
                        REPORTAŻ  Z  PARCZEWA 
Mój  pradziad Henryk Marecki (ur. 1841 / 1848 ), zm. 29 maja 1936) – porucznik, weteran 
powstania styczniowego. Henryk Marecki urodził się we wsi Przewłoka koło Parczewa na 
Lubelszczyźnie.  Po wybuchu powstania wstąpił do oddziału kawalerii Karola Krysińskiego. Brał z 
nim udział w bitwie pod Sosnowicą i bitwie pod Fajsławicami. W tej bitwie został ranny. Po 
leczeniu wyruszył ponownie do oddziałów powstańczych. Niestety pod Uścimowem został 
schwytany przez Rosjan. Przez prawie półtora roku był więziony najpierw w Parczewie, a potem w 
Radzyniu. W 1866 roku został wcielony do Armii rosyjskiej. Służył w oddziale artylerii w 
Radzyniu. W 1877 roku brał udział w wojnie rosyjsko-tureckiej.W 1916 roku pracował jako furman
w Snopkowie (nie  jest to zgodne z  rodzinnymi przekazami ale  może  przez  jakiś czas  tam 
pracował). W latach dwudziestych XX wieku był dozorcą ogrodu miejskiego w Lublinie ( co także  
nie  jest zgodne z  rodzinnymi przekazami , ale  może  przez  jakiś czas  pracował  tam jako  
''ochroniarz'')w   tym  zabytkowym  Domku Saskim  przed  kamienicą. 

W 1929 roku był jednym z pięciu obok Karola Ejbisza, Lucyny Żukowskiej, Feliksa Krukowskiego 
i Jana Sawańczuka delegatów Komitetu Wsparć Weteranów 1863 roku w Lublinie na obchody 
Święta Weteranów 1863 w dniach 22-23 września w Poznaniu.Zmarł 6 lipca w Lublinie, został 
pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.    Przypisy:

1. Groby uczestników powstania styczniowego na cmentarzach Lublina. Lublin: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Towarzystwo Miłośników 
Lublina, 1985, s. 30.   Oficerowie-weterani uczestnicy powstania narodowego 1863 r.. W: 
Rocznik Oficerski 1923.. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych Sztab Generalny - 
Oddział V., 1923, s. 59.   Andrzej Kaproń. Komitet Wsparć Weteranów 1863 roku w 
Lublinie. „Annales Universitatis mariae Curie-Skłodowka Lublin - Polonia”. LII/LIII Sectio 
F, s. 115-127, 1997/1998. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Przewłoka – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim,
w gminie Parczew, nad Piwonią. Leży przy drodze 815

                      Widok fragmentu Parczewa w 1939 r. [fot. www.szukamypolski.com]



                                        Parczew ulica Kościelna

Lata 1915-1918 , Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie.

Parczew (dawniej Parczów), należy do najstarszych miast Lubelszczyzny. Jak podaje Jan Długosz, 
osada o tej nazwie istniała już w XIII wieku.



Piwonia (również Jedlanka) – rzeka w Polsce, prawy dopływ Tyśmienicy, płynie przez Polesie 
Podlaskie w województwie lubelskim. Pierwotnie rzeka wypływała z jeziora Łukie. W wyniku 
działalności człowieka obszar rzeki powiększył się i obecnie uznaje się, że Piwonia wypływa z 
jeziora Nadrybie na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej, około 12 km na północny wschód od 
Łęcznej. Przepływa przez jeziora Bikcze, Łukie, Zienkowskie i Cycowe. Do Jeziora Zienkowskiego
rzeka nosi nazwę Piwonii Dolnej.We wsi Bohutyn rzekę przecina Kanał Wieprz-Krzna. Główne 
dopływy: Konotopa, Kodenianka, Kołodziejka, Piskorzanka i Rów Zienkowski.  Ważniejsze 
miejscowości nad Piwonią to Sosnowica, Przewłoka, miasto Parczew i Siemień (przy ujściu).

Parczew należy do najstarszych miast Lubelszczyzny, osada o tej nazwie istniała już w XII 
wieku. Prawa miejskie otrzymał Parczew w 1401 z rąk Władysława Jagiełły i wkrótce zaczął się 
szybko rozwijać. Rozkwit miasta nastąpił głównie dzięki położeniu na pograniczu ziem Polski i 
Litwy, oraz na szlaku komunikacyjnym łączącym Wilno z Krakowem. W 1413 na zjeździe w 
Horodle, Parczew został wyznaczony na miejsce zjazdów polsko-litewskich sejmów. Stał się odtąd 
ważnym ośrodkiem życia politycznego kraju. Tu gościli kolejno wszyscy królowie z dynastii 
Jagiellonów i tu zapadło dla obu krajów wiele ważnych ustaleń. Ostatni sejm parczewski odbył się 
w 1564 za Zygmunta Augusta. Parczew był siedzibą starostwa niegrodowego. Jako miasto warowne
posiadał trzy bramy: Lubelską, Chełmską i Łomaską.Już obok miasta wznosiła się królewska 
rezydencja zwana Zamkiem. Na rynku stał ratusz, miasto posiadało dwie łaźnie, cztery młyny i 
kilka browarów. 



Miało też prawo składu na sól. W XVI wieku znajdowały tu się trzy kościoły, cerkiew i synagoga, a
także szkoła i szpital. Wraz z wygaśnięciem dynastii Jagiellonów następuje zanik świetności 
Parczewa. W czasach panowania ostatniego króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
miasto zaczęło dźwigać się z upadku. Wzrosła liczba mieszkańców, nastąpiło ożywienie rzemiosła i
handlu. W Parczewie miało odbyć się zawarcie unii polsko-litewskiej, jednak z powodu pożaru 
zamku parczewskiego, unia została przeniesiona do Lublina. W 1794 r. Parczew został wyznaczony 
na miejsce sądu ziemskiego, jednak wobec upadku Rzeczypospolitej, sąd został 
zlikwidowany.Rozbiory Polski zahamowały rozwój miasta. Pewien wpływ na ożywienie miasta pod
koniec XIX wiek, miało przeprowadzenie linii kolejowej z Lublina do Łukowa w 1898. W latach 
międzywojennych Parczew rozwijał się powoli i przekroczył nieco 10 tysięcy mieszkańców.

