
Rodatycze dnia 11.IX.25 

 

Kochany Bracie! 

 

 Donoszę Ci iż od dnia 5 sierpnia znajduję się wraz z pułkiem w ostrym strzelaniu w 

miejscowości Rodatycze obok Gródka Jagiellońskiego. Tu czas łatwiej spędzam jak w Przemyślu, bo 

jest więcej wolnego czasu, a przytem system dyslokacji jaki jest połączony z kwaterowaniem na wsi 

daje więcej wolności. Jedynie nie dopisują warunki atmosferyczne, które dają się odczuć każdemu tak 

cywilowi jak i  wojsku i jak potrwa tak dalej będzie niewesoło. Do Przemyśla powrócę około 19 km. Co 

nowego słychać u Ciebie, jak poszły ćwiczenia, które odbywałeś i gdzie w tym czasie byłeś w 

Jarosławiu, czy gdzie dalej, ja chciałem w międzyczasie napisać do Ciebie lecz nie miałem dokładnego 

Twego adresu i nie wiedziałem gdzie naprawdę mogłeś się znajdować. Co obecnie w domu robisz i co 

nowego we wsi jest, bo mnie doleciały ucha o zabawie i weselach które mają się odbyć w najbliższym 

czasie wobec tego skłonny jestem  zapytać się jak tem interesujesz, a może który z naszych bliskich 

kolegów zmyśli robić jaki ruch w tym kierunku. U mnie nowego więcej nie ma, siedzi się jak zwykle na 

wsi, na wyjazdy nigdzie nie wyjeżdżam, zaś baterje wyjeżdżają co 3 dzień to czasem w obecnych 

latach mają nie mało mozołu.  

Zasyłam Ci serdeczne pozdrowienia i wszystkim w domu i kolegów.  

 

Z Płk. Art. Górskiej     Antek 

Art. P. Radotycze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Markowa, dn. 7.XII.29 

 

Mój Drogi! Z otrzymanego listu, za który serdecznie Ci dziękuję zobrazowałem sobie ogólną sytuację 

w szkole, z której odnośnie do Kierownictwa można odnieść się z uznaniem, bo racjonalne 

wychowanie i nadanie kierunku zdrowego młodym pokoleniom oprócz wiadomości fachowych to 

główny probierz szczególnie potrzebny w społecznym życiu wsi, który jedynie można osiągnąć przez 

podobny sposób i stopniowo. Odnośnie do otoczenia, w którym się znajdujesz uwagi Twoje 

podzielam, jest to po prostu zjawisko fizjologiczne (.?.) inteligencji danych i od warunków 

miejscowych te które ogólnie nie dochodzą na wsi nad poziomy. Od siebie dodam, że gromadnie to i 

ja nie mogę stworzyć dominium to już należy do nie optymizmu jednak przy dłuższem obcowaniu z 

gromadą nabierają nie tego. 

O Twoim „prestige” w szkole słyszałem w Przeworsku od Świetlika, zresztą było to do przewidzenia 

bo (.?.) przyznać wypadnie, że ogólnie wszystkiem masz coś do powiedzenia i punkt widzenia na dane 

sprawy  niejednokrotnie da Ci możność do rozmów na wiele tematów no i skonstatować pogląd w 

innych chociażby przełożonych w tym razie na dane sprawy.  

W Markowej nie ma nic szczególniejszego. Co do koła to jest obecnie pewne wyludnienie bo brakuje 

tych nie najmniejszych. Obecnie z Przeworskiego wyjechali do Dublan na kurs kontrolerów obór (.?.) i 

Niemczech Fr. i powrócą około świąt. Franek pisał do domu, ale coś sobie tam nie bardzo szczególnie 

z wiktem bo choć w restauracji ale za to akademickich w pierwszym tygodniu tylko było dwa wykłady. 

Zastępstwo okręgowego prezesa (.?.)  M. Kliczka która stara się o podniesienie do pewnego poziomu, 

w dniu przedwczorajszym widziałem się z nią w Przeworsku na zjeździe okręgowego T.R. kontynuacje 

na dzień 15 bm. Urządzić zjazd pr. i sekr. Kół celem pouczenia tam o prowadzeniu kierowości w 

kołach itp.  

Sytuacja organizacyjna w miejscu bez zmian tendencji wybitniejszych nie zauważyłem. Pomału 

pchamy biedę naprzód, z programu zaczynamy odczyty przez koleżanki i kolegów a resztę widzę 

nadzieję w szkolnikach gdzie nam na feriach macie sprawne (.?.)  

