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WSTĘP
Niniejsze opracowanie dotyczy polskiego wychodźstwa z terenów Galicji, Bukowiny i Wołynia na tereny Bośni, która na
Kongresie berlińskim (13.06 – 13.07. 1878 r.) została przekazana
monarchii Austro – Węgierskiej pod zarząd cywilny i wojskowy1.
Według decyzji Kongresu oznaczało to, że monarchia ma tam
sprawować władzę cywilną i wojskową przez okres 30 lat. Przed
rokiem 1878 Bośnia i Hercegowina była przez okres 400 lat pod
władzą osmańskiej Turcji2. W roku 1463 Bośnię a w 1483 roku
Hercegowinę zajęło imperium osmańskie, narzucając miejscowej
ludności swoje prawa, zwyczaje i system własności ziemskiej.
Religią rządową stał się islam, według którego podbite ziemie
należały do wyznawców Mahometa, dlatego też pozbawiono miejscową ludność praw do posiadanej ziemi. Dodać trzeba, że 88%
ludności całego kraju zajmowało się rolnictwem3, zatem ludność
pozbawiona utrzymania, przechodziła na islam lub dzierżawiła
swoją ziemię od tureckich właścicieli. Od lat siedemdziesiątych
XV w. rozpoczął się proces islamizacji, więksi właściciele ziemscy,
by nie stracić swojej własności przechodzili na islam, czyniła to
też część chłopów drobnych właścicieli ziemskich. Pod koniec
panowania tureckiego w Bośni i Hercegowinie na 1 591 036
mieszkańców przypadało 43% wyznawców kościoła prawosławnego, 35% mahometan i 22% katolików4. Proces islamizacji tego
kraju, zasadniczo był dobrowolny, a znaczna część muzułmanów

1
Franciszek Kwaśniak, Anto Orlovac, Dzieje Polaków w Bośni 1895-1946, Legnica 2013, s. 13-14.
2
Wacław Falczak, Tadeusz Wasilewski, Historia Jugosławii, Wrocław, Warszawa,
Kraków 1985, s.204 i 367.
3
Teodor Kasperek, Bośnia a emigracja galicyjska, Lwów 1903, s. 9.
4
Tamże, s. 7.
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była Słowianami5. W latach 1875-1878 na terenie wsi bośniacko
hercegowińskiej nasilił się konﬂikt ludności z władzami tureckimi
sprawowanymi przez bośniackich feudałów osmańskich. Chłop
bośniacki dzierżawiący ziemię nie mógł udźwignąć swoich zobowiązań, następowało zadłużenie gospodarstw domowych sięgające
50 – 60% rocznie. Zgodnie panującym prawem oraz zwyczajami,
czasami bezprawnie, stale i systematycznie podnoszono podatki
i tak już wysokie. Sytuacja ta doprowadziła do buntów i przybierała na sile, któremu nie były w stanie zaradzić podejmowane od
czasu do czasu różne reformy. Jedną z takich zmian było powołanie
Rady wilajetu, złożone przede wszystkim z muzułmanów, do której
w 1865 r. dopuszczono przedstawicieli ludności chrześcijańskiej.
Jednakże wielowiekowa tradycja, w myśl której chrześcijanie
to po prostu raya (bydło), której mocno trzymali się miejscowi
notable muzułmańscy, sprawiła, że możliwości chrześcijan w tej
radzie równe były zeru6. Podróżujący pieszo po terenie Bośni
i Hercegowiny, sir Arthur Evans, angielski archeolog, pisze: położenie chłopów pod władzą muzułmańskich feudałów jest gorsze od losu
niewolników, w najbardziej mrocznych dziejach historii, agowie i bejowie
postępują z chłopami, jak ze swoim majątkiem ruchomym. Sir Arthur

Evans podaje przykłady niemiłosiernego bicia chłopów, gorzej niż
zwierząt, wszelkich grabieży i zawyżanych danin oraz narzucanych
w każdej chwili obowiązków i robocizny7. Warto przytoczyć opis
Sir Arthura Evansa tortur jakich Turcy dokonywali na chłopach
wsi bośniacko-hercegowińskiej:
W czasie letnich upałów [Turcy] rozbierali ludzi do naga, przywiązywali
do drzewa, smarowali miodem lub innym słodkim płynem i zostawiali na
łaskę i niełaskę owadów. Jeśli zaś grabieży dokonywano zimą, uważali
za właściwe przywiązywać ludzi do drągów i zostawiać ich bosych na
N. Malcolm, A Short History, Londyn 1996. S. 53-55.
Antoni Giza, Bośnia i Hercegowina w dobie tureckiego i austriackiego panowania
(1800-1914), Szczecin 2002, s.48-53.
7
Tamże, s. 65.
5
6
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mrozie; bywało, że rzucali ich na ziemię i polewali zimną wodą. Do
ulubionych metod należało zmuszanie chłopów do wspinania się na
drzewo lub zapędzanie ich do pomieszczenia, w którym rozpalano ogień
z wilgotnego drzewa, żeby chłopi zaczęli się dusić w dymie. Bywały
wreszcie przypadki, kiedy zakopywano chłopów po szyję w ziemi i zostawiano ich tak, dopóki nie okazali skruchy8.

Nie pomagały żądania i skargi chłopskie kierowane do Stambułu, jedną z takich petycji chłopi skierowali po wybuch walk
w Nevesinje, w której złożyli siedem żądań pod adresem Turków
i Muzułmanów. Katalog żądań zawierał9:
1. Nie niepokojenie chrześcijańskich dziewcząt i kobiet.
2. Nie bezczeszczenie świątyń chrześcijańskich i zapewnienie wolności
i wyznania.
3. Zrównanie chrześcijan w prawach z Turkami.
4. Zapewnienie ochrony przed przemocą policji i żandarmerii.
5. Pobieranie podatków w oznaczonej wielkości i właściwym czasie.
6. Podatek w wysokości 1 dukata rocznie na dom.
7. Nie wykorzystywanie ludzi i koni do pracy przymusowej lub płacenie za nią.

W takiej to sytuacji społeczno-politycznej monarchia austro-węgierska przejmuje Bośnię i Hercegowinę do administracji cywilnej
i wojskowej. W przyjętym kraju brak normalnej administracji
państwowej, brak szkolnictwa, służby zdrowia i sądownictwa,
na wsi działał system feudalny. Zadaniem nowej władzy było jak
najszybciej stworzenie normalnych struktur władzy terenowej,
powołania niezbędnych resortów i służb, by egzystencja ludności
cywilnej była na europejskim poziomie.
Monarchia w tym celu powołała zarządcę Bośni Hercegowiny
hrabiego Benjamina Kállaya, ministra ﬁnansów Austro-Węgier.
Minister ﬁnansów a jednocześnie zarządca BiH, szybko starał
8
9

Tamże, s. 65.
Tamże, s. 65.
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się zbudować struktury rządowe, angażując w to wykształconych
młodych ludzi z terenu monarchii, którzy znali obowiązujące
prawo, zwyczaje elity administracyjnej. Wśród tysięcy nowych
urzędników znaleźli się także polscy absolwenci uniwersytetów
Jana Kazimierza w Lwowie i Jagiellońskiego w Krakowie. Zmian
wymagała także zacofana wieś bośniacka, która za czasów tureckich przez setki lat nie zmieniała się. Tadeusz Lubaczewski
o tym pisze: Ucisk materialny zdemoralizował ludność do tego
stopnia, że chłop bośniacki za czasów tureckich tyle tylko starał
się wydobyć z ziemi, ile potrzebował na najskromniejsze pokrycie
niezbędnych potrzeb swojej rodziny, reszta bowiem owoców jego
pracy szła i tak do kieszeni „spahiji i dzierżawcy podatkowego10.
Jak widać z tego cytatu wprowadzenie zmian tubylczą ludnością
nie było możliwe, należało wprowadzić nowe struktury upraw,
zastosować nowsze rodzaje maszyn i narzędzi rolniczych, zastosować płodozmian i nawożenie. By to zrobić zdecydowano
o sprowadzeniu rolników z terenu monarchii. Jakim sposobem
to zrobiono, trudno dziś dociec. Teodor Kasperek pisze, pierwsza fala imigracyjna spłynęła tam na wskutek porozumienia się
wspólnych ministrów hrabiego Gołuchowskiego i Kallaya. Mieli
oni jeden większy zastęp wychodźczy , zdążający do Ameryki ,
zawrócić ku Sawie i oto pojawił się nasz ludek na ziemi bałkańskiej w nadgranicznym powiecie prynjaworskim11. Wiadomości
o możliwości osiedlenia się w Bośni docierały różnymi drogami
do mieszkańców Galicji, Bukowiny i innych terenów monarchii.
Nie zawsze informacje były wystarczające do podjęciu decyzji,
w wielu przypadkach pomagały w tym miejscowe urzędy gminne.
W jednym z takich pism kierowanych do C.K. Starostwa i dalej
do Bośni, zwierzchnik gminy Kośmierzyn w powiecie Buczacz,
Artur Kręwulicz 4 grudnia 1899 r. pisze: Mieszkańcy tutejszej
gminy Kośmierzyn powiat Buczacz, poczta Złoty Stok zgłaszają
10
11

10

Tadeusz Lubaczewski, Osadnictwo Polskie w Bośni, Warszawa 1922, s. 2.
T. Kasperek, Bośnia a emigracja …, s. 4.

się co dzień do tutejszego urzędu gminnego, że chcą się przesiedlić do Bośni ale nie wiedzą warunków aby uniknąć i ustrzec się
mieszkańców od znacznych kosztów. Upraszam w pokorze raczy
Świetne Starostwo łaskawie powiadomić tutejszy urząd gminy
celem poinformowania przesiedleńców12. W innym przypadku
sami mieszkańcy z Baryszewa piszą do władz: Jak nam wiadomo,
że w naszym cesarstwie w Austrii w kraju Bośni i Hercegowinie
rzadko zaludnionej, przyjmie ludzi z naszej Galicji, otóż my
sami szczerze pytamy z kraju Galicji z powiatu Tłumock ze wsi
Bratyszyw , zawiadamiamy C.K. Starostwo wypisanymi pisemnymi bonami samych wiemy czy tam nas przyjmą, czy prosto na
zamieszkanie. Pytamy sami prosto pokornie Pana C.K. Starosty,
żeby ich powiadomił w krótkim czasie i proszą powiadomić czy
tam mogliby tych ludzi czy z polem czystym, czy z lasem, czy sam
las bo my tu nic nie wiemy, bo w naszej Galicji więksi posiadacze
gruntowi i urzędnicy wstrzymują naród wszelkim sposobem i straszą ludzi mówiąc, że tam każdy idzie na śmierć. Otóż spisujemy
tych ludzi z żonami, dziećmi i wiek. Prosimy zatem o odpowiedź13.
Gminy polskie starały się pomagać swoim mieszkańcom jak
mogły, dla przykładu Naczelnik Gminy Majdan Średni z województwa Stanisławowskiego, Jan Andrzejewski 13.04.1895 r.
wystawia świadectwo moralności Henrykowi Mańor, w którym
między innymi pisze: Niżej podpisany ze strony Urzędu Gminnego
w Majdanie Średnim niniejszym poświadczam, że Henrik Mańor
właściciel gospodarstwa rolnego w Brudkaniec przy Majdan
Średni pod Nr domu 93 zamieszkały, jest człowiekiem wzorowym i
obyczajów nieskazitelnych, któremu niniejsze świadectwo w celu
wykazaniu się nim przed nową familią mieszkającą w Bośni, wydaje się14. Pomimo wielu dylematów, niepewności i ryzyka do
Bośni wyjechało 959 rodzin z Galicji, 159 z Wołynia, 46 z BuArchiwum Państwowe Bośni i Hercegowiny (dalej ABH) ZVS 1900, nr 40 37/127
ABH ZVS IV 1895, 4. 37/4
14
Tamże, 1895,
12
13
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kowiny oraz 30 rodzin z Lublina, łącznie 6072 osoby15. Pośród
tej liczby było około 600 osób zatrudnionych na stanowiskach
urzędniczych16.

Przyczyny polskiej emigracji na przełomie
XIX i XX w.
Na przełomie XIX i XX wieku sytuacja społeczno-ekonomiczna
najliczniejszej grupy polskiej społeczności wiejskiej, w Galicji,
Wołyniu i Bukowinie była nie do pozazdroszczenia. Społeczność
tą w tym okresie można podzielić na trzy grupy. Najmniej liczną
grupą byli tak zwani kmiecie, którzy w swoich gospodarstwach
zatrudniali uboższych chłopów. Druga grupa, często nazywana
zagrodnikami, posiadała mniejsze areały gruntu, hodowali przeważnie po dwie krowy i konia. Najliczniejszą grupą społeczną wsi
byli tak zwani chałupnicy, posiadający mały jednoizbowy domek
z ogrodem przydomowym. Z tej grupy społecznej wywodziła sią
służba w bogatszych domach i folwarkach. Życie rodzin chłopskich
koncentrowało się w chatach, które w tym okresie nadal były kurnymi, przeważnie z jedną izbą mieszkalną. Tylko bogatszych stać było
na wystawienie chałupy z dwoma pomieszczeniami mieszkalnymi.
Często domy były w złym stanie technicznym, ciemne, o małej
liczbie niedużych okien, ciasne, wilgotne, nieopalane. W konsekwencji żyło się w nich bardzo ciężko. Także warunki bytowe były
bardzo trudne. Stan taki dotyczył nie tylko uboższych rodzin, ale
i bogatszych. W efekcie panowała powszechna nędza. Szczególnie
uwidaczniało się to co roku na przednówkach. Dlatego też ubożsi
chłopi nie mający własnej ziemi zmuszeni byli szukać pracy zarobkowej. Niektórzy w tym celu udawali się poza granice Galicji17.
T. Lubaczewski, Osadnictwo Polskie …., s. 9.
Janusz Albin, Polacy w Jugosławii, Lublin 1983, s. 27.
17
Roman Pelczar, Rodzina chłopska w Galicji na przełomie XIX i XX wieku w świetle literatury pamiętnikarskiej, Społeczeństwo i Rodzina nr 51 (2/2017), s. 7-25.
15
16
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Na wymienionych terenach obok dużego ubóstwa znacznej
grupy społecznej występował bardzo duży przyrost naturalny co
powodowało wzrost gęstości zaludnienia, które dochodziło w Galicji zachodniej do 100 osób na kilometr kwadratowy18, w tym było
aż 80% rolników. Powodowało to pogarszania się stanu materialnego polskich rodzin. W tym czasie w Galicji i Bukowinie, pod
zaborem Austro – Węgier, poza wysokim przyrostem naturalnym,
brakowało pracy i ziemi. W sytuacji, gdzie bieda i nadmiar rąk do
pracy był powszechnym zjawiskiem, nastąpiła duża fala emigracji,
w szczególności do Ameryki (Brazylia i Kanada). Przemiany polityczne na Bałkanach (po kongresie berlińskim) utworzyły nowy
kierunek (cel) migracji za lepszym bytem. Celem tym była Bośnia,
gdzie rząd ogłosił, że daje ziemię za darmo. Pisało o tym wiele
gazet zachęcających obywateli Cesarstwa do osiedlenia się w Bośni
i Hercegowinie. Melchior Wańkowicz w „Tworzywie” opisuje, jak
namawiano starego gospodarza Gąsiora do wyjazdu: Ziemia ma być
nie tylko za darmo, ale bez podatków na długie lata. I ekscelencja
Kallay daje ziarno na siew, pożyczki bezprocentowe na inwentarz19.
Nowe tereny w Bośni przeznaczone przez rząd Austro – Węgier
pod osadnictwo rolnicze, były do zagospodarowania na bardzo
dogodnych warunkach. W Galicji w 1882 r. prawie 60% gospodarstw miało mniej niż 2 ha ziemi […] na początku XX w. już 80%
zagród miało do dyspozycji mniej niż 2 ha, pisze T.J. Lis20. Innym
problemem wychodźstwa polskiej ludności z guberni wołyńskiej
był fakt, że jako obywatele austro-węgierscy zostali pozbawieni
możliwości posiadania gruntów na własność lub ich dzierżawy21,
jedyną możliwością pozostania było przejście na prawosławie, ale
zdecydowana większość tego nie chciała.
Tomasz Jacek Lis, Polskie Osadnictwo i Duchowieństwo w Bośni i Hercegowinie
od 1894 do 1920 roku, Toru 2014, s. 94.
19
Melchior Wańkowicz, Tworzwo, Warszawa 1986, s. 12-13.
20
T. J. Lis, Polskie Osadnictwo …., s. 95.
21
Tamże, s. 88.
18
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Władze austriackie chętnie zatrudniały urzędników do administracji publicznej innej narodowości niż ludność miejscowa.
Dlatego też wielu absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, jako
wykształcona młoda inteligencja chętnie korzystała z tego zaproszenia. Wielu młodych wykształconych obywateli z galicyjskiego
kraju wchodzącego w skład monarchii, zdecydowało się na wyjazd
do Bośni, Ich atutem była znajomość ustawodawstwa austriackiego
oraz perspektywa szybszego awansu społecznego niż rodzinnym
kraju i wreszcie wyższe płace jakie mogli otrzymać w swoim kraju.

Początki osadnictwa
Jak podaje Dušan Drliača, przed przyjazdem polskich osadników w rejon Derventy, ta miejscowość w 1880 r. miała 3225
mieszkańców, tego 2255 mahometan, 632 rzymskich katolików,
306 greckiego obrzędu wschodniego 30 izraelitów 22. Jak wiać
dominującą religią n tym terenie był islam, zaskakujące jest to, że
autor opracowania D. Drljača nie podaje wyznawców prawosławia.
Dominacja mahometan w tym terenie była jednym z powodów
mniejszej ilości osadników starających się o przydział gruntów,
niż jak to było w powiatach Prynjavor czy Bosanska Gradiška.
Zanim doszło do właściwego zasiedlania terenów, rząd austriacki przygotował w północnej części Bośni i Hercegowiny
obszary, które były przeznaczone pod kolonizację. Tereny były
w większości górzyste i zalesione, należące do skarbu państwa.
Dla każdej kolonii sporządzono plan podziału na działki po 10-12
hektarów, przeznaczonych dla osadników, oraz działki dla szkoły,
kościoła, plebanii i cmentarza.
Każdy ze starających się o pozwolenie na osiedlenie, musiał
wykazać się, że jest z powołania rolnikiem i człowiekiem porząd22
Dušan Drljača, Poljaci u Derventi i okolini, Glasnik Zemaljskog muzeja etnologija, n. s. sveska XXX/XXXI, 1975./1976., Sarajevo 1978, s. 237.
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nym, sądownie nie karalnym. Ponadto aby przydzielono mu grunt
musiał zobowiązać się że:
Postara się w przeciągu pierwszych trzech lat o krajową przynależność
bośniacką.
Postawi w przeciągu trzech lat dom mieszkalny i zabudowania gospodarcze.
Będzie karczował i przemieniał oddaną mu w posiadanie ziemię (lasy,
krzaki) w rolę, łąki i ogrody, z wyjątkiem 1/5 części jako las dla właściwego użytku kolonisty.
Zachowywać się będzie nienagannie pod względem moralnym i politycznym.
Nie będzie sprzedawał , wydzierżawiał ani używał ziemi, oddanej mu
w posiadanie, do celów innych jak li tylko do rolniczo-gospodarskich23.

