MARTYROLOGIUM LE NIKÓW RDLP KROSNO
Dane pochodz z dost pnej literatury oraz informacji z nadle nictw.

1. ANSION MIECZYSŁAW – ur. 1907 r. In . le nik. Absolwent Politechniki
Lwowskiej. ołnierz wrze nia 1939 r., pracownik Nadzoru Lasów w Sanoku.
Aresztowany przez Niemców i zamordowany w 1942 r. w O wi cimiu.
2. AUGUSTYNOWICZ HENRYK – le niczy w Nadle nictwie Kolbuszowa. Członek
AK, zbierał odłamki pocisków V-2 i przekazywał je polskiemu wywiadowi.
Aresztowany przez Niemców, zgin ł w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen.
3. BAJAK KAROL – ur. 1899, brakarz w tartaku w Nisku, zamordowany w 1943 roku
przez Gestapo
4. BANA KONSTANTY – UR. 1899R, Gajowy w Krupcu Nadle nictwo Narol. Zgin ł
w dniu 18,06.1944 roku podczas akcji.
5. BARAN KAZIMIERZ LEON – dyrektor LP we Lwowie , ur. w Przemy lu 1902 r.
Aresztowany przez NKWD 23 III w940 roku. Wszelki lad po nim zagin ł.
6. BERDA WOJCIECH – ur. 1892, s. Wojciecha. Le niczy w Bystrem N-ctwo Baligród,
zamordowany przez UPA w dniu 6.08. 1944 roku podczas rzezi Polaków w ko ciele w
Baligrodzie dokonanej przez sotni „Bira”. Zgin ło wówczas 42 osoby.
7. BIAŁOW S MICHAŁ lat 37, gajowy w le niczówce Kamie sk. Zamordowany przez
UPA w dniu 30.12,1944 roku w Skolinie-Czaplakach. (pow. Lubaczów).
8. BIELEC ALFRED ur. 1903 r. Wykładowca Szkoły Le nej w Bolechowie, DLP
Lwów. ołnierz wrze nia 1939 roku. Wzi ty do niewoli przez Sowietów,
zamordowany w Starobielsku w 1940 roku.
9. BŁO SKI WAWRZYNIEC – ur. 1864 roku w m. Harta pow. Rzeszów. Le niczy w
Hołobutowie na Kresach. Aresztowany przez Sowietów w 1940 roku, wywieziony na
Syberie do miejscowo ci Kamieniuszka, zmarł w głodu i wycie czenia w 1943 roku.
10. BOREK-PREK ZYGMUNT, ur. 1915 roku adiunkt le ny w Baligrodzie, przewodnik
oddziału partyzanckiego. Zamordowany wraz z innymi podczas masakry ludno ci w
Baligrodzie w dniu 6.08.1944r. przez UPA.
11. BRONHARD FILIP, gajowy w Wielkich Oczach (Nadle nictwo Słowików).W wieku
40 lat uprowadzony (w kwietniu 1944 r.) zamordowany przez UPA. Zwłoki
znaleziono w lutym 1945 i pochowano na cmentarzu w Wielkich Oczach.
12. BRYNKUS ANDRZEJ – l. 29, gajowy le nictwie Jawornik Polski w Nadle nictwie
Hadle Szklarskie (obecnie Nadle nictwo Ka czuga), zamordowany przez bandy w
1945 r.
13. BRZ K KAZIMIERZ – lat 29, gajowy z Wetliny, zamordowany przez UPA w dniu
10.01. 1945 roku na drodze ze Smereka do Wetliny.
14. BUCZEK MARIAN – gajowy w Nadle nictwie Hołubla, w wieku 35 lat
zamordowany przez UPA w roku 1945.
15. BUCZEK STANISŁAW – le niczy zamordowany przez UPA w marcu 1945 roku w
Woli Ma kowskiej.
16. „CELI SKI” – le niczy u ywaj cy tego pseudonimu, ołnierz AK pochodz cy z
Jarosławia, zamordowany w 1946 roku przez UPA w lesie bachorskim.
17. CIECHANOWICZ WITOLD – in ynier le nik (32 lata). Le niczy w migrodzie k.
Jasła. Rozstrzelany przez Niemców w 1944 roku.