W dniach 29-30 września 1939 miała miejsce bitwa pod Parczewem pomiędzy maszerującymi w 
kierunku Kocka oddziałami Grupy Operacyjnej Polesie a wkraczającymi oddziałami radzieckimi, 
zakończona zwycięstwem Polaków.W latach okupacji Parczew był silnym ośrodkiem 
konspiracyjnym. Położone w pobliżu Lasy Parczewskie stanowiły bazę dla wielu ugrupowań 
partyzanckich AL, GL, AK, jak i partyzantki radzieckiej (oddział pod dowództwem płk. Iwana 
Banowa „Czornego”. W ramach AL walczył również oddział składający się z Żydów, dowodzony 
przez Chyla Grynszpana i liczący kilkudziesięciu żolnierzy. 22 lipca 1944 Parczew został zajęty 
przez oddziały 1 Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej i współpracujący z nim miejscowy oddział
AK. 5 lutego 1946 do miasta wkroczyły oddziały WiN Leona „Jastrzębia” Taraszkiewicza i Piotra 
Kwiatkowskiego „Dąbka”. Rozpoczęły one konfiskaty w sklepach żydowskich oraz zajęły dwa 
samochody należące do spółdzielni „Społem”. W trakcie walk zginął funkcjonariusz MO oraz 
trzech Żydów z podległej MO tzw. ochronie miasta. Celem akcji było rozbicie lokalnych struktur 
kolaborujących z PPR oraz aprowizacja oddziału. 

Propaganda skrzętnie wykorzystała fakt, że w trakcie akcji zginęli Żydzi oskarżając oddział 
Taraszkiewicza o pogrom. W wyniku tych działań z Parczewa nastąpił exodus Żydów.Na ożywienie
gospodarki i aktywność mieszkańców wpłynęło utworzenie powiatu parczewskiego w 1955. 
Wybudowano siedzibę dla urzędu powiatowego i miejskiego, przychodnię lekarską, szpital, liceum 
i szkoły podstawowe. W szybkim tempie rozwijało się budownictwo mieszkaniowe. Po reformie 
administracyjnej w 1975, Parczew przestał być miastem powiatowym.W 1978, w 33 rocznicę 
zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami, Rada Państwa PRL odznaczyła gminę i miasto Parczew 
Krzyżem Grunwaldu II klasy.

Miasto stało się siedzibą powiatu ponownie w 1999.  Społeczność żydowska wywierała przez wieki
duży wpływ na Parczew. Zygmunt August zezwolił w nim na zamieszkiwanie Żydów w 1564, 
chociaż gmina żydowska istniała tutaj już dużo wcześniej. Władysław IV w 1633 odnowił przywilej
posiadania przez gminę synagogi i kirkutu. Natomiast samo miasto żydowskie istniało poza murami
miasta, a jego mieszkańcy zajmowali się zazwyczaj handlem. Przed samą wojna społeczność 
żydowska stanowiła 50% mieszkańców. Większość z nich znalazła się w getcie utworzonym tutaj 
przez Niemców. W 1942 getto zostało zlikwidowane, a mieszkańcy zostali wywiezieni do obozu 
zagłady w Treblince.  W miasteczku pozostały dwa budynki po synagogach, przy ulicy Piwonia 
oraz przy ulicy Żabiej. Jest także rytualna mykwa, wzniesiona w XX wieku. W domu na ulicy 
Zjednoczenia 31 mieściła się świetlica żydowska.



                          PARCZEW    Zabytkowa dzwonnica z XVII wieku

 Po cmentarzu nie pozostał żaden ślad, dziś w tym miejscu znajduje się park. 

Parczew był jednym   z niewielu miast w Polsce w którym podjęto po wojnie próbę odtworzenia 
żydowskiej społeczności sztetla.

Zabytkowy  dawny dwór i dom w  Parczewie. Są  to narodowe zabytki klasy O.  

                                             Wymagają  odpowiedniej  renowacji.



                         Greko bizantyński kościół p.w. Opatrzności Bożej – Parczew.



        Dworki  zubożałej  szlachty  polskiej  nazywane w komuniźmie  skansenem  !

Bitwa pod Parczewem była bojem spotkaniowym stoczonym w dniach 29-30 września 1939 roku 
pomiędzy maszerującymi w kierunku Kocka oddziałami Grupy Operacyjnej "Polesie", a wojskami 
sowieckimi zajmującymi wschodnie ziemie polskie. Starcie zakończyło się polskim zwycięstwem.

Po przełamaniu 10 września 1939 roku polskiej obrony na linii rzeki Narwi niemiecki XIX Korpus 
Pancerny gen. Guderiana ruszył na południowy wschód, zaś od linii rzeki San nacierał XXII 
Korpus Pancerny gen. von Kleista. Obie wielkie jednostki niemieckie zamierzały wziąć w kleszcze 
jednostki polskie na wschodzie kraju. Wobec realnego zagrożenia gen. Franciszek Kleeberg, 
organizujący właśnie w Brześciu Litewskim Samodzielną Grupę Operacyjną "Polesie", otrzymał 
zadanie obrony Polesia na linii Brześć-Pińsk zabezpieczając od północy cofanie wojsk polskich na 
wschód.Siły gen. Kleeberga były jednak ograniczone. Mógł obsadzić jedynie poszczególne punkty 
oporu, jak Brześć i Kobryń. Gdy w dniu 17 września wkroczyły do Polski wojska sowieckie, a 
twierdza brzeska skapitulowała pod naporem Niemców,   gen. Kleeberg zaczął przemieszczać się w 
kierunku Kamienia Koszyrskiego i Włodawy z zamiarem przyjścia z pomocą broniącej się jeszcze 
Warszawie.27 września, na wieść o kapitulacji stolicy, gen. Kleeberg podjął decyzję przebicia się w 
Góry Świętokrzyskie, w związku z czym skierował swe oddziały w kierunku Kocka. Do większych 
walk SGO "Polesie" z oddziałami Armii Czerwonej doszło w dniach 28-29 września w okolicach 
wsi Jabłoń. Informacje pochodzące z rozpoznania zarysowały dwa kierunki działania wojsk 
sowieckich: południowy na Chełm i Lublin oraz północny na Białą Podlaską i Siedlce.

Przed atakiem z południa Grupę zabezpieczała Dywizja Kawalerii "Zaza" i pododdziały Dywizji 
"Brzoza" (później również Grupa KOP). Natomiast ubezpieczenie kierunku północnego gen. 
Kleeberg powierzył Podlaskiej Brygadzie Kawalerii (PBK), która w razie ataku nieprzyjaciela 
miała współdziałać z Dywizją "Kobryń". Po dotarciu do wyznaczonego obszaru wieś Jabłoń i szosę
z Wisznic obsadził 9 psk z baterią "Zadora", wieś Paszenki dywizjon KOP "Niewirków", a wieś 
Dawidy 5 puł.W godzinach popołudniowych 28 września sowiecka broń pancerna i kawaleria 
zaatakowały posterunki 9 psk rozmieszczone na drodze do Wisznic. Pomimo zaskoczenia natarcie 
czerwonoarmistów załamało się pod ogniem karabinów maszynowych i dział baterii "Zadora". 
Skuteczna obrona doprowadziła do zniszczenia 4 sowieckich czołgów. Intensywna wymiana ognia 
trwała całą noc, jednak czerwonoarmiści nie zdecydowali się powtórnie zaatakować. Następnego 
dnia PBK około godziny 10 opuściła zajmowane pozycje kierując się w stronę Parczewa. Okolice 
wsi Jabłoń obsadzić miała Dywizja Piechoty "Kobryń". W tym czasie wyszło silne uderzenie 143 
Dywizji Strzeleckiej. Były to 635 i 487 pułki strzeleckie, które utrudniały 9 psk. wycofywanie się. 