Rząd krajowy Bośni i Hercegowiny jak pisze Lubaczewski, zobowiązał się wydać ziemię pod wyżej wymienionymi warunkami,
oraz dać bezpłatnie drzewo budowlane, udzielić równouprawnienia
obywatelskiego, prawo do własności gruntów, nadanym na początku jako dzierżawa , o ile kolonista spełni warunki otrzymania.
Zwolniono także kolonistów przez pierwsze trzy lata od wszelkich
opłat na rzecz państwa, a od czwartego roku do dziesięciu lat użytkowania opłatę jednej korony rocznie od hektara.
Osadnik po przyjeździe do Bośni (najczęściej bez zaproszenia
do jakiej miejscowości ma jechać), miał informację, że ziemię dają
w Prynjavorze, w okolicy Bosanskiej Gradyszki albo Derventy.
Przyjeżdżając na miejsce, zatrzymywał się gdzieś w pobliżu lub
samym Prynjavorze. Często u znajomych czy krewnych, którzy
już wcześniej otrzymali grunty, następnie składał podanie i inne
wymagane dokumenty, o przydział ziemi. Bardzo rzadko było tak,
że sprawę przydziału szybko załatwili. Nieraz trzeba było czekać
bardzo długo, aż dostanie się przydział, podpisze umowę i przyjedzie geometra wymierzyć i przekazać ziemię w użytkowanie.
Niektórzy nie mogąc doczekać się na rządowy przydział, kupowali
23

T. Lubaczewski, Osadnictwo Polskie …., s. 3.
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ziemię od miejscowych właścicieli, o takim przypadku pisze Dušan
Drljača: Nikola Rehlicki (ur. 1859 r.) długo czeka w Slavonskim
Brodzie, następnie w polu pod Derventem. Tak nie mógł doczekać
się kolonizacji kupił trochę ziemi w Modranu24. O problemach
w czasie oczekiwania na przydział ziemi, bardzo ciekawie pisze
Józef Grodskij, duchowny grekokatolicki, który na polecenie abpa
Andrzeja Szeptyckiego25 w 1907 r. przebywał w Bośni by ocenić
sytuację osiedleńców rusińskich, w jego sprawozdaniu czytamy:
Było wiele kłopotów spowodowanych tym, że miary i wagi w Bośni
były inne i nasi nie wyznawali się na tym. Miary i wagi jak u nas,
ale zamiast odważników, (kilogram, pół kilograma, gram) mają
jakieś pałeczki z dziurkami. U nas takich wag nie znają. Żydzi
i na naszych wagach oszukiwali, a co dopiero Turcy. Co prawda,
Starosta prynjavorski był dla naszych życzliwy, tłumaczył naszym,
co i jak i nakazywał policji, żeby uważała na Turków i Serbów żeby
nie oszukiwali naszych biednych z Galicji. Po jakimś czasie nasi
nauczyli się tych ich miar, wtedy Turcy i Serbowie sprawili sobie
fałszywe wagi. Kiedy starosta dowiedział się o tym, karał oszustów,
ale te oszustwa było trudno wykorzenić. Czas mijał i nasi wydali
ostatni grosz jaki przywieźli z domu, zaczęła się bieda, ginęli
z głodu. I zaczęli szukać jakiejś pracy, jedni najmowali się do rąbania drewna u Turków, do mycia naczyń, butelek w szynkach, do
innych zajęć. I tak zarabiali na kukurydzianą mąkę z jakiej piekli
placki i tak żyli.
A do Starosty chodzili całymi gromadami i domagali się ziemi,
jaką jeszcze przed ich przyjazdem władze z Sarajewa rozdawały tym co przyjechali pierwsi, a teraz im odmawiano. A władze
wstrzymywały się z nadaniem ziemi, gdyż Serbowie skarżyli się,
że cudzoziemcy zabiorą wszystką ziemię, a oni Serbowie nie będą
D. Drljača, Poljaci u Derventi i okol… s. 241.
Abp Andrzej Szeptycki w 1902 r. wizytował kolonie Rusińskie w rejonie Prynjavora i Banja Luki. Podczas tej podróży wykupił w Novej Kamenicy grunty pod klasztor
bazylianów i winnicę dla chłopów grekokatolickich.
24
25
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mieli gdzie spać. Tymczasem gromadne wizyty u starosty w Prynjavorze, tak mu się sprzykrzyły, że postarał się u władz w Sarajewie
o wolne karty powrotu do kraju na koszt władz. Chciał się starosta
pozbyć niemiłych gości. Kto się zgłosił u starosty, że chce wracać
do kraju, zaraz dostawał wolną kartę, a kto nie chciał wracać
a chciał ziemi, starosta kazał mu czekać kiedy będzie rozdawana
ziemia. Tym sposobem wiele rodzin wróciło do Galicji goli i bosi,
straciwszy wszystko w Bośni26. Problem przydziału gruntów
opisuje także Teodor Kasperek , Oto chłopek zwabiony do Bośni
przez niesumiennych współbraci, udaje się do naczelnika powiatu
Prnjawor i prosi o grunt. Jeśli posiada przepisaną gotówkę i świadectwa moralności ze strony galicyjskiego starostwa, odsyła go
naczelnik do „kneza” czyli wójta danej miejscowości, ten kręci
się tędy i owędy i przy pomocy kilkunastu koronówek wynajduje
odpowiednią działkę. Protekcja knezia zapewnia i wtedy staje on
z ochotnikiem w obliczu pana naczelnika powiatu. Pan naczelnik
przekonywa przybyłego świeżo podczciwca, że jego obowiązkiem
jest ofiarować jakiś datek na cerkiew grecko-unicką, postawioną
w Prnjaworze i na dzwony do niej, a to z solennym zapewnieniem,
że grunt otrzyma. Czegóż by nie dał chłop, gdy chodzi o grunt za
darmo! Daje więc pełen nadziei. Jakież są dalsze koleje poczciwego chłopka ? Czeka. Czeka miesiąc za miesiącem na zmiłowanie
Boże. Daremnie. Zawsze słyszy odpowiedź „czekaj aż przyjdzie
pan geometer”. Chłop skrobie się po głowie: wszak dał na cerkiew
i dzwony, a gruntu jak nie ma, tak nie ma. Nie orze, nie zbiera,
a jeść się chce, więc pieniądz się rozchodzi. Dlaczego geometra
nie odmierza lasu. Rzecz prosta i jasna. Geometrę wysyła rząd aż
w Sarajewie i to dopiero wówczas, gdy zbierze się większa liczba
kolonistów27.
26
Йocиф Ґpoдcкий, Пoлoжeнє Русинiв у Боснi, Lwów 2003, s. 25-26. Tłumaczenie z języka staro-ukraińskiego na język polski Ferdynand Czyrski.
27
T. Kasperek, Bośnia a emigracja …….. s. 36-37.
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Po załatwieniu wszystkich formalności, osiedleńcy otrzymywali
informację, że w danym dniu w określonej miejscowości geometra
będzie wyznaczał działki tym osadnikom, którzy je otrzymali. Geometrom dla powiatu Prynjavor był Polak Robert Miączyński28, absolwent Politechniki Lwowskiej. W wyznaczonym dniu przyjeżdżał
do miejscowości gdzie czekało na niego kilku a nie raz kilkunastu
kolonistów, wychodzili w teren, najczęściej był to las i tam geometra
mierząc teren zaznaczał granice działek przez zaciosywanie drzew,
na środku działki, gdzie miał być dom stawiano pień z nadanym
numerem, był to numer działki i numer domu w danej miejscowości.
W pierwszym okresie osadnictwa wszystkie rodziny przyjeżdżające
do Bośni z Galicji, Bukowiny i Wołynia, przy staraniu się o przydział gruntów u miejscowych władz, deklarowały się jako polskie.
W późniejszych latach osadnicy swoją narodowość wykazywali
według właściwej przynależności narodowej jako polscy katolicy
lub ukraińscy grekokatolicy. Deklaracja przynależności narodowej
dopiero po jakimś czasie zaczynało to mieć znaczenie, ze względu
na ﬁnansowanie budowy kościoła czy plebanii. Z tego powodu
powstawało wiele niesnasków w miejscowościach gdzie były duże
grupy o różnej przynależności religijnej.
Dušan Drljača w opracowaniu „Polacy w Dervencie i okolicy”
pisze, że na przełomie XIX i XX wieku do Derventy przyjechała
część urzędników, którzy byli Polakami. Wśród nich byli Marcin
Niedzielski i Stanisław Babiński – sędziowie, Ludwik Tertil –
urzędnik sądowy, Eugeniusz Michalski – urzędnik policji, Paweł
Fedor – cesarsko królewski mistrz straży, Franciszek Rosa – urzędnik, Adalbert Sirek – urzędnik pocztowy. Autor przypuszcza, że
cesarsko królewski lekarz Józef Hejda, również był Polakiem29.
Robert Miączyński – urodził się w 1853 r. studiował geodezję na Politechnice
Lwowskiej oraz w Krakowie i Monachium. Od 1885 pracował w Prynjavorze na stanowisku geometry rządowego.
29
Dušan Drljača, Poljaci u Derventi i okolini, Glasnik Zemaljskog muzeja etnologija, n. s. sveska XXX/XXXI, 1975./1976, Sarajevo 1978, s. 239.
28
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Jako jedni z pierwszych rolników osiedlonych w powiecie Derventa
byli: Mikołaj Rechlicki oraz jego synowie, Piotr i Jan. Mikołaj
był rolnikiem i kołodziejem, pierwotnie osiedlił się w Modran
a następnie w Detlak. Według Drjačy na ten teren tym czasie
przybyli Lejczak i Kazimierz Baran, żonaty z Julią Koszczuk. Do
Kalendrovców, osady z największą liczbą Polaków, jako pierwsi
przyjechali: Cieślak August, Janowski Mateusz, Pawliczek Franciszek, Bzowski Michał i Golstain Antoni30.
Osiedlanie się osób z terenu monarchii terenach rządowych
w Bośni trwało do roku 1905 do czasu gdy Sejm Krajowy oﬁcjalnie
zakończył kolonizację31. Także zakup gruntów w Bośni po tym
terminie wymagał pozwolenia z Sarajewa, o czym pisano w Nowej
Reformie32.

Kalendrovce w powiecie Derventa
Miejscowości w powiecie Dervnta: Detlak, Kalendrovce, Brezik
oraz Jakubowac i inne, gdzie mieszkało po kilka rodzin polskich
były położone w dorzeczu rzeki Ukriny, na dobrych urodzajnych
ziemiach. Osady te rozciągały się około 10 km, na południowy zachód od miasteczka powiatowego Derwenta w kierunku Prnjavora.
Początki osiedlania na tych terenach, polskich i ukraińskich
rodzin, opisuje Lubaczewski, który podaje, że do miejscowości
Brezik w 1895 r. przyjechały z Galicji 2 polskie rodziny razem
14 osób i 2 rodziny ukraińskie z 13 osobami. Osada obejmowała
powierzchnię 68 ha. Także do miejscowości Jakubovac, w 1895 r.
Βοjислав Нoвић , КAЛЕНДЕРОВЦИ, Beograd 2011, s. 214 – 293.
T. J. Lis, Polskie Osadnictwo …., s. 104.
32
Nowa Reforma 1905 Nr 37 s. 2 – Wychodźstwo do Bośni i Hercegowiny: „Wspólne ministerstwo skarbu przypomina, że wstęp do Bośni i Hercegowiny dozwolony jest
dla galicyjskich emigrantów stanu włościańskiego, udającym się tam dla zakupu gruntów prywatnych tylko na podstawie uprzednio uzyskać się mającego zezwolenia rządu
krajowego w Sarajewie”. O pozwolenie takie należy wnieść prośbę do bośniacko hercegowińskiego rządu krajowego w Sarajewie.
30
31
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przyjechały 3 rodziny z Galicji z 15 osobami i objęły teren do
zagospodarowania o powierzchni 247 ha33. Dalej Lubaczewski
pisze, że do miejscowości Detlak (Kalendrovci) w tym samym roku
przyjechała 1 polska 9 osobowa rodzina i 5 rodzin ukraińskich,
które liczyły 43 osoby. Osada obejmowała teren o powierzchni 94
ha. W dokumentach Archiwum Państwowym BiH znajdujemy anonimowe sprawozdanie, które podaje dane za okres 1901-1908 dla
polsko-ruteńskiej kolonii Detlak, w dokumencie czytamy: w 1901
było 12 rodzin, w tym 6 polskich i 6 ruteńskich, w których było 29
osób polskich i 24 ruteńskich. W roku 1908 roku w kolonii było 10
polskich i 9 ruteńskich rodzin, a osób 70 polskich i 65 ruteńskich34.
Tereny w tych miejscowościach były pagórkowate, a najwyższy
szczyt w miejscowości Detlak (Kolendrovce) był na wysokości 213
m npm. Adam Malicki w swoim opracowaniu „Osadnictwo Polskie
w Bośni” podaje, że w miejscowości Detlak mieszkało 20 polskich
rodzin, Kalendrovci 20, Kukavica 10, Kreczany 10, Lužani 5, Malici 5, Modran 5, Novo Selo 15, Osijka 8, Plehany 6, Sušnjari 10,
ponadto mniej jak 5 rodzin mieszkało w mieście Derventa, w Breziku i paru innych wioskach35. Z biegiem lat następował przyrost
naturalny i wzrost liczby osadników. Powstawały nowe rodziny
przez zawierane związki małżeńskie, często z osobami z powiatów
Prynjavor czy Bosanska Gradyszka. O liczbie katolików w paraﬁi
Derventa pisze Antoni Szylkiewicz mieszkaniec Kalendrovców,
który stwierdza. że w 1934 r. w powiecie Derventa żyje 600 osób
polskich 36. Według Malickiego, w powiecie Derventa w roku 1938
mieszkało już około 130 rodzin polskich.
Życie społeczności pochodzącej z Galicji, Bukowiny i Wołynia
na tym terenie, nie było łatwe. Zaczynali od karczunku przydzieT. Lubaczewski, Polskie osadnictwo…., s. 6-9.
Archiwum Państwowe Bośni i Hercegowiny ABH ZVS [brak daty], 218/12, s. 3.
35
Adam Malicki, Osadnictwo Polskie w Bośni w 1938 r. Annales Universsitatis
Mariae Curie – Skłodowska , Sectio B, Lublin 1950, s. 41-43.
36
Antoni Szylkiewicz , list do Organizacji, Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Archiwum Prymasa Polski, sygn. III/103.
33
34
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lonych im zalesionych działek i zamiany terenu po karczunkach
na ziemię uprawną. Następnie budowali swoich zagrody z domem, oborą i stodołą. Pierwsze domy były drewniane oblepione
lepiankami ze słomą, kryte słomą lub deską układaną sposobem na
gonty. Zachodzące zmiany tego terenu trwały latami, praktyczne
ulepszenia swojego gospodarstwa i poziomu bytowania nie miały
końca, tak trwało od przyjazdu do Bośni aż do wyjazdu do Polski. Trzeba pamiętać, że polscy osadnicy mieszkali w powiecie
Derventa pośród żywiołu serbskiego i ludności tureckiej. Nie od
razu mieli możliwości realizowania własnego rozwoju gospodarczego i kulturalnego. Wszystko budowali małymi krokami, bardzo dużym wysiłkiem, własną pracowitością i sporą zaradnością,
wprowadzając innowacje techniczne i płodozmianowe. Zyskali
przez to uznanie miejscowej ludności. Na początku w sposobie
pracy i gospodarki rolnej oraz stylu życia były duże różnice,
między ludnością tubylczą a osadnikami z Galicji, Bukowiny
i innych rejonów monarchii. Polacy i Ukraińcy przynieśli wiele
nowości. Najbardziej widocznymi zmianami, których miejscowa
ludność nie znała, było wprowadzenie nowych rodzajów upraw, np.
ziemniaków, gryki, prosa. W gospodarce hodowlanej zasadniczą
zmianą był wychów krów, gdyż na tych terenach zajmowano się
hodowlą owiec. O zagrodach gospodarczych polskich emigrantów
w okolicy Derventy budowanych po pierwszej wojnie światowej
bardzo ciekawie opisuje Duszan Drjača: Większość polskich
osadników pobudowała nowe domy, ale byli to tylko najbardziej
zamożni. Typowa była działka obudowana ogrodzeniem ze sztachet,
na której znajduje się dom, dalej naprzeciwko stodoła i przy niej
stajnia, czworobok zamknięty z jednej strony warsztat lub chlew,
w niektórych miejscach suszarnia (po serbsku kosznica) robiona
według bośniackiego modelu. W środku lub blisko domu studnia
i piec do pieczenia chleba w którym można było upiec 6-8 bochenków chleba. Dalej Drljača pisze: Dom oprócz ganku, przedpokoju
i kuchni miał jeden lub dwa pokoje, rodzice z młodszymi dziećmi
21

spali w jednym pokoju a starsze dzieci w drugim, po dwoje, troje
na łóżku37.
Przy każdym domu był mały ogród warzywny, sad, czasem
winnica, pasieka. Za budynkami były pola uprawne, łąki i własny
kawałek lasu. Rodziny były wielodzietne, często wielopokoleniowe
z dziadkami, rodzicami i dziećmi. Wyposażenie domu było bardzo
proste, meble drewniane wykonane przez wiejskiego stolarza, także
drewniane naczynia jak miski, cebrzyki, nawet łyżki można było
spotkać w wielu domach. Mikołaj Rechicki mawiał, że: woli jeść
drewnianą łyżką bo metalowa dzwoni mu po zębach. Spotykało się
drewniane i gliniane dzbanki. Oprócz drewnianych naczyń i beczek były także duże kamionkowe beczki lub gary, jak niektórzy
je nazywali. W początkowym okresie pobytu, w każdym domu
były żarna do mielenia zboża i kukurydzy, obowiązkowo był piec
do pieczenia chleba.
Gospodarstwa rolne były podstawą rozwoju i utrzymania rodziny. Uprawiano pszenicę, żyto, proso, grykę, kukurydzę. Z okopowych najwięcej uprawiano ziemniaków, w mniejszej ilości buraki,
dynie. Ogrody warzywne przeznaczone były na sadzenie kapusty,
fasoli, ogórków cebuli, czosnku i innych warzyw. Każde gospodarstwo miało łąki i pastwiska do utrzymania krów. Typowym wyżywieniem rodziny były kasze, potrawy mlecze. Gotowano fasolę,
kapustę i inne warzywa. W jadłospisie rodziny powszechne było
gotowanie ziemniaków, także pierogów z ziemniakami i serem,
bądź z kapustą, mamałygi (palenty) z mąki kukurydzianej czy też
pieczenie placków kukurydzianych i pity. Popularna była gęsta
zupa (maszenka), w której jak w sosie maczano chleb i jedzono.
Na śniadanie w niektórych domach na śniadanie była biała kawa,
chleb z masłem lub z serem albo z miodem. Chleb wypiekano
z dodatkiem kwaśnego mleka dla poprawy smaku, niektórzy przesiewali mąkę i piekli, jak nazywali „pytlowany chleb”. Potrawy
37

22

Dušan Drljača, Poljaci u Derventi i okoli…, s. 247.

jedli przy stole z jednej miski. W połowie grudnia ubijano świnie,
solone mięso układano w beczkach kamionkowych w solance na
15-20 dni, które później suszono na poddaszu. Termin uboju był
tak wyznaczony aby na Boże Narodzenie było mięso. Na zimę
kiszono kapustę, suszono owoce. Ze śliwek robiono rakiję, którą
można było robić dla siebie i na sprzedaż.
W miejscowościach powiatu Derventa pośród rolniczej działalności było wielu rzemieślników, którzy prowadzili warsztaty
różnych zawodów, czasami działalność rzemieślnicza była tylko
dodatkiem do dochodów z prowadzonego gospodarstwa rolnego.
W różnych okresach działalność taką prowadzili: w Kalendrovcach, działalność rzemieślniczą prowadzili: Różnicki Jan – stolarz, Golstain Antoni – tłoczenie oleju, Zawacki Wiktor – kowal,
Strużnicki Wawrzyniec – szewc, pod koniec pobytu w Bośni
kowalem był Franciszek Szylkiewicz. Z rodzin ukraińskich, Koszczyk Józef – stolarz, Mielnik Antoni miał młyn parowy. W innych
miejscowościach powiatu gdzie mieszkali Polacy, Rechlicki Piotr
– miał sklep, Rechlicki Jan – kowal, Rechlicka Zoﬁa – krawcowa,
Różnicki Franciszek – bednarz, z rodzin ukraińskich: Plahnik Mitar – szewc, Swatko Michał – kołodziej, Kocaj Jan – pszczelarz,
Gralik Piotr – bednarz, Gralik Wasyl – kołodziej, Kekocz Włodzimierz – kowal, Kawałko Jan – szewc, Kriwosznija Jan – stolarz,
Prteszczyk Mitar – pszczelarz38.
W życiu rodzinnym pośród społeczności różnych religii i narodowości układało się dobrze, poza współzawodnictwem podczas
budowy kościoła. W Kalendrovcach spotykamy mieszane małżeństwa polsko – ukraińskie, były to: Czartołomni Leon (uk.) i Anna
Palczek (pol.), Golstain Józef (pol.) i Maria Swatko wdowa (uk.),
Graluk Aleksy (uk.) i Katarzyna Smolak (pol.), Graluk Piotr (uk.)
i Parańka Wilgocka (pol.), Graluk Pawł (uk.) i Stefania Babiarz
(pol.), Graluk Piotr-Wasyl (uk.) i Maria Turkiewicz (pol.), Herbut
38

Β. Нoвић , КAЛЕНДЕРОВЦИ , s. 121-123.

23

Michał (pol.) i Zoﬁa Kekocz (uk.), Herbut Piotr (pol.) i Emilia
Kekocz (uk.), Kawałko Jan (uk.) i Franciszka Mendyk (pol.), Palczak Izydor (pol.) i Zoﬁa Żerebni (uk.), Popilowski Michał (pol.)
i Orfena Kekocz (uk.), Przybyła Jan (pol.) i Katarzyna Żerebni
(uk.), Różnicki Antoni (pol.) i Anna Żerebni (uk.), Szylkiewicz
August (pol.) i Anna Gładki –Hladki (uk.), Zawacki Antoni (pol.)
i Maria Swatko (uk.). Innym dosyć ciekawym zjawiskiem w Kalendrovcach były urodzenia bliźniaków i tak u rodzin polskich
i mieszanych taki zaszczyt spotkał rodziny: Bzowskiego Michała
i Barbarę, w 1902 r. urodziły się Anna i Zoﬁa, Golstain Franciszek
i Anna, w 1933 r. urodzili się Filomena i Franciszek, Król Franciszek i Anna, w 1939 r. urodzili się Elżbieta i Franciszek, Różnicki
Antoni i Anna, w 1936 r. urodzili się Franciszek i Janina, Szylkiewicz August i Anna, w 1932 r. urodzili się Kazimierz i Stanisława.
Jeśli chodzi o możliwość kształcenia dzieci, szanse były niewielkie, po wejściu Austro-Węgier na ten teren w roku 1878,
sprowadzono do Derventu siostry Miłosierdzia, które prowadziły
szkołę podstawową , szkołę tą później przekształciły w kobiecą
szkołę zawodową. W roku 1889 otwarto w Dervencie serbską
szkołę podstawową, w której do 1901 r. pracował jeden nauczyciel
w czterech klasach. Możliwości kształcenia podstawowego dzieci
zapewniały tyko 3% ich populacji. Ciężkie warunki bytowania, dojazd do Derventy, nie pozwalały polskim dzieciom na duży udział
w nauczaniu szkoły podstawowej. Jeszcze dalej była powszechna
szkoła elementarna w Osinja, oddalona o 2 i pół godziny drogi,
z tego powodu była dla kolonii bezwartościowa. Naukę czytania
i pisania dzieci przyjmowały od rodziców lub starszego rodzeństwa,
odsetek umiejących czytać i pisać był znikomy. Część młodych
służących w wojsku, miała możliwość poznać podstawy pisania
i czytania. W niektórych miejscowościach o większych skupiskach
Polaków w Bośni (Rakovac, Gumjera, Bakińce Dolne), działalność
oświatową w roku 1913 rozpoczęło Towarzystwo Szkoły Ludowej
z Krakowa. W rejonie Derventy ludność polska była rozproszona
24

