 roku. Jest to odręczne pismo, a raczej 
brulion przygotowywanego pisma, adresowanego do: … Wysokiej c. k.  Komendy Wojskowej.    
Nie podano szczegółowego adresu, ale przypuszczać można, że siedzibą tej komendy mógł być 
Kraków. Charakter tego pisma jest nam znany, a mianowicie- spisywał ten dokument organista 
parafialny,- Józef Borek, pod dyktando, proboszcza parafii i przewodniczącego Komitetu odbudowy 
kościołów w Sękowej, ks. Stanisława Horowicza, który, ten dokument autoryzuje. W dokumencie 
tym, ks. proboszcz, jak gdyby, tłumaczy się ze swego postępku, w wyniku, którego, parafia utraciła 
stary zabytkowy dzwon zygmuntowski (z 1540 r., a nie kazimierzowski, jak to określa ks. Stanisław 
Horowicz, p. A), Oto treść tego dokumentu, w pisowni oryginalnej. […]. Wysoka c. k. Komendo 
Wojskowa !   Celem zeszłorocznej pierwszej rekwizycyi dzwonów w tutejszej parafii było zajęcie 
dwóch dzwonów umieszczonych na wieży kościoła farnego o średnicy 47 ctm i 84 ctm. Pierwszy 
mniejszy dzwon sprowadzono na dół po schodach, drugi miał być pokruszony młotem i częściami 
wyrzucony przez wązkie okna wieży. O ile ta ostatnia operacya dałaby się była dość łatwo 
uskutecznić- o tyle umieszczenie kiedyś nowego, o tej samej wielkości dzwonu na wieży musiałoby 
natrafić na znaczne trudności albowiem dzwon obecny wciągnięto i zamontowano na wieży pierwej 
zanim wieża zasklepioną została. Umieszczenie, więc nowego tejże wielkości dzwonu pociągnęłoby 
konieczność przebijania dwóch sklepień i usuwania belkowań w dwóch kondygnacjach wieży, która 
już  i tak w czasie czteromiesięcznych operacyi wojennych w r. 1915 znacznie uszkodzoną została                
a przy tem pociągnęłaby za sobą znaczne koszta i naraziłaby tutejszą parafię na wydatki w tym 
trudnym położeniu. Z tych przyczyn zdecydował się podpisany (ks. Horowicz, Sz. M), zaofiarować 
komisyi  rekwizycyjny zajęcie innego dzwonu - ze starego, Kazimierzowskiego kościółka, z 1540 
(nie jak mylnie zapodano 1740), który przez  c. k. Urząd Konserwatorski wyłączony był od 
rekwizycyi.. Dzwon ten istotnie zabrano. Podpisany, miał nadzieję, że ta zamiana uchroni 
nadwerężoną wieżę kościelną od późniejszego zrujnowania, a niezamożnych parafian od dużego 
wydatku.. - Tymczasem nadchodzi druga rekwizycya która ma pociągnąć za sobą zabranie i tego 
ostatniego dzwonu. Ta ewentualność byłaby dla nas nadzwyczaj przykrą bo nie tylko, że dobrowolne 
oddanie starej  pamiątki, o wprost cudownym głosie stałoby się dla nas bezowocnym, ale prócz 
tego naraziłoby  nas później na nieunikniony wydatek co najmniej kilkunastotysięczny, który przy 
obecnem zubożeniu  parafian nie wiem kto by miał pokryć.    

Dlatego w imieniu parafii udaję się z usilną a gorącą prośbą: Wysoka c. k. Komenda Wojskowa 
raczy  uwzględnić wyjątkowe okoliczności i wspomniany dzwon od mającej nastąpić rekwizycyi  
wyłączyć i  do dalszego użytku kościelnegogo pozostawić.-- Sękowa, dn.8 października 1917 r.   
                                                                                                X. Stanisław Horowicz - proboszcz.  

(Podkreślenia i wyróżnienia w powyższym tekście, autora Książki).     
     Nie mam pewności na ile prośba i propozycja księdza proboszcza odnośnie zamiany dzwonów była 
skuteczna. Czy oferując starego, zabytkowego Zygmunta, z 1540 r., zdołał uratować duży dzwon,               
z nowego murowanego kościoła? Nie ma (a może się nie zachował), żaden dokument na ten temat. 
Jednak, nie ulega żadnej kwestii, że ks. Stanisław Horowicz, nie przykładał żadnej wagi do świętych 
wartości historycznych, wręcz przeciwnie, uważał, że cel uświęca środki, a nadrzędnym celem ks. St. 
Horowicza, (jak to postaram się udowodnić później), były zawsze, kochane pieniądze…   
Tekst nr 12/R.VI. (Oryginał, dokument nr 15/VII. w R. VII. Zbiór dok. źródłowych). 
Świadczy o rozpoczęciu, zapewne jakichś doraźnych prac remontowych, na plebani lub w 
nowym, kościele. Dokument jest datowany: 28 listopada,1915 r. Jest to mała pocztówka 
firmowa, z godłem firmy: Moses Mendel Führer, Gorlice Skład nafty i papy dachowej 
(autoreklama): Pokrycia dachów najlepszą papą dachową i terowania dachów własnymi 
robotnikami.    Na rewersie dokumentu, atramentem: 
     Proszę łaskawie o posłanie mi powrotną pocztą należytości: (!). 
Za resztę do wapna                               16 k. (koron). 
Za sito do wapna                                  20 k. 
Za sto kilo teru po 16 h.(halerzy)         16 k.   …52 k 
      (razem)   52k.      Suma pięćdziesiąt dwa koron.       Proszę o posłanie tej sumy. Z uszanowaniem. 
                                                                   Gorlice, 28/11,1915r.                      Mozes   M.  Führer. 
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Tekst nr 13/R.VI. Datowany: 31 lipca 1917 r.(Dokum. nr 13/VII.R.VII. Zbiór dok. źródł.),  
   […] A konto robót koło pokrycia dachu na nowym kościele otrzymałem od ks. kanonika Horowicza 
(tak zaczął się tytułować, Sz. M.), dalsze 100 (sto),koron,- Sękowa dn. 31 lipca 1917  otrzymałem.   
(podpis nieudolnym pismem): Mozes Rittntuir (?).  
     Z treści upomnienia  wnioskujemy, że tenże Mozes Rittntuir (zapewne Żyd), posiadał firmę blacha-
rską – dekarską pokrywania dachów budynków blachą i, że ks. proboszcz Horowicz, zatrudnił tę firmę 
do naprawy blaszanego dachu nowego kościoła. Prawdopodobnie, nawet do całkowitej wymiany pok-
rycia dachowego tego kościoła. Ks. proboszcz Horowicz, uiszcza Mozesowi należności, zapewne w 
miarę postępu robót…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto. 9 i 10/R.VI. , - Foto.- kadry i powiększenia,  z większej całości…                                                                                        
Jest to grupa   Żydów, - cieśli, dekarzy, blacharzy…podczas prac przy dachu budynku….                                                                                                                                                         
Prawdopodobnie, jest to wykonywanie dachu budynku plebańskiego przy starym kościele w Sękowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Na fotografii, z prawej strony, jako nadzorujący roboty z ramienia Komitetu Odbudowy i Restauracji 
Kościołów sękowskich, - Jakub Mikruta – były naczelnik Gminy Siary, z Siar dolnych. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Tekst nr 14/R.VI. z daty 1. grudnia, 1917 r.(Dokument nr 14/VII. R. VII. Zbiór dok. źródło.). Jest 
to prośba organisty, - Józefa Borka do Wysokiej Centrali … (pomocy poszkodowanym), o pomoc pie-
niężną. […]W czasie inwazyi rosyjskiej i czteromiesięcznych walk w Sękowej pod (nad, Sz. M) , 
Gorlicami w roku (w latach), 1914/1915, znalazła się organistówka, w samym środku pierwszych 
pozycyi nieprzy-jacielskich. Z powodu silnego ostrzeliwania domu zmuszony był podpisany nagle w 
nocy opuścić mieszka-nie wraz z żoną  i nie zdołał z całego dobytku ocalić nic więcej prócz życia.  
(Czyli, wszystko. Sz. M).    Organistówka podobnie jak i wszystkie budynki plebańskie została 
zrównana ze ziemią,- a wraz z nią, przepadło, całe moje urządzenie domowe, garderoba, pościel i 
naczynia kuchenn  Wobec tego udaję się pod-pisany do Wysokiej Centrali z gorąca prośbą o łaskawą 
pomoc we formie subwencyi pieniężnej na sprawie-nie sprzętów domowych odzieży i pościeli 
popierając swą prośbę wykazem poniesionych strat zatwierdzo-nym przez Zwierzchność gminną w 
Sękowej.      Sękowa 1 grudnia 1917    Józef Borek.                                                                                                                                 
Niestety. Nie zachowała się  kopia Wykazu. A może był sporządzony w 1 egz. Ks. prob. St. Horowicz 
składając swój wniosek o odszkodowania wojenne z terenu plebańskiego, zapomniał jakoś  o organis-
tówce, która wchodziła w skład kompleksu plebańskiego. Organista Jan Borek, sam musiał zadbać     
o swój dach nad głową oraz utracone mienie i sprzęty. Czy odszkodowanie otrzymał, nie wiadomo...   
     Jak już na początku Rozdziału zostało zauważone, ks. proboszcz Stanisław Horowicz, mianujący 
siebie Przewodniczącym Komitetu Odbudowy i Renowacji kościołów w Sękowej, działalność i pracę 
Komitetu… ukierunkował przede wszystkim, na renowację kościoła nowego – murowanego oraz 
odbudowanie kompleksu plebańskiego. W skład tego kompleksu, wchodziły; budynek mieszkalny – 
plebania oraz zabudowania gospodarcze; stajnie, stodoły, obory, wozownie, drewutnie, itd. 
Proboszczowie Sękowscy, byli równocześnie bogatymi gospodarzami i dysponowali sporym areałem 
gruntów oraz inwentarzem żywym…, dysponowali służbą i parobkami – wyrobnikami. 
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     Z zachowanych i przytaczanych dokumentów wynika, że przyznawane na odbudowę starego, dre-
wnianego kościoła – zabytku subwencje i dotacje, ks. proboszcz St. Horowicz, przeznaczał i wykorzy-
stywał,  w pierwszej kolejności, na swój warsztat pracy, jakim był uszkodzony nieznacznie nowy koś-
ciół murowany, oraz na nieomal całkowicie zburzone; swój dom mieszkalny – plebanię i budynki 
gospodarcze.  
     Odbudowę starego, drewnianego zabytku, odłożył … Ad Calendas Graecas. Stąd, dalsze zapo-
wiedziane subwencje i dotacje na stary kościółek, zostały wstrzymane, a nawet cofnięte. Stary ten za-
bytek, z poszarpanym dachem - niszczał więc, coraz bardziej…Nic, zatem dziwnego, że odnośne Wła-
dze powiatowe i wojewódzkie, z urzędem podatkowym włącznie, co raz to, upominały się o rozlicze-
nia z dotychczasowych subwencji i dotacji. Przyciśnięty do muru, ks. proboszcz, zmuszony był doko-
nać zestawienia poniesionych wydatków Nie ma żadnej pewności, czy jest to zestawienie rzetelne. 
Ale, należy zadowolić się tym, co pozostało sprzed ponad stu  laty. Między Innymi, zachował się fra-
gment zestawienia kosztów naprawy szkód w nowym, murowanym kościele. Zestawienie, nie jest 
datowane ani uwierzytelnione żadnym podpisem. Spory, dolny fragment dokumentu, jest oderwany. 
W tym miejscu, był zapewne, podpis ks. Horowicza, którego ręką (charakterem pisma), jest ten 
dokument sporządzony. Przy końcu tego dokumentu widnieje data pobrania pewnej kwoty 
pieniężnej; mianowicie 08 lutego 1919 r., którą, przyjmujemy jako datę sporządzenia tego 
dokumentu. Niestety. Nie mogę pokazać w R. VII.- Zbiór dok. Źródło., oryginalnej kopii 
tego dokumentu, gdyż, był on bowiem, przepisywany z tzw. Protokolonu, którego nie można 
było pozyskać do skanowania poza obrębem plebanii.(Moja rękojmia autorska, za praw-
dziwość i zgodność).  
Tekst nr 15/R.VI. (Dokument nr?/VII. R.VII. Zbiór. dok. źródłowych.  

Nowy kościół     (wpływy Sz. M.). 
• Stan składek od parafian                             3.464  
• Za starą blachę (sprzedano w parafii)           623 
                                                                               4.087 

                 Zapłacono już:                               Jeszcze do zapłaty:         (Wydatki Sz. M.). 
- Gleicher za blachę                    1.800                   - Gleicher         887,20 
- Blacharz (dekarz)                     3.800                   - Lambik          444,78 
- Wacławik (parafianin)                428                  - Grubner          142,99 
- Kowal Drzymała (paraf.)              98                  - Blacharz          577,95 
- Konieczny (par.) za furmankę      10      - Krupa (parafianin)      10,00                     
                                                      6.136                                           2.062,92                                                                                                                                                                    
                           Kosztował  nas cały dach     8.198,92  +  720 k. p. Tumidajskiemu ( za co ?) 

• Na to było                                    4.087,00 
• Pozostało                                     4.111,92         
• Z pożyczek z fund. Starostwa   4.000,00 
• Pozostałe do wyrównania              111,92    
• Dach nas   (kosztował Sz. M)     8.198,92           
• Tumidajski                                      720,00 

             Razem:                                          8.918,92      (koron ).                                                                                            
Na odwrocie tego dokumentu:          P l e b a n i a. 
- Eksul (ekscelencja), P. Długosz wydał  8.484,40      (Prawdopodobnie, W. Długosz sfinansował 
- Ja (ks. Horowicz ?)   wydałem                  859,61    odbudowę całego kompleksu plebanii. Sz. M.)                                                                                               
                                      R a z e m:             9. 344,01 
Cała plebania ogółem:                            10.249,57  Oprócz kosztów od szklenia.(podano już na 
poprzednich stronach.). 
W całym tym zestawieniu, jednostkami monetarnymi są korony austriackie i halerze. (Sz. M.). 

 
Na stronie następnej. 
Tekst nr 15a/VI. Zestawienie kosztów rekonstrukcji domu plebani w Sękowej.    
       (Analitycznie.)  
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0. Gurba Paweł (z Siar) -naprawa dachu- (czyli , dom nie był, całkowicie rozebrany, aż do 
przycieci .Sz. M.) … 
1.    Naprawa dachu ……………………………………………...             -      850,00  
1. a. Majewicz  -  (Gorlice) - zdjęcie blachy                                             -     357,00 
2. Rozenberg - (z Gorlic) - okucie kuchni żelazem                                  -     851,00 
3. Kłys - (?) - pokrycie dachu papą                                                           -     343,00 
4. Roboty murarskie                                                                                   -  1.100,00 
5. Trzcina do sufitów                                                                                  -        46,00 
6. Gurba Paweł - (z Siar) - roboty ciesielskie, podłogi                             -     849,50 
7. Flakiewicz - (?) - za postawienie pieca                                                   -       23,00  
8. Pasionek - (?) - za roboty stolarskie                                                       -  1.285,00 
9. Majewicz - (z Gorlic) - okucie drzwi i okien                                         -     459,00 
10. Szklarz - (?) -                                                                                            -     335,00 
11. Gleicher - (z Gorlic) - za gips                                                                  -     120,00  
12. Ekspozytura - (?) - za materiały                                                             -  5.162,00 
13. Riezenberg - (z Gorlic) - za klamki                                                         -    101,00 
14. Naprawa okna do spiżarni                                                                       -        4,28               
15. Furmanki -                                                                                                 -     40,00 
        R a z e m.:                                                                                             -  12.137,78  
         15%  kierownictwo -                                                                             -    1.820,66 
          zapłacony murarz za bielenie -                                                             -       160,00 
        O g ó ł e m: :                                                                                          -  14.118,44 

                                                       Ciąg dalszy zestawienia: 
Gotówka         -  4.720,00 
Ekspozytura  -  5.162,28 
R a z e m::       9.882,28 
                                                 Do wyrównania: 
8. lutego 1919 roku pobrano     1.000,00 koron 
pozostało do wyrównania:       3.236,16 koron (a na odwrocie tego dok. Sz. M..)… 
Po wyłączeniu Gurby,  wypłaciłem kwotę (lub ratę), –  2.386 koron,66 halerzy.           
Koniec zestawienia Sz. M. (wyróżnienia i podkreślenia – autor Książki). 

 
       Powyższy dokument nie zawiera żadnego podpisu. Prawdopodobnie jest to brulion rzeczywis-
tego zestawienia. Sporządzony jest ręką (pismem) ks. Stanisława Horowicza, -proboszcza parafii  
Sękowa. 

 
 

Tekst nr 16/R.VI.- fragment, dokumentu nr 32. (R. VII. Zbiór dok. źródłowych.). 
     Jest to fragment nie datowany, ale domniemywać można, że odnosi się do odbudowy plebanii. 
[…] zestawienie ilości i wartości materiałów budowlanych, a mianowicie: 6 tysięcy cegły, 10 beczek 
cementu, ½ wagonu wapna, - za które to materiały należy zapłacić 6oo.ooo (nie podano w jakiej 
walucie).   
Kwitek ten, uwzględnia jeszcze materiały tarte zlecone do tartaku w Kąclowej. Materiały te,  - 
wykazane są oddzielnie. 

 
 
Tekst nr 17/R.VI. fragment dokumentu (nr 38/VII. R.VII. Zbiór dok. źródłowych.).                        
Na rewersie brulionu nieczytelnego pisma (ręka ks. Horowicza), wychodzącego z plebanii                      
w Sękowej (dokument o ówczesnym formacie, zbliżonym,–(większym),- do A- 4, znajduje się 
brulion pisma, bez żadnej daty ani podpisu, o następującej, treści.: 

 
Do Powiatowego Biura Odbudowy w Gorlicach. 
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       Parafialny Komitet Odbudowy kościoła w Sękowej – przez ks. proboszcza Stanisława 
Horowicza  uprasza   o udzielenie subwencyi w materiałach i gotówce na restaurację 
Kościoła. –  
Poniżej, (1 załącznik). Brak kopii załącznika. Dokument ten pisany jest atramentem, ręką organisty – 
Józefa Borka. 
Tekst 17a/R.VI. Nie datowany. (Dokument nr 38/VII. – awers. R. VII. Zbiór dok. źródłowych). 
Dokument ten, to prawie nieczytelny brulion pisma wychodzącego z plebanii w Sękowej o treści 
nieomal niemożliwej do odczytania. Przy odczytywaniu, wiele wyrazów wstawiałem  domyślnie… 
Do Świetnej okręgowej Dyrekcji Odbudowy we Lwowie, przez Powiatowe Biuro Odbudowy                      
w Gorlicach.. 
Próba odczytania tego pisma - brulionu, ręka (pismo),  ks. proboszcza  Stanisława Horowicza; 
W roku 1914-1915 wskutek bezpośredniej styczności z linią bojową, której okopy(rowy?). 
przebiegały przez terytorium kościelne, kościół  parafialny w gminie Sękowa pow. Gorlice, uległ 
daleko idącym zniszczeniom. Komitet kościelny już w roku 1916,………..??? , poczynił pewne 
najniezbędniejsze roboty umożliwiające odprawianie nabożeństw,……………, gdyż oprócz prac 
dorywczych zabezpieczających doraźnie to co zostało wskutek działań wojennych uszkodzone  ?, 
……………???,.  Prace w tym kierunku winny być prowadzone już w styczniu 1921 roku. ?,. Zatem 
podpisany komitet kościelny ?, uprasza  Świetną  Okręgową Komisję Odbudowy o przyjście z pomo-
cą w zakresie, …?, naprawienia ?, tej  szkody (straty)…….  ?,  i udzielenia subwencyi, która by 
umożliwiła rozpoczęcie robót, które wobec siedmioletniej zwłoki winny być bezzwłocznie rozpoczęte 
aby kościół uchronić od dalszej dewastacji i popadania w ruinę.  (?)…………   
Dzwon ?, i kościół uznane jako zabytek…………………………………………………………….? 
(uznany jest……….zatem…?)…………………………………………….??? 
Dalsze odczytanie zakończenia tego brulionu pisma (na odwrocie dokumentu), zupełnie nie jest 
możliwe.  
Tekst nr 18/R.VI. Z daty 26 września 1921 r. L. 296 /21. Pismo maszynowe, format A-5. 
(Już niepodległa Polska.).  (Dokument nr 16/VII. W R. VII. Zbiór dokumentów źródłowych).                               
Nowa pieczęć podłużna o treści: […]. 
Ministerstwo Sztuki i Kultury, Konserwator Okręgu Krakowskiego, Kraków Łobzowska 4. 

Do przewielebnego księdza Kanonika, ks. Proboszcza Stanisława Horowicza w Sękowej. 
W sprawie obrazu i lampy z kościółka w Sękowej donoszę, że na skutek mych poszukiwań 
Powiatowa Komenda Uzupełnień 38 p. p. w Przemyślu zawiadomiła, iż Urząd Wojskowy IX r./:Kpt./ 
Najedly Wacław, pełni funkcje jako Oficer ewidencyjny na powiat Dobromil i zamieszkuje stale przy 
starostwie Dobromil, chwilowo zaś do 30/IX b. r. bawi na urlopie w Gorlicach. Byłoby więc 
najlepiej, skomunikować się z p. Najedlym  na miejscu. Proszę o wiadomość w tej sprawie… 
       (Dopisek piórem, czarny atrament): Łączę wyrazy głębokiego szacunku, 
(a pismem maszynowym): Konserwator Okręgowy     (Podpis piórem): T. Szydłowski.                                                                                                                                                                          
     Jak to wynika z treści powyższego pisma, jest to odpowiedź Okręgowego Konserwatora Zabytków  
w Krakowie, na pismo Komitetu parafialnego - przewodniczącego ks. proboszcza Horowicza, z Sęko-
wej, poszukujących zaginionych różnych artefaktów, ze starego zabytkowego kościoła.(Nie zachowa-
ła się kopia pisma ks. Horowicza).   
     Nie wiem, jaki był to obraz i przez kogo namalowany. Zapewne przedstawiał któregoś ze świętych 
kościoła rzymskiego lub jakąś scenę z udziałem świętych. Było to zapewne dzieło jakiegoś znanego 
mistrza pędzla, skoro zwrócił na ten właśnie obraz, swoją uwagę któryś z austriackich oficerów i po 
wycięciu z ram, po prostu zwinął. Natomiast, co do lampy, była to zapewne jedna ze słynnych lamp 
Ignacego Łukasiewicza, mieszkającego, przez jakiś okres czasu, u Biechońskich, we dworze w 
Siarach. Zachowały się ślady pobytu Ignacego Łukasiewicza w Siarach, a mianowicie, jego nazwisko 
figuruje w spisie parafian, pod nr 16-dwór. Również odnotowany jest, w Księdze chrztów parafii 
Sękowa, jako chrzestny, co najmniej dwukrotnie. Urzeczony starym kościółkiem, zapewne ofiarował 
jedną ze swoich lamp naftowych. Tą zaś z kolei, Zachwycił się oficer – kolekcjoner. Nie mam 
pewności czy te cenne przedmioty, zostały odzyskane. 
          W 2005 roku, w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, powstała praca magisterska 
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  ks. Mariusza Romanowskiego, Zabytkowy kościół pod wezwaniem Świętych Apostołów Filipa                  
i Jakuba w Sękowej...  
     Miałem okazję –Sz. M., zapoznać się z tą pracą. Na stronie 23 tamże, m.in. czytamy:   […] Po 
przesunięciu się działań wojennych (chodzi o I wojnę światową Sz. M.), ratowanie kościoła zostało 
natychmiast podjęte przez Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej z Krakowa oraz przez 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości z Warszawy. Rekonstrukcja i odbudowa kościoła 
kierowana była przez Tadeusza Szydłowskiego, krajowego konserwatora zabytków i została ukoń-
czona przed 1919  rokiem … Autor pracy, oparł tę kwestię (przypis 134), o,…  Dzieje drewnianego 
kościoła…dz. cyt .s .2.  
    Na podstawie dostępnych, zachowanych dokumentów, których treść lub kopie zamieszczam w Roz-
działach VI i VII niniejszej Książki, można nie zgodzić się, z określeniem przez autora Pracy…, ks. 
Mariusza Romanowskiego, że […] rekonstrukcja i odbudowa kościoła została ukończona przed  
1919 r. Nie można było użyć tego stwierdzenia jednoznacznie, że przed 1919 rokiem, ukończono 
wszystkie prace przy rekonstrukcji starego kościoła w Sękowej, chociaż, taki był pierwotny za-
miar, miejscowego Komitetu Odbudowy,  który słał wnioski o subwencję na ten cel. Na pewno, od-
szukano w pobliskich okopach i w pobliżu kościoła, wszystko, co pozostało z tegoż.  Zgromadzono               
i gdzieś zabezpieczono. Natomiast, przed 1919 rokiem, na pewno wykonano naprawę zniszczeń             
i uszkodzeń kościoła nowego – murowanego oraz plebanii. Również, co jest bezspornym faktem, 
zaraz po przesunięciu się frontu na wschód, gdy powrócił z bezpiecznego dekunku, w sztabie rosyj- 
skim, […] u jenerała  Dołgorukiego w Dominikowicach, a później, na terytorium kopalni Mac Gar-
weya w Krygu, (oraz w Marienbadzie), - prob. parafii, ks. St. Horowicz, podejmuje  energiczne 
czynności zmierzające do rekonstrukcji plebani, organistówki (?), oraz wszelakich zabudowań 
gospodarczych plebańskich. I te właśnie prace, wykonano bezsprzecznie przed 1919 r. (!). 
     O tym, że stary drewniany kościółek nie mógł być przed 1919 rokiem odbudowany, możemy 
domniemywać, również z wydarzeń, które nastąpiły wkrótce w Europie i w Polsce.  Mianowicie, były 
to ruchy narodowo – wyzwoleńcze; rewolucja socjalna w Rosji carskiej, w 1917 r., i jej niewątpliwe 
echa w Polsce, uzyskanie przez Polaków niepodległości w 1918 r., oraz wojna bolszewicka Józefa 
Piłsudskiego w 1920 r. Dopiero po tych, burzliwych wydarzeniach, po nowej, już rodzimej 
organizacji samorządów lokalnych; województw, powiatów, gmin, po zaspokojeniu podstawowych 
potrzeb ludności poszkodowanej, można było pomyśleć, o ratowaniu zniszczonych zabytków. 
Niestety, reparacje – odszkodowania wojenne, nie były aż tak znaczne. Większość ciężarów spadła, 
jak zwykle, na barki najniższej warstwy społecznej. W przypadku gmin Sękowa i Siary, - na barki 
miejscowych chłopów - parafian.     Na dodatek, mnożą się liczne, powstałe po wojnie i odzyskaniu 
niepodległości, organizacje charytatywne, fundacje dobroczynne, oraz instytucje społeczne, które 
wyciągają ręce w kierunku tych, którzy ponoszą zawsze wszystkie ciężary - wojen panów. Że tak 
właśnie było, niech świadczą następne dokumenty. 
Tekst nr 19/R.VI. (Dokument 41/VII. Zbiór dok. źródłowych). Nie datowany dokument, wykonany 
ręcznym pismem ozdobnym, rodzaj dokumentu obiegowego, w którym każdorazowo wpisywano ad-
res odbiorcy. Z treści dokumentu domniemywać można, że parafia w Sękowej, otrzymała ten dokume-
nt przed 1918 r.  gdyż, czytamy w nim […] zawiadamiając tedy o zawiązaniu tego Towarzystwa, ja-
ko filii Zachodnio – Galicyjskiego Towarzystwa ochrony dzieci i młodzieży… 
Powiatowe Towarzystwo Ochrony Dzieci i Młodzieży w Gorlicach… 
[…]Imieniem Zarządu Powiatowego Towarzystwa Ochrony dzieci i młodzieży mamy zaszczyt dowie- 
ść, że w grudniu, 1917 roku, zawiązało się w Gorlicach Powiatowe Towarzystwo ochrony dzieci i 
młodzieży…, (późniejsza popularna Ochronka, rozsławiona wkrótce, po II wojnie świat., za 
sprawą, jednej z Sióstr zakonnych;- Gorliczanki, wywołującej podświadomie, zjawisko 
paranormalne, tak zwanego poltergeista. Sz. M.), … mające na celu jak najszerzej pojętą opiekę 
moralną i materialna nad dziećmi i młodzieżą.- 
   W czasach obecnych, kiedy na wszystkich polach naród dąży do wytężonej działalności i ratunku ,- 
Towarzystwo nasze staje do pracy w tem rozumieniu, że ratując dzieci opuszczone (,) od zaniedbania 
fizycznego i moralnego, pracuje nad tem, co stanowi największe dobro narodu tj. młodzieżą.- 
   Zawiadamiając tedy o zawiązaniu tego Towarzystwa jako filii Zachodnio-Galicyjskiego Towarzyst-
wa Ochrony dzieci i młodzieży, upraszamy najgoręcej o poparcie naszych celów i o przystąpienie do 
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Towarzystwa w charakterze członka (składka roczna 6 koron).- Przy tej sposobności podajemy do 
wiadomości, że najbliższym celem powiatowego Towarzystwa…  w Gorlicach jest wprowadzenie               
w życie ochronki stałej dla opuszczonych dzieci, zwłaszcza sierót wojennych. 
.- Do urządzenia tej ochronki potrzebujemy, między innemi, płótna na pościel.- 
        Upraszamy więc waju ? (was) najmniej o łaskawą pomoc w tym względzie, a mianowicie 
zwracamy się   z zapytaniem, czyby na wsi w obrębie… (wstawione):Sękowej nie można było dostać 
płótna, domowej roboty po umiarkowanej cenie, względnie, czybyśmy nie mogli liczyć w tym 
kierunku na ofiarność wsi.- Za każdy choćby niewielki kawałek płótna, nawet używanego, będziemy 
bardzo wdzięczni –  
   Ponieważ zakres działalności Ochronki ma objąć dzieci z całego powiatu, zapytujemy równocześ-
nie, czy we wsi danej nie ma dzieci potrzebujących specjalnej opieki i pomocy albo pomieszczenia           
(umieszczenia Sz. M.), w Ochronce.– 
   O odpowiedź upraszamy według załączonego formularza. (brak w dokumentach Sz. M.). 
Równocześnie podajemy do wiadomości, że w sprawach Towarzystwa Ochrony dzieci i młodzieży, 
przyjmuje się we wtorki, z wyjątkiem dni świątecznych – w gmachu sądowym…(?),– biura 21.I p., od 
godziny 2 do 4 po południu.– 
Podpisy (dwa):Aniela Wierzbicka – sekretarka, oraz nieczytelny, – przewodniczący. 
Tekst nr 20/R.VI, skierowany do P.T. Urzędu Parafialnego w Sękowej. Datowany: Kraków, 
dnia 8 marca 1921 roku. Pismo-druk drobny. (Dokument nr 43/VII. R. VII. Zbiór dok. 
źródłowych). 
Nadruk. Urząd Opieki Nad Grobami Wojennymi w Krakowie. Okręgu Generalnego Krakow- 
skiego.  Ul. Świętego Marka 35.                                   Do P. T. Urzędu Parafialnego 
     Utrzymanie i pielęgnowanie cmentarzy, pomników i grobów wojennych poległych bohaterów i 
zmar-łych z trudów wojennych żołnierzy, jest nie tylko wyrazem kultury każdego narodu, lecz 
zarazem oznaką  i miarą naszego uszanowania i naszej wdzięczności dla poległych w obronie kraju, 
najmilszych synów, braci i ojców. 
     Chrześcijańska miłość bliźniego wymaga, abyśmy równą czcią i opieką także naszych towarzyszy 
broni obcych narodowości, jako też i poległych nieprzyjaciół otoczyli, tego wymaga też poczucie 
godności narodu, jak również i powinność dla zmarłych i poległych. 
     Po skończonej wojnie i nastaniu stałego pokoju (na lat 24 Sz. M.), wiele tysięcy obcych 
krajowców naszą polską ziemię odwiedzać będzie, już to w celu poznania pól walki i odwiedzenia 
cmentarzy i  grobów poległych krewnych, już to w celu ekshumacji zwłok żołnierzy i przeniesienia 
ciał do grobów  rodzinnych, często  w obcych krajach i miastach położonych. 
     Niechaj więc wzorowy stan utrzymania cmentarzy i grobów wojennych zaświadczy, że Polacy 
szanują również poległych obcych towarzyszy broni, że kultura chrześcijańskiego narodu bohaterów 
czci w równej mierze przyjaciół jak i nieprzyjaciół. 
Urząd opieki nad grobami wojennymi poczuciu obowiązku wojskowego i obywatelskiego uprasza 
Przewielebnego Księdza Proboszcza o poparcie tej idei i pozyskanie składek na cel patryotyczny, 
pomagający skarbowi   Państwa Polskiego w utrzymaniu i upiększeniu grobów wojennych. 
     Upraszamy więc, o odpowiednie ogłoszenie w parafii składek na groby wojenne - zarazem                   
o cyrkulację załączonej tu listy składkowej. 
     Listę składkową wypełnioną wraz z uzyskanemi pieniędzmi odsyłać upraszamy do Urzędu Opieki 
nad grobami wojennymi w Krakowie ulica Św. Marka L.35.                      Cześć. Naczelnik Urzędu.                                                                                                 
Tekst nr 21/R.VI. To, pismo urzędowe, maszynowe, Starosty powiatowego, powiatu Gorlickiego,            
z daty 04 lipca 1928 r., L.4445/8 (Dokument nr 32/VII. R. VII. Zbiór dok. źródło.), a dotyczy:… 
Kolonie letnie dzieci z Kresów zachodnich. Pismo to, skierowane jest do … Przewielebnego ks. 
dziekana Horowicza w Sękowej (ks. proboszcz, St. Horowicz, łasy był na tytuły, więc ta jego słabość, 
bywała wykorzystywana nie zawsze w sposób uprawniony Sz. M.). W treści czytamy. 
Odezwą Powiatowego Komitetu kolonii letnich z 26. 4. b.r. zwróciłem się o gorące poparcie tej akcji 
znaczniejszym datkiem pieniężnym. Gdy dzieci już przybyły na kolonie do powiatu, Komitet nie 
rozporządza żadnymi środkami pieniężnymi, przeto imieniem powyższego Komitetu zwracam się                
z ponownym gorącym apelem do P.T, aby ewentualny datek nadesłał na moje ręce jak najspieszniej. 
                                                     Starosta powiatowy / Ricci / (podpis nieczytelny) 
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     Nie wiem, czy z Parafii sękowskiej, ponoszącej nieomal cały ciężar kosztów odbudowy dwóch 
kościołów oraz kompleksu plebańskiego, ks. proboszcz Stanisław Horowicz, zdołał wycisnąć jeszcze, 
jakieś dodatkowe składki, na niewątpliwie zbożne cele? 
     Zamykam tę część Rozdziału VI., traktującą o restauracji kościoła nowego, - murowanego 
oraz kompleksu plebańskiego, zlokalizowanego i odbudowanego obok kościoła drewnianego. 
Nareszcie, zająć się można, oczekującym niecierpliwie na swoją kolej, pozostawionym 
przez łapczywą wojnę, - ogryzionym szkieletem, starego, drewnianego kościółka zabytku.  
 

         
Foto. 11, 12, 13/R.VI. Fazy zniszczeń, starego, zabytkowego, drewnianego kościoła w Sękowej.                       
Foto. skrajne, z lewej,  po 08 marca 1915 r., dwie fotografie z prawej, wykonane po 02 maja 1915r. 
     Wiemy już, że przyznawane w roku 1915/1916 subwencje na ratowanie starego zabytku, 
Przewodniczący Komitetu Odbudowy, ks. Stanisław Horowicz, samowolnie przeznaczał na 
restaurację kościoła nowego oraz odbudowę kompleksu plebańskiego. Z tej to przyczyny, subwencje            
i dotacje te, zostały przez Powiatowe Biuro Odbudowy wstrzymane i zablokowane…   
Upłynęło sześć lat, zanim, powrócono do koncepcji odtworzenia, nieomal w całości, zniszczonego 
kościoła – zabytku. 
Tekst nr 22/R.VI. z daty 02 stycznia 1922 r. (Dokument nr 17/VII R. VII. Zbiór dok. źródłow.). 
L.22 pismo maszynowe, brak pieczęci nagłównej (lub zanikła).            Gorlice,2 stycznia 1922. 

Do Komitetu parafialnego w Sękowej. 
W dniu7 stycznia b.r. o godzinie 11 tej przed południem odbędzie się w starostwie w Gorlicach w 
biurze  nr10   -  zebranie, w sprawie odbudowy kościoła parafialnego w Sękowej, na które uprzejmie  
zapraszam.- W zebraniu winni wziąć udział wszyscy członkowie Komitetu parafialnego…   Starosta 
(zamaszysty podpis nieczytelny). 
Tekst nr 22a/R.VI. Z tej samej daty, pod tą samą liczbą, o takiej samej treści, (Dok. nr 17a R.VII.), 
lecz skierowany pod adres: Do wielebnego ks. Horowicza,- proboszcza i kanonika w Sękowej. 
     Nie zachował się w archiwum parafialnym w Sękowej, lub nie był autorowi Książki dostępny, 
żaden dokument określający jednoznacznie składy powojennych (po I wojnie światowej), Komitetów; 
parafialnego i odbudowy starego kościoła w Sękowej. Prawdopodobnie było to jedno ciało,                      
w którego skład, weszli zarówno członkowie przedwojennego Komitetu parafialnego, jak też nowi 
członkowie, oraz członkowie honorowi.     Z dużą dozą prawdopodobieństwa (ponad 90 %), na 
podstawie, dostępnych autorowi Książki…, zachowanych dokumentów, można określić przybliżony 
skład Komitetu odbudowy starego kościoła, a mianowicie. 

1. Ks. Stanisław Horowicz –proboszcz parafii Sękowa, mianujący siebie przewodniczącym K. 
2. Władysław Długosz – były minister Galicji, członek Powiatowego Komitetu Odbudowy, 

Przew. Rady Powiatu, oraz pełniący szereg innych funkcji, jako - członek honorowy. 
3. Franciszek Ksawery Gabryel – kierownik Szkoły w Siarach, jako - członek honorowy. 
4. Władysław Augustyn – kierownik szkoły w Sękowej, tymczasowy naczelnik Gminy Sękowa, 

jako członek honorowy. 
5. Józef Jamro – aktualny naczelnik Gminy Siary, jako - członek honorowy. 
6. Ludwik Rybczyk – były samozwańczy (krótko, 2 lata?), naczelnik Gminy Siary, członek 

Powiatowego Komitetu Odbudowy, oraz Rady Powiatu, jako, - członek honorowy. 
7.  Jakub Mikruta – Zwierzchność Gminy Siary - do 1914 roku, członek Komitetu 

parafialnego, jako,- członek  rzeczywisty Komitetu odbudowy starego kościoła. 
          8.  Franciszek Tenerowicz – nowy zwierzchnik Gminy Sękowa, członek Komitetu parafialnego,   

       jako,  członek - honorowy. 
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9. Franciszek Wacławik – rolnik, oraz kościelny, jako -członek rzeczywisty, Komitetu parafialn. 
      10. Jan Czuba (z Koźleńca), jako nowy, - rzeczywisty członek Komitetu parafialnego. 
      11. Możliwe, że byli jeszcze inni członkowie honorowi, ale nie spotkano w żadnym dokumen- 
cie innych nazwisk, poza tymi, występującymi w zestawieniach finansowych… 
     Zapewne, Powiatowy Komitet Odbudowy Zniszczeń Wojennych w Gorlicach, przydzielił 
Komitetowi Odbudowy Kościołów w parafii Sękowa, fachowego inspektora nadzoru                        
i projektanta. Jak to wynika z dokumentów. Był nim,  prawdopodobnie, inż. Tuszowski                   
z Gorlic (?).  
Warunki oraz może, uproszczoną dokumentację wstępną, dostarczył i nadzór konserwa-
torski sprawował, Wojewódzki Konserwat. Zabytk. w Krakowie,  Tadeusza Szydłowski.. 

     Tak więc, w dniu 02 stycznia 1922 r. nowe, Polskie Władze – Starostwa Gorlic, przejęły 
bezpośredni nadzór i patronat zarazem, nad działalnością powstałego w parafii Sękowa -
Komitetu Odbudowy i renowacji kościołów. Na spotkaniu i posiedzeniu w siedzibie Staros-
twa,- sękowski Komitet Odbudowy Kościołów, zapewne wytłumaczyć się musiał,                        
z poczynionych dotychczas prac oraz złożyć szczegółowe sprawozdanie i rozliczyć się,                  
z dotychczas otrzymanych subwencji, oraz przyznanych i wypłaconych odszkodowań 
wojennych. Określone zostały zapewne, nowe terminy rozpoczęcia i może zakończenia prac, 
przy odbudowie starego, drewnianego zabytku. 
Tekst nr 23/R.VI. Z daty 12 stycznia 1922 r.(Dokument nr 18/VII. Zbiór dok. źródłow.). 
Pismo odręczne, sporządzone ręką organisty Józefa Borka. Przynosi to pismo informację,             
o dokładnym terminie rozpoczęcia działań, mających na celu rekonstrukcję starego, 
drewnianego kościoła w Sękowej.   
                                    L.p.5/22.                  Do Powiatowego Biura Odbudowy w Gorlicach . 
     Na wiosnę b. r.(1922 r.) , przystąpić musimy do odbudowy zniszczonego działaniami wojennymi, 
kościoła parafialnego, w Sękowej, której (odbudowy Sz. M.), przypuszczalny koszt wynosić będzie 
około trzy miliony (3.000 000 M. p.(Marek polskich).Znaczną część tej kwoty, spodziewamy się uzy-
skać, z dobrowolnych ofiar parafian. Ponieważ jednak Komitet odbudowy nie dysponuje jeszcze żad-
nymi funduszami, a, ażeby wyzyskać zimowe miesiące w celu przygotowania materiału i dokonania 
niektórych prac przedwstępnych,- przeto, w imieniu tegoż Komitetu zwraca się podpisany, do Powia-
towego Biura Odbudowy z uprzejmą, a gorącą prośbą o łaskawe przyznanie na ten cel, subwencyi 
rządowej, już to w materyałach stojących do dyspozycyi Powiatowego Biura Odbudowy,- już to  w 
gotówce, przynajmniej na razie do wysokości 400 tysięcy M. p.-  Wykaz posiadanych  materyałów 
dołącza się. (Niestety, nie zachował się żaden wykaz. Wyróżnienia autor Sz. M.).    W Sękowej, 
dnia 12 stycznia 1922 r.   Za Parafialny Komitet Odbudowy:  ks. Stanisław Horowicz – proboszcz. 

     Użycie, przez ks. Stanisława Horowicza określenia; odbudowa zniszczonego działaniami 
wojennymi, kościoła parafialnego jest myląca (!). Zniszczony był bowiem, stary drewniany kościółek 
zabytkowy, który od dawna (od 1885r.), nie był już jedynym kościołem parafialnym. Natomiast 
nowy, murowany kościół, został podczas działań wojennych, tylko nieznacznie (w stosunku do 
zniszczeń kościoła drewnianego), uszkodzony. To, na remoncie nowego, murowanego kościoła, tuż po 
przesunięciu się frontu na wschód, skupiony był wysiłek proboszcza -  ks. Stanisława Horowicza, jako 
swego warsztatu pracy. Równocześnie, odbudowywał obiekty plebańskie, wielokroć w niniejszym 
Rozdziale, wymieniane. Wykorzystał w tym celu wszystkie, przyznawane doraźnie, subwencje                    
i odszkodowania wojenne, oraz zaciągane pożyczki, - (może darowizny), u Władysława. Długosza..  
     Po odbudowie obiektów plebańskich, renowacji nowego i doraźnym zabezpieczeniu starego 
kościoła, ruszają  gminne i parafialne akcje zbiórki pieniężnej, na restaurację starego, drewnia-
nego kościoła i budowę, w miejscu zniszczonego domu Józefy Szymonowiczowej,- tak zwanej wi-
karówki  i organistówki  zarazem  (przy kościele murowanym). Organizowane są zbiórki pie-
niężne u ludności, - w Gminach; Sękowej i w Siarach, na restaurację starego kościoła,          
a ustalone kwoty datków, dokumentowane są sporządzanymi wykazami–listami składek. 
     Zarówno w Sękowej, jak również w Siarach, ustalono pierwotnie kwotę datku w wysokości 500 
marek polskich od numeru, czyli od zagrody – domu – rodziny. Później, jak wynika z zachowanego 
zestawienia wsi Siary, stawkę tę, zwielokrotniono.  
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     W Gminie Sękowa, akcją zbiórki pieniężnej kieruje, kierownik Szkoły, członek Komitetu 
Odbudowy  i tymczasowy naczelnik Gminy, - Władysław Augustyn. Tekst nr 24/R.VI. 