18. CHRZANOWSKI ADAM ur. 11.11.1910 r. r. Le niczy le nictwa Jełowe
Nadle nictwa Sołotwina Mizu ska (DLP Lwów) W czasie okupacji le niczy w
le nictwie Wisłok Wielki, Nadle nictwo Koma cza. Zamordowany pomi dzy 22-24
lipca 1944 roku wraz z on przez UPA.

19. CHUCHLA JÓZEF – gajowy w le nictwie Sołonka, N-ctwo Bła owa, lat 42, zabity w
lesie przez nieznanych sprawców w 1945 roku.
20. CZARNY - Le niczy z nadle nictwa Dóbr Dukielskich. Członek AK. Zamordowany
przez Niemców w O wi cimiu.
21. CZARNY STEFAN – gajowy z le nictwa Werchrata, pow. Lubaczów, zamordowany
w marcu 1944 roku przez UPA.
22. DARA MICHAŁ - gajowy w le nictwie liwnica (Nadle nictwo Ka czuga). W
czasie wojny czynny członek ruchu oporu. W le niczówce dawał schronienie
partyzantom oraz grupie desantowej spadochroniarzy radzieckich. Zamordowany w
dniu 7.06.1947r.przez UPA w czasie pełnienia obowi zków. Jego imi nosi szkoła
podstawowa w liwnicy.
23. DEC – le niczy zamordowany przez Niemców, w grudniu 1942 roku. W miejscu
dawnej gajówki znajduje si pomnik.
24. DZIERGA WŁADYSŁAW - l. 50, gajowy w Nadle nictwie D brówki zamordowany
w 1945 roku przez nieznanych sprawców.
25. DIAKIEWICZ STANISŁAW - ur. 1914 r. in ynier le nik, oficer AK, zamordowany
przez NKWD w Brzyskiej Woli. W lesie pomnik wspólny z in . Sikorskim. Ciało
spoczywa na cmentarzu w Tarnawcu.
26. DIERGA - gajowy z le nictwa Zmysłówka (Nadle nictwo Le ajsk) zastrzelony przez
Gestapo za przechowywanie zbiegłych je ców radzieckich.
27. DWORAK ADAM - l. 45, gajowy w Nadle nictwie Głogów zgin ł w 1943 roku.
28. FEDKOWICZ MICHAŁ – l. 56, gajowy w Borysławce, N-ctwo Nowe Sady.
Zamordowany przez UPA w kwietniu 1945 roku.
29. FEDKOWICZ TEODOR – gajowy pochodzenia ukrai skiego , lat 53, zastrzelony
przez UPA we własnym domu w dniu 26.02. 1945 r. Pochowany na cmentarzu w
Borysławce. Za zdrad miejsca pobytu bandy. (Nadle nictwo Nowe Sady).
30. FEDOROWICZ , in . le nik , le niczy w Maniowie, rezydent AK. W lecie 1944 roku
jego zwłoki znaleziono w potoku przepływaj cym przez wie . Twarz zanurzona w
wodzie, co wskazywało to na utopienie, po szamotaninie. W odczuciu wiadków był
to skrytobójczy mord, bez podło a rabunkowego, którego sprawców nie ustalono, ale
wiele wskazuje na działania miejscowej UPA. Le niczy został pochowany na
cmentarzu w Maniowie.
31. FERLI SKI STANISŁAW – kierownik tartaku w Huwnikach, uprowadzony przez
UPA w roku 1947 do miejscowo ci Koniusza. lad po nim zagin ł, miejsce pochówku
nieznane.
32. FRYŁEK JÓZEF - gajowy w Czerniawce pow. Jarosław, zamordowany przez UPA w
dniu 16 kwietnia 1945 roku.
33. GOŁ BIOWSKI KAZIMIERZ -Ur. 1923 r. W Wolbromiu , le niczy le nictwa
Bryli ce (N-ctwo Krasiczyn). W roku 1944 zamordowany przez UPA. W drodze z
Przemy la przez Olszany do Bryliniec. Miejsce pochówku nieznane, ciała nigdy nie
znaleziono. Uczył si dwa lata na wydziale le nym Liceum Krzemienieckiego w
zamku w Białokrynicy. Po dwóch latach przerwał nauk . Jego brat – Tadeusz –
ufundował mu na cmentarzu w Zawadce k. Ropienki symboliczny grób z napisem
„Kazimierz Goł biowski, zgin ł mierci tragiczn ”.