dlatego Towarzystwo Szkolne z Krakowa nie było tam obecne39. Po
roku 1934 w Jugosłowiańskim Seminarium Nauczycielskim, kurs
odbył Antoni Szylkiewicz z Kalendrovców, który po ukończeniu
prowadził dla polskich dzieci w Dervencie, naukę pisania i czytania40 . Dokładnie gdzie odbywały się nauki, nie udało się ustalić,
być może u sióstr Miłosierdzia, lub jakimś prywatnym domu, bo
instytucje rządowe nie były zainteresowane nauczaniem języka
polskiego. Antoni Szylkiewicz był też członkiem korespondentem,
Rady Organizacji Polaków za granicą w Warszawie41.
Postać Antoniego Szylkiewicza42 zapisała się złotymi zgłoskami pośród polskich osadników w rejonie Derventy. W zbiorach
Archiwalnych znajdziemy jego listy pisane do Rady Organizacji
Polaków z Zagranicy i do Prymasa Polski Augusta Kardynała
Hlonda. W Archiwum Prymasowskim w Gnieźnie znajdziemy też
dokument napisany przez ks. Władysława Zdąbłasza pracującego
w Dziewięcinie, w którym o Antonim Szylkiewiczu pisze: „Całym
duchowym opiekunem kolonii jest dawny organista Antoni Szylkiewicz od 25 lat zupełnie głuchy. Jest to przezacna dusza wierząca,
nie przyjął nawet odznaczenia z konsulatu, zaznaczając, że jeśli
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej za rok 1913, Kraków
1914, s. 69-71.
40
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Pierwszy Zjazd Polaków z Zagranicy odbył się 14-21 lipca 1929 r. Delegatami z Jugosławii na ten zjazd byli: Ks. Sławomir Cęcek z Sarajewa, Piotr Cieciński
z Oroslavje k. Zagrzebia, Adam Urban z Nowego Martyńca. Na tym zjeździe delegaci
z Jugosławii wygłosili referaty: Piotr Cieciński – Stan wychodźstwa Polskiego w Jugosławii i jego potrzeby oświatowe, Adam Urban – Stan gospodarczy i organizacyjny
wychodźstwa polskiego w Jugosławii.
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w Tenetnikach paraﬁa Martynów. Szkołę podstawową kończył w Polsce w Martynowie. Do Bośni z rodzicami przyjechał w 1898 r. W 1917 r. poślubił Marię Turkiewicz.
W latach trzydziestych ubiegłego wieku ukończył kurs w Jugosłowiańskim Seminarium Nauczycielskim w Zagrzebiu. Był nauczycielem, organistą i działaczem polonijnym. W 1946 r. razem z innymi wyjechał do Polski i się w Kraszowicach powiecie
Bolesławieckim . Pod koniec swojego życia, opuszczony, całkowicie głuchy i niewidomy przebywał w bardzo trudnych warunkach. Zmarł 25.03.1956 r. pochowany na
cmentarzu paraﬁalnym w Kraszowicach.
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pracuje to nie dla uznania lecz nagrody w niebie43”. Taka postawa
bezinteresowności i dziś zasługuje na uznanie.
Świadomość narodowa polskich osadników przez cały okres
wychodźstwa była obecna w starszym pokoleniu, najczęściej
utożsamiana z pojęciem religii. W sytuacji, gdy proboszczem
był ksiądz chorwacki, często chcąc z naszych osadników zrobić
Chorwatów, to trudno było oczekiwać jakiejś zorganizowanej
działalności. Dopiero młodsze pokolenie, urodzone już w Bośni,
przy pomocy Konsulatu w Zagrzebiu w latach trzydziestych, zaczęło się w tym celu organizować. Pisze o tym Janusz Albin: życie
kulturalne i oświatowe oraz narodowe pośród polskich osadników
przez całe dziesięciolecia nie istniała, dopiero pod koniec lat dwudziestych i w latach trzydziestych ubiegłego wieku, świadomość ta
zaczęła nabierać realnych kształtów. Polski konsulat w Zagrzebiu
zaproponował pośród polonii bośniackiej stworzyć Polskie Ogniska. W marcu 1939 r. odbył się w Prynjavorze zjazd delegatów
z poszczególnych kolonii w Bośni, Hercegowinie i Sławonii. Na
zjazd przyjechał 57 delegatów z 28 istniejących ognisk. Delegaci
poparli powstawanie Polskich Ognisk, ponadto zwrócili się do
Zarządu o budowę, lub wynajęcie świetlic w osadach, udzielania
stypendiów dla uczni szkół średnich oraz wsparcia dla nowych
klubów sportowych, w tym klubu „Piast” z Kalendrowców. Ognisko
Polskie w Kalendrowcach liczyło w czerwcu 1939 r. 42 członków,
do zarządu zostali wybrani Jan Herbut i Jan Wiącek44.
Okres drugiej wojny światowej zapisał się w niektórych rodzinach w Kalendrovcach bardzo tragicznie. Na terenie powiatu Derventa toczyły się ciężkie walki zbrojne. W różnych okresach wojny
stacjonowały tam różne ugrupowania wojskowe, które werbowały
młodych ludzi do swojego wojska, z tego powodu dochodziło do
dramatów, nawet rodzinnych. Jako przykład można przytoczyć
43
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Archiwum Prymasa Polski, (dalej
AAG, APP), sygn. III/103, pismo z dn. 26.09.1935, Ldz. 3644.
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opowiadanie spokrewnionego przez małżeństwo z rodziną Różnickich, Antoniego Ciaćka, który mówi: Trzech braci Różnickich
służyło w różnych wojskach, jeden jako partyzant i dwóch w domobranach. W czasie wojny pewnej niedzieli przyszli z bronią
do domu na obiad, bracia Piotr i Antoni oraz Jan syn Andrzeja.
Przy stole siedziała też siostra Maria. Bracia zaczęli się pytać
jeden drugiego w jakim wojsku służy. Z tego powodu zaczęli się
kłócić i jeden z braci skierował bron w stronę drugiego, widząc to
Maria podrzuciła bron do góry i pocisk trafił w sufit. Natychmiast
przybiegła matka z krzykiem, płaczem. Zrobiła wielki lament. Zabroniła przychodzić do domu z bronią i mówić o wojnie. Michała
Różnickiego z Detlaka zabili czetnicy bo nie chciał iść do wojska45.
Jak niewiele brakowało aby doszło do kolejnej rodzinnej tragedii,
której powodem była wojna. Z Kalendrovców w partyzantce służył
Józef Przybyła46, którego rodzina przeżyła dramat gdy w 1946 r.
zabrano i stracono Antoniego Przybyłę, który był sołtysem, za
rzekome pomaganie okupantowi, co nie było prawdą.
Po wojnie, mieszkańcy Kalendrovców i okolic Derventy,
16.10.1946 r. wyjechali do Polski XXXI transportem. W tym
transporcie wyjechało większość polskich rodzin oraz niektóre rodziny mieszane, łącznie 272 osoby. W Polsce zamieszkali głównie
w Kraszowicach oraz Otoku innych miejscowościach.

Życie religijne osadników paraﬁi Św. Jerzego
męczennika w Dervencie
Katolicy z Derventy i okolicznych miejscowości po prawej stronie rzeki Ukriny, należeli do paraﬁi pod wezwaniem Św. Jerzego
męczennika [Sv. Juraj mučenik] w Dervencie. Paraﬁa ta podległa
pod Archidiecezję Vrhbosna w Sarajewie. Do paraﬁi Derventa
45
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należały następujące miejscowości i osiedla: Agići, Baščari, Bišnja, Detlak, Derventa, Derventa Lug, Lug Donji i Gornji, Jasenc,
Kalenderovci, Lupljanica, Miškovci, Polje i Zivinice oraz inne47.
Z kart historii tej paraﬁi możemy wyczytać, że już w 1623 r.
znajdowała się tam rzymskokatolicka paraﬁa, która rozpadła się
podczas wojny secesyjnej pod koniec XVII wieku. Ponownie
została założona w 1864 roku poprzez oddzielnie osady od paraﬁi Plehan i Korač, Natomiast pierwszy kościół paraﬁalny pod
wezwaniem św. Męczennika Jerzego, zbudowany został w 1882
roku. Kościół ten został zburzony podczas II wojny światowej, a po
wojnie odbudowany. Następna katastrofa tego kościoła z dużymi
uszkodzeniami nastąpiła podczas trzęsienia ziemi w 1969 roku.
W latach 1973-1977 na miejscu starego kościoła zbudowano nowoczesny kościół z dużą dzwonnicą.
Polscy osadnicy wyznania rzymskokatolickiego przybywający
na te tereny należeli do paraﬁi Św. Jerzego męczennika w Dervencie. Osadnicy wyznania grekokatolickiego należeli do paraﬁi
w Prynjavorze. Nabożeństwa dla grekokatolików w Prynjavorze
odprawiano w kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem
Św. Antoniego Padewskiego, msze dla obu wyznań odprawiano
w różnych godzinach. Proboszczem w Prynjavorze dla rzymskich
katolików był ks. Mirko Šestić a dla grekokatolików od 1900 r.
był o. Andrija Segedy48 węgierski duchowny.
Życie religijne polskich osadników oraz życie religijne i posługa duszpasterska miejscowych księży, była inna jak w Polsce.
Polscy przyzwyczajeni do aktywnego uczestnictwa w życiu
Kościoła, tutaj byli tego pozbawieni. Z takiej sytuacji nie byli
zadowoleni. Jedyny kościół w paraﬁi był w Dervencie odległej
od Kalendrovców Górnych około 15 km. Tradycją dla polskich
www.garevac.net/tekst/742/ Garevac.net :: Povijest župe Derventa, dostępne
16.07.2018.
48
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katolików było, że chrzest nowo narodzonego dziecka odbywał
się zaraz po urodzeniu, a przy takiej odległości do kościoła,
czasami było to bardzo trudne, bo potrzebny był zaprzęg konny.
Także pochówek zmarłych do 1910 r. odbywał się na jedynym
cmentarzu w paraﬁi w Dervencie. Nauczanie religii w tych warunkach spoczywało na rodzicach i dziadkach. Polscy osadnicy
w 1908 r. rozpoczęli starania o budowę kościoła, na wyznaczonym
gruncie dla Kalendrovców. Sprawa wydawała się prosta, bo był
wydzielony grunt na kościół, cmentarz i szkołę. Tymczasem wierni
Kościoła grekokatolickiego zgłosili swoje pretensje go gruntu,
gdzie miał stanąć kościół katolicki. Trwały różne przepychanki,
zastępca sołtysa kolonista Kwaśniowski, złożył skargę, motywując, że Rusini ubiegają się o podział zarezerwowanych gruntów,
ale przecież nie mają żadnego prawa do tych ziem, ponieważ
przy zakładaniu kolonii podawali się za Polaków, a dopiero po
otrzymaniu numerów przyznali się do narodowości ruteńskiej.
Skarga została w 1908 r. odrzucona, władze podzieliły grunt pod
kościół na połowę dla Polaków i Rusinów49. W końcu lutego 1909
roku do Detlaka przyjechał z misjami ks. Marcin Czermiński,
który o tym pisze: „w Detlaku wśród kolonii polsko-ruskiej, gdzie
prócz wszystkich starszych kolonistów z ich rodzinami (około
120 osób), przystąpiło 24 dzieci do pierwszej spowiedzi, a 15 do
pierwszej Komunii św.” Ksiądz misjonarz Marcin Czermiński
podczas tego pobytu głosił po kilka nauk osobno dla starszych
i osobno dla dzieci. Na nauki, które wygłosił w kościele paraﬁalnym w Dervencie przyszli koloniści różnych narodowości, którzy
mieszkali w okolicy tego miasta. O budowie kościoła proboszcz
paraﬁi ks. Jan Papić pisze do Misji Katolickich: „dotychczas nie
mogłem zająć się budową kaplicy w Detlaku z powodu choroby
i trudności, jakie miałem od młodego kapłana obrządku grekokatolickiego. On chciał, aby nie dla Polaków a dla kilku rodzin
49
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Rusinów w Detlaku zbudować kaplicę. Oczywiście zgody na to nie
było, po pierwsze pieniądze od Polaków otrzymałem, po drugie
większość mieszkańców w Detlaku i sąsiedniej wiosce są to Polacy
rzymskokatolicy. W tym roku poświeciłem dla tej kolonii cmentarz, bo dotychczas swoich zmarłych musieli wozić na dervencki
cmentarz odległy o dwie godziny drogi. W tym roku z pewnością
kaplicę wybudujemy”50. Kaplica została wybudowana w 1910
roku, była pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Do
tej świątyni w 1910 r. siostry Najświętszego Serca Jezusowego
ze Zbylitowskiej Góry (obecnie diecezja tarnowska) podarowały
wielki obraz Serca Pana Jezusa. Także w 1910 r. wybudowali swój
kościół grekokatolicy w Dervencie ale jako samodzielna paraﬁa
została zarejestrowana dopiero w 1930 roku. Proboszczem tej
paraﬁi był Josip Žuk. W latach trzydziestych obsługiwali paraﬁę
księża J. Žuk, M. Kindij i G. Biljak51.
Paraﬁa katolicka w Dervencie od początku osiedlenia się rodzin
polskich nie miała duszpasterza Polaka, który miałby bezpośredni
i zrozumiały kontakt ze swoimi wiernymi. Wspominany już Antoni
Szylkiewicz z Kalendrovców w 1933 r. pisze: do Organizacji Polaków z zagranicy w Warszawie: „Sprawa nadania tutaj kapłana
Polaka jest bardzo potrzebna, tylko żeby ten kapłan był takim, który
potrafiłby zrozumieć ludność i jej potrzebami umiejętnie kierował.
Inaczej ludność dziczeje, stroni i odzwyczaja się od Kościoła,
oddaje się pijaństwu i innym nałogom. Przez co zamiast oświaty
ciemnota panuje. Ludność nie widzi swego nabożeństwa, nie słyszy
polskich kazań, obojętnieje na wszystko, a ceremonie obce nikogo
nie zajmują, gdyż przeważnie nie są zrozumiałe”52 Niezadowolenie
polskich osadników sposobem i poziomem duszpasterstwa księArchiwum Towarzystwa Jezusowego w Krakowie ( dalej ATJKr), List Ks. J. Papića, do ks. Marcina Czermińskiego z dn. 4.V.1910r. z Derventu
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ży chorwackich było bardzo duże. W ich ocenie było ono nie do
przyjęcia, szczególnie po aneksji Bośni i Hercegowiny w 1908 r.
gdy powstał rząd bośniacki, a nowe władze krajowe w Sarajewie
zakazały wygłaszania kazań i nauki w języku polskim, co naszym
kolonistom nie spodobało się. Sprawa posługi duszpasterskiej dla
Kalendrovców budziła bardzo duży sprzeciw. Antoni Szylkiewicz,
członek korespondent Rady Organizacji Polaków z zagranicy,
w raz z innymi gospodarzami nie ustawali by sytuację poprawić.
W październiku 1934 r. o swojej sytuacji piszą do Prymasa Polski
Kardynała Augusta Hlonda. W liście do kardynała piszą miedzy
innymi: „należymy do parafii dervenckiej i naszym proboszczem
jest ks. Franciszek Momćinović, jednakże z jego strony nie mamy
najmniejszej opieki duszpasterskiej. Jest to człowiek który Polakom nie sprzyja i o stan naszych dusz nie troszczy się zupełnie!
Nasze dzieci nie słyszą nigdy katechizacji, nabożeństwa i kazania,
choć mamy na miejscu kościół. Tak zaledwie raz w roku z ciężka
biedą nabożeństwa możemy się doprosić. Nierzadko się zdarza,
że i wielkanocnej spowiedzi nie mamy gdzie odbyć, gdyż ksiądz
Momćinović nam takową rzecz jakimś prawem odmawia, tak było
przed dwu laty i w roku bieżącym, starsi często do innych parafii
muszą się udać do spowiedzi, a dzieci małe żyją bez religijnych
zasad i potrzeb”53 . List do prymasa podpisali: Antoni Szylkiewicz,
Wincenty Lejczak, Andrzej Różnicki, Paweł Różnicki, Antoni
Zawacki, Jan Tomków i Piotr Rechlicki.
Ksiądz Prymas w odpowiedzi informuje, że od 1 marca 1935 r.
zostaje skierowany do Devetiny ks. Władysław Zdąbłasz, który
na miejscu rozpatrzy możliwości przyjścia z pomocą religijną
Polaków.
Ksiądz Władysław Zdąbłasz, po przyjeździe do Bośni na
otrzymane pismo od prymasa Augusta Kardynała Hlonda, odpowiada księdzu kardynałowi: Sprawa, z którą się zwrócił Antoni
53
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Szylkiewicz z Kalendrowców Serbskich pod Derventą diec. Sarajewo jest mi znana z opowiadania samego p. Szylkiewicza – Nawiasem dodam jeszcze, że w Kalendrowcach byłem dnia 15.VI.
– po uprzednim porozumieniu się z proboszczem z Derventy. Ściąg
ludzi naszych był imponujący. Szylkiewicz więc przed tym zajściem,
w sprawie którego zwrócił się z interwencją do J. Em. tak mi opowiadał o miejscowych stosunkach. „Księże rodaku ! – graniczymy
przez miedzę z grekokatolikami: Przed przybyciem z Galicji ks.
Styża – był tu ksiądz jakiś ze Slawonji. Mieszkał tak jak i obecnie
ks. Styż w Dervencie, skąd odwiedzał kolonię. Była idealna zgoda
i miłość miedzy naszymi i Rusinami. Od czasu przybycia ks. Styża
wszystko się popsuło Na odpuście w Rakowcu 16.VII br. Spotkałem się z Szylkiewiczem, który mi pobieżnie, bo nie było czasu na
dłuższą rozmowę, tyle powiedział, że z powodu intryg ks. Styża
miało przyjść tam do przykrych incydentów. Zaznaczył przy tym,
ze napisał skargę do J. Em. I do Konsulatu Gen. w Zagrzebiu. Gdy
idzie o moje zadnie w danej materii, sądzę, że J. Eminencji lepiej
nie fatygować, bo J. Eminencja za poważne piastuje stanowisko, by
miał interweniować w sprawie tej. Ta sprawa więcej polityczna. Ks.
Styż jest poddanym polskim, obowiązkiem jest naszego konsulatu
takie sprawy likwidować. Rozmawiałem z ks. Styżem w Zagrzebiu.
Pan Kowalczyk – sekretarz miał z tym „gościem” ciągłą rozmowę
tej treści: „Księże, jeżeli jeszcze jedna skarga wpłynie na księdza,
wyleci ksiądz z Bośni jak kamień z procy, a w Polsce zrobią z księdzem porządek”.
Według mego zdania dobrze by było, gdyby Czcigodny ks. Kanonik jak Szef Kancelarii J. Em. Powiadomił Generalny Konsulat
nasz w Zagrzebiu o piśmie Szylkiewicza i prosił o zbadanie całej
sprawy na miejscu. Niech Konsulat Generalny więcej zajmie się
tymi sprawami, bo oni z Zagrzebia mało nosa wychylają cali zajęci
swoimi sprawami i interesami. Interwencja J. Em. może mnie jako
duszpasterzowi polskiemu przysporzyłaby kłopotów i nieprzyjemności, bo by mnie posądzono o skargę, z tymi Rusinkami ks. polski
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musi bardzo politykować, by nie wywołać burzy. Takie jest w tej
materii moje zdanie, czy słuszne, tak mi się zdaje”54.
Pomimo licznych starań polskich osiedleńców o księdza rodaka,
sprawy nie udało się pomyślnie załatwić, gdyż w 1936 r. władze
w Sarajewie zabroniły posługi duszpasterskiej obcokrajowcom,
pisze o tym Anto Orlovac w książce „Wierny do śmierci”: Polacy
już nie mogą dostać kapłana z Polski, ponieważ władze surowo
tego zabroniły, stwierdzając, że żaden zagraniczny kapłan nie może
wykonywać jakiejkolwiek służby w Jugosławii 55.
Ksiądz Prymas pamiętając o zabiegach mieszkańców Kalendrovców, przysłał im w 1935 r. obraz św. Jadwigi z napisem: Ukochanym Rodakom na dalekim świecie, niech Ojczyznę i wiarę ojców
przypomina święta bohaterska postać naszej Królowej Jadwigi.
Poznań,24 grudnia 1935 r. + August Kardynał Hlond Prymas Polski
Do wyjazdu w 1946 r. do Polski nasi osadnicy mieszkający
w Bośni przez 50 lat, po pokonaniu różnych trudnościach, przeżyciu dwóch wojen światowych, próby wynarodowienia, zachowały wiarę ojców przywiezioną z Galicji i innych miejsc swojego
pochodzenia.

Miljevac w powiecie Bosanska Gradiška
Miejscowość Miljevac (tak nazywa tą miejscowość ks. Anto
Orlovac)56, po polsku był nazywany jako Milewacz, w opracowaniach często występuje nazwa jako Miljevići. Osada z polskimi
osadnikami położona była w powiecie Bosanska Gradiška na
zboczach masywu Kozara, w odległości około 10 km na zachód
od Aleksandrowca i około 10 km na północny zachód od miejscowości Mohovljani. W początkowym okresie osadnictwa nazwy
Tamże, fragment listu ks. Wł. Zdąbłasza, L.dz 3644 z dn. 25.09.1935 r.
Anto Orlovac, Wierny do śmierci, Legnica 2005, s. 48.
56
Glasnik banjolučke biskupije, Zagreb-Banja Luka 1996, Anto Orlovac, nasze korzenie, s. 173.
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miejscowości, jak pisze polska Gazeta Hanlowo-Geograﬁczna57
były tymczasowe, Miljevac był Milevacką Kozarą. Kolonia Miljevac została założona w 1896 r. przez polskich osadników, do
której przyjechało 16 rodzin z Galicji, w tym 89 osób58. Osadnicy
otrzymali działki na dzikich porośniętych lasami pagórkach, często
o bardzo stromych zboczach. Prawo użytkowania, czyli rządowy
przydział otrzymywali w 1897 r., przydzielonego gruntu było 304
ha. Na przydział czekali prawie półtora roku. W 1898 r. przyjechali
następni osadnicy z powiatu rzeszowskiego, kolbuszowskiego,
niskiego oraz powiatu Włodzimierz Wołyński, Buczacza i Bukowiny oraz innych terenów guberni austrowęgierskiej. Mieszkało
tam wtedy już 40 rodzin, w tym kilka rodzin z guberni rosyjskiej.
W sprawie przydziału gruntu interweniował, jak podaje lwowski
Dziennik Polski z 1897 r. ks. dr Franciszek Król59, który sprowadził
geometrę rządowego Roberta Miączyńskiego. Osadnicy, którzy nie
mieli jeszcze przydziału ziemi, żyli w bardzo ubogich warunkach.
Okolica była górzysta, ale grunty dobre, utworzone przez setki lat
wegetacji na zboczach leśnych z runa leśnego. Koloniści Miljevaca,
aby uzyskać pole uprawne, musieli wykonać bardzo ciężką pracę
karczowania lasów i zrębów. Drzewo z karczunków częściowo
wykorzystywali do budowy domów i zagród, a pozostałą część
sprzedawali za bardzo niską cenę handlarzom drewna. Gałęzie
i pnie z karczunku paliły się tygodniami. W okolicy Miljevaca
znajdowało się dużo posiadłości muzułmańskich. Ich właściciele
sprzedali je za niewielką kwotę, aby nie mieszkać obok chrześcijan.
Gazeta Handlowo – Geograﬁczna (1897), Nr 7 str. 86.
T. Lubaczewski, Osadnictwo Polskie …, s. 6-7.
59
Anto Orlovac, Leksikon pokojnih svećenika Banjolučke Biskupije, Banja Luka
2011, s.351. Ks. dr Franciszek Król – nazywany też z niemieckiego Franz Kröl, urodził się w 1862 roku. Nie jest znane miejsce urodzenia, gdzie uczęszczał do szkoły
i gdzie i kiedy przyjął święcenia kapłańskie. Do diecezji banjaluckiej przyjechał z Sarajewa diecezji Vrhbosna. Od 16.10.1894 roku był Ojcem duchownym i spowiednikiem
u sióstr Adoratorek w Budžku w klasztorze „Nazaret”. U sióstr pełni służbę do swojej
śmierci 25 października 1897 r. Ks. Król pierwotnie był pochowany na cmentarzy sióstr
Adoratorek. W 1986 r. przeniesiony na cmentarz Św. Marka w Banja Luce.
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Pierwsi nasi osadnicy na tych ziemiach nie znający się nawzajem,
aby stworzyć wspólnotę, szukali oparcia w Kościele. Na nowo zasiedlonych terenach nie było jeszcze ustalonej struktury kościelnej.
Dlatego pracujący u sióstr Adoratorek ksiądz doktor Franciszek
Król, Polak, kapelan klasztoru Nazareth obok Banjaluki, o ile mu
czas pozwał, przyjeżdżał do kolonii polskich, udzielając pociech
duchowych jak również znając tamtejsze realia służył radą w rozmaitych okolicznościach60. Pierwszym wójtem osady był Paweł
Rochaczek, człowiek o dużym autorytecie, jeden z niewielu umiejących czytać i pisać. Jego listy pisane do ks. Marcina Czermińskiego
do Krakowa były dwukrotnie drukowane w czasopiśmie „Misje
Katolickie”. Kolejnym wójtem był Piotr Ryś, także człowiek bardzo szanowany, który jeszcze w Polsce nauczył się pisać i czytać.
Jako wójt był łącznikiem między urzędem powiatowym, pocztą
a mieszkańcami Miljevaca. Pisał także różne pisma do urzędów
a zdarzało się, że pisał listy do Polski mieszkańcom osady. Pisał
też do Krakowa, do ks. Czermińskiego, jego list był także publikowany w „Misjach Katolickich”
Jedni z pierwszych osadników, którzy otrzymali ziemię w Miljevacu byli Jan Warchoł i Ewa Kochniczek, Wojciech Kaplica
i Katarzyna Jaszewski, Stanisław Dul i Teresa Sokołowski, Wojciech Rzepiela i Maria Ogórek, Jan Chrzan i Ksenia Przyśliwska,
Antoni Karpina i Maria Wyka, Walenty Janiec i Ewa Kruk, Piotr
Ryś i Franciszka Opała, Jan Tanderyś i Maria Szewczyk, Franciszek Baut i Maria Kwiej, Jakub Kumosz i Maria Gugała, Szymon
Bielak i Zoﬁa Bernad.
Ksiądz Marcin Czermiński podczas pierwszego pobytu w Miljevacu w marcu 1898 r. opisuje, że okolica jest górzysta, grunta
są dobre, lecz osadnicy jeszcze wiele mają do karczowania lasów
i zrębów. Nasi osadnicy utrzymują przyjazne stosunki z Serbami
jak i Muzułmanami, co im łatwo przychodzi, ponieważ patrzą na
60