Na drodze do Parczewa jego kolumna została zaatakowana pod Kostrami przez oddział kawalerii 
sowieckiej.

Po południu kolumna czołowa Dywizji "Kobryń", która dotarła do wsi Puchowa Góra, została 
zaskoczona atakiem oddziałów sowieckich wspieranych przez broń ciężką. Po wyparciu 
nieprzyjaciela ze wsi 82 pp. zajął pozycje obronne na skraju Puchowej Góry i lasku przy wzgórzu. 
Na stanowiska ogniowe zatoczono działa 75 mm (sprawne, choć bez przyrządów celowniczych) 
ustawiając je między zabudowaniami. Jednocześnie wysłano patrole w kierunku Jabłonia, które 
stwierdziły wzmożony ruch wojsk sowieckich na drogach. Po otrzymaniu pierwszych meldunków 
artyleria rozpoczęła ostrzeliwanie drogi na Jabłoń i zlokalizowanych pozycji nieprzyjaciela w 
obrębie wioski. Zgodnie z rozkazem gen. Kleeberga oddziały gen. Kmicica-Skrzyńskiego miały 
rozpoznać siły nieprzyjaciela i uderzyć przez Milanów, Dawidy lub Rudno na tyły 143 Dywizji 
Strzeleckiej.

Dowódca 82 pp. ppłk Franciszek Targowski wyprowadził natarcie. Wzdłuż drogi Góra Puchowa - 
Jabłoń ruszył 1 batalion 82 pp., mając na lewym skrzydle batalion spieszonych marynarzy 
uderzający na północną część wsi. Nacierające baony spychały czerwonoarmistów w zabudowania 
Jabłonia, spomiędzy których wyjechało kilkanaście czołgów lekkich. Kontrnatarcie broni pancernej 
bardzo szybko załamało się w ogniu działek ppanc. i granatów ręcznych. Uciekający nieprzyjaciel 
pozostawiał w polu sprzęt, rannych i zabitych. W trakcie walk o wieś nad pozycję w Puchowej 
Górze nadleciał klucz samolotów sowieckich, które po zrzuceniu bomb skierowały się nad Jabłoń 
ostrzeliwując z broni pokładowej polskie oddziały nie wyrządzając jednak większych szkód. Godna
podziwu była postawa i poziom wyszkolenia młodych artylerzystów obsługujących baterię dział 75 
mm. Mimo braku przyrządów celowniczych obsługa skutecznie likwidowała wyznaczane cele, 
wydatnie wspomagając natarcie 82 pp.

Po zakończeniu walk zaczęło się porządkowanie szeregów i obliczanie strat. Równocześnie 
przystąpiono do przesłuchania 50 jeńców, których wzięto tego dnia. "Reakcja ich była 
niespodziewana. Jeńcy zaczęli błagać, aby ich nie odsyłać. Zaczęły się skargi na stosunki w kraju i 
w wojsku. Opowiadali o nędzy, o złym traktowaniu (...) zaczęli prosić, aby ich wcielić do polskich 
oddziałów. Przysięgali, że będą nam wierni i pójdą wszędzie z nami". 

Zaskoczony postawą czerwonoarmistów gen. Kleeberg wyraził zgodę na wcielenie ich w szeregi 
SGO "Polesie".

Około godziny 20 wyszło ostatnie silne natarcie piechoty nieprzyjaciela wspartej czołgami. Broń 
pancerna wdarła się w głąb polskich pozycji obronnych, nie wyrządzając większych strat. 
Pododdziały strzeleckie nie były w stanie wyprzeć z Jabłonia batalionów 82 pp. Natarcie sowieckie 
bardzo szybko załamało się umożliwiając przemieszczenie Dywizji "Kobryń" w okolicę lasów 
milanowskich.Dywizja "Kobryń" po nocnym marszu zajęła następujące pozycje: 82 pp. zablokował
drogę z Cichostowa do Milanowa i z Parczewa w kierunku Wohynia, 83 pp. zajął pozycję w lesie na
południe od Kostrów, a wzmocnionymi czatami zamknął drogę na Parczew, 84 pp. ześrodkowany w
lasach milanowskich, przeciął tory kolejowe i drogę z Milanowa do Wierzbówki, kawaleria 
dywizyjna prowadziła rozpoznanie na Suchowolę i Wohyń, a samodzielny baon 79 pp. pozostał na 
północ od lasów milanowskich obsadzając zabudowania folwarczne, ubezpieczając się we wsi 
Milanów i na stacji kolejowej.Niedługo po osiągnięciu przez DP "Kobryń" wyznaczonego rejonu, 
nad Parczewem pojawiły się sowieckie samoloty, które wobec braku obrony przeciwlotniczej 
bezkarnie bombardowały miasto. W godzinach popołudniowych na przedpolu pozycji 
zajmowanych przez batalion 79 pp. pojawiło się kawaleryjskie rozpoznanie nieprzyjaciela. Za 
rozpoznaniem nadciągnęły jednostki piechoty nacierając z kierunku Milanowa i Kostrów. Natarcie 
skutecznie zatrzymały polskie karabiny maszynowe. Wobec dużych strat czerwonoarmistów jeden z
oficerów sowieckich zażądał rozmowy z polskim dowódcą. Tymczasem wojska polskie oskrzydlały
przeciwnika: płk. Epler w rejon walk skierował dyspozycyjną kompanię ckm, a dowódca 83 pp. 
ppłk Władysław Seweryn nakazał kompanii znajdującej się na prawym skrzydle wesprzeć mjr. 
Bartulę. 



W ten sposób pododdziały Dywizji "Kobryń" obeszły nieprzyjaciela.