 
     W Gminie Siary, akcją zbiórki kierują; powojenny naczelnik Gminy, Józef Jamro, a z ramienia 
Komitetu odbudowy kościoła, były naczelnik Gminy Siary (do1914 r.), - Jakub Mikruta, - 
gospodarz  i ogrodnik, z Siar dolnych. Tekst nr 25/R.VI. 
     Zachowały się trzy oryginalne wykazy, części składek na restaurację kościoła w Sękowej, złożony-
ch przez mieszkańców wsi Sękowa i Siary, z zapisaną wysokością złożonych kwot pieniężnych. 
     Wykaz ogólny, sporządzony jest ręką (pismem), organisty – Józefa Borka i obejmuje wsi Sękową        
i Siary. Dwa inne wykazy, już szczegółowe, sporządzili: w Sękowej, - Władysław Augustyn,                
w Siarach, - Jakub Mikruta. (Dokumenty, w R.VII., -Zbiorze dok. źródłowych, to nr 
27/VII Sękowa. Nr 26 i 28/VII Siary). Wykaz, składających datki na restaurację kościołów                
w Sękowej, z Gminy Sękowa, sporządzony był w sposób nieuporządkowany, to znaczy, nie zawierał 
numerów domów. Dopiero później, ktoś innym rodzajem atramentu, dopisał przy nazwiskach, rów-
nież numery domów. Wykaz, Gminy Sękowa, zawiera przy danym nazwisku, tylko jedną kwotę, 
a, z boku, w formie cyfr ułamkowych, określono, jaka część ustalonej kwoty, została wpłaco-
na przez darczyńcę. 

     Po uporządkowaniu, przez autora Książki…- Sz. M., tego wykazu, według narastającej 
numeracji domów, w wykazie, powstało szereg pustych wierszy,- bez nazwiska. Może to 
oznaczać, że dom o takim to, a takim numerze, został podczas inwazji w 1915 r. spalony lub 
zburzony, a jego mieszkańcy, jako poszkodowani, przypuszczalnie zostali zwolnieni, ze 
świadczenia na rzecz kościołów. Wielka szkoda, że nie zachował się żaden dokument, 
wymieniający tych poszkodowanych.    Może jednak, gdzieś się zachował. Jednak ja,-Sz. M., 
do takich Wykazów, nie dotarłem…       

Uporządkowany wykaz składających ofiarę pieniężną, z Gminy Sękowa, na 
restaurację kościołów parafialnych, uszkodzonych, – zniszczonych w 1915 r. 

   L. p. 
   Nr        
domu 

Imię i Nazwisko 
Składającego 
ofiarę 

Kwota w 
markach 
Polskich 

Część wpłaco- 
nej składki  
(w ułamku) 

Uwagi. 
Miejsce pracy 

         1 Pancerz Aniela         4.000    2/2  
         2    Spalony 
         3    Spalony 
         4    Spalony  
         5 Osoba incognita        5.000  Proboszcz 
         6    Spalony 
         7        Stanisław Serwa        2.500    2/2  
         8 Wiktoria Serwa        2.500    2/2  
         9 Franciszek Tokarz        5.000    2/2  
       10    Spalony 
       11 Jan Konieczny        3.000    2/2  
       12    Spalony 
       13 Marci Kret        5.000    2/2  
       14    Spalony 
       15 Jędrzej Przybyłowicz        2.000    2/2  
       16 Anna, Franciszek. 

Tokarze 
    2.000+2.000    2/2  

       17    Spalony 
       18 Michał Tumidajski        2.000    2/2  
       19 Jan Zieliński        4.000    2/2  
       20 Anna Drzymałówna        1.000    2/2  
       21    Spalony 
       22 Piotr Tokarz        4.000    2/2  
       23 Maria Trybus        1.000    2/2  
       24 Wojciech Rybczyk        1.500    2/2  
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       25 Józef Konieczny 
Wacławik Franciszek  

       2.000 
       1.000 

  15/4  
Spalony 

       26    Spalony 
       27 Jan Kret        2.500     2/2  
       28 Piotr Kukla        2.000     2/2  
       29 Albina Konieczna 

Józef Konieczny 
       2.500 
       2.500 

    2/2  

       30 Anna Pudłowa        4.000     2/2  
       31     Spalony 
       32 Anna Tokarczyk        2.000     2/2  
       33 Franciszek Tokarz        4.000     2/2  
       34 Woźniak Maria 

Salomea Tokarz ( x 2) 
       2.000 
       4.000 

  
   25/7 

 

       35     Spalony 
       36 Franciszek Szloch        2.000    2/2  
       37 Piotr Tokarz        1.500    2/2  
       38 Stanisław Przybycien        1.500    2/2  
       39 Marcin Pruchniewicz        3.500    2/2  
       40 Jędrzej Chruściel        3.500    2/2  
       41   Stanisław Kosiba        4.000    2/2  
       42     Spalony 
       43 Stanisław Drzymała        3.000    2/2  
       44 Jędrzej Drzymała        3.000    2/2   
       45 Piotr Serwa        3.000    2/2  
       46 Józef Tenerowicz 

Franciszek Liszka 
       2.500 
       1.500 

   5/2  

       47 Franciszek Konieczny        3.500    2/2  
       48 Stanisław Konioeczny        5.000    2/2  
       49 Michał Hudek        5.000    2/2  
 Jakub Szarowicz        3.000    2/2  
       51 Józef Rachel        5.000    2/2  
       52 Jędrzej Janik        3.000    2/2  
       53 Rączkowska Maria        3.000    2/2  
       54 Józef Kretowicz        3.000    2/2  
       55 Józef Rachel        1.000    2/2  
       56 Józef Niedziela        4.000    2/2  
       57    Spalony 
       58    Spalony 
       59 Józef Hajduk        3.000    2/2  
       60 Franciszek Kretowicz 

Maria Tumidajska (czas 
       4.000 
       3.000 

  

       61 Antoni Markowicz        4.000    2/2  
       62    Spalony 
       63 Michał Liszka        3.500    2/2  
       64    Spalony 
       65 Krystyna Kukla        5.000    2/2  
       66 Józef Janik        3.000    2/2  
       67 Józef Rybczyk        3.500    2/2  
       68    Spalony 
       69 Tekla Ludwin       4.000    2/2  
       70 Antoni Kret       6.000    2/2  
       71 Jakub Kret       5.000    2/2  
       72    Spalony 
       73 Anna Przybycień       2.000    9/2  
       74 Józef Tenerowicz       4.000    2/2  
       75 Józef Rachel 

Michał Tenerowicz 
      4.000 
      3.500 

   2/2  

       76 Magdalena Janik       2.500    2/2  
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Jan Janik       2.000 
       77    Spalony 
       78 Jan Liszka       3.000    2/2  
       79    Spalony 
       80 Franciszek Drzymała       3.500    2/2  
       81 Marianna Tumidajska       1.500    2/2  
       82 Józef Tenerowicz       3.000    2/2  
       83  Jan Krupa       3.500    2/2  
       84 Józef Konieczny       3.000    2/2  
       85 Józef Tokarz       2.200    2/2  
       86 Jan tokarz       3.000    2/2  
       87    Spalony 
       88    Spalony 
       89    Spalony 
       90 Magdalena Karp          500   2/2  
       91 Franciszek Szydłowski       4.000   2/2  
       92 Katarzyna Kleszyk       3.000   2/2  
       93    Spalony 
       94 Józef Konieczny       5.000  13/2  
       95    Spalony 
       96    Spalony 
       97 Franciszek Basista       6.000    2/2  
       98 Stanisław Markowicz       4.000    2/2  
       99    Spalony 
     100 Franciszek Szloch 

Joanna Szloch 
      5.000 
      3.500 

   2/2  

     101 Bronisława Krupa       5.000    24/4  
     102 Jakub Haluch 

Jan Drzymała 
      4.000 
      3.500 

   2/2  

     103 Franciszek Smędowski       3.100    2/2  
     104 Jan Konieczny       3.000    2/2  
     105    Spalony 
     106 Stanisław Próchniewicz       2.500     2/2  
     107 Franciszek Gotkowicz       3.500     2/2  
     108 Jan Tumidajski 

Wiktoria Tumidajska 
      13.000 
      3.000  

    2/4  

     109 Piotr Sandecki       5.000     2/2  
     110 Bronisława Guterch       5.000     2/2  
     111  Grzegorz Bolek       4.000     2/2  
     112 Józef Boczoń       2.000     2/2  
     113 Franciszek Kret       7.000     2/2  
     114    Spalony 
     115    Spalony 
     116    Spalony 
     117    Spalony 
     118 Józef Tokarz       2.500     2/2  
     119    Spalony 
     120 Maria Śliwa       3.500     4/2  
     121 Józef Tokarczyk       5.000     4/2  
     122    Spalony 
     123 Jan Apola       2.500     2/2  
     124 Józef Smędowski       2.000     2/2  
     125     Spalony 
     126 Franciszek Janik       5.000     2/2  
     127 Jędrzej Rachel       6.500     2/2  
     128 Maria Pels       2.000     2/2  
     129 Jakub Czaja       5.000     2/2  
     130 Wojciech Potok       2.000     2/2  
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     131 Franciszek Tenerowicz       3.000     2/2  
     132 Ignacy Tenerowicz       6.000     2/2  
     133 Franciszek Drzymała       3.500     4/2  
      134 Józef Hajduk  

Ludwik Liszka 
      4.000 
      1 500 

    2/2  

      135 Jan Honkowicz       5.000     2/2  
      136    Spalony 
      137 Stanisław Tokarz       5.000     2/2  
      138    Spalony 
      139    Spalony 
      140 Marcin Drzymała       2.000      2/2  
      141    Spalony 
      142 Jan Tokarz        2.000      2/2  
      143 Józefa Tenerowicz        2.000      2/2  
      144 Franciszek Rachel        3.000      2/2  
      145 Jan Liszka        ------  ?   
      146    Spalony 
      147 Franciszek Apola        5.000      4/2  
      148 Antoni Konieczny        4.000      4/2  
      149    Spalony 
      150 Marcin Tumidajski        2.500      2/2  
      151 Maria Janik        2.000      2/2  
      152    Spalony 
      153  Rozalia Hajduk        2.000      2/2  
      154 Piotr Rybczyk        3.000      2/2  
      155    Spalony 
      156    Spalony 
      157 Wojciech Kret        3.000      2/2  
      158    Spalony 
      159 Stanisław Boczoń        1.000      4/2  
      160  Jan Jasiński        3.000      2/2  
      161 Józef Tenerowicz        3.000      2/2  
      162    Spalone 
      163    Spalone 
      164 Maria Bara        4.000      2/2  
      165 Jan Guterch        5.000      2/2  
      166 Stanisław Kret        5.000      2/2  
      167 Piotr Guterch 

Józefa Basista 
       4.000 
       2.000 

     2/2  

      168    Spalony 
      169 Franciszek Tenerowicz        1.000      2/2  
      170    Spalony 
      171 Piotr Apola        4.000      4/4  
      172 Maria Zachariasz        2.000      4/2  
      173 Stanisław Markowicz        5.000      2/2  
      174    Spalony 
      175 Maria Leszko        1.000      2/2  
      176    Spalony 
      177 Piotr Tokarz        3.500      2/2  
      178    Spalony 
      179 Paweł Szarowicz        2.500      2/2  
      180    Spalony 
      181    Spalony 
      182 Piotr Mankowicz 

Stanisław Muszyński 
       4.000 
       3.500 

     2/2  

      183    Spalony 
      184    Spalony 
      185 Jan Halaś        3.100      2/2  
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      186    Spalony 
      187    Spalony 
      188 Piotr Tokarczyk        2.000      4/2  
      189    Spalony 
      190 Józef Tokarz        2.500      2/2  
      191 Wojciech Bochenek        2.000      2/2  
      192 Anna Janik        2.500      2/2  
      193 Anna Tokarczyk        3.000      2/2  
      194 Franciszek Zieliński        3.500      2/2  
      195 Józef Tumidajski        5.000      2/2  
      196    Spalony 
      197     Spalony 
      198 Józef Leszko        3.500      2/2  
      199 Jędrzej Hałgas        2.000      2/2  
      200 Anna Hajduk        4.000      2/2  
      201 Józef Bania        3.000      2/2  
      202    Spalony 
      203    Spalony 
      204 Bronisława Hajduk       3.000     2/2  
      205 Józef Przybycien       2.000     2/2  
      206    Spalony 
      207    Spalony 
      208 Jan Drzymała       5.000     2/2  
      209    Spalony 
      210 Franciszek Przybycień       2.000     2/2  
  211- 212    Spalony 
 
      213 

Jakub Skórka 
Jędrzej Skórka 

      3.500 
      2.000 

    2/2  

    Brak nr Józef Osioł       1.500     2/2  
       „ Stanisław Potok          200     2/2  
         „ Władysław Tumidajski       1.000     2/2  
         „ Anna Zachariasz       1.500     6/2  
         „ Ambroży Brach       2.500    12/2  
         „ Salomea Kretowicz       1.500    19/2  
         „ Apolonia Nawalana       1.000    22/2  
         „ Piotr Tumidajski       2.000     5/3  
         „ Marianna Jamińska     20.000     2/3  
         „ Michał Kuczcza      2.000   17/4  
         „ Katarzyna Bolek      2.000   11/5  
         „ Józefa Markowicz      3.000   28/5  
         „ Magdalena Godkowicz      2.000     6/6  
         „ Piotr Konieczny      6.000   11/6  
         „ Grzywna Sciągnięta ?      2.000     9/7 Od kogo, za co? 
         „ Piotr Tenerowicz      5.000   13/7  
         „ Antonina Tenerowicz      2.000   21/7  
         „ Anna Miksiewicz  ?      4.000   25/7  
         „ Anna Tokarz         500     2/2  
         „ Maciej Urzędowski      1.500     2/2  
         „    Władysław Augustyn      4.000     2/2 Kierownik Szkoły 
     Mężczyźni             

z Sękowej  
Którzy mieli 
pracę,  

w… Kopalniach           
Ropy naftowej 

         „ Adam Zachariasz      5.000  Nafta 
         „ Ignacy Tumidajski      3.000  Hoss 
         „ Walenty Kret      2.000  Dąbrowa 
         „ Walenty Zachariasz      3.000  Nafta 
         „ Jędrzej Tenerowicz      4.000  Brugg 
         „ Walenty Tumidajski      2.500  Dąbrowa 
         „ Jan Apola      1.000  Wrocław 
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         „ Stanisław Apola      1.000  Wrocław 
         „ Stanisław Konieczny      2.000  Limon 
         „ Jan Borek       2.000  Karpaty 
         „ Franciszek Hałgas      2.000  Fasty 
         „ Piotr Niedziela      2.000  Borysław 
         „ Wojciech Tokarczyk      4.000  Karla 
         „ Walenty Tokarczyk      3.000  Fasty 
         „ Józef Hajduk      5.000  Gottman 
         „     Władysław Kretowicz      5.000  …………? 
         „ Piotr Janik      2.000  Tlussig 
 Osoby, z innych 

miejscowości, lub 
z Sękowej, ale    
zamieszkałe 

Gdzie indziej 
  

Miejsce zamiesz- 
kania 

         „ Stanisław Wojtowicz      1.000  Zręcin  Brug 
         „ Persona incognita      1.000  Z Małastowa 
         „ Józef Apola     10.000    Ropica Ruska (fry.) 
         „ Marcin Cięciwa      2.500  Ropnica Ruska 
         „ Stanisław Salwa      5.000  Ropnica Ruska 
         „ Dyląg Antonina      2.000   Ropnica Ruska 
         „ Michał Duda      2.000   Ropnica Ruska 
         „ Władysław Jamro      3.000  Ropnica Ruska 
         „ Piotr Cięciwa      2.000  Dominikowice 
         „ Władysła.Wojtasiewicz      2.000  Grybów 
         „  Jan Markowicz      5.000  Ropnica Ruska 
20.4.1922  O g ó ł e m: 718.700,- Jest to... Część składki 
02.5.1915  Ogólna ilość  zniszczonych Domów: 70 Siedemdziesiąt  

          Nie zachował się drugi wykaz, - składek uzupełniających. A może, Gmina Sękowa, ze względu 
na poniesione ogromne straty; siedemdziesiąt domów zniszczonych, co stanowi 1/3 wszystkich 
domów  w tej wsi, została od tych ciężarów uwolniona? Dzisiaj, z braku dowodów, na to pytanie 
trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć. 
     Inna sytuacja była we wsi Siary. Linia frontu przebiegała od Gorlic,--wsi; Ropicy polskiej, po-
przez przysiółek Pocieszka , Siary na dole, z terenem dworskim i dzielnicą Nawsie,- (Szlaban).           
Siary górne, (powyżej Szlabanu, aż po wieś Rychwałd), - ucierpiały o wiele mniej, lub wcale. Dlatego 
zapewne, na mieszkańcach Gminy Siary, spoczął większy ciężar świadczeń na restaurację kościołów 
w parafii.(Najwięcej domów zniszczonych, w stosunku do ich ogólnej ilości, było w Siarach dolnych.    
Poniżej zamieszczony wykaz, utworzono z dwóch, oddzielnych wykazów, z lat 1922 i 1923, sporzą-
dzonych, według rzeczywistej numeracji domów, przez byłego naczelnika Gminy Siary, członka 
Społecznego Komitetu Odbudowy i Restauracji kościołów parafialnych w Sękowej, - Jakuba 
Mikrutę. Kwoty zawarte w wykazie  z 1923 r., wskazują, na postępującą gwałtownie inflację. Był to 
początek wielkiego kryzysu ekonomicznego w Polsce. Wykaz, nie zawiera podpisu sporządzającego. 
Autor Książki…-Sz. M., zna dobrze pismo, wykonane ręką Jakuba Mikruty – (swojego dziadka), 
daje więc rękojmię,  za jego rzetelność i rzeczywistość, oraz uwiarygodniam ten dokument. 
(Oryg., w Z. D. źródłowych). 

Wykaz składających ofiarę pieniężną z Gminy Siary, na restaurację kościołów 
parafialnych, uszkodzonych – zniszczonych w 1914 i 1915 r. 

L.p. 
Nr     

domu 

Imię i Nazwisko 
Składającego ofiarę 

Kwota w M.  
p. zebrana w  
1922 roku 

Kwota w M.   
p. zebrana w 
1923 roku 

Uwagi, oraz 
Miejsce 
pracy  

       1         Aniela Słopnicka        3.000        40.000  
       2 Józef Śliwa, Maria        2.000        32.000  
       3 Wojciech Białobok        2.500        40.000  
       4 Leon Białek        1.500        16.000  
       5 Franciszek Janik        2.500        48.000  
       6 Eleonora Sygnarska           500          8.000  
       7 Józef Tenerowicz        1.500        40.000  
       8 Marcin Zieliński        2.500        16.000  
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       9 Jakub Kiwacz        1.500           24.000  
      10 Józef Białobok        2.000        16.000  
      11 Jakub Mikruta        3.000        40.000   
      12 Eleonora Białobok        2.000        40.000  
      13 Hiacynty Zachariasz          2.000        32.000  
      14 Tartak (wcześniej młyn dolny Nieczynny  Zburzony. 
      15 Maciej Bajorek ( Balbina )        1.500          8.000  
      16 Długosz Władysław       Brak wpisu       Brak wpisu   Świadczył dużo 
      17 Jan Szafarz        1.500         32.000  
      18 Marcin Bolek        1.500         24.000  
      19 Piotr Tenerowicz        3.000         40.000  
      20 Anna Sygnarska        2.000         32.000  
      21 Józef Apola        2.000         32.000  
      22 Józef Honkowicz        2.000         16.000  
      23 Wojciech Osioł        1,500         24.000   
      24 Józef Haluch        3.000         40.000  
      25 Józef Konieczny        2.500         40.000  
      26 Kazimierz Ligarski        2.500         48.000  
      27 Wojciech Rybczyk        3.000         48.000  
      28 Franciszek Zieliński        3.000         40.000  
      29 Ludwik Przybycień (Mariann-        1.000         Zwolniony Spalony 
      30 Piotr Honkowicz           800            8.000  
      31 Wiktoria Haluch        2.000          40.000  
      32 Józef Białobok        2.500          40.000  
      33 Apolonia Hajduk        1.000          40.000  
      34 Antoni Szloch        5.000                      90.000  
      35 Maria Tokarz        2.500          24.000   
      36 Marcin Honkowicz        3.000          64.000  
      37 Józef Przybycień        5.000          64.000  
      38 Józef Malinowski (Katarzyna         2.000          24.000   
      39 Michał Zieliński        1.000     Uszkodzony 
      40 Aniela Wałęga        3.500          56.000  
      41  Marcjanna Augustyn           500  Uszkodzony 
      42 Ludwik Rybczyk      10.000        192.000  
      43 Wiktoria Haluch        3.500          90.000  
      44 Wiktoria Rączkowska (Jan)        1.500          30.000  
      45 Józef Przybycień ( Piotr)        3.500           48.000   
      46 Maria Rączkowska        1.500          12.000   
       47 Katarzyna Rybczyk (Stanisł.)        1.500          63.000   
       48 Jan Honkowicz        3.000          64.000  
       49 Maria Przybyciń        3.500          48.000   
       50 Jan Tenerowicz        3.000          64.000  
       51 Franciszek Jamro           500          26.000   
       52 ?      Spalony 
       53 Andrzej Haluch        1.500          16.000  
       54 Jan Haluch ( Anna)        4.300          80.000  
       55     Stanisław,Wiktoria Haluch        8.000        145.000  
       56 Franciszek Basista        5.000        155.000         
       56 Józef Mrukowicz (u Basisty)        4.500               90.000      Mieszka u Bas. 
       57 Franciszek Rybczyk        3.500          56.000  
       58 Andrzej Liszka        2.000          48.000  
       59 Antonina Ściborska, Zielińscy        4.000  Mieszkają raz. 
       60 Stanisław Próchniewicz        2.000         40.000  
       61    Spalony 
       62 Piotr Janik        2.000         20.000  
       63   Anna Durlak        1.500                24.000  
       64 Piotr Haluch        2.000         16.000  
       65 Wojciech Bylina (Karolina )        3.000       100.000  



 Renowacja nowego i Restauracja starego kościoła w Sękowej 

 294 

       66 Jan Rybczyk        6.000       150.000  Szynk (karczm) 
       67    Spalony 
       68 Józef Rybczyk           500          30.000  
       69 Ludwika Zabawa        2.500          40.000  
       70 Anna Zielińska        3.000            8.000  
       71 Maria Haluch        1.000  Uszkodzony 
       72 Stanisław Tenerowicz        3.000          56.000  
       73 Franciszek Śliwa        2.500          50.000  
       74     Spalony 
       75 Paweł Gryzik         5.000          80.000   
       76 Stanisław Hajduk         3.000          46.000  
       77  Jan Winiarski         2.000                30.000   
       78 Franciszek Zieliński         2.500          40.000  
       79 Józef Tenerowicz         1.500          30.000  
       80 Franciszek Honkowicz         4.000          80.000  
       81 Antoni Wożniak , Marianna         2.500          30.000  
       82 Józef Przybyłowicz         2.500          40.000   
       83 Franciszek Leszko         2.000          32.000  
       84 Maria Haluch            600          20.000  
       85 Anna Honkowicz         1.000          24.000   
       86 Antoni Pruchniewicz            2.000          40.000  
       87     Spalony 
       88 Stanisław Rączkowski         1.500          30.000  
       89 Anna Tenerowicz         2.500          16.000  
       90 Antoni Śliwa         2.000          24.000  
       91 Wojciech Ciślak         3.500          60.000  
       92 Jan Ligarski         2.000          40.000  
       93    Spalony 
       94 Franciszek Śliwa         2.500          32.000  
       95    Spalony 
       96    Spalony 
       97    Spalony 
       98 Piotr Wojtasiewicz         2.000          24.000  
       99    Spalony 
     100 Jan Bolek         3.000          28.000   
     101    Spalony 
     102 Ludwik Konieczny         2.000          24.000  
     103   Piotr Tenerowicz         5.000        112.000  
     104 Józef Cięciwa         2.000          30.000  
     105    Spalony 
     106 Piotr Przybycień         2.000  Uszkodzony. 
     107    Spalony 
     108 Franciszek Gabryel         4.000          72.000 Kier. Szkoły 
     109    Spalony 
     110    Spalony 
     111 Jan (Andrzej) Rączkowski         4.000           80.000  
     112 Józef Korzeń ( Józefa         7.500         155.000  
     113 Franciszek Rachel         3.500           80.000  
     114 Maria Tenerowicz (Wojciech)        1.000          8.000  
     115     Spalony 
     116 Ewa Haluch           800         20.000  
     117 Hiacynty Stec         1.100            8.000     
     118    Spalony 
     119 Marcin Honkowicz         3.500         80.000   
     120 Franciszek Zieliński         2.000         30.000  
     121   Katarzyna Kusiek, (Kusiak?) 

Tenerowicz Wojiech. 
          600           8.000    

     122    Spalony 
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     123    Spalony 
      124 Katarzyna Jopek           500         10.000  
      125    Spalony 
      126 Wojciech Wacławik         2.000         44.000  
      127  Piotr Ćwikiel         2.500         40.000  
      128  Wojciech Tenerowicz         2.000         20.000   
      129 Piotr Przybycień         3.500         80.000   
      130    Spalony 
      131    Spalony 
      132    Spalony 
      133    Spalony 
      134 Maciej Szydłowski         2.500         48.000  
      135 Katarzyna Haluch            500         Zwolniona  
      136    Spalony 
      137    Spalony 
      138 Józef Zieliński         1.500         Zwolniony  
      139 Jan Tokarz         2.000         12.000  
      140    Spalony 
      141 Paweł Wojtasiewicz         4.000         80.000  
      142 Maria Gajewska            500   
      143  Ignacy Hajduk,  

Stanisław Wójcik  
        2.500 
        1.500 

        48.000 
        40.000 

 

      144 Jan Tenerowicz         2.000         20.000  
      145 Antoni Krzeszowski 

Franciszek Wantuch 
          500 
        1.000 

        Nie dał nic 
        16.000 

 

      146    Spalony 
      147 Andrzej Bolek 

Andrzej Sopel 
        1.000 
           500 

        30.000 
        14.000 

 

      148    Spalony 
      149 Andrzej Cięciwa         1.300         Zwolniony  
      150 Jan Szarowicz         1.000         18.000  
      151  Magdalena Śliwa         2.000           8.000  
      152    Spalony 
      153 Franciszek Haluch         1.600         11.000  
      154 Jan Przybycień         1.000           8.000   
      155    Spalony 
      156 Józef Ludwin         2.000         24.000  
      157 Jan Ligarski         2.500         48.000  
      158 Jan Pels (Józef )         1.500         24.000   
      159 Ludwik Przybycień      1.500      16.000  
      160     Spalony 
      161    Spalony 
      162 Aniela Białobok       2.000      24.000  
      163     Spalony 
      164 Jan Zieliński       3.000      80.000  
      165    Spalony 
      166  Franciszek Bolek (Marianna )       2.000     10.000  
      167 Wiktoria Tokarz       2.500     40.000  
      168 Józef Kotwicz       1.000       4.000  
      169 Antoni Hajduk       2.000      20.000  
      170    Spalony 
      171    Spalony 
      172 Franciszek Ściborski       2.000      32.000   
      173 Józef Cetnarowski 

Anna Pisarczyk 
      1.000 
      1.000 

     10.000 
     10.000 

 

      174    Spalony 
      175    Spalony 
      176    Spalony 
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      177  Jan Hajduk      3.000       48.000  
      178 Józef Rachel         500       16.000   
      179 Józef Rybczyk        32.000  
      180    Spalony 
      181 Michał Fugiel       3.600        80.000  
      182 Piotr Haluch       1.000        16.000  
      183 Władysław Rybczyk       2.000        24.000   
      184    Spalony 
      185 Franciszek Cięciwa       1.500        24.000  
      186 Wiktoria Śliwa       2.500        32.000   
      187 Karol Wojtasiewicz       3.000        40.000  
      188 Józef Jamro       3.000        75.000  
      189 Stanisław Zieliński       3.000                    64.000  
      190 Jan Rybczyk       3.000        80.000  
      191 Maria Mazur          500          - Zmarł  mąż 
        69 Wiktoria Trybus            -          - ? 
        70 Michał Śliwa          500   
Brak nr d. 
Dom w 
budowie. 

Józef Mikruta powrót do USA  
ż. Magdalena Mikruta –pozos- 
tała po powrocie z Ameryki. 

      5.000         
       68.000  

Odnotowano  w 
Sękowej 
Dom Pocieszka 

Brak nr Piotr Konieczny           -        16.000  
Brak nr Jan Trybus           -        36.000     
  / TSL/ Kółko Młodzieży w Siarach    15.000  5/3  Zadeklaro- wanej  kwoty 
 Mężczyźni z Siar pracujący  w Kopalniach Ropy naftow. 
Brak nr Karol Rybczyk       5.000  Silva, (Sitva?) 
       „ Paweł Rybczyk       5.000  Intan,  (Istan?) 
       „ Jan Przybycień       5.000  Liman 
       „ Józef Śliwa młody       5.000  Galicja  
       „ Józef Śliwa stary       5.000  Galicja 
       „ Filip Przybycień       5.000  Galicja 
       „ Walenty Śliwa       3.000  Galicja 
       „ Józef Kiwacz       2.000  Silva (Silna ?) 
       „ Władysław Konieczny       3.000  Borysław 
       „ Piotr Szloch       5.000  Bruggis 
       „ Jakub Ćwikiel       5.000  Bruggis 
       „ Jan Przybyłowicz       3.000  Bruggis 
       „ Stanisław Woźniak       2.000  Wałuki (?) 
       „ Józef Janik        3.500  Galicja 
       „ Stanisław Janik       3.500  Galicja 
       „ Antoni Zieliński       3.000  Karpaty 
       „ Kazimierz Wałęga       5.000  Liman 
       „ Tadeusz Wałęga       2.000  Liman 
       „ Jan Liszka       5.000  Karpaty 
       „ Franciszek Liszka       3.000  Karpaty 
       „ Franciszek Jamro       5.000  Karpaty 
       „ Jakub Haluch       2.000  Karolina 
       „ Adam Przybyłowicz       2.000  Nafta 
       „ Jakub Hajduk       2.000  Borysław 
       „ Franciszek Tenerow          500  Galicja 
     66 Jan Rybczyk       6.000      31/7 Szynk (właścic.)  
Brak nr  Walenty Wojtasiewic     10.000        6/8 Borysław 
       „ Paweł Wojtasiewicz       5.000        6/8 Borysław 
       „ Antoni Wojtasiewicz       5.000        6/8 Borysław 
       „ Franciszek Hankowicz       5.000        6/8 Borysław 
       „ Jan Hankowicz       5.000        6/8 Borysław 
20.4.1922 Razem wieś Siary 483.500,-   
W 1923r. Razem wieś Siary  5. 488. 000,-  
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2.V.1915 Ilość spalonych, zniszczonych Domów: 49 (czterdz.dzie) 
   …INFLACJA  

     Ogółem, na restaurację kościołów parafialnych w Sękowej, - wsi Siary i Sękowa, zło-
żyły - w latach 1922 i 1923: - 6.690.200 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy 
dwieście) Marek   polskich. Nie można wykluczyć, że wieś Sękowa, złożyła więcej, niż to 
uwzględniono w wykazie, lecz nie zachowały się żadne dodatkowe dokumenty. (Uwaga.            
w roku 1923,  nastąpiła Inflacja Marki polskiej). Nie zachował się też żaden dokument,          
w jaki sposób i na jaki konkretny  cel; (n. p. wyszczególnienie robót czy specyfikacja mater-
iałów), zostały wydane, te zebrane od mieszkańców Sękowei i Siar, - pieniądze. 
      Z zachowanych, trzech jeszcze, dokumentów, których treść  zamieszcza się  w  niniejszym  Roz-
dziale,  mianowicie, Tekst nr 26/R.VI. (Dokument nr 33/VII R. VII), z daty 5.grudnia,1924 r.;… 
Wykaz ściągniętej składki konkurencyjnej na organistówkę, oraz Tekst nr 27/R.VI.(Dokument nr 
34/VII R. VII),  z daty 2 stycznia 1925 r.; Wykaz ściągniętej składki na organistówkę, obydwa doku-
menty z gminy Siary,  -wynika, że nastąpiła denominacja Marki polskiej, w miejsce której, wprowa-
dzono pieniądz polski, a mianowicie polską złotówkę podzielną na 100 groszy. Był to mocny pienią-
dz. (Grabskiego). Suma, zebranej w gminie Siary, od 29 mieszkańców, a raczej ściągniętej, składki 
na budowę  organistówki  (w miejsce zburzonego domu Szymonowiczowej), wyniosła: 103 złote i 90 
groszy.  Nie wiem, czy  ściągnięto składki od pozostałych mieszkańców Siar oraz Sękowej, gdyż nie  
zachowały  się żadne dalsze dokumenty w tej kwestii, nie licząc odpisu kwitu gminy Siary, z określe-
niem wysokości należnej kwoty na  organistówkę, przypadającej od gruntów plebańskich, (Tekst  nr 
28/R.VI.  (Dokument  35/VII,  R.VII. Zbiór…), położonych na terytorium gminy Siary. Wyliczona 
kwota, wynosiła 4 złote i 80 groszy.  
  Dokument został wystawiony (odpis), w dniu 10.XI. 1926 r., i zawiera owalną pieczęć gminy Siary. 
Na dokumencie tym, widnieje napis; (sporządzony niewątpliwie  ręką  ks. Stanisława Horowicza),          
o treści: otrzymałem 10/11 (19)26. Jamro. Nie ulega żadnej kwestii, że ks. proboszcz Horowicz, wyli-

czonej kwoty nie uiścił, a podpis ówczesnego naczelnika Gminy Siary, po prostu podrobił (!). 
  Z przytoczonych i zamieszczonych  dokumentów wynika, że ks. Stanisław Horowicz, w  sobie tylko 
znany sposób, spowodował podjęcie przez Rady gminne parafii sękowskiej uchwały, o nałożeniu na 
posiadaczy gruntów rolnych, we wsiach Siary i Sękowa, kontrybucji, w formie tak zwanej  składki  
konkurencyjnej wyliczanej jakąś stopą procentową od powierzchni gruntów, a ściąganej,  przez  
naczelników Gmin, na budowę organistówki. Określenie składka konkurencyjna wynikało zapewne, 
z formy licytacji, kto da więcej?, Gmina Siary, czy gmina Sękowa. Wiadomo, że w przeszłości, 
gminy te, zawsze ze sobą konkurowały.  Poniżej, teksty nr 26 i 27/R.VI.        
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     W tym miejscu, należy przytoczyć kuriozalny, wręcz diabelski, sposób uiszczenia składki konku-
rencyjnej na odbudowę wikarówki, a mianowicie, dokument sporządzony pismem maszynowym,                
z daty; Siary dnia 20. X. 1923(r.), a skierowany do Przewielebnego Księdza Kanonika (w Sękowej. 
Sz. M.).  W dokumencie tym, w całej pełni znalazło swój wyraz chłopskie przysłowie, że trafiła kosa 
na kamień . A oto treść. Tekst nr 29/R.VI. (Dokument 29/VII. R.VII. Zbiór dok. źródł…). 
     Z polecenia JW. Pani Senatorowej przesyłam na odbudowę wikarówki kwotę Mkp.1.500.000, 
jako karę sciągniętą od Tomasika zięcia Rybczyka z Siar za bezprawny a ciągle powtarzający się 
wypas bydła na gruntach dworskich. 
     Przy tej okazyi upraszam Przewielebnego Księdza Kanonika o wystawienie kwitu In dublo na 
otrzymaną gotówke z uwidocznieniem  na jaki cel została złożoną i przez kogo oraz za co /składający 
Tomasik przez JW. Pana Senatora /.Proszę o to dlatego że jeden z tych kwitów doręczy się 
Tomasikowi zaś drugi pozostanie u JW Pani Senatorowej.  Przy tej okazji Raczy Przew. Ksiądz 
Kanonik przyjąć wyrazy głębokiego szacunku  
                                   Sługa (zdaje się Stanisław Ruszfar lub Puszfar?).                                                 
(Podpis piórem nieczytelny, może zarządca majątku Sz. M.). 
     No cóż, nic dodać, nic ująć, gdyż… łaska pańska (zawsze), na pstrym koniu jeździ. Czy proboszcz 
parafii Sękowa, ksiądz Stanisław Horowicz, poradził sobie ze ściągnięciem tej kwoty, z całą 
pewnością, nie można stwierdzić. Przypuszczać jednak można, że otrzymując pozwolenie do 
dysponowania tak znaczną kwotą, na pewno nie przepuścił okazji do próby jej ściągnięcia. Czy to 
przedsięwzięcie się udało, nie wiadomo.  
     Powracając do kwestii restauracji kościołów parafialnych w Sękowej. Odnalazłem kilka, odrę-
cznie  sporządzonych dokumentów, które są cennym przyczynkiem do sprawy działalności Społecz-
nego Komitetu Odbudowy tychże kościołów. Warto, te dokumenty, zarówno w treści, jak również             

w formie kopii, w niniejszym rozdziale 
przytoczyć. Tekst 30/R.VI. (Dokument nr 
20/R.VII. Zbiór…). Sporządzony na 
fragmencie porubrykowanej kartki.                    
W treści, koślawym pismem; 2 para 
postronky - M  2.100. Gorlice 8/7(1)922. 
kwota: 2.100 Marek).  

Na 
rewersie 
 

     opis  poniżej.                                    
 

Na kartce, z lewej, poniżej treści żądania zapłaty: innym rodzajem pisma i atramentu (pismem 
ks.Horowicza Sz. M.); Zapłacony 8/7 (19)22  St. Horowicz. Poniżej, pismem organisty J. Borka; 
Potwierdzam Sękowa 28/7 (1) 922,  poniżej: X. ST. Horowicz przew. Komitetu odb. Brak podpisu pot-
wierdzającego i pieczęci gminy. Natomiast, z lewej strony, widnieje pieczęć parafialna okrągła z wi-
zerunkiem prawdopodobnie św. Józefa, z napisem w otoczce: Sigillum Ecclesiac paroch: Secoviersis  
Dives. Promisz.(?) *(Pieczęć Kościołów parafialnych Sękowskich Boskich Przemyskich). Na odwrocie 
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tego dokumentu brak jakiejkolwiek treści, tylko odciśnięto pieczęć podłużną firmy dostarczającej 
powrozy: Wenber i F (e) ssel Gorlice Fabryka Powrozów. 
Na stronie tej, poniżej, zamieszcza się dokumenty poświadczające obecność oraz udział, 
w rzeczywistych pracach, w społecznym Komitecie Odbudowy Kościołów w Sękowej, 
byłego Naczelnika Gminy Siary, - Jakuba Mikruty, z Siar dolnych. 
Tekst nr 31/R.VI. (Dokument nr 19/R.VII. Zbiór…) Jest to dokument podyktowany przez ks. 
proboszcza Stan Horowicza, z daty: Sękowa 8/8 – 922,  a podpisany, znanym doskonale autorowi 
Książki…, pismem i ręką Jakuba Mikruty, byłego naczelnika gminy Siary, (do1914 r.), członka 
Komitetu Odbudowy kościołów parafialnych w Sękowej. Dokument jest następującej treści:…Od ks. 
Kan. St. Horowicza otrzymałem na dniu dzisiejszym gotówkę 46.100 (tj. czterdzieści sześć tysięcy100 
M. p.), z pieniędzy na restaurację kościoła. Sękowa, 8/8-922  (1922 r. Sz. M.).    
Treść,- napisana ręką Józefa Borka –organisty. Podpis, ręką własną: Jakub Mikruta.   

 
 

Na odwrocie tego dokumentu, (wycinek), znajduje się jakieś rozliczenie z nazwiskami:  
- Tokarz Józef 7 dni to 28.000 
- Liszka.......... 7 dni to 27.189 
- Tokarz......... 7 dni to 23.161 ,oraz, wyliczenia dniówek, z których wyróżnia się suma 630.000. 

Również analityczne  wyliczenie:27x7 i 23x7 z wynikiem 
- kwotami: 189 i 161…  
Tekst obok.- J. Czuba, potwierdza otrzymanie od (Ja- 
(kuba) Mikruty gotówki…Tekst nr 32/R.VI. (Dokument 
nr 28/VII. R. VII.  Zbiór…). Sporządzony jest odręcznym 
pismem podpisanego poniżej Jana Czuby (?), mieszkańca 
wsi Sękowa, (dlaczego przez Trz…?), który prawdopodob-
nie wchodził w skład Komitetu Odbudowy. W treści tego 
dokumentu czytamy: […]Akonto dozoru kamieniarskie-
go otrzymałem od Pana  Mikruty (Jakuba. Sz. M.), 
(dziesięć tysięcy). Sękowa 19/8 (1922r. Sz. M), podpis - 
Jan Tzuba. (z efektownym zawijasem!).Na pewno, nie 

jest to pismo Jakuba Mikruty.  J. Czuby, zapewne też nie.(!). Pewne cechy pisma, wska-
zują na… ks. St. Horowicza. – (J. Czuba, podpisałby prawidłowo., autor Książki Sz. M.) 

Na stronie następnej.   Tekst nr 33/R. VI. (Dokument nr 29/VII.R. Zbiór…). Jest to nie-               
wątpliwie Karta Pocztowa już wolnej Polski, z dwoma polskimi znaczkami, z godłem: Orłem 
w koronie, z napisem: Poczta Polska, na wartość 25 i 8 M- k (marek polskich). Na awersie tej  
karty, (brak pieczęci firmy), adres odbiorcy: Poczta Ropica Ruska w Sękowej, P.T.Komitet Kościelny. 
Na rewersie, czytamy:…Komitet Kościelny przysłał po 200 szt. cegły i dotąd nie uregulował rachu-
nku co mnie bardzo dziwi, gdyż to już 22 miesiące. Należy mi się za 200 cegły 5.000 marek.  O ure-
gulowanie których natychmiast proszę. Z poważaniem: Gorlice dn.25./ XI. 22 r. Zyg. Kaczanowski. 
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Tekst nr 34/R.VI. (Dokument nr 37/VII.R.VII. Zbiór…). Pismo urzędowe, maszynowe, 
małą czcionką, sporządzone na rewersie blankietu deklaracji poszkodowanego.(Lub celowo 
była tam wydrukowana). U góry, na środku, podłużna pieczęć o treści: 
                                      Powiatowe Biuro Odbudowy - w Gorlicach -.                                       
 L.2051                                                                                     Gorlice, dnia 11 grudnia 1922. 
Do…Przewielebnego księdza Stanisława Horowicza w Sękowej powiat Gorlice. 
     Uprasza się o przesłanie wszelkich kwitów i rachunków na poczet których ma być wypłacona 
przznana subwencja na odbudowę kościoła, najdalej do dnia 19 grudnia b.r. - gdyż niezrealizowane 
przez Komitet odbudowy kwoty w przeciągu miesiąca grudnia,  z końcem tegoż miesiąca w myśl 
obowiązujących przepisów będą zwracane z powrotem  (tak w piśmie Sz. M.), do kasy skarbowej. 
Podany termin jest nieprzekraczalny.-  Kierownik Pow. Biura Odbudowy.(Podpis niecz.).   Z lewej, 
dół, dopisek piórem (Ks. Horowicz !). Subwencja trafiła w kościół murowany 7000 000/M.  