Polskie kolonie w Bośni, Dziennik Polski, 1897, Nr 94, s. 2.
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nich, jako na ludzi wyższej kultury. Uprawa roli u miejscowej
ludności jest na bardzo niskim poziomie, wiele rodzajów upraw
nie znali. Oprócz kukurydzy i owsa mało kto co innego siał61. Nasi
koloniści wprowadzali nowe uprawy, nowe sposoby gospodarki
rolnej, na co tubylcy patrzyli z niedowierzaniem.
Z biegiem lat Miljevac rozrastał się, przybywało osadników,
rodziny powiększały się, budowano nowe domy. Ks. Stanisław
Skwierawski, donosi w swoim sprawozdaniu za okres pracy 1912
– 1920 r., że w Miljevacu , obecnych jest 150 dusz62. Adam Malicki podaje, że 1938 roku było 100 rodzin63, co wydaje się mało
prawdopodobne. Nowy proboszcz Miljevacza, Lubomir Nikollić
podaje w sprawozdaniu dla diecezji banjaluckiej, że w 1941 r. w tej
miejscowości było 163 wiernych.
W Miljevacu szkoły nie było, najbliższa bardzo uboga i całkowicie prywatna w jednej izbie chłopskiej, była w Bakińcach Dolnych.
W tym czasie kogo było stać, to posyłał swoje dzieci do szkoły do
różnych miejscowości. Z Miljevaca paru chłopców kształciło się
w niemieckiej szkole w Windhroście, paru u Trapistów pod Banja
Luką64. Osoby, które umiały czytać i pisać już w Polsce, to uczyły
swoje dzieci. Do Miljevaca przyjeżdżał z Bosanskiej Gradyški
polski urzędnik, rodem z Ropczyc dobry katolik i przychylny kolonii. O nim tak pisze Paweł Rochaczek: w 1901 r., był już kilka
razy. Przyjeżdża zawsze w niedzielę, gromadzi młodzież do kaplicy,
uczy śpiewać, ma piękne nauki. Żona jego rodem z Białej, uczona
kobieta, zobowiązuje się, jak się skończą roboty w polu, wziąć kilka
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dziewcząt do siebie , aby je uczyć czytać i pisać, robót ręcznych
i gotować, rozumie się, że to wszystko bezpłatnie65.
Jednym z najbardziej aktywnych mieszkańców Miljevaca był
Antoni Karpina66, jako jeden z niewielu chłopów umiejących
czytać i pisać. Karpina poza rolnictwem zajmował się sprawami
społecznymi i religijnymi, w tych sprawach jeździł do biskupa
Markovića do Banja Luki, do arcybiskupa Stadlera w Sarajewie,
spotykał się i konsultował sprawy z polskim kapelanem wojskowym księdzem Janem Wójcikiem, prowadził konsultacje z Józefem
Kasperskim z Wiednia i wreszcie jeździł po koloniach polskich
namawiając do pisania wystąpień do władz67. Pisał wiele listów,
w których opisywał sytuację paraﬁi w Miljevacu. W Archiwum
Ojców Jezuitów w Krakowie, zachowało się 13 listów Karipny do
księdza Czermińskiego. Pisał także do innych osób, w tym: 4 listy
do Ekscelencji Ministra Marszałka, 3 listy do Arcybiskupa Józefa
Bilczewskiego, metropolity Lwowskiego, 3 listy do Arcybiskupa
Józefa Stadlera w Sarajewie, 4 listy do Józefa Koperskiego działacza społecznego w polonii Wiedeńskiej.
Sytuacja społeczno-religijna dla wielu polskich kolonistów
w Bośni nie była dobra, było ubóstwo, brakowało szkół i polskiego
duszpasterstwa, pojawiały się próby wynarodowienia. Wystąpienia
do władz krajowych w Sarajewie nie dawały żadnych rezultatów.
W takiej sytuacji polscy chłopi zaczęli rozważać możliwość powrotu do Galicji. Tematem tym zajęło się czasopismo „Nowości
ilustrowane”. W sierpniu 1911 r. w czasopiśmie o Bośni między
innymi pisano: Włościanie mają zamiar sprzedać swoje gospodarstwa i zakupić sobie grunty w Galicji, idzie im tylko o to, aby
Missye Katolickie, List Pawła Rochaczka, ZNO Wrocław, 1901 t. 20 s. 329-330,
sygn. Mf – 4602.
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instytucje finansowe z kraju objęły pośrednictwo między nimi
a bankami chorwackimi i węgierskimi i przeprowadziły odpowiednie transakcje. Odpowiednie petycje wystosowano do Marszałka
krajowego hr. Badeniego68 a poparte przez ministrów Głąbińskiego
i Zalewskiego podpisali wszyscy wójtowie i członkowie Rad gminnych w polskich koloniach, które razem liczą do dwudziestu tysięcy
dusz. Już w marcu b.r. bawiła w Wiedniu deputacja polskich wójtów
z Bośni prosząc o wzięcie ich w ochronę i otoczenie opieką. Przed
kilku dniami pojawiła się u ministra Zalewskiego druga deputacja
w skład której weszli panowie: Ryś, Rochaczek i Kumosz, wspólnie
z hr. Lasockim zajmującym się gorliwie sprawą, redaktorem Koperskim omawiano ewentualność powrotu do Galicji. […] Akcja
powrotu ma być rozłożona na 5 lat69.
Mieszkańcy Miljevaca aktywnie włączali się w życie polonii
bośniackiej. Po roku wizyty polskich deputacji we Wiedniu, starania o poprawę sytuacji polskich kolonii ponowiono , gdy namiestnikiem cywilnym Bośni i Hercegowiny został Polak hr. Leon
Biliński. Pisze o tym Antoni Karpina w liście do ks. Czermińskiego
w kwietniu 1912 r.: „Około końca kwietnia będzie pan Koperski
z Ekscelencją Bilińskim w Sarajewie i będą powołani z wszystkich
polskich kolonii wójtowie i każdy wójt ma mieć ze sobą prośbę
pisemną co naród prosi i co boli, prośba z Miljevaca zawiera:
1. Pierwsze to uwłaszczenie
2. Księża polscy
3. Nauczyciele polscy
4. Nie ma żadnych odpowiednich dróg
5. 600 koron na utrzymanie księdza od strony rządu”70 .
Zabiegi o poprawę bytu w polskich koloniach nie wiele dały,
wpływ na sytuację na wsi bośniackiej miał Sejm krajowy, który
został powołany w 1910 r. Posłowie do tamtejszego parlamentu
68
69
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Stanisław Marcin Badeni, 1903-1912 Marszałek Sejmu Krajowego Galicji.
Nowości ilustrowane, Nr 32 z 12.08.1911, s. 2-3, Z życia Polaków w Bośni.
Tamże, list A. Karpiny z dnia 21.04.1912 r.

nie zajmowali się mniejszościami narodowymi, sytuacja jeszcze
pogorszyła się po 1918 r. po rozpadzie monarchii austrowęgierskiej.
Mówiono wprost „Bośnia jest serbską ziemią, a kto je jej chleb
winien być dobrym Serbem”71. Często miejscowa społeczność
serbska stała na stanowisku, „ziemia bośniacka dla Bośniaków,
obcych wypędzić za Sawę”.
Taka sytuacja niewiele zmieniła się do czasu II wojny światowej, w czasie której stosunek ludności serbskiej, a właściwie jej
przywódców, był wrogi wobec ludności polskiej, a nawet czasami
bardzo niebezpieczny. Polacy jako mniejszość narodowa długo
zachowywali neutralność wobec wszystkich ugrupowań wojskowych i organizacji paramilitarnych. Na terenie zamieszkałym przez
polskie kolonie działały oddziały partyzantów, czetników, ustaszy
i domobranów. Bywały sytuacje, że miejscowości w krótkim czasie
przechodziły kilka razy pod okupację ustaszy, czetników lub partyzantów. Polacy wtedy musieli wykonywać ich rozkazy. Miljevac
był na trasie wojsk przemieszczających się w kilku kierunkach,
od Bosanskiej Gradyški w kierunku Banja Luki i odwrotnie, także
w kierunku wzgórz Kozary i od niej w kierunku Vrbasu. W czasie
wojny w polskich koloniach wielu ludzi zginęło, wiele domów
ograbiono z dobytku. Werbowanie Polaków na swoją stronę nie
udawało się czetnikom z uwagi na ich walkę o „wielką Serbię”.
Ustaszom nie udawało się zwerbować do swoich oddziałów, bo
współpracowali z Niemcami. Pod koniec 1942 r. pojedyncze osoby
narodowości polskiej zaczęły współpracować i zaciągać się do oddziałów partyzanckich, płacąc za to wysoką cenę. Z mieszkańców
Milevaca kilku mężczyzn wstąpiło do oddziałów partyzanckich,
byli to: Michał Warchoł, Jan Baut, Marek Ryś, Fabian Kliwak
(Kluwak). Po II wojnie światowej stosunek ludności serbskiej do
naszych rodaków w wielu miejscowościach był wrogi, wielu ludzi
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zginęło. Sytuacja ta była powodem wyjazdu Polaków z Bośni
i Hercegowiny.
Mieszkańcy Miljevaca do Polski wyjechali 10 lipca 1946 r.
XXIII transportem. Osiedlili się m miejscowości Ołobok oraz
pojedynczo w innych miejscowościach.

Życie religijne osadników paraﬁi
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Miljevacu
Miljevac przed rokiem 1901 terytorialnie należał do paraﬁi
Mohovlani, w której mieszkali koloniści włoscy, w jej okolicy
mieszkało kilka rodzin polskich . Pierwsi koloniści przybywający
na te tereny korzystali z posługi duszpasterskiej w Windhroscie
(Nowa Topola) i Mohovljanach a także w paraﬁi Rudlolfstaw
(Aleksandrovac). Jak podaje Anto Orlovac72 ,. do pierwszych osadników na tych terenach z posługą duszpasterską jeździł do 1894 r
ks. Franjo Malešević z Rudlfstaf. Autor w tej publikacji wymienia kolonie Celinovac, Troszele, Miljevac. Natomiast pierwszym
stałym opiekunem od lipca 1900 r, do września 1901 r. Miljevaca
był ksiądz Jukov Jurišić z paraﬁi Mohovljani.
Paraﬁa Miljevac położona na wschodniej stronie masywu gór
Kozara koło Laktaši, została utworzona w 1901 r. Założył ją ks.
biskup Marijan Marković, oddzielając od paraﬁi Mahovljani.
Dekretem z 10 września 1901 r. ks. biskup mianował ks. Antuana
Lačića pierwszym miljevackim proboszczem. Tym dekretem polecił, aby w ciągu dziesięciu dni przejął paraﬁę i rozpoczął pracę
duszpasterską. Jednocześnie zarządził, aby paraﬁa obejmowała
trzy wsie: Miljevac, Górne i Dolne Bakińce73. Paraﬁa Miljevac
była małą wspólnotą, a że była oddalona od innych miejscowości
to zachodziła konieczność, aby kapłan był tu na stałe.
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A. Orlovac, Leksikon pokojnih …., s.177.
Kwaśniak, Orlovac, Dzieje Polaków w Bośni .., s.214

Pierwszą małą drewnianą kapliczkę osadnicy zbudowali
w 1898 r. Natomiast murowany kosciół paraﬁalny został wybudowany w 1907 r. i poświęcony był Najsłodszemu Sercu Pana
Jezusa. W miejscowościach Bakińce Dolne i Górne były drewniane kapliczki. W czasie utworzenia paraﬁi, do której należały
Dolne i Górne Bakińce, było nieco ponad 300 wiernych. W roku
1939 liczba wiernych wynosiła 630 osób. Jest też sprawozdanie
proboszcza ks. Lubomira Nikolića z 10.06.1942 r. według którego
wynika, że paraﬁa Miljevac w czterech wioskach ma łącznie 88
domów z 541 wiernymi. Z tego w Milevacu (jak pisze) było 29
domów z 163 wiernymi, w Górnych Bakińcach 54 domy z 350
wiernymi, w Jazovcu 4 domy z 8 wiernymi oraz w Romanovicima
1 dom z 10 wiernymi .
Oprócz kapłana już wspomnianego Jurišića, który w latach
1900-1901 tu był samodzielnym wikariuszem, w tej paraﬁi posługiwali proboszczowie74:
1. Ks. Antuan Lacić, 1901-1910
2. O. Kazimierz Benc, 1910-1912, trapista zarządzający paraﬁą
3. Ks. Paweł Scheppe 1912-1915, polski zmartwychwstaniec
4. Ks. Stanisław Skwierawski, 1915-1920, polski
zmartwychwstaniec
5. Ks. Stjepan Kulašić, 1921-1923
Brak na stałe proboszcza, 1924
6. Ks. Josip Fiala, 1925
7. Ks. Petar Schumann,1925-1941
8. Ks. Ljubomir Nikolić, 1941- 1942
Po tym okresie duszpasterzowali w 1945-1946. proboszczowie
z Bosanskiego Aleksandrovca i Nowej Topoli: o. Alois Neumann –
trapista, Alfred Pichler, Ivan Stemmen, Gehrard Purk i Ivan Mijić.
74

Anto Orlovac, Učiteljica žovota,Sarajevo 2004, s.238-239.
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Podczas II wojny światowej księgi paraﬁalne Miljevaca najprawdopodobniej zostały zniszczone, a paraﬁa przestała istnieć.
Zachowały się tylko duplikaty w Kurii banjaluckiej za lata 19181945 r. z których pochodzą poniższe dane.
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Rok
1918

Chrzty
6

Śluby
0

Pogrzeby
2

1919
1920
1921
1922
1923
1924

7
8
3
6
4
brak danych

1
1
1
8
brak danych

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

9
8
9
10
10
10
4
7
8

5
0
1
2
3
dwa śluby
w Nowej Topoli
4
4
1
2
3
3
1
2
6
brak danych
0
4
5
1
1
51
2
1
2
brak danych

6
4
10
6
12
7
5
1
5
1
2

4
4
2
6
2
3
5
5
4
1
4
4
4
3
3
4
1

Jeśli piszemy o życiu religijnym tej miejscowości, to należy
wspomnieć o księdzu Marcinie Czermińskim z Krakowa, który
przez kilka lat wspierał paraﬁę materialnie i ﬁnansowo. Kapłan ten
przed świętami Zmartwychwstania Pańskiego przebywał w Miljevacu z misjami w dniach 10 – 12 marca 1898 r. Podczas tego
pobytu ksiądz Czermiński prowadził nauki dla dzieci i dorosłych,
spowiadał i udzielał komunii św. W Miljevacu była już wtedy mała
drewniana kapliczka jeszcze całkowicie nie wykończona. Kolejna
misja Ks. Czermińskiego w Miljevacu miała miejsce, od 11 do
14 marca 1899 r. Podczas tego pobytu, postawiono na pagórku
duży dębowy krzyż, który 14 marca po nabożeństwie wieczornym
ksiądz misjonarz poświęcił. Postawiony na wzgórzu krzyż widać
było ze wszystkich dróg, jakie prowadzą do kolonii i widzieć go
mogła z okien większość mieszkańców osady. Był to ważny znak
chrześcijaństwa końca XIX wieku na tym terenie, gdzie królował
przez ponad czterysta lat muzułmański półksiężyc.
Kolejny raz z misją do Miljevaca przybył ks. Czermiński
08.04.1900 r. po południu, a było to w Niedzielę Palmową. Zaczęły się odwiedziny u znajomych z poprzednich pobytów, każdy
chciał coś powiedzieć, o coś zapytać. Misjonarz po rozmowach
zapowiedział dwudniowe nauki, spowiedź i komunie wielkanocną. Odjechał 10 kwietnia do włoskiej kolonii w Mohowljanach.
We wrześniu 1901 r. wójt Miljevaca Paweł Rochaczek pisze
do ks. Marcina Czermińskiego: „Z nowego, co u nas zaszło, to
Przewielebny ks. Biskup zabrał nam proboszcza ks. Juraszicza
i odwiedził nas w kolonii. Przyjęcie ks. Biskupa z naszej strony
było skromne, ale szczere. Ks. Biskup poznał przychylność ludu
polskiego i przywiązanie do sług Bożych. Ks. Biskup miał piękną
mowę do nas w języku chorwackim. Zaczął od słów: Narodzie
polski, ozdobo Kościoła katolickiego, mówił o Janie Sobieskim,
dał przykład św. Kazimierza, i św. Jadwigi. Obiecał przysłać nam
zaraz księdza. Na koniec zachęcał nas do wytrwania w dobrym
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i do naśladowania przodków naszych” 75. Po raz czwarty i ostatni ks. Czermiński przyjechał z misjami do Miljevaca w sobotę
03.05.1902 r. i przebywał tam do 05.05.1902 r. Po przybyciu zastał
tam ustanowionego we wrześniu 1901 r. proboszcza księdza Antoniego Lacića, młodego bośniackiego kapłana, po sarajewskim
seminarium. Podczas tej wizyty księdza misjonarza odbyły się
rekolekcje wielkopostne oraz spotkanie starszyzny w sprawie budowy kościoła. Drewniana kapliczka w tym czasie była w bardzo
złym stanie. Ustalono ogólny zarys świątyni i zdecydowano, że
szczegółowy plan wykonają ojcowie Trapiści z Banja Luki. Nowy
kościół wybudowano w 1907 r. pod wezwaniem Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Jak donosi do Misji Katolickich ks. Antoni
Lacić, proboszcz Miljevaca, „9 czerwca 1907 r. delegowany przez
biskupa, poświęciłem kościół ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Pierwszą Mszę św. w nowym kościele odprawiłem w intencji Wielebnego Ojca (ks. Marcina Czermińskiego) i wszystkich
naszych dobrodziejów. Polecam jeszcze nadal, bo nie mamy jeszcze
odpowiedniego ołtarza, a i plebanię także trzeba zbudować”76. Kolejny list do Misji Katolickich z Miljevaca przyszedł 16.07.1909 r.
Pisał ówczesny wójt kolonii Piotr Ryś, „Z łaski Bożej i ofiarności
Polaków dostaliśmy dla naszego kościoła bardzo piękny wielki
ołtarz, wykonany przez OO. Trapistów z Banja Luki. Po środku
ustawiliśmy statuę Serca Pana Jezusa, jaką już posiadaliśmy poprzednio, po obydwu stronach nasz ks. proboszcz, ks. Antoni Lacić
chce umieścić posągi patronów polskich. Mamy już obraz Matki
Bożej na wybielonej ścianie i okna kolorowe, balaskę pięknie
z drzewa wyrobioną, nawet dzwon wielki za 800 koron kupiony.
Chór gotowy, lecz jeszcze bez organów. Na chwałę Bożą wszystko
powoli dostajemy, nawet nie wiemy, skąd to wszystko przychodzi”
Missyje Katolickie ,1901, t. 20, s. 329-330, List Pawła Rochaczka, ZNO Mf 4602.
Tamże 1907, t. 26 Nr 312, s. 336-337, Nowy kościół w kolonii polskiej
w Milewaczu, ZNO Mf 4847.
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. W roku 1910 odchodzi ks. Antoni Lacić. Po odejściu księdza
Lacića paraﬁa Miljevac zostaje bez proboszcza. Z posługą duszpasterską przyjeżdża jako administrator paraﬁi, trapista ksiądz
Kazimierz Benc. W korespondencji Antoniego Karpiny do ks.
Marcina Czermińskiego z września 1910 r. dowiadujemy się, że
„Ks. Biskup zabrał księdza i powiedział, że parafia już proboszcza nie dostanie nigdy bo jest mała i proboszcz nie utrzyma się78.
W październiku tego roku dekretem Biskupa Miljevac zostaje
przydzielony do paraﬁi Windhrost, a Bakińce Dolne i Górne
do paraﬁi Mohovljany. Księgi metrykalne zostały zabrane do
Windhrostu79 donosi Karpina. Administrator o. Kazimierz Benc,
trapista w podeszłym już wieku. Aby mógł dojechać z Windhrostu do Miljevaca musiał wynająć furmankę za którą trzeba
było zapłacić 6 koron każdorazowo. Nie były to małe pieniądze,
których nie mieli koloniści. Od czasu kiedy zabrano proboszcza
pogorszyły się stosunki między Biskupem Markovićem a mieszkańcami Miljevaca. Delegacje mieszkańców z kolonii, które
udały się do biskupa nie zostały przez niego przyjmowane. Z tego
też względu zrozpaczeni koloniści szukali dróg i sposobów aby
sprowadzić księdza Polaka. Działalność taka jeszcze pogorszyła
sytuacje na linii Biskup – polscy osadnicy. Antoni Karpina całą
sytuację opisywał księdzu Czermińskiemu jednocześnie prosząc
o radę jak postępować. W tym czasie w Banja Luce kapelanem
wojskowym był Polak ks. Jan Wójcik, który czasami przyjeżdżał
do Miljevaca lub oni jechali do niego po poradę. W jednym z listów do ks. Czermińskiego Antoni Karpina pisze: „Z Banjaluki
ks. Wójcik, kapelan wojskowy mi doradza żeby zrobić prośbę do
Biskupa Sapiehy do Krakowa. Na co będę pisał skoro posłałem
4 prośby na ręce Ekscelencji Marszałkowi do Wiednia, 2 prośby do
Ekscelencji Ks. Bilczewskiego, 3 prośby do Arcybiskupa Stadlera
77