34. GONET STANISŁAW – ur. 1891r, in . le nik. Zarz dca lasów hr. Potockich k.
Przemy la. Deportowany przez Sowietów wraz z cał rodzin w 1940 roku do
Irkucka w ZSRR. Zmarł z głodu i wycie czenia w Kazachstanie.
35. GRODZI SKI WOJCIECH – ur. 1902 r.. in ynier le nik. Le niczy w lasach
Biskupstwa Przemyskiego k. Sanoka. ołnierz wrze nia 1939r. Uciekł z niewoli.
Kurier beskidzki, przeprowadzał ludzi przez Przeł cz w Czeremsze na południow

stron Karpat. Aresztowany przez Niemców powtórnie zmarł w obozie
koncentracyjnym w Oranienburgu w 1942 roku.
36. GRZYWACZ WOJCIECH – le nik, zamordowany przez UPA w 1945 roku w pow.
Rzeszów.
37. HADY SKI IZYDOR ur. 1904 roku, le niczy z Pomorza, wysiedlony w rzeszowskie,
był le niczym w migrodzie. Członek AK w powiecie Jasło. Aresztowany przez
Niemców, został przez nich zamordowany w wi zieniu.
38. HANAS JAN – l. 35, gajowy w Nadle nictwie Ka czuga, zamordowany w 1944 roku
przez Gestapo.
39. HNACIK PAWEŁ – le niczy w dobrach hr. Tarnawskiej. W 1944 roku zabrany przez
partyzantk rosyjsk , ciało zwi zane drutem znaleziony wiosn 1945 roku w Uluczu.
Zastrzelony. Miejsce pochówku nieznane.
40. HRYNIAK – le niczy w Tarnawie Ni nej, starorusin o eniony z Polk – nauczycielk
w miejscowej szkole. Za lojalno wobec Polaków został wraz on i dzie mi
zamordowany przez UPA. Ciała ich wrzucono do studni.
41. JACHE STANISŁAW – sekretarz Nadle nictwa Bła owa, l. 20, zastrzelony
podczas akcji przez Gestapo.
42. JAWORSKI JAN – gajowy w Myczkowie, pow. Lesko. Zamordowany podczas
nocnego napadu na Myczków we wrze niu 1946 roku, zorganizowanego przez
nacjonalistów UPA z okolicznych wiosek. Został pobity i po wydłubaniu oczu
powieszony.
43. JUNK KAZIMIERZ – 32 l. Le niczy w ehatyniu, N-ctwo Dynów, zamordowany
przez UPA w 1943 r.
44. JURCZAK JÓZEF – gajowy, w wieku 55 lat zamordowany na podwórzu swej
gajówki przez UPA w Tarnawie Ni nej w roku 1944.
45. JURYSTA JÓZEF - kwitkowy w Nadle nictwie Nowe Sady, zamieszkały w Kalwarii
Pacławskiej, w dniu 3 maja 1943 roku zamordowany przez Gestapo.
46. KARNIA WOJCIECH - le niczy w le nictwie Równe k. Dukli, pow. Krosno. Członek
AK, Przewodnik uciekinierów na W gry i do Słowacji. Aresztowany przez Niemców,
zamordowany w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu w 1943 roku.
47. KOBAK MICHAŁ – ur. 1889 roku, gajowy w Cisnej, zamordowany przez UPA (brak
daty).
48. KOPE JÓZEF 32 l, gajowy w Nadle nictwie ka czuga, zamordowany przez
nieznanych sprawców w 1942 roku.
49. KORBECKI JAN - gajowy w Nadle nictwie Nowe Sady uprowadzony w 1944 roku
przez UPA i rozstrzelany w oddz. 34, pochowany w niewiadomym miejscu.
50. KORLICKI MIECZYSŁAW – l. 50, gajowy w Posadzie Rybotyckiej, N-ctwo-Nowe
Sady (obecnie Bircza), zamordowany w 1943 roku.
51. KOSINA PIOTR – ur. 1901 r. In . le nik, absolwent Politechniki, Lwowskiej.
Pracownik biura techniczo-le nego w Sanoku. ołnierz wrze nia 1939 r. Poległ na
pocz tku wrze nia 1939 roku w czasie nalotu bombowców niemieckich na jedn ze
stacji kolejowych na linii Sanok – Stró e – Kraków.