Do rozmów polsko-sowieckich nie doszło; prawdopodobnie ów oficer został rażony wybuchem 
granatu. Poderwane do ataku pododdziały samodzielnego batalionu 79 pp. przełamały szyki 
nieprzyjaciela, a kompania z 83 pp. zaszła od tyłu próbujących kontratakować bolszewików. W 
krótkim czasie bitwa przerodziła się rzeź czerwonoarmistów. Wycofujące się w nieładzie niedobitki 
ostrzeliwała bateria haubic 100 mm. Rezultat walki płk. Epler przedstawił słowami: "Dobre ponad 
sto trupów żołnierzy sowieckich zostało na polu walki. Przeszło 60 jeńców wziął 79 p. p. 
Ostatecznym łupem 79 i 83 p.p. było 11 c.k.m., 7 r.k.m., 1 zaprzężone działo, większą ilość broni 
ręcznej i 10 pełnych amunicji wozów" Jeńców sowieckich (podobnie jak pod Jabłoniem) wcielono 
na ich prośbę w szeregi Dywizji.Bój pod Parczewem i Milanowem był jedynym spotkaniem z 
oddziałami sowieckimi, które już nie podejmowały prób atakowania Samodzielnej Grupy 
Operacyjnej "Polesie".
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Leon Taraszkiewicz ps. „Jastrząb” (ur. 13 maja 1925 w Duisburgu, zm. 3 stycznia 1947 w 
Siemieniu) – dowódca oddziału Wolność i Niezawisłość na Polesiu Zachodnim.

Leon Taraszkiewicz urodził się w rodzinie robotniczej. Był synem Władysława i Rozalii z domu 
Sybilli. Miał czworo rodzeństwa, m.in. jego bratem był współpracujący z nim po wojnie w 
strukturach WiN Edward Taraszkiewicz „Żelazny”. Rodzina Taraszkiewiczów wywodziła się z 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, a stryjeczny dziadek Leona, Bronisław Taraszkiewicz (1892–
1938), był białoruskim działaczem narodowym i społecznym, filologiem, współzałożycielem i 
przywódcą Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady.   Bronisław Taraszkiewicz (2 ur. 
8stycznia?/1892 w Maciuliszkach koło Ławaryszek, zm. 29 listopada 1938 w Mińsku)– białoruski 
polityk, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, przewodniczący Białoruskiego Koła Poselskiego, 
przywódca Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady, działacz społeczny, językoznawca, 
tłumacz, jeden z twórców ortografii języka białoruskiego.  Urodził się na Wileńszczyźnie .W 
okresie gimnazjalnym, spędzonym w Wilnie należał do polskich organizacji 
narodowowyzwoleńczych. Określił się jako Białorusin w czasie studiów na Uniwersytecie 
Petersburskim, który ukończył w 1916 na wydziale historyczno-filologicznym. Pozostał na 
uniwersytecie przy katedrze języka rosyjskiego i literatury, pracował również jako nauczyciel greki 
i łaciny (do 1918).Aresztowany 6 maja 1937 w czasie tzw. czystek stalinowskich, został 
rozstrzelany 29 listopada 1938 w Mińsku. Zrehabilitowany 26 stycznia 1957. Opracowany przez 
niego system ortografii białoruskiej nazywany jest potocznie taraszkiewicą. Przetłumaczył na język 
białoruski Pana Tadeusza Adama Mickiewicza oraz Iliadę Homera.



Leon Taraszkiewicz ps. „Jastrząb” Okres II wojny światowej

Leon Taraszkiewicz ukończył szkołę powszechna we Włodawie i tu zastał go wybuch II wojny 
światowej. Rok później, na skutek donosu, został aresztowany za posiadanie materiałów 
wybuchowych, jednak dzięki staraniom matki uniknął pobytu w obozie koncentracyjnym. Wyjechał
na roboty do Niemiec, z których uciekł w 1942. Zatrzymany w Chełmie i osadzony w miejscowym 
więzieniu na ul. Kolejowej, został następnie przewieziony na Zamek w Lublinie i poddany 
kilkakrotnie przesłuchaniom w siedzibie gestapo „Pod Zegarem”, skąd jesienią 1942 udało mu się 
uciec i ukryć u swojego ojca chrzestnego Stefana Koropczuka, który po kilku dniach pomógł mu 
przedostać się w okolice Włodawy, gdzie po kilkunastu miesiącach ukrywania wstąpił do 
działającego w lasach włodawskich sowieckiego oddziału partyzanckiego „Anatola”.

Okres powojenny

Po wkroczeniu Armii Czerwonej, nie godząc się na współpracę z Resortem Bezpieczeństwa 
Publicznego, w grudniu 1944 został aresztowany i ponownie trafił na Zamek w Lublinie, a 13 
lutego 1945 przewieziono go do obozu NKWD i UB w Błudku-Nowinach. W marcu 1945 zbiegł z 
transportu jadącego na wschód i po dotarciu do Włodawy przez kilka tygodni ukrywał się, a 
następnie wraz z kilkoma kolegami uciekł do lasu, gdzie nawiązał kontakt z ukrywającym się 
komendantem Rejonu AK Klemensem Panasiukiem „Orlisem” i przyjmując pseudonim „Jastrząb” 
wszedł w skład oddziału partyzanckiego Tadeusza Bychawskiego „Sępa”. W czerwcu 1945 grupa ta
rozbroiła posterunki MO w Wytycznie, Dubecznie, Sosnowicy i Pieszowoli. Dowódca grupy został 
zgładzony w zasadzce, prawdopodobnie w wyniku wewnętrznych porachunków w AK i „Jastrząb” 
przejął jego obowiązki. 5 lutego 1946 dowodzony przez „Jastrzębia” oddział WiN opanował na 
kilka godzin miasto Parczew, w którym dokonał aprowizacji, zabił milicjanta oraz 3 Żydów w 
służbie MO. Informacje o ukaraniu ludności żydowskiej za terroryzowanie Polaków pojawiają się 
w spisanej w 1948 roku Kronice oddziału Żelaznego gdzie jeden z autorów tekstu opisuje tło 
społecznoekonomiczne oraz planu ataku na struktury aparatu bezpieczeństwa podległego władzy 
ludowej w Parczewie. W następnych dniach stoczył walkę i zmusił do wycofania się 70-osobową 
pościgową grupę operacyjną KBW i UB. 11 lutego 1946 doszło do starcia z oddziałem KBW 
przeprowadzającym obławę w okolicy wsi Marianka, w której to walce oddział ten stracił 
kilkunastu żołnierzy, a do niewoli dostało się dwóch oficerów i 12 szeregowych.

