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Z

iemię Stopnicko-Wolicką z przyległościami leżącą na szlaku jagiellońskim historia obdarzyła wieloma znaczącymi faktami i ciekawymi ludźmi. Wśród nich znalazł się major Wojska Polskiego Stanisław Berak. Urodził się 3 grudnia 1895 roku w Wolicy w rodzinie Michała Beraka i Wiktorii z domu Rogozińska jako drugi z rodzeństwa: Franciszka po
mężu Sanecka, Stanisław, Władysław, Leon. Pobierał nauki w szkole powszechnej w Wolicy, do szkoły średniej uczęszczał w Pińczowie, następnie w seminarium duchownym w Kielcach. Wychowany w duchu religijnym i patriotycznym zachował jasność umysłu i zasady.
Podczas pierwszej wojny światowej wstąpił w 1915 r. do służby w armii Cesarstwa Rosyjskiego. W armii rosyjskiej ukończył szkołę oficerską
w Duszeti (Gruzja) i otrzymał przydział do formacji polskich, z którymi
przemierzył wielkie obszary Rosji rzucany wichrami wojny i rewolucji
w różne miejsca, Kijów, Kiszyniów, Odessa, Woroneż, Kaukaz, Gruzja.

Stopnica (Wolica) - Szkoła powszechna

Stanisław Berak - żołnierz armii
Cesarstwa Rosyjskiego

Bobrujsk - Kompania Etapu Pierwszego Korpusu Polskiego

Wojna polsko-rozyjska
1918-1921 - S. Berak

Chełmno - Kurs Oficerski

Dąbrowica - strzelnica

Dąbrowica - KOP - poświęcenie strzelnicy

Strzelnica - brama powitalna

W grudniu 1917 r. wymógł na dowództwie przeniesienie do I. Korpusu
Polskiego i został skierowany do Legii Oficerskiej. Tam wykonywał m.in.
zadania specjalne na rzecz oddziałów polskich udając się do Krewy, Mińska. Wykorzystując sytuację w zrewoltowanych oddziałach rosyjskich
brał udział w Mińsku i rejonie w potyczkach, wyzwalaniu i formowaniu
rozproszonych oddziałów polskich zmierzających do Bobrujska do I. Korpusu.
W Bobrujsku jako dowódca kompanii etapowej uczestniczył w zarządzaniu koncentracją dużych i różnorakich mas wojska, przygotowując oddziały do walki z Niemcami. Ostatecznie po demobilizacji Korpusu ostatnim transportem przedostał się do kraju w lipcu 1918. Pod koniec wojny
wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej POW.
Po zakończeniu działań wojennych i podleczeniu zdrowia wrócił w strony rodzinne i podjął pracę nauczyciela w szkole powszechnej w Wolicy.
W czerwcu 1919 zgłosił się do odrodzonego Wojska Polskiego i został
przyjęty do baonu celnego w Budsławiu. Wziął udział w wojnie polskorosyjskiej 1918-1921 sprawując funkcję komendanta stacji etapowych
i celnych w Mołodeczno, Dzisna, Ignalino, Święciany. W 1920 uzyskał patent porucznika. Przeniesiony w 1922 r. do Piotrkowa Trybunalskiego peł-

nił służbę w 25. pułku piechoty przechodząc kolejne szczeble kariery wojskowej w tym
kurs oficerski w Chełmie. Poddany okresowym ocenom
kwalifikacyjnym uzyskiwał od
przełożonych bardzo wysokie
noty. W grudniu 1927 został
skierowany do służby w Korpusie Ochrony
Pogranicza KOP na Wołyniu:
Sarny, Dąbrowica, Rafałówka,
Rokitno i na wileńszczyźnie Racki Bór.
Pełnił tam funkcje oficera
kompanijnego i komendanta oddziałów przysposobienia
wojskowego i wychowania fizycznego oraz służby granicznej, był również opiekunem
Związków Strzeleckich. Otrzymał wiele pochwał i wniosków do odznaczeń. Pod koniec lat 30. został oddelegowany w stopniu kapitana do
pracy w II Oddziale wywiadu,
Warszawa, Zaolzie, Czerniowce, pojawił się w Berlinie, Paryżu.
Podczas kampanii wrześniowej 1939 znalazł się w Rumunii, stamtąd poprzez Włochy
dotarł do Francji.
Tutaj w Coëtquidan wstąpił do Pierwszej Dywizji Grenadierów generała Ducha.

Dąbrowica - Związek Strzelecki

Sarny - kurs narciarski

Sarny - kurs rolniczo-wojskowy

Dąbrowica - S. Berak wśród lokalnej społeczności

Racki Bór - oficerowie

Podziękowanie powiatu Sarny dla
KOP na ręce gen. J. Kruszewskiego

Sarny - stacja kolejowa, powrót z manewrów

Sanatorium lecznicze - oficerowie
Sarny - strzelnica, wyżsi oficerowie

Kurhan pamiątkowy - S. Berak
w towarzystwie

Warszawa - Zamek - II Oddział wywiadu - oficerowie
KOP z gen. J. Kruszewskim + S. Berak.