  
(Widoczny brak papieru… Pismo sporządzone na odwrocie druku  Deklaracji poszkodowanego.  
Sz. M.). 
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Tekst nr 35/R.VI. (Dokument nr 23/VII. R. VII. Zbiór…).Sporządzony odręcznym pis-
mem; niewątpliwie ręką, Jakuba Mikruty, byłego naczelnika (do1914), gminy Siary, człon-
ka Komitetu Odbudowy kościołów w Sekowej. Dokument jest datowany: 20 X.1924 r.                    
A oto treść tego dokumentu:… 
Rachunek - dla Przewielebnego Ks. Kanonika w Sękowej.  
-Za porznięcie14 tramów (5,51 m 3) a. 7 zł. od (1) m3 …………. 38 zł.57 gr. 
-Za rznięcie łat i oberznięcie desek na cyrkularce ……………….  9,   64  „   
                                                                              Razem:……….. 48 zł.21 gr. 
     Z uwagi na jakość tramów, które były, niektóre już nadpró. (nadpróchniałe Sz. M), te porznę-
liśmy na calówki, gdyż trzyćwierciówki, byłyby za słabe. 
Sokół, 20.10.1924 r. Z głębokim szacunkiem, uniżony sługa J. Mikruta 

 
            
     Ze względu na miejsce przetarcia materiałów drzewnych, mianowicie we wsi Sokół, wymagany 
jest komentarz. Jakub Mikruta, członek rzeczywisty Komitetu odbudowy kościołów w Sękowej, 
posiadał rozliczne umiejętności. Jedną z tych umiejętności, było tartacznictwo.(Przed 1900 r., Jakub 
Mikruta, był zawiadowcą  tartaku W. Dębowskiego w Siarach dolnych. Tartak ten, uległ zniszczeniu 
podczas inwazji w maju 1914 r.).Najbliższy tartak, czynny w roku 1924, znajdował się w sąsiedniej 
Siarom dolnym wsi -Sokół  (na prawym brzegu rz. Sękówki, na tzw. Blichu- Sz. M.), i należał do 
rodziny Pawłowskich. To w tym tartaku, wykonywał Jakub Mikruta, większość potrzebnych do 
odbudowy starego kościoła, i renowacji nowego, elementów drzewnych. Ale gwoli ścisłości, 
nie tylko w sokolskim tartaku dokonywano przetarcia materiałów drzewnych niezbędnych do 
renowacji starego kościoła.. 
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Znaleziona zapiska; Tekst 36./R.VI (Dokument nr 36/VII. R. VII. Zbiór…), (niestety, nie 
datowana i nie sygnowana, żadnym podpisem, ale, nie mniej wiarygodna), przynosi informa-
cję, że Komitet Odbudowy kościołów w Sękowej, otrzymał asygnatę, na 10m³ desek (nie ok 
-reślono jakich), do tartaku w Kąclowej, (koło Grybowa, około 35km z Sękowej).Tartak ten, 
należał do Firmy Zrąb. Dalej,  w zapisce, odnotowano, że do przewozu tych desek, potrzebne 

będą 4 furmanki, na które,  ma się zmieścić po 2 i ½ m³ desek. Zapiska ta, zawiera jeszcze, 
zestawienie wartości, trzech rodzajów materiałów budowlanych, a mianowicie:6 tysięcy cegły 
10 beczek cementu, ½  wagonu wapna, za które to materiały, trzeba zapłacić, 600.000, (złot.).  
     Na stronie następnej, zamieszczony wykaz – zestawienie – sporządzony jest pismem                   
i ręką, księdza Stanisława Horowicza. 

 
 

  
   
     Dokładnie nie wiadomo, pod jaką datą, i jaką kwotą, zamknięto 
rekonstrukcję starego, drewnianego kościoła w Sękowej.  
     Na brudnopisie przygotowywanego pisma, kierowanego… Do Świetnej Okręgowej… 
(Ekspozytury..?) Odbudowy we Lwowie, …przez Powiatowe Biuro Odbudowy w Gorlicach,  którego 
treści (pismo ks. Horowicza), nie sposób odczytać, znalazły się jakieś wyliczenia, których suma, 
wynosi: 1. 540.000. (Nie podano rodzaju waluty, ale, zapewne już złotych polskich). 
Tekst nr 37/R.VI. (Dokument nr 25/VII. R. VII. Zbiór… dok.- Fragment nieczytelnego tekstu.  
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W piśmie tym, we 
wstępie, zamiesz-
czono daty: 1914-
1915, które suge-
rować mogą, wpro-
wadzenie do sytua-
cji, zaistniałej po 
inwazji. Następnie, 
odczytałem fragment 
zdania, że: 
…Komitet kościelny 
już w roku 1916,.. 
(może chodzi o roz-
poczęcie działań, 
zmierzających do 
odbudowy starego 
kościoła.  W połowie 
pisma, odczytałem 
zaledwie, że:…              
w roku 1921, 
podpisany Komitet 
kościelny…, o coś 
…?, uprasza. Jest 
również mowa, że.. 

wobec siedmioletniej zwłoki, kościół może się kompletnie rozsypać (!). Dalsza część pisma, jest zu-
pełnie nieczytelna. Niemniej, z tych kilku zdań wynika, że dopiero po roku 1921, rozpoczęto reko-
nstrukcję starego kościoła w Sękowej. Domniemany koszt,   to 1.  mln  540 000 tysięcy zł. , lub                    
(Marek polskich ?). 
Tekst nr 38/R.VI. (Dokument nr 38/VII. R. VII. Zbiór dok. Żródł.…). Fatalne, nieczy-
telne pismo          ks. proboszcza  Stanisława Horowicza. 
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Ponowna próba odczytania  brulionu tego ważnego dokumentu…Przy odczytywaniu, wiele 
wyrazów wstawiałem domyślnie… 
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Do Świetnej okręgowej Dyrekcji Odbudowy we Lwowie, przez Powiatowe Biuro Odbudowy                       
w Gorlicach. 
W roku 1914-1915 wskutek bezpośredniej styczności z linią bojową, której okopy (rowy 
?).przebiegały przez terytorium kościelne, kościół  parafialny w gminie Sękowa pow. Gorlice, uległ 
daleko idącym zniszczeniom.  
Komitet kościelny już w roku 1916,………..???, poczynił pewne najniezbędniejsze roboty 
umożliwiające odprawianie nabożeństw,………………., gdyż oprócz prac dorywczych 
zabezpieczających doraźnie to co zostało wskutek działań wojennych uszkodzone ?, ……???,.  Prace 
w tym kierunku winny być prowadzone już w styczniu 1921 roku.?,. Zatem podpisany komitet 
kościelny,………….?, uprasza Świetną  Okręgową Komisję Odbudowy o przyjście z pomocą                   
w zakresie, …?, naprawienia ?, tej  szkody (straty)……. ……. ?,   
i udzielenia subwencyi, która by umożliwiła rozpoczęcie robót, które wobec siedmioletniej zwłoki 
winny być bezzwłocznie rozpoczęte aby kościół uchronić od dalszej dewastacji i popadania w 
ruinę.(?)…………?   
Dzwon ?, i kościół uznane jako zabytek (uznany jest 
zatem…?)………………………………………….??? 
Dalsze odczytanie zakończenia tego brulionu pisma (na odwrocie dokumentu), jest zupełnie 
niemożliwe. Jeszcze uwaga do zdania: Komitet kościelny już w roku 1916…poczynił pewne 
najniezbędniejsze roboty umożliwiające odprawianie nabożeństw… Dotyczy ono, bez wątpliwości, 
kościoła nowego, - murowanego. (!).  

     Tekst 39/R.VI. (Dokument 31/VII. R. VII. Zbiór…) Deklaracja poszkodowanego… 

W archiwum parafialnym w Sękowej, napotkałem częściowo wypełniony dokument; 
Deklaracja poszkodowanego o stratach wojennych. Sporządzony na powielaczu spirytuso-
wo-kalkowym, którego treść, ze względu na nazwisko poszkodowanego, godzi się przyto-
czyć. Dokument nie jest datowany ani sygnowany żadnym podpisem. Nie wiadomo, dlacze-
go, znalazł się w archiwum plebańskim. Przypuszczać można, że ma ten dokument związek,    
z doraźną pożyczką, udzieloną ks. Stanisławowi Horowiczowi przez Władysława Długosza, 
na odbudowę budynków plebańskich, o jakiej mowa, w jednym z przytaczanych dokument-
tów. A oto fragmentaryczna treść tego dokumentu:… 
I. Dane o poszkodowanym. 
     1. Długosz Władysław, właściciel dóbr.  
     2. Zamieszkały: Siary, powiat Gorlice, gmina Siary, poczta Gorlice. 
     3. Przynależność państwowa,- Polska.          
IV. Na poczet strat poszkodowany otrzymał: 
     a/ od instytucji państwowych polskich : jako pożyczka z Wojennego Zakładu 
Kredytowego.           
      1. W gotówce i kiedy ? 400.000 koron na opis I., strat i szkód w całym majątku                   
w r., 1916. 
     b/ od instytucji państwowych obcych: od  skarbu państwa austriackiego. 
     2. W gotówce i kiedy? ………….(nie podano kwoty oraz daty Sz. M.)… 
     Na tym zdaniu (w podpunkcie b), wypełnianie deklaracji zakończono. Tak więc, nie wiem, 
jaką kwotę odszkodowania wojennego, otrzymał Władysław Długosz, były minister Galicji              
i były poseł do Parlamentu Wiedeńskiego, od swoich mocodawców we Wiedniu.   
Jest to, prawdopodobnie, ostatni tekst w tym Rozdziale VI- tym, opracowywanej – redagowa-
nej Książki dokumentu, utworzony na podstawie rzeczywistego dokumentu, których sporo,            
w całości, zamieszczono w formie kopii,  w Rozdziale VII., - Dokumenty źródłowe. 
I jeszcze, Tekst nr 40/R.VI, (Dokument nr 39/VII. R. VII. Zbiór…). Jest to pismo urzędo-
we, maszynowe, lecz bez żadnych pieczęci. Pismem tym, mogę zakończyć odbudowę starego 
kościoła w Sękowej. A oto, jego treść.  

 
W lewym górnym rogu: Urząd Wojewódzki w Krakowie. Nr XII – 43/0. Szt. ( tak w dokumencie). 
Po prawej stronie, u góry:                                                             Kraków, dnia 5 marca 1930 r. 
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Poniżej:…                                                     Do Wiel. Urzędu Parafialnego, w Sękowej, pow. Gorlice. 
W treści, (dużymi czcionkami):… Na zasadzie art. 3 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej            
z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami /Dz. Ust. z r. 1928 Nr 29 poz. 265 /, zawiadamiam,           
że znajdujący się w posiadaniu Kościoła, stary drewniany kościół parafialny p. w. ss. Filipa  i Jaku-
ba jest uznany, za    z a b y t e k,  i podlega opiece prawa na zasadzie wspomnianego Rozporzdzenia.- 
(Poniżej, inną, mniejszą czcionką dopisano:… Od tej decyzji wolno wnieść rekurs do Ministerstwa 
W.R. i O.P., Dep. Sztuki , który podać należy do tut. Urzędu Wojewódzkiego w ciągu dni 14, licząc 
od dnia następującego po dniu doręczenia powyższej decyzji.      Za Wojewodę: Dr Andrzej Oleś (?).                                                                                                                                                                   
Poniżej, kopia oryginalnego dokumentu.                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
              Za 
 
 
Obok. 
Rycina.3/R.VI. Rysował Stanis-        ław  Wyspiański. Kamienna chrz-
cielnica,  z roku 1522. Stary drewniany kościół w Sękowej.   
Dowodem, że stary, drewniany kościół w Sękowej, był, jest- zabyt-
kiem klasy zerowej, był stary, Zygmuntowski dzwon, z roku 1540, 
zarekwirowany przez Austriaków, odzyskany przez Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków,- Tadeusza Szydłowskiego i ponownie utracony; - 
dobrowolnie oddany, przez ks. prob., Stanisława Horowi-cza, 
podczas drugiej rekwizycji, aby uratować duży dzwon, na wieży 
murowanego kościoła nowgo… Drugim, niezbitym dowodem , jest, kamienna chrzcielnica, z 1522 r.  
która szczęśliwie dotrwała do współczesności…     Przy nowym, murowanym kościele, były dwie, 
stare kamienne kropielnice, uszkodzone pociskami, podczas I wojny światowej. Jak się przypuszcza, 
pierwotnie stały one przy portalu kościoła starego i są również stare, albo jeszcze starsze, od chrzciel-
nicy z 1522 r. Podczas aktualnej (2013- 2014r.), gruntownej rewitalizacji kościoła nowego, usunięto 
te kamienne kropielnice, spod portalu kościoła, - nie wiadomo dokąd? 
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Foto. 14/R.VI. Wnętrze starego, drewnianego kościoła w Sękowej, z około1522 r., foto., wykonana                     
w 1914r.,   przed działaniami wojennymi. (Wg F. Kopera, L. Lepszy, Kościoły Drewniane Galicji Zachod-
niej, Kraków 1916.). W kościółku, brak daty konsekracji, - było trzy ołtarze, jak określano – murowane.            
Była ambona, z baldachimem, oraz chór muzyczny. Z prawej, baptizatorium - zabytkowa chrzcielnica. 
      
     I tak oto, z woli Boskiej, i przy ogromnej determinacji Siarskich i Sękowskich Parafian, stary dre-
wniany, odmłodzony znów, kościółek w Sękowej, nie straciwszy, - dzięki Stanisławowi Wyspiańskie-
mu i Józefowi Mechofferowi, oraz wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, - Tadeuszowi Szydło-
wskiemu, również inż. Tuszowskiemu z Gorlic, - nic, ze swego pierwotnego, zewnętrznego wyglądu; 
oparł się, po raz nie wiadomo który, siłom i żywiołom diabelskim! 
     Zbudowany ongi z drewna modrzewiowego, jak głosi legenda, bez użycia jednego nawet gwoź-
dzia, co zawsze podkreślał ks. kanonik Juliusz Suchy, proboszcz parafii Sękowa, (wszystkie eleme-
nty, również gonty na dachu, łączone były przy pomocy drewnianych kołków), posiadający na swej 
wieży – dzwonnicy, małego Zygmunta z 1540 r., o cudownym głosie, oraz drugi, mniejszy dzwon 
(sygnaturkę), o nie mniej cudownym brzmieniu, przyciągał zawsze, pod swe gościnne soboty – pod-
cienia, zarówno pobożnych pielgrzymów z Węgier, podążających do cudownego Jezusa Kobylań-
skiego, jako też kupców i wędrowców, jadących węgierskim gościńcem, - na krótki odpoczynek… 
     Od czasu zbudowania nowego kościoła, jakby trochę zapomniany, ale zawsze odbywały się w 
starym kościele uroczystości szczególne. Tam też, na specjalne zamówienie, odbywały się, i nadal 
odbywają, śluby i chrzty. A po soborze watykańskim II, wprowadzono zwyczaj, a raczej zachowano 
dawny porządek, celebrowania mszy, jeden raz w tygodniu, w języku łacińskim. Od zarania, pod 
sobotami tego kościoła, Sękowscy księża katecheci, prowadzili naukę religii. Szczególnie, ks. kanonik 
Juliusz Suchy, proboszcz parafii, opowiadał dzieje tego starego zabytkowego kościoła i legendy                 
z nim związane. Czy to za sprawą ks. kanonika Juliusza Suchego, czy to za sprawą… pogrzebanych 
pod kościołem i przy kościele zmarłych księży, właścicieli wsi, innych zasłużonych…, zawsze można 
było odczuć, (może nie wszystkim było to dane), coś tajemniczego, jakieś duchy opiekuńcze tego 
miejsca. Coś, co przyciągało i przyciąga do tego miejsca… Ale, pomimo dawnego wyglądu, jest to 
już, - zupełnie inny, kościół.  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Foto. 15/VI. Rok około 1930. Stary, drewniany kościół w Sękowej zrekonstruowany przez Społeczny Komi 
-tet Odbudowy kościołów w parafii Sękowa, po zniszczeniach w roku 1915, pod kierunkiem inż., Tuszow-
skiego ,  z Gorlic (?).  Nadzór, Wojewódzki Konserwator Zabytków – Tadeusz Szydłowski. Na fotografii, 
młodzi mieszkańcy Siar (może również niektórzy z Sękowej), na wiosennych rekolekcjach? Mężczyźni, 
zapewne oprócz datków pieniężnych, świadczyli pracę przy porządkowaniu terenu i odbudowie.  

     Dzisiaj, po stu dwudziestu latach, od tych tragicznych wydarzeń, zasługi uratowania 
starego zabytku od całkowitego zniszczenia, przypisuje się zaledwie paru osobom, nie 
wspominając w ogóle tych, którym naprawdę zawdzięcza ten kościółek swoje istnienie. 
    Przede wszystkim, są to członkowie Społecznego Komitetu Odbudowy kościołów                  
z Siar, oraz  Sękowej, który zawiązał się spontanicznie wkrótce po 02 maja 1915 r.  
     Jest to ofiarność Parafian; ludności Sękowej i Siar, którzy nie szczędzili swoich skro--
mnych oszczędności pieniężnych - uciułanego grosza, pomimo, poniesionych ciężkich 
strat moralnych i materialnych wskutek I wojny światowej.  
      Dlatego, nie można się zgodzić, z twierdzeniami współczesnych, (przytoczone, za  ks. dr 
Romanowskim, że […] Po przesunięciu się działań wojennych, ratowanie starego kościoła, 
zostało natychmiast podjęte przez Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej z Krakowa oraz 
przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości, z Warszawy. „Rekonstrukcja i 
odbudowa kościoła kierowana była przez Tadeusza Szydłowskiego, krajowego 
konserwatora zabytków” (tak! Sz. M.), i została ukończona przed 1919 r.(nie! Sz. M.) 
…Rekonstrukcję starego kościoła, …rozpoczęto … dopiero - po - 1922 r. ! Sz. M.  
     W 1935 r. Bogdan Treter , konserwator zabytków, odnotował w „Dzienniku konserwator-
skim”, że […],wewnątrz kościoła jest czysto porządnie, ale ołtarze  nie były jak dotąd zrekonstruowa 
-ne i są jeszcze pod ścianami złożone, zaś dach na kościele jest już nadniszczony i wymaga naprawy.       
     Sukces ma wielu ojców…, ale, …wieńczy dzieło.    Adnotacja Bogdana Tretera świadczy, że nie 
słyszał On zapewne, ani nie wiedział nic o okrutnej powodzi i wylewach wezbranych rzek; 
Sękówki  i potoku Siary w dniu 13 lipca 1934 r., w sobotę, kiedy to, …[…] dopiero co odbudowa-
ny drewniany kościółek został  po raz kolejny zalany nacierającymi wodami i …poważnie usz-
kodzony. (!!!).   I tak było wielokrotnie, w minionych wiekach…            Koniec Rozdziału VI. 
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Rozdział VII. 
Dokumenty Źródłowe 

Do większości opisywanych zdarzeń w tej książce. 
 

     Moje starania o uzyskanie dostępu do archiwum parafialnego w Sękowej, zakończyły się 
sukcesem. Pozwolono mi przeglądać zachowane Księgi parafialne. Czyniłem to trzykrotnie,                
z zamiarem, wyszukiwania zapisów osób z mojej rodziny, w celu ułożenia drzewa genealogicznego. 
     Księgi parafialne, zgromadzone były w olbrzymiej szafie na dwu lub trzech półkach.                             
Gdy zakończyłem już przeglądanie Ksiąg parafialnych spostrzegłem, że pod ostatnią, dolną półką, 
znajdują się jakieś pakiety przewiązane tasiemkami. Żyłka archiwisty szperacza skusiła mnie do 
sprawdzenia, jakie są to dokumenty. Okazało się, że były to dawne metryki chrztów       i zawartych 
małżeństw niektórych mieszkańców parafii, oraz jakieś inne, - nieliczne.   
     Był tam również niewielki pakiet zawierający, dosłownie, jakieś szpargały na pierwszy rzut oka 
nic nie znaczące. Ot, jakieś brudnopisy, jakieś zapiski – notatki z cyframi, ale również jakieś wykazy 
zawierające nazwiska i imiona osób. Postanowiłem, przyjrzeć się im dokładniej. 
     Przeglądanie tych szpargałów rozpocząłem od owych wykazów zawierających nazwiska oraz cyfry 
przy tychże. Zaintrygowało mnie bardzo, gdy przeczytałem nagłówki tych wykazów, szczególnie 
jednego z nich, a mianowicie. […] Siary R/1922 Wykaz złożonych datków na restauracya kościoła 
w Sękowy. (Tak rękopis). Pod tym nagłówkiem, drobniejszymi literami: […] Nº / Imię i nazwisko/ 
M /. Wykaz, sporządzony był odręcznym pismem, czarnym atramentem. Charakter pisma był mi 
dobrze znany, z innych dokumentów będących w moim posiadaniu. Było to, ponad wszelką 
wątpliwość, wyrobione pismo mojego Dziadka,- Jakuba Mikruty, ongiś wójta wsi Siary.  
     Moje przypuszczenia, potwierdziły się, gdy rozwijając pakiet i przeglądając jego zawartość, 
natrafiłem na dokumenty, z imieniem i nazwiskiem; Jakub Mikruta. Byłem już całkowicie pewny. 
To są jakieś zapomniane dokumenty, z odbudowy starego kościółka w Sękowej.   Były tam również 
zapiski zmarłych i zabitych w I wojnę,  z których, udało się złożyć te smutne tabele statystyczne dla 
wsi Sękowa oraz Siary, zamieszczone w niniejszym rozdziale. 
     Czy mogłem obojętnie odstawić ten pakiet na swoje miejsce? Prędzej, czy później, dno szafy 
byłoby opróżnione ze zbędnych, zdegradowanych już szpargałów, do których od wielu lat nikt nie 
zaglądał, o czym świadczyła gruba patyna, znanego archiwistom, czasowego konserwatora 
dokumentów… Świat, nigdy nie poznałby prawdy sprzed 120 laty i dokonań naszych przodków.  
    Wypożyczyłem sobie ten pakiet, gdyż Plebania nie posiadała wówczas urządzeń skanujących.      
W domu, odczyściłem te dokumenty dokładnie, bacząc, aby ich nie uszkodzić i w najbliższym 
punkcie ksero…, wykonałem kopię każdego z nich. (Nie posiadałem jeszcze własnego skanera).  
     Potwierdziły się moje przypuszczenia. To były resztki dokumentacji dotyczącej restauracji nowego 
i odbudowy – rekonstrukcji starego,- zabytkowego; kościołów w Sękowej.  Z owych resztek, 
stanowiących nie lada łamigłówkę, odczytywałem, układałem i odtwarzałem mozolnie zaszłości,                  
z wirtualnym udziałem i pomocą, nieżyjącego od 1938 r., mojego Dziadka - Jakuba Mikruty,-
Naczelnika i wójta gminy; wsi Siary, w latach, pomiędzy i około 1900 do 1914. (Brak dokumentów 
uściślających daty). 
     Tymczasem, postanowiłem upublicznić te dokumenty, aby pokazać Światu cały, prawdzi-
wy proces przebiegu, przywracania do funkcjonalności kościołów parafialnych w Sękowej. 
Pokazać i udowodnić, komu naprawdę, ten wysiłek i trud, należy zawdzięczać.                      
Czy, miałem do tego prawo?   Osąd pozostawiam Czytelnikom. 
    Oczywiście, znalezione oryginały brulionów, owych szpargałów, tak samo poukładane w pakiecie 
jak pierwotnie i przewiązane tasiemką, umieściłem w owej przepastnej szafie plebańskiej, w tym 
samym miejscu, na widocznym śladzie na dnie, gdzie zalegają zapewne, do dnia dzisiejszego.                 
Może ktoś, zechce zweryfikować, zawarte w tej książce opisy i dokumenty i do nich - sięgnie …    
Na stronach kolejnych, znalezione, nieomal cudem ocalałe, fragmentaryczne dokumenty 
faktograficzne, dotyczące restauracji kościołów w Sękowej. 
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Dok.1 - 1880 r.                                                                        Dok.2 – 1882 r. 

Dokument nr 1, 2, /R.VII.. Pismo i podpis ks. Jana Kielara. L.p. 34 i 39. Awersy i rewersy  
           fragmentów dwu dokumentów. Dokumenty są datowane; dok.1, 1880 r., dok. nr 2, z 1882 r.                      
 
Dok. Nr 3./R.VII.,(odpis), poniżej, i odręczny dopisek. Data 08. III. 1908 r. Starosta, do Gmin 
Sękowa  i Siary. Pod tekstem maszynowym odręczny dopisek  z podpisem  c. k. Radca Namiestnik. 

              

 
 
Dok. Nr 
4/R.VII.. 
Obok, prawy. 
Pismo  ks. St. 
Horowicza 
z propozycją 
ściślejszego 
Komitetu pa- 
rafialnego,  
który to 
Komitet, po 
1915r.,wszedł 
w skład - 

                                                                                     Komitetu renowacj…                                                                                                                       
…i odbudowy  kościołów  w Sękowej. 

 
 
Strona następna. 

 
 Dok. Nr 5/R.VII., nie datowany. Kopia (skan), opisu przebiegu wydarzeń podczas działań wojennych 
1914- 1915,     z autopsji - ks. proboszcza Stanisława Horowicza. Spisywał pod dyktando księdza,  -
organista, - Józef Borek.                     Na str. następnej, część I zapisu. […] Na ganku…(plebanii)... 
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…sam tylko zrąb zostawiając. Rozumiem, że żołnierz do swego ”dekungu” szukał desek, drzewa, lecz czego               
w żaden sposób zrozumieć i wytłumaczyć nie mogę to wprost bestialskiego zniszczenia wewnętrznego-…                                                                                                                                                                                                 
C.d. dok. Nr 5/R.VII…   Część II opisu, - na następnej stronie. 
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…a później w razie subwencji pozaprawiać porobione wyrwy w ścianach, tak jednak aby ślady kul 
pozostawić na wieczną rzeczy pamiątkę.---                                     Koniec tekstu. 
(Pod dyktando ks. Horowicza, spisywał; Józef Borek, - organista rodem z Haczowa - krośnieńskie -  
Sz. M.).                                         Strona następna.     Dok. Nr 6/R.VII. 
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                                                                             Dokument ten, przepisano z oryginału który znajduje 
   się aktualnie w Muzeum Przemysłu naftowego i Etno-

grafii  w Libuszy pow. Gorlice, a został pozyskany od    
pana inż. Mariana Gałuszki, posiadacza zbiorów po 
Długoszach, przez  pana Tadeusza Pabisa, twórcy tego 
Muzeum. (Skan - autor  Książki…, z Kwartalnika 
Gorlickiego, stąd, nieuniknione widoczne sekwencje). 

             ------------------------------------------------------------------                                                    
Następny. Dok. Nr 7/R.VII. datowany na 20/XII. 
1915 r. […] Prośba o pomoc, w jakiejkolwiek formie…          
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  Władysław Augustyn… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Część 1. 
 

Część II dokumentu nr 7/R.VII.. (C. d.,  na str. 315). 
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  Dok. Nr 8/R.VII., datowany na, 30/XI. 1915 r., z Urzędu Konserwatorskiego do; Plebania w   
  Sękowej. 

                                
 

 
Dok. Nr 9/R.VII.. Datowany na 28 stycznia 1916 r. Odpis protokołu Komisji szkód wojennych… 
Skanowany i zamieszczony wg stron, tak jak w kopii oryginalnej… 
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   Ryc. 1/R.VII.   Rysował  Stanisław Wyspiański 1889 r.  (Wstawił autor Książki…)                                          
(Na belce, prawdopodobnie ks. Stanisław Horowicz. Są jeszcze inne postaci. Z prawej, - W. Długosz? Sz. M.). 
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Siar.                                                                                      Str. II. ( Na następnej…). 
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        Przy sposobności tej oglądałem całe gospodarstwo plebańskie, oraz sam… 

                                                                                                     
 kie… 
 
                                                                       Strona III. (Na następnej…) 
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      podwórze mego gospodarstwa przywieziono był już nie do użycia ani też… 
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Str. IV.   

 
        naprawę dachu ad a) jako szkodę wojenną ustala wynagrodzenie za te ------ 
                                                                                                Strona V. (Na następnej…). 



 Siary  Sękowa   Sokół   w cieniu Gorlickiego Przełomu 

 321 

  
one odszukane w okopach i pokazane Komisji,  nie można było je obejrzeć, a ponadto, używano… 
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                                                                                            Str. VI. 

 
   nego ks. Stanisława Horowicza, by pretensyi swej dochodził we właściwej drodze.- 
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Str. VII. 

 



Zbiór odnalezionych w archiwum parafialnym dokumentów 

 324 

 
 
Koniec dokumentu – „Odpisu”. Na str. VIII, kończy się ten długi dokument faktograficzny, który 
zawiera szereg ważnych informacji, z  pierwszej ręki, o sytuacji terenu plebańskiego, z kościołami, po 
przesunięciu się frontu gorlickiego podczas I wojny na południowy wschód. Dokument jest datowany; 
28 stycznia 1916 r., a zatem, gdy pamięć bezpośrednich świadków tych tragicznych wydarzeń, była 
jeszcze świeża. Czytając ten Protokół, nie można było nie zauważyć, że wiele pretensji ks. Horowicza, 
było po prostu naciąganych, a podstawieni świadkowie, nie zawsze zeznawali prawdę. Ale takie jest 
życie. Uwaga. Sprawdzając w wykazie datków na restaurację kościoła w Sękowej, z roku 1922, 
sporządzonym przez byłego naczelnika gminy siary, członka Komitetu kościelnego i Komitetu 
odbudowy kościołów, - Jakuba Mikrutę, jak również w spisie parafian,    to stwierdzam, że we wsi 
Siary, nie występowało nazwisko Cieniawa Franciszek – gospodarz. Występowało natomiast 
nazwisko – Cięciwa Franciszek nr d. 185. Czy to pomyłka przepisującego protokół?  Czy, celowo 
podstawiono świadka ze wsi Szymbarku (?). (Komentarz autora Książki - Sz. M.…).    
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 Dok. Nr 10. Dat. na (22/XI. 1916 r.), odniesienie się do pisma l. 23653. c. k.  Starostwa.           

C.d    .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
Jest to brulion dokumentu, zapewne przesłanego do Starostwa w Gorlicach; strona 1 i dopisek na 
stronie drugiej zawierający pewne dane kwotowe z 1916 r. Dokument nie ma zakończenia i podpisu. 
Pismo Józefa Borka – organisty. 
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Dok. 11. Datowany na 14/XI.1916 r. Sprawa dzwonu zabytkowego (stary kościół),                  
i subwencji. 

 
 

 
 
Na stronie następnej. Brulion pisma ks. Horowicza, z daty, 08 października 1917 r., część I.     
str. 1, sporządzony ręką organisty z Sękowej – Józefa Borka (zapewne pod dyktando księdza), 
opis rekwizycji dzwonów kościelnych w Sękowej. 
Dokument nr 12/R.VII…  Wysoka c. k. Komendo Wojskowa… 
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Dok. nr 12a. Druga strona pisma ks. St. Horowicza do… Wysoka c. k. Komendo Wojskowa… 
W sprawie rekwizycji dzwonów kościelnych z kościołów w Sękowej. 
C.d., na stronie  następnej… 
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Komentarz Sz. M.. Brulion pisma ks. Horowicza z daty 08 października 1917 r., część I. i II., sporzą-
dzony ręką organisty Józefa Borka (zapewne pod dyktando księdza), opis rekwizycji dzwonów koś-
cielnych przez wojsko austriackie. Z pisma tego dowiadujemy się, że  ks. Horowicz,   poświęcił stary, 
zabytkowy dzwon, z 1540 r. pochodzący ze starego kościoła w Sękowej, na rzecz ratowania dużego 
dzwonu, z nowego kościoła. W wyniku tego karygodnego czynu,  parafia utraciła obydwa dzwony.(?). 

 
Dok. Nr 13/R.VII. Potwierdzenie. Datowany na 
31/VII. 1917 r.  
Potwierdzenie dla ks. Horowicza na 100 koron od 
firmy Moses   Rittnteir (?)., za pokrycie dachu, na 
nowym kościele. 

 
 
 
 

 
Na stronie następnej. Dok. Nr 14/R.VII. Datowany na 01/XII. 1915 r. Opis, organisty,- 
Józefa Borka, z Sękowej, działań bojowych, 1914/15 w rejonie organistówki. 
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Komentarz Sz. M. Pismo organisty Józefa Borka, z daty 01 grudnia 1917 r., do Wysokiej Centrali…            
o pomoc materialną dla jego rodziny w formie zapomogi pieniężnej. W uzasadnieniu prośby, Józef 
Borek, daje   krótki opis sytuacji, podczas 4 miesięcznych walk 1914/15 na terenie plebańskim, gdzie 
organistówka,  w której mieszkał, została zrównana z ziemią […] W czasie inwazji rosyjskiej i cztero-
miesięcznych walk  w Sękowej pod Gorlicami w roku 1914/15 znalazła się organistówka w samym 
środku pierwszych pozycji nieprzyjacielskich. Z powodu silnego ostrzeliwania domu zmuszony był 
podpisany nagle w nocy opuścić mieszkanie wraz z żoną i nie zdołał, z całego dobytku zabrać nic 
więcej, prócz życia. Organistówka, podobnie jak i wszystkie budynki plebańskie, została zrównana          
z ziemią… 

Na stronie następnej. Dok. Nr 15/R.VII.. Upomnienie, datowane na 28/XI. 1915 r.  
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Powyżej: upomnienie firmy Moses Mendel Führer z Gorlic dla Plebani w Sękowej; awers - rewers. 

 
Poniższy dokument nr 16/R.VII., to odpowiedź, Konserwatora Zabytków w Krakowie. Pismo to, 
jest odpowiedzią Okręgowego Konserwatora Zabytków, z Krakowa, na wcześniejsze pismo ks. 
Stanisława Horowicza, skierowane tamże, w sprawie prawdopodobnego zaboru przez wojskowego 
austriackiego,  w stopniu kapitana, niejakiego Waćlawa Nejedly (prawdop. Czech), zabytkowych; 
obrazu i lampy pochodzących, prawdopodobnie, ze starego kościoła w Sękowej. (Domniemywać 
można, że lampa była darem dla kościoła, od Ignacego Łukasiewicza, który często przebywał w 
tutejszej parafii. Co do obrazu, nie wiadomo, czyjego, był autorstwa.). Nie znaleziono też, żadnego 
dokumentu, z którego wynikałoby, że artefakty te, powróciły do kościołów. Dokument, podpisuje 
Tadeusz Szydłowski. 
Dok. Nr 16.  Datowane na 26/IX. 1921 r., pismo adresowane do ks. Stanisława Horowi-
cza, proboszcza  w Sękowej od… Ministerstwo Sztuki i Kultury/ Konserwator Okręgu 
Krakowskiego,   Kraków Łobzowska 4.   

      
 

Na następnej stronie. Dok. Nr 17/R.VII.. Datowany na 02./I. 1922 r. Rekonstrukcja star. 
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Dok. Nr 17a./R.VII. Datowany na 02/I. 1922 r. 

 
Dwa dokumenty o tej samej treści Starosty Powiatowego w Gorlicach; […] Zaproszenia na zebranie,           
w sprawie odbudowy kościoła parafialnego w Sekowej…, skierowane do ks. St. Horowicza i Komite-
tu parafialnego (Odbudowy), w Sękowej, oddzielnie. Najprawdopodobniej, Zaproszeni wzięli udział. 
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Dok. Nr 18/R.VII. Datowany na 12/I. 1922 r. Pierwsza strona brulionu ks. Stanisława 
Horowicza, ręką organisty Józefa Borka; tekst po stronie prawej na złożonym arkuszu. Po 
stronie lewej arkusza, początek innego tekstu. Jest to fragment pisma skierowanego do… 
Prześwietnej Komisji Zapomogowej w Gorlicach… 

   
Jest to niewątpliwie dwa dokumenty; I, fragment brulionu: pismo organisty Borka, oraz 
zakończenie, fragment: II, Pismem ks. Horowicza.  C.d. dokumentu, z prawej strony 
arkusza, na następnej stronie.  
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Ciąg dalszy dok. Nr 18/R.VII., z prawej strony arkusza. 

 
Dokument, jest o dziwo, czytelny, sporządzony niewątpliwie pismem ks. Stanisława Horowicza.  
Niestety. Nie znaleziono dołączonej kopii wykazów…, żądanych przez Starostwo materiałów. 

 
Odczytana przez autora Książki…, treść tekstu - brulionu, z lewej strony arkusza, ze str. 
333. Pismo, może organisty, Józefa Borka. 
[…] Do Świetnej Komisji Zapomogowej w Gorlicach. 
Podpisany, właściciel zniszczonego domu pod nr…, w Sękowej, chcąc przystąpić do odbudowy 
wymienionego domu, uprasza Świetną Komisję Zapomogową, o łaskawe przyznanie  zna… 
W tym miejscu, brulion pisma, urywa się. 
Prawdopodobnie, do Plebanii, zwracano się o redagowanie pism poszkodowanych, w sprawie zapo-
móg oraz odszkodowań wojennych, za rozwalone domy. Zaznacza się totalny brak papieru, stąd ten 
galimatias w tekstach. 
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Dok. Nr 19/R.VII.. Datowany na 08/VIII.1922r. Potwierdzenie otrzymanej kwoty                
do rozliczenia na cele związane z restauracją kościoła. Pieniądze do rozliczenia 
potwierdza własnoręcznym podpisem oraz datą, członek Komitetu Odbudowy starego 
kościoła,- były Naczelnik gminy Siary,- Jakub Mikruta.  Dokument sporządził  ks. 
Horowicz. (Zapewne, to również ksiądz, dokonał poprawki uprzednio zawyżonej kwoty, 
na żądanie J. Mikruty. Sz. M.). 

 
 

Poniżej. Dok. 19a/R.VII., czyli rewers dok.19, zawierającego potwierdzenie otrzymanej gotówki na 
restaurację kościoła z daty 8/8.1922 r., dokumentu podpisanego przez Jakuba Mikrutę. (Obrót w 
prawo). Na rewersie tym, znajduje się jakieś zestawienie kwot; u góry z nazwiskami, poniżej jakieś 
podsumowania  kwot i wyliczenia. Jest tutaj również ślad, jakby kopia kalkowa, jakiegoś pisma. Może 
to jakaś przypadkowa odbitka, nałożonych przez lata, na siebie dokumentów(?). 

Dok. Nr 20. Data 19/8 zapewne 1922 r., tak jak dok. nr 19.   
Potwierdzenie Jana Czuby, otrzymania od Jakuba Mikruty gotów-
ki, akonto dozoru kamieniarskiego. (Porównując pismo na rozlicze-
niach, nasuwa się przypuszczenie, że wszystkie te dokumenty rozli-
czeniowe, sporządzał sam ks. proboszcz  Horowicz, lub organista –
Borek, a nawet, …niektóre  podpisywał  w czyimś imieniu. 

      Dat. 19/08. (1922 r.) 
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Dok. Nr 20a; awers i rewers. Dok. datowany 8/7 1922 r., potwierdzenie, za 2 postronki 
kwota: 2.100 MP. 

 
Marek polskich 
2.100. Potwierdza 
ks. Stanisław 
Horowicz 8/7.922 r.                               

 
(Dokument wystawił 
niejaki Brodziak.) 

 
Dok. Nr 21/R.VII. awers, rewers z 25/XI. 1922 r.                                                   O zapłatę  
za 200 szt. cegły, kwotę 5000   m k, upomina się Zygmunt Kaczanowski z Gorlic. 

    
 

Dok. Nr 22/R.VII. nie datowany, ale można przypuszczać, że z 1915          
/1916 r., podzielony na sekwencje przez autora Książki…  

 
Sekw. 1                                                                           Sekw. 2                                     Sekw. 3 

Sekw. 4    załącznik, którego, jednak brak. Dokument nie zawiera daty ani 
podpisu, jest zatem, brulionem.  Zapewne, brulion ten, po przepisaniu, został wysłany do Adresata. 
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Dokument nr 23/R.VII., datowany na 20.10. 1924 r. 
Sporządzony w tartaku           
Pawłowskiego w 
Sokole    pismem 
członka Komitetu 
Odbudowy kościoła        
w Sękowej, - Jakuba 
Mikruty,- byłego 
wójta  w gminie Siary. 
Jest to… Rachunek dla  
przewielebnego ks. 
kanonika w Sękowej, 
za…      
-porznięcie 14 tramów 
- 5, 51m³ , a 7 zł/m³ ,          
na kwotę 38 zł 57 gr., 
-rznięcie łat i obrzyna-
nie desek na cyrkular-
ce - 9zł 64gr.  
Suma rachunku:48zł 
21gr. Tu uwaga, co do 
jakości         materiału 
drzewnego i zmiany 

grubości pozyskanych elementów drzewnych…  

 Dok. nr 24/R.VII.. Nie datowany. Rewers dokumentu. Nr 4/R.VII. Fragment,- urywek 
zestawienia materiałów; dok. 36 (brudnopis). Pismo ks. Horowicza.                                                                                    

 
W treści czytamy. 10  metr. (ów³), desek, asygnata do Kąclowej. (Już funkcjonował tam tartak 
parowy)., 4 furmanki po 2 ½ (zapewne m³ ). Firma „Zrąb”. (Zapewne właściciel tartaku).  

                                                                                                                                                                                        
Dok. nr 25/R.VII. Fragment – (skan),                             
z dok. Nr 39/R.7 Nie datowany. Sumowanie, 
zapewne wydatków na restaurację kościołów. 
(Widoczny nakładający się fragment adresu). Suma 
kolumny: 1 mil. 540. 000 (?). 
Prawdopodobnie, koszt restauracji starego 
kościoła. (Przypuszczenie autora Książki…). 
Pismo,- ręka ks. Stanisława Horowicza. 
Fragment adresu, - pismo Borka. Można 
przyjąć: 
Do   Świetnej Komisyi Odbudowy 
we Lwowie. 
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Dok. Nr 26. Część I. Siary. Spis Ofiar na restauracyę kościoła w Sękowy. Str.1.(Tak 
oryginał.) Spisał Władysław Augustyn (Jego pismo. Sz. M.). Układ. Imię i nazwisko/            
nr domu/kwota/. 

Sekw.2 
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Dok. Nr 26. Część I. Siary. Spis Ofiar na restauracyę kościoła w Sękowy. Str.2.(Tak 
oryginał.) Spisał Władysław Augustyn (Jego pismo. Sz. M.). Układ. Imię i nazwisko/nr 
domu/kwota/. 

Sek.2  
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Dok. Nr 26. Część I. Siary. Spis Ofiar na restauracyę kościoła w Sękowy. Str.3.(Tak oryg.) 
Spisał Władysław Augustyn (Jego pismo. Sz. M.). Układ. Imię i nazwisko, nr domu, 
kwota. 

Sek.2 
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Dok. Nr 26. Część I. Siary. Spis Ofiar na restauracyę kościoła w Sękowy. Str. 4.(Tak oryg) 
Spisał Władysław Augustyn (Jego pismo. Sz. M.) Układ. Imię i nazwisko/nr dom./kwota.  
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Dok. Nr 27. Część I. Sękowa. Spis Ofiar na restauracyę kościoła w Sękowy. Str. 1.Tak oryginał. 
Spisał Władysław Augustyn (Jego pismo. Sz. M.). Układ. Imię i nazwisko/nr domu/kwota/. 
 

    
Sekwencja 2, obok. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Na stronie następnej c.d. dokumentu 27. 
 
Dok. Nr 27. Część I. Str. 2. Spis ofiar na restauracyę kościoła w Sekowy.  Spisywał 
Władysław Augustyn. Sz. M. 
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Sekwencja 2. 
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Dok. nr 27. Sękowa i Siary Część I. Str. 3 Spis ofiar na restauracyę kościoła w Sękowy.  
Spisywał Władysław Augustyn. 

 
Sekwencja 2. 
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Dok. nr 27. Sękowa. Część I. str, 4. Spis ofiar na restauracyę kościoła w Sękowy.  
Spisywał Władysław Augustyn. Wstawiono numerację domów. 

Sek.2 
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Dok. Nr 28/R.VII. Str. 1. Uporządkowany, wg  narastającej numeracji domów,- (L. p. 
zarazem), Pismo Jakuba Mikruty, - byłego Naczelnika gminy Siary, członka Komitetu 
odbudowy kościołów. (Autor Książki…, - Sz. M. potwierdza autentyczność pisma swego 
Dziadka). Wykaz – oryginał sporządzony w dwu kolumnach. 

Sekw. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (Brak numerów;14- były tartak dworski, - zburzony, oraz nr 16– dwór W. Długosza,- wyłączony.). 
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Dok. Nr 28 str. 2. Siary. Wykaz złożonych datków na restauracya kościoła w Sękowy.                     
Sporządził: Jakub Mikruta. 