Tamże 1909, Nr 334, s. 281, Kościół w kolonii polskiej w Milewaczu.
ATJKr, List Antoniego Karpiny , z dn. 29.09.1910 r.
79
ATJKr, List Antoniego Karpiny, z dn. 24.10.1910 r.
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w Sarajewie, 4 prośby na ręce J. Kasperskiego do Wiednia. Dziś
wysłałem prośbę do Ekscelencji Bilińskiego, który ma objąć
Bośnię”80 . Jak widać z listu starania kolonistów szły w różnych
kierunkach gdzie mogli oczekiwać pomocy.
Zabiegi kolonistów i duże wsparcie w sprowadzeniu polskich
księży do Bośni mieli: biskup krakowski Adam Stefan Sapieha,
metropolita lwowski Józef Bilczewski, hr. Stanisław Marcin Badeni
– marszałek Sejmu Krajowego w Galicji oraz inne osoby, którzy
zwracały się do księży Zmartwychwstańców z prośbami o pomoc
w duszpasterską dla Polaków w Bośni.
I tak po dwuletniej nieobecności księdza, jak informuje 10
grudnia 1912 r. Antoni Karpina , proboszczem w Miljevacu, od 7
listopada 1912 r. zostaje ks. Paweł Scheppe81 , Ślązak z Opolszczyzny ze zgromadzenia księży ojców zmartwychwstańców.
Razem z ks. Pawłem Scheppe do paraﬁi przyjechało dwóch braci
zakonnych, brat Józef Gęsikiwski i brat Józef Goj. W swym liście Karpina pisze do księdza Czermińskiego: „gdy przybył na
proboszcza ks. Paweł Scheppe ludzie nasi bardzo się ucieszyli,
do kościoła garną się w niedzielę i święta. Ksiądz proboszcz dotychczas jest zdrów i cieszy się wzajemnie naszymi ludźmi. Każdy
z nas musiał przystąpić do spowiedzi św. a teraz ksiądz proboszcz
zabrał się do nauczania chłopców katechizmu. Zasialiśmy księdzu
proboszczowi pole, pod zasiew każdy dał, co mógł”82. Z tego listu
dowiadujemy się też, że koloniści złożyli swojemu proboszczowi
po przyjeździe oﬁary w postaci zboża, drobiu, trzody, nabiału i naczyń kuchennych. Ks. Paweł Scheppe był w Miljevacu do 1915
ATJKr, List Antoniego Karpiny, z dn. 2.04.1912 r.
Ks. Paweł Szepe (Scheppe) – misjonarz ze zgromadzenia księży zmartwychwstańców , urodzony 1878 r. w Siemanowicach, święcenia kapłańskie w 1898 r. Pracował w wiedniu w latach 1898-1900, 1912.1915 oraz w USA w Chicago od 1900 r.
W Bosni był proboszczem w Miljevacu w latach 1912-1915. Zmarł 6 listopada 1915 r.
w Wiedniu, tam pochowany na cmentarzu zakonnym na Kahlenbergu.
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Missye Katolickie, 1913 t. 32, s. 58, List Antoniego Karpiny, z dn. 10.11.1912 r.
80
81

46

r. i z powodu choroby zastąpił go ks. Stanisław Skwierawski83 ,
który był proboszczem w Miljevacu od 1915 do 1920 r. Warunki
w jakich przyszło księżom żyć i pracować w Miljevacu nie należały
do takich w jakich pracowali w innych domach misyjnych. W liście
do Generała Zakonu J. Kasprzyckiego, ks. Skwierwawski pisze:
„Tutaj w Miljevacu pomieszkanie mam bardzo nędzne, plebania
to taka chata z gliny ulepiona, bez komina, bardzo niska, trochę
wilgotna, już waląca się, a przy tem co najgorsze to w tej budzie
pełno najrozmaitszego robactwa; są wielkie bardzo i obrzydliwe
robaki co po podłodze i ścianach łażą i są małe dokuczliwe, które
człowiekowi spokoju nie dają nawet i przy jedzeniu, muszę z nimi
walkę stoczyć bo mi do talerza włażą, a nie raz z sufitu wpadnie do
talerza; nie wyobrażałem sobie, że to miejsce tutaj tak okropne. Ale
za to kościółek jest bardzo ładny, mały ale piękny, tylko bieda, ze
trzeba do niego iść 5 minut pod górę. Jest z cegły budowany, biały
z zewnątrz i wewnątrz pomalowany pod wezwaniem Najświętszego
Serca Jezusowego, są też dwa witraże […]. ”84. W roku 1920 księża
Zmartwychwstańcy kończą prace w Bośni. Biskup banjalucki robił
starania w Rzymie, aby zatrzymać ojców zmartwychwstańców
w Milewacu i innych polskich paraﬁach. Starania nie dały żadnego
83
Ks. Stanisław Skwierawski (1884-1945) – zmartwychwstaniec, działacz polonijny, syn Jana i Marii Kmiter-Jaźwińskiej, urodzony 13 listopada 1884 r. w Wielu (b.
powiat chojnicki). Gimnazjum ukończył w Chemnie. Do zakonuw Krakowie wstąpił
18 grudnia 1902 r., odbył postulat i nowicjat, a 14 lipca 1904 r. złożył śluby zakonne.
Teologię studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Tam też 10 kwietnia
1909 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował we Lwowie (1909-1911), na misjach
w Wiedniu (1911-1915), w Bośni w paraﬁi Milewac (1915-1920). Później dwukrotnie
był przełożonym Misji Polskiej w Wiedniu (1920-1926) i 1933-1938), gdzie prowadził
ożywioną działalność społeczną wśród miejscowej Polonii. W latach 1926-1933 był
przełożonym zgromadzenia w Krakowie, tę funkję pełnił także w latach 1938-1942,
będąc jednocześnie w latach 1938-1945 proboszczem w Warszawie. Po II wojnie światowej w 1945 r. organizował życie duszpasterskie w diecezji Chełmińskiej, wznawiając
paraﬁe. Był proboszczem w Gniewie n, Wisłą, gdzie 1 lipca 1945 r. nagle zmarł na
serce. Pochowany w Gdańsku we wspólnym grobowcu zmartwychwstańców.
84
List ks. S. Skwierawskiego do Generała Zmartwychwstańców Kasprzyckiego
z 26.04.1915 r. Archivio Congregazione della Risurrezione, CRA-R nr 29681.
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rezultatu, bo po I wonie światowej brakowało w zgromadzeniu
osób do posługi duszpasterskiej w Polsce.
Po księżach zmartwychwstańcach paraﬁę przejmują księża chorwaccy, najpierw był ks. Stjepan Kulašić, po nim duszpasterstwo
prowadził ks. Josip Fiala, z Mohovjan gdzie był proboszczem.
Kolejnym Proboszczem w Miljevacu był ks. Petar Schumann85
z pochodzenia Niemiec, który wcześniej był proboszczem w Dziewięcinie, a później w Rakovcu. Proboszcz ten miał dobry kontakt
z Polakami, dlatego w 1935 r. na odpust zaprasza do Miljevaca
księdza Władysława Zdąbłasza z Dziewięciny. O tym odpuście
ciekawie opisuje polski ksiądz Władysław Zdąbłasz: 30 czerwca
1935 r. pojechaliśmy z ks. Gołębowskim na odpust w Miljevac.
Sama kolonia nie duża, lecz na odpust z daleka przyszli nasi. Co
za wspaniały widok musiał się przedstawiać, gdy olbrzymie tłumy
pokryły wysokie wzgórze, opasując mały polski murowany kościółek. Wyszedłem na ambonę zbudowaną pod szerokim dębem. Ze
wzruszenia nie mogłem z początku mówić. Tyle oczu załzawionych
spoglądało na mnie, chwytając każde słowo rodaka kapłana. Mówiłem o dobroci Najświętszego Serca Jezusowego przeszło godzinę.
Po kazaniu suma uroczysta. „Skąd ten młody ksiądz, pytają
się, co Mszą odprawia ?”. To rodak wasz, przyjechał z dalekiej
Polski, nie żałował ni trudu, ni grosza, odpowiadam. Młody on,
lecz władza duchowna powierzyła mu bardzo ważne zadanie, wychowania kapłanów86.
Ostatnim proboszczem w Miljevacu był ks. Ljubomir Nikolić,
który za pozwoleniem biskupa w 1942 r. opuścił paraﬁę z powodu
działań wojennych na tym terenie.
85
Ks. Petar Schuman, s. Henricha i Katarine z domu Hoﬀmann ur. 3012.1877 r.
w Engers k. Koblencji. Święcenia 29.06.1902 r. w Sarajewie. Proboszczem w Dziewięcinie 1904-1913, następnie 1913-1925 proboszczem w Rakovcu, a 1925-1941 w Miljevacu. Zmarł nagle na serce 16.03.1941 r. w Milevacu, tam pochowany na cmentarzy
paraﬁalnym.
86
Głos Seminarium Zagranicznego List ks. W. Zdąbłasza, Nr 4, 1935r. s. 37.
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Podczas wojny wszystkie obiekty sakralne zostały zniszczone,
zginęła także pewna liczba wiernych. Ci, którzy przeżyli, po wojnie
wyjechali do Polski i paraﬁa przestała istnieć.

Zakończenie
Niniejsza pozycja przedstawia w skrócie opisy życia polskich
osadników w Bośni i Hercegowinie w miejscowościach Kalendrovce i Miljevac , do których w latach 1894-1905 w wędrówce
za lepszym życiem traﬁli na ziemie bośniackie nasi rodacy. Bośnia
i Hercegowina była wówczas w administracji monarchii austrowęgierskiej. Opracowanie to opisuje ciężką drogę pokonania
formalności przez osadników od podjęcia decyzji o wyjeździe,
do przydziału im rządowego gruntu. Wszystkie te opisy wraz
z załącznikami są udokumentowane w bogatych materiałach
źródłowych, w postaci przypisów oraz cytowanych opisów historycznych zaczerpniętych z zasobów archiwalnych, takich jak
dokumenty, publikacje prasowe, pozycje książkowe czy też jako
pamiątki będące w posiadaniu prywatnym. Zainteresowanie tą
problematyką obserwuje się wśród byłych mieszkańców Jugosławii
oraz ich potomków. Także współcześni historycy w ostatnich latach
zajmują się tym tematem prowadząc badania naukowe.
Jest jeszcze wiele do odkrycia i opisania z pięćdziesięcioletniej
bytności naszych rodaków na terenie Bośni i Hercegowiny. Każda
pozycja opisująca te dzieje, wnosi coś nowego. Mam nadzieję, że
podane informacje, choć niepełne, spełnią oczekiwania czytelników, a być może zachęcą do głębszego studiowania tego fragmentu
historii polskiej emigracji, która dziś odchodzi w zapomnienie.
Przekazując tę pozycję czytelnikowi, chcę podziękować za
pomoc w jej napisaniu. Podczas moich wizyt miałem dostęp do
historycznych dokumentów, cennych fotograﬁi oraz informacji
o rodowodach moich rozmówców. Swoje podziękowania kieruję
do pana doktora Tomasza Jacka Lisa z Uniwersytetu Mikołaja
49

Kopernika w Toruniu za tłumaczenie streszczenia na język chorwacki. Dziękuję za życzliwość i pomoc państwu Zoﬁi i Józefowi
Pińczuk oraz Halinie Waniak z Bolesławca, Mirosławowi i Józefowi Szylkiewicz z Kraszowic, Walentemu i Marianowi Ryś z Ołoboku, także Antoniemu Ciackowi z Ocic. Podziękowania należą
się również Stowarzyszeniu Reemigrantów z Bośni ich Potomków
oraz Przyjaciół z Bolesławca za zamówienie tego opracowania
i pokrycie kosztów druku książki.
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SUMMARY
Bosnia and Herzegovina for four hundred years was in the possession of the Ottoman Turks. Its situation changed after the Berlin
Congress in 1878, when the Austro-Hungarian Empire received
Bosnia and Herzegovina for civil and military administration. The
economic situation and feudal system that prevailed there forced
the monarchy to bring from its territory educated people, to create a new administrative service and widely understood services.
Young, educated Poles beneﬁted from it, by joining in 1880 the
ranks of the local government administration, health care, judiciary and other many areas of social life. Also for the introduction
of changes in the backward Bosnian village there was a need to
bring in the peasant element. To this end, an invitation was sent
to peasants from Galicia, Wołyń, Bukowina and Lublin. Between
1894 and 1905, more than a thousand peasant families emigrated
to Bosnia and settled in northern part of the country. Most often in
the poviats of Prynjavor, Banja Luka, Bosanska Gradiška and Derventa. This study describes the reasons for the Polish emigration,
the burdensome way of overcoming legal formalities to obtain the
land, as well as the assistance given to the settlers by the National
Government in Sarajevo.
This study describes two towns with Polish population. The
ﬁrst one is Kalendrovce in Derventa County, with an inﬂux of
mixed Polish-Ukrainian and local indigenous people. The village
is located on the left bank of the Ukrina River southwest of Derventa. Polish colonists received land in lowland areas most often
from government resources in forests and wasteland, which they
transformed into arable land. During their entire stay, they dealt
with agriculture. The population of this Roman Catholic settlement
belonged to the parish in Dervencie, its small church built in 1910
on the border of Kalendrovce – Detlak. Among the settlers there
were quite a lot of mixed Polish-Ukrainian marriages. After World
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War II, our settlers left for Poland in 1946, the remaining part of
the population, mostly from mixed marriages.
The second described village is the village of Miljevac located
on the eastern slopes of the Kozara massif in the then district of
Bosanska Gradyška. The ﬁrst settlers began to come to the village
in 1896, starting with the clearing of forests in this mountainous
area. The village was small, and the settlers had to work hard to
change forest areas into arable land. In the vicinity of the village
there were Muslim settlements, which after the arrival of Christians
to the area, tried to sell land so as not to be their neighbors. There
was no school in the village, a brick church was built in 1907. Milevac was away from other Catholic settlements, so that the priest
could lead a pastoral work, the bishop established a parish there.
Pastoral ministry was carried out by Croatian priests, outside the
years 1912-1920, when the Polish Resurrectionists served there.
There were several mixed Polish-Croatian marriages in the village.
After World War II, the parish ceased to exist and the inhabitants
left for Poland in 1946.
In both towns everyday and religious life is described, and the
eﬀorts of our settlers to ﬁnd Polish pastors are shown. In a nutshell,
the reasons for going to Poland after a ﬁfty-year stay on a torn piece
of farmland have been given. The decision was very diﬃcult, they
left everything, all the achievements of life and their relatives on
the cemeteries left unattended.
Translate by Marcin Łukaszewicz
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SAŽETAK
Bosna i Hercegovina kroz četiri stotine godina bila su u posjedu
Osmanskog carstva. Situacija se promijenila poslije berlinskog
kongresa 1878. godine, u kojemu je Austrougarska monarhija
dobila je Bosnu i Hercegovinu za civilnu i vojnu administraciju.
Ekonomska situacija, feudalne odnose i nedostatak službenika iz
lokalnog područija, prisilili su monarhiju da dovede činovnika iz
druge zemlje carstva. Mladi Poljaci, koji su se završili Sveučilšta
u Galicije imali su koristi od toga. Nakon 1880. Poljaci su došli
u Bosnu i Hercegovinu, gdje počeli raditi kao lijekari, službenici,
sudci, i drugih mnogih ureda.
Također, za promjene bosanskog sela bila je potreba da bi dovesti seljaka iz druge zemlje, jer Bosanskohercegovačka sela bila
je jako siromašna, i treba nju bilo modernizirati ću. U tom cilju,
došli su seljacia iz područja Galicije, Volynja, Bukovine i Lublina.
U godinama 1894-1905, više od tisuću seoskih obitelji uselilo se
u Bosnu i Hercegovinu i nastanilo se u sjevernoj Bosni. Najčešće
u okrugama Prynjavor, Banja Luka, Bosanska Gradiška i Derventa.
Ova knjiga opisuje uzroke poljskog iseljavanja, njihovu tešku situacije, probleme sa bjurokracijom i pomoć koju je doseljenicima
dala Zemaljska Vlada.
Ova studija tiće se dva mjesta, gdje su živjeli Poljaci. Prva je
Kalendrowce u opštini Derventa gdje se stanovalo poljsko-ukrajinske stanovništvo, koji se promješali sa lokalnim stanovnicima. Selo
se nalazi na lijevoj obali rijeke Ukrine jugozapadno od Derventa.
Poljski kolonisti su u nizinskim područjima primali zemljište
najčešće bile to šume i pustoši, koje su pretvorili u obradivu zemlju. Jer glavno se bavili su se poljoprivredom. Stanovništvo ovog
rimskog katoličkog naselja pripadalo je župi u Derventa. Tamo su
izgradili je svoju crkvu u 1910. na granici Kalendrovce – Detlak.
Među naseljenicima bilo je dosta mješovitih poljski-ukrajinskih
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brakova. Nakon Drugog svjetskog rata, kolonisti otišli u Poljsku
1946. godine, ostao je mali broj stanovnika, najčešće iz mješovitih
brakova.
Drugo selo o kojoj govori kniga, je Milevac smješteni na istočnim obroncima Kozarskog masiva u tadašnjoj općini Bosanska
Gradiška. Prvi naseljenici stigli su u selo 1896. godine. Prvo je
morali očistiti zemlje iz šume, da bi su mogli dobiti zemlju za
uprave. Sela nisi bila velika, a doseljenici su morali naporno raditi
na promjeni šumskih površina u obradivu zemlju. U blizini sela
nalazila su se muslimanska naselja koja su nakon dolaska kršćana
na ovo područje odlučila prodati zemlju da ne bude susjedi. U selu
nisi bilo škole. U 1907. godine sagrađena je crkva gdje je radio
svećenik, koji je dolazio iz drugih župa, jer Milevac je bio udaljen od drugih katoličkih naselja. Radili su tamo glavno hrvatski
svećenici, osim u razdoblja od 1912. do 1920. godine, gdje su
poljske redovnici, „Zmartwychwstańcy“ tamo radili. U selu je
bilo nekoliko mješovitih poljski-hrvatskih brakova. Nakon Drugog
svjetskog rata, župa je prestala postojati i stanovnici su napustili
Poljsku 1946. godine.
U ovim selama opisao sam svakodnevni i vjerski život, pokazao
sam napori naših doseljenika, koji su molili da bi su dobili poljskog
svećenika. Ukratko, napisao sam razloge za odlazak iz Jugoslavije
u Poljsku nakon pedesetogodišnjeg boravka na toj zemlji. Odluka
je bila vrlo teška, ostavili su sve, sva dostignuća života i njihove
rodbine na grobljima ostavljena bez zaštite.
Prijevod dr Tomasz Jacek Lis
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1 – List Antoniego Szylkiewicza
do Augusta Kardynała Hlonda – Prymasa Polski
Kalendrovce serbskie 10 października 1934 r.
p. Derwenta, Jugosławia, Bośnia
P+J+Ch.
Eminencjo, Najprzewielebniejszy Ks. Kardynale Prymasie
Jesteśmy mieszkańcami okolicy Derwentu w Bośni i niniejszym
staramy się wyświetlić Waszej Eminencji stosunki naszego życia
miernego na Obczyźnie.
Aczkolwiek należymy do paraﬁi derwenckiej i naszym proboszczem ks. Franciszek Momćinović, jednakże z jego strony my
nie mamy najmniejszej opieki duszpasterskiej.
Jest to człowiek który Polakom nie sprzyja i o stan naszych
dusz nie troszczy się zupełnie ! Nasze dzieci nie słyszą nie słyszą
nigdy katechizacji, nabożeństwa i kazania, chociaż mamy na miejscu kościół. Tak zaledwie raz w roku z ciężką biedą nabożeństwa
możemy się doprosić.
Nierzadko się zdarza, że i wielkanocnej spowiedzi nie mamy
gdzie odbywać, gdyż ks. Momćinović nam takową rzecz jakimś
prawem odmawia, tak było przed dwu laty i w roku bieżącym, starsi
często, często do innych paraﬁi muszą się udawać do spowiedzi, ale
dzieci małe żyją bez religijnych zasad i potrzeb. Aczkolwiek nasze
opłakane położenie było już przedstawiane Waszej Eminencji przy
pomocy człowieka korespondenta p. A. Szylkiewicza i delegata
p. Urbana przez Radę Org. w Warszawie, niniejszym błagamy
ponownie o ratunek dla dusz naszych i naszych dzieci, tak żyć
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dalej nie możemy, wszystkie wyznania mają tu swoich kapłanów,
a gr. kat. tu Bośni mają aż 12 księży swoich, a przecież ludności
gr. kat. jest wiele mniej jak Polaków, którym przysłano tylko jednego księdza. Gr. kat. księża prowadzą lud swój do nienawiści,
niezgody i antypolskich poczynań, a przy tym naigrywają się
z nas Polaków, że mamy Polskę, Konsulaty a swego kapłana nie
mamy, przy tym czynią nam rozmaite przykrości, a przez to, że
nie mamy swoich kapłanów, nie możemy się zorganizować, gdyż
nie nas komu prowadzić,
W tym roku 8 lipca chciał nas odwiedzić ks. Majchrzak
i chciał mieć w Drwencie nabożeństwo dla Polaków, ale
ks. Momćinović na żadne nabożeństwo o cechach polskich
i nasze starania spełzały na niczym. Widzimy, że byłaby tu
możliwość położenia nowej polskiej paraﬁi, przeto błagamy
o litość i przysłanie nam uczciwego księdza Polaka, który by
się naszymi dziećmi zaopiekował.
Wieś Jadowica liczy 45 rodzin i ma 3 ha ziemi kościelnej na
której jest mały kościółek pobudowany, tam by pobudowano
dom mieszkalny dla księdza, tu w Kalendrowcach serbskich jest
40 rodzin i kawał ziemi z kościołem, także wieś Szterbce liczy
32 rodzin, oprócz tych po innych osiedlach dookoła Derwentu
znajdzie się około 60 rodzin, a gdyby tak ścisłą statystykę przeprowadzić to z pewnością by było przeszło 180 rodzin.
Cała ta polska rzesza zostaje bez opieki kapłańskiej narażona
na szykany, wynaradawianie się i mieszania z innymi wyznaniami. Samych dzieci jest przeszło 90 w wieku szkolnym, a większa
część z nich nie zna co to jest polski katolicyzm, zaś niektórzy już
i modlitwy polskiej nie znają.
Eminencjo Najprzewielebniejszy ks. Kardynale Racz usłyszeć
nasze i naszych dzieci, którym grozi zagłada i racz je ratować.
Byłeś w Irlandii, byłeś niedawno w Lublanie, wszędzie niesiesz
słowa otuchy, nadziei i pocieszenia, tylko mu tutaj zostajemy jak
niestety na łasce losu.
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Z nadzieją, że Jego Eminencja raczy łaskawie przychylić się
do naszych próśb, kreślimy się z najgłębszym szacunkiem słudzy
w Chrystusie.
Antoni Szylkiewicz
Członek korespondent R.Org.
Wincenty Lejczak
Andrzej Różnicki
Paweł Różnicki
Antoni Zawacki
Jan Tomków
Piotr Rechlicki
P.S. Z powodu tragedii Marsylskiej wstrzymaliśmy się z wysłaniem
niniejszej prośby, byliśmy w obawie, że nastąpią jakieś zatargi
polityczne.

