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W Wielkopolu, tuz przy drodze powiatowej 1717L, na samym

krańcu powiatu wł odawskiego znajduje się niepozornie
wyglądająca mogił a, Zdawał oby się, ze jest to najprawdo-
podobniej mogił a ofiary wypadku drogowego, które widzimy
licznie przy drogach, jednak historia jejjest zgoł a inna. Wiąze się

z wojną polsko-bolszewicką, której 100-1ecie obchodzimy w tym

roku, zatem postaram się przyblizyćjej historię.

Od początku sierpnia 1920 r. w Wereszczynie przebywał y

oddział y polskie (gł ównie sił y gen. Buł aka-Bał achowicza'),
jednak 9 sierpnia został y wyparte przez bolszewików.

Bał achowicz zajął  wtenczas pozycje wzdł uż  szosy w Borysiku. W

kolejnych dniach m.in. do Wereszczyna skierował y się kolejne

polskie siĘ  tj. brygada piechoty z artylerią. Miał a za zadanie
zamknięcie przejś cia między Jeziorem Wytyckim, a Krowim

Bagnem, by tym samym powstrzymać natarcie wojsk
bolszewickich z Wł odawy na Lublin. Łączne polskie siĘ
rozlokowane w trójkącie Urszulin - Wereszczyn - Borysik

wyn os ił y ok. 2.000 ż oł nierzy.

12 sierpnia, od strony Cheł ma zmierzaĘ dwa polskie puł ki

piechoty (25. i 26.), lecz w Tarnowie i Wólce Tarnowskiej został y

powstrzymane przez Wroga. KrWaWo ta walka z przeważ ojqcemi

sił ami nieprzyjącielq nie został ą rozstrzygnięta. Drogo okupił  ten

dzień 26-y puł k piechoty duż q iloś ciq zabitych [2 oficerów i 24

szeregowych] i rannych. Stratywroga byĘ ogromne, lecz nie zdoł ano

zł amać oporu przeciwnika. Widzqc bezskutecznoś ć akcji, dowódca

brygady, puł kownik Hermqn, zarzqdził  odwrót do Sawiną' -
czytamy w monografii 25. puł ku. Polskie oddział  od poraż ki

uchronił  odwrót bolszewików w stronę Hańska, którzy

Zabrodzia, obawiał y się obejś cia swojego prawego skrzydł a.

Materialnym ś wiadectwem starcib pod Tarnowem jest

mogił a, o której wspominam na wstępie. Wyryto na niej napis:

Tu spoczywa ż oł nierz Polski, który padł  od szabll. Historię

nieznanego ż oł nierza pamięta, z opowiadań przodków, Lucjan

Sitkowski: Z Cheł ma wrącqł  ż oł nierz do domu, mieszkoł  gdzieś

w okolicy. Mówili, ż e w Urszulinie. Na drodze spotkał  go koząk na

koniu, Poczqtkowo jego wylegitymował , o następnie kazał  mu się

ż egnać. W tym momencie uderzył  jego szablq w gł owę, zadajqc

ś miertelnq ranę'.Żoł nierzem tym miał  byćJózef Kosiński z Glin.

Był spokrewniony z moim dziadkiem Wesoł owskim. Opowiadał  mi,

ż e jego ciał o leż ał o kilka dni, zqnim ktoś  go zobaczył . Mioł  gł owę

szablq przeciętqo- opowiadał  Stanisł aw Jaworek. Personalia

poległ ego ż oł nierza nie są więc pewne itrudno 100 lat po wojnie

ustalić je z cał ą pewnoś cią. A co się stał o z polskimi sił ami, które

stacjonował y w okolicy?

W dniu 14 sierpnia do Wereszczyna i Tarnowa przerzucona

został a nowa brygada piechoty wojsk bolszewickich ijuż  dzień
póź niej stoczył a potyczkę pod Starym Andrzejowem z kompanią

Zajchowskiego, dowodzoną przez por. Eugeniusza Hrynkie-

wicza, W sta rciu zginął  sa m mł ody dowódca i ki lku jego ź oł n ierzy
(szerzej pisał em o tym w nr. 28 kwartalnika,,Wschód"). Ostatecz-

nie poł ączone sił y Zajchowskiego i Buł aka-Buł achowicza
odsunęł yznajdujące się tu oddział y bolszewickie, które wycofał y

się przez Wielkopole, w stronę Hańska. Lotnik wł asny widział

wczoraj na drodze od Wielkopola do Hqńską szwqdron nieprzyja-

ciela, wycofujqcy się w popł ochu w kierunku na HańslĆ - czytamy

wjednym z meldunków.
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