Sekw.2 

 



 Siary  Sękowa   Sokół   w cieniu Gorlickiego Przełomu 

 347 

Dok. Nr 28 str. 3. Siary. Wykaz złożonych datków na restauracya kościoła w Sękowy.                   
Sporządził: Jakub  Mikruta 

 
                                                                                                                                          Sek.2 
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Dok. Nr 28 str. 4 Siary. Wykaz złożonych datków na restaurację kościoła w Sękowy.                 
Sporządził: Jakub  Mikruta. 

 
Strona 4 dokumentu kończy ten Wykaz… Wykaz jest podsumowany, a łączna kwota datków 
złożonych przez mieszkańców wsi Siary wynosi 337. 400 Marek polskich.    
Spis ten, sporządzony według stanu z 1922 r., a więc już w Polsce niepodległej, zawiera nazwiska                 
i numerację domów wszystkich mieszkańców Siar (górnych i dolnych). Jeżeli brakuje jakiegoś 
numeru domu, oznacza to, że dom ten uległ podczas wojny zniszczeniu. Natomiast mieszkańców tego 
domu, przygarnęła inna rodzina lub sąsiedzi. Wyjątek w wykazie, stanowi brak nr 16 pod którym 
zaewidencjonowany był dwór w Siarach. Nie wiadomo, z jakiego powodu, Władysław Długosz nie 
uiścił określonej kwoty. A może uznał decyzję swej małżonki: cedowania należności na owego 
Tomasika, zięcia Rybczyka, którego wykaz, również z jakiegoś powodu nie obejmuje (?). 
Prawdopodobnie, Władysław Długosz, świadczył na odbudowę i restaurację kościołów 
bezpośrednio…Należy wyjaśnić też, że w Siarach dolnych większość domów posiada numerację                
o niskiej wartości liczbowej, ale ciągłą; n. p. od nr 1 do 17, tak jak nadano w kolejności po  rozbiorach 
Polski. Ale, niektóre domy posiadają już numerację trzycyfrową. Są to domy zbudowane znacznie 
później  i otrzymały taką numerację, jaka wynikała z kolejności przybywania domów.  
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Dok. Nr 29/R.VII. . Pismo Zarządcy majątku w Siarach, z polecenia wp. Pani 
Senatorowej..  na odbudowę wikarówki - organistówki w Sękowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis, jeżeli prawidłowo odczytany, - / Stanisław Ruszfar vel Puszfar/. 
 

 
 
Na stronie następnej.   Dok. nr 30/R.VII.. kolejny monit o należność za jakieś materiały. 
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W dokumencie tym,- upomnieniu,  zwracają uwagę wyrazy, … że znowu zmuszeni jesteśmy 
przypomnieć księdzu Proboszczowi naszą małą zaległość…(!). 
.     Na kolejnej stronie. Dokument datowany na 1920 r., zatem już w wolnej Polsce. Nie wiadomo, 
czy W. Długosz, otrzymaną od Skarbu państwa austriackiego;- Zakładu Kredytowego Wojennego, 
pożyczkę,         w kwocie 400.000 K., złożył jako datek, na odbudowę i restaurację kościołów  w  
Sękowej. Z żadnego innego, znalezionego dokumentu, nie można tego potwierdzić. Czy było może 
tak, jak, z tym  kuriozalnym dokumentem pani Senatorowej, - karą od Tomasika ? 
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Dok. nr 31/R.VII. 

 
Powyżej. Jest to strona 1 Deklaracji poszkodowanego…, podczas działań wojennych w I wojnę świa-
tową. W tym przypadku, - Władysława Długosza z siar. Deklaracja, sporządzona na powielaczu 
spirytusowym, wypełniona częściowo, zapewne brudnopis wykorzystany jako wzór. Nie ma pewnoś-
ci, czy wpisana kwota pożyczki odzwierciedla rzeczywiste straty W. Długosza, jako poszkodowanego. 
Ale nie można wykluczyć, że takie straty wykazał faktycznie dwór w Siarach. 
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Dok. nr 31/R.VII.. Strona  2. Deklaracja poszkodowanego o strarach wojennych -                   
W. Długosza. 

 
(Zamieszczono ze względu na treść samej deklaracji, jako dokumentu historycznego., Sz. M..  
Adnotacja ołówkiem, z prawej, u góry, wyraz „ mutu ” oznacza zapewne polecenie multiplikować.  
Na następnej stronie. 
Dok. nr 31 a. Oryginalna Deklaracja poszkodowanego o stratach wojennych. (dok. In 
blanco) 
Dokument ten jest dwustronicowy, w treści poszczególnych wierszy, jest tożsamy z dokumentem 
powielaczowym wypełnionym częściowo na nazwisko Władysław Długosz z Siar. Na stronie 
pierwszej, na lewym marginesie, odciśnięta okrągła pieczęć czerwonym tuszem z godłem Polski, - 
Orłem w koronie. Napis  w otoczce; Miejscowa Komisja Szacunkowa w Gorlicach. Zamieszcza się 
stronę pierwszą . 
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Dok. Nr 32/R.VII. Datowany na 04. 07. 1924 r. Prośba o datki parafian na organizowaną 
kolonię... Warto zwrócić uwagę, że w roku 1924, istniała już placówka P-wa Ropica R. 

 
 
Dokument poniżej, jako załącznik. 
 

 
 
Nie ustalono, czy ksiądz Stanisław Horowicz , przekazał jakąś kwotę pieniężną. Prawdopodobnie 
nie przekazał. 
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     Przy odbudowie organistówki w parafii Sękowa, jak wynika to z zachowanych dokumentów, 
zastosowano  przymusową opłatę procentową od posiadanego areału uprawowego gruntów. Nazwa  
Składka  konkurencyjna… wynikała prawdopodobnie z rywalizacji pomiędzy gminami wchodzącymi 
w skład parafii Sękowa, w ściąganiu tych składek. Nie wiadomo czy składką tą objęto wszystkich 
mieszkańców Siar, czy tylko niektórych. Może tylko tych, którzy nie uiścili ustalonej składki 
dobrowolnej. Zachowały się 3 dokumenty dotyczące tej składki tylko z gminy Siary. 
Dok. Nr 33/R.VII. Datowany na 05/XII. 1924 r. 

 
Dok. nr 35/R.VII. Datowany na 10/II. 1926 r. Na pieczęci; Zwierzchność Gminna w 
Siarach 

 
Na odpisie zawiadomienia Zwierzchności gminy Siary,  figuruje, podrobiona niewątpliwie, adno-
tacja otrzymałem, oraz data i podpis,  wykonane ręką ks. Stanisława Horowicza. (Podpis Naczeln. –  
wójta Jamry, na dok., u góry, oraz na dokumencie na kolejnej stronie Sz. M.). 
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Dok. Nr 34/R.VII. Datowany na 02./I. 1925 r. 

 
Z powyższych dokumentów wynika, że w Gminie siary powołano specjalny Komitet Rozdzielczy 
składki konkurencyjnej. Nie znamy składu tego Komitetu, ale jego przewodniczącym, był zapewne 
wójt gminy czyli zwierzchnik. Trzy zamieszczone powyżej wykazy,  podpisywał Józef Jamro, 
zamieszkały w Siarach pod nr 188. Z dokumentu nr 35 wynika, że składkę konkurencyjną nałożono 
również na grunty plebańskie w Siarach. Składka, w kwocie 4 zł 80 gr., zapewne nie została, jak to 
wynika z dokumentu, uiszczona. Również, z tego dokumentu wynika, jaka była podstawa naliczania 
składki konkurencyjnej w Siarach,      a mianowicie,-  40 groszy od jednej morgi posiadanego przez  
gospodarza gruntu.  

 
Dok. Nr 36/R.VII. Jakieś zesta-
wienie ilość/wartość (w brudno-
pisie). Niestety, tylko fragment. 
Pismo,- ks. St Horowicza. 
Interpretacja dokumentu   w 
Rozdziale VI. … Restauracja 
kościołów.  
 
Fragment tego dokumentu – treść 
asygnata do tartaku w Kąclowej, był 
już zamieszczony. 
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Dok. Nr 37/R.VII. Datowany na 11.XII. 1922 r. (sporządzony na rewersie  druku Deklaracji 
Poszkodowanego świadczy o totalnym braku papieru. Małopolskie lasy były nieomal całkowicie 
wycięte. 

 
Dopisek piórem, (pismo ks. St. Horowicza?): subwencja trafiła w kościół murowany (zatem, nowy), 
700 lub 800 tysięcy marek (?).  Sz. M. Dokument ten, z dn. 11 grudnia 1922 r., dobitnie świadczy , 
że nie miał racji ks. Mariusz Romanowski  pisząc w swojej pracy magisterskiej, że odbudowę starego 
kościółka ukończono przed 1919 rokiem. 
Czy rozliczono się z dotacji na odbudowę i restaurację kościołów, nie wiadomo. 
Uwaga. Z treści tego dokumentu wyika, że były również dotacje na odbudowę Szkoły i Domu ludow. 
Z braku odnośnych dokumentów, nie wiadomo, czy powołano oddzielny Komitet odbudowy tychże. 
Dok. nr 40. Deklaracja (In blanco,- fragment), przyznanej subwencji (na rewersie dok. 37).  

 
Na stronie następnej. Dok. Nr 38/R.VII. Nie datowany brudnopis, ręką ks. St. Horowicza, 
nieomal nieczytelny, niedokończony. Na awersie, w prawym górnym rogu, jakieś wyliczenia, 
skopiowane oddzielnie. Na rewersie, c.d. nieczytelnego dokumentu oraz treść innego pisma, - 
skopiowane oddzielnie.                               Próba odczytania dokumentu. 
Do Świetnej Okręgowej Dyrekcji Odbudowy we Lwowie przez Powiatowe Biuro Odbudowy w Gorlicach.      W 
roku 1914-1915 wskutek bezpośredniej styczności z linią bojową, której okopy przebiegały przez terytorium 
kościelne, kościół  parafialny w gminie Sękowa, pow Gorlice, uległ daleko idącym zniszczeniom. Komitet 
Kościelny już w roku 1916………………………………?,poczynił pewne najniezbędniejsze roboty według 
możliwości………………………………?..,gdyż oprócz prac dorywczych…………………?,zabezpieczonych 
doraźnie…………?.., zostało wskutek działań wojennych, ………?, w pełni pracy(?)………, w 
tym……….(?)……,być prowadzone(?)…w styczniu 1921, podpisany Komitet Kościelny uprasza (?)…, 
Świetną Okręgową Dyrekcję Odbudowy o przyjście z pomocą naprawienia…….(?), tej szkody (straty), i 
udzielenie subwencji? ……………………………?..,i rozpoczęcie robót które wobec 
siedmioletniej…………..(?),  zwłoki winny być bezwzględnie rozpoczęte, aby kościół wrócić 
Parafianom……….(?), i uchronić go od postępującej………….ruiny(?) ……….., w przy …kryjącego 
z…………..(?), jest przytem………….y, w kościół uznany jako zabytek?……………        Dalsza próba 
odczytania brulionu, nie powiodła się.  
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(Podkreślenia Autora Książki.) Z innego, czytelnego dokumentu wiadomo, że Krajowy Urząd 
konserwatorski w Warszawie, uznał stary, drewniany kościół w Sękowej, za zabytek (!).               
Poniżej, oryginalny tekst nieczytelnego dokumentu. 
Dok. Nr 39/R.VII. 

  
Treść dokumentu urywa się… 
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Dok nr 40/R.VII.      Datowany na... (jak niżej)  

  
Najprawdopodobniej,  wskutek zaniechania prac przy rewitalizacji starego kościoła w Sęko-
wej oraz skierowania, przez ks. Horowicza, wszystkich otrzymywanych dotacji na remont 
kościoła nowego – murowanego, na wniosek niektórych członków Społecznego Komitetu 
Odbudowy kościołów w Sękowej, Wojewoda krakowski powiadomił stosowne ministerstwo 
w Warszawie. Stąd, informacja, że stary, drewniany kościół, uznany jest za zabytek. 
Informacja ta, jest zarazem decyzją i obligatoryjnym nakazem, natychmiastowego przystą-
pienia   do kontynuowania rozpoczętej w 1915 roku rewitalizacji kościoła starego… 
Brak na dokumencie jakiekolwiek  pieczęci, budzić jednak  musi pewne podejrzenie… Albo doku-
ment jest odpisem z oryginału, albo został celowo przez członków Komitetu…, spreparowany i dorę-
czony Przewodniczącemu- ks. Stan. Horowiczowi, aby zmobilizować Go, do kontynuowania prac 
rewitalizacyjnych. Interpretacja autora Książki… 

 
Na kolejnej stronie. 
Dok. 41/R.VII. Nie datowany. (Prawdopodobnie po 1918 r.). Informacja o założeniu                   
w Gorlicach, Ochronki w r. 1917. Prośba o wsparcie w różnorakiej formie.  
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Dok. nr 43/R.VII. Datowany na 08. III. 1921 r. Utrzymanie cmentarzy, pomników i grobów 
wojennych poległych bohaterów… z I wojny światowej. 
 

 
 
Nie znalazłem, w archiwum parafialnym, kopii listy składkowej. Zatem, nic nie wiadomo 
czy zubożała i poszkodowana ludność parafii Sękowa, obciążona już licznymi składkami na 
rewitalizację zniszczonych kościołów, była w stanie jeszcze wyasygnować jakieś pieniądze na 
utrzymanie grobów wojennych – tych żołnierzy, którzy przecież do ich zubożenia 
doprowadzili. A może jednak, lista składkowa w jednym egzemplarzu, krążyła wśród 
parafian, a później, razem, z zebranymi datkami, została do Urzędu Opieki nad grobami 
wojennymi, - odesłana. Jednakże, po stu latach wiadomo, że ponad sto cmentarzy z I wojny 
światowej, znajdujących się na terenie powiatu gorlickiego, jest otoczonych staranną opieką 
miejscowych władz gminnych, a poszczególne, okrągłe  rocznice Gorlickiego Przełomu,  
obchodzone są bardzo uroczyście… Sz. M. 
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Dok. nr 44/R.VII. Znaleziony Akt notarialny; Kontrakt kupna-sprzedaży dóbr kościelnych – zabu-
dowań  i gruntów; spadku po ks. Janie Kielarze, na rzecz niejakiego Antoniego Szajna, nabytych  
przez ks. Stanisława Horowicza. Dokument ten, nie jest bezpośrednio związany,  z problematyką 
niniejszej Książki, ale znajdował się w pakiecie, więc,   temat  należało zasygnalizować. Sz. M. 

   2                                                                                                              

3     4  
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Do strony poprzedniej. Parcela gruntowa wraz z zabudowaniami na tej parceli oznaczona w rejestrze 
gruntów Sękowa nr 209/15/31. nie wchodziła do tzw. dóbr kościelnych określonych Protokołem 
obliczeń Gminy Sękowa, wykonanego w Grybowie dnia 10/XI.1902 r. (kopia w posiad. Autora). 

Dok. nr 45/R.VII. Nie związany bezpośrednio z dokumentacją z I wojny światowej;  List ks. M.Q. 
Kopytkiewicza, z BRIDESBURGA  USA, do ks. proboszcza Stanisława Horowicza  w Sękowej. 
Zamieszczony, aby przybliżyć sylwetkę, może rodowód, księdza Stanisława Horowicza…  

  
  
                                                                                                                   Nie znalazłem żadnego   
                                                                                                                   dokumentu potwierdza-  
                                                                                                                   jącego otrzymanie częś- 
                                                                                                                   ci spadku po Krewnym? 
 
                                                                                                                     Inny dokument w tej spra- 
                                                                                                                                          wie, oraz rozszerzenie 
                                                                                                                                          tematyki, w jednym,    
                                                                                                                   z Rozdziałów tej Książki. 
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Dok. Nr 46/R.VII. Wykazy ludności cywilnej,- mieszkańców Siar i Sękowej, zabitych lub 
zmarłych,  z przyczyny sześciomiesięcznych bezpośrednich działań obydwu przeciwnych armii 
podczas I wojny św. Uwaga. Wykazy nie są kompletne, nie można ułożyć  ich  chronologicznie. 
Niektóre nazwiska, mogą się powtarzać. Wykazy  chronologiczne, ułożyłem - autor Książki…                 
Sz. M., w innym Rozdziale – Straty wojenne Siar i Sękowej. 
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(Łukasz Tenerowicz magister nauczyciel, syn Marcina i Katarzyny, ur. 22.IX.1885 r. żołnierz, zmarły          
lub zabity 29. XII. 1915 r. w Nisku). 
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Poniżej J. Sygnarski. Żołnierz  ranny, zmarł w szpitalu w Pardubicach… 

Na Wygonie. 
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+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                 

 
 

 
 
 
 
 
C.d. na następnej stronie. 
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+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
 

 
 

 
 

 
 
C.d. na następnej stronie. 
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+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
 

 
 
 
To tyle, odkrytych w archiwum plebańskim parafii w Sękowej, spisywanych doraźnie, wyka-
zów - zmarłych i zabitych, podczas pięciomiesięcznych walk w Sękowej i Siarach w okresie        
I wojny światowej 1914/1915 r.. Sz. M. 
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Dokument przysłany do archiwum plebańskiego w Sękowej, z plebanii w Szymbarku. 

 
Na stronach następnych.  Nieliczne zachowane Metryki śmierci i pogrzebu żołnierzy              
z Siar …Dokumenty nr 47a, b, c/R.VII. Również dokumenty uzupełniające Kwaterm.
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     Zbiór kopi – skanów ocalałych fragmentów, przeważnie brulionów, różnorakich dokumentów 
Komitetu Odbudowy starego oraz renowacji nowego, - kościołów w Sękowej jak również innych 
ważnych historycznie dokumentów, z okresu I wojny światowej, ocalił autor niniejszej Książki…-                
Sz. M., od przewidywanego, niewątpliwego zniszczenia, oraz całkowitego zapomnienia… 
     Różnorodność formatów, niejednokrotnie strzępy i dosłownie skrawki niektórych brulionów, 
uniemożliwiły inny układ tego Rozdziału.  
     Niech te, wydobyte z mroku dziejów, oraz, z dna przepastnej szafy plebańskiej, szpar- 
gały, ukażą życie, tułaczkę i umieranie - oraz pracę społeczną i ofiarność, mieszkańców 
dwu gmin; Sękowej i gminy Siary, jak to określano: pod Gorlicami, czyli, - w cieniu 
Gorlic, podczas sześciomiesięcznych dni grozy, i nieomal całej głodowej dekady, po 
przesunięciu się frontu na Wschód, oraz w pierwszych latach niepodległej już Polski… 
                                                                                      Autor Książki – dokumentu - Sz. M. 
     Na następnej, ostatniej już stronie Rozdziału VII, ostatni już dokument źródłowy, 48/R.VII.     
Jest to, oryginalne Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego i ślub, żołnierza austrowęgierskiego 
– Polaka, Hiacyntego Zacharyasza, rodem, z Sękowej,  z Marią, z Drzymałów, (rodem  z Sękowej),  
primo voto, Tokarzową, wdową, z Siar dolnych, (po sąsiedzku, z  rodziną Jakuba Mikruty, świadka 
na ich ślubie).  Zacharyaszowie, dożyli w małżeństwie, nieomal do końca XX w. 
Odwiedził Ich, szczególnie Hiacentego, kard. Karol Wojtyła podczas wizytacji parafii Sękowej. 
Ojciec kardynała Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, jako żołnierz c. k. Austrii, podobno 
miał walczyć w okopach Siar i Sękowej. Podczas ostatniego pobytu w Polsce, gdy po nagłym upadku 
Papieża, odwołano wizytę w Armenii, niespodziewanie, zdecydował On lot śmigłowcami papiesk., 
nad Gorlice, - Siary i Sękową.. Dwa papieskie śmigłowce, krążyły nad kościołami w Sękowej 
oraz  Zagórzem, Postroniem i Zamczyskiem około 45  minut. Niestety, Był to lot pożegnalny.  
(Z autopsji autora Książki…). 
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Koniec  R.VII Zbiór dokumentów źródłowych.------------------------------------------------------------- 
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ROZDZIAL VIII 

UZUPEŁNIENIA  ANEKSY  KOMENTARZE 
 

PODZIELONY  NA  TRZY  PODROZDZIAŁY 
CZĘŚĆ 1. Z zakamarków archiwum plebańskiego w Sękowej. 
     Rozdział ten, ze względu na różnotematyczność podzielono na trzy podrozdziały. 
Znajdzie tu Czytelnik nieco informacji z podwórka plebańskiego parafii Sękowa oraz, nieco 
szczegółów, z życia proboszcza tejże parafii,– ks. Stanisława Horowicza (wzmiankowane w 
poprzednich rozdziałach). 
     Znajdują się tutaj informacje, autorstwa pani Urszuli Birek, o budowie cmentarzy wojskowych          
w Galicji, oraz opracowania autora Książki…, o cmentarzach wojskowych z terenu Siar, Sękowej            
i Sokoła; miejsc walki opisywanych w niniejszej Książce… 
     Zamieszczone są również wspomnienia żołnierzy, którzy brali bezpośredni udział w szeroko 
pojętej operacji gorlickiej pierwszej wojny światowej; szczególnie w pod gorlickiej wsi Łużna, - 
rosyjskiego bastionu, którego zdobycie, umożliwiło otworzenie gorlickiej Bramy Zwycięstwa… 
Z zakamarków archiwum plebańskiego w Sękowej. 

Foto. 1/R.VIII/I. (arch. bis). Ks. Kielar. W Sękowej, 1881-1909 r. 
     Otóż, po śmierci ks. Jana Kielara, który zmarł, przypomnijmy, w 
Sękowej dnia 7 czerwca 1915 r., nowy proboszcz - ks. Stanisław 
Horowicz, nabył od Stanisława Szajny, dziedzica po zmarłym 
proboszczu, całą realność ziemską, wraz  z uszkodzonymi podczas 
działań wojennych zabudowaniami, za kwotę …20 tysięcy koron. 
(Skąd…?).     Aktem notarialnym L.R. 23496, z daty - 20. grudnia 1918 
r., staje się prawowitym właścicielem realności w Sękowej nr     W h l  
201, księga gruntowa gminy katastralnej Sękowa, składającej się                      
z trzech parcel; (budowlana I kat. nr 204, gruntowa I kat. nr 168/2, 
168/4), o łącznym obszarze, 1 morgi i 501 sążni kwadratowych.                         
(Akt Notarialny zamieszczony w R. VII. Zbiór dokumentów...). 

     Na mocy obowiązujących ustaw, plebania kościelna, posiadająca grunty w danej gminie, 
obowiązana była płacić, tak jak wszyscy posiadacze rolni, podatki gruntowe i gminne. Ks. proboszcz 
Stanisław Horowicz, nie miał zwyczaju płacić swoich zobowiązań finansowych lub niezbyt się 
spieszył, z ich uiszczaniem. Stąd, za czasów jego probostwa w Sękowej, przychodziły do parafii liczne 
monity oraz żądania zapłaty. A oto kilka przykładów. Z protokołu obliczeń gminy Sękowa powiat 
Gorlice, z daty 10.listopada,1902 roku, wynika, co następuje.  Teksty nr 1/R.VII. 

• Pod nowy kościół i dom Józefy Szymonowiczowej (później organistówka i plebania), wydzie-
lone z obszaru dworskiego, obejmują parcele: - nr 189 b – 5 arów, 43m² – nowy kościół. - nr 
204 b –  8 arów, 77m² – dom Józefy Szymonowiczowej. 

• Pod założenie nowego cmentarza wydzielono, z kmiecego pola (Jana Tenerowicza), w roku 
1814 parcelę: - nr 168/3 obejmującą – 20 arów, 32m². 

• Grunty uprawowe za nowym kościołem (współczesne osiedle), parcela -nr 168/1 obejmująca 
–  3ha, 14 arów, 89m². 

• Pod starym kościołem i plebanią wraz z zabudowaniami gospodarczymi wykazano parcele: - 
nr 167 – obejmującą – 7 arów, 62m² oraz nr 3657 – 78 arów, 38m². 

     Własność ks. Jana Kielara, później St. Szajny, później ks. St. Horowicza,- parcele nr; 168/2 – 
obejmująca parcele; - nr – 29arów,79m², oraz nr 168/4 – 36 arów, 92m². 
Łączna powierzchnia gruntów przy plebańskich, w gminie Sękowa, w roku 1902 wynosiła 4ha, 
96 arów, 12m². (Podano, z Protokołu obliczeń gminy Sękowa pow. Gorlice, wg pomiaru na miejscu               
i obliczeń w Grybowie c. k. geodety A. Piecuszkiewicza (?), (jeżeli właściwie odczytałem nazwisko). 
     Plebania w sękowej, posiadała również swoje grunty we wsi Siary, jak to wynika z kopii zesta- 
wienia  powierzchni dóbr kościelnych, sporządzonego przez Urząd Podatkowy w Gorlicach, wed- 
ług stanu na dzień 16 kwietnia 1920 r 
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Posiadłości plebanii we wsi Sękowa:                       Posiadłości plebanii we wsi Siary:        
- role (kl. I – V) – 27 i ½ morgów,                            - role (kl. V, IV) – 9 morgów, 
- łąki (kl. II – IV) - 2 i ½ morgów,                            - łąki (kl.  V) – 1 morga, 
- pastwiska (kl. II - IV) – 3 i ¾ morgów,                  - pastwiska (kl. III-IV) – 13 i 2/5 morgów 
- inne ( kl. VII ) – 3 morgi.                                        - inne (kl.VII ) – 1 morga.                
Razem powierzchnia gruntów w Sękowej: 36 i ¼ morgów. Powierzchnia gruntów we wsi Siary: 
24, 4 morgów.  
Łączna powierzchnia gruntów w posiadaniu plebanii w Sękowej, w roku 1920, wynosiła około 
60, 8 morgów. W przeliczeniu na hektary; (nowopolska = 0, 56ha), daje to około 34hektary 
gruntów. Była to powierzchnia o około 10ha większa, niż przeznaczył w swym patencie kościołowi, 
król Kazimierz Wielki, w roku 1363. Z czasem, grunty te, kolejni proboszczowie wyprzedawali. 
Ostatnio, ks. dziekan Stanisław Dziedzic. (Zmarł 12 listopada 2015 r., w wieku 81 lat. On to, 
udostępnił mnie, te materiały). 
     Według wykazanych areałów plebańskich w Sękowej i Siarach, nowoutworzone gminy pobierają 
(usiłują pobrać), stosowne podatki. I tak:… Tekst 2. / 1- 9/R.VIII. 

• Nakaz płatniczy podatku gruntowego z dnia 21 06. 1924 r. na kwotę 6 zł. 46 gr. Pod 
spodem pieczęć owalna z napisem: Zwierzchność Gminna w Siarach i podpis Jamro Józef. 

• Wezwanie do zapłaty z dnia 7.05. 1926 r.; zaległy podatek gruntowy, ks. Kielar (zmarł w 
1915 r.), na kwotę 178 zł.88 gr. Pod spodem pieczęć okrągła: Urząd Gminy Sękowa, 
naczelnik gminy T. lub P. Tenerowicz. 

• Pokwitowanie podatku, z daty 7.05. 1926 r., kwota 12,46 zł. Pieczęć okrągła: Urząd Gminy 
Sękowa, naczelnik Tenerowicz. 

• Podatek z gruntów w Siarach, (być może II półrocze), 10.11. 1926 r., kwota 13, 45 zł. 
Pieczęć owalna: Zwierzchność Gminna w Siarach. Naczelnik gminy Jamro Józef. 

• Podatek gruntowy z gruntów w Sękowej, z daty 15.10. 1927 r. na kwotę 99,76 zł. Pod 
spodem pieczęć okrągła: Urząd Gminy Sękowa, naczelnik gminy Drzymała Franciszek. 

• Wykaz podatku gruntowego za I półrocze 1928 r. Kwota 7zł. 40 gr. + 10% = 0,49 zł. 
Razem 7 zł. 89 gr., do tego składka (może podatek drogowy?), 4 zł. Razem do 
uregulowania 11 zł.89 gr. Siary, dnia 7 marca 1928 r. Znana nam pieczęć owalna z 
ozdobnikiem wewnątrz, z napisem w otoczce: Zwierzchność Gminna w Siarach i podpis 
czytelny: /w. zastępstwie/ Józef Jamro.  

• W roku 1930, plebania otrzymuje monit, napisany odręcznie piórem: Do Wielebnego 
Urzędu Parafialnego w Sękowej. Zwierzchność gminna w Siarach przesyła wykaz podatku 
drogowego na rok 1929, który dotychczas nie został ściągnięty, wobec tego Zwierzchność 
gminna w Siarach uprasza o łaskawe nadesłanie tegoż podatku, w kwocie zł. 9, 84 gr. 
słownie dziewięć złotych 84/100. Odciśnięta pieczęć, już okrągła, z napisem wewnątrz 
otoki: Zwierzchność Gminna w Siarach, Siary dnia 5/I 1930. /w. z./ J. Jamro. Na odwrocie 
tego pisma, potwierdzam odbiór podatku drogowego za rok 1929 w kwocie 9,84 zł., 
dziewięć 84/100, Siary dnia 27/II 1930 i przy pieczęci okrągłej podpis Ludwik 
Przybycień. 

• W roku 1931. Gmina Sękowa, 2.XI 1931. Do Przewielebnego księdza Dziekana Horowicza 
Stanisława proboszcza w Sękowej. Zwierzchność Gminna Sękowej powiadamia, że z dniem 
15 – XI – 1931 upływa termin płatności podatku gruntowego za II gie ½ roku 1931., w 
kwocie – 93 zł. 08 gr. posiadłość (ks. Horowicza), i drogowy za rok 1931. – (razem) – 100 
zł. 26 gr. Powyższe podatki płatne są w Urzędzie gminnym Sękowa przed terminem wyżej 
nadmienionym Pieczęć okrągła: Urząd Gminy w Sękowej, Naczelnik Gminy Franciszek 
Drzymała.        

• Podatek gruntowy z gruntów w Sękowej,( ks. St. Horowicz), z daty 7.05. 1932 r. Kwota do 
zapłacenia 93,70 zł. Pod spodem dwie pieczęcie okrągłe, czerwony tusz: Urząd Gminy 
Sękowa a druga również z takim samym napisem w otoczce, a wewnątrz, poziomo: 
Naczelnik Gminy Franciszek Drzymała.   

Przytoczone powyżej, przykładowe dokumenty, oprócz treści merytorycznej, wnoszą sporo 
wiadomości historycznych; przynoszą nam imiona i nazwiska ówczesnych naczelników gmin 
wchodzących w skład parafii, pokazują używane w gminach pieczęcie oraz ich ewolucje, dają pojęcie  
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o niełatwym żywocie zwierzchności gminnych, borykających się, z wypełnianiem swoich powinności, 
wobec swych zwierzchników wyższego szczebla. Należy również zwrócić uwagę, że wszystkie doku-
menty w gminie, także wszelaka korespondencja,    prowadzone były i sporządzane odręcznie; zatem 
bardzo czasochłonnie.     W okresie tym, gminy nie zatrudniały już pisarczyków, gdyż nieomal wszę-
dzie, funkcjonowały szkoły ludowe i większość mieszkańców gmin w tym, naczelnicy, posiadała 
umiejętność czytania i pisania.  
Tekst 3/R.VIII.     Dla podkreślenia faktu, że proboszcz parafii Sękowa, ks. Stanisław Horowicz, bar-
dzo nie lubił wydawać swoich pieniędzy, nawet wtedy, gdy osobiście był powodem ich wydawania, 
warto przytoczyć następujący, urzędowy dokument. Jest to przypomnienie, należnych zobowiązań fi-
nansowych  ks. St. Horowicza, wobec firmy krakowskiej, Fabryki Maszyn Rolniczych. Dokument 
sporządzony na firmówce  reklamowej, z grafiką wyobrażającą orzącego wołem rolnika, z jakąś chału-
pą w tle. [...] Nagłówek: Hofherr – Schrantz  Clayton – Shuttleworth  T. A., Kraków, Krótka No 
1. Telefon No 188  Kraków, dnia 18. IV.1918. C w. Przewielebny X. Proboszcz St. Horowicz                
w Sękowej, pow. Gorlice.  
     […]Przykro nam bardzo, że znowu zmuszeni jesteśmy przypomnieć Księdzu Proboszczowi naszą 
małą zaległość w kwocie  K.  78. 53, z uprzejmą prośbą o łaskawe jej wyrównanie. Spodziewamy się, 
że Przewielebny Ksiądz Proboszcz nie da nam powodu do zachwiania tego zaufania, jakie winniśmy 
Jego Osobie i że dalsze przypomnienia będą zbyteczne. Polecając się także nadal łaskawym 
względom, pozostajemy z wyrazami należnego szacunku i poważania. Po prawej, pod spodem, 
odciśnięto pieczęć podłużną o treści: jak w nagłówku, pod którą widnieją dwa nieczytelne podpisy. 
Z lewej strony, pod spodem, ręką i pismem ks. Horowicza, zamieszczono, jeden pod drugim, dwa 
energicznie zamaszyste wyrazy: wypłacono, podkreślone dwukrotnie, oraz Polecone, podkreślone 
jedno- krotnie. Czy to oznaczało, że Przewielebny ksiądz proboszcz uregulował, jedno z licznych, 
zobowiązań? Tego niestety nie wiem. (Oryginał dokumentu, ze względu na jego wartość historyczną, 
znajdzie czytelnik w Rozdziale VII. Niniejszej Książki…,Zbiór dokumentów źródłowych. 

 

                
 Ryć. 1/R. VIII/I. Nominacja.            Ks. Stanisław Horowicz.  Foto. 2/R. VIII/I., awers rewers. Marienbad 

 
          Takie smaczne paszteciki, z okresu probostwa ks. Horowicza w Sękowej, spotykam w archi-
wum parafialnym dosyć często. Zachowało się również w pamięci starszych parafian, sporo anegdot 
na Jego temat. To, że poruszał się w obrębie parafii, a nawet, do odległego o około 6km miasta Gorlic, 
słynną dwukółką jednokonną, nazwaną przez Niego samego faetonem, również w towarzystwie swej 
najmłodszej siostry, jak sam powiadał, to przecież nic szczególnego. Ale jego chytre skąpstwo, znane 
było dobrze, wszystkim Parafianom... Tekst 4/R. VIII. (Opowiadanie zasłyszane Sz. M.).  
[…] Pewnego dnia, wezwał z ambony określonych fachowców, znających ciesiółkę i stolarkę, do przy 
-bycia na plebanię i wykonania niezbędnych napraw. Pracy było na około trzy dni. Przybyło dwóch 
młodych parafian, i energicznie zabrali się od rana do pracy. Gdy zbliżało się południe i pora na posi-
łek, usiedli oni w cieniu jakiegoś drzewa, wydobyli skromne zawiniątka i jęli się posilać, czym kto  
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miał….   Ksiądz proboszcz, najpierw obserwował ich przez okno plebanii, a gdy już kończyli się posi-
lać, wybiegł,   wymachując gwałtownie rękoma i krzycząc, - jakby się coś paliło…-„ A co, wy sobie 
myślicie. To ja się wykosztowuję, każę kucharce smażyć mięsiwa, żeby was ugościć jak się patrzy,             
a wy, taki afront mi czynicie,- własny posiłek przynosicie,- jakbym jakimś biedakiem był,- a teraz… 
wszystko się ma zmarnować?…”  Rzemieślnicy, nie wiedzieli jak się księdzu proboszczowi tłuma-
czyć. Zabrali się do pracy   i pracowali do późnego wieczora. Nazajutrz, przybyli skoro świt, aby udo-
bruchać zagniewanego proboszcza. Pomni wczorajszej awantury, nie zabrali żadnego własnego posił-
ku. Przecież kucharka napiekła sporo mięsiwa. Przyszła pora posiłku. Pracujący ostro rzemieślnicy, 
spodziewali się, że lada chwila, ksiądz proboszcz, pojawi się na ganku i zaprosi ich na obiad. Ale, bar-
dzo się przeliczyli. Widzieli wprawdzie walący z komina dym, ba, czuli nawet zapach owego mięsiwa, 
ale do wieczora, nie wyszedł do nich ksiądz proboszcz i musieli pracować z pustymi brzuchami. Z tej 
desperacji, ukończyli robotę przed czasem i nie potrzeba było przychodzić na dzień kolejny. Gdy było 
już dobrze ciemno, pojawił się ksiądz proboszcz. Oznajmił im - wspaniałomyślnie:…-„ Jutro do ro-
boty już nie przychodźcie, jakoś sobie sam poradzę. A co do zapłaty…, to niżeli ta wasza robota, 
…większe były moje straty…”(!).   Prawdziwą tę anegdotę,  usłyszałem od  p. T. Sikory – leśnika, - 
lat wówczas 80. (Jednym , z owych  rzemieślników,- był jego Ojciec, - Jakub. Drugim, podobno, miał 
być mój Ojciec, - autora  Książki…, - Karol.).  

     Ciągłe kłopoty finansowe ks. proboszcza Stanisława Horowicza, to być może, skutek działań 
wojennych w I wojnę światową. Zniszczone kościoły, plebania, organistówka, zabudowania 
gospodarcze, bardzo zniszczone i zubożone wsi, należące do parafii Sękowa, mocno zdziesiątkowana 
ludność tych wsi. Skąd, miałyby brać się pieniądze? Jeżeli więc w prasie, jaka się wówczas 
ukazywała, pojawiła się informacja, że  w USA zmarł jakiś biskup Horowicz i pozostawił po sobie, 
idący w miliony dolarów majątek, dlaczego by nie spróbować uszczknąć z tego spadku, chociażby 
trochę pieniędzy, na poratowanie nędznego, plebańskiego budżetu., Szuka więc, ksiądz proboszcz 
Horowicz- pośredników, którzy mogliby coś, na temat tego spadku, na miejscu się wywiedzieć.  
     Pisze więc list, do  swojego znajomego, O` Kamila, lub osobiście, z tymże Ojcem Kamilem, się 
spotyka  i powierza  mu,  misję wywiadowczą. Gra,   jest warta świeczki. Ojciec Kamil, podejmuje się 
tej sprawy…   
     Ksiądz proboszcz - Stanisław Horowicz, otrzymuje wkrótce odpowiedź, bezpośrednio ze Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. A oto, przepisany z oryginału tekst dokumentu. Tekst 5/R.VIII. […]                          
ST. John Cantius  Rectory, 4415 Almond  Stret  Bridesburg, Pa.    21go Sierpnia 1924. 
Wielebny Ks. Proboszczu! 
     Kiedym kilka miesięcy temu otrzymał list Ks. Proboszcza, co do milionów dolarów po Natanie 
Hurevitchu,  myślałem, że te miliony, o których piszą rozmaici krewni są tylko w wyobraźni tych 
krewnych, dlatego też odpisałem O. Kamilowi, że trudno takich milionów wyszukać, jeśli się nie wie 
dokładnie, gdzie te miliony mogły pozostać.  
     Dzisiaj jednak czytając gazetę, spostrzegłem nagłówek taki: Heirs of Bishop s Millions multiply.     
Po Polsku: Mnożą się spadkobiercy do milionów biskupa. Artykuł ten umieszczony był w Public  
Ledger        z dnia 21 sierpnia. To, co ta gazeta pisze, ma być do tego czasu jedenastu spadkobierców,     
a z tych jedenastu wyliczonych jest 8śmiu, mianowicie. Mrs. Celia Lasman, z Los Angeles, Sam 
Chaiken, Solmon Chaiken, także z Los Angeles, Abraham M. Chaiken, 21 sza i Ridge ulica Filadelfia, 
Solmon Chaiken, z Burington, N. J. Mrs. Eva Zaroff, x Pottstown Pa., Isadore Chaiken, z Camden N. 
J. i Mrs. Lilian Shrages, 2445 8 ma ulica na południowej stronie Filadelfia. Ci spadkobiercy, według 
gazety,        to dzieci po Sarze Dorze Hurevitch,  która wyszła za Leona Chaiken w Rosyi w roku 
1877,  a która, miała być rodzoną siostrą owego biskupa Hurevitcha. 
     Mając w ręku tę wiadomość, proszę Ks. Proboszcza o legitymacyę, w jaki sposób Ks. Proboszcz 
ma być spokrewniony z owym Natanem, a ja znajdę tutaj adwokata, który zajmie się sprawą 
spadkową.  
     Majątek ten pozostawiony po Natanie Hurevitchu biskupie prawosławnym, ma być w 
Kalifornii,       i ma wynosić (…) dwieście milionów dolarów. (!!!). Mają to być rozległe grunta, które 
dzisiaj podskoczyły w cenie. 
     Ja tu, z mojej strony, rozpocznę porozumiewać się z adwokatem, co on może o tej kwestyi się  
wywiedzieć,  i jak co pomyślnego się dowiem, to  Ks. Proboszczowi dam niezwłocznie znać o tym. 
Być może, żeby dobrze było dla Ks. proboszcza, porozumieć się z polskim konsulatem w New 
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Yorku, czyby czasem i rząd polski nie dopomógł cokolwiek. Adres do konsulatu; General Consulat 
of Poland, New York, N.Y.     Życzę Ks. Proboszczowi choćby jednego miliona dolarów, zostaję 
Sługą w Xtusie …                                                                   Ks. M. P. Kopytkiewicz.  
 (Pisownia oryginalna. Wyróżnienia w tekście; autor Książki…- Sz. M.). Nie wiadomo dlaczego, 
czytając ten list, gdy wymieniani są spadkobiercy, przychodzi na myśl, słynny skecz w wykonaniu 
Dziewońskiego i Michnikowskiego, o tym lesie,  tartaku, o tej desce i sęku, o tej, niezrozumiałej dla 
jednego z rozmówców, użytej przez drugiego rozmówcę, - staropolskiej metaforze… 
Nie wiadomo, dlaczego? W tym sęk. Ale, na pewno wiadomo, że rada księdza M. P. Kopytkiewicza         
z USA, okazała się dobra. Ksiądz, Stanisław Horowicz, proboszcz z Sękowej, redaguje pismo do 
konsulatu w USA,  a właściwie    to Ktoś (?), Księdzu to pismo redaguje, gdyż nie jest to ręka ks. 
Horowicza. Organisty Józefa Borka, - również nie. Być może, że po uściśleniu powiązań rodzinnych 
ks. Stanisława Horowicza, ze spadkodawcą - Natanem Hurewitchem,- brudnopis wystąpienia do 
konsulatu, - sporządził i przysłał  ks. Kopytkiewicz z USA, może wyszukany przez niego prawnik,                   
a może, wspomniany już, O. Kamil. (?).  
Brudnopis listu do konsulatu, zawiera już adres ukierunkowany do konsula w Chicago. A oto,                
ten dokument. (Brudnopis zawiera skreślenia)... Tekst 6/R. VIII. […] 
Consulate General of Poland III5 N. Robey Str. Chicago Ill. U.S.A. Karthel de Neyden Twhal –         
(tak, z lewej, u samej góry. Sz. M).     Do Generalnego Konsula Rz. P. w Chicago. 
                                                       Jaśnie Wielmożny Panie Konsulu Generalny 
     Z dzienników krajowych o śmierci i pozostałym spadku po sp. Biskupie Horowiczu, zmarłym             
w Stanach Zjednoczonych Południowej Ameryki, zgłaszam niniejszym pretensję do spadku po nim, 
ponieważ zachodzi prawdopodobieństwo bliskiego pokrewieństwa ze zmarłym biskupem, upraszam         
o łaskawe udzielenie mi informacji, jakimi dokumentami mam udowodnić pokrewieństwo moje                 
ze zmarłym księdzem biskupem Horowiczem, jak również udzielenie mi bliższych informacji o 
jego rodowodzie.  
     Proszę jeszcze raz o łaskawą informację. Załączam wyrazy głębokiego Szacunku… 
(Brakuje zakończenia i podpisu: ks. Stanisław Horowicz, Sękowa pow. Gorlice. Może zrezygnował. Sz. M). 
     Dajcie mi rodowód biskupa milionera, a ja, udowodnię, że był moim krewnym. Tak zapewne 
pomyślał konsul Rz. P., w Chicago, czytając list ks. Stanisława Horowicza  z Sękowej. 
     Czy biskup prawosławny z Kalifornii, o nazwisku (już zamerykanizowanym), Hurevitch, mógł 
mieć istotnie coś wspólnego, z księdzem obrządku rzymsko-katolickiego, Stanisławem Horowiczem, 
aktualnie z Sękowej? Nie znam na to pytanie wiarygodnej odpowiedzi. Prawdopodobnie, ks. 
proboszcz Horowicz, nie udowodnił bliskiego pokrewieństwa ze zmarłym biskupem. To byłoby 
bardzo wówczas kosztowne, i spodziewanej części spadku, nie otrzymał. Ale, nie można tej 
ewentualności stanowczo wykluczyć.  
     Kto wie, czy, - gdyby prześledzić losy rodziny owego zmarłego biskupa, oraz gdyby sięgnąć do 
korzeni, ks. Stanisława Horowicza, to ich przeszłe drogi życia, nie mogły się kiedyś skrzyżować?.                                                                                                                           
Autor Książki…, opracowując ten temat; o zmarłym biskupie Hurewitchu z USA, usłyszał,                         
z  sąsiedniego pokoju, za pośrednictwem Dziennika telewizyjnego, emitowanego w dniu 18 marca 
2006 r.- sobota, (między innymi…), […] coś o Natanie Horowiczu lub Hurewitchu, wyznania 
Mojżeszowego, obywatelu USA…Czy był to jakiś bliski krewny owego zmarłego biskupa – milionera, 
również Natana z imienia?     Gdyby tak właśnie było, to czy potrzeba lepszego przykładu, tak 
modnej dzisiaj kwestii ekumenizmu; milioner biskup, - Natan Hurewitch z Kaliforni, wyznania 
prawosławnego. Ksiądz proboszcz Stanisław Horowicz, z Sękowej, wyznania rzymsko-
katolickiego, i obywatel USA, również Natan Horowicz,- wyznania Mojżeszowego (!).                           
To przecież nie jest ważne, jakimi ścieżkami, czy drogami, podąża się do jednego Boga.                    
Niestety. Temu bogu, coraz częściej na imię …p i e n i ą d z (!). 
     Zapewne ksiądz Stanisław Horowicz, wywodzący się z pobliskiej wsi Zagrzany (?), nie znał 
historii, może swoich przodków, którzy mieszkają tam do dzisiaj. Wieś Zagórzany, była w przeszłości 
wsią klasztorną i należała do dóbr klasztoru w Tyńcu. W Księdze gromadzkiej tej wsi, z lat 1589 – 
1777, na stronie 730 w tomie X (B. Ulanowski; Starodawne Prawa Polskiego Pomniki), zapiska nr 
4280 (69), pod datą 26 kwietnia roku 1751, między innymi czytamy: […] Chorowicz , (taka  
ówczesna pisownia Sz. M.), - młynarz,  bez żadnego prawa na młynie siedzący, który ma sobie 
przykazano prokurować od I.O.X. Imci Prymasa polskiego robocizny i daniny, jako w leniach jest 
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opisany, odbywać powinien lub się z dworem na czynsz roczny ustanowić, oprócz zaś tego czynszu do 
innych powinności niema należyć… (Wyszukał i przytoczy Sz. M.).                                                    
W pod gorlickiej wsi Zagórzany, Horowicze, mieszkają do chwili obecnej.                     
Tekst 7/R.VIII.     Zbliżając się ku końcowi w opracowywaniu niniejszej Książki…, (a jest to już 
niestety lipiec 2015 r.), w 75 numerze Kwartalnika Gorlickiego wydanego przez Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Gorlickiej; monotematycznie: Setna rocznica wybuchu I wojny światowej, 
napotkałem, zamieszczony przez pana Tadeusza Pabisa, Pamiętnik Inspektora Policji w Gorlicach 
(1914 -1915), -Władysława Kijowskiego (1868 – 1940). W Pamiętniku…, tym, (str.29-30). Przeczyta-
łem –Sz. M., następujący akapit. […] Żydów wciąż wywożą i jako zakładników biorą. Wzięci jako  
zakładnicy Suszeni Leib… (powinno być Suswein – przyp. red. Kwartalnika), … i Hasz Hanawerker 
proszą mię bym się za niemi u komendanta wstawił. Poszedłem, komendant pyta mię, czy to zamożni 
Żydzi i poleca mi żebym od każdego z nich przyniósł po 600 koron. Żydzi pieniędzy nie dali, - zostali 
wywiezieni… Żyd Horowitz…, daje mi 600 koron bym mu zwolnienie wyjednał, nie przyjąłem.                 
[Tak w tekście – przypis redakcji Kwartalnika…]…     (Z ostatniej chwili. II kw. 2016 r.), 
poinformowała Gazeta Krakowska […] Przewodniczącym Gminy Żydowskiej w Krakowie, został   … 
Horowitz..     Czy, proboszcz w rzymsko-katolickiej parafii Sękowa, ks. Stanisław Horowicz, był 
Żydem  w sutannie księdza  rzymsko-katolickiego?, - co często miało miejsce w przeszłości, szczegól-
nie  w Hiszpanii?    Osąd  w tej kwestii pozostawiam Czytelnikom. [Dokument notarialny: nabycia 
spadku po ks. Janie Kielarze (dokument nr 44), oraz list do USA (dokument nr 45), zamieszczone 
zostały, w oryginalnej wersji, w Rozdziale VII. Zbiór dokumentów źródłowych.]. 
     Ksiądz, proboszcz parafii Sękowa, Stanisław Horowicz, od uzyskania przez Polskę 
niepodległości    w 1918 roku,-  proboszczował parafii sękowskiej, jeszcze przez 18 lat, poruszając się 
w swoim boskim faetonie…, Zmarł w Sękowej, w roku 1936. Jakie były dalsze losy, mieszkającej            
z Nim, jego najmłodszej siostry, rannej w styczniu lub w marcu 1915 roku,- nie wiadomo…                
Wiadomo natomiast,  że Jego szczątki,  na cmentarzu parafialnym w Sękowej (około 2018 r.?), zostały 
przemieszczone. Mianowicie, zaprosił je, do swojego grobu, zmarły niedawno, również wielce 
enigmatyczny i kontrowersyjny proboszcz par. Sękowa,- ks. dziekan - Stanisław Dziedzic. 