Załącznik Nr 2 – List Antoniego Karpiny
do ks. Marcina Czermińskiego w Krakowie
Nr 565 Miljevac 26.III.1911 r.
Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus.
Ojcze Duchowny
Mogę objaśnić o naszych stosunkach o których parę razy
objaśniałem. Dostali my dzięki Bogu bardzo dobrego opiekuna
z Banjaluki, księdza wojskowego Polaka , kapelan Jan Wójcik,
do którego my się udali na poradę o naszych stosunkach. On nam
dał propozycje i adresy gdzie się mamy z tym udać i wszystkie
prośby oddaliśmy do Wilna do Prezesa i Mag. Koperskiego i do
Ekscelencji Koła Polskiego i do Eksc. Marszałka, któremu odpo57

wiedzieli na naszą prośbę, że jak najprędzej nasze starania pisać
będą i już przez Ekscelencję Burjana, są gorące zapytania w Sarajewie. Nasz kapelan Jan Wójcik z tego bardzo się cieszy, z pewnością
ksiądz kapelan nam powie, z początku kwietnia przyjeżdża trzech
księży ze Stanisławowa, tj. ksiądz z gimnazjum katecheta i jeszcze
dwóch księży, ks. Jan Tarnowski ze świętymi misjami, ale żeby co
więcej zrobić liczymy i mamy nadzieję, że Ojciec Duchowny do
nas przyjedzie i bardzo to by nas to ucieszyło, gdybyśmy mogli
się tego jeszcze raz doczekać. I żebyśmy się mogli w Milevaciu
widzieć . Ksiądz Biskup wezwany do Sarajewa i jak słyszymy
i nie wierzymy, że to prawda, że ks. Biskup podziękował za służbę
i przeszedł na pensję.
Całujemy ręce niezliczoną ilość razy
Ojca Duchownego
Antoni Karpina

Załącznik Nr 3 – Sprawozdanie ks. Stanisława
Skierwskiego z pracy XX Zmartwychwstańców wśród
kolonistów polskich.
(Z pracy XX. Zmartwychwstańców wśród kolonistów polskich).
Z początkiem 20 stulecia rząd austriacki sprowadził do Bośni
około 8 tysięcy Polaków z byłej Galicji, którym rozdał bezpłatnie
ziemię w trzech powiatach – banjaluckim, gradiskim, i prnjaworskim. Wśród najcięższych warunków terenowych i materialnych
rozpoczęli nasi tamtejszą egzystencję wśród obcego społeczeństwa.
W przydzielony grunt musiał każdy wiele włożyć pracy, oczyścić
go z chwastów i kamieni, wykarczować lasy, uczynić ziemię urodzajną. Za drzewo wyrąbane zdobywano potrzebny grosz, nie tylko
na opędzenie potrzeb codziennego życia, ale także na postawienie
sobie domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych.
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Z biegiem czasu powstawały domy, gospodarstwa, powoli
tworzyły się kolonie, większe lub mniejsze osiedla czysto polskie.
I tak, w powiecie banjaluckim powstały dwie kolonie G ó r n j e
i D o l n j e B k i n c j e liczące około 200 dusz; w powiecie Gradiška – kolonie M i l j e v a c (150 dusz), C e r v l j a n i (750 dusz),
C e l i n o v a c (50 dusz); w powiecie prnjaworskim – N o v i
M a r t i n a c z liczbą 3000 dusz, R a k o v a c z tą samą liczbą
dusz, – D e v e t i n a (500 dusz), – G u m j e r a (300 dusz) – S t a r a
D u b r a v a (400 dusz). Dochodzi do tego jeszcze kilka młodych
osad, powstałych w ostatnim czasie w pobliżu wymienionych
większych kolonii polskich. Centrum wszystkich kolonii jest
miasto Banja Luka, gdzie w dni targowe zbierają się i spotykają
Polacy ze wszystkich niemal kolonii.
Lud nasz nie zapomina o swoich obowiązkach na obczyźnie,
a wierny Kościołowi świętemu, stawia groszem, bardzo ciężko
zapracowanym, ﬁgury Matce Bożej, kaplice z drzewa, zależnie
od wielkości kolonii, większe lub mniejsze, krzyże, które, jako
symbol chrześcijaństwa, wznoszą się ponad meczety – chcąc wytrwać w wierze przodków, co mu łatwo nie przychodzi. Opiekę
bowiem duchowną nad naszymi wykonują księża kroaccy, którzy,
nauczywszy się języka polskiego, w tym języku, choć bardzo
słabo, do Polaków przemawiają. Z powodu więc braku księży nie
wszystkie kolonie miały swoich proboszczów. Z tej przyczyny
wysłali nasi do Rządu austriackiego i Wydziału Krajowego petycję;
z poszczególnych gmin kolonistów polskich, wybrała się nawet
delegacja do Wiednia o kapłanów polskich, o nauczycieli polskich
i siostry polskie, mających tam działać w duchu katolickim i narodowym. Sprawa ta została powierzona w ręce ludzi, będących
wówczas na wybitnych stanowiskach, którzy chcieli i mogli coś
dla kolonistów polskich zrobić. Ówczesny min. Zalewski deputację przyjął bardzo życzliwie i obiecał pomoc ze swojej strony.
W sprawie księży polskich przyrzekł on porozumieć się z księdzem
arcybiskupem Bilczewskim i marszałkiem kraju hr. Badenim, do
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których wpłynęły dalsze petycje od Polaków z Bośni. Żądaniu
naszych wychodźców wkrótce stało się zadość. Z polecenia księdza arcybiskupa Bilczewskiego opiekę duchową nad Polakami
w Bośni przyjęli XX. Zmartwychwstańcy. Z końcem roku 1912
generał tego zakonu X. Kasprzycki wysłał dwóch księży, którzy
zajęli się dolą polskich tułaczy w M i l j e v a c , pow. Gradiška
i S t a r a D u b r a w a , w pow. Prnjavor, paraﬁach najmniejszych
i ze wszystkich najbiedniejszych. Ludność tych miejscowości
powitała z radością przybyłych Ojców. Na razie jednak należało
ratować tę małą garstkę dusz polskich, sobie powierzonych na
obczyźnie, przed utratą dla Kościoła i Ojczyzny.
Pracę swoją rozpoczęli XX. Zmartwychwstańcy wśród najcięższych warunków materialnych. Gdyby nie pomoc Zgromadzenia,
a następnie subwencja Wydziału Krajowego, nie byliby w stanie
podjętej pracy prowadzić. Praca ich bowiem nie ograniczała się
na spełnianiu obowiązków kościelnych. Poza tym urządzali oni ze
starszymi zebrania, niedzielne pogadanki i obrady, tyczące umocnienia emigrantów w odporności na wpływ obcego kraju, obcego
języka, tradycji i zwyczajów. Wobec powolnego wynarodawiania
się młodzieży, zabrali się do zakładania kursów i szkół polskich.
Budynku osobnego na to nie było – zbierali więc młodzież na
plebani i tam uczyli ją czytać i pisać po polsku, oraz historii naszego Narodu. Na lekcje te młodzież uczęszczała bardzo chętnie.
Skutek był ten, ze nauczyła się, ku wielkiej radości rodziców,
dobrze mówić językiem polskim, nauczyła się też szanować tę
mowę, kochać ją, a z nią i naród polski, i dzięki tej pracy XX.
Zmartwychwstańców zostało to nowe pokolenie na obczyźnie,
w dwóch przez siebie prowadzonych paraﬁach, do dzisiejszego
dnia uratowane dla Polski.
Skończyła się w o j n a ś w i a t o w a . Z przeobrażeniami
natury politycznej, współczesnej i gospodarczej, zaczynają się
pogarszać warunki bytowania XX. Zmartwychwstańców – ustaje
pomoc materialna, dotychczas udzielana przez Wydział Krajowy.
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Nie może pomagać też Zgromadzenie misji bośniackiej. Skutkiem
tego, w dwa lata po skończonej wojnie światowej musiało Zgromadzenie księży Zmartwychwstańców odwołać swoich księży
Zmartwychwstańców oraz dwóch braci pomocników z Bośni.
Powodem takiego kroku był może nie tyle brak odpowiednich
funduszy, ile raczej konieczność utrzymania domów i praca w nich
w Polsce. W czasie bowiem wojny, z powodu zamkniętego nowicjatu i nieczynnego alumnatu, i wskutek kilkunastu wypadków
śmierci, okazał się gwałtowny brak księży w Zgromadzeniu.
Powyższy opis pracy, przeprowadzonej w Bośni, świadczy,
że Zgromadzeniu księży Zmartwychwstańców nie brakowało
dobrej woli i oﬁarności. Księży pracowało tam od roku 1912
do 1920, 5-ciu, a mianowicie: X. Ziemba, X. Zalesiński, X.
Jelinek, X. Scheppe i X. Skwierawski. Braci laików dwóch: Br.
Poniewierski Andrzej i Szewczyk Adam. Ciężkie było rozstanie
z ludem polskim w Bośni. Jedyną pociechą, jaką przy pożegnaniu
dawali, była ta, ze Bóg ich nie opuści, że ześle im wkrótce znowu
kapłanów polskich.
Istnieje dziś w Polsce Seminarium Zagraniczne, wychowujące
kapłanów dla polskiej misji zagranicznych – jest bowiem nadzieja
, że ludem naszym w Bośni zajmą się znów kapłani polscy, a niżej
podpisany ma tę niepłonną nadzieję, że praca potulickich księży
przyczyni się do uratowania kilkunastu tysięcy Polaków, żyjących
w Jugosławii przed utratą ich dla Kościoła i Ojczyzny.
X. Stan. Skwierawski, C.R. Wiedeń.
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Załącznik Nr 4 – Referat Adama Urbana na I Zjeździe
Polaków z Zagranicy 14-21 lipiec 1929 w Warszawie
(skrót)
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Załącznik Nr 5 – Rodziny polskie zamieszkałe w Kalendrovcach
Niepełny spis rodzin w miejscowości Kanendrovce pochodzenia polskiego oraz rodzin mieszanych polsko – ukraińskich,
sporządzony na podstawi wykazu zamieszczonego w książce
КAЛЕНДЕРОВЦИ, autorstwa Βοjислав Нoвић, wydanie Beograd 2011, strona 214 – 293. Wykaz uzupełniono o dane dostępne
w Polsce.
Andrzejkiewicz Michał i Rozalia Lejczak
Franciszek 19.05.1920
Elżbieta 12.07.1922
Julia 2.01.1925

Bzowski Józef i Elżbieta Ping
Karol 12.06.1920
Rudolf 10.01.1922
Maria 3.01.1926

Babiarz Karol i Maria Warenica
Jarosław 9.02.1932
Antoni 13.07.1934
Józef 18.10.1936
Stefan 1.08.1938

Czartołomni Leon i Anna Palczak
Aniela 24.03.1919
Zoﬁa 10.03.1933
Rozalia 22.07.1934
Anastazja 13.05.1936
Stefan 20.02.1938
Stefania 22.11.1939
Eugeniusz 18.12.1940

Babiarz Szczepan i Agnieszka Pretontar
Szczepan 3.11.1923
Jan 16.01.1926
Stanisław 16.01.1926
Genowefa 8.04.1931
Baran Jakub i Katarzyna Pruchnicka
Róża 30.09.1910
Antoni 22.07.1913
Aleksy 6.04.1916
Bzowski Michał i Barbara Kondrat
Helen 9.09.1899
Kazimierz 5.12.1901
Anna 13.08.1902
Zoﬁa 13.08.1902
Bzowski Piotr i Rozalia Nortan
Weronika 1.02.1912
Ludwika 6.06.1924
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Cieślak Euzebiusz i Antonina Majsler
Rozalia 22.08.1895
Cieślak August i Emila Bytrych
Elżbieta 8.04.1900
August 2.08.1904
Duch Paweł i Maria Rechlicki
Stefania 27.06.1931
Franciszka 4.05.1933
Katarzyna 23.03.1935
Anna 19.03.1937
Nada 25.07.1939
Jarosław 11.04.1941
Golstain Antoni i Michalina Cieślak
Julia 28.02.1897
Franciszek 18.09.1906
Józefa 9.06.1910

Golstain Franciszek i Anna Zawacka
Jan 18.10.1929
Filomena 29.04.1933
Franciszka 29.04.1933
Adolf 5.08.1941 (+)
Adolf 3.07.1942
Elżbieta 3.07.1942

Herbut Michał i Zoﬁa Kekocz
Anna 27.12.1926
Eugeniusz 25.10.1933
Józef 1.06.1930
Sławomir 17.07.1937
Józefa 30.03.1938
Michał 21.03.1940

Golstain Jan i Anastazja Przybyła
Antoni 13.06.1920
Karolina 12.01.1923
Zoﬁa 24.09.1924

Herbut Piotr i Emilia Kekocz
Michał 13.10.1924
Maria 19.01.1926
Jan 21.06.1928
Józefa 30.03.1930
Antoni 6.02.1932

Golstain Józef i Maria Swatko
Antoni 10.03.1931
Karol 23.03.1933
Rudolf 19.09.1936
Zoﬁa 23.11.1937
Graluk Aleksy i Katarzyna Smolak
Anastazja 9.07.1931
Helena 8.12.1933
Anna 22.07.1937
Graluk Piotr i Parańka Wilgocka
Jan 6.04.1905
Paweł 22.02.1907
Teodor 28.11.1907
Graluk Paweł i Stefania Babiarz
Michalina 21.11.1930
Katarzyna 23.05.1932
Zoﬁa 24.03.1936
Olga 13.02.1939
Graluk Piotr – Wasyl i Maria Turkiewicz
Anna 1945
Gralik Antoni i Teoﬁla Zawacka
Aleksander 21.08.1940
Olga 16.09.1941
Emilia 21.11.1942

Herbut Piotr i Katarzyna Pokroznik
Ignac 2.04.1923
Franciszek 22.01.1933
Józef 28.05.1935
Janowski Mateusz i Anna Kubczek
Wacław 1.10.1897
Maria 16.04.1899
Augustyn 17.12.1900
Franciszek 10.10.1902
Anna 1.03.1906
Antonina 27.04.1908
Józefa 1.05.1911
Janowski Franciszek i Olga Mrijac
Karol 31.10.1931
Franciszek 11.11.1932
Alojzy 25.05.1934
Katarzyna 15.11.1938
Józefa 2.02.1941
Janowski Augustyn i Karolina Skobiński
Maria 14.12.1937
Józef 13.03.1939
Karol 20.07.1940

Gladki (Hladki) Wasyl i Maria Różnicki
Antoni 7.08.1933
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Jakubiec Józef i Teoﬁla Franczak
Józefa 1.03.1905
Antoni 1.09.1907
Wacław 28.08.1909
Franciszka16.09.1911
Maria 17.01.1914
Emilia 11.07.1915
Milo 10.08.1919
Helena 10.10.1923
Jakubiec Antoni i Joka Tokić
Andrzej 6.08.1907
Jakubiec Wacław i Karolina Ozorowicz
Maria 28.08.1935
Emilia 7.09.1936
Anna 6.01.1938
Wacław 28.02.1940
Weronika 28.07.1944
Janusz Feliks i Anna Żerowna
Stanisława 15.12.1902
Kawałko Jan i Franciszka Mendyk
Michał 4.04.1930
Anna 9.05.1933 (+)
Antonina 30.05.1934
Maria 6.12.1935
Włodzimierz 29.02.1937
Anna 29.04.1938
Kolakowski Stanisław i Maria Śmilska
Katarzyna 28.10.1909
Jan 27.01.1911 (+)
Adolf 9.09.1919
Jan 8.02.1922
Karolina 4.10,1925
Kolakowski Józef i Maria Bowska
Justyna 18.07.1902
Król Franciszek i Amelia Janowska
Jan 6.05.1899
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Król Franciszek i Anna Kaszparek
Józefa 7.08.1933
Augustyn 31.07.1935
Elżbieta 13.04.1939
Franciszek 13.04.1939
Zdenka 15.09.1941
Jerzy 23.02.1944
Lejczak Wincenty i Helena Rajdich
Wiktor 15.04.1910 (+)
Zoﬁa 17.11.1911
Jelena 4.07.1913
Tadeusz 1.01.1915
Włodzimierz 1.07.1920
Wiktor 1.03.1924
Genowefa 15.05.1928
Janina 26.11.1930
Lejczak Antoni i Agnieszka Protator
Wojciech 13.05.1914
Włodzimierz 17.06.1914
Lejczak Wiktor i Parańka Preszluk
Anna 17.10.1932
Maria 12.10.1937
Lejczak Wladysław i Anna Różnicki
Katarzyna 26.04.1941
Lejczak Tadeusz i Filomena Krasnowska
Franciszek 18.05.1941
Franciszka 8.02.1943
Michalski Józef i Maria Boras
Anna 27.07.1937
Mendyk Wasyl i Apolonia
Anna 1873
Piotr 1875
Mikołaj
Mendyk Piotr i Anna Dąbrowska
Franciszek 16.02.1907
Mendyk Mikołaj i Maria Pipczak
Sonia 29.10.1941
Aleksander 1.03.1943

Pawliczek Józef i Paulina Kubela
Jan 23.03.1902
Jarema 17.07.1904
Maria 8.09.1905
Anna 25.07.1911
Edward 6.10.1919
Pawliczek Franciszek i Anna Wara
Winczesława 19.10.1895
Franciszek 15.09.1900
Janina 12.07.1904
Alojza 4.10,1906
Helena 25.07.1911
Józefa 19.01.1913
Pawliczek Antoni i i Maria Kraus
Antoni 7.01.1908
Weronika 20.10.1910
Róża 1.05.1913
Magdalena 22.07.1915
Helena 16.09.1922
Maria 31.10.1925
Anna 11.07.1928
Pawliczek Anna
Wincenty 22.01.1935
Pawliczek Franciszek i Maria Janowska
Anna 14.10.1933
Ludmiła 2.07.1935
Pawliczek Antoni i Aniela Kubeczek
Sławomir 17.01.1940
Pawliczek Jan i Józefa Baran
Błażej 29.11.1939
Palczak Jan i Katarzyna
Józef 5.04.1905
Palczak Grzegorz i Anna Fabiczna
Jan 17.12.1907
Franciszek 3.08.1909
Maria 8.09.1911
Antoni 15.12.1913
Józefa 13.03.1916
Aniela 1.01.1919
Rozalia 4.07.1921

Palczak Antoni i Rozalia Leczak
Jan 23.06.1912
Maria 26.02.1914
Palczak Sidor (Izydor) i Zoﬁa Żerebni
Jan 9.07.1920
Anna 1.02.1923
Michał 23.11.1924
Józefa 1.11.1931
Franciszek 26.01.1933
Popilowski Michał i Orfena Kekocz
Maria 17.01.1902
Mikołaj 7.08.1904
Razalia 16.03.1907
Przybyła Paweł i Katarzyna Lejda
Antoni 18.12.1903
Przybyła Józef i Maria Różnicki
Józefa 19.12.1931
Karol 23.07.1933
Zoﬁa 3.07.1940
Karolina 06.06.1941
Franciszek 15.10.1943
Przybyła Jan i Katarzyna Żerebni
Józefa 28.04.1933
Przybyła Antoni i Katarzyna Rechlicki
Anna 3.01.1938
Jan 25.06.1944
Rechlicki Piotr i Julia Duch
Józefa 25.03.1906
Maria 14.03.1909
Róża 21.05.1910
Antoni 1912
Jan 18.02.1914
Agnieszka 19.08.1919
Ignacy 27.10.1921
Franciszek 16.01.1924
Zoﬁa 7.03.1926
Filomena 23.10.1928
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Rechlicki Jan i Maria Cewo
Maria 20.10.1909
Katarzyna 10.08.1911
Antoni 20.03.1914
Stanisław 29.03.1919
Anastazja 19.09.1921
Jan 15.10.1923
Helena 16.02.1926
Paweł 28.02.1928
Piotr 9.04.1931
Anna 15.05.1935

Różnicki Antoni i Anna Żerebin
(Chrzestny : Paweł Struś, Ksiądz: Martih
Mijo)
Maria 4.04.1930
Michalina 1.10.1931
Sławomira 2.09.1934
Franciszek 8.06.1936
Janina 8.06.1936
Karolina 8.11.1939
Rudolf 9.04.1941
Józef 10.03.1946