8 czerwca 1946 oddział dowodzony przez „Jastrzębia” stoczył na stacji kolejowej w Gródku walkę 
z plutonem NKWD, który został rozbity. Następnie oddział Leona Taraszkiewicza po rewizji w 
pociągu zabił kilku funkcjonariuszy UB. 8 lipca 1946 urządził zasadzkę i rozbił obławę KBW, 
zdobywając znaczne ilości broni i amunicji. 18 lipca 1946 wraz z oddziałem Stefana Brzuszka 
„Boruty” z NSZ, w zasadzce na trasie Chełm-Lublin Leon Taraszkiewicz zatrzymał samochód, 
którym podróżowała siostra Bolesława Bieruta, Zofia Malewska z mężem, synem i synową. 
„Jastrząb” nakazał uwięzić rodzinę Bieruta, jednak spowodowało to przysłanie w teren „72 
wagonów” KBW i w związku z tym, z polecenia komendanta obwodu Włodawa kpt. Zygmunta 
Szumowskiego „Komara”, zatrzymani zostali zwolnieni.

22 października 1946 wraz z oddziałem Józefa Struga „Ordona”, w ciągu jednego dnia jego oddział 
zdobył posterunki MO w Milejowie, Łęcznej i Cycowie, rozbroił oddział Wojsk Ochrony 
Pogranicza na trasie Włodawa-Chełm, a następnie opanował Włodawę, gdzie zajął posterunek MO i
rozbił siedzibę PUBP, uwalniając ok. 100 więźniów. W listopadzie 1946 połączone oddziały 
„Jastrzębia”, „Ordona” i kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”, w okolicach Świerszczowa (powiat 
łęczyński), stoczyły bitwę z grupą operacyjną KBW, w trakcie której zginęło 18 żołnierzy KBW, a 
32 zostało rannych. W noc sylwestrową 1946/1947 oddział „Jastrzębia” brał udział w ataku 
połączonych oddziałów WiN obwodu radzyńskiego kpt. Leona Sołtysika „Jamesa” (łącznie ok. 
300-350 partyzantów) na Radzyń Podlaski, a następnego dnia w ataku na grupę pościgową UB-
KBW w Okalewie, 



którą rozbił. 3 stycznia 1947 w ataku na oddział propagandowo-ochronny LWP w Siemieniu Leon 
Taraszkiewicz został ciężko ranny w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach, 
najprawdopodobniej postrzelony przez agenta UB ulokowanego w oddziale, i w trakcie transportu 
do lekarza zmarł.Został potajemnie pochowany na cmentarzu w Siemieniu przez żołnierzy z Rejonu
I Obwodu WiN Radzyń Podlaski. Jego powtórny uroczysty pogrzeb odbył się 30 czerwca 1991.

Order
Postanowieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 20 sierpnia 2009 „za wybitne zasługi dla 
niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej” został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu
Odrodzenia Polski.
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Object 1

Atak "Jastrzębia" na Parczew w 1946 r. - część 2/2
Jak już wspomniano uderzenie nastąpiło we wtorkowy wieczór 5 lutego 1946 r. O godz. 17.30 ok. 
50-osobowy oddział "Jastrzębia", wspierany przez kilku ludzi z placówki Dębowa Kłoda [pow. 
Włodawa], pod dowództwem Piotra Kwiatkowskiego "Dąbka" wkroczył do miasta. 
Tak opisywał rozwój wypadków "Żelazny":



[...] "Dąbkowi" udało się pięknie podejść i bez strzału rozbroić wartę koło mostu, złożoną z dwóch 
Żydków z automatami i pistoletami. Jednym z nich był sierżant z UB nazywany popularnie 
"Bocian", a było to dość podłe Żydzisko w stosunku do obejścia z Polakami. Idąc dalej w kierunku 
posterunku złapał i trzeciego Żydka z bronią. Nie robiąc strzałów, zgodnie z rozkazem posuwa się 
dalej i wkracza do budynku, gdzie spodziewał się zastać, zgodnie z planem, "Jastrzębia", który miał
przybyć tam wcześniej. Przez winę przewodnika, który ze strachu jakoś zbłądził i przez to opóźnił 
przybycie "Jastrzębia" z grupą na posterunek, dwóch chłopaków od "Dąbka" wchodzi spokojnie do 
pierwszego pokoju na parterze, a tam w najlepsze zajadają sobie kolację milicjanci. Nasi 
zobaczywszy tylu milicjantów na raz, a nie spodziewanych tam swoich, dostają tremy, robią w tył 
zwrot i uciekają na dwór, a milicjanci zorientowawszy się, że coś tu nie pasuje, drugiemi drzwiami 
pobiegli na drugie piętro, gdzie mieścił się posterunek i chwycili za broń. W tym czasie przybywa 
"Jastrząb", próbuje opanować posterunek, lecz w korytarzu na drugim piętrze otrzymuje silny ogień
z diegtiarowa [radziecki ręczny karabin maszynowy DP - Diegtiariow Piechotnyj], z którego 
strzelał sierżant UB Adolf Konasiuk, rodem ze wsi Makoszka [zginął w zasadzce zorganizowanej 
przez "Żelaznego" 22 IV 1947 r. pod wsią Białka]. Bezpośrednie zdobycie posterunku staje się 
niemożliwe. Zniszczyć go można by, bo w tym celu chłopcy przynieśli skądś kanister benzyny, lecz
"Jastrząb" żałuje cywilnych ludzi i aptekę znajdującą się w tym samym domu na parterze. Wobec 
tego zostawia paru chłopaków na obstawie celem powstrzymania ubeków w budynku, a sam udaje 
się do dalszej akcji.[...].
Jak widać podział zadań i ich późniejsza realizacja wyraźnie wskazują, że celem ataku były przede 
wszystkim struktury komunistycznego aparatu represji. Potwierdza to również ponad wszelką 
wątpliwość relacja żołnierza oddziału "Jastrzębia", biorącego udział w tej akcji, Ryszarda 
Jakubowskiego "Kruka", który tak opisywał zasadnicze motywy podjęcia decyzji o  uderzeniu na 
Parczew:
Parczew był obsadzony przez milicję żydowską. Jarmarki odbywały się w każdy wtorek w 
Parczewie i kto chciał sobie coś kupić, jakieś produkty rolnicze, czy świnię, to do Parczewa jechał, 
bo nie było żadnego zaopatrzenia i chaos cały czas wszędzie panował. Ludzie zaczęli przychodzić i 
mówić, że AK-owców lub sympatyków AK-owców łapią tam Żydzi, biorą na przesłuchania i leją. 
Żydzi ci wywodzili się z tego terenu, więc znali poszczególnych gospodarzy. "Jastrząb" zatrzymał 
któregoś z PPR-owców  z Pieszowoli [pow. Włodawa] i przez niego przekazał do resortu 
parczewskiego list: "nie czepiajcie się ludzi, nie maltretujcie gospodarzy, którzy przyjeżdżają 
zaopatrzyć się w Parczewie, bo jeżeli będziecie przetrzymywali, śledztwa prowadzili, bili, to 
rozliczymy się inaczej". Oni na odwrocie tego listu odpisali "Jastrzębiowi", że będą nadal 
aresztować ludzi, nawet teraz kilku mają, i jak jest taki mocny, to niech przyjdzie i sam sobie ich 
weźmie. W końcu doszło do tego, że parczewscy milicjanci i ubecy zamordowali jednego z 
członków placówki WiN z Wołoskowoli, i to spowodowało, że "Jastrząb" ruszył na Parczew.
(Relacja z dnia 21.06.2008 r., nagranie w zbiorach autora).Gdyby autorzy zarzucający partyzantom 
działania nacechowane antysemityzmem, w momencie pisania swoich tekstów "poważnie 
traktowali źródła", zapoznaliby się zapewne ze wszystkimi trzema pamiętnikami "Żelaznego", 
których rękopisy złożone są w Archiwum Państwowym w Lublinie (w 2008 r. rękopisy te zostały 
opracowane naukowo i wydane przez IPN), a których dokładna lektura mogłaby ich skłonić – dum 
spiro, spero - do nieco innych wniosków.
Pierwszy z pamiętników, noszący tytuł "Wilkołak nr 635 AK i Bojówka Obwodowa. Pamiętnik 
ogólnych prac", doprowadzony jest do końca stycznia 1946 r. i wpadł w ręce UB 8 lutego 1946 r. W
drugim pamiętniku, nazwanym "Krótka chronologia oddziału „Jastrzębia”", autor odtworzył 
wcześniejsze wydarzenia i kontynuował zapiski aż do przejęcia ich przez UB w maju 1949 r. To 
właśnie w nim "Żelazny" opisał bardzo dokładnie, na kilku stronach, okoliczności zajęcia 
Parczewa, i to właśnie z tej wersji korzystali wspomniani autorzy. Po 1949 r. Edward 
Taraszkiewicz, na ile mógł, odtworzył ponownie wcześniejsze zapiski w trzecim pamiętniku, tym 
razem nazwanym "Obwód Nr 324. Krótka chronologia akcji przeprowadzonych przez oddział 
„Jastrzębia” i dalej", 
a który wpadł w ręce komunistów po śmierci "Żelaznego", 6 października 1951 r.