Czy decyzja 
ta, wynikała, 
z podobień- 
stwa ducho-
wewego oby-
dwu księży? 
A może…, 
łączył Ich, 
głośnyepizod 
związany… , 
z Ameryką?                                                              
 
Probostwo, 
po zmarłym  
ks. Horowi - 
czu, przejął 
czasowo 
wikary,    -        
ks. Jan Wilk. 
(Nad trumną 
obok Gospo-
dyni). W głę-
bi,- Siostra 
zmarłego,          

z którą, ewakuował się podczas I wojny,  w bezpieczne miejsca. Do Sękowej, powrócił zaraz po 02 
maja 1915 r., i…, zażądał rekompensaty, za utracone w ciągu 6 miesięcy wojny - dochody. 
Czy, żądana rekompensata została Mu, przez Komisję…, przyznana, nie ma całkowitej pewności. 
Foto ar. 3/R. VIII/I. Ks. Stanisław Horowicz, proboszcz parafii Sękowa w latach 1909 – 1936.   
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Jeden, z epizodów I wojny światowej, jakich często byli świadkami, mieszkańcy Siar i Sękowej…                                                                                                                             

 
Foto. 4/VIII.   Atak piechoty austrowęgierskiej (Z Przewodnika po bitwie Gorlickiej. Redaktor Prowadzący  
Jerzy Lewiński, Kraków 25 IV 2015. Dodatek do Gazety Wyborczej.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Malował Waldemar Hǚbner. 
   Ryc. 2/VIII. (Z publikacji mgr Mieczysława Śliwy- Kilka słów o genezie i  przebiegu, bitwy pod Gorlicami.) 
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Z ostatniej chwili… Ewakuacja ludności wsi Sękowa w marcu 1915 r. Ludność, została 
rozmieszczona w okolicach Nowego i Starego Sącza; większość we wsi Cieczewina. (List 
W Augustyna, pisany w Nowym Sączu, do W. Długosza przebywającego w Krakowie). 

  
Czy, tych dwoje, z prawej nad głowami idących (wyglądają jak dzieci), przy słupie … to powieszeni??? 

  
Na ostatniej foto., z prawej, na pierwszym planie – powiększenie, to jeden z żołnierzy nadzorujących ewakuacje… 

      
Fotografie (1-6/R.VIII.), pozyskałem, ze stopklatek, z ekranu komputera, fotografując sekwencje 
akcji filmu „Gorlice - Ronisz.” (1914-1915 r.), Wytwórni Filmowej „Czołówka” w Warszawie, a na-
stępnie dokonując formatowania  w odcieniach szarości i powiększania. Są to, jedynie dostępne  foto-
grafie z tej ewakuacji., autor Książki…,- Sz. M.     Chociaż, fotografie nie są najlepszej jakości, oddają 
realia i tragizm przymusowego exodusu mieszkańców wsi Sękowa. Zabierane początkowo; dobytek 
oraz inwentarz, pozostawione być musiały, na pastwę losu, na miejscu. Wolno było zabrać tylko rze-
czy osobiste. (Widoczne na niektórych foto., ciemne krążki w prawym górnym polu, to odbijający się na 
ekranie komputera zegar ścienny wiszący na przeciwległej ścianie i utrwalony cyfrowym aparatem foto-
graficznym.  Zauważone post faktum).         Koniec części I, – Z zakamarków arch. Plebańskiego. 
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ROZDZIAŁ VIII 
UZUPEŁNIENIA ANESY KOMENTARZE 

CZĘŚĆ 2. 
 

Ze Wspomnień żołnierzy - uczestników I wojny światowej. 
       Ze wspomnień, opisów i pamiętników, żołnierzy i osób, biorących bezpośredni udział                          
w I wojnie…Niektóre wspomnienia,  zapożyczyłem i pozyskałem, z opracowań p. Urszuli Birek. 

Wspomnienia żołnierza armii austrowęgierskiej o przygotowaniach do bitwy gorlickiej. 
(Przedruk z Tygodnika Gorlickiego… nr 40 (53),  z 11 listopada 1994 r. Sz. M.). Tekst 1/cz. 2/R.VIII. 
     […] Armia austrowęgierska skupiała swych szeregach poddanych, z całej ówczesnej potężnej 
zresztą monarchii, tak więc, przedstawicieli różnych narodowości: Austriaków, Czechów, Słowaków, 
Polaków, Węgrów… Oto fragmenty wspomnień czeskiego nauczyciela żołnierza armii 
austrowęgierskiej - Franticka Mikulacka, opublikowanych w Pradze w 1928r.,a przetłumaczonych 
na język polski w 1992r. przez Antoniego Krocha. 
     […] Austria miała dziwną armię. Sędzia był sanitariuszem, budowniczy podoficerem rachuby, 
inżynier ordynansem, maszynista kolejowy kucharzem, profesor geografii komendantem punktu 
weterynaryjnego, kupiec artykułami żelaznymi – cenzorem. 
Armia przewracała do góry nogami życie austriackich poddanych na różne sposoby. Ja byłem podczas       
wojny najpierw zamiataczem parku koło Akademii Wojskowej, a potem księgarzem, saperem                      
i grabarzem. Sztuki saperskiej nauczyli nas w Brnie na trzytygodniowym kursie. Pod koniec lutego, 
wysłano nas na front. 
     Pod Grybowem po raz pierwszy owionął nas duch pola bitwy. Zarośnięci, brudni wychudzeni 
żołnierze oddziałów zaopatrzenia, ubłocone włochate polskie koniki, rozklekotane wiejskie furmanki, 
zmordowani kawalerzyści na udręczonych koniach – brnęli przez morze bagna, które nazywali 
gościńcem i wlekli się w stronę gów.(?), [błąd w tekście? prawdopodobnie powinno być gór Sz. M.]. 
     […]Przed północą dotarliśmy do wsi rozrzuconej na pagórkach. Wodzili nas od chałupy, do 
chałupy,  a wszędzie pełno wojska…     Naszej grupie przydzielono marną szopkę. Zmordowani pad-
liśmy na chrust upaćkany błotem, owinęliśmy się w koce i celty, zasnęliśmy. Rano obudziliśmy się 
zasypani śniegiem. Szopka była bez dachu. Artylerzyści zerwali z niej poszycie (słoma Sz. M.), dla 
koni…  Rozprostowaliśmy zdrętwiałe kości… Z przerażeniem oglądaliśmy wąsatych żołnierzy, którzy 
wałęsali się po dolinie  i zboczach.   Stwierdziliśmy, że stacjonujemy w Bystrej koło Gorlic. 
     Pod wieczór przyszli ordynansi i rozprowadzili żołnierzy do okopów. My, „pionierzy” zostaliśmy 
we wsi. Zaprowadzili nas do technicznej. Pan sierżant z oddziału technicznego…, długo nas oglądał         
i kręcił głową, nad tym,  jak w oddziale technicznym mogli się znaleźć dwaj nauczyciele. Jeszcze sta-
ranniej obejrzał nas sobie pan kapral. Gdy skończył obmacywać nas swoimi czarnymi oczyma, zawo-
łał z przerażeniem: „ No i co ja z wami zrobię w abtajlungu,  kiedy z was żadni fachowcy? Co za by-
dlę, was odkomenderowało do technicznego? Pewnie szukacie, gdzie by tu się zadekować, no nie? 
Myślę, że to dekowanie prędko wam się przejdzie”… Przez całą zimę i wiosnę budowaliśmy pod Gor-
licami okopy, zasieki  z drutu, ścinaliśmy drzewa, rozbieraliśmy opuszczone chałupy, znosząc drewno 
do okopów. Godzinami dźwigaliśmy na plecach kłęby drutu kolczastego, kołki, łaty, deski.               
Do pracy wychodziliśmy o piątej – szóstej wieczorem, do domu wracaliśmy nad ranem.  
     W połowie marca… ledwo  powłóczyliśmy nogami. Od stup do głów, żarły nas polskie wszy. (!) 
Dłonie stwardniały, linie na nich zmieniły się w gnijące strumyczki, z których przy każdym rozwarciu 
pięści tryskała krew. Ciężka praca i nędzne noclegi zamordowały nas śmiertelnie. Byliśmy trzy 
ćwierci od śmierci…  Niemal przez cały marzec padał mokry śnieg.. Drogi zmieniły się w 
grzęzawiska. Brodziliśmy po rozmokłych polach do roboty, a w okopach pracowaliśmy w lodowatej 
Wodzie. Kwiecień był litościwszy. Ustał śnieg i mglisty górski deszcz, zbocza obeschły i zazieleniały.  
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     Pite, Neasie, Foukalu, Ptiku, i Wy pozostali wspaniali chłopcy, którzy cierpieliście z nami, czy 
macie jeszcze w oczach wioskę Bystrą? Czy widzicie namioty, w których wiosną 1915 roku 
przesypialiśmy dni po ciężkiej, nocnej pracy? Czy widzicie ogromne słupy dymu, które wzbijały się z 
popalonych szybów naftowych w Gorlicach? Czy widzicie te potwornie rozbite drogi, którymi 
chodziliśmy do Stróżówki? Czy pamiętacie jak gotowaliśmy jedzenie po powrocie z nocnej harówki? 
Czy widzicie jeszcze te wybłocone, wynędzniałe postacie, kulące się przy ognisku? Czy widzicie tych 
czarnych, brudnych, przemokniętych, zawszonych, mdlejących i odrętwiałych mężczyzn, jak 
dmuchają na mokre trzaski  w ognisku i starają się z nich wyczarować płomyczek, na którym by się 
dało ugotować czarną kawę?... 
     Podczas nocnej pracy spotkałem kilku znajomych. Niektórzy byli w polu już od szeregu miesięcy... 
Skąpo cedzili słowa. Milcząco kiwali głowami, gdy zaczynano mówić o Kraśniku, Rawie Ruskiej,            
i innych stacjach żołnierskiej Golgoty, zapisanej na czarno, w annałach armii austriackiej… Ale, gdy 
zaczynano mówić o zimie pod Gorlicami, każdy się zapalał i każdy przysięgał, że już nie będzie dłu-
żej znosić tej nędzy i przejdzie do Moskali… Koniec umierania w okopach… W lisich norach nad 
którymi było kilka desek… W takich jamach z przodu nieco zamaskowanych, z tyłu przykrytych cel-
tami kulili się żołnierze trzeciego pułku przez całą słotną zimę piętnastego roku. Nie było materiału 
do budowy lepszych schronów, nie było narzędzi i sprzętu… Nie było dostatecznej ilości oddziałów 
technicznych… 
     Armia austriacka zaczęła budować schrony i okopy dopiero pod koniec piętnastego roku… 
Podczas pierwszej wojennej zimy żołnierze kulili się i marli w ciasnych, wilgotnych, obrzydliwych 
norach. W takich norach rzęzili suchotnicy, którzy jeszcze przed kilkoma miesiącami tryskali zdro-
wiem, w norach trzęśli się z zimna zarośnięci i zawszeni ojcowie rodzin, w norach przewiązywali 
sobie ropiejące wrzody na nogach i skręcali się w reumatycznych bólach wynędzniali ludzie, ongiś 
przystojni mężczyźni z południowo – wschodnich Moraw… (Nie tylko z Moraw, z całej Galicji Sz. M). 
     Inny żołnierz tak wspomina zimę w Karpatach: […] Zimowe walki w Karpatach były prowa-
dzone w najokropniejszych dla żołnierzy warunkach. Marzły na śmierć już nie posterunki, ale całe 
linie tyralierskie, głębokie śniegi ograniczały ruchy poza drogami przetartymi do kilku kilometrów na 
dzień. Nagłe odwilże zmieniały drogi w bagna, żołnierze mokli do nitki. Nawroty mrozu zmieniały 
odzież w lodowaty pancerz. Biwaki pod gołym niebem, częsty głód, brak ciepłej odzieży, wyniszczały 
wojsko więcej niż od kul…  

 
Dalej wspomina Franticek  Mikulacek: 
     […] W marcu armia austriacka przypuściła pod Gorlicami kilka szturmów, za każdym razem 
krwawo odpartych. Polegli w nich, zostali ranni, albo wzięci do niewoli żołnierze, którzy przeżyli 
wstrętną zimę na karpackich zboczach wokół Gorlic. Gdy zaświeciło ciepłe kwietniowe słoneczko 
spoglądali już na Gorlice przeważnie świeżo przybyli żołnierze…     Pod koniec kwietnia odcięto nas 
od świata. Przestała dochodzić poczta, zakazano powtarzać, co się dzieje na froncie, na za frontem…                    
Gdy 28 kwietnia wracaliśmy do noclegowiska w Bystrej, wybiegł na nasze spotkanie wnuk naszego 
„gospodarza”, krzycząc z daleka: „Niemce przyjechali”…     Zwinęliśmy cały nasz dobytek…                
29 kwietnia wieczorem uznano, że jesteśmy gotowi do wymarszu.  O szóstej wyszliśmy w kierunku 
Jankowej. Szliśmy przez całą noc. Wciąż spotykaliśmy niemieckich piechurów w hełmach i charak-
terystycznych okrągłych czapkach. Płynęły rzeki lekkiej i ciężkiej artylerii, taborów i wozów amuni-
cyjnych.     30 kwietnia przed południem odpoczywaliśmy. Popołudniu dali nam amunicję, żelazną 
rację żywnościową i posłali na front… Wieczorem drążyliśmy okopy koło Łużnej, w bezpośrednim 
sąsiedztwie linii rosyjskich. Granaty i szrapnele zmuszały nas do pośpiechu, kulki karabinów maszy-
nowych gwizdały koło uszu… Nad ranem przyszedł rozkaz, żebyśmy się wycofali do okopów rezer-
wowych. Czołgaliśmy się wzdłuż potoku, porośniętego wierzbiną. Oba fronty drzemały zmęczone… 

 
     Wspomnienia, przytoczyłem za p. Urszulą Birek, z Jej opracowań. Podkreślenia, autor ,- Sz. M. 

Moje wyjaśnienie –Sz. M…, do przytaczanych poniżej wspomnień, żołnierzy I wojny światowej. 
     W czeskim (zapewne,  również w polskim), Cieszynie powstało po I wojnie, Stowarzyszenie 
Weteranów wojennych. Stowarzyszenie to, rozpisywało do byłych żołnierzy I wojny światowej listy, 
z prośbą o wspomnienia. Wpłynęło sporo opracowań. Kopie niektórych wspomnień, pozyskałem             
od p. Marka Załęskiego z Gorlic; - kolekcjonera, i członka SMZG. A oto, niektóre z nich… 



Siary  Sękowa   Sokół  w cieniu Gorlickiego Przełomu 

 393 

Wspomnienia feldfebla - Jana Michalika, żołnierza austriackiego 20 p. p., rodem z Łużnej. Tekst 
2/cz.2/R.VIII. 
                                                                   Szanowny Panie! 
[…]List od pana otrzymałem, na który daję odpowiedź! Co się tyczy mojego przeżycia w czasie woj-
ny  w stronach rodzinnych z roku czternastego na piętnasty, jest następujące: 
Z końcem czternastego roku przybyliśmy rozbici spod Nidy do Siedlisk. Przykro mi było, że jestem       
w pobliżu rodzinnej wioski, a nie wiem nic, co się tam dzieje. Wybrałem się, więc, jako ochotnik, na 
patrol. Przybywszy do Łużny (Łużnej p. A.), dowiedziałem się, że Łużna, prawie cała zalana jest 
przez Moskali.   Ja nie zwracając na nic (uwagi), zacząłem się podkradać do domu, chociaż w sąsiedz-
twie były porozstawiane rosyjskie patrole. Po zobaczeniu się z rodzicami wybrałem się z powrotem do 
Siedlisk. Po niejakim czasie przenieśliśmy się na Wolę Łużańską. Tam pozostaliśmy dłuższy czas.           
Z bólem w sercu muszę wspomnieć to co tam widziałem. Co noc po kilka domów szło na pastwę po-
żarów. Słyszałem nieraz krzyki kobiet i dzieci, których rosyjskie wojska rabowały. Z powodu tego nie 
zważając na swe życie wybierałem się nieraz na patrol jako ochotnik. Lecz i tego mi było za mało, 
więc wybrałem się na szpiega, na zbadanie rosyjskiego frontu. Przebrałem się na dziada i poszedłem 
w kierunku Moszczenice. (Moszczenicy p. A.). Podszedłem pod rosyjski front (okopy p. A.), i prosi-
łem Moskali ażeby mnie puścili do lasu zbierać patyki na opał. Gdym się dostał do lasu na Pustki 
wtedym (wtedy p. A.), był (em) panem. Przepatrzyłem doskonale rosyjski front i widziałem już gdzie 
mają działa, kuchnie i telefony, znów prosiłem Moskali żeby mnie przepuścili bez (przez p. A.), front, 
że idę do Icka (Żyda p. A.), po naftę,  i przepuścili mnie. Jeszcze mnie czepiała patrol rosyjska, alem 
(ale), się jej wywinął (em. p. A.)  i przeszedłem przez całą Łużnę. Gdym już wracał na nasz front (li-
nię p. A.), przechodziłem przez placówki 56 p. p. (musiałem się tłumaczyć, że…p. A.), i że wybiera-
łem się na szpiega, tego mi nie wierzyli. Tylko mnie podstawili (odstawili p. A.), do Szalowy (Szalo-
wej p. A.), do dowództwa pułku  i tam mi nie wierzono tylko mnie oprowadzali wszędzie ciesząc się, 
że chwycili szpiega rosyjskiego. Jeszcze mnie odstawili do Polny (Polnej p. A.), na dywizyj koman-
do. (Komando dywizji p. A.). Tam mi dopiero uwierzono, po zdaniu całego sprawozdania, jak wam 
wiadomo. Może sobie pan przypomina jak w Stróżówce, z pięcioma ludźmi o głodzie i chłodzie trzy 
dni wstrzymywałem atak rosyjski. Prosiłbym pana ażebyś mi pan opisał skąd pan pochodzisz, bo ja 
sobie pana coś  nie przypominam…                                      Z poważaniem Michalik Jan. 
[Niezbędne były poprawki. Mieszanina narodowości w armii austrowęgierskiej, zepsuła polszczyznę 
żołnierza polskiego. Sz. M.] 

Wspomnienia jasielskiego Żyda, - Leiba Wagschala. Pisownia jest nieco okaleczona. 
 Celowo pozostawiłem pisownię oryginalną. Znaki Interpunkcyjne, których w tekście brakowało, 
wpisałem w nawiasach… Sz. M.              Tekst 3/cz.2/R. VIII. […] 
   P. T. Czytając ogłoszenie w Ekspresie pozwalam sobie opisać pobyt jako żołnierz przed 20 laty 
pod Gorlicami. W dniu, zdaje mi się, że było to w sobotę 28 kwietnia (1915 p. A.), około godziny 11 
½ nocy niespodziewanie do naszych okopów weszło wojsko niemieckie bardzo ładnie i dobrze wypo--
sażone (.) wytając  nasz  serdecznie gościli nasz lakociami (łakociami), oświadczyli (,) że przyszli nas 
zastąpić abyśmy poszli się wypocząć (…),  na rozkaz naszego przełożonego opuściliśmy okopy, pro-
wadząc nas około kilometra za okopami, tam byliśmy do rana, później prowadzono nas do wioski – 
nie znanej mi nazwiska (-) i tam byliśmy do 1-go maja, nic nie wiedząc że gotuje się do okropnej wal-
ki (.) Wieczór tego dnia (-) około godziny 10 wieczór (-) zaprowadzono nas po półgodzinnym marszu                   
w czystym polu (.),  tu dowódca silnym głosem zawołał „Habt  acht” czyli baczność i zaczął przemó-
wienie do nas oświadczając nam cel przybycia wojsko niemieckie, i że jutro 2 maja zaczyna się praw-
dziwa bitwa, nakazując nam spokój i milczenie, (.),  po przemówieniu które trwało przeszło pół godzi-
ny, dano nam podwójną porcję kawy i chleb i dość dużą ilość amunicji, oprowadzono nas i pokazano 
gdzie znajduje się „Hilzplaty” w razie gdy zostanie się rannym (,),  gdzie się ma zgłosić nakazując 
nam równocześnie abyśmy byli w pogotowiu (,), ażeby nikt się nie rozbierał (.), po spożyciu nadzwy-
czajnej kolacji padł rozkaz abyśmy się rozpruszyli In plänkler Abstand, i tak leżeliśmy do godziny 4.- 
tej nad ranem spokojnie, (.),  pare  minut po 4-tej , zaczęła się kanonada trwająca bezustannie do go-
dziny 6-tej (.), co wówczas przeżyłem nie jestem w stanie opisać, nigdy w życiu nie zapomnę owego 
dnia. Niebo, które było ślicznie wypogodzone (,), od dymu i kurzu nie było widać, (.), około godziny 6 
padł rozkaz „Vorwärts” ruszyliśmy na nieprzyjaciela (,) nigdzie jednak w okopach go nie było (,), nie 
mogąc wytrzymać prażenia naszych dział opuścił stanowisko stawiając dobry opór siejąc po naszej  
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stronie dość wielką ilość rannych i zabitych, i tak maszerowaliśmy szwarm (czarną?), linią pod Biecz. 
W Bieczu koło poczty mieliśmy mały odpoczynek, zawiadomiono (,), że nieprzyjaciel okopuje się i że 
należy jak najsilniej go rozpracować aby (,), przeszkodzić wrogowi robotę. Na rozkaz rozpruszyliśmy 
się w szwarmlinji i po dość ostrej walce zmusiliśmy nieprzyjaciela do dalszej ucieczki. 
W Skołyszynie nieprzyjaciel okopał się i trudniej nam było walczyć, rozkaz był abyśmy walczyli (,) 
abyśmy mogli obiad jeść w Jaśle. Słysząc o rodzinnym miastu (,) chociaż byłem ranny w nogę i ze sił 
wyczerpany, ja i koledzy nabraliśmy otuchy i walczyliśmy jak w pierwszym dniu i wśród grad kul 
maszerowaliśmy na nieprzyjaciela, (.), głównie nasi komendanci z naszego szwarmu (oddziału?), 
zostali ranni i zabici (.), wówczas (,), żołnierz wziął komendę (.), prowadził nieumiejętnie tak (,), że 
po kilka godzin walki nas cały szwarm dostał się do niewoli, było to 6 lub 7 maja 1915 r., pod dworem 
w Skołyszynie.     Nieprzyjaciel prowadził nas piechotą do Rawy – Ruskiej, stamtąd koleją w głąb 
Rosyi, (.),  ja byłem bez przerwy przez 3 lata w jednem mieście, (.), wróciłem końcem października 
1918 roku.     Mieszkam w Jaśle moje dążenie jest (,), aby mieć możność oglądać pole (,), w którym 
zostałem zabrany przez wojska rosyjskie do niewoli.     Cieszyłbym się także (,), gdy będę mógł wziąć 
udział w pochodzie, o co bardzo proszę (.), prosić będę o zawiadomienie. 

Leib Wagschal    Jasło. 

Wspomina Witeź Rudolf Metz von Spundelunge  K. ung. Feldmarshalleutnant d. R. 
Ritter des Mil. Maria Theresia Ordens  -  Budapeszt, 11-go marca  1935 r. 

 (Wybór  fragmentów - autor Książki… - Sz. M.   Tekst 4/2R.VIII.). 
[…] Krótki opis walk c. k. 23 brygady piechoty w czasie przed i w bitwie przełomowej dnia        
2 maja 1915, powstałych na podstawie zapisków w moim dzienniku. 
 […] Krakowska 23 brygada piechoty, będąca pod moim dowództwem, byłem wtedy generał-
majorem, należała z c. k. 24 brygadą piechoty do c. k. 12 dywizji piechoty. Komendantem tejże był 
marszałek polny lejtnant Paweł Kestranek.     12 dywizja tworzyła wspólnie z k. węg. 39 dywizją 
piechoty honwedów, której dowódcą był marszałek polny porucznik Emeryk v. Hadfy, c. k. VI 
korpus – Dowódcą korpusu był marszałek polny porucznik Arthur Arz v. Straussenburg. 
     Do 23 brygady piechoty należały c. k. 56 pułk piechoty o czterech batalionach, okręg uzupełnień 
Wadowice, którego komendantem był pułkownik Edward Mollinary i c.k.100 pułk piechoty, 
składający się   z trzech batalionów, okręg uzupełnień Cieszyn, a jego komendantem był pułkownik 
Franciszek Latinik. 
     Cały korpus znajdował się końcem kwietnia 1915 r. na południowy zachód w miejscowościach 
Staszkówka – wzgórze Pustki – Gorlice – (Siary dolne, Pocieszka, Nowawieś, dwór Długosza, Szlaban 
– Sękowa. Podkreślenia i przypis autora książki…), moja brygada wraz z grupą artyleryjską 
pułkownika Ludwika Riedla naprzeciw Gorlic i na graniczących wzgórzach po obu brzegach rzeki 
Ropy.     Tutaj miała brygada kilka ciężkich krwawych walk, a to 24 lutego 1915 odbyło się nasze 
samodzielne natarcie na cmentarny wzgórek w Gorlicach i w Sękowej, przy czym udało się mnie 
opanować wzgórze cmentarne, które jednak musiałem opuścić wieczorem na skutek bardzo silnych 
rosyjskich kontrataków, następnie szerzej zaplanowane walki, niestety bezskuteczne, odbyły się 9 i 13 
marca (wzgórze Postronie, p. autora-Sz. M.), były i inne jeszcze walki.  
24 kwietnia (1915), dowiedziałem się po raz pierwszy, że silna armia niemiecka nadciąga ze zachodu        
i że VI korpus ma wziąć wraz z nią udział w wielkim i szeroko zaplanowanym natarciu na rosyjskie 
pozycje w Zachodniej Galicji. Naczelnym dowódcą tej nowo tworzącej się 11. armii ustanowiono 
generała-pułkownika v. Mackensen`a. 
     Przede wszystkim miało nastąpić przegrupowanie, VI korpus ma zająć stanowiska na południowy     
zachód w rejonie Staszkówka – Wola Łużańska, moja zaś brygada i grupa artylerii pułkownika Riedla 
podążyć miała na znany już poprzednio odcinek pozycyjny naprzeciw Łużny (Łużnej), i wzgórza 
Pustki.     W tym samym dniu przybyli niemieccy komendanci, których wojska miały zająć nasz 
odcinek, wraz ze swoimi sztabami celem zorientowania się w terenie. 
     25 kwietnia (1915), wyjeżdżam konno wczesnym rankiem z szefem sztabu 12 dywizji piechoty 
majorem sztabu generalnego Karolem Gerbertem na nowy odcinek walki pod wzgórzem Pustki i 
badam go szczegółowo. Następnie odbyłem konferencję z niemieckimi komendantami w 
komendziemojej dywizji nr 12. piechoty celem omówienia przeprowadzenia zluzowania nas na mocy 
nadeszłych rozkazów wyższych władz.   Od 25 do 27 kwietnia (1915 r.), oprowadzałem ja i mnie 
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podlegli komendanci, konno przed południem  i po południu, albo pieszo do późna w nocy z 
niemieckimi komendantami po naszym odcinku walki. 
     Dziwne to było, że Rosjanie, aczkolwiek pokazywaliśmy się jawnie dosyć często, mało na nas 
zwracali uwagi i prawie całkiem nas nie ostrzeliwali. Z wypowiedzi kilku rosyjskich dezerterów, nie 
wynikało żeby Rosjanie coś zauważyli. Dopiero 27 kwietnia, po południu rozpoczęła rosyjska 
artyleria, zwróciwszy tu i tam na przejeżdżające niemieckie auta, ostrzeliwać silnie nasze pozycje 
pułku piechoty  nr 100, dwa pełne trafienia uderzają w szkołę, gdzie znajdowała się komenda pułku 
piechoty nr 100, na szczęście nikt nie został zabity, a było tylko kilku rannych. 
     W nocy z 27 na 28 kwietnia (1915), nastąpiło zluzowanie wojsk mojej brygady przez Niemców. 
Jeszcze tej nocy maszerowała moja brygada na nowy odcinek.  
Foto. 1/VIII.2. M. Klimecki Gorlice 1915. Przybywają żołnierze Pruscy. Foto-skan- Sz. M. 
     Nie łatwo mi przyszło pożegnać się z dotychczasowym odcinkiem pola walki, oczywiście 
najchętniej pozostalibyśmy w tym nam tak dobrze znanym rejonie w czasie mającego nadejść natarcia, 
bo przecież przez ciągłą obserwację znaliśmy, że tak powiem, każdy kamień i wszystkie rosyjskie 
rowy strzeleckie, tutaj bowiem walczyliśmy ciągle i krwawo, a nasza artyleria znała i ostrzeliwała 
znakomicie każdą pozycję nieprzyjaciela. 
     W nocy z 27 na 28 (kwietnia 1915), wszędzie panował ruch pod ochroną ciemności, nowe wojska 
nadchodziły, a poprzednie odchodziły, wczesnym rankiem 28 kwietnia odjechałem wraz z moim 
sztabem i oddziałem ułanów ostrym kłusem na nowe pozycje. 
     Kiedy nasza mała gromada przejeżdżała koło Szalowej, odkryli nas Rosjanie i rzucili za nami kilka 
granatów, ale bez szkody jechaliśmy dzielnie naprzód. W południe przybyliśmy do Stróżnej do naszej 
nowej kwatery. 
    Po południu obchodzę już nowe, częściowo jeszcze nie gotowe, obecnie wykopane pozycje, bo 
dotychczasowa pozycja walki była zbyt od rosyjskiej oddalona. 
     Było więc dużo pracy dla przemaszerowującej brygady, należało wykonać nowe pozycje, a to 
zajęło tak oficerów jak i żołnierzy. Około 100 kroków musieliśmy na brzuchach pełzać, bo część 
pozycji było dopiero trasowane.     Przy tej sposobności otworzył nieprzyjaciel do idących ogień na 
600 kroków i cud, że nikt z nas   nie został raniony. Musieliśmy, więc, w dzień i w noc pracować.  
     Jak się już 25 kwietnia dowiedziałem, byłem przeznaczony na komendanta atakującej grupy             
12. dywizji piechoty na Pustki. 
Do pierwszego uderzenia miałem do dyspozycji c. k. pułk nr 56 w sile czterech batalionów, pułk 100       
o trzech batalionach i jeden batalion 20 pułku piechoty Nowy Sącz, dalej bardzo silnie wzmocnioną 
dotychczasową grupę artyleryjską pułkownika Riedla, w sumie było 72 działa. 
     Wojska 24 brygady piechoty były częściową rezerwą dywizji pułku piechoty nr 57, częściowo 
korpusu, i dwa bataliony 20 pp.     Mój plan postanawiał przebić się przez najdalej wysuniętą część 
rosyjskiej pozycji na południowo wschodnim stoku „Pustek” przy zmasowaniu na wąskim froncie 
silnej grupy piechoty, w tym sensie ułożyłem z komendantem grupy artyleryjskiej użycie własnej 
artylerii, a mianowicie silny, niszczący i koncentryczny ogieńka miejsce planowanego włamania, a 
wspomaganego słabszym ogniem artyleryjskim na szerszym froncie. Rozpoczęto też natychmiast 
wszystkie dotyczące tego planu zarządzenia i połączenia i wstrzeliwanie się. 29 kwietnia, (1915), 
wezwano mnie dla omówienia ataku do komendy korpusu VI do Bobowej. 
     Wczesnym rankiem jechałem tam konno, oczekiwał mnie tam szef sztabu korpusu pułkownik Józef 
Huber i szef artylerii korpusu pułkownik A. Nowotny. Przedstawiłem mój plan, dotyczący użycia pie-
choty, a ten został we wszystkich szczegółach przyjęty. Inaczej zachowano się w stosunku do plano-
wanej czynności artyleryjskiej.     W myśl nadeszłych (nadchodzących), z góry ogólnych wskazań c. k. 
armii, że ogień artylerii ma być przez szefa artylerii korpusu jednolicie kierowany, chce szef artylerii 
korpusu ogień artylerii rozdzielić na cały front, a więc objąć nim sąsiednie także odcinki, podczas gdy 
mój plan ułożony z komendantem grupy artyleryjskiej koncentrował ogień masy artyleryjskiej na za-
mierzone miejsce włamania się, aby tam właśnie wybrać, w prawdziwym tego słowa znaczeniu – wyr-
wę.     Powstaje ożywiona dysputa, ja utrzymuję usilnie moją tezę i oświadczam zdecydowanie, że 
tylko w najwyższym stopniu niszczący, mający masowe oddziaływanie skoncentrowany ogień artyle-
ryjski na miejsce włamania umożliwi atak piechoty na stromą, na wielu bardzo obronnych terenach, 
wznoszącą się górę, stwierdziłem dalej, że na zmianę wydanego rozkazu artylerii i rozpoczętej realiza- 
cji zaleceń zgodzić się nie mogę. Szef sztabu generalnego zakończył dysputę czyniąc uwagę,  
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że dotyczący sprawy rozkaz - wydany będzie na piśmie.     Dowiedziałem się także. Że ogólny jedno-
lity atak ma być podjęty 4 maja (1915). 
Wracam konno z powrotem, w południe odbywam wielką konferencję w komendzie brygady z 
komendantami piechoty i artylerii, oznajmiam też ustnie, że 23 brygada piechoty i batalion 20 pułku 
pod moją komendą wraz z grupą artylerii ma przeprowadzić na Pustki natarcie, oraz wydaję już teraz 
rozkazy mające na celu przeprowadzenie tego natarcia.     Nasze pozycje należy podsunąć dalej, mamy 
jeszcze dużo pracy. W komendzie 12 dywizji piechoty przedkładam o tym wydarzeniu meldunek, 
zawiadamiam również pułkownika Riedla.     Na przedzie na froncie utarczki, walka artylerii, przede 
wszystkim, nie wpadające w oko wstrzeliwanie się artylerii. 
     30 kwietnia (1915), nadchodzi nieoczekiwany rozkaz, że uderzenie nastąpić ma nie 4 maja, ale już 
2 maja (1915), a powodem tego zarządzenia: ataku „Rosjan, jeśli się uda, zaskoczyć i nie dać im 
możliwości ściągnięcia posiłków”. A więc jeszcze więcej popędzania, ale to się uda. 
    30. kwietnia (1915), tegoż popołudnia nadszedł rozkaz uderzenia, wydany przez komendę VI 
korpusu  i własnej 12 dywizji piechoty. Zgadzał się on na ogół z wydanymi przez brygadę rozkazami, 
co łatwo da się wyjaśnić odbytymi poprzednio konferencjami. 
     Najważniejszym miało być w mojej grupie uderzeniowej zdobycie wzgórza „Pustki”, w 39 zaś 
dywizji honwedów nacierającej z lewej strony opanowanie wzgórza „Wiatrówki”, na prawo od nas 
nacierać miała 81 niemiecka dywizja rezerwowa całym lewym skrzydłem na las „Kamieniec”. 
Nowością w rozkazie był przydział niemieckich wyrzutni min oraz polecenie zdobycia już następnej 
nocy przednich pozycji rosyjskich przy drodze w Łużnej i mocnego obsadzenia terenu po obu stronach 
kościoła. Poza tym przydzielono mi cały oddział pionierów należący do naszej dywizji. 
     Przed południem zwołują jeszcze raz wszystkich komendantów do siebie, aby usunąć ewentualne 
wątpliwości. Wszystkie rozkazy wydaje się pisemnie. Prócz tego wydaję jeszcze jeden rozkaz 
komendantury brygady, który ma być natychmiast w najprzedniejszych pozycjach ogłoszony. O ile 
sobie przypominam tej mniej więcej treści, że mamy uderzyć, walczyć obok świadomych celu, 
nawykłych do zwycięstw wojsk niemieckich, a ja jestem przekonany, że i my niczym im ustępować 
nie będziemy i tak jak oni odniesiemy pełne zwycięstwo…etc. 
     Po południu pojechałem konno do komendy 12 dywizji, bo miałem tam załatwić sporą kwestię, by 
mojemu żądaniu zadość uczynić, to jest, by 2 bataliony 57 pp., rezerwy dywizji, nie tak jak było               
w rozkazie dywizji postanowione – były ustawione do dyspozycji komendy dywizji, lecz możliwie 
najbliżej podsunąć za moją grupą uderzeniową składającą się z czterech batalionów 56 pp., 
podsuwającą się w kierunku Łużnej, by w wypadku potrzeby mieć je natychmiast pod ręką. Komenda 
dywizji uznała moje żądanie jako słuszne i wyraziła zgodę. 
     W ciągu dnia nadszedł także rzeczywiście odpowiedni rozkaz o zmianie czynności artylerii, jednak 
nie do mnie z komendy korpusu lecz wprost od szefa artylerii, skierowany do mojego komendanta 
grupy    artylerii. Ten zaś pułkownik Riedl przysłał mi o tym meldunek. 
     Postanowiliśmy jednak, że pozostają wydane rozkazy i nic się nie zmienia. Każda zmiana mogłaby 
zaszkodzić atakowi, wywołując zamieszania powodowałaby tylko największą niepewność.  
     W nocy już nastąpiły gwałtowne walki. 56 pp. Zajął według rozkazu pozycje rosyjskie w Łużnej. 
Nasze dzielne wojska miały dosyć dużo zabitych i rannych, ale odniosły pełny sukces. Rosjanie 
opuszczają Łużną, pięćdziesięciu jeńców zostało wziętych do niewoli. 
     Pierwszego maja wstrzeliwuje się nasza artyleria przez cały dzień we wskazane pozycje, co nie 
zostało zauważone przez nieprzyjaciela. Objechałem ponownie konno nasze pozycje, przechodzę 
przez nasze linie, wszędzie przypominam i zachęcam. Ogólny nastrój jest pełen nadziei. Zresztą 
spokój – spokój przed burzą.     W nocy wydaję polecenie wszystkim moim biorącym udział w ataku 
wojskom, posunąć się jak najdalej do przodu. Zmasowane cztery bataliony 56 pp./wraz z rezerwami 
brygady/ stanęły wtedy tuż, u wysuniętych stóp wzgórza „Pustki”, weszły wtedy przez to do 
bronionego przed ogniem nieprzyjacielskiej artylerii odcinka martwej przestrzeni. O godzinie 3.30 po 
południu przejechałem konno i obszedłem po raz ostatni moje pozycje natarcia. 
      Następnej nocy kazałem sobie wybudować w dotychczasowej głównej pozycji jakieś 1200 kroków 
oddalonej od pierwszej linii rosyjskiej dobry punkt obserwacyjny, skąd mogłem bardzo dobrze 
obserwować mój cały front i stąd kierować walką. Tuż za tym stanowiskiem komendy ustawiły się 2 
bataliony    rezerwy dywizyjnej 57 pp.  
     Po południu przeprowadzono dalsze wstrzeliwanie się artyleryjskie w pozycje nieprzyjacielskie,    
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     szczególnie, nowo podciągniętych niemieckich baterii, które w myśl uchwał konferencji, przez 
komendanta mojej grupy artyleryjskiej były szczególnie pilnie kierowane. 
     Na tę noc pozostałem wraz z moim sztabem w mojej kwaterze w Stróżnej…   
O czwartej godzinie rano wyjechałem wraz z moim sztabem w kierunku mojego stanowiska 
bitewnego.      O piątej przybyliśmy na miejsce. 
     Przed południem zwołują jeszcze raz wszystkich komendantów do siebie, aby usunąć ewentualne 
wątpliwości. Wszystkie rozkazy wydaje się pisemnie. Prócz tego wydaję jeszcze jeden rozkaz 
komendantury brygady, który ma być natychmiast w najprzedniejszych pozycjach ogłoszony. O ile 
sobie przypominam tej mniej więcej treści, że mamy uderzyć, walczyć obok świadomych celu, 
nawykłych do zwycięstw wojsk niemieckich, a ja jestem przekonany, że i my niczym im 
ustępować nie będziemy i tak jak oni     odniesiemy pełne zwycięstwo…etc. 
     Pierwszego maja wstrzeliwuje się nasza artyleria przez cały dzień we wskazane pozycje, co nie 
zostało zauważone przez nieprzyjaciela. Objechałem ponownie konno nasze pozycje, przechodzę 
przez nasze linie, wszędzie przypominam i zachęcam. Ogólny nastrój jest pełen nadziei. Zresztą 
spokój – spokój przed burzą. 
     W nocy wydaję polecenie wszystkim moim biorącym udział w ataku wojskom, posunąć się jak 
najdalej do przodu. Zmasowane cztery bataliony 56 pp./wraz z rezerwami brygady/ stanęły wtedy tuż,      
u wysuniętych stóp wzgórza „Pustki”, weszły wtedy przez to do bronionego przed ogniem 
nieprzyjacielskiej artylerii odcinka martwej przestrzeni.  
                                                                                  ----====oooo  0  oooo====---- 