Rechlicki Mikołaj i Anna Pawliczek
Antoni 13.08.1933

Różnicki Józef i Emilia Kozak
Anna 28.10.1940
Adolf 10.10.1943
Alojzy 8.09.1944

Rechlicki Antoni i Maria Kosticz
Władysław 24.09.1940
Rechlicki Jan i Zoﬁa Golstain
Anna 12.01.1941
Wiktor 1943
Józef 19.11.1945
Rojek Włodzimierz i Teresa Czermak
Antoni 8.05.1917
Różnicki Marcin i Katarzyna Baran
Rozalia 10.09.1906
Antonina 6.07.1909
Różnicki Andrzej i Janina Krasnowski
Maria 24.04.1920
Anna 31.01.1923
Fryderyka 4.10.1926
Jan 9.12.1928
Antoni 24.08.1932
Józefa 1.02.1936
Franciszek 28.03.1938
Józef 23.03.1941
Różnicki Jan i Katarzyna Szmulska
(Chrzestny: Michał Herbut, Ksiądz: Anto
Šynih)
Józef 9.05.1912
Maria 2.03.1914
Anna 25.03.1920
Bolesław 17.12.1923
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Róznicki Paweł i Anna Cebros
Antoni 29.10.1921
Piotr 28.01.1923
Maria 24.11.1925 (+)
Katarzyna 13.11.1927
Rozalia 8.01.1930
Maria 16.09.1931
Władysław 24.12.1933
Różnicka Róża
Janinę 29.01.1944
Różnicka Józefa
Anna 26.05.1917
Smerek Jan i Franciszka Jakubiec
Jan 4.06.1905
Franciszek 13.01.1907 (+)
Maria 25.09.1910
Anna 22.11.1912
Aniela 1.08.1917
Smerek Jan i Anna Pawliczek
Wendela 6.08.1919
Paweł 27.01.1921
Genowefa 4.11.1922
Franciszek 19.10.1924

Struś Antoni i Tekla Halabryda
Rozalia 1.10.1908
Wawrzyniec 4.08.1910
Błażej 30.10.1912
Struś Stanisław i Anna Malczyk
Jan 22.10.1911
Maria 4,04.1913
Struś Szymon i Józefa Różnicki
Karol 28.05.1919
Maria 10.12.1921
Struś Piotr i Parańka Rybka
Michał 22.10.1929
Maria 20.01.1932
Jan 28.10.1933
Antoni 7.06.1938
Anna 14.03.1939
Filomena 7.06.1940
Helena 10.01.1942
Franciszek 6.06.1944
Zoﬁa 14.06.1945
Struś Franciszek i Irena Baran
Józef 19.09.1929
Katarzyna 28.01.1931
Antoni 19.06.1933
Wiktor 13.05.1935
Rozalia 12.12.1937
Stanisław 26.01.1941
Włodzimierz 17.02.1943
Struś Wawrzyniec i Michalina Załuska
Józef 20.03.1931
Maria 8.05.1932
Józefa 26.01.1936Anna 23.06.1938
Strfania 21.02.1940
Antoni 26.09.1941
Antonina 19.10.1942
Zoﬁa 19.02.1946
Struś Błażej i Zoﬁa Kozak
Wincenty 28.03.1938
Rudolf 22.02.1940

Szylkiewicz August I Anna Gładki (Hladki)
Ludwina 15.10.1920 (+)
Antoni 10.06.1921
Albin 29.04.1922
Maria 4.06.1925
Franciszek 28.03.1928
Ludwik 10.06.1930
Kazimierz 15.09.1932
Stanisław 15.09.1932
Weronika 22.10.1935
Hipolit 10.08.1937
Ignac 24.10.1939
Józef 5.04.1942
Szylkiewicz Wojciech i Anna Augustak
Antoni 29.12.1881
Stefania 22.08.1884
Józefa 09.11.1888
Augustyn 23.08.1891
Eleonora 08.04,1895
Teoﬁla 02.12.1897
Szylkiewicz Antoni i Maria Turkiewicz
Wiktoria 28.09.1918
Irena 9.09.1922
Alojzy 20.11.1927
Szymanik Jan i Anna Klaudowski
Feliks 22.11.1903
Maria 13.10.1904
Zawacki Jan i Maria Szmylek
Barbara 28.01.1904
Tadeusz 2.02.1906
Antoni 12.09.1907
Zawacki Antoni i Maria Swatko
Anna 8.03.1908 (+)
Jan 8.02.1908
Anna 24.05.1909
Józefa 3.02.1912
Włodzimierz 27.101922 (+)
Włodzimierz 20.08.1924
Wiktor 27.01.1927
Franciszek 12.03.1929
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Zawacki Jan i Karolina Golstain
Antoni 21.12.1941
Wincenty 15.01.1942
Drago 12.08.1944

Żulkowski Mikołaj i Anna Gadacz
Ludwina 29.04.1932
Żulkowski Bruno i Katarzyna Leko
Bruno 15.12.1945

Żulkowski Michał i Zoﬁa Drelebicka
Stanisław 24.09.1929

Inne polskie osoby jakie spotykamy w opracowaniach w miejscowości
Kalendrowce to:
Blaszko Piotr, Golstain Ignac, Tymków Jan, Baran Jan i Antoni.

Załącznik Nr 6 –
Wypis z księgi urodzin paraﬁi Miljevac od 1918 r.
Sporządzony wypis z ksiąg metrykalnych 1918-1945 paraﬁi w Miljevacu jest niepełny z powodu niekompletnych ksiąg metrykalnych.
Zapisy w księgach robiono w Miljevacu, Windhroście (Nowej Topoli)
oraz dopisywano w innych miejscach. Nie wiadomo co stało się z oryginalnymi księgami metrykalnymi, zachował si tylko niepełny duplikat
tych dokumentów, który zawiera wiele błędów, szczególnie w adresach
zamieszkania.
Urodzenia w Miljevacu:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Imię dziecka,
Waleria
Anna
Paweł
Karol
Anna
Bronisława
Waleria
Rozalia
Józefa
Michał

rok urodzenia – rodzice dziecka,
1918 – Marcin Buat i Maria Kopyka
1918 – Jan Ryś Agata Gugała
1918 – Jan Tanderyś i Maria Szewczyk
1918 – Józef Ryś i Julia Zarębecka
1918 – Konstanty Bernacki i Katarzyna Baut
1918 – Michał Bancer i Katarzyna Zarębecka
1919 – Franciszek Ryś i Rozalia Wilczek
1919 – Piotr Kokosiński i Maria Rzeźnik
1919 – Józef Baut i Katarzyna Maród
1919 – Józef Warchoł i Janina Kuciak

Nr
5
11
3
26
12
20
11
9
4
12

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Błażej
Józefa
Karol
Stanisława
Rozalia
Celestyn
Jan
Elżbieta
Jan
Michał – Stefan
Teoﬁl – Ludwik
Antonina
Franciszek
Jan
Elżbieta – Janina
Weronika
Franciszek
Jan
Agnieszka – Maria
Regina
Maria – Anna
Antonina – Zoﬁa
Maria – Józefa
Rozalia
Michał
–
Maria – Zoﬁa
Maria – Joanna
Cecylia – Franciszka
Michalina – Zoﬁa
Karol – Adam
Ludwika – Genowefa
Karolina
Karol – Wilhelm
Anna
Wojciech
Gabriel – Bernard
Józefa – Łucja
Wojciech – Marek

1919 – Filip Kliwak i Aniela Warchoł
1919 – Michał Baut i Stanisława Rzeźnik
1919 – Ludwik Nikiforuk i Karolina Warchoł
1920 – Jan Puzio i Karolina Rzepecki
1920 – Władysław Karpina i Waleria Pałka
1920 – Franciszek Ryś i Rozalia Wilczek
1920 – Leon Chrzan i Maria Tanderyś
1920 – Józef Warchoł i Aniela Watras
1920 – Marcin Baut i Maria Karpina
1920 – Jan Ryś i Agata Kumosz
1920 – Józef Ryś i Julia Zarębecki
1921 – Ludwik Nikiforuk i Karolina Warchoł
1921 – Piotr Kokosiński i Maria Rzeźnik
1921 – Michał Sołpa i Katarzyna Rzepiela
1922 – Franciszek Ryś i Rozalia Wilczek
1922 – Michał Baut Stanisława Rzeźnik
1922 – Leon Chrzan i Maria Tanderyś
1922 – Filip Kliwak i Aniela Warchoł
1922 – Władysław Karpina i Waleria Pałka
1922 – Józef Ryś i Julia Zarębecki
1922 – Jakub Pałka i Karolina Tosiór
1923 – Jan Ryś i Agata Gugała
1923 – Ludwik Nikiforuk i Karolina Warchoł
1923 – Józef Warchoł i Aniela Wtras
1923 – Leon Chrzan i Maria Tanderyś
1924 – brak danych
1925 – Filip Kliwak i Aniela Warchoł
1925 – Antoni Kumosz i Aniela Kata
1925 – Jan Ryś i Agata Kumosz
1925 – Józef Ryś i Julia Zarębecka
1925 – Michał Baut i Stanisława Rzeźnik
1925 – Marcun Pokładek i Franciszka Warchoł
1925 – Tomasz Baut i Helena Majkut
1925 – Władysław Karpina i Waleria Pałka
1925 – Jan Omiatacz i Waleria Tanderyś
1926 – Stanisław Chrzan i Justyna Pawluk
1926 – Michał Kokosiński i Maria Skobliński
1926 – Józef Ryś i Julia Zarębecki
1926 – Walenty Ryś i Adela Rak

23
10
19
14
15
11
2
b.n.
b.n.
27
20
19
10
b.n.
12
b.n.
2
b.n.
b.n.
b.n.
b.n.
b.n.
b.n.
b.n.
b.n.
23
6
b.n.
20
10
22
5
14
3
2
9
20
b.n.
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
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Antonina – Józefa
Michalina – Filomena
Karolina
Katarzyna – Stefania
Filip – Ferdynand
Paulina
Fabian – Józef
Józefa – Hermina
Antoni
Weronika – Anna
Franciszek.
Jan – Antoni
Józef
Aleksander –
Ferdynand
Piotr
Ludwina
Anna – Małgorzata
Ludwik
Edward – Marcin
Regina
Ewa
Wiktoria
Stanka – Slavica
Antonina – Krystyna
Gabriel – Alojzy
Wiktoria
Jan – Alojzy
Anna
Karol
Franciszek
Rozalia
Adolf
Kazimierz – Wiktor
Stanisława – Agata
Bronisława –
Stanisława
Stefania – Rozalia
Józefa
Antoni

1926 – Stanisław Rzeźnik i Janina Jurišić
b.n.
1926 – Jan Baut i Anna Kokosińska
b.n
1926 – Franciszek Chmielowiec i Maria Rernacki 12
1926 – Anton Došen i Łucja Warchoł
b.n.
1927 – Jan Ryś i Agata Kumosz
4
1927 – Józef Ryś i Julia Zarębecki
20
1927– Filip Kliwak i Aniela Warchoł
23
1927 – Michał Baut i Stanisława Rzeźnik
10
1927 – Marcin Ciosmak i Maria Tanderys
2
1927 – Tomasz Baut i Helena Majkut
5
1927 – Marcin Baut i Maria Karpina
6
1927 – Franciszek Chmielowiec i Maria Bernacki b.n
1927 – Wojciech Bielak i Agata Jurišić
10
1928 – Ludwik Nikiforuk i Karolina Warchoł
18
1928 – Antoni Chrzan i Aniela Kata
1928 – Józefa Ryś c. Franciszka i Rozalii Wilczek
1928 – Jakub Pałka i Karolina Tosiór
1928 – Jan Omiatacz i Waleria Tanderyś
1928 – Piotr Kumosz i Józefa Bancer
1928 – Marcin Ciosmak i Maria Tanderyś
1928 – Józef Warchoł i Aniela Watras
1928 – Józef Ryś i Julia Zarębecki
1928 – Anton Došen i Łucja Warchoł
1929 – Marian Pokładek i Franciszka Warchoł
1929 – Michał Baut i Stanisława Rzeźnik
1929 – Stanisław Chrzan i Justyna Pawluk
1929 – Tomasz Kokosiński i Stefania Chrzan
1929 – Franciszek Chmielowiec i Maria Bernacki
1929 – Jan Omiatacz i Waleria Tanderyś
1929 – Ludwik Nikiforuk i Karolina Warchoł
1929 – Antoni Baut i Maria Ouziu
1929 – Karolina Chrzan c. Jana i Kseni Przyśliwski
1929 – Jan Baut i Anna Kokosinski
1930 –Piotr Kumosz i Józefa Bancer
1930 – Antoni Došen i Łucja Warchoł

b.n.
7
25
3
b.n.
2
b.n.
20
24
22
10
1
1
b.n.
b.n.
19
b.n.
1
b.n.
b.n
29

1930 – Tomasz Baut i Helena Majkut
1930 – Andrzej Ciosmak i Maria Tanderyś
1930 – Jakub Pałka i Karolina Tosiór

5
2
25

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Anna – Zoﬁa
Bronisław
Maria
Karol – Gabriel
Grzegorz – Bolesław
Bolesław
Ludwina
Anna
Łucja – Waleria
Józef
Stefania
Anna – Antonina
Stefania
Karol
Dragutin i Ilija
Antonina
Franciszek – Adolf
Bolesław Antoni
Karol – Antoni
Antoni – Józef
Karol
Bolesław
Karolina bliźniaczki
Józefa „
–
Błażej
Walenty – Franciszek
Wawrzyniec –
Ludwik
Paulina
Emila
Jan
Józef
Władysław
Leon

121 Jan
122 Józef
123 Zlatica – Agnieszka

1930 – Wojciech Bielak i Agata Jurišić
1930 – Stanisław Chrzan i Justyna Pawluk
1930 – Stanisław Rzeźnik i Agnieszka Jurišić
1930 – Antoni Chrzan i Aniela Kata
1930 – Michał Baut i Stanisława Kokosiński
1931 – Józef Ruś i Julia Zarębecki
1931 – Jan Pałka i Józefa Karp
1931 – Józef Warchoł i Aniela Watras
1931 – Antoni Baut i Maria Puzio
1932 – Ludwik Maziarz i Rozalia Drozdek
1932 – Jakub Pałka i Karolina Tosiór
1932 – Józef Ryś i Julia Zarębecki
1932 – Jan Baut i Anna Kokosiński
1932 – Andrzej Ciosmak i Maria Tanderyś
1932 – Antoni Došen i Łucja Warchoł
1932 – Jan Omiatacz i Waleria Tanderyś
1933 – Józefa Bernacki c. Konstantego
1933 – Józef Warchoł i Aniela Watras
1933 – Franciszek Chmielowiec i Maria Bernacki
1933 – Stanisław Rzeźnik i Janina Jurišić
1933 – Antoni Pokładek i Franciszka Warchoł
1933 – Antoni Baut i Maria Puzio
1933 – Aleksander Kwapisz i Jaga Jurišić
1933 – Aleksander Kwapisz i Jaga Jurišić
1934 – Brak danych
1935 – Stanisław Chrzan i Józefa Pawluk
1935 – Antoni Smolak i Franciszka Ryś
1935 – Józef Ryś i Julia Zarębecki

b.n.
1
b.n.
b.n.
b.n.
26
30
17
22
35
30
26
5
3
31
14
16
17
b.n.
23
27
20
24
24

1935 – Aleksander Kwapisz i Agata Jurišić
1935 – Stanisław Drozdek i Franciszka Górak
1935 – Jan Siek i Maria Bielak
1936 – Jan Omiatacz i Waleria Tanderyś
1936 – Ivo Jurišić i Anna Siek
1936 – Piotr Sudoł i Róża Jurišić

24
20
24 a
14
b.n.
29
lub
19
b.n.
b.n.
30

1936 – Piotr Lakota i Karolina Kokociński
1937 – Antoni Baut i Maria Puzio
1937 – Antoni Došen i Łucja Warchoł

1
12
26
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124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
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Józef
Stanisław
Ludwina
Stanisława – Adela
Piotr
Genowefa
Łucja
Ludwina – Janina
Józef
Łucja – Antonina
Jan – Antoni
Franciszka
Michał
Antoni
Stefania – Franciszka
Antonina – Józefa
Anna
Grzegorz
Alojzy
Antonina
Józefa
Bolesław
Krystyna
Stefania
Józef
Filip – Otto
Franciszek
Michał
Maria
Maria
Stefan
Piotr i Paweł
Ernest
Maria
Stefania
Franciszek
Katarzyna
–
–

1937 – Franciszek Smolak i Anna Pałka
1937 – Józef Siek i Maria Bielak
1937 – Stanisław Drozdek i Franciszka Szkutnik
1937 – Józef Lula i Aniela Warchoł
1937 – Jan Omiatacz i Waleria Tanderyś
1937 – Ludwik Nikiforuk i Karolina Warchoł
1937 – Ivo Jurišić i Anna Siek
1937 – Władysław Karpina i Małgorzata Bielak
1938 – Franciszek Chmielowiec i Maria Bernacki
1938 – Jan Baut i Anna Kokosiński
1938 – Franjo Jurišić i Anna Bernacki
1938 – Aleksander Kwapisz i Agata Jurišić
1938 – Franciszek Ryś i Katazyna Puzio
1938 – Rudolf Baut i Maria Warchoł
1939 – Bartol Mprtignacco i Bronisława Zarębecka
1939 – Antoni Baut i Maria Puzio
1939 – Jan Skobliński i Maria Pawłowski
1939 – Piotr Dudoł i Róża Jurišić
1939 – Marcin Pokładek i Franciszka Warchoł
1939 – Józef Siek i Maria Bielak
1939 – Jan Omiatacz i Waleria Tanderyś
1939 – Michał Warchoł i Waleria Ryś
1939 – Franciszek Chmielowiec i Maria Bernacki
1939 – Stanisław Drozdek i Franciszka Górak
1939 – Franciszek Ryś i Katarzyna Puzio
1940 – Rudolf Baut i Maria Warchoł
1940 – Piotr Sudoł i Róża Jurišić
1940 – Ludwik Nikiforuk i Karolina Warchoł
1940 – Ivo Jurišić i Anna Siek
1940 – Jan Baut i Anna Kokosiński
1940 – Ivo Jurišić i Anna Siek
1940 – Antoni Baut i Maria Puzio
1941 – Franjo Jurišić i Anna Bernacki
1941 – Bartol Maryniak i Bronisława Bancer
1941 – Józef Siek i Maria Bielak
1941 – Franciszek Ryś i Kazimiera Puzio
1941 – Stanisław Drozdek i Franciszka Górak
1942 – Brak danych
1943 – Brak danych

8
b.n.
20
17
14
25
b.n
23
3
5
16
24
22
7
19
b.n.
13
29
22
b.n.
14
14
14
20
b.n.
b.n.
29
25
9
5
b.n.
b.n.
b.n.
19
b.n.
b.n.
20

163 –
164 Stanisław – Józef
165 Apolonia

1944 – Brak danych
1945 – Rozalia Došen,c. Antona i Łucji Warchoł
1945 – Stanisław Drozdek i Franciszka Górak

166
167
168
169

Chrzty a Windhroście (Nowa Topola) – przed powstaniem paraﬁi
Franciszka
1897 – Jan Warchoł i Ewa Kochaniczek
Błażej
1898 – Wojciech Koplira i Katarzyna Jaszewski
Paweł
1900 – Stanisław Dul i Teresa Sokołowski
Antoni
1901 –Wojciech Rzepiela i Maria Ogórek

170
171
172
173
174
175

Walenty
Gertruda
Franciszek
Walenty
Józef
Włodzimierz

176 Walenty

b.n
–

Chrzty w Nowej Topoli
1942 – Michał Warchoł i Waleria Ryś
b.n
1943 – Bartol Mprtignacco i Bronisława Zarębecka 19
1943 – Maria Bałut c. Heleny Baut
b.n.
1943 – Antoni Baut i Maria Puzio
1943 – Jan Baut i Anna Kokosiński
5
1943 – Agnieszka Karpina c. Władysława i Walerii
Pałka
1944 – Michał Warchoł i Waleria Ryś
b.n

Załącznik Nr 7 – Wykaz ślubów mieszkańców
Miljevaca, z lat 1919 - 1943
Księgi zaślubin paraﬁi Miljevac są niepełne, brak niektórych roczników. Rubryki w księgach nie wszystkie starannie wypełniane. Wiele
błędów w adresach zaślubionych.
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1922
1923

Jan Puzio - wdowiec
Zoﬁa Wolak - wdowa

10

1922

Wojciech Janiec
Zoﬁa Popek

Adam Paskowski
Franciszka Tanderys

1921

9

8

7.

1920

1919

Leon Chrzan
Maria Drabik - wdowa

5

Brak zaślubin z
Milewaca
Jakub Pałka
Karolina Tosiór

1919

Tomasz Baut
Helena Majkut

4

6

1919

1919

1919

Rok
zaślubin

Ludwik Nikiforuk
Karolina Warchoł

Michał Baut
Stanisława Rzeźnik

Władysław Karpina
Waleria Pałka

Nazwiska i imiona

3

2

1

Lp.