Co tam do Ciebie pisał Rut w Szyc – stypendium w wydziale mu nie przyznali, ja zaproponowałem by 

koło do wypchnęło w tym celu i tu z temi w naszem krótko pomówiłem o tem się zgodzili. Postawiłem 

na Zarządzie sto zł stała się opozycja lecz uchwalone z powodu większości po mojej stronie 

„przeważnie swoi’ lecz przeciwny temu (.?.) prezes i Lome Jan który w najlepszym razie stawiał 50zł 

no i na zebraniu koła został na tem. Jednak zdaniem mojem uważam za (.?.) ze strony. 

Dziś rozmawiałem z Twoim tatusiem, co do długów to zostały wyrównane resztę to na święta, u Was 

też teraz rzadziej bo i Ciebie i Marysi brak ale pomału idzie Antoni wolne chwile spędza przy 

sprawach pozatem wszyscy zdrowi. Wyjątkową mamy tego roku pogodną długą i ciepłą jesień, 

wczoraj i dziś to nawet pszczołom ciasno w swoich zadybkach. Żyją sobie zwyczajnym wiadomym ich 

sposobem, udało by się czasem na jakiś czas wyrwać  ale na pewno sobie nie obiecuję, interesują 

mnie obecne wypadki polit. i ciekaw jestem co z tego będzie by nasz sposób musi szerzej to 

kontrolować i słyszeć zdanie innych jednak do horyzontów „ludowych” niedoszła (.?.). W imieniu też 

takiem lecz państwowo gorzej nie widzę. 



Z Tobą teraz mam się już ku końcowi, spiesze się resztę dnia zejdzie tak że niewiadomo kiedy. 

Obecnie praca skoncentrowana jest około przygotowania do wcielenia 3 go rocznika, które nastąpi z 

początkiem października br. i w ostatnim liście który otrzymałem z domu pisali mi o przywiezieniu 

pszczół zreczek nadmienili też o przygodzie jaka im się stała w czasie podróży z jednym ulem 

nadmienili przytem, że nie widzą na razie czy wystarczy im na zimę zapasów, które zostały 

przywiezione, lecz myślę że stemtego roku biedy  nie będzie, a Ciebie proszę choć mam wrażenie że 

sam zrobiłeś co potrzebne, abyś je poprzeglądał i zaopatrzył na zimę tj. i (.?.) do potrzebnych pracach 

wczem Ci powinni pomóc, zatwory wielkich uli mają szpary tak wielkie że mają się stać bardzo 

łatwym powodem do rabunku jesiennego, gdyż z zewnątrz pszczoły obce mają łatwy dostęp więc o 

ile zajdzie potrzeba to każ uzupełnić to w domu zrobić. Co zatem czas masz nowego w domu myślę że 

czasu Ci wiele nie zbywa teraz czy dużo gości bywa na urlopach jakie prace oświatowe podejmujecie 

„w kole” teraz od dłuższego czasu daje się zauważyć ilość duży procent starających się o wyjazd za 

granicę z powodu braku odpowiednich zarobków i posad w kraju również trafiają się kandydaci 

starający się o posady w wojsku jako zawodowi. Szczególnie (.?.) na razie napisane mam co, lecz 

pragnąłbym abyś Ty mi coś napisał nowego lub ciekawego napisz mi co słychać u nas w domu, bo też 

już parę dni nie pisałem.  

 

Zasyłam serdeczne pozdrowienia i uściski dla wszystkich  

 

Twój Szpytma Antoni  

 

 

 

Jednak zdaje mi się zdałoby jeszcze wiele lecz zostawiam to na później. Rutoń J o tem nie wspominaj, 

na razie pozdrów wzajemnie od wszystkich Ci których Ty od tatusia mego. Ja zasyłam pozdrowienia 

dla Lanca (.?.) Zajaca o ile jawi bo na pewno nie wiem i wszystkim kogo trzeba. Więcej nie wiem co 

zatem kończę.  