W czerwcu 1940 uczestniczył
w walkach nad Kanałem Marna-Ren dowodząc kompanią piechoty i ochraniając odwrót Dywizji. Dostał się do niewoli niemieckiej. Przeszedł długi ciąg
obozów jenieckich-oflagów, Epinal, Wahlstatt, Mährisch-Trübau,
Tost, Elsterhorst, Königstein k/
Drezna. Aby wzmocnić wolę życia i przetrwać niewolę uczestniczył w samokształceniu i twórczości kulturalnej jeńców. Swoim skromnym żołdem pomagał
rodzinie i bliskim w kraju. Przeżył marsz głodowy w listopadzie/
grudniu 1944.
Po wyzwoleniu obozu Königstein
przez Armię Czerwoną
8 maja 1945 zorganizował komitet opieki nad Polakami, który
udzielał pomocy komendanturze
radzieckiej w wyekspediowaniu
byłych jeńców i deportowanych
do kraju. Jako ostatni oficer opuścił obóz w czerwcu 1945 i przedostał się do strefy okupacyjnej
amerykańskiej. Podczas kilkunastodniowego przedzierania przez
granicę nabawił się ciężkich chorób laryngologicznych, które nękały go do końca życia. W strefach okupacyjnych alianckich
przebywał w DPS-ach tj. obozach
przejściowych w Zwickau, Dössel, Peckelsheim dla byłych jeń-

Epinal - pierwszy oflag - karta jeniecka S. Berak

List jeniecki - S. Berak do Heleny
Berak - Offlag VIII F

List jeniecki S. Berak do siostry Franciszki
Saneckiej w j.niemieckim

Oflag Wahlstatt - S. Berak i koledzy jeńcy
polscy i francuscy

Les Ageux - Liceum Polskie,
grono pedagogiczne

ców wojennych, więźniów obozów i robotników przymusowych oczekujących na kontyngent do kraju.
W obozie DPS w La Courtine w strefie francuskiej - Polska Wojskowa Misja Likwidacyjna powierzyła mu sprawowanie opieki i prowadzenie szkoły średniej dla młodzieży polskiej i żołnierzy uzupełniających wykształcenie maturalne.
W 1946 został mianowany do stopnia majora przez generała Bora-Komorowskiego. Po demobilizacji w 1947 szukał swego miejsca do życia.
Planował powrót do kraju, ostatecznie pozostał we Francji. Początkowo
prowadził gospodarstwo rolne koło Nicei, lecz powojenna bieda nie pozwoliła na rozwinięcie skrzydeł.
Odpowiadając na zapotrzebowanie polskiej emigracji podjął w 1952 r.
długoletnią pracę nauczyciela i wychowawcy młodzieży w Polskim Liceum w Les Ageux, którą pełnił do 1974 (ostatnie dwa lata w Saint-Jeanles-Deux-Jumeaux). Kierowanie, administrowanie, wszechstronna opieka nad Szkołą i internatem, nauczanie języka angielskiego, niemieckiego,
geografii – to była trudna choć satysfakcjonująca praca z młodzieżą pochodzącą z różnych krajów Europy, Ameryki a nawet Azji (Tybet), która
dawała radość i sens życia.
Utrzymywał kontakt listowny z rodziną.
Żywo interesował się krajem, ogólną sytuacją, gospodarką, edukacją itp.
Uhonorowany wieloma odznaczeniami wojskowymi polskimi, francuskimi, także kościelnymi.
Pod koniec życia przebywał w Domu Polskim dla Weteranów w Lailly-en
-Val, gdzie zmarł 25 lutego 1979, tam też został pochowany.
Stanisław Berak dobrze przysłużył się Ojczyźnie.

Powrócił w rodzinne strony w roku 2022 w postaci upamiętniającej
tablicy zamieszczonej na murze klasztornym OO. Sercanów w Stopnicy Kątach Starych, ufundowanej przez rodziny Beraków i Saneckich.
------------------Opracowali: Krystyna i Marek Berakowie

Stanisław Berak z siostrzenicą
Marią Sanecką-Skaza we Francji 1974 r.

Album pamiątkowy o majorze
S. Berak - S. Nowakowski
Odznaczenia majora S. Berak - 8 sztuk

Lailly-en-Val - cmentarz, nowy grób majora
S. Berak - kwiecień 2021r.

Tablica upamiętniająca mjr S. Beraka
umieszczona na murze klasztoru
w Kątach Starych k/ Stopnica.