1903
1899

Miljevac
Rakovac

1899
1905
1885
1879

Miljevac
Górne Bakińce
Ednard Wrba
Ruda gm. Nisko

1883
1900

-

-

Peratyn Polska
Miljevac

1898
1892

1890
1892

1899
1898

1898
1897

1899
1901

Rok
urodzenia

Podlesio gm. Skałat
Włodzimierz

Wolino gm. Nisko
Domostowa gm. Nisko

Wolino gm. Nisko
Helenówko gm.
Włodzimierz
Gura Homory – Bukowina
Warchoły gm. Nisko

Dolne Bakińce
Miljevac

Miejsce urodzenia

Franciszek i Maria Kwiej
Kazimierz i Brygida Kumosz

Antoni i Maria Wyka
Adam i Maria Kawiński

Rodzice młodych

Miljevac
Krajzovac

Žabjak Crna
gora
Miljevac
Kokorski Lug
Górne Bakińce

Miljevac
Rakovac

-

Miljevac
Miljevac

Miljevac
Cerovljani

Jan i Katarzyna Soda
Sebastian Szweda i Katarzyna
Ważka

Walenty i Ewa Kruk
Adam i Agnieszka Janicz

Marcin Paskowski
Adam i Zoﬁa Gugała

Adam i Maria Piłak
Kazimierz i Maria Rozednik

-

Jan i Ksenia Przyśliwska
Adam Tanderyś i Zoﬁa Gugała

Franciszek i Maria Kwiej
Antoni i Anna Ziemba

Dolne Bakińce Jan i Dorota Droszczyński
Miljevac
Jakub i Barbara Gawryszów

Miljevac
Miljevac

Miljevac
Miljevac

Miejsce
zamieszkania
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Andrzej Ciosmak
26 Maria Chrzan - wdowa

Dymitr Humeniuk
18. Karolina Skrzypacz wdowa
Anto Došen
19 Łucja Warchoł

Franciszek
16 Chmielowiec
Maria Bernacki
Wojciech Bielak
17 Jaga Jurišić

1926

1926

1925

1925

1925

1925

1925

Walenty Ryś
14 Adela Rak

Michał Kokosiński
15 Maria Skobliński

1924

1923

Jan Buat
Anna Kokosiński

12

13 Brak danych

1923

Jan Omiatacz
Waleria Tanderyś

11

1902
1892

1898
1904

Bistrica
Miljewac
Cerovljani
Przyszów Szlachecki

1900
1893

1906
1905

Milewac
Dolnija Dolina
Wyczułka gm. Buczacza
Mostki gm. Nisko

1899
1906

Lipa Krępa
Milewac

1906
1904

Milewac
Milewac

-

1901
1900

1900
1903

Miljevac
Miljevac

Milewac
Nowy Martyniec

1898
1900

Włodzimierz
Miljevac

Szymon i Zoﬁa Bernad
Sipo i Manda Barišić

Adam i Julia Bednarz
Konstanty i Katarzyna Baut

Piotr i Maria Rzeźnik
Franciszek i Anna Sochacka

Piotr i Franciszka Opała
Piotr i Marianna Opała

-

Franciszek i Maria Kwiej
Piotr i Maria Rzeźnik

Walenty i Maria Maciejewska
Adam i Zoﬁa Gugała

Cerovljani
Milewac

Marcin i Weronika Markub
Adam Tanderyś i Zoﬁa Gugała

Aleksandrovac Teodor i Korostil
Milewac
Franciszek Pawłowski i Julia
Wilk
Aleksandrovac Michał i Antonia Herman
Milewac
Michał i Zoﬁa Ryś

Nowy
Martyniec
Milewac
Milewac
Milewac

Milewac
Nowy
Martyniec
Milewac
Milewac

-

Nowy
Martyniec
Miljevac
Miljevac
Miljevac

78

Adam Tanderyś –
36 wdowiec
Maria Delač - wdowa

Jan Pałka
35 Józefa Karp

1930

1930

1930

1929

1929

Tomasz Kokociński
32 Stefania Chrzan

Paweł Kumosz
33 Stanisława
Chmielowiec
Piotr Ryś
34 Anna Ciesla

1929

1928

1927

1926

1926

Antoni Baut
31 Maria Puzio

Piotr Kumosz
30 Józefa Bancer

Władysław Karpina 28 wdowiec
Maria Najdek - wdowa
Franciszek Ćwik
29 Anna Kliwak

Jan Kumosz
27 Katarzyna Sulich

Przychów Szlachecki
Gradovac

1872
1887

1908
1910

1907
1909

Milewac
Górne Bakińce
Milewac
Nowy Martyniec

1908
1904

Milewac
Nowy Martyniec

1906
1904

1909
1908

Milewac
Milewac
Milewac
Milewac

1903
1909

1903
1907

Gumjera
Milewac
Milewac
Nowy Martyniec

1898
1906

1902
1908

Dolne Bakińce
Nowa Topola

MIllewac
Górne Bakińce

Milewac
Nowy
Martyniec
Milewac
Milewac

Milewac
Nowy
Martyniec
Milewac
Górne Bakińce

Milewac
Milewac

Milewac
Nowy
Martyniec
Milewac
Milewac

Gumjera
Millewac

Nowy
Martyniec
Górne Bakińce
Milewac
Celinowac

Antoni i Zoﬁa Gugała
Nikola Vodogarac i Lota
Rovojić

Adam i Maria Skowiński
Jan i Antonina Turek

Franciszek i Rozalia Wilczek
Ewa Brdera

Jakub i Maria Gugała
Adam i Julia Bednarz

Piotr i Maria Rzeźnik
Jan i Ksenia Przyślińska

Józef i Katarzyna Marut
Jan i Karolina Rzepiela

Jakub i Maria Gugała
Michał i Katarzyna Zarębecki

Andrzej i Anna Ziółkowska
Filip i Aniela Warchoł

Antoni i Maria Wyka
Jakub Buganik Barbara Mocny

Franciszek i Agnieszka Gałek
Jakub i Franciszka Skrzypacz
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Nedelko Matić
Rozalia Puzio
Edward Maziarz
38 Justyna Ryś

1909
1915
1900
1910

Lamici
Milewac
Milewac
Sielce

1933

1935

1934

46 Brak danych

Brak zaślubin w
Milewacu

1933

Piotr Sudoł
45 Róża Jurišić

47

1933

Stanisław Drozdek
44 Franciszka Gurak

1933

1933

Aleksander Kwapisz
42 Jaga Jurišić - wdowa

Józef Siek
43 Maria Bielak

1933

1903
1917
-

-

1911
1912

1907
1915

Górne Bakińce
Dolnija Dolina

Celinovac
Nowy Martyniec

Górne Bakińce
Milewac

1909
1905

1903
1913

Prjedor
Milewac

1932

1932

Gumjera
Dolnija Dolina

1909
1911
1907
1915

Vidrenjak - Prjedor
Mohovljani
Nowy Martyniec
Milewac

1931

Wojciech Kumoś
41 Pelagia Maznic

39

Stipo Tokmadžić
Anna Kuropatnicka
Michał Ostrowski
40 Maria Ryś

37

-

-

Milewac
Milewac

Dolnija
Jurkovica
Milewac
Milewac
Górne Bakińce

Grabaśnica
Milewac

Milewac
Aleksići

Petrove Selo
Milewac

Vidrenjak
Milewac
Nowy
Martyniec
Milewac
Prjedor
Milewac

-

-

Jan i Katarzyna Sudoł
Sipo i Manda Barišić

Filomena Drozdek
Tomasz i Cecylia Szkutnik

Jan i Agnieszka Machaj
Anna Bielak

Jan i Maria Piwowarska
Sipo i Manda Barišić

Jakub i Maria Gugała
Michał i Pelagia Teduszczak

Jakub i Maria Najdek
Józef i Julia Zarębecki

Jozo i Jela Komljenović
Feliks i Rozalia Rzpiela

Jan i Eleonora Kreczyński
Jan i Agata Gugała

Marko i Marija Drinčić
Jan i Maria Rzepielo

80
1937
1938
1939
1940

Rudolf Baut
55 Maria WArchoł

Michał Warchoł
56 Waleria Ryś

Celestyn Ryś
57 Stanisława Krawczyk

1937

Franciszek Ryś
54 Katarzyna Puzio

Franjo Jurišić
53 Anna Bernacki

1937

1937

Józef Pałka
51 Olga Pogačnik

Józef Skrzypacz
Weronika Smolarz 52
wdowa

1936

Władysław Karpina
51 Małgorzata Bielak

1936

1936

Franciszek Smolak
49 Anna Pałka

Bartol Martognacco
50 Bronisława Zarębecka

1936

Ivo Jurišić
48 Anna Siek

1906
1904
1912
1914

Milewac
Vranograc
Górne Bakińce
Milewac

Milewac
Brnjovići

Milewac
Milewac

Milewac
Milewac

Milewac
Maglaj

1920
1921

1919
1919

1905
1910

1913
1917

1913
1918

1899
1910

Milewac
Milewac

Dolnija Dolina
Maglaj

1912
1918

1910
1915

Jazovac
Milewac
Nowa Topola
Milewac

1909
1913

Dolnija Dolina
Celinovac
Jan i Katarzyna Baut
Adam i Maria Skarwiński

Sipo i Manda Barišić
Jan i Agnieszka Machaj

Adam i Maria Skarwiński
Ivan i Maria Pekar

Milewac
Brnjovići

Milewac
Milewac

Milewac
Milewac

Franciszek i Rozalia Wilczek
Roman i Janina Jakubowicz

Józef i Aniela Witus
Franciszek i Rozalia Wilczek

Józef i Katarzyna Marut
Józef i Aniela Watras

Górne Bakińce Szymon i Katarzyna
Milewac
Pawłowska
Franciszek Ryś i Rozalia
Wilczek
Milewac
Sipo i Manda Barišić
Milewac
Sipo i Manda Barišić
Konstanty i Katarzyna Baut
Milewac
Józef i Julia Zarębecka
Milewac
Jan i Karolina Rzepiela

Milewac
Milewac

Nowa Topola Józef i Maria Mehleburg
Milewac
Katarzyna Bancer z d.
Zarębecka
Milewac
Antoni i Maria Wyka
Milewac
Anna Bielak

Jazovac
Milewac

Milewac
Milevac
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1943
1944
1945
1954

61 Brak danych

62 Brak danych

Władysław Skobliński
63 Róża Jurišić - wdowa

Wojciech Solpa
64 Maria – Anna Pałka

Milewac
Milewac

Milewac
Dolnija Dolina

-

-

-

1918
1922

1911
1917

-

-

-

1907
Brak
danych

Stara Dubrawa
Milewac

1941
1942

1904
1910

Górne Bakińce
Milewac

1941

60 Brak danych

Jakub Puzio
58 Małgorzata Bielak wdowa
Józef Najdek –
59 wdowiec
Karolina Bernacki

MIlewac
Milewac

Milewac
Milewac

-

-

-

Rumini
Milewac

Michał i Katarzyna Rzepiela
Jakub i Karolina Tosiór

Franciszek i Anna Suchocki
Sipo i Manda Barišić

-

-

-

Michał i Maria Natczyneli
Konstanty i Katarzyna Baut

Górne Bakińce Józef i Anna Rzepiela
Milewac
Anna Bielak

82
1924

Antoni Chrzan
67 Aniela Kata

Karol Ryś
70 Maria – Anna Karpina
1943

1937

1928

1924

Antoni Kumoś
66 Aniela Kata

Ludwik Maziarz 68 wdowiec
Rozalia Drozdek
Jan Skobliński
69 Maria Pawłowska

1902

Błażej Sulik
65 Rozalia Warchoł

1918
1922

1912
1918

Milewac
Celinovac
MIlewac
Milewac

1893
1902

1904
1902

Millewac
Cerovljani
Stefanówka
Celinovac

1898
1900

1877
1884

Milewac
Cerovljani

Przyczew – Galicja
Majdan gm. Nisko

Śluby udzielone w Nowej Topoli

Milewac
Milewac

Milewac
Celinowac

Milewac
Celinovac

Milewac
Cerovljani

Milewac
Cerovljani

Milewac
Grabaśnica

Józef i Julia Zarębecka
Władysław i Waleria Pałka

Franciszek i Anna Sochacki
Marcin i Maia Szynczyszyn

Michał i Rozalia Dąbek
Franciszek i Zoﬁa Chabiniak

Jan i Ksenia Przyśliwska
Andrzej i Antonina Sasiela

Jakub i Maria Gugała
Kazimierz i Honorata Waszu

Jan i Sławomira Zaków
Jan i Katarzyna Grabusia

Załącznik Nr 8 – Wypis z księgi zmarłych paraﬁi
w Miljevac od 1918 r.
Lp.
1

Imię i Nazwisko

Rok

Rodzice

2

1918 Walenty Opała i
Zoﬁa Staszków
Franciszek Sochacki 1918 Jan i Rozalia

3

Franciszek Bielak

4

Jan Tanderyś

5

Teoﬁl Ludwik Ryś

6

Jakub Ryś

7

Karol Nikiforuk

8

Antoni Nikiforuk

9

Magdalena
Jaroszewska

10

Franciszka Wyka

11

Franciszek Chrzan

12
13

Franciszek
Skobliński
Karolina Puzio

14

Zoﬁa Bielak

15
16
17

–
–
Piotr Ryś

18
19

Ewa Nieradka

Lata
życia
65
75

1919 Szymon i Zoﬁa
Bernat
1920 Adam i Zoﬁa Gugała

20

1921 Józef i Julia
Zarebecka
1922 Piotr i Franciszka
Opałów
1922 Ludwik i Karolina
Warchoł
1922 Ludwik i Karolina
Warchoł
1922 Franciszek
Nierpaniec i
Katarzyna
1922 Mateusz Zacbyra i
Maria Pyret
1922 Leon i Maria
Tanderyś
1922 Franciszek I Anna
Sochacki
1922 Wojciech Rzepiela i
Maria Ogórek
1922 Józef Bernat i Maria

20 dni

1923 Brak danych
1924 Brak danych
1925 Żona Franciszka
Opała
Michalina Zoﬁa Ryś 1925 Józef i Julia
Zarębecki
Ksenia Chrzan
1925 Mąż Jan Chrzan

31

Miejsce
urodzenia
Stany gm.
Nisko
Mazurówka
gm. Skałat
Podlesie gm.
Skałat
Włodzimierz
Wołyński
Miljevac

18

Miljevac

3

Miljevac

1

Miljevac

80

Chłybów gm.
Skałat

72
20 dni

Stany gm.
Nisko
Miljevac

13

Miljevac

34

Przemiel gm.
Nisko
Grzymałów
gm. Skałat

57

70
1 m–c
55

Nie podano
Miljevac
Grzymałów
gm. Skałat

83

84

20

Felicja Wołc

1925 Walenty i Zoﬁa
Szwedo
1926 Józef i Julia
Zarębecki
1926 Mąż Władysław
Karpina
1926 Henrik Schuman i
Katarina Hofmann
1926 Franciszek i Maria
Bernacki
1927 Żona Anna z d. Fila

21

Józefa Łucja Ryś

22

Waleria Karpina

23

Karolina Schumann

24
25

Karolina
Chmielowiec
Piotr Wołc

26

Paulina Ryś

27

Franciszek Ryś

28

Michał Nieradka

1928 Żona Ewa Opała

84

29

Maria Karpina

22

30
31
32

Ludwina Ryś
Wojciech Rzepela
Zoﬁa Maziarz

1928 z d. Burghard mąż
Władysław
1928 Józefa Ryś
1928 Żona Maria Ogórek
1928 z d. Kuciak mąż
Ludwik Maziarz

33
34
35

Stanisława Slavica
Došen
Adolf Chrzan
Lovro Dolač

36

Zoﬁa Tanderyś

37

Karol Baut

38

Bolesław Ryś

39
40

Wojciech Bielak
Antoni Karpina

1929 Anto Došen Łucja
Warchoł
1929 Karolina Chrzan
1930 Żona Maria
Vodogarac
1930 z d. Gugała mąż
Adam
1930 Michał i Stanisława
Rzeźnik
1931 Józef I Julia
Zarębecki
1931 Żona Agata Jurišić
1931 Żona Maria Wyka

41
42

Nada Maznik
Piotr Kokosiński

1931 Pelagia Maznik
1931 Żona Maria Rzeźnik

1927 Józef i Julia
Zarębecki
1928 Żona Rozalia
Wilczek

18

Devetina

3 tyg.

Miljevac

25

Miljevac

64

Engers
Niemcy
Miljevac

2 dni
29

Bochnia
Galicja
5 m–cy Miljevac
50

30 dni
80
31
4 dni

Helenówka
gm.
Włodzimierz
Stany gm.
Nisko
Nowa Topola
Miljevac
Nisko Galicja
Poljana
Mikuli
Bukowina
Miljevac

1 dzień Miljevac
58
Kosnij Lika
67
5
2 dni
25
62

Przyszów
Kamelarny
Miljevac
Miljevac

Miljevac
Grzymałów
gm. Skałat
4 m–ce Zagreb
50
Przemyślany

43
44

Jan Antoni
Chmielowiec
Jan Chrzan

1932 Franciszek i Maria
Bernacki
1932 żona Maria Zaręba

45

Anna Ryś

46

Jan Chrzan

47

Zoﬁa Olkusz

48

Stefania Baut

49

Franciszek Drozdek

1932 z d. Juzak mąż
75
Lovrenc Ryś
1932 Antoniego i Anieli
6
Kata
1932 z d. Sudoł mąż Józef
78
Olkusz
1933 Jan i Maria
8 m–cy
Kokosiński
1933 żona Zoﬁa Marud
75

50

Jakub Kumoś

1933 żona Maria Gugała

51
52
53

Franciszek Ryś
–
Anna Siek

54

Kazimierz Wiktor
Bałut
Jan Siek
Weronika Lula
Weronika Rzeźnik

1933 Jan i Agata Gugała
6
1934 Brak danych
1935 z d. Machacz, mąż
68
Stróże gm.
Jan Siek +
Nisko
1936 Jan i Anna
6
Miljevac
Kokosiński
1936 Józef i Maria Bielak 7 m–cy Miljevac
1936 Józef i Maria Bielak 2 m–ce Miljevac
1936 Stanisław i Janina
1
Miljevac
Jurišić
1937 żona Olga Pogacznik
31
Miljevac
1937 Józef i Aniela
17 dni Miljevac
WArchoł
1937 żona Małgorzata
38
Miljevac
Bielak
1937 z d. Opała, mąż Piotr
82
Stany gm.
Ryś
Nisko
1938 + Władysław i
7 tyg. Miljevac
Małgorzata Bielak
1938 Antoni i Maria Puzio 4,5 m– Miljevac
ca
1938 Franciszek i
1 m–c Miljevac
Katarzyna Puzio
1938 Antoni i Maria Puzio
2
Mijevac

55
56
57
58
59
60

Józef Pałka
Stanisława Adela
Lula
Władysław Karpina

61

Franciszka Ryś

62
63

Ludwina Janina
Karpina
Bolesław Bałut

64

Michał Ryś

65

Józef Bałut

4

Miljevac

64

Grzymałów
gm. Skałat
Kluczkowice

81

Miljevac
Spie p.
Kolbuszowa
Miljevac
Poljana
Mikuli
Bukowina
Przychów
gm. Nisko
Miljevac

85

86

66

Piotr Omiatacz

67
68

Grzegorz Sudoł
Adam Tanderyś

69
70

Krystyna
Chmielowiec
Filomena Kohut

71
72

Maria Jurišić
Ernestyn Jurišić

73

Franciszek Ryś

74

Anto Došen

75

Weronika Bałut

76
77
78
79

–
–
–
Józef Bałut

80

Piotr Wyka

1939 Jan i Waleria
Tanderyś
1939 Piotr i Róża Jurišić
1939 żona Maria Vodogar
1940 Franciszek i Maria
Bernacki
1940 z d. Drozdek mąż
Teodor Kohut
1940 Ivo i Anna Siek
1941 Franjo i Anna
Bernacki
1941 Franciszek i
Katarzyna Puzio
1941 Maciej i Antonina
Orzum
1941 Tomasz i Helena
Majkut
1942 Brak danych
1943 Brak danych
1944 Brak danych
1945 żona Katarzyna
Domeniki
1911 ojciec żony
Antoniego Karpiny

2

Miljevac

2 m–ce Miljevac
83
Przyszów
Szlachecki
4 m–ce Miljevac
46

Barjeluv
Rumunia
24 dni Miljevac
2 m–ce Miljevac
15 dni

Miljevac

43
14

Bosanska
Gradiszka
Miljevac

69

Galicja

82

Informacja
z listu A.
Karpiny
z dnia
26.03.1911 r.

Załącznik Nr 8 – Fotokopie dokumentów
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Fotograﬁe związane z mieszkańcami Kalendrovce,
Miljevac
Fotograﬁe załączone w publikacji pochodzą od Józefa
Szylkiewicza, Zoﬁi Pińczuk, Antoniego Ciaćka, Walentego
Rysia oraz z dostępnych opracowań i publikacji historycznych.

Wierni przed kościołem w Miljevacu 1904 r.

Kościół w Miljevacu 1907 r.

Kumosz, Rochaczek i Ryś
z Miljevaca w 1911 r. w Wiedniu

97

Ks. Stanisław Skwierwaski
Proboszcz Milevaca 1915-1920

Ks. Patar Schumann
Proboszcz Milevaca 1925-1941

Kościół rzymskokatolicki Kalendrovce – Detlak po 1946 r.

98

Ks. Sławomir Cęcek z Sarajewa, Piotr Ceciński z Oroslavje
Adam Urban z Nowego Martyńca w 1929 r. na I Zjazdzie
Polaków z Zagranicy w Warszawie.

Wojciech Szylkiewicz ur. 1850
mieszkał w Kalendrovcach

Ślub w 1919 r. Augusta Szylkewicza
i Anny Gładki (Hladki)
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Ślub Zofii Przybyła urodzonej w Kalendrovcach z Józefem Pińczukiem
w otoczeniu rodziców

Józef Przybyła w partyzantce

100

Medal dla Wojciecha –
Marka Rysia
od Josipa Broz Tito

Odwrotna strona medalu

Mieszkańcy Kalendrovców w drodze z kościoła

Józef Przybyła z żoną Marią z d. Różnicka

101

Wojciech Marek Ryś ur. 1926 r. w Miljevacu z żoną i swoimi dziećmi

Różnicki Piotr ur. 1923
w Kalendrovcach

102

Różnicki Jan (Ivan) ur. 1928
w Kalendrovcach i tam pozostał

Rodzina Józefa Przybyły po przyjeździe do Polski

Różnicki Antoni ur. 1921
i Anna Ziółkowska ur. 1896

Różnicka Maria ur. 1931
w Kalendrovcach

103

Ślub 1919 r. Józefa Rechlickiego
i Teofili Szylkiewicz

Józefa Szylkiewicz
z synem Hipolitem

104

Rodzina Anny Szylkiewicz stojące
Jerzy i Anna, siedzące Paulina i Apolonia

Stefania Pendercka z d. Szylkiewicz
z mężem Michałem
i synem Tadeuszem

Obraz od Augusta Kardynała Hlonda przekazany mieszkańcom Kalendrovce z napisem:
Ukochanym Rodakom na dalekim świecie, niech Ojczyznę
I wiarę ojców przypomina święta bohaterska postać naszej Królowej Jadwigi.
Poznań,24 grudnia 1935 r.
+ August Kardynał Hlond Prymas Polski

105

Polskie cmentarze w Bośni

106

Zdjęcia z miejsc cmentarzy, które po wyjeździe Polaków z Bośni zostały bez opieki.
Dzisiaj miejsca cmentarzy są w administracji rządowej lub osób prywatnych.
Staraniem Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni ich Potomków i Przyjaciół,
są porządkowane, odnawiane i upamiętniane.
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Fotograﬁa nagrobkowa związana z byłymi
mieszkańcami Kalendrovce, Miljevac

Antoni Golstain ur. 1920
w Kalendrovcach (+2004)

Struś Wawrzyniec ur. 1910
w Kalendrovcach (+1975)

Augustyn Szylkiewicz
ur. 1891 w Tenetnikach
(+1964)

Zawadzki Jan ur. 1914
w Kalendrovcach (+1988)

Błażej Chrzan ur. 1934 r.
w Miljevacu (+1985)

Anna Baułat z d.
Kokośińska ur. 1903 r.
w Mijjevacu (+1982)
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Walenty Smolak ur. 1935 r.
w Miljevacu (+2016)

Piotr Ryś ur 1907 r.
w Miljevacu (+1978)

Józef Ryś ur. 1889 r.
w Miljevacu (+1972)

Jan Baułat ur. 1900 r.
w Miljevacu (+1965)

Antonina Pokładek
z d. Warchoł
ur. 1898 r. zm. (+1953)
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Współczesne mapy rejonu Kalendrovce - Detlak i Miljevac
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