 

Ślę Ci koleżeńskie pozdrowienia 

 

Antek 

 

 

 

 



Do 

Szan. Kol. Ulmy Józefa 

W Markowej 

 

 Dziękujemy Panu za nadesłany wykaz zespołów. Ponieważ zbliżają się terminy wystaw 

Powiatowych, więc zgłoście (o ile dotychczas to nie zrobione) do Wydziału Powiatowego Ważne 

Zespoły z powołaniem się na to iż do Kręgu Wojewódzkiego zgłosiliśmy w związku te zespoły a Krąg 

Wojewódzki umieścił je w sprawozdaniu do Ministerstwa Rolnictwa. Do wystawy i uznane być mogą 

tylko te zespoły, które doprowadziły pracę w komplecie do końca (6 ciu członków). Tego zmienić nie 

jesteśmy w stanie bo takie rozporządzenie Ministra Rol. Nic to jednak nie przeszkadza by w Wystawie 

nie mogły wziąć udziału i zespoły zdekompletowane. Skromną (.?.) na pracę konkursową nadeślemy 

wkrótce na Wasz adres, bo do zgłoszeń na rok następny to starajcie się użyć część tamtych (piszcie 

atramentem), resztę wysyłamy.  Starajcie się o ile możności ukończyć organizację nowych zespołów 

do 15.X.1930 i nadeślijcie zgłoszenia nam. 

 Sprawa rachunków Kol. Brożbara w toku zasłużenia z naszej strony.  Kol. Trzycier- skarbnik 

kończy uporządkowanie kary i zrobi zestawienie. Zawiadomcie Centralę w Warszawie jak tylko 

dowiecie się o terminie wystawy, by przyjechał na ten czas Kol. Wyszomirski. 

 Walny Zjazd Wojewódzki ze względu na wybory odwołamy. 14.X.1930 odbędzie się we 

Lwowie zebranie Nasze dla uczestników zespołów kwiatowych, zaznaczcie by nasiona kwiatów 

rezerwowały, o ile możności zrobić ew. cennik na te nasiona, bo o ile na miejscu nie 

spotrzepowalibyście, to trzeba ich nam będzie na inne tereny. Próbujcie organizować zespoły i (.?.) 

dobre nasienie będziemy mieć w Jarosławskiem. Prawdopodobnie cena za kilogram 1zł na 100m2. 

Wychodzi około 2kg ferrli.  

O ile wystawy takie by powstały, instrukcja wyjdzie od nas. W ważniejszych sprawach prosimy się 

odnieść  

 

Z serdecznem pozdrowieniem  

 

 

 

 

 

 

 



Bereżce 7/IV. 1928 

 

Drogi Kolego! Zasyłam Tobie swój serdeczny ukłon i ściskam Twoje ręce. Zasyłam Tobie i Twojej 

rodzinie jak najserdeczniejsze życzenia z dniem nadchodzących świąt pamiątki Zmartwychwstania 

Zbawiciela Świata. List od Ciebie otrzymałem za który Ci serdecznie dziękuję. Zbierałem się zaraz po 

otrzymaniu napisać list do Ciebie, ale jakoś tak wypadło że musiałem trochę opóźnić się. Dużo mam 

pracy fizycznej i umysłowej. Drogi kolego nie odmów mnie mojej prośby: przyjedź do mnie na nasze 

święta Wielkanocne jak masz na drogę, bardzo Cię proszę z aparatem fotograficznym. Przyjedź! 

Bardzo mi będzie przyjemnie Ciebie zobaczyć w moim domu. Cieszę że przyjedziesz, nie odmów. 

Święta prawosławne wypadają w tydzień po Rzymsko – Katolickich, to jest na dzień 15/IV i 16/IV. 

Życie moje płynie swoim trybem. Dziś pogoda marna, pada deszcz. Siedzę w domu. Wieczór idę na 

próbę do wystawy, które mamy wystawić na drugi dzień Wielkanocy: dwie w języku ukraińskim, 

jedna cztero aktówka – dramotragedia – „Borci za mrii” i druga „Na pirszy huli” i jedną w języku 

polskim – „Wierna (.?.) „- bardzo ciekawa i śmieszna w rolach męskich, ze dwie jest trochę siły zastali, 

natomiast w kobietach siły bardzo dobrą; spodziewają się że wyjdzie dobrze. Drogi kolego jak 

będziesz jechać to bierz bilet do stacji Jagodzin, z której do Bereżec 6 kilometrów, bo na stacji 

Dorohusk to łazić nie można bo rzeka Bug silno wylała także przez łąki trudno przejść. Zawiadom 

mnie kolego jak przyjedziesz w sobotę na dzień 14/IV to ja wyjadę na stację bo w (.?.) to nie będę w 

domu. Z wielką ochotą chciałbym do Ciebie zajechać ale ojciec z matką jeszcze u siebie trzymali 

pieniędzy, bo nie mogę kiedyś Jan zbierze trochę  gruszek to na pewno przyjadę do Ciebie ale teraz 

bardzo Cię proszę jak stosunki pozwalają przyjedź. Proszę odpowiedzi. Życzę Tobie Wesołych Świąt i 

powodzenia. Ściskam Twoją dłoń. 