52. KOSTECKI MICHAŁ – lat 35, le niczy z Nowego Sioła , pow. Lubaczów,
zamordowany przez UPA w czasie wyjazdu słu bowego z Nowego Sioła do Hory ca.
53. KRÓL ADAM – gajowy w Kochanach, Nadle nictwo Rzeczyca Długa, zamordowany
w 1943 roku przez Gestapo.
54. KRÓL FRANCISZEK z Tarnawy Ni nej, l. 54. Absolwent Szkoły Le nej w
Bolechowie, legionista w stopniu starszego sier anta, le niczy w Jasynowie k.
Tarnawy Ni nej (grzbiet Jeleniowatego). Znalazło u niego schronienie kilka rodzin
kolejarzy z Turki i le ników (np. Gabcyna, sekretarz Nadle nictwa Sokoliki)

Wszyscy (18 osób) zostali zamordowani w debrach k. Mucznego przez UPA.
Le niczy Król zastrzelony został podczas próby ucieczki przez okno. Inna wersja
mówi, i zgin ł w Mucznem. Jego ciało rozpoznano w pobli u obecnej le niczówki
„Wartownia” w Mucznem.
55. KULMATYCKI RUDOLF – 40 l, gajowy w Krowicy, N-ctwo Lubaczów,
zamordowany przez UPA w dniu 24.07.1946 roku 1945 w Budomierzu.
56. KUNYSZ JÓZEF – lat 34, nadle niczy N-ctwo Wojtkowa zamordowany w lesie w
Wojtkówce w 1945 r. przez UPA.
57. KURPIEL - gajowy w Nadle nictwie Strzy ów, zamordowany przez nieznanych
sprawców w 1942 roku.
58. KWA NICKI STANISŁAW – le nik z Ustrzyk Dolnych, zamordowany przez UPA w
1945 roku.
59. LEGENZA – flisak w le nictwie Chy yna, zamordowany przez UPA w wieku 45 lat.
60. LENARTOWICZ STANISŁAW - in . le nik z Ustrzyk Dolnych, aresztowany po
wkroczeniu Niemców do Ustrzyk we wrze niu 1939 roku. Wywieziony do obozu w
Dachau i zamordowany.
61. LIPI SKI LEON - le nik ur. 20.02. 1912r., próbuj cy si przedosta przez granic na
W gry, schwytany przez Niemców został wraz z 112 innymi osobami rozstrzelany w
lesie Gruszka k. Leska w dniu 5 lipca 1940 roku.
62. LUPA JÓZEF – l. 20, gajowy w Nadle nictwie Ka czuga zgin ł 19 I 1940 r
zastrzelony we własnym mieszkaniu przez nieznanych sprawców.
63. ŁUCZKO JERZY - przed wojn le niczy w lasach dworskich w Cisnej. Po wojnie w
1945 lub 1946 wezwany na posterunek MO w Cisnej, aresztowany i wi ziony przez 1
rok w Lesku. Oskar ony o współprac z UPA i kłusownictwo. Wojsko Polskie
podczas poszukiwa dubeltówki w jego domu (miała by koronnym dowodem
przest pstwa) pobiło ci ko jego on cepami. Jerzy Łuczka został skazany na
mier , pro b o ułaskawienie odrzucono. Przewieziony do wi zienia w Barczewie. W
1947 roku rodzina otrzymała zawiadomienie, e zmarł na serce. W rzeczywisto ci
został zamordowany przez stra nika wi ziennego, który udusił go kolanem.
64. MALEWIECKI STANISŁAW – ur. 1908, le niczy w Wa kowej, pow. Lesko,
zamordowany przez UPA w Wa kowej w sierpniu 1944 roku.
65. MALCZEWSKI TADEUSZ – l. 34, le niczy w Malawie, N-ctwo Bircza, lipiec 1943.
Zamordowany przez UPA.
66. MANDRYK – gajowy w Nadle nictwie Ka czuga, zamordowany w 1945 r przez
UPA.
67. M CZKA JAN – lat 50, stra nik le ny w Glezynie pow. Przeworsk zamieszkały w
Czercach pow. Jarosław. Został uprowadzony przez UPA ze wsi Zalesie do lasu i tam
zamordowany w dniu 30 wrze nia 1944r.
68. M CZKA JAN – le niczy w le nictwie Czerwona Wola pow. Jarosław. Ok. godziny
13. w dniu 28.11.1945 roku uprowadzony przez nieznanych sprawców i zamordowany
w lesie.