W trzeciej wersji autor pozostawił jeszcze jeden, niedługi, ale na tyle sugestywny zapis dotyczący 
akcji w Parczewie, że po jego lekturze dalsze upieranie się przy wcześniej cytowanych zarzutach, 
zakrawać będzie raczej na  aberrację umysłową, niż na "krańcową nawet  interpretację tych samych 
wydarzeń".W trzeciej wersji pamiętnika, pod pozycją nr 4, "Żelazny" zapisał:

W miesiącu lutym (2–3) [5] 1946 r. dokonano akcji zbrojnej na post[erunek] UB w Parczewie
pow. włodawskiego. Sam post[erunek] nie został zdobyty z powodu tego, że mieścił się na
drugim  piętrze.  Na  skutek  przedwczesnych  strzałów  jednej  z  grup  uderzeniowych  pod
komendą kom[endanta] "Dąbka" ubeki pod komendą porucznika UB, niejakiego Konasiuka
Adolfa zam. we wsi Makoszka gm. Dębowa Kłoda, pow. włodawski, zaczęli się bronić i nie
dopuścili do zdobycia posterunku. Posterunek trzymano jednak w szachu przez kilka godzin,
dopóki nie załadowano materiałów ze spółdzielni na samochody. W akcji tej w Parczewie
zabito 5 [3] członków UB, którzy znajdowali się akurat na mieście. Byli to wyłącznie Żydzi z
drużyny Żyda nazwiskiem Bocian, który był w stopniu st[arszego] sierżanta UB, który też
zginął.[...].

Wiele równie ciekawych, wcześniej nieznanych szczegółów wydarzeń w Parczewie można 
odnaleźć w aktach sprawy lubelskiej Prokuratury Okręgowej, przechowywanych w Archiwum 
Państwowym w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim [zespół akt: Sąd Grodzki w Parczewie, sygn. 636].
Według informacji tam zawartych, partyzanci "Jastrzębia" najpierw zajęli budynek Urzędu 
Pocztowego oraz Spółdzielni Rolniczo - Handlowej "Rolnik" w Parczewie. Wg zeznań telefonistki 
pocztowej Janiny Nowickiej, napastnicy kazali jej połączyć się z posterunkiem MO, w którym 
swoją siedzibę miała również placówka Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Telefon 
odebrał funkcjonariusz UB Marian Jędra, który w słuchawce usłyszał głos najprawdopodobniej 
samego "Jastrzębia": Komendant dwutysięcznego oddziału partyzanckiego każe wam się zdać 
[poddać] bez boju, bo inaczej zginiecie jak psy. Tymczasem w budynku parczewskiej "bezpieki", 
poza Jędrą, znajdował się tylko jeden milicjant - plut. Wacław Rydzewski. Komendant Posterunku 
MO Jan Pawlina był co prawda na miejscu, lecz w momencie ataku zmuszony został do zajęcia się 
żoną, która po usłyszeniu pierwszych strzałów zaczęła mdleć. Komendant opuścił plac boju i 
schronił się wraz z żoną w prywatnym mieszkaniu, znajdującym się w tym samym budynku. W tym
czasie rozgorzał bój o piętro, na którym ostrzeliwali się Jędra i Rydzewski. W czasie walki, na 
schodach zastrzelony został Rydzewski. Ubek ostrzeliwujący się na piętrze zdołał się obronić, 
partyzanci nie zdołali wedrzeć się na górę.
Przebieg epizodu jasno wskazuje na odwetowy charakter ataku, mający za zadanie skarcenie 
samowoli milicji, UB i tzw. ochrony miasta, w skład której wchodzili miejscowi Żydzi. Nic zatem 
dziwnego, że to właśnie oni, w momencie ataku przebywający pod bronią w Klubie Partyzanckim, 
padli jego ofiarą. Właśnie to miało później zrodzić pogłoski o "pogromie żydowskim". Jeśli był to 
pogrom, to tylko siepaczy komunistycznej mniejszości, która przy pomocy sił przymusu próbowała 
objąć totalną władzę nad obcym im ideologicznie społeczeństwem. W działaniach partyzantów 
widać natomiast wyraźne nastawienie na poszukiwanie funkcjonariuszy MO, UB i ludzi z nimi 
współpracujących. A tymi byli w Parczewie przeważnie Żydzi.