 

Twój kolega i przyjaciel Z Grymiłk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Kwietnia 1931 

 

Drogi Kolego zasyłam Tobie jak najserdeczniejsze życzenia w dniu Wielkanocy i życzę Tobie 

najlepszego powodzenia w życiu.  

Już od dłuższego czasu nie pisaliśmy do siebie. Donoszę także iż pomału spędzam to monotonne życie 

wiejskie, teraz u nas jeszcze zima śniegiem wieje jak licho już odczuwam brak karmy dla bydła i 

produkty rolnicze tanie, można kupić dobrą krowę za 200 zł i konie Ci niewarte śmierci, jak tak dłużej 

będzie to nie wiem jak to wytrzymać, a materiały przemysłowe drogie. U nas teraz (.?.) można tanio 

ziemi kupić za ha płacą po 600złziemi średniej a już ziemi pszenno buraczanej można kupić za jakieś 

900 złotych jeden ha. Kupić można. Ja bym sam kupił jeszcze z hektar ale nie zdecyduję się, teraz 

takie wrzenie w świecie, że człowiek nie pewny tego co ma, obecnie mam 9 ha ziemi u nas coś ludzie 

dużo mówią o wojnie pewnie cały świat się (.?.), mówią iż Rada Ligi Narodów się rozleci bo i tam 

prawdy nie ma mówią iż lew niemiecki znowu na dyby wstaje, a także (.?.) i bolszewiki zamierzają na 

Europę uderzyć. U nas na Wołyniu życie dotychczas płynie spokojnie, agitacja komunistyczna co 

szerzyła się obecnie prawie przez Rząd zlikwidowana dużo wołynianów siedzi w więzieniu z Bereżu 

siedzi (.?), słyszałem z gazet że i u Was w Galicji też spokoju nie było, podobnież Ukraińcy coś tam 

buntują się, Drogi Kolego napisz mnie jak tam u Was i co słychać i co tam było i jak jest teraz, 

prawdopodobnie cały świat przechodzi wielki kryzys gospodarczy.  

 Drogi  Kolego napisz mnie jak tam na swojej gospodarce dajesz sobie radę, bo ja to mam 

pełny chlew bydła ale na Wielkanoc będę w starym ubraniu bo nie chce się za bezcen oddawać bydła. 

Drogi Kolego o ile fundusze pozwalają Tobie to przyjedź do mnie na święta Wielkanocne 

Prawosławna do Bereżu z aparatem fotograficznym na 12 go Kwietnia z fotografii Pan mają rodzinę ja 

myślę że droga dużo nie powinna kosztować a sam może jeszcze w (.?.) zarobić. Przyjedź przyjmę 

kolegę po ukraińsku jak brata.  

Przyjedź, ostatnia stacja będzie Jagodzin za Chełmem, jak jadąc na Chełm to za Chełmem będzie 

przystanek Berezno potem stacja Dorohusk od Dorohusku do Bereżu będą 4 kilometry przez to ale za 

rzeką Bugiem to jak będzie wylew wody w Bugu to ta droga będzie nie pewna, a najlepiej do 

Jagodzina, od Jagodzina do Bereżu 6 kilometrów jak kolega przyjedzie to ja wyjadę na stację tylko 

proszę napisz list kiedy. Może tam zbadać sytuacja gospodarki zagospodarowania się w Bereżu tu 

można kupić ziemie, jeden gospodarz sprzedaje swój numer, chce 1200 złotych za 81 złot swojej 

ocenki. (.?.) u nas najdroższa ziemia poceniona 70 zł za ha a jest i 60 – 50 – 40 – 30, a nawet i 20 – 15 

złotych za ha a wszystko jedno kartofle i żyto róść będzie. Na tym kończę swój list, serdeczny uścisk 

dłoni.  

Zachar Gryniuk 