69. M CZKA - gajowy w le nictwie Gła yna, Nadle nictwo Sieniawa. Zamordowany
przez UPA.
70. MIGAS JÓZEF - 36 lat, gajowy w Nadle nictwie D brówki, zamordowany przez
nieznanych sprawców w 1945 roku.
71. MILCZANOWSKI FRANCISZEK – gajowy w Jabłonicy Ruskiej pow. Brzozów.
Zamordowany przez UPA w dniu 12.11. 1944 r.
72. MUSZY SKI – l. 21, le niczy w Cisowej, N-ctwo Krasiczyn, zamordowany przez
UPA w lesie w pa dzierniku 1944r.

73. NARO MOWSKI, l. 40, dozorca w Nadle nictwie Krasiczyn, zamordowany przez
UPA 1944 wraz z cał rodzin ( ona i 3 dzieci).
74. NISIEWICZ JÓZEF – gajowy w Dobrej k. Sanoka. Powieszony wraz z on przez
UPA w dniu 1. 05.1945 roku.
75. OCHOCKI JERZY – l. 50, le niczy w Brzozowie 1945, spalony ywcem przez UPA.
76. OCHOCKI ZYGMUNT – l. 46, le niczy w le nictwie Borownica, N-ctwo Dynów,
zgin ł w walce z UPA.
77. OLSZA SKI STEFAN – pracownik kolejki le nej w Balnicy. Aresztowany w marcu
1940 roku przez Gestapo, zesłany do O wi cimia sk d ju nie powrócił.
78. ORZECH JÓZEF – 35 lat, gajowy w Nadle nictwie Bratkowice, zamordowany w
1944 roku przez Gestapo.
79. PAŁASIEWICZ JAKUB – le niczy w Balnicy w maj tku Krasi skich. Był
zaanga owany w przerzut ludzi na W gry. Aresztowany przez Niemców, w marcu
1940 roku trafił do O wi cimia sk d ju nie wrócił.
80. PANEK STANISŁAW – 38 lat, gajowy w Nadle nictwie D brówki, zamordowany w
1945 roku przez nieznanych sprawców.
81. PASZKIEWICZ – gajowy ze wsi Wielopole (Przysiółek Cygany) k. Sanoka,
uprowadzony przez UPA w 1946 roku i zamordowany.
82. PI TKOWSKI – L. 50, robotnik le ny , Wólka Znojowna, N-ctwo Lubaczów, 1945,
zamordowany przez UPA.
83. PIECZKO MIKOŁAJ – gajowy powieszony w dniu 4 czerwca 1945 roku przez
bojówk UPA w Turza sku (pow. Sanok).
84. POCZ TEK JÓZEF – l. 23, robotnik le ny, Jasienica, N-ctwo Bircza, w lutym 1943
roku zgin ł w walce z UPA.
85. PODHANY FRANCISZEK – le niczy w Wapowcach pow. Przemy l. W nocy z
27/28.10.1945 roku banderowcy UPA napadli na le niczówk pal c j i morduj c
le niczego.
86. POLA SKI ANTONI – le niczy z Sandrowa zamordowany przez UPA w 1944 roku.
87. POMAJDA - gajowy w le nictwie Prałkowce, lat 35, zamordowany przez Gestapo w
wi zieniu w 1941 roku.
88. POPIEL MIKOŁAJ – gajowy w Leszczawie Górnej pow. Przemy l. Zamordowany
przez UPA 23.04.1945 roku.
89. POPIEL MICHAŁ – gajowy le nictwa Leszczawa w 1946 roku ci ko ranny we wsi
Leszczawa Górna, zmarł w szpitalu w Przemy lu.
90. PROKOP MA KO – zw. „Procio” gajowy uprowadzony w dniu 22.06. 1945 r. przez
UPA z domu. Jego zwłoki znaleziono w dniu 17.07. 1945r w lesie k. Duszatyna.
91. PRZEPIÓRA ANTONI, l. 42, gajowy Leszczawa Górna, N-ctwo Bircza,
zamordowany 6 maja 1944r przez UPA w swej osadzie.
92. PURGOL MICHAŁ - lat 27, gajowy w Miłkowie pow. Lubaczów, zgin ł z r k UPA
w listopadzie 1944r.
93. R CZEK – gajowy w Brzegach Górnych , pow. Lesko, zamordowany przez UPA w
pa dzierniku 1942.