         Dzień 2 maja 1915 r. 
          Pamiętny dzień rozpoczął się…. 
Potężnie wznosił się przed naszymi oczyma dominujący aż do swej zalesionej kopy, w wielu 
serpentynach (transzei), obronny, stromo się wznoszący, olbrzymi masyw wzgórza „P u s t k i”. 
     Wszędzie panował najgłębszy spokój…Moje pierwsze linie podsunęły się w czasie nocy według 
rozkazu na kilkaset kroków pod pozycje rosyjskie  i tam okopały się… 
     56 pp. Znajdował się tuż u stóp góry, 100 pp. Na prawo od niego, nadszedł swoim lewym skrzyd-
łem również do Łużnej, musiał się jednak na prawym skrzydle zatrzymać w pozycji cofniętej, a bata-
lion pierwszy 20 pp., miał utrzymać łączność z atakującym na południe ode mnie 41 rezerwowym kor-
pusem niemieckim względnie z jego 81 rezerwową dywizją. Ten był jeszcze więcej cofnięty. 
     Punktualnie o godzinie 6-tej, jak wydano rozkazy rozpoczęto na całej naszej linii nękający ogień     
artyleryjski, rosyjska artyleria odpowiadała umiarkowanie, mimo to wieś Łużna stanęła wkrótce od 
ognia artyleryjskiego w płomieniach, a całe wzgórze „Pustki”, aż do kopicy, wyglądało jakby okryte 
ogromną chmurą dymu. Ten powolny, ale ogromnie niszczący ogień, trwał według rozkazu przez 
kilka godzin…     O godzinie 9. 20, przed południem, rozpoczyna Rosjanin ostrzeliwać mój punkt 
obserwacyjny granatami, zbudowany był dopiero w nocy, zbyt wpadał w oczy i rozpoznano go 
prawdopodobnie jako stanowisko komendanta (kierowania). Ponieważ zauważyłem po uderzeniu dwu 
granatów pewne niebezpieczeństwo /”widły”/ wydałem rozkaz opuszczenia tego stanowiska 
bitewnego. Bezpośrednio po ewakuacji stanowiska nadleciał trzeci granat, był on pełnym trafieniem, 
rozniósł stanowisko w zupełności a nas obsypał ziemią, gdyż nie zdążyliśmy się dostatecznie oddalić. 
Natychmiast obsadziliśmy lej, zniszczone strzałem połączenia telefoniczne zarazem naprawiono. 
     Około 10 godziny przed południem wzmacnia się ogień artylerii a także ogień wyrzutni min 
według planu i wydanych rozkazów. Niszczący ogień na właściwy wąski odcinek włamania w 
rosyjskich pozycjach, niszcząc wszystko i wyrównując teren.     Pod ochroną tego niszczącego ognia 
artylerii wydaję rozkaz posunięcia bliżej oddziałów szturmujących 56 pp. Punktualnie o godzinie 10-
tej przesuwa się naraz ogień artylerii wstecz, a wszystkie linie szturmującej piechoty wyruszają nagle 
do ataku. Także      na prawo i lewo widzę, dokąd sięgają spojrzenia, widzę postępującą naprzód 
piechotę.     Nasze dzielne bataliony walczą po bohatersku, pierwszy rów strzelecki u stóp wzgórza 
„Pustki” leżący naprzeciw mnie, wzięto po krótkiej chwili. Rosjanie poddają się prawie bez walki. 
Wszyscy pędzą szybko przed siebie, przez wszystkie ostrzelane serpentynowe pozycje, wspinając się, 
zajął wkrótce 56 pp. stromą górę. Nieprzyjaciel, którego potężny, nękający ogień naszej artylerii, 
fizycznie, a szczególnie duchowo całkowicie załamał, zupełnie oszołomiony stawiał nikły opór. 
O godzinie 10. 45 przed południem, była połowa wzgórza „Pustki” w naszym posiadaniu. 
100 pp., który rozpoczął także bardzo walecznie atak, musiał się jednak najpierw przebijać przez ogień 
własnej artylerii, działającej zresztą według mego rozkazu i planu, bardzo mało wspomagany,  
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podchodził z większym trudem naprzód swoim prawym skrzydłem, które poza tym boleśnie 
ostrzeliwane było  z prawej flanki – ja zaś ponownie muszę na razie wstrzymać działanie artylerii. 
Jednak i ten pułk uzyskuje, postępując ciągle do przodu, teren. Jedynie będący najdalej na prawym 
skrzydle I batalion 20 pp., nie może posunąć się do przodu, a nawet na skutek całkowitego 
pozostawania w tyle, i oczekując mających się dołączyć Niemców musi, czyniąc w prawo zwrot, 
tworzyć nowy front w kierunku lasu „Kamieniec”. O godzinie 11-tej dosiadamy, ja i mój sztab, koni i 
galopujemy pod kościół w Łużnej, dokąd przeniosłem tymczasowo moje stanowisko obserwacyjne 
walki. Tam zastałem także komendę 56 p p… 
     Wokół leżały liczne zwłoki i ranni, świadczyło to o gwałtowności odbytych tutaj walk. 
O godzinie 11.30 przed południem urządzono tutaj komendę na nowo, wszystkie połączenia 
naprawiono a do tego czasu pracowało wszystko na dawnym stanowisku. 
     O godzinie 11.28 otrzymuję meldunek nadporucznika Sivy`ego, komendanta 9 kompani 56 pp.,         
że całe wzgórze „Pustki” jest w naszym posiadaniu, a on wraz ze swoją kompanią opanował wyręby      
na północnym wschodzie.   Atakująca na lewo od mego stanowiska 29 dywizja honwedów, mimo 
bardzo wielkiej waleczności oddziałów, nie posuwa się do przodu. Atak na „Wiatrówki” był 
częściowo odparty. 
     Podobnie wojska niemieckie, mimo najbardziej walecznego ataku nie wyszły, że tak powiem, na 
północny wschód od Woli Łużańskiej ze swych stanowisk wyjściowych ponosząc ogromne straty. 
     O godzinie 11.40 nadchodzą dalsze meldunki, że całe wzgórze „Pustki”, wydające się nie do 
zdobycia, zajęte zostało przez moją brygadę. Także 100 pp. Zdobył wschodnią część grzbietu. 
Batalionowi rezerwy brygady 57 pp., poleciłem wspinać się tuż za 56 pułkiem piechoty, ażeby go 
natychmiast w miarę potrzeby użyć. Dwa, za mną będące bataliony 57 pp., znajdowały się w marszu 
na Łużną.  
     A więc znowu na koń z całym sztabem i do góry na wzgórze. Nie było to jednak łatwe jechać kon-
no  w plątaninie rozbitych rowów strzeleckich, zasieków z drutu kolczastego i przez trupy rosyjskich 
żołnierzy.   O godzinie 12.30 przybywam na wschód od kopicy na lewe skrzydło 100 pp., będącego w 
ciężkiej walce leśnej. Obaj komendanci pułków piechoty i komendant artylerii spieszą również na 
wzgórze. 
     Na północnych stokach wre gwałtowna walka. Aczkolwiek załogi rowów strzeleckich, straszliwym 
ogniem artylerii i miotaczy nękane, były całkowicie załamane i prawie bez walki poddawały się, moje 
dzielne wojska poniosły, zdobywając wzgórze, względnie małe straty, na szczycie jednak zalesionym, 
Rozwinęły ostre walki z broniącymi się i wprowadzonymi do przeciwnatarcia rosyjskimi rezerwami.         
W czasie tych walk nie mogła być nasza piechota z natury położenia wspomagana przez własną 
artylerię, sama zaś ucierpiała wiele od ognia artylerii rosyjskiej, skierowanego właśnie na ten las. 
Szczególnie koło jednego punktu rosyjskiego, punktu oporu, rozwinęła się zażarta krwawa walka. 
Wobec tego, że prawe skrzydło sąsiedniej dywizji honwedów nie mogło się ruszyć w kierunku 
wzgórza „Wiatrówki”, wydaję   na górze pułkownikowi 56 pp., Molinary`emu rozkaz, ażeby z dwoma 
batalionami 56 pp., skierował się     w lewo i na linii grzbietu ruszył do ataku na tę miejscowość.    
     Z pozostałymi 2-ma batalionami 56 pp., i 100 pp., prowadzę dalej uderzenie na Moszczenicę. 
Z powodu wielkiego rozciągnięcia mego, obecnie daleko wygiętego bitewnego frontu, umieściłem 
mój komendancki punkt obserwacyjny tuż za pierwszą linią części walczącego na wzgórzu „Pustki”, 
100 pp. Stamtąd nie mogłem wprawdzie obserwować walki, będącego pod lasem, 56 pp., byłem 
jednak w stałej łączności z nim, miałem nie tylko przegląd działalności nieprzyjaciela pod Mosz- 
czenicą, lecz także wspaniały widok z góry głęboko w dolinę na połączenie walczących                        
z niemieckim frontem wojennym. 
     Po lewej mojej flance byłem dostatecznie ubezpieczony przez posuwanie się Molinary`ego. 
Teraz należało Niemców odciążyć przez działalność wojsk z flanki i tyłu przeciwnika, znajdującego 
się naprzeciw Niemców, co zresztą już pułkownik Riedl, wyciągnąwszy artylerię na południowy stok 
wzgórza „Pustki”, według planu i z własnej inicjatywy, ze szczególnym sukcesem wykonał. Także 
karabiny maszynowe 100 pp., walczące na wzgórzu, na mój rozkaz z dobrym skutkiem wzięły udział      
w tej walce Niemców. Przed moim frontem cofali się Rosjanie wszędzie, jedynie na zachód od   
Moszczenicy bronili się jeszcze twardo…     W międzyczasie przybyły na „Pustki”, przydzielone           
do mojej dyspozycji z komendy 12 dywizji, dwa bataliony 57 pp., będące rezerwą dywizyjną, były 
one  za mną ustawione. Ponieważ posiadanie wzgórza „Wiatrówki”, leżącego na flance moich wojsk  
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miało olbrzymie znaczenie dla mojej dalszej akcji, atak zaś 39 dywizji honwedów, względnie jej 77 
brygady  nie mógł się dotąd, w kierunku „Wiatrówki” rozwinąć., jedynie prawe skrzydło, walcząc 
najpierw  za, a później skoro się zrobiło miejsce, dołączyło się do ataku obok 56 pp., uzyskało też 
kilka sukcesów. Dlatego, po godzinie 2-giej po południu podesłałem te dwa bataliony 57 pp., 
prowadzącemu atak na wzgórze „Wiatrówki” pułkownikowi Molinary`emu, z rozkazem 
przeprowadzenia energicznego uderzenia czterema batalionami, od południowo wschodniej strony tej 
miejscowości.     Podobna sytuacja była na najbardziej oddalonej części mojego prawego skrzydła 
naprzeciw lasu    „Kamieniec” gdzie Niemcy nie mogli posunąć się do przodu. 
     Już poprzednio, na skutek mojej telefonicznej propozycji, uczynionej komendzie 12 dywizji, 
skierowano dwa pozostałe bataliony 57 pp., rezerwy dywizyjnej do ataku frontowego na las 
„Kamieniec” i stworzenie,    z tych batalionów I/57 pp., II/57 pp., i I/20 pp., podgrupy pod komendą 
pułkownika Poschek`a  komendanta 57 pp. 
     Tak, więc, wyglądał mój szeroki front, podzielony na trzy podgrupy, na lewo atakował Molinary       
na „Wiatrówki”, w środku Latinik na Moszczenicę, na prawo Poschek na las „Kamieniec”. 
     Mój marsz naprzód, przez wzgórze „Pustki”, flankujący ogień, mojej artylerii i atak rozpoczęty          
w ścisłym połączeniu i związku z Niemcami grupy Poschek`a wykazuje tutaj wkrótce dobry wynik. 
Rosjan wyrzucają Niemcy z lasu na południe od drogi, a Niemcy i grupa Poschek`a, z lasu 
„Kamieniec”. Rosjanie uniknęli zupełnego otoczenia przez odwrót w kierunku północnego wschodu. 
     Grupa Poschek`a została usamodzielniona na skutek rozmowy z komendą dywizji i podlegała 
odtąd bezpośrednio komendzie dywizji. 
     Jedynie wzgórza „Wiatrówki” bronią Rosjanie twardo i mocno, a atak Molinary`ego zyskuje 
tylko   powoli na terenie. Po południu przydzielono mi dotychczas zatrzymywany jako rezerwa 
korpusu, 3 pp.,  do dyspozycji. Te dwa bataliony przybyły po drugiej po południu do Łużnej po 
długim marszu. Walka o wzgórza „Wiatrówki” rozpętała się znowu, z nową mocą i gwałtownością      
i dopiero po skoncentrowaniu ognia artylerii, tak 39 dywizji honwedów jak i części mojej artylerii, 
udało się po godzinie szóstej wieczorem, połączonemu atakowi Honwedów: /grupa Molnär/, i mojej 
grupy Molinary,  „Wiatrówki” w zupełności zdobyć. Wzięto licznych jeńców, reszta wycofała się w 
kierunku północnego wschodu. 
     Grupa Latinika ponawia uderzenie na Moszczenicę, Rosjanie walczą jednak ciągle twardo,                    
a moja linia ataku jest tuż przed tą miejscowością.     Dwa bataliony 3 pp., przybyło dopiero o tym 
czasie na wzgórze „Pustki”, skierowano je dopiero       do ataku na „Wiatrówki”, ale były już do ataku 
niepotrzebne.     Nadejście ciemności ogromne wyczerpanie wojska wpływają na zakończenie,                   
w zasadzie walki,  na  całym froncie, a przeciwnik jest wszędzie w pełnym odwrocie. Chroniony 
ciemnością opuszcza Moszczenicę, Jeszcze tego samego wieczoru znajdują nasze wysunięte oddziały 
wywiadowcze miejscowość wolną od nieprzyjaciela. 
     Połowę nocy spędzam wraz z moim sztabem pod gołym niebem. Około północy jednak urządzam    
komendę brygady w małym domu na skraju lasu na zachód od Moszczenicy. Natychmiast zabieramy 
się do pracy, ażeby przygotować rozkazy moje na podstawie i w międzyczasie dalszych wyższych 
rozkazów na dzień 3 maja.     Przede wszystkim uporządkowano grupy wojsk, wydano wyżywienie, 
uzupełniono amunicję i t p. Pułk piechoty nr 56, który poniósł dotkliwe straty, wysunięto jako rezerwę 
dywizji i oddano do jej dyspozycji.     Wraz z pułkami 3. 57. i 100nym, mają 3 maja uderzyć dalej na 
wyznaczonym terenie. 100 pp.,   przeznaczam na rezerwę brygady, nocuję w objętym przez nas miej-
scu, a pułki 3 i 57 znajdują się   w wyznaczonych miejscach i czuwają przygotowane do użycia w pie-
rwszej linii bojowej. 3 maja o godzinie 3 rano znajduję się już w nowo wybranym stanowisku bojo-
wym, a o 5 rano rozpoczynamy marsz naprzód ,                           
    2 maj przyniósł naszym wojskom zaszczytne, piękne i decydujące zwycięstwo. Aczkolwiek 
krwawe ofiary szczególnie na skutek późniejszych walk były znaczne, to przecież to zwycięstwo 
dzięki ostrożnej, celowej, przygotowanej w najdrobniejszych detalach, znakomicie kierowanej akcji 
ognia artylerii   okupiliśmy względnie nieznaczną liczbą strat. Dzielna piechota mogła przedrzeć się w  
górę przez tę, z takim rozmachem wybitą lukę przez pozycje, całkowicie załamanych psychicznie 
Rosjan i wejść  na górę, z nie osłabioną mocą w ciężką walkę w lesie… 
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Foto. 2/R.VIII/2.Wieś Łużna, tuż po bitwie 2 maja 1915 r. Dodatek Gazety wyborczej – red. Jerzy Lewiński. 
[…]Wojskom naszej dzielnej dywizji, walczącym z pogardą śmierci, udał się ten szturm, mogliśmy 
nie tylko osiągnąć, jako pierwsi, nasz cel walki, lecz także wesprzeć naszych sąsiadów z północy i 
południa, którzy mimo bardzo wielkiej waleczności i ofiar, początkowo nie mogli wywalczyć żadnych 
sukcesów.     Komenda niemieckiego 41 korpusu rezerwowego podziękowała już wieczorem 2 maja w 
ciepłych słowach VI. c. k. korpuśnej (korpusowej), komendzie za skuteczne wsparcie jego lewego 
skrzydła. Byłem wraz ze sztabem zawsze na przedzie, by gdzie tego zajdzie potrzeba interweniować. 
Tym samym duchem byli owiani wszyscy moi podkomendni, aż do ostatniego piechura, byle tylko 
wedrzeć się do przodu. 
     Moje i pułkownika Riedla niewzruszone i wytrwałe wykonywanie powziętego planu; pułkownika 
Riedla do najdrobniejszych detali wypracowany plan akcji artyleryjskiej, okazały się w najlepszym 
świetle, a sukces ujawnił rację naszego stanowiska. Ze względnie małymi stratami osiągnęliśmy jako 
pierwsi na całym froncie cel ataku i zdobyliśmy uważane nawet przez Rosjan za nie do zdobycia 
wzgórze „Pustki”…     Wydarzenia w innych częściach frontu dowodzą nieodparcie racji naszego 
stanowiska. Obarczeni byliśmy, z dużym skutkiem, decydująco ciężką odpowiedzialnością, ale od 
początku byliśmy pewni siebie. 
     Dzielne polskie wojska będące w tym pamiętnym dniu bitwy pod moim dowództwem, dniu,  
który tak decydująco wpłynął na dalszy tok wojny, przyczynił się decydująco do świetnego 
zwycięstwa, odniesionego wspólnie z dzielnymi wojskami niemieckimi. Dzielne polskie i dzielne 
wojska węgierskie wyrwały w tym dniu, broniącym się po bohatersku i rozpaczliwie Rosjanom,  
ich ostatni fort na wzgórzu „Wiatrówki”. Wszyscy, oficer i żołnierz, dali ze siebie wszystko, 
owiani wolą zwycięstwa. 
D z i e ń  b i t w y   p o d    G o r l i c a m i    jest  dniem  urodzin    W i e l k i e j    P o l s k i. 
     To zwycięstwo wróżyło początek owego szeregu zwycięstw, które spowodowały oczyszczenie 
całej Galicji i Polski, z wojsk nieprzyjacielskich, ale także uwolniły Węgry na zawsze od niebez- 
pieczeństwa rosyjskiej inwazji.                   [Jakże mylił się, Autor Wspomnień.- , p. Sz. M.].                        
Za czyn ten otrzymałem wojskowy krzyż Orderu Marii Teresy na podstawie orzeczenia Kapituły 
Orderu - Rozdział – IV.; „Za wybitną działalność i pełne sukcesu udanie się przełamania frontu w 
bitwie pod Gorlicami w dniu 2 maja 1915 r.   i decydujące prowadzenie 23 brygady piechoty”…     
Obecny emerytowany kr. (?), Węgierki marszałek polny Ludwik Riedl otrzymał za swój czyn rycerski 
krzyż wojskowego Orderu Marii Teresy,  na podstawie orzeczenia Kapituły Orderu rozdział XII…  
     …Za przeprowadzenie, jako pułkownik i komendant grupy artylerii umiejscowienia na własną  
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odpowiedzialność wbrew rozkazowi artylerii dywizyjnej w bitwie pod Gorlicami dnia 2 maja 1915 r., 
co wpłynęło decydująco na sukces nie tylko własnej dywizji, lecz także całej armii…      
Własnoręczny podpis: Witeź Rudolf Ritter Metz von Spundelunge  K. ung. Feldmarschalleutnant d. 
R. Ritter des Mil. Maria Theresia Ordens.           Budapeszt 11 marca 1935 r. 

 
 

     Ten sam epizod walki na terenie Łużnej, z pozycji i okopów rosyjskich, widziany oczami 
rosyjskiego oficera, z pochodzenia Polaka – dowódcy szwadronu huzarów, w pułku huzarów, 
księcia pułkownika Ugrumowa. Tekst 5/2/R.VIII. (Zamieszczony  w oryginale, w całości. Autor 
Książki – Sz. M.). 
     Jakże odmienne, w swym wyrazie literackim, są te opisy. Konkretny i w najdrobniejszych 
szczegółach rzeczowy, - Oficera armii austrowęgierskiej oraz poetycki, typowo słowiański, Oficera 
armii rosyjskiej. 

Bój w Lesie Kamienieckim 
                                                    Kto nie był tam, wśród śmierci oszalałej 
                                                    Temu się niech na ziemi piekło nie śni…! 
                                                    Pierzchnęły mgły… Las w ogniu stanął cały; 
                                                    Tysiące dział ryknęło pieśń nad pieśni ! 
                                                    Pod Gorlicami… 
                                                    …Tam, niczym krwi szła cena ! 
                                                    Tam naprzód parł w wichurę kul gromową, 
                                                    Na trupów wał, urosły w noc majową, 
                                                    Żelazny huf - dywizji Mackensena. 
 
     Trębacze pułkowi zagrali pobudkę. Echo wilgotnego, majowego poranku niosło ją w dal, po 
lesie otulonym w mgły białe, pełnym świergotu ptasząt. Promienie wschodzącego słońca ozłacały 
wierzchołki starych sosen i zielone liście olch. 
     W obozie zawrzało życie z brzękiem, chrzęstem i niefrasobliwością, cechującą starych żołnierzy 
przed wymarszem na pozycję. Ściągnięto pogotowie bojowe i pikiety, czyszczono i pojono konie, 
rozpalano ogniska. 
     Cicha przed kilku minutami polanka zaroiła się tłumem huzarów, rozbrzmiewając śmiechem, 
gwarem i rżeniem koni. Wizje nocne pierzchnęły bezpowrotnie.   
     Powstałem z wilgotnej trawy, spoglądając na miejsce, gdzie noc całą spędziłem z księciem 
Ugrumowem. Krzesło polowe było puste. Ruszyłem do szwadronu czując, po nieprzespanej, pełnej 
dawnych wspomnień nocy, zmęczenie i senność. Wschodzące słońce wróciło chęć do życia, lecz stało 
się coś dziwnego ze mną… 
     Zakradł się do duszy lęk niepewności, niewiary we własne siły. Dzika, szalona tęsknota kazała 
biec, biec gdzieś na lasy, na pola bez kresu i końca. Czym były wszystkie moje dotychczasowe 
przeżycia          i czemu służyłem ja, rosyjski huzar? Własnej, dzikiej fantazji, wojnie i miłości… 
     Miłości?... Czy mogłem nazywać tak te chwilowe, wypływające z dzikich porywów mojej 
nieokiełznanej, nie znającej hamulca natury, szału zmysłowych upojeń? Po co żyłem i dla kogo? 
     Czy dla dogadzania tęsknocie za walką, co zagnała mnie na wojnę, bym zatracił się wśród milionów 
zbrojnych ludzi, przygód niezwykłych i śmierci, czającej się z każdego kąta, nieuchwytnej i nagłej,  
jak strzał karabinowy, z ukrytej zasadzki?  Czy po to, bym hulał wśród kobiet, którym na rozkosz 
rzucałem złotem, by więcej ich nie oglądać  i w chwilach zapomnienia łudzić samego siebie, że to 
miłość prawdziwa, szalona, gorąca, jakiej zawsze szukała na próżno moja natura, aby o świcie 
odepchnąć precz od siebie ramiona obojętne, zimne, obce,    a później ruszyć w bój na kulomioty, 
armaty i rodaków, co we  wrażych mundurach celnie strzelą austriacką kulą w polskie serce (!) 
Po co te trudy, bóle, cierpienia, rany, walki i wieczna szara troska budząca mnie każdego ranka,          
a wieczorem zamykająca do snu oczy, troska zwątpienia w słuszność sprawy, za którą walczę… 
     I ten poranek wiosenny myśli moje i pragnienia zwróciłem ku tym, co daleko, nad błękitną wstęgą 
Nidy krew przelewali. Co ponieśli życie, młodość, wbrew wywodom statystów, - polityków kraju  
i świata.     Żal, rozpacz, ból, ścisnęły serce.     Ach! Czemuż tam, pod Limanową,  nie wbiłem ostróg   
w boki „Achmeta” i nie pognałem ku nim?     Czemu … ,(tutaj, niesłusznie Tłumacz?, lub ktoś 
przepisujący, wstawił nazwisko …Ugrumow, zamiast rzeczywistego,- autora opisu. (Autor Książki…  
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–Sz. M.) …teraz dopiero otworzył zamglone oczy i duszę ?...     Z pochyloną głową, wolnym krokiem, 
z zamiarem wytrwania i spełnienia obowiązku, doszedłem do miejsca noclegu mojego szwadronu. 
Huzarzy czyścili konie, myli się  w wiadrach z wodą, gotowali w kociołkach herbatę… 
     Wachmistrz Fedoreńko zasalutował, pytając, na którą godzinę zarządzić zbiórkę. 
Wymaszerujemy o szóstej. Macie jeszcze sporo czasu. Wsunąłem się pod namiot i kazałem 
ordynansowi przynieść wody do mycia. Wykonałem kilka ćwiczeń gimnastycznych, włożyłem czystą, 
jedwabną  koszulę, zamieniłem eleganckie, lakierowane buty na nowe, mocne z wysokimi cholewami, 
ze zwykłej skóry, uczesałem włosy przed lusterkiem, przypasałem szablę, rewolwer i zupełnie 
orzeźwiony, lepiej nastrojony wyszedłem przed namiot, by zobaczyć mego ukochanego „Achmeta”. 
Przywiązanego  do drzewa, czyścił starannie Aliosza. Było to ostatnie widzenie się z koniem, jak 
gdyby bezwiedne pożegnanie… Głaskałem go po długim pysku, klepałem po szyi i zaglądałem                   
w dobre, siwe oczy.         Nie wiedziałem, iż za kilka godzin utracę go na zawsze… 
     „Achmet” wyciągał do mnie łeb i rżał radośnie. Przez czas zimowych walk w Karpatach urosła mu 
jedwabista grzywa z którą wierzchowiec, wyglądał niezwykle pięknie. 
     - zaraz napój i osiodłaj „Achmeta”, - Aliosza. Nie zapomnij skrócić puślizg. Rzeczy oddasz               
na powózkę oficerską i będziesz ich pilnował. 
     - Wasze błaharodie nie weźmie mnie na pozycje ?- spytał ze zdziwieniem i jak gdyby żalem w 
głosie wierny ordynans.     - Nie. Zostaniesz przy taborze. Tymczasem podaj mi herbaty. 
     Wróciłem pod namiot, by przed wymarszem zapakować niektóre drobiazgi. Chciałem napisać list      
do Inki, lecz nie wiedziałem, jak go rozpocząć. 
     - Gdzie mógł podziać się Ugrumow? – myślałem nieustannie. Alosza przyniósł w żołnierskim 
kociołku herbatę, nakrył, zaimprowizowany ze wspartej na dwóch palach deski, - stół z mocno 
przybrudzonym obrusem, otworzył puszki z konserwami i zameldował: - Wasze błaharodje, łącznik       
od pułkownika.     - Niech wejdzie – rzuciłem. 
Uriadnik kozacki z „komandy   razwiedczików” wręczył mi, salutując, piśmienny rozkaz, wzywający 
na odprawę oficerską. Zostawiłem niedopitą herbatę i wybiegłem z namiotu. Przed leśniczówką stali 
zebrani rotmistrze i porucznicy. Dostrzegłem księcia Ugrumowa i chciałem do niego podejść, ale 
właśnie adiutant zaczął czytać rozkaz dzienny. Po odprawie, kazano przed wymarszem odrysować               
z map szkice wyznaczonych odcinków. Wróciłem, aby dokończyć śniadanie. Było już prawie w pół do 

szóstej, za pół godziny odmarsz, należało się spieszyć. Parzyłem usta gorącą herba-
tą rysując jednocześnie szkic odcinka w Lesie Kamienieckim. Skończywszy robo-
tę, spakowałem walizę, zamknąłem ją na klucz i zarzuciłem dolman.  Aliosza cze-
kał  z „Achmetem”. Zapaliłem papierosa, patrząc na formujące się  w kolumnę - 
szwadrony. Niektórzy oficerowie siedzieli już na koniach. Nadbiegł Fedoreńko - 
Zbiórka! – huknąłem, dosiadając wierzchowca. Dochodziła szósta. Szwadron mój, 
liczący wówczas około stu szabel, uformował dwurząd. Odebrałem raport o stanie 
ludzi, koni i trójkami ruszyli huzarzy przed leśniczówkę. Właśnie pułkownik dosia-
dał swego araba i wydawał ostatnie przed wymarszem rozkazy, gdy na pozycjach, 
w stronie Gorlic, rozległy się lękliwe  i przeciągłe strzały armatnie.   Sztab ruszył 
na czele kolumny wąską drożyną, pełną wyboi (wybojów), i korzeni, a za nim 
szwadrony zanurzyły się w las, potrzaskany przez granaty i szrapnele długiej zimo- 

Foto. 3/R.VIII.2.    wej Wojny pozycyjnej, okryty zielenią kiści olch, osiny  i dzikich malin, obrastają-
cych rowy przydrożne. Na ciemnym tle odbijały jaskrawym, żółtym kolorem piaskowe dachy ziemia-
nek, pełne żołnierzy. Zalatywał zapach smażonej słoniny i kartofli. Do drzew poprzywiązywane były 
małe kozackie koniki, których właściciele gotowali przy ogniskach śniadanie. Dalej zaczynały się zyg-
zakowate rowy dobiegowe, wiodące do pierwszej linii okopów. Tuż przy drodze rozpięty wielki na-
miot z flagą czerwonego krzyża i napisem „pierewiazocznyj punkt”. Przed namiotem leżały stosy pus-
tych noszy. Ujechaliśmy dobre pół kilometra, gdy nagle dokoła zagrzmiały działa i pociski z szumem, 
gwizdem leciały na pozycje piechoty. Jeden trzepnął blisko. Gałęzie sosny, ścięte odłamkami posypa-
ły się na głowy. Dojechaliśmy do miejsca skrzyżowania dróg Łużna – Biecz.  
     Po obu stronach traktu siedzieli i leżeli długimi szeregami żołnierze rezerwowej brygady strzelców, 
którzy w ciągu nocy przymaszerowali z pod Jasła. Grupkami, na koniach, stali oficerowie. 
Skręciliśmy ku Łużnej, wśród wzmagającego się huku dział. Na przedzie kolumny, za sztabem pułku, 
pękł granat. Słup czarnej ziemi buchnął w górę, obsypując huzarów ze szwadronu Tarły. Ubiegliśmy 
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 może ze czterdzieści kroków…Trysnął wąż ognisty…,potężny trzask! Granat zranił dwóch jeźdźców         
i zdarł korę z rosnącej przy drodze brzozy. Jechaliśmy galopem, zostawiając rannych pod opieką 
sanitariuszy z rezerwowej   brygady strzelców, w szeregach  której, wszczęło się już zamieszanie. 
     Żołnierze grupami i pojedynczo przebiegali po drodze, chcąc schronić się przed pociskami w głąb    
lasu. Kilka szrapneli pękło nad miejscem, gdzie stały stłoczone wózki amunicyjne i karabiny 
maszynowe. Konie stawały dęba, rwąc uprząż. Na komendę, pułk nasz oddzielnymi szwadronami, 
szachownicą, ruszył po obu stronach traktu, rozpędzając i tratując umykających piechurów. Rwaliśmy 
po wyboistej drodze,   w stronę okopów. Szum…trzask…grzmot…struga ziemi! „Achmet” skoczył w 
bok., stając dęba. Ściągnąłem gwałtownie cugle i spojrzałem za siebie. W przydrożnym rowie tarzały 
się, kwicząc przeraźliwie, dwa ranne konie. Obok nich – huzarzy. Jednemu granat zniósł wierzch 
czaszki i do połowy przywalił ziemią, drugiemu poszarpał brzuch i oberwał rękę. Twarz popielatej 
barwy…Oczy szklane… błędne… pół leżał, pół siedział w drgawkach konwulsyjnych, jęcząc 
strasznie. Sanitariusze i doktór rzucili się ku nim, a my pędziliśmy dalej, chcąc jak najprędzej 
dojechać ku wyznaczonym odcinkom.  
     Nagle adiutant i pułkownik zawrócili konie i podnieśli ręce.  - Stój!, Stój!, – przebiegło wzdłuż 
kolumny.  Szwadrony z galopa przeszły w kłus i zatrzymały się na drodze. Dookoła rżnęły szrapnele, 
waliły granaty, las trząsł się od potężnych wybuchów. Wśród splątanych gałęzi, potrzaskanych drzew, 
zygzakowatych rowów dobiegowych, widać było grupki żołnierzy i sanitariuszy zdążających                        
z noszami pełnymi rannych, ku punktom opatrunkowym. Brygada strzelców rozproszyła się, do 
dołów, ziemianek. 
Na próżno oficerowie starali się zaprowadzić ład, porządek i zebrać rozsypane oddziały. Z lasu, 
podjechał ku naszemu dowódcy kapitan ze sztabu korpusu. Długo o czymś rozmawiali ze sobą. Kilka 
granatów pękło na drodze zabijając i raniąc jeźdźców i konie. Pułkownik wyjechał przed szwadrony. 
Zabrzmiała komenda: Z koni! Do walki pieszej! Wśród rwących się gęsto pocisków, zaprawieni w 
karpackich bojach huzarzy, w jednej chwili, sprawnie wykonali rozkaz. Koniowody prowadzeni przez 
kapitana sztabu wraz z wierzchowcami ruszyli ku leśniczówce. Rozległ się trzykrotny gwizdek. 
Zbiórka dla oficerów! Skoczyliśmy do dowódcy.  - Ruszać pieszo na czele szwadronów ku odcinkom. 
Karabiny maszynowe za mną. Miejsce postoju dowództwa pułku: zachodni skraj Lasu Kamienieckie-
go. Po obsadzeniu linii – przysłać do mnie łączników. Wszyscy naprzód!  
     Dookoła rżną granaty! Wirują kamienie, ziemia, darń. Gałęzie drzew spadają na głowy i ramiona. 
Szwadrony, prowadzone przez oficerów, wkraczają w las. Rozsypuję plutony w tyralierę, aby ponieść  
jak najmniejsze straty i spiesznie podążam ku swemu odcinkowi. Posuwamy się wśród dołów, wyrw, 
gałęzi, Kraków, korzeni, powalonych drzew, splątanych drutów. 
    Orientuję się według mapy i szkicu wykonanego na leśniczówce. Doprowadzam szwadron bez strat   
do ziemianki, kwatery dowództwa 31 pułku strzelców, zajmującego odcinek, którego część mam 
obsadzić swoimi ludźmi. Zgiełk, grzmot, trzask, jęk, biegający żołnierze, łącznicy bojowi, oficerowie. 
Nie mogę dopytać się o pułkownika. Wnętrze ziemianki, rowy, schrony, zawalone rannymi, których 
znoszą nieustannie z pozycji wśród piekła ognia artyleryjskiego. Po długiej chwili czekania nadbiega 
Fedoreńko, wysłany z rozkazem odnalezienia dowódcy pułku. Wręcza mi kartkę ze wskazówkami.  
     Po obu stronach traktu siedzieli i leżeli długimi szeregami żołnierze rezerwowej brygady strzelców, 
którzy w ciągu nocy przymaszerowali z pod Jasła. Grupkami, na koniach, stali oficerowie. 
Skręciliśmy  ku Łużnej, wśród wzmagającego się huku dział. Na przedzie kolumny, za sztabem pułku, 
pękł granat. Słup czarnej ziemi buchnął w górę, obsypując huzarów ze szwadronu Tarły. Ubiegliśmy 
może  ze czterdzieści kroków… Trysnął wąż ognisty…, potężny trzask! Granat zranił dwóch 
jeźdźców i zdarł korę z rosnącej przy drodze brzozy. Jechaliśmy galopem, zostawiając rannych pod 
opieką sanitariuszy, z rezerwowej brygady strzelców, w szeregach której, wszczęło się już 
zamieszanie.      
     Żołnierze grupami i pojedynczo przebiegali po drodze, chcąc schronić się przed pociskami w głąb 
lasu. Kilka szrapneli pękło nad miejscem, gdzie stały stłoczone wózki amunicyjne i karabiny 
maszynowe. Konie stawały dęba, rwąc uprząż. Na komendę, pułk nasz oddzielnymi szwadronami, 
szachownicą, ruszył po obu stronach traktu, rozpędzając i tratując umykających piechurów. - Ruszać 
pieszo na czele szwadronów ku odcinkom. 
     Karabiny maszynowe za mną. Miejsce postoju dowództwa pułku: zachodni skraj Lasu 
Kamienieckiego. Po obsadzeniu linii – przysłać do mnie łączników. Wszyscy naprzód!  
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     Dookoła rżną granaty! Wirują kamienie, ziemia, darń. Gałęzie drzew spadają na głowy i ramiona. 
Szwadrony, prowadzone przez oficerów, wkraczają w las. Rozsypuję plutony w tyralierę, aby ponieść   
jak najmniejsze straty i spiesznie podążam ku swemu odcinkowi. Posuwamy się wśród dołów, wyrw, 
gałęzi,  korzeni, powalonych drzew, splątanych drutów. 
     Ruszamy naprzód rowem dobiegowym. Granaty rżną po nas tak, że kilkadziesiąt kroków marszu 
opłacam trzema zabitymi kilkoma rannymi huzarami. Dopadamy rowu strzeleckiego flankującego na 
brzegu lasu.    O jakieś 600metrów, odległy plant kolejowy, za którym daleko, wieś Łużna, zajęta 
przez nieprzyjaciela.     W ziemiankach, zbudowanych z grubych bali, przysypanych warstwą gliny, 
darni i piachu, ukryto kulomioty. Załogę odcinka stanowi rota piechoty, pod dowództwem 
młodziutkiego chorążego. Obejmuję komendę i wysyłam dwóch łączników z meldunkami do 
dowódcy pułku. Godzina ósma rano. Po drugiej stronie nasypu trzaskają granaty rwące druty, darń, 
ziemię… 
     Pociski naszej artylerii wzniecają pożar w leżącej opodal wiosce. Kłęby dymu buchają ku niebu. 
Huraganowy ogień wzmaga się nieustannie. Wzgórza okoliczne, spowite w sino-ciemne mgły, 
poprzerzynane błyskami tysięcy granatów! Przytulony mocno do przedpiersia rowu strzeleckiego 
czuję, jak dookoła trzęsie się ziemia. Dwa granaty rżną w okop! Zasypują mnie, chorążego i 
Fedoreńkę, strugami gliny, ziemi, błota. Przytykam gwizdawkę do ust:     - Wszystko do ziemianek! – 
Szrapnele trzepiąc gęsto nad rowem, zabijają i ranią kilku ludzi. Sanitariusz rzuca się ku nim, chcąc 
opatrzyć… błysk, grzmot, - krwawo-zielona masa, zmieszana z gliną i błotem. 
     Widocznie, dostrzegli już nas obserwatorzy artylerii (przeciwnika). Teraz będzie nam ciepło! – 
rzucam do chorążego. Siedzimy w ciasnym, niskim dole, stłoczeni wraz z żołnierzami. Przez wąską 
strzelnicę, patrzę na przedpole pozycji. Za nasypem kolejowym i na wzgórzach – grzmi! 
     Drzewa, worki z piaskiem, druty, pale, kozły hiszpańskie wśród błyskawic, gwizdu, trzasku, huku 
– lecą w górę! Z zalesionych wzgórz okolicznych, z przednich placówek, z okopów, schronów, 
ziemianek, pod-słuchów, grupami i pojedynczo zmykają oszaleli żołnierze, szukając ocalenia i ginąc 
w chmurach dymu  i ognia. Kilku dobiega i tocząc błędnym wzrokiem, nieludzkim wyciem pada na 
błotniste dno okopu.                                                                                                   
     Zupełnie zdemoralizowani straszliwym huraganowym, o nieznanej sile – ogniem tysięcy dział 
nieprzyjacielskich, zionących od godziny szóstej rano, bez przerwy, stal i żelazo na pozycje 
piechoty.     W miejsca gdzie okop zagina się na flankownice, chroniąc obrońców w razie ataku od  
bocznego ognia – rżną granaty! Kilka trafia w ziemiankę i rozwala ją zupełnie. Pozostali przy ży- 
ciu żołnierze, gnają pochyleni ku nam.  
     Las Kamieniecki staje w ogniu setek pocisków! Dookoła ogłuszające grzmoty! Wiruje ziemia, 
gałęzie, korzenie, druty, kamienie, darń wśród straszliwych błysków i czarnych strug dymu. 
     Przedpiersie i zaplecze zostaje w kilku miejscach zawalone. Jednemu z żołnierzy odłamek granatu  
rozdziera brzuch…, wnętrzności wypadają na wierzch. Nieszczęsny tarza się w piachu, jęczy 
strasznie.   Z otwartej, wielkiej rany cieknie strugą krew, tworząc kałużę na dnie okopu. Żołnierz wije 
się w bólu  i męce. 
     Huzarzy i piechurzy tłoczą się w ziemiance, a my, dwaj oficerowie, obserwujemy straszliwy                  
w swojej grozie, obraz. 
     - Gdzie reszta pułku i nasze konie? Czemu dotąd nie przysłano kulomiotów? Lada chwila może       
nastąpić atak piechoty… - myślałem nieustannie. Z czterech karabinów maszynowych pozostały trzy, 
gdyż jeden zniszczył wybuch granatu.     Będę się bronił do ostatka! 
Nigdy w życiu nie bałem się nikogo i wśród piekła, mogłem zaobserwować, czym jest i jak się 
objawia strach ludzki, strach przed gwałtowną śmiercią. Wśród grzmotów, błysków, wirujących 
odłamków żelaza    i stali, kilku piechurów wybiega z ziemianki, przeskakuje zaplecze okopu i umyka 
w las.     Wołam za nimi: - stój! 
     Nie słyszą wśród straszliwego dudnienia, eksplozji i gnają dalej. Nerwy odmówiły im 
posłuszeństwa. Pozostali stłoczeni w ziemiance z zazdrością śledzą uciekających, zdradzając chęć 
naśladowania ich. Dobywam rewolwer i zapowiadam, iż śmierć czeka każdego, kto wystąpi jeden 
krok za okop.    To skutkuje. Patrzą na mnie z nienawiścią, pomieszaną ze strachem szacunkiem  
i podziwem.  Przed ziemianką trzaska szrapnel! Bryzga w oczy glina i piasek! Belka, wsparta na 
dwóch, nadłamanych słupach, podtrzymujących dach – pęka. Gruba warstwa darni, piachu, gliny, 
kamieni wali się na nas.  Z trudnością, pokaleczony, wygrzebuję się spod rumowiska i spostrzegam  
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kilku piechurów wyskakujących z okopu. Chcę za nimi kropnąć, z nagana. Rewolwer, przysypany 
ziemią – zaciął się. Wyrywam z rąk, leżącego blisko żołnierza karabin i wygarniam za uciekającymi 
przed śmiercią tchórzami. Odbiegają dość blisko i – nie wiem, czy trafiłem, którego z nich.  
     Z moich huzarów żaden nie ucieka. Rozkazuję kopać spiesznie głębokie doły – schrony w miejscu, 
gdzie ściana rowu strzeleckiego schodzi się z dnem. W stronie Gorlic buchają ku niebu gęste, 
czarne kłęby dymu. Żołnierze gorączkowo kopią jamy i padają w nich skuleni, lecz bezpieczni przed 
granatami. Z chorążym i wachmistrzem Fedoreńko zostaję w rozwalonej ziemiance i patrzę na 
błyskające ogniem wzgórza okoliczne. – Tam żyć nikt nie może! 
     Umazany błotem i gliną, z ustami pełnymi piachu, spoglądam na straszliwe widowisko. Chwilami   
dochodzą z oddali przeraźliwe jęki. Na wzgórzach kotłuje ziemia, bryzgają belki, szaro-czerwone 
strzępy, darń, drzewa, kamienie… 
     Za nami, z boków, straszliwy łoskot… szum… chmura czarnego dymu! Huzarzy wybiegają z 
dołów,  przywierają do przedpiersia rowu… mina!, - leci okrzyk wzdłuż okopu. Buchają ku niebu 
olbrzymie czarne kłęby, pełne błysków. Skorupy szrapnelowe bryzgają, drzazgi, piach, darń. 
     Chorąży patrzy na zegarek… Godzina dziesiąta rano… 
Na wzgórzach zaterkotały kulomioty i ręczne karabiny. Wybiegam z ziemianki, podając gwizdawką   
sygnały na alarm. Żołnierze wysypują się z kryjówek i wzdłuż rowu strzeleckiego błyszczą w słońcu 
lufy karabinów. Z lornetką przy oczach, oparty o przedpiersie okopu, śledzę gorączkowo wierzchołek 
wzgórza „Pustki” i nasyp kolejowy. Niby małe, czarne mrówki, ruszają do szturmu na rozorane 
okopy, góry trupów, - tysiące piechurów niemieckich, szybko dochodzą do podwzgórza, gdzie 
garstka, pozostałych przy życiu, broni się mężnie do ostatka. 
     - Celownik 600!, Ogień pojedynczy!, - komenderuję. 
    Od strony Woli Łużańskiej, gęste linie tyralierskie, walą na Las Kamieniecki. Kule gwiżdżą 
nad  trzęsącym się od wystrzałów okopem. Karabiny maszynowe spuszczają taśmy naboi w biegnące             
do szturmu „falangi” nieprzyjacielskie. 
     Oparty o przedpiersie rowu, strzelam do tyralierów, którzy dochodzą do plantu, mimo silnego 
ognia flankowego ze wzgórz i z lasu, gdzie po schronach, wśród zwalonych drzew, rowów, ziemianek, 
leżą    ukryte plutony, naszego pułku. Huzarzy potęgują ogień. Gęste fale Niemców to padają – to 
zrywają się, zbliżając ku nasypowi. Rozgorączkowany, zabłocony, biegam, wołając: „nieprieriwnyj 
agoń”!     Niektórym żołnierzom krew cieknie z rąk od pospiesznego wkładania łódek z nabojami 
do karabinów. Kilkunastu zabitych leży na dnie okopu. Lekko ranni kluczą rowem dobiegowym  
w głąb boru. Zawadza mi długa huzarska szabla, lecz nie zdejmuję jej w obawie, by nie zginęła.                  
Z głębi lasu  potężne: ura, ura! ura! 
     Trzy szwadrony naszego pułku w gęstej linii tyralierskiej próbują przejść do kontrataku bez 
względu na tysiąckrotną przewagę nieprzyjaciela. 
     W szalonym ogniu karabinów maszynowych, dochodzą do nasypu, lecz zdziesiątkowani, ponosząc 
olbrzymie straty, cofają się do okopów. Niemcy potęgują ogień. Kule rżną jak grad! Dopadając rowu, 
wali się dowódca pułku, podziurawiony jak sito! Tuż przy nim rotmistrz Lubicki. Ciężko ranny 
Tarło, leżąc na ziemi, strzela jeszcze z karabinu. Wśród ulewy kul, kurzu, trzasku, jęku, huku, 
sygnałów alarmowych, terkotania kulomiotów – Niemcy zrywają się do ataku! Setki szarych, 
spiczastych hełmów, błyszczących bagnetów przekracza nasyp. Obłąkańczy ogień kulomiotów                      
i karabinów rozprasza Bawarów. Ludzie krzycząc, wyjąc, jęcząc, wiją się na plancie i pod nim we 
krwi, kurzu, błocie. Gęste fale rezerw nieprzyjacielskich rwą ku nam z Woli Łużańskiej, 
zasypując gradem kul Las Kamieniecki. Kulomioty warczą przeraźliwie, ekrazytówki pękają na 
drzewach, kamieniach, polach, powietrze ciężkie od dymów.  Lufy karabinów, obsady, kolby 
rozgrzane od strzałów parzą twarze i ramiona. Z metalowej skrzyni czerpiemy wraz z Fedoreńką                 
i chorążym naboje i walimy bezustannie, w wychylające się z poza nasypu, szare hełmy. Inni pozostali 
przy życiu oficerowie strzelają także. Rów napełnia się zabitymi  i rannymi, przedpiersie staje się 
lepkie od krwi. Gałęzie olch, sosen, brzóz strącone tysiącami kul, spadają na głowy  i ramiona, 
okrywając zabitych zielonym całunem…     Hurra!, Hurra! 
     Szary tłum piechurów bawarskich z oficerami na czele zrywa się raz jeszcze, próbując przekroczyć  
śmiertelny tor. Huzarzy, unurzani w błocie i krwi, z obłąkanymi oczami - rzygają salwą… 
     Linia nasypu okrywa się trupami…Pozostali Niemcy, skłębieni w szalonym popłochu, nie mogąc 
przekroczyć plantu, brani na cel przez nas na 100 i 150 kroków, padają gęsto…  
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     W owo straszliwe południe, południe śmierci, 2 maja 1915 roku, w Lesie Kamienieckim 
rozszalał bój, o jakim nie ma pojęcia nikt, kto nie był pod Gorlicami!!! 
     Wśród przeraźliwych jęków rannych, deptanych po głowach przez żywych, za przedpiersiem                
z trupów, huzarzy gwardii ratowali honor Rosji.  
     Zziajany, bez tchu, pokrwawiony odłamkami desek i kamieni, waliłem z karabinu wraz, z moimi    
żołnierzami, umiejącymi walczyć i umierać po bohatersku! 
     Kilkudziesięciu pozostałych z pułku, broniło się dwóm brygadom piechoty generała Stockena… 
     Ogień nieprzyjacielski słabnie nagle…     Długi, przeciągły gwizd… 
Granaty rżną w okop, rwąc na miazgę kulomioty wraz z obsługą. Padam przysypany ziemią, na 
leżących w rowie rannych i zabitych. 
     Znów błysk… trzask… słup ziemi… przeraźliwy jęk. Chcą nas dotłuc… Do schronów!, – 
krzyczę, rzucając się w jamę. Skulony, z twarzą w wilgotnej glinie słucham szumu, grzmotu, 
gwizdu… 
     Chwila ciszy… Potężne hurra! – odbija się echem w lesie. Niemcy dochodzą do okopu. Bezładna 
strzelanina! Huzarzy przeskakują zaplecze rowu, by łatwiej bronić się bagnetami i szablami. W lesie – 
bój ręczny! Wśród pozwalanych pni drzew dołów, schronów, ziemianek, plątaniny drutów, pali, 
trupów, rozwścieczeni ludzie rżną się kolbami po głowach, plecach, ramionach, rąbią szablami, 
kłują bagnetami… 
      Dzikie wrzaski, straszliwe przekleństwa, jęki, bieganina… Pojedyncze wystrzały rozlegają się 
dookoła.       Z karabinu opartego o sęk starej sosny, strzelam w pojedynczych Niemców. Chwilami 
barak mi tchu   ze zmęczenia i wielkiego podniecenia bojowego. Amunicja wyczerpuje się i wraz        
z porucznikiem – adiutantem (Ugrumowa),- księciem Jerzym Ogińskim i młodym chorążym – 
zostajemy osaczeni przez Bawarów. 
     I wtedy to, jedyny raz w ciągu całej wojny użyłem bagnetu do obrony osobistej. Bawarzy                      
w ciemnych kaskach, podeszli blisko. Jeden z nich, siwy, gruby chciał ugodzić mnie w brzuch. 
     Uskoczyłem zwinnie w bok i pchnąłem sztychem w plecy. Niemiec ryknął i wypuścił karabin         
z ręki, otwierając nam drogę. Waląc kolbami, połączyliśmy się z żołnierzami, cofającymi się ku 
leśniczówce, gdzie stały nasze konie, Ledwie dopadliśmy traktu, odstrzeliwując się nieprzyjaciołom. 
Dobrnęliśmy     do rowu, napełnionego trupami. Huzarzy z innych szwadronów połączyli się z nami,  
i znów chwilę trwała rozpaczliwa, bezładna strzelanina. Niemcy obeszli skrzydła i poczęli razić  
ogniem flankowym. Wówczas zarządziłem ogólny odwrót na leśniczówkę. 
     Czołgając się wśród splątanych gałęzi, korzeni, dołów, pozwalanych pni, trupów dotarłem do rowu 
dobiegowego, nie napierany przez Niemców.  
     O godzinie czwartej po południu, nieludzko zmęczony, pokrwawiony, chwiejący się na nogach, 
stanąłem przy leśniczówce, gdzie zbierali się pozostali przy życiu oficerowie i szeregowi pułku.  
     Tutaj dowiedziałem się od koniowodów, iż połowa naszych wierzchowców zginęła od pocisków             
w czasie powrotnej drogi, a wśród nich mój piękny, tak bardzo przeze mnie kochany „Achmet”.  
     W pół godziny później, napierany przez patrole nieprzyjacielskie, wraz    z trzema oficerami                    
i kilkudziesięcioma pozostałymi huzarami, odmaszerowałem do Jasła, by stamtąd, ruszyć na nowe, 
ciężkie    i krwawe boje…  

