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Trzęba było aż ] 8

Iat, by ponownie
(siede mdztęsięciu o śmiu)
przypomnieć 1osy tych

bohaterów młodych, dztęInych chłopaków,
ktorzy chcieli od dac swe życte za nas

i oj ezyznę. A czasy w których przyszŁo im życ
były bardzo trudne. Dlatego

Armii
chciałabym

przybliżyc drużynę
z Czartowczyka.
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Działania okupanta w czasie II wojny
świato$rej nie złamały ducha oporu
mieszkańców. \,V akresie okupacji
hitlerowskiej powstaływe wsi dwie
druryny, jednazłazona 7 23 partyzantów
pod dowódrtwem Wacława Parola
,,Szcrygła", a druga 20 partyzantami pod
dowództwem Antanie go Zeeuli,,Sępa".
Obie drużynywchodziłyrłr skład III
plutonu AK, którego dowódcą był
Apolinary Bartasz,,Piwo". Pluton ten
wchodził w skład zr kompanii Obwodu
Tomaszourskiego AK, do jesieni tgąs roku
pod dowódrtwem §t. sierż. Jana Kulika
,,Beli", &następnie Mariana Pilarskiego
,rGroma".
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Planowane
odbywały
stanisława

zbiorkt żołnlęrzy AK Czartowczyka
się potajemnie w domu Antoniego
ot az B olesława D ziędziców .
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Przęd wyruszenlęm na planowane akcje żołnięrzy
AK, kstądz Skowronek w kaplicy Czartowczyk
odprawiał mszę świętą, podczas ktorej zebrant
modlili się za Ojazyznę.



Formacja ta stanowi}a ochronę przed
napadami band UPA i Niemcami. W
jednej z takich akcji zabito niemieckiego
zołnierza l§ermachtu. 1§ odł^recie za ten
cryn ro majalg44r. niemiecka ekspedycja
karna dokonała pacyfikacji rłrsi Soból I
aresztovrała 6 osób, a byli to:
. Bronisław Parol - lat 2\ zołnierz AK
. Władysłarąr lzeluk - lat 2L zt}nierz AK
. Antoni Dziedzic - lat 23 zołnierz AK ps

'Vis"
I Jan Stawarz - lat 23 zołnierz
. Stanisław Staxraw.- lat 2* żołnierzAK
l §tanisław Bvrorniczak - lat Lg zołnierz
AK

Zostali oni najpien/v osad.zeni ur areszcie
zandarrnerii ur Rachaniach, gdzie byli
torturo$rafri, a na§tępnego d.nia
rozstrzetrani rłr lesie }verechańskim i
pogrzebani vr dale, który §ami musieli
sobie wykopać.



pod osłoną nocy wspóh owarzyszę wykopali ich ctŃa,

przęw(eźIt je na powrót do Sobola ) a następnie

pochowali Óztęręch z nich na cmentarzv w czartowcu

(o*o.r, zaś przewi ęźIt do Steniatyna). od 2018 roku

oouywalą się uroarystości i odprawiana jest msza

święta za pomordowanych,
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,,§§lilgśó isx §ff]ll lilfrllą ak i railant",
mawiał nasz $rielki rodak Ś*tętv Jan
Paweł II, więc musir§y trosztryć się o nią
za$rsze" Postawa patriolyzmu I szacunek
dla Ojuyznywinne tawarry§zyć nam \Ą/

kazdynr dniu i wkazdym miejscu,
lyyzn aczając j ednocześnie drogę przys złym
pakoleniom. By ten cięzki wysiłek z}ozony
przeztych młodych załnierry AK na
ołtarzu, ajłryzny nie poszła na marne.
}§asrym obowiązkiem jest pamięć o nich I
ich poświęceniu i przekaąĄ^/anie jej
następnym pokoleniom.
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Informacje zebrane ze zbioru ,,Placówka
Armii lkajowej Tyszowce" araz,,Dwa
Fron§" autora lreneusz Caban.
Wiele informacji uryskałam także od
mojej rodzifry, mieszkańców Czartowczyka
oraz rodzin dzie}nej druryny zołnierzy
Armii Kraj owej z Czartowc Wka, którzy
pamiętają i chcieli się podzielić historią
AK tej miejscofirości
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