94. ROKOSZ – le niczy w Nowej Grobli (pow. Lubaczów) zamordowany w II połowie
wrze nia 1939 roku przez UPA.
95. ROWI SKI 35 lat, gajowy w Hubicach k. Dobromila (Ukraina) , zamordowany przez
UPA w 1944 roku.
96. RO EK ZDZISŁAW - l. 34, manipulant w N-ctwie Sieniawa, zamordowany przez
UPA w Starzawie pow. Przemy l.1943 r.

97. RO EK EMIL – l. 32, le niczy w le nictwie Radawka, N-ctwo Sieniawa, (pow.
Jarosław) zamordowany przez UPA w 1943r. w okolicach Radawy (groby Emila i
Karola Ro ków przy ko ciele w Kro cienku).
98. RO EK KAROL – gajowy l-ctwa Rudawka zamordowany przez UPA w 1943 r.
99. RUMAK STANISŁAW – 39 lat, gajowy w Nadle nictwie Głogów, zamordowany
przez nieznanych sprawców w 1943 roku.
100.
RZEWSKI - lat 32, le niczy w Kochanach , Nadle nictwo Rzeczyca Długa,
zamordowany Gestapo w 1943 roku podczas pacyfikacji wsi. Z pogromu ocalał tylko
jeden budynek i kapliczka wystawiona przez le niczego jako wotum po mierci ony.
101.
SAWICKI WŁADYSŁAW – pracownik DLP we Lwowie. W 1940 roku
wywieziony przez Sowietów na Syberi . W 1942 roku był ju w II Korpusie gen.
Andersa . Wkrótce zmarł z wycie czenia.
102.
SERAFIN JÓZEF ur. 1877 r. gajowy w Polance pow. Jarosław. Uprowadzony
przez UPA z Polanki k. Hamerni i zamordowany wraz z innymi osobami w lesie k.
Kozaków. Pochowany w Laszkach.
103.
SERAFINA ŁUKASZ – gajowy w Zapałowie pow. Jarosław, zamordowany w
dniu 2 kwietnia 1945 roku w domu wraz z 5 innymi osobami.
104.
SIKORSKI ZYGMUNT – ur. 1902r.. In ynier le nik, le niczy w le nictwie
Brzyska Wola w Ordynacji Potockich. (Nadle nictwo Le ajsk). Podporucznik AK w
pow. Le ajsk. Ukrywał si w gajówce w Brzyskiej Woli. Zamordowany przez
oberstumbarfurera Knusslinga z dniu 1 VIII 1943 r. Pochowany na cmentarzu w
Tarnawcu.
105.
SKR TKOWSKI JÓZEF – lat 40, robotnik le ny z Leszczawy k. Birczy, pow.
Przemy l, zamordowany przez UPA w IX 1944 roku.
106.
SKRZYPEK JAN – lat 37, le niczy w Bratkowicach, zamordowany przez
gestapo w 1944 roku.
107.
STEC – gajowy w nadle nictwie Strzy ów, zamordowany przez nieznanych
sprawców w 1942 roku.
108.
SZAMARY SKI MICHAŁ – gajowy le nictwa Ku mina zgin ł na terenie wsi
Leszczawka w 1946 roku z r k UPA w czasie akcji , jako przewodnik Wojska
Polskiego.
109.
SZCZERBA IWAN – gajowy Ukrainiec zamordowany przez UPA we wsi
Zawój pow. Sanok w dniu 21 czerwca 1945 roku.
110.
SZEREMIETA STANISŁAW – le nik z Wojtkowej k. Ustrzyk. ołnierz AK.
Poległ w walce z UPA w okolicy Ustrzyk Dolnych.
111.
SZERENGOWSKI - in . le nik, m lekarki Olgi Chasiuk, pochowany w
Kro cienku przy ko ciele.
112.
SZKLAREK FRANCISZEK – le niczy z Nadle nictwa Le ajsk. ołnierz AK
w le nictwie Sarzyna. Poległ w walce z Niemcami w 1943 roku pod Bielinami.
113.
SZPETNER – gajowy w le nictwie Witoldówka, Nadle nictwo Sieniawa,,
rozstrzelany przez Niemców, 1944 rok.
114.
SZYMASZEK FRANCISZEK – l. 27, robotnik le ny, ohaty , N-ctwo
Dynów, zamordowany w pa dzierniku 1944 r. Zamordowany przez UPA.