Wszystkich podejrzanych ludzie "Jastrzębia" zatrzymali i zgromadzili w sklepie Stanisława 
Pawłowskiego przy ulicy 11 Listopada 2. Znalazło się tam około 20 osób. Byli wśród nich, 
zatrzymani z bronią, Abram Zysman vel Bocian - komendant ochrony miasta oraz członkowie 
ochrony: Dawid Tempel vel Tępa i Mendel Turbiner. Partyzanci zatrzymali także milicjanta 
Władysława Michalskiego, który miał czapkę z orzełkiem. W sklepie wylegitymowali wszystkich. 
Michalski zdołał ukryć resortowe dokumenty, a zapytany o to czy jest z milicji, odpowiedział, że 
nie, a czapkę z orzełkiem ma dlatego, iż właśnie wrócił z wojska. Zysman, Tempel i Turbiner 
zostali rozpoznani jako funkcjonariusze komunistycznych organów terroru, wyprowadzeni na 
zewnątrz i rozstrzelani. 

O tym, że to głównie oni byli celem ataku świadczyć może scena zapamiętana przez Ewę Golecką -



w sklepie Pawłowskiego jeden z WiN-owców miał poklepać Bociana po ramieniu i rzec: O, ty 
jesteś u nas notowany. 
Dalsze działania w Parczewie tak opisywał "Żelazny":
[...] Ze spółdzielni "Społem" rekwiruje ["Jastrząb"] dwa samochody ciężarowe, na które ładuje 
towar ze sklepów żydowskich, a paru chłopakom poleca udać się do mieszkań ważniejszych asów 
żydowskich, aby ich pojąć. Grupa ta w jednym budynku otrzymuje ogień z pepeszy, lecz wdziera 
się mimo tego do budynku, ale Żydkowie rzucają broń i kryją się gdzieś bez śladu. Miejscowa 
ludność zorientowawszy się co się dzieje, nie bacząc na strzały wychodzi radośnie na ulice, by 
zobaczyć chłopaków "z lasu". Młodzież parczewska, przeważnie uczniowie z gimnazjum 
miejscowego, brawurowo pomaga nam w szukaniu Żydów, ładowaniu samochodów, itd. Po 4-5 
godzinach, na umówione sygnały rakietowe zbierają się wszyscy. Nasza grupa oraz grupa "Dąbka" 
lokuje się na auta, "rezerwa" otrzymuje fury, któremi ma rozkaz jechać do swoich domów. 
Wyjeżdżamy w wesołym nastroju z Parczewa. Deszcz jednak nie ustaje, przez co drogi rozmarzają. 
Dojeżdżamy do wsi Uhnin, gdzie jeden z samochodów psuje się i nie chce jechać. Nie ma rady, 
bierzemy towar; z tego auta na pierwsze, a "Dąbek" otrzymuje rozkaz wziąć fury i furami jechać do
Wołoskowoli [...].
Powyższe  fragmenty  wyraźnie  pokazują,  że parczewscy Żydzi  byli  uzbrojeni  i  stawiali  opór,  a
rekwizycja  dokonana  w  spółdzielni  "Społem"  i  sklepach  prokomunistycznie  nastawionych
mieszkańców nie była niczym wyjątkowym. Podobne akcje represyjne przeprowadzane były przez
wszystkie oddziały partyzanckie wielokrotnie, zarówno w miejscowościach zamieszkałych przez
skomunizowaną ludność tak polską, jak i ukraińską czy białoruską, więc absurdem jest mówienie w
tym  kontekście  o  antysemityzmie  (podobnie  jak  nie  mówi  się  o  "antyukrainizmie",  czy
"antybiałorusizmie")  tylko  dlatego,  że  akurat  Parczew  był  zamieszkały  w  sporej  części  przez
społeczność żydowską. Trudno się również dziwić radości polskich mieszkańców Parczewa, dla
których  jedynie  "chłopcy  z  lasu"  stanowili  ratunek  przed  rozpasaniem  i  bezkarnością
terroryzujących ją komunistycznych funkcjonariuszy i ich popleczników, przeciwko którym przede
wszystkim wymierzona była ta akcja.
Object 2 



Styczeń 1946 r. Żołnierze oddziału por. Leona Taraszkiewicza "Jastrzębia". Od lewej stoją: Ignacy 
Zalewski "Lin", Zdzisław Kogut  "Ryś", Zygmunt Majewski "Lenin", Witold Zieliński, Ryszard 
Jakubowski "Kruk", Piotr Kwiatkowski "Dąbek", Tadeusz Wawszczuk "Groźny", Adam Mielniczuk 
"Fryc".

Teza mówiąca, że atak był pogromem Żydów parczewskich, została podana przez żydowskich 
członków ochrony miasta, którym udało się zbiec i ukryć: Zygmunta Goldmana, Edwarda Elbauma,
Lejba Frajberga oraz wspomnianego wyżej Szmula Kupersztejna. Pomimo ich zaangażowania w 
komunistyczny internacjonalizm, w chwili zagrożenia jak z rękawa wyjęli przede wszystkim 
pobudki rasowe ataku. Wymienieni funkcjonariusze podczas zeznań składanych po zajściach 
twierdzili, że to ich polscy - użyjmy modnego ostatnio określenia - "sąsiedzi" wydawali ofiary 
partyzantom. Z tym, że "ofiary" poruszały się z automatami w rękach, a na wezwanie zatrzymania, 
zaczęły się ostrzeliwać.
Śledztwo nie potwierdziło oskarżeń wysuniętych wobec mieszkańców Parczewa: Henryka Dejneki, 
Ryszarda Naruska, Stanisława Pawłowskiego, Ireny Chwaluk i Jana Domańskiego, którzy jakoby 
mieli wskazywać partyzantom żydowskie mieszkania. Dochodzenie przeciwko mieszkańcom 
miasta pomagającym rzekomo w "pogromie" zostało umorzone. We wniosku o umorzeniu śledztwa 
prokurator napisał m.in.: Podejrzenia [...] opierały się na zeznaniach świadków: Goldmana, 
Elbauma, Kupersztejna i Frajberga, którzy powtórnie nie mogli być przesłuchani, gdyż wyjechali w 
nieznanym kierunku. Wątpliwe jest, by w powstałym popłochu w czasie zajścia świadkowie ci 
mogli zaobserwować dokładnie wskazane przez nich osoby; zresztą osoby te mogły znaleźć się tam 
wówczas pod przymusem ze strony napastników. W każdym razie ustalone zostało, że [...] 
świadkowie ci się mylą lub zeznają nieprawdę. W obliczu przedstawionych faktów teza o pogromie 
w Parczewie w lutym 1946 r. jest absolutnie nie do obrony. Nikt poza funkcjonariuszami 
komunistycznego aparatu represji nie zginął tego lutowego wieczoru w Parczewie. Partyzanci 
zdemolowali kilka mieszkań osób wysługujących się czerwonemu reżimowi, a także zarekwirowali 
potrzebne im rzeczy z paru sklepów i instytucji (na które zresztą wystawili pokwitowania) i 
zapakowawszy je na samochody, odjechali w stronę pobliskiej Sosnowicy.Resort bezpieczeństwa 
natychmiast wysłał w pościg grupę operacyjną pod dowództwem oficera o nazwisku - nomen omen 
- Rozenker, z którą oddział "Jastrzębia" między 6 a 12 lutego 1946 r. starł się trzykrotnie - pod 
Marianką, Wielkim Łanem oraz Łowiszowem, zadając jej ciężkie straty.
Poznawszy już logikę wywodów "pogromców antysemityzmu" oraz ich dbałość o prawdę 
historyczną, nie bądźmy zatem zanadto zdziwieni, jeżeli niebawem potyczki te również wejdą do 
kanonu argumentów, mających zaświadczać o antysemityzmie polskiego podziemia 
niepodległościowego.
http://podziemiezbrojne.blox.pl/2011/02/Atak-Jastrzebia-na-Parczew-w-1946-r-czesc-22.htm