 
 
Wspominał, nieznany z nazwiska Rosjanin pochodzenia polskiego, - porucznik - dowódca 
szwadronu huzarów, służący w pułku huzarów, dowodzonym, przez pułkownika,- księcia 
Ugrumowa, który, - poległ  w Lesie kamienieckim… 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Siary  Sękowa   Sokół  w cieniu Gorlickiego Przełomu 

 407 

 

 
Foto. 4R/VIII.2. Wzgórze Pustki w Lużnej. Pobojowisko po 2 maja 1915 r. Dodatek GW. Jerzy Lewiński. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto. 4/VIII. 2. Łużna - 
Pustki.. Las Kamieniec. 
(Cmentarz wojskowy z I 
wojny świat., po spaleniu 
Gontyny). Roman Frodyma. 
Galicyjskie cmentarze  
wojenne… 
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     W roku 1935, w dwudziestą rocznicę bitew pod Gorlicami, rocznicę obchodzoną bardzo 
uroczyście, do Gorlic przybył specjalny pociąg liczący 34 wagony kolejowe, wiozący 1200 
byłych uczestników I wojny światowej. Wycieczkę na obchody rocznicowe zorganizowało 
Stowarzyszenie Weteranów, z Czeskiego Cieszyna. Tekst 6/2R.VIII. 
      A oto relacja, z tej wycieczki zamieszczona w wychodzącym w czeskim Cieszynie periodyku                    
Nasz Lud 26 maja 1935 roku. (Relacja zawiera następującą informację; […] Wolne słowo dla ludu 
śląskiego. Wychodzi, co tydzień, w sobotę. Adres Redakcji i Administracji: Czeski Cieszyn, ul. 
Fryderyka nr 8). Relacja […]… 

Dzieci śląskie pod Gorlicami 
      Gorlice – to dźwięk, budzący w sercach ślązaków wspomnienia jednej z największych bitew 
wojny światowej, w której synowie kraju naszego, spełniając obowiązek żołnierski, odegrali ważną          
i pamiętną rolę. W okolicy Gorlic, zaatakowała armia Mackensena, dnia 2 maja 1915 r., front rosyjski,      
z taką niesłychaną dotąd gwałtownością, że przełamawszy front rosyjski, zmusiła nieprzyjaciela,            
na szerokim froncie, do odwrotu. Wielkie zwycięstwo sprzymierzonych wojsk niemiecko-austriackich 
pod Gorlicami, spowodowało, że armie rosyjskie na froncie galicyjskim cofały się co raz dalej, tak, że  
zwycięskie armie mogły posunąć front swój daleko na wschód, aż pod Brześć Litewski. 
     Armia Mackensena obejmowała niemieckie korpusy gwardii, szósty korpus austriacki pod 
dowództwem gen. Artza (tak w tekście. Arza.), dalej niemiecki korpus rezerwowy gen. Francisa, 
skombinowany korpus Bawarczyków gen. Kneussel i dziesiąty korpus niemiecki. W skład 
austrowęgierskiego 6 korpusu wchodzi 12 austriacka dywizja piechoty /gen. Kestranek/ i 39 węgierska 
dywizja honwedów i dywizja jazdy honwedzkiej. Zaś 12dywizja austriacka składa się z 23 i 24 
brygady, 23 brygada stała pod komendą gen Metza i składała się z: 56 pułku wadowickiego / 
pułkownik Molinary/ i naszego domowego pułku nr 100, którego pułkownikiem był wówczas 
pułkownik, późniejszy generał Latinik. 
     Podczas głównego szturmu na główną pozycję rosyjską, tzw. Pustki, ponad stacją Wola Łużańska  
walczyły obok siebie pułk 56 wadowicki, nasi „Słowacy”, a obok nich po prawej pułk 57/ tarnowski/.  
     Rosjanie posiadali na wzgórzu ponad miastem silnie obwarowaną  centrową pozycję, którą należa- 
ało zdobyć za każdą cenę, jeżeli cel całej ofensywy miał być osiągnięty. 
     Tę to, tak arcyważną pozycję zdobyli naówczas synowie kraju naszego, nasz pułk śląski, przy 
skutecznym poparciu przez pułki sąsiednie, szczególnie 56. Można, więc rzec, że bitwa pod Gorlicami 
tworzy jedną z najchlubniejszych kart wojsk państw centralnych wojny światowej, a zarazem kartę 
chlubną      dla synów kraju naszego, którym przydzielono tak trudne i zaszczytne zadanie, z którego 
oni też tak świetnie się wywiązali. 
     G o r l i c e – to dźwięk przypominający czyny Ślązaków wśród olbrzymiego zmagania się sił 
sobie przeciwnych w wojnie światowej. 
     Powiedział wieszcz grecki, że pod Termopilami poległo w bitwie za wolność ojczyzny 4000 
Greków, którzy polegli na placu boju, ofiarując za wolność kraju swego krew i życie „tak jak zakon 
nakazał!” (?). 
     Tak jak nakazał ówczesny zakon, ruszyły wojska sprzymierzone, a z nimi nasi Ślązacy do 
krwawego boju na wzgórze Pustkowskie. Przeszło 40. 000 grobów, poległych w tych walkach 
żołnierzy wojsk centralnych, głosi dopotąd ( tak tekst), o okropnych ofiarach, jakie bitwa ta 
pochłonęła. Przeszło 100 cmentarzysk, pokrywa błonia w okolicy Gorlic. Na jednym z tych licznych 
trupami posianych pół, cmentarzu nr 91 jest złożonych 427 trupów synów kraju naszego, należących 
do setnego pułku. Setki poległych tam dzieci śląskich znajduje się na innych cmentarzach. Już same 
te cyfry przemawiają wyraźnie o znaczeniu, jakie obszar ten ma dla nas Ślązaków. 

II. 
     Stowarzyszenie Weteranów z Czeskiego Cieszyna podjęło przed przeszło pół rokiem zamiar 
zorganizowania wspólnej wycieczki z czeską częścią kraju naszego na pola bitwy gorlickiej. Jak skoro 
ogłoszono ten zamiar wpływały zgłoszenia tak liczne, że przed Zielonymi Świątkami doszły do liczby, 
przeszło 1400. Było to, dla Stowarzyszenia, które po raz pierwszy zorganizowało podobny wyjazd, 
zadanie trudne, tem więcej (tak tekst), że nie rozporządza ono dostateczną liczbą wyszkolonych sił 
organizacyjnych.      To też wątpiono, czy plan ten będzie można zrealizować w pierwotnie 
obmyślonej formie. 
W sobotę, 19 koło północy, wyruszył olbrzymi transport, obejmujący przeszło 12oo osób do Kra- 
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kowa, stamtąd do Tarnowa, Gorlic, Woli Łużańskiej i z powrotem do Krakowa. Pociąg obejmował 34 
wagony kolejowe. Uczestnicy wyjazdu powrócili z podróży z uczuciami wdzięczności w sercu za 
wszystko to,  jak ich wszędzie witano, przyjmowano, za wszystko, co widzieli w jak pięknym i 
godnym stanie są groby utrzymywane, z jakim pietyzmem są ze strony władz i ludności polskiej 
otaczane i pielęgnowane. 
     Dziś jeszcze stoją uczestnikom łzy w oczach, kiedy opowiadają o pojedynczych etapach i 
zdarzeniach podczas tych to odwiedzin grobów poległych. Już daleko przed Gorlicami widzieć było 
można grupy wieśniaków, którzy z kwiatami w ręku witali gości… Koło Woli Łużańskiej przejechał 
pociąg powoli, tak, że uczestnicy z kolei oglądać mogli przeciwległe wzgórze, które owego 
pamiętnego drugiego maja 1915 roku było miejscem krwawego starcia. Następnie wzdłuż Lasu 
Kamienieckiego przez Zagórzany  do Gorlic. 
     Przyjęcie w Gorlicach było wielce uroczyste. Witały gości wielkie masy ludności z miasta i całej 
okolicy. Witały szkoły, liczne korporacje, „Sokół” i deputacje wszystko ustawione we wzorowym 
porządku. Stacja i sąsiednie domy przywdziały szatę świąteczną, przyozdobiwszy się chorągwiami i 
kwieciem. Witał gości burmistrz miasta. Wspominał o historycznych zdarzeniach sprzed 19 laty. 
Oddał ukłon poległym bohaterom.     Szczególne wrażenie na gościach wywarły słowa drugiego 
mówcy; zastępcy organizacji tamtejszych Inwalidów. (Zapewne wojennych). Ten wsławiał 
bohaterskie czyny wojsk austriackich, a zatem dzieci śląskich i galicyjskich, a następnie zaznaczył, że 
bitwa pod Gorlicami, to początek upadku caratu, a z tym pierwszy zarodek do odzyskania 
niepodległości narodu polskiego. Bez Gorlic, trudno pomyśleć o wolnej Polsce. 
     Z Gorlic, wyruszył olbrzymi pochód na cmentarze na wzgórzach Pustkowskich. Wzięli w nim 
udział zastępcy (władz), miasta Gorlic i liczne deputacje. 
    Przed wielkim pomnikiem na wzgórzu (na Górze cmentarnej), celebrowano Mszę świętą za pokój 
dusz poległych. Podczas Mszy odzywały się zza murów cmentarnych łkające tony chórów z akompa-
niamentem harmonium. Następnie złożono wieńce i nastąpiły przemówienia. Imieniem miasta czes-
kiego Cieszyna (wieniec) złożył radca miejski p. Kroĉek jun. (może junior), wielki piękny wieniec  
u stup pomnika.. Uczestnicy byli uroczystością tak przejęci, że nie było oka, na którym nie byłaby 
zalśniła łza.     Następnie zwiedzano liczne cmentarze, rozsiane po całej okolicy. Podziwiano ogólnie 
wzorowy porządek i czystość, które zauważono na wszystkich polach cmentarnych. Chodniki czyste, 
na grobach wszędzie krzyże z napisami i numerami, opłocenia (ogrodzenia), w porządku, a nadto 
niemal na wszystkich grobach kwitnące lilie. 
     Niejeden ojciec, niejedna matka, odszukawszy grób syna, tak pięknie utrzymany, byli tymi 
dowodami pietyzmu wzruszeni do głębi. Niejedna matka, widząc jak pięknie i godnie utrzymane są 
groby poległych, lżej wracała z powrotem, niż się w drogę wybierała.     Trzeba też przyznać, że nie 
tylko władze kolejowe, urzędy, korporacje, ale też i wszystka ludność, przyjmowały gości z 
największą uprzejmością i godnością.     Wszędzie witano ich z kwiatami w ręku. Chociaż wielu gości 
posługiwało się językiem niemieckim,  to nigdzie nie zauważono jakiegoś uprzedzenia lub braku 
grzeczności. 
     Cmentarz leśny na wzgórzach Pustek, to zaprawdę cudowne dzieło architektury cmentarnej. 
Każdy Ślązak odchodził stamtąd z uczuciem, że bawił na miejscu dlań świętym. Tam na wzgórzu 
ustawił się ówczesny komendant setnego pułku, generał Latinik, a przywitawszy dawnych 
towarzyszy broni, jak i rodziny poległych, objaśniał przebieg ówczesnych walk. Wspominał niejeden 
szczegół, a pod koniec  wyraził mówca, przemawiając w obu językach, uznanie dla swoich 
ówczesnych „Słowaków”.     Powitanie się naszych z dawniejszym komendantem, jego serdeczna 
rycerska postawa, wzbudziły ogólny podziw i wdzięczność wśród naszych. 
    Gen. Latinik, napisał przed 10 laty znakomitą monografię p. t. „Żołnierz polski” pod Gorlicami 
1915.   Działalność 100 pułku ziemi cieszyńskiej”. Też i ta publikacja jest znamiennym dokumentem 
„jak się Ślązak bił”, jak on pojmował swój obowiązek żołnierski. (Użyte cudzysłowy, - redaktor,-autor 
tekstu.).     Gen. Latinik zjawił się nadto też jeszcze na dworcu krakowskim na pożegnanie 
dawniejszych swoich towarzyszy i rodziny poległych. 
     Ubolewać należy, że z oficerów dawniejszej armii, mieszkających w czeskiej części kraju, 
którzy wówczas walczyli pod Gorlicami, nikt nie wziął udziału… 
     W drugi dzień wycieczki, zwiedzali uczestnicy Kraków i okolicę, następnie Wieliczkę. 
Stowarzyszeniu Weteranów czeskiego Cieszyna, należy się, za zorganizowanie tej to wycieczki, 
szczere uznanie… (Wyróżnienia, podkreślenia i komentarze – autor Książki… - Sz. M.). 
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Foto. 6/VIII. 2. Łużna. Gontyna na wzgórzu Pustki. (Przed spaleniem). Roman Frodyma Galicyjskie cmen-
tarze wojenne.      

 
                                                               
Ciąg dalszy Rozdziału VIII., w części 3. 
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ROZDZIAŁ VIII. 
Uzupełnienia Aneksy Komentarze. 

Część 3. 
Pozostały cmentarze. 
Wieś Sokół. Wzgórze Magierka. Prawy brzeg rzeki Sękówki,  5 miesięcy okupują Rosjanie. 
     Na przeciwległym, lewym brzegu rzeki, rozciąga się dolina Siar dolnych; od Łęgów Gorlickich        
poczynając, po tereny dworskie W. Długosza. Większość rodzin zamieszkujących około 30 domów 
rozlokowanych na tej dolinie, zamkniętych zostało na przeciąg czasu, około 5 miesięcy, pomiędzy 
dwiema liniami okopów; austrowęgierskich, z jednej, a rosyjskich, z drugiej strony. Linia 
demarkacyjna pomiędzy okopami wynosiła od około 800 do zaledwie 200 mb szerokości. 
     Całą wieś Sokół wraz, z umocnionym wzgórzem Magierka przylegającym do prawego brzegu 
rzeki Sękówki, przez pięć miesięcy (1914/1915) okupowali Rosjanie. Pasmo Magierki, w dniu 2 maja, 
1915 r., pomimo zasypywania przez 4 godziny lawiną stali ciężkiej artylerii koalicji austrowęgiersko-
niemieckiej, - przy próbie szturmu piechoty niemieckiej i prędkiego zdobycia,- zaskoczyło 
szturmujących silnym ogniem karabinów maszynowych, z dobrze zabezpieczonych pozycji; schronów 
i stanowisk. Wzgórze Magierkę pozostawiono nie zdobyte. Szturmujących, skierowano manewrem 
oskrzydlającym, w poprzek doliny dolnosiarskiej, przez Mikrutówkę na południowy wschód, a po 
sforsowaniu Sękówki i stromo-urwistego, prawego jej brzegu, poprzez dominikowickie Pustki, 
szturmowano umocnione wzgórza Zamczysko i Postronie. Dopiero po ich zdobyciu, oskrzydlona 
rosyjska załoga Magierki, z podniesionymi rękami opuściła swoje pozycje - poddając się 
szturmującym oddziałom pruskim. 
     Pod koniec lata 2014 r., w setną rocznicę wybuchu I wojny światowej,  dokonałem  rekonesansu, 
dobrze znanego z dzieciństwa, wzgórza Magierka i wykonałem sporo fotografii - tak dobrze 
zachowanych jeszcze okopów, stanowisk i pozycji bojowych oraz śladów działania artylerii, 
Koalicjantów Trójprzymierza, z okresu I wojny światowej.   
     Na dalszych stronach, prezentuję  kilkanaście wybranych  fotografii. Prezentację, poprzedzi mój 
wiersz -  ułatwiający ich percepcję.   
                                                        Sokolskie wzgórze Magierka 

             (zdobyte 2 maja 1915, pod wieczór) 
 
                                         Rany okopów                                     Gdy, wędrując zboczami,                                   
                                     na Magierki zboczach,                       wsłuchasz się pilnie, w tę                                                                                                                 
                                     nie zabliźnione jeszcze.                      leśną, historyczną ciszę…                                                             
                                     Znajdziesz tam                                   Wilga zakrzyknie-spłoszona,  
                                     starego mosina,-                                 jak ostra komenda dowódcy. 
                                     z bagnetem na sztorc,                        Gałąź trzaśnie pod stopą, 
                                     zagwożdżonego mauzera;                  niczym wybuch granatu.      
                                     do których, dobrała się rdza,            Wiatr zajęczy w konarach,      
                                     pas, z pustą ładownicą,                      skargą rannego żołnierza. 
                                     czerepy przestrzelone…                    Matką brzoza zapłacze, 
                                     W drzew cherlawych ciałach,           nad zapomnianą mogiłą …       
                                     tkwią metalowe implanty,                 Sokolski dąb - historyk, -                 
                                     łamiące tartakom zęby.                     zapamiętał datę, –  
                                     Tylko topór ostry                               dla potomnych. A, Czas - 
                                     drwala chirurga,                                sprawiedliwy rozjemca,  
                                     pomóc tu jeszcze może…                  ciała porozdzielał cmentarzom.    
                                                                                                            Siary – Gorlice  1988. Sz. M. 
Foto.1bis/R.VIII.3.             
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  Foto. 1/R. VIII.3.                                                                       Foto. 2/R. VIII.3. 

                
  Foto. 3/R.VIII.3.                                                                         Foto. 4/R.VIII.3. 

             
 Foto.5/RVIII.3.                                                                     Foto.6/RVIII.3. 

      
 Foto. 7/R.VIII.  3.                                                                           Foto. 8/R.VIII.  3.                                                                                                  
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Foto. 9/R. VIII. 3.                                                                                       Foto. 10/R. VIII. 3. 

       
Foto. 11/R. VIII. 3.                                                                                     Foto. 12/R. VIII. 3. 

   
Foto. 13/R. VIII. 3.                                                                                  Foto. 14/R. VIII.3. 
     Fotografie, wykonałem  aparatem cyfrowym Nikon w konwencji kolor, a następnie sformatowałem 
komputerowo w odcieniach szarości. Dlatego, pomimo iż była to pora letnia, – środek lata, teren, 
który pokazują fotografie, jest jakby zaśnieżony. Efekt ten, powodują refleksy świetlne, przesączające 
się przez gałęzie drzew. Dzień rekonesansu był wspaniale słoneczny.  
     Wchodząc w obszar ezoteryczny, jakim niewątpliwie, jest ten mroczny miejscami, las pokrywający 
zbocza pasma wzgórz Magierki, gdzie pełno jest grobów poległych żołnierzy, przeważnie rosyjskich, 
ale pośród których, było wielu Polaków, osoby sensoryczne odczuwać będą, niepokojącą obecność, 
nieuchwytnych fal energii dziwnych mocy, przenikających pomiędzy nierównościami terenu                         
i drzewami…      Nie wszystkie ciała zabitych żołnierzy, zostały odnalezione na tym pobojowisku. 
Również, nie wszystkich zabitych żołnierzy wydobyto, z doraźnych, zbiorowych mogił i przeniesiono 
na pobliski cmentarz nr 88.     W tematyce ezoterycznej, znaleźć można wzmianki, o błąkających się 
duszach osób, które zmarły wskutek zdarzeń nagłych i niespodziewanych. Dusze te, przywiązane mają 
być do miejsca zdarzenia, miejsca ich śmierci. Poniżej dwie fotografie, które warto obejrzeć 
dokładnie. Zresztą, pozostałe również… 
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Foto. 15/R. VIII. 3.(bis).                                   U dołu: Foto. 16/R.VIII.3 oraz kontrastowa wstawka fragmentu wizji jakby twarzy…  
 

                                                                                                                     \ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Na fotografiach, zobaczymy paraidolie…??? Na górnej, z prawej u góry: stojącego na baczność, 
nad lejem lub mogiłą, z resztką drewnianego krzyża, -żołnierza.  Udołu tej fotografii i na środku,    
w leju i poniżej, zobaczymy – może zmurszałe już czaszki wśród poszycia, może twarze? Na dolnej 
foto., (zbiorowa mogiła, ciał nie ekshumowano), wydobywające się na powierzchnię wapno, tworzy i 
zarysowuje, przedziwną mozaikę; ni to twarz, ni to serce?, Coś, jakby wołanie; o nas, - też 
pamiętajcie! Tutaj, spoczywamy! Na dolnej foto., z prawej - góra, kontrastowa wstawka 
wyświetlającego się, wizerunku…? 
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     W przedłużeniu pasma wzgórz Magierki, w niedalekiej odległości od sokolskiego mostu, na 
skalistym wysokim, prawym nadbrzeżu Sękówki, ponad doliną zwaną sokolskim Blichem, gdzie 
dawniej był od wieków sokolski młyn (ostatnio rodu Pawłowskich), zlokalizowano cmentarz wojenny 
nr 88, z I wojny, projektu Hansa Mayra. 
Do cmentarza tego, najlepiej dostać się dróżką od strony sokolskiego mostu. Cmentarz ten, zajmuje 
spory obszar na płaskowyżu, pomiędzy (debrzą), czyli niewielkim wąwozem wyżłobionym ongiś 
przez zanikający już potok, a wysokim skalistym nadbrzeżem rzeki Sękówki. 
     Podążając ścieżką przez zarośla, do cmentarza wojennego, przechodzić będziemy obok ciekawych 
utworów skalnych – ostańców, z odległej przeszłości. 

 
Foto. 17/R. VIII. 3. (bis).  Rumosz skalny na nadbrzeżu dzielniy Blich - sprzed stuleci, może mileniów…? 

Foto. 18/R.VIII. 3. (bis). 
Wdrapując się na rumosz skalny, otworzy nam 
się widok na centrum współczesnych Gorlic.  
W kolejności, od prawej, zobaczymy: kościół, 
okazałą plebanię, byłą  szkołę nr 2 i ratusz  z ze-
garem na wieży - Józefa Baruta… Poniżej 
plebanii, na wysokim dawnym nadbrzeżu rzeki 
Ropy, zobaczymy odbudowany z ruin,  dwór 
Karwacjanów Gorlickich - założycieli miasta.  
Współcześnie, jest to siedziba BWA, z galeria-
mi-salami wystawowymi i hotelikiem na górze.               
Powyżej miasta, jedno,   z licznych  gorlickich 
wzniesień, już zabudowywane.  

 
Na stronach kolejnych; 417- 420, wstawi-
łem dodatkowych 18 foto. bis, z ostatniej 

chwili.  Powtórzone numery: 1- 18/R.VIII.3. 
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Docieramy do cmentarza wojskowego nr 88 we wsi Sokół (wchłoniętej przez miasto Gorlice),                
z okresu I wojny światowej. Dwie tablice informacyjne, mówią nam wszystko o tym cmentarzu. 
 

   
Foto.. 19 i 20/R.VIII. 3. 

  
Foto..21/R.VIII. 3.                                                                                 Foto.. 22/R.VIII. 3. 

  
Foto. 23/R.VIII. 3.                                                                                  Foto.. 24/R.VIII. 3. 
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W pobliżu sokolskiego cmentarza, w zaroślach, znajdziemy jeszcze ruiny starych domów, może  
z I wojny światowej. 

         
Foto. 25/R.VIII. 3.                                                               Foto. 26/R.VIII. 3.    
     Od sokolskiego mostu na rzece Sękówce poczynając, iść będziemy, w kierunku na południe, 
dawnym, prawym nadbrzeżem tej rzeki, które ciągnie się na przestrzeni około jednego kilometra, do 
właściwego wzgórza zwanego Magierka. Przemieszczać się będziemy u stromego, skalistego podnóża 
płaskowyżu, na tej  wyniosłości, i stromymi zboczami, czepiając się pni drzew,  stromych, nieomal 
pionowych skał, które niczym jakieś starożytne twierdze, wyłaniają się z gęstwy drzew i zarośli. 
    Całe to pasmo nadbrzeżne, z górą parkową włącznie, na przełomie 1914/15 roku, zajęte było                    
i umocnione, przez oddziały rosyjskiej armii gen. Radko Dmitriewa. Gdy po stu latach od Operacji 
gorlickiej przyglądamy się tym skałom i dobrze jeszcze zachowanym rowom i transzejom, wzdłuż 
całego, 2 kilometrowego odcinaka, nie powinno nas dziwić, że po, ponad czterogodzinnej nawale 
ogniowej artylerii austrowęgierskiej i pruskiej, atak piechoty tychże Koalicjantów, był zrazu 
bezskuteczny. Atakujących, przywitał bowiem, huraganowy ogień karabinów maszynowych                 
i ręcznych. Dobrze przygotowane umocnienia i walory terenowe,- skały nadbrzeża, pozwoliły 
przetrwać nawałę ogniową, wielu broniącym pozycji Rosjanom. 
     Jeszcze po ponad stu latach, od owego sądnego dnia, na skałach, bez trudu dostrzegamy ślady 
nawały ogniowej. Idąc tym nadbrzeżem i fotografując, chcę udokumentować, cenę zwycięstwa. 

             
Foto. 1 bis/R.VIII. 3.                                                             Foto. 2 bis/R.VIII.3. Mury cmentarza nr  88. 

                                                                   
Foto. 3 bis/R. VIII. 3.  To nie jaskółki,  to wykonały pociski.            Foto. 4 bis/R. VIII. 3. Wojenne rzeźby. 
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Foto. 5 bis/R. VIII. 3.  Okno lub wejście do schronu – bunkra wykute w nieomal pionowej skale. Jakie skrywa niespodzianki? 

         
Foto. 6 bis/R. VIII. 3.  Niebezpieczne nawisy skalne.                                Foto. 7 bis/R. VIII. 3. Seria, jakby ze współczesnego PKM. 

       
Foto. 8 bis/R. VIII. 3.  Dokąd,  prowadzi ten otwór ?                         Foto. 9 bis/R. VIII. 3. Ostre krawędzie, płaszczyzny- to obróbka ! 
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Foto. 10 bis/R. VIII. 3.                       Foto.11 bis/R. VIII. 3.                                 Foto. 12 bis/R. VIII. 3. 

       
Foto. 13 bis/R. VIII. 3.                               Foto. 14 bis/R.VIII. 3.                         Foto.15 bis/R.VIII. 3. 

  
Foto. 16 bis/R. VIII. 3.  Powyżej, wycięte w skałach przejście na płaską rubież; rozległą dolinę nadrzeczną 
zwaną sokolskim Blichem. Współcześnie, dolina jest już w zabudowie, i posiada ulicę o nazwie – Dolna. 

 

Rzeźbione, dziurawione, odłupywa 
-ne  pociskami, granatami, szrapn-
elami austrowęgiersko – pruskiej 
artylerii;   02 maja 1915 r., - 4-6 g. 
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Foto. 17 bis/R. VIII. 3. Krzyż  cmentarza Nr 88 Sokół.     Foto. 18 bis/R. VIII. 3. Zachowany fragment   
Widziany, z ulicy Dolnej na sokolskim Blichu.                    okopu łącznikowego na przedwzgórzu Magierki. 

 
Fotografie od 1 do 18 bis (wstawka), wykonałem, autor Książki…, 23 kwietnia 2017 r., idąc, od 
sokolskiego mostu, skalistym nadbrzeżem  rzeki Sękówki,  wzdłuż i ponad doliną  sokolskiego  
Blichu, w kierunku na południe, docierając do podwzgórza, najwyższego wzniesienia Magierki.                                                           
(Trasy tej,  nie polecam jednak Spacerowiczom Sz. M.).  
Czynię przeskok. Wieś Siary. Cmentarz wojskowy nr 76 w Siarach górnych, z I wojny 
światowej na wzniesieniu, zwanym Wierzchowina... 
     Cmentarz ten, niełatwo jest odszukać w terenie porosłym już drzewami i zaroślami.  
Zlokalizowany jest w paśmie Wierzchowiny, na jej północno wschodnim zboczu, poniżej dawnych 
kopców granicznych (już w zaniku), trzech miejscowości; Gorlic, Ropicy polskiej i Siar. Na 
Wierzchowinie, rozlokowana była artyleria austrowęgiersko-pruskiej Koalicji. Do cmentarza nr 76 
dojść można szlakiem turystycznym żółtym, z Gorlic biegnącym poprzez ul W. Łokietka do Bielanki i 
na Magurę Małastowską. 

  
Foto. 27/R. VIII. 3.                                                               Foto.28/R.VIII. 3. 
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Foto.29/R.VIII. 3.                                                                            Foto.30/R.VIII. 3. 

       
Foto.31/R.VIII. 3.                                                              Foto.32/R.VIII. 3. 

  
Foto. 33/R.VIII. 3.                                           Foto. 34/R.VIII. 3. 
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     Cmentarz ten, jako położony na uboczu, jest nieco zaniedbany. Nie znajdujemy tu żadnej tablicy 
informacyjnej o narodowości ani ilości pogrzebanych tutaj żołnierzy. 
     W opracowaniu Romana Frodymy Galicyjskie Cmentarze Wojenne (wydanie Warszawa - 
Pruszków 1995), - czytamy: […] Projektował Hans Mayr. Drewniany Płotek, duży drewniany krzyż 
centralny, żeliwne krzyże nagrobne. Obiekt w ruinie, zarosły lasem, okresowo oczyszczany. 
     Pogrzebano tutaj; 40 Austriaków z 18 pułku piechoty i 19 batalionu pionierów. 
     Spoczywa tu również 28 Rosjan. W 1937 roku, znano zaledwie 14 nazwisk tutaj pogrzebanych… 
Gdy, fotografowałem – Sz. M..,  ten cmentarz w 2009 roku, widoczne jeszcze były ślady renowacji. 
Drewniany, sztachetowy płot wykonany solidnie, był dobrze zakonserwowany brązową farbą i trzymał 
się dobrze. Jednak wewnątrz cmentarnego ogrodu, pełno już rosło samosiejek leśnych, świadczących,     
że rzadko tu przeprowadza się porządkowanie. Centralny krzyż, zgubił połowę łuku osłony. Również, 
niektóre żeliwne krzyże na nagrobkach, są już uszkodzone. 
     Gdy byłem tutaj – Sz. M.. - po raz drugi, ktoś, lub wiatr, zerwał z krzyża centralnego, drugą po-
łówkę osłony… 
Nie wiadomo dlaczego, nie wykonano tablicy informacyjnej o tym cmentarzu. Najprawdopodobniej, 
Gmina Sękowa, w której skład, wchodzi wieś Siary, nie skierowała tutaj części środków Unijnych, 
przeznaczonych na renowacje cmentarnych zabytków. 
     Zagubiony ten cmentarz wojskowy, jest jednak przez kogoś odwiedzany. Świadczą o tym, 
rozmieszczone na betonowych cokołach krzyży, liczne znicze. 
     W latach sześćdziesiątych XX w., o cmentarz ten, troszczyli się uczniowie siarskiej Szkoły. 
Z budynku szkolnego w Siarach górnych, można było dojść do tego cmentarza polną drogą, idąc w 
stronę zachodnią, około 700 m b. 

W kierunku na wschód,  Cmentarze wojskowe wsi Sękowa nr 79 i 80. 
Cmentarz wojskowy nr 80 na południowo-wschodnim skłonie Postronia  i Zagórza (507 m.). 
Foto. 35/R. VIII. 3. Fotografię, wykonałem – Sz. M. -, z pasma Wierzchowiny ponad Siarami.  
Na drugim, jaśniejszym planie, od lewej, Zamczysko i Struża (tak, na dawnych mapach). Poniżej, 
Postronie i Zagórze. Z prawej, ostro zakończony wierzchołek Magury Małastowskiej, a bliżej, 
fragment Huszczy oraz niewidocznego Obocza ponad wsią Sękowa. 
   Na południowym skłonie Zagórza schodzącym ku drodze z Gorlic przez siary do Sękowej, tuż pod 
samym lasem, widoczne są mury cmentarza wojskowego nr 80. Natomiast, po prawej stronie foto., na 
jaśniejszym planie pod pasmem Magury Małastowskiej, na płaskowyżu, z prawej strony jaśniejącego 
budynku, zobaczyć można w kępie drzew, mury drugiego cmentarza wojskowego,  nr 79,  w Sękowej.  
Na dwóch kolejnych, foto. - kadry, cmentarzy, z tej fotografii. Pokazane wzgórza, zdobyte 02 maja 1914 r. 
Ostrzeliwane były…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…z siarskiej Wierzchowiny, ponad widocznym siodłem w terenie, tak, jak to widzi aparat fotograficzny. 
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Foto. 35a.1/R.VIII.3. Zbliżenie cmentarza nr 80.              Foto. 36. 2./R.VIII. 3. Zbliżenie cmentarza nr 79. 