115.
TR BARS MIECZYSŁAW składnicowy w Nadle nictwie Nowe Sady,
uprowadzony przez UPA, rozstrzelany w lesie w oddz. 137 w 1945 roku. Miejsce
pochówku nieznane.
116.
TRYTEK JÓZEF – ur. 1913 r, gajowy w le nictwie Czerniawka. Zaskoczony
przez banderowców z UPA w czasie obchodu został w okrutny sposób zamordowany
w dniu 16.04.1945 roku. Ciało jego wrzucono do studni przy le niczówce. Szkielet
wydobyto w roku 1948.

117.
WALENTAS – gajowy z nadle nictwa Dukla. Członek AK. Aresztowany
przez Niemców i zamordowany w 1944 roku. Miejsce pochówku nieznane.
118.
W GLARZ HENRYK – gajowy w Mołodyczy pow. Jarosław, b. ołnierz
AK, zamordowany przez UPA w 1946 roku.
119.
WIECZOREK – l. 45, gajowy w Arłamowie, zamordowany w sierpniu 1944 r
przez UPA.
120.
WIECZOREK STANISŁAW – l. 52. Le niczy w Lutowiskach, zamordowany
w 1944 roku przez UPA.
121.
WILK JÓZEF – ps. „Dzik” – le niczy w Nadle nictwie Brzegi Dolne, ur.
15.12.1900 roku, działacz konspiracyjny AK. Rozstrzelany przez Niemców w Zagórzu
w przysiółku Hanusiska w „Sosenkach” wraz z 35 innymi osobami. W dniu
27.07.1944 roku.
122.
WINIARSKI WAWRZYNIEC – gajowy z Huty Brzuskiej , pow. Przemy l
zamordowany przez UPA w Kupnie w lutym 1948 roku.
123.
WITKO – gajowy w Rudzie Ró amieckiej pow. Lubaczów, zamordowany
przez UPA w 1944 r.
124.
WOŁK TADEUSZ le niczy, 26 lat zamordowany 27 stycznia 1944 roku wraz
z matk Józefin i ciotk El biet Gryniewicz w Borowem pow. Lubaczów.
125.
WÓJTOWICZ STANISŁAW – gajowy , lat 46, zgin ł wraz z synem Antonim
w Kruchelu Wielkim (okupacja rosyjska).
126.
WYRZYKOWSKI ZBIGNIEW Ps. „Mary ka”, Gajowy na Bukowcu
(Rzeszowskie). Wysiedlony z pozna skiego. ołnierz II kompanii 12 pp AK.
Aresztowany przez Niemców i zamordowany w Gross-Rosen.
127.
ZAGÓRSKI TADEUSZ – l.57, le niczy w Rzeczycy Długiej, zamordowany
przez Gestapo w 1944 roku.
128.
ZAGÓRSKI – le niczy, Stuposiany zamordowany w 1944 roku przez UPA.
129.
ZACHARIASZ JAN - le nik, lat ok. 50. Rozstrzelany przez Niemców w
Olszanicy k. Leska ko cem 1943 roku za przynale no do AK.
130.
ZACHARIASZ MARIAN – ur. 20.08. 1896r. S. Stanisława i Karoliny, gajowy
z Olszanicy rozstrzelany przez Niemców w Zagórzu na górze Hanusiska w tzw.
„Sosenkach” w dniu 27 VII 1944 roku jako jedna z 36 osób.
131.
ZARUBA KAZIMIERZ le nik spod Przemy la, zamordowany przez UPA w
1944 roku.
132.
ZARZYCKI MICHAŁ – gajowy le nictwa Ku mina, zgin ł w 1946 z r k UPA
przy własnym domu. Pochowany na cmentarzu w Ku minie.
133.
ZAZULA STANISŁAW – le niczy w Nadle nictwie Nowe Sady uprowadzony
przez UPA w 1947 roku do miejscowo ci Koniusza. lad po nim zagin ł.
134.
ZI BA JAN – gajowy w gajówce Komorowo w Nadle nictwie Kolbuszowa,
ołnierz BCh, zgin ł w 1941 roku z r k SS.
135.
ZDZICH – gajowy w Le nictwie Zaradawa, Nadle nictwo Sieniawa,
zamordowany przez UPA we własnym domu.
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