Luty 1946 r. Pierwszy od lewej: dowódca oddziału por. Leon Taraszkiewicz "Jastrząb", pierwszy od
prawej: Piotr Kwiatkowski "Dąbek".

W Parczewie kończy się rewitalizacja centrum miasta w rejonie ulic Żabiej i Szerokiej. Dzięki 
wsparciu Unii Europejskiej samorząd wyremontował nawierzchnię.



                                           Parczew  bazylika.

Bursztyn z Lubelszczyzny? Naukowcy twierdzą, że jest go tam ok. 10 tys. 
ton 26.08.2014  
Według badań na Lubelszczyźnie znajduje się ok. 10 tys. ton bursztynu. Parczew postanowił to 
wykorzystać. Dzisiaj do miasta przyjeżdżają przedstawiciele branży i władze samorządowe z 
Gdańska, żeby omówić warunki współpracy - podaje Polskie Radio.
Starosta Parczewa Waldemar Wezgraj powiedział, że powiat chce wykorzystać doświadczenie 
pomorskich gmin. Pod koniec lipca podpisano list intencyjny w sprawie współpracy. Nie wiadomo 
jednak, kiedy będzie można rozpocząć wydobycie bursztynu. Zależy to od badań geologicznych i 
kalkulacji kosztów.
10 tys. ton    Według raportu Państwowego Instytutu Geologicznego o kopalinach w Polsce złoża 
bursztynu ciągną się od Parczewa do Niedźwiady. Zostały one odkryte w latach 70.-80. XX w. 
Największe złoże ma mieć ok. 10 tys. ton i znajduje się pod Górką Lubartowską nad 
Wieprzem.Dwie firmy z Gdańska i Jasła złożyły wnioski o koncesje. Mają w planach poszukiwanie
bursztynu w Niedźwiadzie i Ostrówku.



    



                                               http://galeriaparczewska.pl/

Według regimentu podatkowego pow. Lubelskiego z r. 1531, wieś Przewłoka, w parafii Parczów, 
własność Mikołaja Chojeckiego, miała 1 łan, 1 młyn. Dobra Przewłoki były w ostatnich czasach 
własnością hr. Scipio de Campo, po Firlejach. Rzeka Piwonia, która stanowiła tu niegdyś granicę 
województwa brzeskiego, dzieliła ten majątek na dwie części, jedna zowie się Korona, a druga 
Litwa. W 1827 roku było w ogóle 51 domów, 332 mieszkańców, wieś należała do parafii Gęś.

W 1880 r. Przewłoka – wieś i cztery folwarki nad rzeką Piwonią, pow. Radzyński, gm. Milanów 
(sąd okręgu III w Cichostowie ), par. Parczew, odległa 33 wiorsty od Radzynia.

Przewłoka – Korona – według podania ludowego, mieszkał szlachcic w Przewłoce, mający 6 
córek.  W 1895 r. Parczew otrzymuje połączenie z Chełmsko – Brzeską Drogą Żelazną traktem 
parczewsko – sławatyckim o długości 51 wiorst przez Jabłoń i Wisznice do Sławatycz. Przy 
budowie szosy drobne kamienie dostarczane były przez mieszkańców okolicznych wsi poprzez 
zbieranie, wykopywanie z pól, rozłupywanie, dostarczanie wozem  sprzedaż. W 1915 r. w końcu 
lipca rosyjscy zaborcy opuszczali Parczew po 103 latach rządów, do miasta wkroczyły wojska 
niemieckie. Ruscy sołdaci jechali na koniach i kwasem nasyconym podpalali strzechy. Wieś 
Przewłoka została spalona przez ustępujące wojska rosyjskie. Do dziś w lesie przewłockim 
pozostały powojenne okopy, widać to na skraju lasu oraz w okolicznych lasach. Spalono młyn 
wodny na rzece przy moście na Sadybie i wiatrak stojący przy ulicy szlacheckiej. Przewłoka 
odbudowała się w całości.

Okupacja niemiecka trwała od 1915 – 1918 roku. W wyniku traktatu brzeskiego z dnia 9 lutego 
1918 r. zawartego pomiędzy państwami centralnego (Niemcy, Austria) a Ukrainą (tzw. pokoju 
chlebowego) okupanci przekazali Chełmszczyznę i Podlasie Ukrainie. Nowy rozbiór Polski objął 
też Parczew i okolice, ale 11 listopada 1918 r. o świcie członkowie POW i skauci rozbroili 
Niemców i nastąpiło odzyskanie niepodległości przez Polskę.

W dniu 15 lipca 1920 r. nastąpił atak bolszewików na Polskę i bezpośrednie zagrożenie woj. 
lubelskiego i już 10 sierpnia do Parczewa wkroczyli konni zwiadowcy bolszewicy i Grupa 
Mozyrska – powołano komitet rewolucyjny (Rewkom) i utworzono Milicję Czerwoną, ale 15 
sierpnia Legioniści z Grupy mjr Mozera zdobyli Parczew i okolice. W popłochu miasto opuszczały 
oddziały bolszewickie a wraz z nimi członkowie Rewkomu i Czerwonej Milicji. W trakcie 
przemarszu oddziałów ponownie Przewłoka została spalona. Powoli gospodarze odbudowywali się 
na starych  zgliszczach, ale część zaczęła się budować w nowych miejscach.
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