    
Foto. 37/R. VIII. 3. Fronton i pylony cmentarza nr 80                 Foto. 38/R. VIII. 3. W głębi, - pergola.       
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Foto.  39/ R. VIII. 3. Cmentarz nr…?, no właśnie. Prawdopodobnie pomylono numeracje tablic. Ten  
cmentarz, jako pierwszy, z dwu, w Sękowej, powinien nosić nr 79. Stąd, całe to zamieszanie w różnych 
publikacjach. 
     Cmentarz ten, bez względu na to, jaką numerację mu nadano, jest jednym z najbardziej 
monumentalnych cmentarzy wojskowych dawnej Galicji. Gdy sięgniemy do solidnego opracowania 
Romana Frodymy; Galicyjskie Cmentarze Wojenne, to na str. 92, II wydania tego opracowania,                   
o cmentarzu tym przeczytamy. […] Projektował Hans Mayr. Jest to bodaj najbardziej 
charakterystyczny przykład jego monumentalnego stylu. Masywny mur, z kamienia, z przodu cztery 
kamienne pylony, wewnątrz krzyż betonowy, z tyłu, na wyższym tarasie, duża pergola…     Budowy 
tego cmentarza nie ukończono. Projektowana była jeszcze kaplica na najwyższym tarasie. 
Odnalezione na Słowacji fotografie, z czasów budowy, znajdują się w muzeum w Gorlicach oraz                 
w zbiorach autora. (Romana Frodymy). W 1993 roku wyremontowano mur ogrodzenia…         
     Na zewnątrz przy wejściu, na tle trzeciego pylonu, cmentarza nr 80, znajduje się tablica 
informacyjna, którą zamieściłem –Sz. M., -  powyżej. Podane na tej tablicy ilości pogrzebanych tutaj 
żołnierzy,- łącznie około 1208, według przynależności państwowych, Roman Frodyma przypisuje 
cmentarzowi wojskowemu nr 79 w Sękowej. Statystykę pogrzebanych poprzedza tekst informacyjny; 
[…] Na skrajnym wschodnim grzbiecie schodzącym z masywu Zagórza (507m.), do zakrętu szosy 
Sękowa – Męcina. Dojście: od skrzyżowania dróg w Sękowej 800m., w stronę Męciny, po czym w 
lewo polną dróżką ponad zabudowania. Cmentarz w kępie drzew wśród pól. Niema, więc wątpliwości, 
co do jego położenia – lokalizacji.     Natomiast cmentarzowi nr 80, zlokalizowanemu; […] Od 
skrzyżowania dróg  w Sękowej 50m szosą    w stronę Gorlic, po czym w prawo dróżką pomiędzy 
zabudowaniami, i dalej, stale pod górę. Cmentarz po 500m, na odkrytym terenie, w kępie drzew. 
Roman Frodyma, przypisuje temu cmentarzowi; 109 Austriaków, 190 Niemców z 46 i 58 oraz 46 
rezerwowego pułku piechoty Pruskiej, 3, 22 oraz 13 rezerwowego pułku piechoty, pułku piechoty 
bawarskiej, 21 bawarskiego batalionu pionierów. Zachowało się wiele nazwisk poległych. Wśród 
nich, liczni Polacy z pułków wielkopolskich.   Czy rację ma Roman Frodyma? Czy tablice na 
cmentarzach nr 79 i 80 w Sękowej, oznakowano zamiennie?  W dniach 8, 9, 10 marca  1915 r., o  
wzgórza Postronie i Zagórze rozegrały się  zacięte walki. Umocnienia rosyjskie, zdobywali Cesarscy  

 
strzelcy tyrolscy. Zginęło ich wówczas bardzo wielu ok. 40. Wzgórz, nie udało się zdobyć. Na tablicy, 
na cmentarzu oznakowanym liczbą 80, nazwisk tych Tyrolczyków,  nie uwidoczniono…  

 

 
Foto 40/R. VIII/3. (Archiwum). Tak miał wyglądać cmentarz oznakowany współcześnie liczbą 80 na 
Zagórzu w Sękowej - projekt.  Ostatecznie, wykonano tylko dwa tarasy.  Trzeciego, z kaplicą, nie 
wykonano. Szkoda ! 
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Foto. 41/ R.VIII.3. Cmentarz wojskowy nr 79 w Sękowej. Foto. Bogusław Bartuś w swoim, wydanym 
opracowaniu; Cmentarze I. wojny Światowej… 

 
 

      W roku 1995, w 80-tą rocznicę wybuchu I wojny światowej, w jednym z numerów, 
wychodzącego w Gorlicach, Tygodnika Gorlickiego – Gazety Powiatowej, zamieszczono 
opracowanie pani Urszuli Birek, zatytułowane Ku chwale poległych w latach 1914-1915 boha- 

bohaterskich żołnierzy…,       (Opracowanie, podzielono na dwa odcinki; cz. I,  cz. II).    A oto, treść 
tego opracowania. (Przedruk,  z Gazety Gorlickiej… Sz. M.) 
         Tekst 1/R.VIII. Część I.  
[…] „Ku pełnej chwale poległych w latach 1914—1915 bohaterskich żołnierzy, przyjaciół, 
wrogów zostało wybudowane przez Komendę Wojskową w Krakowie 400 wojennych cmentarzy pod 
pełnym chwały panowaniem Cesarza i Króla Franciszka Jozefa I w roku wojny światowej 1916 i pod 
pełnym chwały panowaniem Cesarza i Króla Karola I, zwycięstwem ukoronowanego dowodzenia 
Cesarsko—Królewskiej Armii w roku wojny światowej 1918 ” — głosi napis na tablicy inskrypcyjnej 
na centralnym cmentarzu „Góra Cmentarna” nr 91 w Gorlicach. 
     Zwycięstwo w bitwie pod Gorlicami, 2 maja 1915 roku, które rozstrzygnęło o losach wojny na 
froncie wschodnim, przesunęło linię frontu do wschodnich obszarów Galicji. Pozwoliło to na 
urządzenie            w zachodniej Galicji, mniejszych i większych cmentarzy wojskowych. Władze 
austriackie zdając sobie sprawę ze znaczenia bitwy pod Gorlicami dla losów wojny, chciały ze 
wznoszonych tam cmentarzy uczynić swoisty pomnik zwycięstwa, oddając w ten sposób hołd 
poległym tu żołnierzom. Z polecenia Zjednoczonego Dowództwa Armii, wojskowe władze austriackie 
w Krakowie (Cesarska i Królewska Komenda Wojskowa), podjęły gigantyczną, na niespotykaną 
dotychczas skalę, akcję uporządkowania pobojowisk i godnego pochowania żołnierzy własnych i 
rosyjskich. Całość realizowano z iście niemiecką pedanterią, skrupulatnością i według opracowanego 
w najdrobniejszych szczegółach planu. 
     Z polecenia marszałka polnego por.(?), Eldnera Brandnera — dowódcy C i K Komendy w 
Krakowie, całą akcją porządkowania pobojowisk i budowy cmentarzy kierował kapitan, a potem 
major Rudolf Broch, dowódca Krakowskiego Wydziału do Spraw Grobów Wojskowych. Trzon 
kierowniczy stanowili oficerowie służby czynnej z ograniczoną przydatnością do „służby frontowej”, 
dobrani odpowiednio do potrzebnych specjalności. Niezależnie od tego zaangażowano wielu 
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specjalistów cywilnych, bądź powołano ich do służby wojskowej wcielając do Wydziału do Spraw 
Grobów Wojskowych. Pracownicy Wydziału pracowali w trzech zespołach: Oczyszczania 
Pobojowisk, Ewidencji Poległych i Budowy Cmentarzy. Powołano też liczne służby pomocnicze, 
pracownię modelarską, fotograficzną, ogrodniczą, grupy geodezyjne, warsztaty kamieniarskie, 
stolarskie, ciesielskie oraz tartaki. Major Broch zgromadził siedmiu architektów, dwóch 
budowniczych, sześciu rzeźbiarzy, osiemnastu malarzy. 
     Korespondent wojenny Franciszek Molnar tak pisał o pracy Wydziału: 
...Oddział Grobów Wojennych w Krakowie pracuje z wzorowym taktem, przykładną sumiennością. 
Prowadzi korespondencję z rodzinami poległych, przesyła wdowom fotografie i nie waha się przed 
największymi trudami, aby stwierdzić identyczność zwłok. Wszystko to jest rzeczywiście czymś 
więcej niż spełnieniem obowiązku... O ile mi wiadomo podobnej, ważnej i koniecznej roboty nie 
podjęto jeszcze na żadnym innym terenie. Przykład oficerów i artystów twierdzy krakowskiej zachęci 
może  do naśladownictwa i na innych polach bitew. 
     Po ustaniu walk pierwszą czynnością Wydziału do Spraw Grobów Wojskowych było rozpoznanie 
terenu działania. Przystąpiono niezwłocznie do akcji oczyszczania pobojowisk, ewidencji poległych i 
budowy cmentarzy. 
     W stosunkowo krótkim czasie około -3 do 4 miesięcy opracowano koncepcję założeń i oprawy 
artystycznej wszystkich realizowanych cmentarzy. Były one w szkicach, rysunkach, a częściowo już 
nawet w planach technicznych. Pierwsze prace rozpoczęto w strefie przyfrontowej, równolegle,                  
z oddziałem saperów usuwających pola minowe i pozostałości amunicji. 
     Dużą trudność stanowiła akcja ekshumacji i przenoszenia zwłok na cmentarz z pobojowiska, 
ciągnącego się nieraz na przestrzeni kilku kilometrów. Dokładnie przeszukiwano pobojowiska i rowy 
strzeleckie, gdzie jakże często znajdowały się całe cmentarze poległych. Tak n p., w pewnym 
zasypanym rowie znaleziono 134 żołnierzy, których nieprzyjaciel podszedł w czasie snu. Wielu z 
nich spoczywało pod kocami obejmując broń. Dziś spoczywają na wspólnym cmentarzu…                   
[Było to, w  majątku – parku W. Długosza w Siarach. Pewność ! Opowiadał W. Śliwa –Siary d. 
Zamordowani nocą, przez oddział Azjatów, z okopów Magierki  -  Autor Książki… Sz. M.]. 
     […] Co istotne, nie robiono żadnej różnicy w ekshumacji swoich, sprzymierzonych                          
i nieprzyjacielskich żołnierzy. Łącznie, akcja oczyszczania pobojowisk objęła 60.829 poległych, w 
tym, 42.749 zwłok ekshumowano z tymczasowych grobów i przeniesiono na budowane cmentarze. 

 
Teren prac podzielono na 10 okręgów cmentarnych, oznaczonych cyframi rzymskimi. Na terenie 
Krakowskiego Okręgu Wojskowego wybudowano 400 cmentarzy, skoncentrowanych głównie wzdłuż 
linii frontu karpackiego: Tarnów — Gorlice — Małastów — Konieczna. Grupy ewidencyjne każdego 
Okręgu Cmentarnego rozpoczęły pracę nad lokalizowaniem pobojowisk i mogił. Wykorzystywano do 
tego celu mapy topograficzne w skali 1:25.000. Do identyfikacji służyły znaczki rozpoznawcze, 
notatki, listy, fotografie, przedmioty wartościowe itp. Przeglądano ewidencję zmarłych prowadzoną 
przez lazarety i szpitale polowe armii, korpusów i dywizji.  
     Wykorzystywano listy poległych prowadzone przez jednostki polowe i oddziały sanitarne oraz listy 
strat walczących na tym terenie oddziałów. Listy te, w miarę upływu czasu, deponowano w archiwach 
wojennych w Krakowie. Zbierano też informacje w teranie (n p w parafiach). Wspólnie z prasą 
krakowską, a w szczególności z tygodnikiem „Piast”, popularnym wśród ludności wiejskiej, 
prowadzono szeroko zakrojoną akcję zbierania i przysyłania informacji przez ludność miejscową, a 
następnie publikowania nazwisk zaginionych i poległych żołnierzy, jak również tych, którzy dostali 
się do niewoli rosyjskiej. 
     Ta żmudna praca pozwoliła na dokładną identyfikację większości poległych, w tym również 
żołnierzy rosyjskich. Dane te znalazły się w trzech kartotekach: 
— Kartotekę „A” układano w poszczególnych Okręgach dla każdego cmentarza, łącznie z numeracją  
grobów. Podawano m.in. przynależność do jednostki wojskowej (najczęściej pułku) i miejsce 
znalezienia zwłok. 
— Kartoteka „B” była alfabetycznym spisem poległych żołnierzy na całym obszarze działania 
Wydziału do Spraw Grobów Wojskowych. 
— Kartoteka „C” obejmowała listę strat w poszczególnych jednostkach: pułkach, samodzielnych 
batalionach, brygadach lub oddziałach pomocniczych. W przypadku wątpliwości przeprowadzono 
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żmudne dochodzenie, zwłaszcza przez porównywanie kartoteki „C” ze szlakiem bojowym danej 
jednostki. 
     Prowadzono korespondencję z rodzinami poległych, sporządzano fotografie grobów, a odbitki tych 
fotografii posyłano rodzinom. 
     Jako jedną z pierwszych, mjr Broch powołał grupę, której zadaniem było zdobywanie pieniędzy na 
to ogromne przedsięwzięcie, jakim była budowa cmentarzy poprzez organizowanie kwest, koncertów 
dobroczynnych, produkcję i sprzedaż pamiątek, odznak, widokówek. 
     W „Przygodach dobrego wojaka Szwejka” J. Haszka, w rozdziale p t „W Budapeszcie” można 
przeczytać, co oddział Szwejka otrzymał od komendanta magazynu zamiast racji żywnościowej; 
zamiast 15 d kg sera szwajcarskiego, który miał być wydany, każdy żołnierz dostał pudełko zapałek i 
pocztówkę, wydaną przez komitet opieki nad wojennymi grobami Austrii. Zamiast 15 d kg sera każdy 
trzymał w ręce obrazek jednego z galicyjskich cmentarzy żołnierskich z pomnikiem zbudowanym ku 
czci nieszczęsnych landwerzystów (Landwernia), przez dekującego się rzeźbiarza Scholza, 
jednorocznego ochotnika... Była to kartka wydana przez Krakowski Wydział do Spraw Grobów 
Wojskowych. 
     Podjęto poważną akcję propagandową pod hasłem „Uszanuj ziemię, po której stąpasz, albowiem 
przesiąknięta jest krwią bohaterów”. Celem jej było zainteresowanie szerokich kręgów społeczeństwa 
budową cmentarzy I wojny, tym samym uzyskanie nowych funduszy. Urządzono nawet wystawę 
dokonań Wydziału Grobownictwa z bardzo starannie wydanym katalogiem. Oglądano ją początkowo 
w Krakowie później w Wiedniu, Berlinie, Ołomuńcu, Cieszynie, Morawskiej Ostrawie i Bielsku. 
                                                                                                                                          Urszula Birek. 

Ku chwale poległych w latach 1914-1915 bohaterskich żołnierzy (Część II). 
[…] Akcja propagandowa pod hasłem „Uszanuj ziemię, po której stąpasz, albowiem przesiąknięta jest 
krwią bohaterów” trwała od 1 kwietnia 1916 r. do stycznia 1918 r. i przyniosła dochód 235.537 koron. 
Szacowano, że w warunkach pokojowych dzieło o takim rozmachu, jakim była budowa cmentarzy 
kosztowałoby ok. 50 mln Koron. Major Broch jednak nie liczył na przyznanie mu takich kwot, w 
warunkach prowadzonej Wojny. Toteż dla uzyskania funduszy wykorzystywał on często patriotyczną 
frazeologię, często stosował przymus. Nie zawsze działalność wydziału była zgodna z prawem. 
Wielokrotnie rekwirowano drewno z majątków ziemskich, zabierano cement z zakładów 
przemysłowych. Prace w terenie w większości wykonywali bezpłatnie jeńcy wojenni. 
     Przy okręgach cmentarnych powołano oddziały (komanda) budowlane, kierowane przez oficera lub  

 
podoficera saperów. Zatrudniały one przeszło 4 tysiące robotników, z czego około 3 tysiące stanowili  
jeńcy — Rosjanie i Włosi. Żołnierze rosyjscy pracowali głównie przy ewidencji i ekshumacji zwłok 
oraz przy robotach ciesielskich, natomiast Włochów, wśród kt6rych wielu było kamieniarzy                                 
i rzeźbiarzy wykorzystywano do współpracy z artystami zatrudnionymi przy budowie cmentarzy.                           
Z oddziałami budowlanymi współdziałały liczne służby pomocnicze: ogrodnicy, leśnicy, geodeci. 
Jednym z najtrudniejszych zadań Wydziału do Spraw Grobów Wojskowych — z uwagi na trwającą 
wojnę i przeciążenie transportu — było uzyskanie niezbędnej ilości materiałów budowlanych i 
pomocniczych. Do budowy cmentarzy użyto m.in. 18.876 ton kamienia łamanego surowego, 11.550 
ton żwiru do betonu, 5886 ton piasku rzecznego, 1663 ton cementu „Portland”, 1307 ton kamienia 
obrobionego, 357 ton wapna, 270 ton cegły i dachówki, 61.515 ton drewna modrzewiowego, 244435 
ton tarcicy iglastej, 2480 ton drewna dębowego, 10.025 ton żeliwa odlewniczego, 5555 ton żeliwa 
kowalnego, 1140 ton gwoździ i klamer, 1000 ton zapraw i tynków szlachetnych, 625 ton blachy 
stalowej ocynkowanej, 390 ton blachy cynkowej, 235 ton środków do impregnacji drewna, 85 ton farb 
olejnych. 
     Dla zmagazynowania olbrzymich ilości materiałów i sprzętu wybudowano specjalne 
pomieszczenia na dworcu kolejowym w Tarnowie, który pełnił funkcje głównej stacji przeładunkowej 
i rozdzielczej dla większości okręgów. Pomocnicze magazyny funkcjonowały też na dworcach w 
Krakowie, Bochni, Brzesku, Gorlicach, Nowym Sączu i Jaśle. Stąd materiały były pobierane i 
transportowane dalej przez komanda robocze. Kamień do budowy cmentarzy pozyskiwany był w 
kamieniołomach Straconka koło Bielska (z niego wybudowany został centralny cmentarz w 
Gorlicach) oraz z kamieniołomów Chrzanów, Gorlice, Sękowa, Ropica Ruska, Limanowa, Leszczyny, 
Zagórzany, Frydek (?), (Frysztak? Sz. M.),    i innych.  
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     Marmur pochodził z kamieniołomu Frudek. (!). Obróbka odbywała się zazwyczaj w miejscach 
pozyskania, na podstawie dostarczonej dokumentacji. Na miejscu budowy cmentarzy przeważnie 
ograniczano się do obróbki kamiennych detali. Tu też przygotowywaniu ulegał beton, który wraz              
z kamieniem zużyto następnie do budowy 50 kaplic, pomników, obelisków, słupów, pylonów i 
ołtarzy, 40 kamiennych tablic inskrypcyjnych. 120 dalszych tablic inskrypcyjnych, wykonano z 
marmuru. 
     Drewno obrabiano w tartakach w Ołomuńcu, Rytrze i innych. W tartakach, a także w siedzibach 
okręgów zorganizowano stolarnie i wytwórnie gontu. W zależności od potrzeb organizowano liczne 
pomocnicze warsztaty polowe, głównie w rejonie największej potrzeby koncentracji cmentarzy oraz 
przy dużych obiektach, wymagających przygotowania na miejscu olbrzymiej ilości materiału. 
Przykładowo -  pod Magurą Małastowską istniał duży warsztat ciesielski. 
Z drewna wykonano między innymi: 8 kaplic i innych budowli pomnikowych, 109 wielkich krzyży,       
48 krzyży na grobach masowych i zbiorowych, 407 krzyży na grobach pojedynczych. 
     Żelazo kute i przerobione oraz żeliwo surowe przerabiano i odlewano przy pomocy Wojskowych 
Oddziałów Roboczych, w licznych zakładach hutniczych i odlewniczych, których właściciele 
niejednokrotnie dostarczali materiały bezpłatnie i zapewniali pomoc specjalistów. Zakłady tego typu 
znajdowały się na terenie całych Austro—Węgier, a głównie w Morawskiej Ostrawie, Wiedniu, 
Przerowie i Bielsku. Wzory i formy odlewnicze projektowali artyści z Wydziału do Spraw Grobów 
Wojskowych. Z żeliwa odlano 1400 krzyży na groby masowe, 11.188 krzyży na groby pojedyncze 
oraz żeliwne tablice inskrypcyjne. Z żelaza kutego wykonano 6 dużych krzyży cmentarnych, 773 
krzyże na groby pojedyncze, 56 krzyży na groby masowe, 110 drzwi, bram i krat ozdobnych, 17.000 
emaliowanych tabliczek inskrypcyjnych, poza tym wielką ilość ozdób i detali budowlanych. 
     Nie zapomniano również  o roli zieleni w kompozycjach cmentarnych. Grupy artystów ogrodników 
opracowały i przygotowały odpowiednią ilość i rodzaj roślin. Również i w tej dziedzinie nie 
brakowało różnych koncepcji. Byli zwolennicy sadzenia czerwonych róż, jako symbolu przelanej 
żołnierskiej krwi, jak i zwolennicy sadzenia barwinka, naturalniejszego w krajobrazie górski-m. 
Ogółem dla urządzenia zieleni cmentarnej sprowadzono 3214 sadzonek wysokopiennych drzew 
liściastych, 25.000 sadzonek wysokopiennych drzew iglastych, 9500 sadzonek modrzewia, 34.789 
krzewów ozdobnych, 2000 krzewów kwitnących, 420.000 sadzonek bluszczu i innych roślin wiecznie 
zielonych, 2100 sadzonek roślin pnących i 2500 kg nasion traw.  
     W latach 1916—1918 Wydział do Spraw Grobów Wojskowych wydawał specjalne czasopismo 
„Kriegersgrr”(?), informujące, o przebiegu akcji budowy cmentarzy, zamieszczające apele  do  

 
społeczeństwa o pomoc w jej sprawnym zakończeniu. W czasopiśmie przedstawiano też ciekawsze 
projekty i ich krytykę. 
     W styczniu 1916 r. utworzono przy Ministerstwie Wojny Oddział dla Grobów Wojennych. Podjęto 
rokowania z władzami niemieckimi i bułgarskimi, które miały na celu zapewnienie podobnego 
postępowania  i utrzymania grobów wojennych. Oddziały do Spraw Grobów miały kierować się 
kilkoma zasadami.      
Po pierwsze: miejsca grzebania żołnierzy sprzymierzonych i nieprzyjacielskich miały być wybierane 
bez różnicy.  
Po drugie: groby miały być artystycznie dopasowane do otoczenia.  
Po trzecie: na miejscach większych historycznych bitew miały być urządzone cmentarze bohaterów na 
wzór cmentarzy koło Gorlic  i Tarnowa.  
W celu utrzymania ewidencji miały być założone kartoteki oraz miało się sporządzić fotografie 
grobów i bezpłatnie je dostarczać rodzinom poległych. Zasady powyższe jak widać wykorzystywały 
doświadczenia Wydziału do Spraw Grobów Wojskowych w Krakowie, który w momencie powstania  
Oddziału Grobów Wojennych przy Ministerstwie Wojny posiadał już niebagatelny dorobek i 
doświadczenie, poważnie zaawansowane prace projektowe i ukończone już cmentarze w Gorlicach i 
Tarnowie… Przedruk, z opracowania pani Urszuli Birek, - Sz. M. 

 
 

Prace budowlane przerwano definitywnie we wrześniu 1918 roku, a działalność Wydziału do 
Spraw Grobów Wojskowych została zakończona, z chwilą upadku Monarchii; 31 października 
1918 roku. 
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Foto. 41/R.VIII. 3.  Siary g. – skłon podwzgórza Puste pole ku potokowi Siary. Ekshumacja  
 poległych. Wykonują  jeńcy rosyjscy.  Nadzór austriacki.   Po drugiej stronie zarysowanego  
 koryta  potoku,  przysiółek Janiszowiec. Z prawej, wyróżnia się budynek Szkoły. Wzgórza, 
ponad drogą do Rychwałdu, za plecami stojących, to Gudy lub Grody(dawne ogrody pańskie) 
Nazwa wzgórz, pozyskana ze starych dokumentów. (Foto., ze zbiorów dr. Ślawskiego-Biecz).  

 
                                               ----==== o o o o    0   o o o o ====----      

Koniec Rozdziału VIII. 
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Zamiast Epilogu 
 
 

Apel poległych w bitwie podgorlickiej 
 2 maja 1915 

 
(Napisany, w 80 rocznicę Gorlickiego Przełomu. 

Publikowany w wydaniu specjalnym Tygodnika Gorlickiego. 
Poprawiony w 2018 r.). 

 
 

               Gdy już w Gorlicach, na Cmentarnej górze, 
               Zbiorą się ludy, na to świętowanie, 
               Niech odezwą się trąby jerychońskie! 
               I Tych … czterdzieści tysięcy, niech wstanie! 
 
Niechaj, zagrają pobudkę trębacze! 
Zawarczą werble, jak zwykle - do boju! 
Niech wstaną wszyscy żołnierze tej bitwy! 
Wzywam Was dzisiaj; - na apel pokoju! 
 
              Do Was, - się zwracam – dowódców przełomu. 
              Do generałów, tej … Bramy zwycięstwa; 
              Mackensen, Conrad, Falkenhayn, i Seeck… 
              I niech; Daniłow, Dmitriew, Iwanow - tu staną! 
              Im, także w bitwach, nie zabrakło męstwa.  
 
Wydajcie rozkazy! Jak w Ów dzień, o świcie… 
Na wzgórzach; Pustki, Kamieniec, Wiatrówki, 

                        Magierka,  Zagórze,  Zamczysko … 
Niech staną Armie - naprzeciwko siebie! 
I …Do apelu! Niech zajmą pozycje! 
 
               A, gdy na wieży kościelnej w Gorlicach,- 
               Co był w ruinę zmieniony, po boju,- 
               Spiżowe tony wyda dzwonu dusza, … 
               Burmistrz Śweykowski – ksiądz,  
               Wyjdzie z Ratusza… 
               I wraz, z rozgrzeszeniem,  
               Da Wam, - „znak pokoju”. 
 
                                          Szczepan Mikruta 
                                          Gorlice, kwiecień 1995;  
                                          Siary – Sękowa 2015 (2021). 
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                                        Tak wyglądał; stary, drewniany zabytkowy kościół parafialny, w Sękowej  
                                                                                           po 02 maja  1915 r…                  (Foto. T. Chmura). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
   A, tak wyglądał,-  około 1930 roku, kiedy to dokonano jego nieomal całkowitej rekonstrukcji. (Wnętrze, 
nie było całkowicie zrekonstruowane). Kościół, p. w. Świętych Filipa i Jakuba, zbudowany pierwotnie              
w innym miejscu - (jak to przechowano w zbiorowej pamięci parafian, - w Siarach na – Dziadówce; praw-
dopodobnie, jeszcze przed Chrztem Polski w 966 r. ).  W roku 1516, - na Pustym polu –na Kościeńcu - (Ko-
źleńcu). Około 1650 r., (po strasznej powodzi),  w miejscu aktualnej lokalizacji,-w stylu gotyckim. Przeksz-
tałcony w XVII w. W tym okresie, wzniesiono wieże  i podcienia, zwane soboty. Po wykonaniu kamiennego 
muru okalającego teren kościoła oraz dokończeniu rekonstrukcji wnętrza, został wyróżniony nagrodą 
UNESKO w 1994 r., i wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury… (Na pierwszym planie Foto.,,  
z lewej strony, zapewne trumna ze szczątkami; może ks. Olszewskiego, tu był pochowany., może ks. Jana 
Kielara ?, (nieznane miejsce pochówku)… I, Tak to, Dzięki Społecznemu Komitetowi 
odbudowy i restauracji kościołów, ofiarności wszystkich Parafian parafii Sękowa; 
szczególnie wsi  Siary i Sękowa, ze szczątków drewnianego zabytku, pozostawionych  po 
02 maja 1915 r., odtworzono dokładnie,  tę starożytną kościelną perełkę! 
                                                            KONIEC KSIĄŻKI. 
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Dokument 46, c.d. Wykazu…, zmarli i zabici w Szymbarku. ………………………………………………   s.375 
Dokument 47 a, b, c, Metryki śmierci i pogrzebu żołnierzy z Siar, zawiadamia Kapelan… …………    s.376–380 
Dokument 48 (ekstra) Pozwolenie na małżeństwo żołnierza… Udostępniła Janina Gotkowicz. ……………. s.381 
Rozdział VIII. Uzupełnienia, aneksy, komentarze. 3 części…………………….    383 - 428  
Część 1. Z zakamarków archiwum plebańskiego w Sękowej. ……………………… s.383-390 
Zawiera. Foto. – 4. Tekstów 7. Ryciny 2. 
Foto. 1/VIII. Mono. Sękowa z kart 650 lat historii wsi.  Tekst 1/VIII. Z protok. Oblicz. Gminy Sękowa. … s.383 
Foto. Brak.  Tekst 2/VIII. Nakazy płatnicze podatku 1-9. Archiwum parafialne Sękowa. ………………… s.384 
Foto. 2 bis/VIII. Ze zbiorów W. Długosza. Ryc.1 archiwum plebań. Tekst 3. Tekst 4 -anegdota T. Sikora…s.385 
Tekst 5/VIII bis. List - ks. MB Kopytkiewicz, z USA. ……………………………………………………… s.386 
Tekst 6/VIII. List - ks. St. Horowicza do Generalnego Konsula Rz. P. w USA. Tekst 7, z Kwart. Gorlick.    s.387 
Foto. 3/VIII.  Ks. Stanisław Horowicz, u progu Wieczności.  Mono. Sękowa z kart 650 lat historii wsi. …   s.388 
Foto. 4/VIII. Z Dodatku Gazety Wybor. red. Jerzy Lewiński. Ryc.2/VIII. W. Hǘbner. Z publik. M. Śliwy.   s.389 
Foto. ekstra 5-10/R.VIII. Ewakuacja wsi Sękowa. Pozyskano z filmu „Gorlice Ronisz” Wytw. „Czołówka”.s.390   
Część 2. Ze wspomnień żołnierzy uczestników I wojny światowej. ………………. s.391– 410 
Zawiera. Foto. – 6. Tekstów 6.  
Tekst 1/VIII. Z publikacji Urszuli Birek. Wspomina Franticek Mikulacek. …………………………… s.391-392 
Tekst 2/VIII. Wspomina feldfebel Jan Michalik z Łużnej. Tekst 3/VIII. Żyd Leib Wagschal, z Jasła. ……  s. 393 
Tekst 4/VIII. Wspomina Witeź Rudolf Metz von Spundelunge. Budapeszt. Foto.1/VIII.2–M. Klimecki Gorlice 
1915. Foto. 2/VIII.2. Dodatek do Gazety Wyborczej, red. Jerzy Lewiński. ……………………………   s.394-400 
Tekst 5/VIII. Wspomnienia oficera Rosyjskiego, por. szwadronu huzarów w pułku księcia Ugrumowa.F.3/VIII.2   
--M. Berczenko I Wojna Światowa a sprawa Polska. Foto.4/VIII.2 – Pustki - M. Frodyma Cmentarze...s.401-406 
Tekst 6/VIII.2. Stowarzyszenie Weteranów z Czeskiego Cieszyna. Foto. 5/VIII.2 - red. Jerzy Lewiński– Dodatek 
-do Gazety Wyborczej. Foto. 6/VIII.2 Gontyna na Pustkach w Łużnej - Marek Frodyma - Cmentarze ....s.407-410 
Część 3. Pozostały cmentarze. ………………………………………………. ……... s.411-428 
Zawiera. Foto. 42. + 18 (1-18 bis). Tekstów 1. 
Wprowadzenie. Wiersz Autora Książki. F. 1 bis R/VIII.3 dąb na skałach  pod cmentarzem nr 88……….     s.411 
Foto. 1- 16/VIII. 3.Pozostałości I wojny światowej w Sokole. Magierka –okopy. Autor Książki.-Sz. M.s.412-414 
Foto. 17 - 18/VIII. 3.Po drodze do cmentarza wojskowego nr 88. Foto autor Sz. M. Również Foto.1-18 bis. s.415 
Foto. 19–24/VIII. 3.Cmentarz wojenny nr 88 w Sokole-Gorlicach. Oraz 25,26/VIII.3 -na następ. str. Sz. M s.416 
Foto. 27 – 34/VIII. 3.Cmentarz wojsk. nr76 w Siarach –na Wierzchowinie. Foto. autor Książki- Sz. M..s.417-418 
Foto. 35-38/VIII.3., Foto. 39/VIII.3. Cmentarze wojskowe nr  79 i 80 w Sękowej. Foto. autor-Sz. M.F. 40/VIII.3 
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– Archiwum oraz Muzeum PTTK Gorlice. Foto. 41/VIII.3. – Cmentarz 79 Sękowa- B. Bartuś. ……    s. 419-421 
Tekst 1. Urszula. Birek. Tygodnik gorlicki. „Ku chwale poległych” Tekst część 1 i część 2…………   s. 422-427 
Foto. 41/VIII.3. Ze zbiorów W. Długosza. Foto 42.,3. Łużna Pustki, Gontyna R. Frodyma -kaplica cment .  s.428 
Zamiast Epilogu. Wiersz - autora Książki… Apel Poległych. Foto. 4 (bis)……   s.429-430 
Indeksy….………………………………………………………………………….   s. 431-440 
W tym; Bibliografia………………………………………………………………..  s. 438-440 
W Bibliografii wykazano. Materiały archiwalne publikowane i niepublikowane. 
Archiwum Plebanii w Sękowej: pakiet brulionów dotyczących odbudowy i restauracji kościołów 
lata 1915 - 1922.  Księgi metrykalne z lat około 1700 – 1915.  Spis parafian, około 1900 – 1915.    
Pamiętnikarze gorliccy; Ich zapisane wspomnienia, z okresu I wojny światowej. Epizody, 
odnoszące się do działań na terenie Siar, Sękowej, Sokoła. Są to; Jan Budacki. Jan Benisz. 
Władysław Kijowski.. Ks. Bronisław Świeykowski. Jan Sikorski. Feliks Grąglewski. Może, też 
Wygrzywalski (?), lub Kosiba? 
Zapamiętane  przez  autora Książki…, z czytanych ongi, zaginionych, zapisów wspomnieniowych 
Jakuba Mikruty (naszego Dziadka), oraz zapamiętane  i przekazane mi, - Sz. M., przez jego 
wstępnych – żyjących wówczas jeszcze, - Potomnych.   
Kroniki szkolne - w Siarach i w Sękowej… 
Ponadto. Sześć wspomnień,- wojskowych uczestników Bitwy gorlickiej. Nie wykluczone, że są to 
niektóre  wspomnienia osób wojskowych,  zasygnalizowane w liście prof. R. Kalety..;  a to… 
(feldfebla) Jana Michalika rodem z Łużnej: opis incydentu zwiadowczego  przełomu lat 1914/1915  
Siedliska- Łużna.  
Krótki opis walk pod Gorlicami, w Sękowej…, początek 1915 r. do 02 V. 1915, gen.- majora Witezia 
Rittera Metza von Spundelungego, sporządzony w Budapeszcie 11 III. 1935 r. (kopia maszynopisu).  
Epizod wspomnieniowy, bodajże z 1935 r.,(20 lat po bitwie gorlickiej), niejakiego Leiba Wagschala  
z Jasła (prawdopodobnie Żyda).  
Wypis, z czasopisma Nasz Lud; Wolne słowo dla ludu śląskiego; tygodnika wychodzącego w czeskim 
Cieszynie (w soboty), w roku 1935; wypis zatytułowany Dzieci śląskie pod Gorlicami (roku 1914/ 15  
przypis -. Sz. M..). 
Epizodyczny opis sytuacji i działań 58 pruskiego płk piechoty, z dn. 20 kwietnia 1915 r., - Poznania- 
ka, Joachima Jarochowskiego,(vel Jarochońskiego), epizod z kapliczką – dzbanem, w Gorlicach  na 
Zawodziu…  
Fragment wspomnień żołnierza Armii austrowęgierskiej, czeskiego nauczyciela, Franticka Miku-
lacka, opublikowanych  w Pradze, w 1928 r. (Przekład na j. polski w 1992 r. przez Antoniego Kro-
cha); - przywołany w artykule p. mgr Urszuli Birek, w Tygodniku Gorlickim w cyklu;   I wojna 
światowa.  
Wreszcie, jedyne bodajże, dostępne wspomnienia Żołnierza rosyjskiego, (pochodzenia polskiego, 
jak sam siebie określa), nie określonego, z imienia i nazwiska,  porucznika, - dowódcy Szwadronu 
Huzarów, służącego,  podczas I wojny światowej,  pod  rozkazami  dowódcy  Pułku Huzarów, - nieja-
kiego, - księcia Ugrumowa. (Z treści wspomnień wynika, że był człowiekiem wysoko postawionym 
w hierarchii dobrze urodzonych, wykształconych  i bogatych osób, w Armii Cara Mikołaja II. Sz. M.). 
Tytuł wspomnień: Bój w lesie Kamienieckim… (Opis walk pasuje do każdego miejsca; m in. Siar, 
Sękowej, Sokoła… , przypis autora Książki…). 

W dalszej kolejności. Nagrania dyktafonowe własne autora Książki…,  podczas rozmów, z Osoba-
mi pamiętającymi, z autopsji, I wojnę światową, zarówno z pokrewieństwa, jak też z bliższego i dal-
szego sąsiedztwa,  również pamiętające opowiadania swoich rodziców i krewnych.      
Osoby wspominające -bezpośredni świadkowie wydarzeń I wojny światowej,  z Siar dolnych, -    
Maria, z Haluchów – Mikrutowa – żona Jakuba. P. Władysław Śliwa, p. Apolonia, z Haluchów – 
Kiwaczowa, p. Maria , z Janików - Zacharyaszowa; primo voto Tokarzowa, p., z Zielińskich - 
Maria Kalicka, p., z Mikrutów - Jadwiga Kiwaczowa, p., z Mikrutów, - Genowefa Honkowiczowa,  
p. Józef Białobok (Cherubin), p., z Lewków - Maria Tenerowiczowa, p. Karol Mikruta -             
(Ojciec utora Książki…),  
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C.d.,  p. Tadeusz Białobok, p. Genowefa , z Białoboków,- Zachariaszowa, p. Franciszek Przyby-
cień (szewc),    p. Zofia, z Mikrutów, Lenartowiczowa z Sokoła, p., Łucja Mikrutówna,                          
p. Bronisława Przybytniowa - Filipowa, oraz inni…  
Świadkowie pośredni wydarzeń – relacjonujący zasłyszane wydarzenia to; p. Helena, z Siutów, 
Mikrutowa (mama autora Książki..), p. Stanisława, z Białoboków – Walągowa, p. Władysława 
Wojtasiewicz, p. Janina, z Zacharyaszów – Gotkowiczowa, p. Jadwiga Tokarzowa,                         
p., z Przybytniów, - Załęska,  p. Kazimierz Hajduk, p. Tadeusz Sikora, p. Maria i Władysław 
Mikrutowie (z sokolskiego Blichu),  p. Wiktoria (Niemiec), Mikrutowa, Władysław II Mikruta, 
Bolesław Mikruta, Tadeusz Mikruta –s. Władysława, inni Rozmówcy…  
     Wszystkim moim Rozmówcom, za przekazanie mi wiedzy, oraz, za udostępnienie mi 
fotografii, - z tego miejsca, - bardzo serdecznie dziękuję. - autor Książki… - Sz. M.

 
Opis wydarzeń i walk w Sękowej, pozyskałem też,– Sz. M.; z Monografii; Sękowa z kart 650 lat 
historii wsi -  oraz, z odczytanych zapisków wspomnieniowych; ks. prob. Stanisława Horowicza, 
organisty Józefa Borka, nauczyciela i kierownika Szkoły, tymczasowego Naczelnika Gminy Sękowa, 
członka Komitetu Ratunkowego, -Władysława Augustyna, - z Kroniki Szkoły w Sękowej, -autor-
stwa  - … p. Pawłowskiego, oraz, z  innych dokumentów archiwum plebańskiego… 
Wykorzystałem też, opracowanie własne - mojego autorstwa Sz. M.  - esej odcinkowy; Siarskie 
„dni grozy” sprzed 80 lat, zamieszczany  w Tygodniku Gorlickim w kwietniu i maju 1995 r. 

Zwarte wydawnictwa książkowe, z których, zaczerpnąłem - autor Książki… Sz. M. 
nieco informacji oraz pozyskałem  niektóre fotografie, fragmenty tekstów, plany oraz 
mapy..., A to. 
Ks. Bronisław Świeykowski, - Z dni Grozy w Gorlicach. Kraków 1919. Nakładem S.A. Krzyżanow-
skiego. 
Prof. Marian Zgórniak, - 1914 – 1918. Studia i Szkice z Dziejów I Wojny Światowej Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1987. 
Prof. Michał Klimecki , - Gorlice 1915. Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991. 
Materiały Międzynarodowej  Sesji Naukowej Gorlice, 5-6 V. 1995 r. Militarne i Polityczne znacze-
nie Operacji Gorlickiej w Działaniach Wojennych I Wojny Światowej. Praca zbiorowa. Dr Andrzej 
Welc. 
Prof. Mikołaj Berczenko,- I Wojna Światowa i sprawa polska na dawnych kartach pocztowych. 
Libra 2009. 
Mgr Roman Frodyma,- Cmentarze Wojskowe z Okresu I Wojny Światowej w rejonie Beskidu 
Niskiego   i Pogórza. Wydanie II 1989.  Oraz tegoż Autora Galicyjskie Cmentarze Wojenne. -
Przewodnik Tom I. Beskid niski  i Pogórze, Warszawa – Pruszków 1995. 
Mgr inż. Marek Załęski (tragicznie zmarły w czerwcu 2017 r.),- Gorlice w historii wojny euro-
pejskiej 70 Rocznica Bitwy Pod Gorlicami 1915 -1985 . 
Władysław Boczoń,- Gorlice 1918 – 1990 Część I. Gorlice 1990 r. 
Andrzej Ćmiech, Robert Łętowski,- Krajobraz Gorlic Po Bitwie. Gorlice 2009. 
Andrzej Ćmiech,- Diariusz Dni Grozy w Gorlicach. Gorlice 2010. 
Bogdan Bartuś,- Cmentarze I Wojny Światowej. Gorlice BWA 2000. 
Andrzej Piecuch, - Nad Sękówką. Gorlice 1998. 
Mgr Mieczysław Śliwa,- Kilka Słów o genezie i przebiegu bitwy pod Gorlicami. Gorlice 2005. 
Dr Piotr Gryglaszewski,- Praca Zbiorowa. Sękowa z Kart 650 Lat Historii Wsi.. Sękowa 2013. 
Praca Zbiorowa. Red. Dr (?)Kamil Ruszała. Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I 
Wojny Światowej w Galicji CRUX GALICIAE. Materiały z Konferencji Znaki Pamięci VI; Ziemia 
Gorlicka  W Ogniu Wielkiej Wojny Gorlice 01. 05.2014 r. 
Richard L. Dinardo,- Przełom Bitwa pod Gorlicami – Tarnowem 1915. Przełożył Jan Szkudliński. 
Dom Wydawniczy Rebis. (2014  ?). 
Mgr lub Dr (?) Kamil Ruszała – Wielka Wojna w małym mieście Gorlice w latach 1914-1918 
„Historia Iagellonica” Kraków 2015. 
Dr Sławomir Mrozek –Życie społeczno-polityczne w powiecie gorlickim w latach 1918-1939.G-ce  
2016.r. 
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Ponadto. Periodyk Najwyższy Czas Rok XXV. Nr 28 – 29 [1260-1261]. 12 – 19 lipca 2014 r. Numer 
podwójny.; Wywiad: Cywilizacja to krucha konstrukcja. Wywiad, z profesorem Bogusławem 
Wolniewiczem rozmawia redaktor Rafał Pazio. (Pozyskałem Sz. M., i zastosowałem w mojej 
Książce…, Zamiast wstępu).  
Gazeta Wyborcza. Przewodnik po Bitwie Gorlickiej. Dodatek do Gazety Wyborczej. Kraków.  
Redaktor prowadzący - Jerzy Lewiński. 25. IV. 2015 
Mgr inż. Józef Barut, Gorlice, Notaty z historii i budownictwa „Małego Gdańska” oraz Gorlice 
Studium historyczno- urbanistyczne miasta. Wydawca – Muzeum Regionalne PTTK w Brzozowie, 
1991., i w Gorlicach. Brak daty.  
Zapożyczona recenzja – u prof. UJ Michała Baczkowskiego… 
Znaki Pamięci VI Ziemia Gorlicka w Ogniu Wielkiej Wojny. 
                                  (Materiały z konferencji, 1. 05. 2014) 
                                  Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy 
                                  Z  I  Wojny  Światowej  w  Galicji  CRUX  GALICIAE. 
 
Ewakuacja wsi Sękowa – foto-kadry. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych „Czołówka”                     
w Warszawie. Film „Gorlice Ronisz” […]Foto. 6 kadrów – skopiowane stopklatki tego filmu – 
Sz. M... 
 
W Muzeum regionalnym PTTK w Gorlicach, pozyskałem kopię Listu prof. Romana Kalety,                      
z Wrocławia, do prof. gimnazjalnego, z Gorlic, Jana Sikorskiego, za wiedzą i zgodą p. doc. dr  … 
Maniaka. Pośrednio, pozyskałem inne materiały ze zbiorów Muzeum PTTK (przeważnie fotografie). 
 
Zrezygnowałem, z wygenerowania typowego Indeksu nazwisk i miejscowości,                         
ze względu na dużą objętość książki, w dużym formacie stron; pierwotnie A-4, oraz                
po sporządzeniu indeksu zawartości – rycin i fotografii oraz ich źródeł.                       
Niniejszy Indeks, wykonałem manualnie. Sz. M. 
 
 
Wykonując kilkakrotne formatowania, oraz osobiście - korekty tekstów, popełniłem, lub 
przeoczyłem niewątpliwie, sporo błędów; zarówno stylistycznych jak też ortograficznych, które 
mogły umknąć mojej uwadze. Za te ewentualne uchybienia…, odpowiadam osobiście,- autor 
niniejszej Książki… - Sz. M. 

 
 

 
 

 
Koniec Indeksu i Bibliografii. 
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